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GALERIA GOŚCIŃ CA

Zdjęcia: Monika Ruszkowska

Pisanki prezentowane podczas II Przeglądu Tradycji 
Wielkanocnych w Sosnówce 22 marca 2015 r.

Pierwsza strona okładki: Pisanki uczestniczące w konkursie palm i pisanek wielkanocnych w ramach I Powiatowego Przeglądu Tradycji Wielkanocnych. Zdjęcia Anna Jóźwik.
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„Wiemy, żeś zmartwychwstał,

że ten cud prawdziwy, 

o Królu Zwycięzco, 

bądź nam miłościwy”

Drogim Przyjaciołom powiatu bialskiego 

pragniemy złożyć serdeczne życzenia z okazji 

Wielkanocy. 
Święta, które już przed nami, wskazują 

na radość poranka Zmartwychwstania Pańskiego. 

Z wiarą upatrujemy w nim i nasze szczęście, które 

wobec trosk codzienności, kłopotów i licznych 

obowiązków pozwala nam żyć każdego dnia 

nadzieją. 
Z okazji świąt życzymy dostrzegania głębi 

i sensu nawet najtrudniejszych doświadczeń 

w kontekście Zmartwychwstania Chrystusa. Niech 

towarzyszą temu najbliżsi - grono rodzinne 

i przyjaciele, by wspólnie móc świętować radość tego 

czasu. Życzymy wiele dobra i błogosławieństwa 

od Zmartwychwstałego. Niech nie zabraknie pokoju 

serca, wytrwałości w podejmowanych wyzwaniach 

i nadziei, która zawieść nie może. 

Starosta Bialski

Tadeusz Łazowski

Przewodniczący Rady 
Powiatu w Białej Podlaskiej

Mariusz Filipiuk

Wielkanoc, 2015 r.
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Z ObR Ad sAmORZ ądu

Obradował Zarząd Powiatu
Od ukazania się Gościńca 

Bialskiego z lutego 2015 r. Zarząd: 
* Zapoznał się ze sprawo-

zdaniami z wykonania planu 
finansowego przez Muzeum J. I. 
Kraszewskiego w Romanowie za 
2014 r. oraz SP ZOZ w Między-
rzecu Podlaskim za 2014 r. 

* Na wniosek wójta gminy 
Terespol z 9 marca 2015 r., wy-
dał pozytywną opinię w sprawie 
ustalenia lokalizacji planowanej 
budowy drogi gminnej o dł. ok. 
98 mb, na działce w obrębie Ko-
bylany, gm. Terespol. 

*  Zat w ie rd z i ł  u mowę  
o wykonanie dokumentacji 
geodezyjnej, mającej na celu 
doprowadzenie operatu ewiden-
cyjnego do zgodności ze stanem 
prawnym, obejmujące ustalenie 
przebiegu granic działek stosow-
nie do § 37-39 rozporządzenia 
ministra rozwoju regionalnego  
i budowlanego z 29 marca 2001 r. 
w sprawie ewidencji gruntów  
i budynków. 

* Zatwierdził umowę o wy-
konanie dokumentacji do prze-
klasyfikowania gruntów rolnych 
na grunty leśne. 

* Zwrócił się do wójta gminy 
Międzyrzec Podlaski o nie-
zwłoczne wystąpienie do woje-
wody lubelskiego z wnioskiem 
o uchylenie w trybie art. 155 
kpa decyzji wojewody w części 
dotyczącej stwierdzenia nabycia 
własności działek położonych  
w gminie Międzyrzec Podlaski 
na rzecz gminy. 

* Zwrócił się z prośbą do 
Banku Gospodarki Żywnościo-
wej SA w Warszawie, Oddział 
Operacyjny w Białej Podlaskiej  
o wydanie oświadczenia zwal-
niającego z hipoteki działkę po-
łożoną w obrębie Mariampol gm. 
Leśna Podlaska. 

* Zwrócił się z prośbą do Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej  
w Lublinie, zespół w Białej Pod-
laskiej o wydanie opinii w spra-
wie możliwości spłaty kredytu 
długoterminowego w kwocie  
2 mln. 835 tys. zł. 

* Wyraził zgodę na zajęcie 
nieruchomości i prowadzenie 
robót budowlanych związanych 
z remontem istniejących na-
wierzchni dróg powiatowych nr 

1014L, nr 1018l, i nr 1026L na 
działce oznaczonej, położonej 
w obrębie nr 0040, Woroniec, 
działkach położonych w obrę-
bie nr 0031, Sitnik, gmina Biała 
Podlaska oraz na działce położo-
nej w obrębie nr 0006 Konstanty-
nów wieś, gmina Konstantynów 
i stanowiących własność powiatu 
bialskiego. 

* Zaakceptował propozycję wy-
konania remontu technologią po-
wierzchniowego utrwalania emulsją 
i grysami następujących dróg:

- nr 1014L Zawadzki – dr. 
pow. 1015L w m. Zabłocie od 
skrzyżowania z dr. pow. 1015L  
w stronę Krzymowskich dł. 10, 
km (podwójne);

- nr 1018L Sławacinek – 
Bordziłówka – Leśna Podlaska 
w dwóch odcinkach w m. Sła-
wacinek Nowy o łącznej długości 
0,640 km;

- nr 1056L Kodeń – Tuczna – 
Bokinka Pańska – Łomazy w m. 
Dobromyśl dł. 1,0 km;

- nr 1071L Ortel Królewski 
– Łomazy w m. Ortel Królewski 
Drugi dł. 0,820 od powierzch-
niowego utrwalenia z 2011 r.  
w kierunku Studzianki (z wy-
równaniem masą bitumiczną);

- nr 1085L dr pow. 1056L 
Przechód – Aleksandrów – Sos-
nówka – Dębów, m. Sosnówka, 
do powierzchniowego utrwalenia 
z 2011 r. w kier. dr. kraj. nr 63  
– długości 1, 0 km (podwójne). 

- nr 1026L Konstantynów - 
Gnojno dł. 0,700 km od drogi 
na Wandopol w stronę Gnojna; 
Łączna długość – 5,160 km. 

* Przyznał wsparcie rzeczowe 
podsumowania II Grand Prix 
LZS w piłce siatkowej. 

* Wyraził zgodę na wsparcie 
rzeczowe eliminacji rejonowych 
Ogólnopolskiego Turnieju Bez-
pieczeństwa w Ruchu Drogowym 
dla uczniów szkół podstawowych  
i uczniów szkół gimnazjalnych 
oraz eliminacji rejonowych Ogól-
nopolskiego Młodzieżowego 
Turnieju Motoryzacyjnego dla 
uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych. * Wyraził zgodę na wsparcie 
rzeczowe imprezy „Jedz zdrowo, 
kolorowo a nie śmieciowo”. 

* Wyraził zgodę na zakup 10 
książek dla laureatów eliminacji 

powiatowych do 60. Ogólno-
polskiego Konkursu Recytator-
skiego oraz IX Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego dla 
gimnazjalistów. 

* Po zapoznaniu się z wnio-
skiem dyrektora Powiatowej 
Poradni Psychologiczno - Peda-
gogicznej w Białej Podlaskiej, filii 
w Terespolu, nie wyraził zgody 
na utworzenie stanowiska admi-
nistracyjnego (1/2 etatu - pra-
cownik sekretariatu). 

* Zapoznał się z pismem 
gminy Terespol o ujęcie w ko-
rekcie planu budżetu na 2015 
r. remontu drogi powiatowej nr 
1046 L (na długości 1, 7 km) na 
odcinku Malowa Góra - Ko-
roszczyn w granicach gminy Te-
respol poprzez ułożenie kostki 
ścieralnej. Odpowiedź zostanie 
udzielona do końca pierwszego 
półrocza.

* Skierował pismo do mar-
szałka województwa lubelskiego 
z prośbą o rozpatrzenie możli-
wości i ujęcie w planach prze-
budowy skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej nr 811 Sarnaki 
– Konstantynów - Biała Podla-
ska z drogą powiatową nr 1022L 
Cicibór – Leśna Podlaska –  
gr. woj. (Koronica) w m. Cicibór 
Mały, polegającej na wyznaczeniu 
dodatkowego pasa ruchu dla po-
jazdów skręcających w lewo z drogi 
wojewódzkiej na drogę powiatową 
z kierunku Białej Podlaskiej. 

* Po zapoznaniu się z wnio-
skiem Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Leśnej Podlaskiej 
(o dof inansowanie zakupu 
sprzętu ratowniczego w kwo-
cie 2500 zł). przyznał wsparcie  
w wysokości 2000 zł. Decyzja 
podyktowana jest tym, iż w bu-
dżecie powiatu zabezpieczono 50 
tys. zł dla 20 jednostek OSP. 

* Wyraził zgodę na wpro-
wadzenie do budżetu powiatu 
bialskiego na 2015 rok zadania 
pod nazwą „System kolejkowy 
dla wydziału komunikacji Sta-
rostwa Powiatowego w Białej 
Podlaskiej”. System umożliwi 
interesantom rezerwację wizyty 
w urzędzie na konkretny dzień  
i godzinę oraz zagwarantuje przy-
jęcie bez konieczności oczekiwania  
w kolejce, a także uporządkuje ko-
lejność załatwiania interesantów. 

* Rozpatrzył pozytywnie 
prośbę sołtysa sołectwa Ostrów 

gm. Janów Podlaski Michała 
Gładuniuka o ujęcie w budże-
cie na 2016 r. wykonania doku-
mentacji projektowo technicznej,  
a na 2017 r. realizacji przebudowy 
drogi powiatowej nr 1033L na 
odcinku Werchliś- Ostrów wraz 
z budową chodnika przez wieś 
Ostrów.

Zarząd Powiatu podjął 
uchwały w sprawach: 

- Ogłoszenia otwartego kon-
kursu ofert na realizację w 2015 
roku zadań publicznych w zakre-
sie promocji i ochrony zdrowia, 

- wyboru ofert na realizację  
w 2015 r. zadań w zakresie kul-
tury, sztuki, ochrony dóbr kultury  
i dziedzictwa narodowego,

- powierzenia stanowiska dy-
rektora Liceum Ogólnokształcą-
cego w Międzyrzecu Podlaskim,

- wynagrodzenia dyrektora 
Liceum Ogólnokształcącego  
w Międzyrzecu Podlaskim,

- kredytu długoterminowego 
w kwocie 2 mln 835 tys. zł,

- zatwierdzenia „Procedury 
prowadzenia przez Zarząd Dróg 
Powiatowych w Białej Podlaskiej 
zadań z zakresu infrastruktury 
drogowej finansowanych przez 
powiat bialski z udziałem po-
mocy innych jednostek samo-
rządu terytorialnego”,

- udz ie len ia A r t u row i 
Grzybowi, dyrektorowi Liceum 
Ogólnokształcącego im. gen. 
Władysława Sikorskiego w Mię-
dzyrzecu Podlaskim, pełnomoc-
nictwa do składania oświadczeń 
woli, związanych z prowadzeniem 
bieżącej działalności powiatu - 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
gen. Władysława Sikorskiego  
w Międzyrzecu Podlaskim,

- przyznania stypendiów 
sportowych z budżetu powiatu 
w Białej Podlaskiej w 2015 roku,

- wydania opinii o pozba-
wieniu dotychczasowej kategorii 
dróg powiatowych nr 1366L, 
1367L, 1368L i nr 1369L z jed-
noczesnym zaliczeniem ich do 
kategorii dróg gminnych,

- ogłoszenia konkursu „Czy-
sta Ziemia” – ósma edycja 2015 r. 
i ustalenia jego regulaminu;

- wydania opinii o zaliczeniu 
działek do kategorii dróg gminnych,

- wydania opinii o pozbawie-
niu kategorii dróg gminnych od-
cinka drogi gminnej nr 100021L.

(a)
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DOK. NA STR. 6 

K A L E N D A R I U M

NAsI  Z A GR ANICą

1 marca 
W Białej Podlaskiej odbyły się 
uroczystości Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
Wśród składających kwiaty była 
też delegacja z powiatu bial-
skiego.

2 marca 
W Białej Podlaskiej odbyło się 
spotkanie starosty bialskiego  
z wójtem gminy Kodeń Jerzym 
Trociem oraz radnymi powiatu 
bialskiego Tomaszem Andre-
jukiem i  J. Dawidowiczem  
w sprawach rozwoju gminy Kodeń.

3 marca 
W Starostwie Powiatowym  
w Lublinie starosta Tadeusz Ła-
zowski uczestniczył w spotkaniu 
Prezydium Konwentu Powiatów  
z marszałkiem województwa lu-
belskiego. Spotkanie dotyczyło re-
alizacji wspólnych projektów, które 
będą podejmowane wspólnie przez 
powiaty i województwo lubelskie.

5-6 marca
W Poznaniu odbył się kongres  
z okazji 25-lecia Samorządu Te-
rytorialnego w Polsce.

6 marca
W Białej Podlaskiej odbył się 
szósty Sejmik Kobiet powiatu 
bialskiego.

16 marca 
W Białej Podlask iej miało 
miejsce spotkanie z Zarządem 
Fundacji „Magia Rąk” z Białej 
Podlaskiej.

17 marca 
W Drohiczynie odbyło się spot-
kanie starostów z biskupem ordy-
nariuszem Tadeuszem Pikusem.

18 marca
W Białej Podlaskiej w gabinecie 
starosty odbyło się posiedzenie 
Prezydium Związku Powiato-
wego Ochotniczych Straży Po-
żarnych Rzeczpospolitej Polskiej. 
Tego dnia starosta bialski Tade-
usz Łazowski i dyrektor wydziału 
spraw społecznych Marianna 
Tumiłowicz spotkali się z dy-
rektorem Wojewódzkiego Szpi-
tala Specjalistycznego w Białej 
Podlaskiej Dariuszem Oleńskim. 
Omawiano dalszą współpracę 
powiatu ze szpitalem. 

19 marca 
W Rossoszu starosta bialski 
uczestniczył w projekcie „Dobre, 
bo zdrowe” .

20 marca 
W Białej Podlaskiej odbyło się 
spotkanie starosty bialskiego  
z marszałkiem województwa 
Sławomirem Sosnowsk im. 
Omówiono możliwości ko-
rzystania z projektów unijnych 

W dniach 25-26 marca br. 
delegacja Starostwa Powiatowego 
ze starostą Tadeuszem Łazow-
skim oraz bialskiej  Komendy 
Miejskiej PSP z komendantem 
st. bryg. Zbigniewem Łaziukiem 
uczestniczyła w konferencji za-
mykającej projekt „Młodzież 
pogranicza: Razem dla bez-
pieczeństwa”. Na zaproszenie 
naczelnika Brzeskiego Obwo-
dowego Zarządu Ministerstwa 
ds. Sytuacji Nadzwyczajnych 
płk. Konstantego Szerszuno-
wicza, partnera wiodącego pro-
jektu, do Brześcia przybyli także 
pozostali partnerzy: Agnieszka 
Świderska, przedstawiciel Sto-
warzyszenia „Strażak” z Białego-
stoku wraz ze st. bryg. Antonim 
Ostrowskim, komendantem wo-
jewódzkim PSP w Białymstoku 
oraz gen. Grzegorz Zagorodny 
i ppłk. Włodzimierz Niestierow, 
przedstawiciele Straży Pożarnej 
z Łucka na Ukrainie. 25 marca 
w Międzynarodowym Cen-
trum Wolontariatu Młodych 
Ratowników w Brześciu odbyło 
się uroczyste wręczenie nagród 
zwycięzcom międzynarodowego 
konkursu: „Ratownicy oczami 
dzieci”. Konkurs obejmował 
przygotowanie pracy na temat 
zasad bezpiecznego życia, postę-
powania w przypadku katastrofy 
czy pożaru w formie plakatu, 
prezentacji, wierszy, piosenek, 
makiet itp. Najlepsze prace zo-

MŁODZIEŻ POGRANICZA – 
RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA

stały opublikowane w między-
narodowych albumach wydanych 
w ramach projektu. Uroczysto-
ści zakończyły się tradycyj-
nym sadzeniem drzew w „Alei 
Przyjaźni” na placu Centrum. 
Następnego dnia odbyła się kon-
ferencja prasowa podsumowująca 
projekt z ministrem ds. Sytuacji 
Nadzwyczajnych Ukrainy. Każdy 
z przedstawicieli partnerów pod-
czas prezentacji omawiał rezultaty 
i efekty projektu po swojej stronie. 
Przez ponad 2-letni okres reali-

zacji projektu zorganizowano w 3 
krajach partnerskich: 24 szkolenia 
z udziałem 804 dzieci – młodych 
wolontariuszy, 11 warsztatów 
dla 267 nauczycieli, 3 między-
narodowe plenery z udziałem 
150 dzieci, 102 sesje treningowe 

dla 5385 dzieci, 50 imprez ma-
sowych prezentujących zasady 
bezpieczeństwa. Eksperci pro-
jektu przygotowali 32 prezentacje 
multimedialne, 30 edukacyjnych 
wideoklipów, 4 filmy treningowe, 
3 programy uczenia na odległość, 
22 tys. ulotek i broszur, 2 tys. pla-
katów, 22 programy zajęć i war-
sztatów dla dzieci i młodzieży. 
Wydano 3 albumy z najlepszymi 
pracami dzieci – młodych wo-
lontariuszy. Utworzono w trzech 
krajach sale tradycji – wystawy nt. 
historii pożarnictwa w regionie. 
Podczas spotkania cały zespół 
projektowy, liczący 20 osób, zo-
stał uhonorowany pamiątkowymi 
grawertonami w podziękowaniu 

za swoją pracę. Realizacja projektu 
na tak dużą skalę zacieśniła się  
i umocniła współpracę pomiędzy 
partnerami projektu, co rokuje 
podobnymi przedsięwzięciami na 
przyszłość.

Katarzyna Chorąży
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K A L E N D A R I U M
przez powiat bia lsk i. Tego 
samego dnia w Białej Podla-
skiej miało miejsce spotkanie  
z wojewódzkim inspektorem 
pracy Włodzimierzem Bieduniem 
oraz Barbarą Niedzińską, kierow-
nik oddziału w Białej Podlaskiej 
Okręgowego Inspektoratu Pracy. 
Również tego dnia w Romanowie 
w Muzeum Józefa Ignacego Kra-
szewskiego odbył się wojewódzki 
konkurs czytelniczy „Józef Ignacy 
Kraszewski – jego życie i dzieło”.

22 marca 
W Konstantynowie zorganizo-
wano finał piątego  turnieju piłki 
siatkowej o puchar wójta gminy 
Konstantynów i starosty bialskiego.
Tego samego dnia w Sosnówce 
odbył się II Powiatowy Przegląd 
Tradycji Wielkanocnych.

23 marca 
W bialskim Starostwie Powiato-
wym odbyło się seminarium „Bio-
gazownie rolnicze – bezpieczne 
źródło energii w twojej gminie”. 
Wzięli w nim udział wójtowie 
i sołtysi z powiatu bialskiego. 
Również tego dnia w Radzyniu 
Podlaskim miało miejsce spot-
kanie starosty bialskiego z wice-
ministrem Edukacji Narodowej 
Tadeuszem Sławeckim.

24 marca 
W Łomazach nastąpiło podsumo-
wanie Roku Kościuszkowskiego 
w powiecie bialskim. Szkoła Pod-
stawowa nosi miano Tadeusza 
Kościuszki, więc 24 marca był jed-
nocześnie dniem patrona szkoły.

25-26 marca 
W Konstantynowie odbyło się 
szkolenie kadry kierowniczej 
szkół i placówek oświatowych 
z terenu powiatu bialskiego.  
W szkoleniu uczestniczyli także 
pracownicy wydziału spraw 
społecznych Starostwa Powiato-
wego. Natomiast w tych dniach 
w Brześciu miało miejsce pod-
sumowanie projektu międzyna-
rodowego Młodzież Zapobiega 
Pożarom.

28-29 marca 
W Zalesiu odbyły się Między-
narodowe Mistrzostwa Polski  
w wyciskaniu sztangi leżąc.

30 marca 
W Białej Podlaskiej odbyła się 
sesja Rady Powiatu.

31 marca 
W Brześciu miało spotkanie 
rodaków z okazji świąt wiel-
kanocnych. W tym samy dniu  
w Międzyrzecu Podlaskim ot-
warto uroczyście Szkołę Muzyczną  
I stopnia w nowym obiekcie. 

(a)

Nie ma wolności bez samo-
rządności – powiedział Prezy-
dent RP Bronisław Komorowski 
podczas Kongresu 25-lecia samo-
rządu terytorialnego w Poznaniu. 
Kongres był wspólnym przedsię-
wzięciem sześciu ogólnopolskich 
organizacji samorządowych, 
tworzących Stronę Samorzą-
dową Komisji Wspólnej Rządu  
i Samorządu Terytorialnego: 
Unii Metropolii Polskich, Unii 
Miasteczek Polskich, Związku 
Gmin Wiejskich RP, Związku 
Miast Polskich, Związku Po-
wiatów Polskich oraz Związku 
Województw RP. Kongres po-
łączony był z obradami Wal-
nych Zgromadzeń Organizacji.  
W dwudniowym kongresie wzięli 
udział m.in.: Bronisław Komo-
rowski, Prezydent RP; Ewa Ko-
pacz, prezes Rady Ministrów; 
Olgierd Dziekoński, sekretarz 
stanu w Ministerstwie Finansów; 
profesor Jerzy Buzek; Grzegorz 
Schetyna, minister spraw zagra-
nicznych; Maria Wasiak, minister 
infrastruktury i rozwoju; Andrzej 
Halicki, minister administracji  
i cyfryzacji oraz wójtowie, burmi-
strzowie, prezydenci miast, staro-
stowie, marszałkowie; w sumie 
ponad 1 tys. osób. Pierwszego 
dnia podczas Zgromadzenia 
Ogólnego ZGW RP dokonano 
wyboru nowego przewodniczą-

Z ObR Ad sAmORZ ądu

Samorządność gwarancją wolności
cego Związku,  członków Za-
rządu oraz Komisji Rewizyjnej 
ZGW RP. Na przewodniczącego 
Związku Gmin Wiejskich wy-
brano Marka Olszewskiego, 
wójta gminy Lubicz. Członkami 
Zarządu zostali:   Jacek Bryg-
man, wójt gminy Cekcyn; Anna 
Grygierek, burmistrz Strumienia; 
Krzysztof Iwaniuk, wójt gminy 
Terespol (uzyskał największą 
liczbę głosów); Stanisław Jastrzęb-
ski, wójt gminy Długosiodło; Mi-
rosław Lech, wójt gminy Korycin; 
Henryk Litka,  burmistrz gminy 
Dolsk; Stanisław Longana, wójt 
gminy Kłodzko; Andrzej Pyziak, 
wójt gminy Rudniki; Krzysztof 
Starczewski, wójt gminy Rawa 
Mazowiecka; Dariusz Strugała, 
wójt gminy Jaraczewo. Człon-
kami Komisji Rewizyjnej na lata 

2015-2019 zostali wybrani: Jacek 
Czarnecki, wójt gminy Chełmża; 
Bogumiła Lewandowska-Siwek, 
wójt gminy Baranów; Dariusz Ku-
bus, wójt gminy Andrespol; Stefan 
Zawierucha, wójt gminy Marci-
szów; Stanisław Wieteska, wójt 
gminy Opinogóra Górna. Dele-
gaci uhonorowali dotychczaso-
wego przewodniczącego Mariusza 
Poznańskiego, nadając mu tytuł 
honorowego przewodniczącego 
Związku Gmin Wiejskich Rze-
czypospolitej Polskiej. Kongres  
w Poznaniu otwiera cykl wydarzeń 
organizowanych w całej Polsce  
w związku z 25-leciem samo-
rządu terytorialnego. Honorowy 
patronat nad obchodami 25-lecia 
samorządności w Polsce objął pre-
zydent Bronisław Komorowski. 

DW

Kongres 25-lecia samorządu terytorialnego w Poznaniu
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W tym roku Rada Powiatu 
bialskiego ustanowiła Rok Le-
gionów Polskich w powiecie 
bialskim. Można powiedzieć, 
że inicjatywą rozpoczynającą 
powiatowe przedsięwzięcia było 

uczczenie marszałka Józefa Pił-
sudskiego w dniu jego imienin. 
Z inicjatywy starosty bialskiego 
Tadeusza Łazowskiego zło-
żono kwiaty pod pomnikami  
i miejscami pamięci związanymi  
z tą wielką postacią, szczególnie 
upamiętniającymi przemarsz Le-
gionów Piłsudskiego po Podlasiu. 
Uroczystości, które odbyły się  
w Sitniku (gm. Biała Podlaska), 
Leśnej Podlaskiej, Mariampolu 
(gm. Leśna Podlaska), Konstan-
tynowie, Janowie Podlaskim  
i Białej Podlaskiej 19 marca do-
wodzą, że pamięć o marszałku 
Piłsudskim jest ciągle żywa. 
Przedwojenne obchody imienin 
marszałka miały rangę święta 

Oddali hołd marszałkowi
narodowego, gromadząc licznie 
wdzięczną za wolność młodzież 
i mieszkańców.

W Sitniku pod pomnikiem 
upamiętniającym postać mar-
szałka i przemarsz I Brygady 

Legionów przez Podlasie kwiaty 
i symboliczny znicz złożyli: sta-
rosta bialski Tadeusz Łazowski, 
zastępca wójta Adam Olesiejuk, 
sekretarz gminy Biała Podlaska 
Grażyna Majewska, dyrektor 
Szkoły Podstawowej Tadeusz 
Łukasik, a przede wszystkim 
społeczność gminy Biała Podla-
ska, dzieci z miejscowej szkoły 
i strażacy jednostki OSP wraz  
z pocztami sztandarowymi. 
Przed złożeniem kwiatów słowo 
o historii obecności legionów  
w Sitniku  powiedział do zebra-
nych dr Szczepan Kalinowski  
– regionalista.

Pod następnym pomnikiem 
w Leśnej Podlaskiej społeczność 

gminy reprezentował wójt Pa-
weł Kazimierski. Nie zabrakło 
pocztu sztandarowego z Ze-
społu Placówek Oświatowych 
w Leśnej Podlaskiej. Obecność 
Legionów na tej ziemi była po-
wiązana też z kwestiami koś-
cielnymi.

W tym samym składzie ze-
brani udali się do Mariampola, 
gdzie znajduje się odnowiony 
z funduszu sołeck iego ko-
piec marszałka Józefa Piłsud-
skiego. Na złożenie kwiatów 
przybyli także mieszkańcy wio-
ski, a wśród nich także Albina 
Mirończuk, która uczestniczyła 
w odsłonięciu kopca prawie 80 
lat temu.

W Konstantynowie na dele-
gację z powiatu czekała już mło-

dzież szkolna z opiekunami oraz 
poczty sztandarowe i sekretarz 
gminy Elżbieta Łazowska. Tak, 
jak przy każdym pomniku pa-
mięci do zebranych kilka słów 
powiedział starosta bialski, dzię-
kując za obecność i przybliżając 

postać marszałka i jego Legionów 
oraz dr Szczepan Kalinowski  
o dziejowych wydarzeniach 
związanych z postaci wielkiego 
męża stanu. 

Kwiaty złożono także pod 
pomnikiem w Janowie Podla-
skim. Tutaj społeczność Janowa 
Podlaskiego i szkolną reprezen-
towali uczniowie zajęć edukacyj-
nych z policji i straży granicznej 
Zespołu Szkół w Janowie Podla-
skim z wicedyrektorem Urszulą 
Burdzicką na czele.

Ostatnim przystankiem była 
Biała Podlaska. Tu na fasadzie 
dworca PKP znajduje się tablica 
pamiątkowa związana ze spot-
kaniem marszałka z delegacją 
obywateli i dekoracją medalami 
dowódcy i żołnierzy 34. Pułku 
Piechoty. Cieszy fakt, że do-
łączyły w tym miejscu także 
służby mundurowe w osobach: 
ppłk mgr inż. Artur Łojek - ko-
mendant Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Białej Podlaskiej,  
mł. insp. Jerzy Kwaśniewski - 
zastępca komendanta miejskiego 
Policji, por. Marian Wardzyński 
i por. Zdzisław Król z Zakładu 
Karnego w Białej Podlaskiej,  
mł. bryg. Arkadiusz Leszczyński 
z Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Białej Podlaskiej, 
por. Marek Zięba ze Straży Gra-
nicznej Służby. Obecne także 
były władze miasta reprezen-
towane przez Dariusza Litwi-
niuka, przewodniczącego Rady 
Miasta oraz Adama Chodziń-

skiego, zastępcę prezydenta Bia-
łej Podlaskiej. Funkcjonariusze 
mundurowi oraz przedstawiciele 
władz samorządowych złożyli 
kwiaty z okazji imienin Józefa 
Piłsudskiego.

Tekst i foto: Anna Jóźwik

P OWIAT B IALSKI
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„Biogazownie rolnicze – bez-
pieczne źródło energii w twojej 
gminie” taki tytuł nosiło semina-
rium, które odbyło się 23 marca  

9 marca wójt gminy Terespol 
Krzysztof Iwaniuk odebrał z rąk 
Prezydenta RP Bronisława Ko-
morowskiego prestiżową Nagrodę 
Obywatelską 25-lecia Samorząd-
ności. Uroczystość odbyła się  
w Kancelarii Prezydenta Rzecz-
pospolitej Polskiej w Warszawie. 

Nagroda Obywatelska Pre-
zydenta RP jest wyróżnieniem 
za wieloletnie zaangażowanie  

Nagroda Obywatelska 
dla Krzysztofa Iwaniuka

Biogazownie 
źródłem energii

w działalność na rzecz społecz-
ności lokalnej.

Również z okazji święta sa-
morządu przed Pałacem Prezy-
denckim Bronisław Komorowski 
otworzył wystawę „Samorząd. 
Demokracja. Wolność. JA, 
TY, MY = SAMORZĄD” 
zorganizowaną we współpracy  
z ministerstwem administracji  
i cyfryzacji.

Na kilkunastu planszach 
zaprezentowano najważniejsze 

etapy powstawania samorząd-
ności w Polsce, począwszy od lat 
80., a także sylwetki twórców re-
formy samorządowej. Wystawa 
w przejrzysty, graficzny sposób 
tłumaczy, czym jest samorząd, 
jak jest zbudowany, jakie ma 
funkcje, zadania i kompeten-
cje, jak jest wybierany. Zapre-
zentowano również praktyczny 
wymiar samorządu - zmiany, 
jakie zaszły i wciąż zachodzą  
w kraju za pośrednictwem wła-
dzy lokalnej. 

Wśród zamieszczonych 
fotograf ii obrazujących suk-
cesy polskich samorządów jest 
również zdjęcie siedziby gminy 
Terespol, jako inwestycji wień-
czącej budowę infrastruktury 
komunalnej.

D.W.

w Starostwie Powiatow ym  
w Białej Podlaskiej.

Zaproszeni byli na nie wójto-
wie, sołtysi i osoby zainteresowane 

tematem. Spotkanie zaczęło się od 
wystąpienia Jana Dobrzańskiego, 
głównego specjalisty ds. energe-
tyki, infrastruktury technicznej 
i  energii odnawialnej Urzędu 
Marszałkowskiego, który mówił 
o plusach, ale też uciążliwościach 
biogazowni. Wiesław Robaczew-
ski wiceprezes Polskiej Izby Go-
s p o d a r c z e j  E n e r g e t y k i 
Odnawialnej i Rozproszonej za-
chęcił gminy do stawiania bioga-
z o w n i ,  j a k o  m o ż l i w o ś ć 
zagospodarowania odpadów rol-
niczych. Za przykład stawiał inne 
kraje europejskie, gdzie już nie 
buduje się biogazowni, ale te co są, 
modernizuje, bo jest to źródło 
energii odnawialnej, z  której 
można skorzystać. Łukasz Dud-
niak, starszy koordynator projek-
tów prz eds taw i ł  su rowce 
i substraty do wytwarzania bio-
gazu rolniczego, rodzaje surow-
ców do wytwarzania biogazu 
rolniczego i sposoby magazyno-
wania, elementy składowe bioga-

zowi, proces wytwarzania biogazu 
i wykorzystania w energetyce, 
a także korzyści i zagrożenia wy-
nikające z rozwoju biogazowni 
rolniczych. Nie mogło obyć się bez 
dyskusji, bo na sali byli obecni 
także przedstawiciele wydziału 
architektury i budownictwa Sta-
rosta Powiatowego oraz Regional-
nej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Po przerwie zgromadzeni 
mogli dowiedzieć się, jak prowa-
dzić komunikację społeczną przy 
lokalnych inwestycjach OZE.

Organizatorem spotkania była 
Fundacja REO, partnerem mery-
torycznym Polska Izba Gospodar-
cza Energetyki Odnawialnej 
i Rozproszonej  przy patronacie  
Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych 
Energii Odnawialnej i Związku 
Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej 
Polskiej. Spotkanie zostało dofi-
nansowane ze środków Narodo-
wego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

AJ

W YDARZENIA
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26 marca br. w Lublinie,  
w obecności zaproszonych go-
ści,  miało miejsce uroczyste 
podpisanie umowy o świadcze-
nie działań aktywizacyjnych. 
Umowa została zawarta pomię-
dzy województwem lubelskim, 
reprezentowanym przez mar-
szałka województwa lubelskiego,  
w imieniu którego działa dy-

W dniu 20 marca starosta 
bialski Tadeusz Łazowski spotkał 
się z marszałkiem województwa 
lubelskiego Sławomirem Sos-
nowskim w Starostwie Powiato-
wym w Białej Podlaskiej. Podczas 
rozmowy omówiono kwestię roz-
woju północnej części wojewódz-
twa w kontekście pozyskiwania 
środków unijnych w nowej per-
spektywie finansowania.

Również 20 marca odbyło 
się spotkanie starosty bialskiego  

23 marca starosta Tadeusz 
Łazowski wraz z Marianną Tumi-
łowicz, dyrektor wydziału spraw 
społecznych uczestniczyli w konfe-
rencji lubelskiego kuratora oświaty 
„Gimnazjalista na zawodowym 
rozdrożu”. Przygotowano ją  
w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. Jana Pawła II w Radzy-
niu Podlaskim. Pod patronatem 
ministra edukacji i marszałka 
województwa. Podczas konferen-

Działania aktywizujące 
bezrobotnych

rektor Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Lublinie, Powiatowymi 
Urzędami Pracy w Białej Pod-
laskiej, Kraśniku, Lubartowie  
i Łukowie oraz agencją zatrud-
nienia – „Instytutem Badawczo 
– Szkoleniowym” z Olsztyna. 
Powiatowy Urząd Pracy w Bia-
łej Podlaskiej reprezentowany 
był przez dyrektora Edwarda 

Tymoszyńskiego. Partnerzy 
zgodnie zadeklarowali współ-
pracę przy realizacji zadań  
i podpisali umowę określającą 
zakres współpracy oraz prawa  
i obowiązki stron. Umowa została 
zawarta do 30 listopada 2016 r.  
W wyniku jej postanowień działa-
niami aktywizacyjnymi zostanie 
objętych 1000 osób długotrwale 
bezrobotnych z  czterech powia-
tów województwa lubelskiego,  
w tym z powiatu bialskiego  
i miasta Biała Podlaska. Z każ-

dego powiatu skierowanych zo-
stanie po 250 osób, w tym 150 
osób długotrwale bezrobotnych  
z ustalonym III profilem po-
mocy oraz 100 osób powyżej 30 
roku życia, dla których ustalono 
II profil pomocy. Za rekruta-
cję i skierowanie bezrobotnych, 
z terenu powiatu bialskiego  
i miasta Biała Podlaska do reali-
zatora działań, odpowiedzialny 
będzie Powiatowy Urząd Pracy  
w Białej Podlaskiej. Należy pod-
kreślić fakt, iż rekrutacja ma 
charakter losowy – grupa doce-
lowa zostanie wylosowana przez 
program komputerowy, spośród 
wszystkich osób spełniających 
kryteria uczestnictwa w zlecaniu 
działań aktywizacyjnych. Będą 
one realizowane przez agencję 
zatrudnienia i obejmą: opraco-
wanie Diagnozy Potencjału oraz 
Planu Kariery, realizację działań 
aktywizacyjnych prowadzących 
Uczestnika do zatrudnienia lub 
podjęcia działalności gospo-
darczej, a następnie wspieranie 
Uczestnika w utrzymaniu owego 
zatrudnienia. Skierowanie osoby 
bezrobotnej do agencji zatrud-
nienia, realizującej działania ak-
tywizacyjne, nie powoduje utraty 
statusu bezrobotnego. 

(a)

Zawodowe drogowskazy
cji Tadeusz Sławecki, sekretarz 
stanu w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej omówił szereg inicja-
tyw podejmowanych przez resort  
w ramach Roku Szkoły Zawodo-
wej oraz dla rozwoju kształcenia 
zawodowego. Czym jest doradz-
two zawodowe i jakie ma znacze-
nie w planowaniu kariery ucznia 
omówiła przedstawicielka KO-
WEZiU, natomiast przedstawi-
ciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy  

w Lubl in ie poinformowa ł 
zebranych o Regiona lnym 
Planie Działania na Rzecz Za-
trudnienia na rok 2015. Rów-
nolegle odbywały się spotkania 
gimnazjalistów z doradcami 
zawodowymi. Uczniowie (ok. 5 
tys.) obejrzeli prezentacje zawo-
dów oraz wykonywali czynności 
charakterystyczne dla wybranego 
przez siebie kierunku. Repre-

zentanci grona pedagogicznego  
i uczniów z Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych i Zespołu Szkół 
Ekonomicznych z Międzyrzeca 
Podlaskiego, a także Zespołu 
Szkół w Małaszewiczach pre-
zentowali w bardzo interesujący 
sposób zawody, w których uczą. 
Były to zawodowe drogowskazy 
dla gimnazjalistów. 

MT

Robocze spotkania starosty
z Okręgowym Inspektorem 
Pracy w Lublinie Włodzi-
mierzem Biaduniem oraz kie-
rownikiem oddziału w Białej 
Podlaskiej Okręgowego Inspek-
toratu Pracy w Lublinie Barbarą 
Niedzińską. Poruszano tematy 
bezpieczeństwa pracy, możliwo-
ści współpracy między samorzą-
dem, szkołami i inspektoratem 
oraz popularyzacji działań IP na 
terenie powiatu bialskiego.

Anna Jóźwik

W YDARZENIA
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Natalia Marczuk

25 marca br. w sali konfe-
rencyjnej BCK odbyła się zor-
ganizowana przez Starostwo 
Powiatowe konferencja otwiera-
jąca realizację projektu: Program 
profilaktyki i promocji zdrowia 
w celu zmniejszenia zachoro-
walności i śmiertelności z po-
wodu chorób układu krążenia 
wśród mieszkańców powiatu 
bialskiego „Razem dla serca”. 
Omówienia dokonała koordyna-
tor Anna Jureczek, inspektor ds. 
promocji i ochrony zdrowia Sta-
rostwa Powiatowego. Specjalnie 
z tej okazji przybył  Rafał Halik 
z Centrum Monitorowania i 
Analiz Stanu Zdrowia Ludności 
Narodowego Instytutu Zdro-
wia Publicznego w Warszawie 

W Zespole Szkół w Łoma-
zach podsumowano Rok Koś-
ciuszkowski w powiecie bialskim. 
Szkoła ta nosi imię Tadeusza 
Kościuszki, a zatem 24 marca 
był jednocześnie dniem patrona 
szkoły. Uroczystość rozpoczęła 
się wprowadzeniem pocztów 
sztandarowych i odśpiewaniem 
hymnu. Potem przedszkolaki  
z Łomaz zatańczyły krakowiaka. 
Przemawiali: dyrektor ZS Anna 
Filipiuk, starosta bialski Tadeusz 
Łazowski, wójt gminy Łomazy 
Jerzy Czyżewski i Teresa Sido-
ruk, prezes Zarządu Powiatowego 
ZNP w Białej Podlaskiej. Oko-
licznościowe listy przysłali: mar-
szałek województwa lubelskiego 
Sławomir Sosnowski i poseł 
Stanisław Żmijan.  Zanim wrę-
czono podziękowania partnerom 
roku, można było zapoznać się  
z ich dokonaniami z przygotowa-
nej prezentacji multimedialnej.  
W Rok Kościuszkowski zaanga-
żowało się 40 partnerów, samo-
rządów, instytucji i organizacji 
pozarządowych. 100 osób ludzi 
dobrej woli, które przeprowadziły 
w swoich środowiskach 74 przed-
sięwzięć związanych z obchodami 
220. rocznicy Insurekcji Koś-
ciuszkowskiej i postacią polskiego 
dowódcy. Warto wymienić tych, 
którzy otrzymali podziękowania 
od starosty bialskiego bezpośred-
nio na uroczystości lub zostaną 
one do nich przesłane: proboszcz 

W YDARZENIA

Powiat bialski

Podsumowano 
Rok Kościuszkowski

parafii pw. św. Anny w Tucznej 
ks. Henryk Szustek, burmistrz 
miasta Terespol Jacek Danieluk, 
wójt gminy Terespol – Krzysztof 
Iwaniuk, wójt gminy Wisznice 
Piotr Dragan, wójt gminy Tuczna 
Zygmunt Litwiniuk, Szkoła Pod-
stawowa w Neplach, Szkoła Pod-
stawowa im. Tadeusza Kościuszki  
w Dołholisce, Szkoła Podstawowa  
w Łomazach, Szkoła Pod-
stawowa im. A. Mickiewicza  
w Konstantynowie, Szkoła Pod-
stawowa w Komarnie Kolonii, 
Szkoła Podstawowa im. Janiny 
Porazińskiej w Styrzyńcu, Szkoła 
Podstawowa w Woskrzenicach 
Dużych, Szkoła Podstawowa  
w Sosnówce, Szkoła Podstawowa 
im. Marii Konopnickiej w Drelo-
wie, Publiczne Gimnazjum nr 1 
im. K.K. Baczyńskiego w Wisz-
nicach, Publiczne Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Janowie Pod-
laskim, Publicznym Gimnazjum 
im. J. I. Kraszewskiego w Sos-
nówce, Zespół Szkół w Zalesiu, 
Zespół Placówek Oświatowych 
im. Żołnierzy mjr. „Zenona”  
w Leśnej Podlaskiej, Zespołu 
Szkół w Sławatyczach, Zespół 
Szkół w Tucznej, Liceum Ogól-
nokształcącego im. gen. Wł. 
Sikorskiego w Międzyrzecu Pod-
laskim, Liceum Ogólnokształ-
cące im. Bohaterów Warszawy 
w Terespolu, Liceum Ogólno-
kształcące w Wisznicach, Ze-
spół Szkół Ekonomicznych im. 

Marii Dąbrowskiej w Między-
rzecu Podlaskim, Zespół Szkół 
im. Wł. St. Reymonta w Mała-
szewiczach, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Białej Podlaskiej, 
Gminna Biblioteka Publiczna 
w Tucznej, Gminna Biblioteka 
Publiczna w Sosnówce, Gminna 
Biblioteka Publiczna w Leśnej 
Podlaskiej, Muzeum Józefa Ig-
nacego Kraszewskiego w Roma-
nowie, Miejski Ośrodek Kultury 
w Terespolu, Gminny Ośrodek 
Kultury w Łomazach, Gminny 
Ośrodek Kultury w Sosnówce, 
Gminne Centrum Kultury  
w Drelowie, Gminny Ośro-
dek Kultury w Sławatyczach, 

Świetlica Jaskółka w Piszczacu, 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Dołholiska, Łyniew, Marylin, 
Polubicze, Ratajewicze „ Integra-
sja”, Kresowe Bractwo Strzelców 
Kurkowych im. Orła Białego  
w Terespolu. Po podziękowa-
niach odbyła się część artystyczna  
w w ykonaniu uczniów ZS  
w Łomazach. Podsumowano rów-
nież szkolne konkursy związane  
z postacią T. Kościuszki. Na za-
kończenie grupa uczniów z Ze-
społu Szkół w Janowie Podlaskim 
pokazała przedstawienie o dzia-
łaniach związanych z Insurekcją 
Kościuszkowską na Podlasiu.

AJ

Biała Podlaska

Konferencja otwierająca 
projekt „Razem dla serca” 

z prelekcję na temat ”Choroby 
układu krążenia jako problem 
zdrowia publicznego w woj. 
lubelskim i powiecie bialskim”. 
Ciekawą prelekcję „Zalecenia 
żywieniowe w prewencji chorób 
układu krążenia” przedstawiła 
dr n. med. Aneta Marta Sta-
nisławek z Państwowej Szkoły 
Wyższej im. Papieża Jana Pawła 
II w Białej Podlaskiej. W kon-
ferencji uczestniczyło około 100 
osób, m.in. radni powiatowi, 
przedstawiciele samorządów 
gminnych na czele z wójtami, 
gminni koordynatorzy, przed-
stawiciele szkół, ośrodków zdro-
wia z terenu powiatu bialskiego 
i studenci.

Anna Jureczek
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Zarząd Powiatu przyznał 
16 zawodnikom stypendia spor-
towe na 2015 rok. Wcześniej  
6 - osobowa komisja dokonała 
weryfikacji złożonych wniosków  
o ich przyznanie. W jej skład we-
szli: reprezentanci komisji edu-
kacji, kultury, sportu i turystyki 
Rady Powiatu, wydziału spraw 
społecznych Starostwa Powia-
towego oraz organizacji poza-
rządowych. Stypendia otrzymali 
zawodnicy z powiatu bialskiego 
za wysokie wyniki sportowe  
w dyscyplinach objętych syste-
mem sportu młodzieżowego. 
Są nimi: Katarzyna Gicewicz, 
zgłoszona przez Międzyszkolny 

Diecezjalne Biuro Światowych Dni Młodzieży Diecezji Siedleckiej informuje, że 
w niedzielę  19 kwietnia 2015 r. w każdej z 245 parafii diecezji siedleckiej odbędzie 
się akcja „Poświęć kilometr”, której celem jest zebranie funduszy na przyjazd młodych  
z Boliwii i Czadu na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa w roku 2016, a wcześniej 
do Siedlec w ramach trwania tzw. dni w diecezjach.

Akcję „Poświęć kilometr” wygenerowało Diecezjalne Centrum ŚDM Diecezji 
Siedleckiej, która na czas przygotowań i trwania ŚDM funkcjonuje pod nazwą Jerycho 
(każda polska diecezja przyjęła nazwę biblijnego miasta, co utworzyło z Polski tzw. 
Campus misericordia – Pola miłosierdzia).

„Poświęć kilometr” to zbiórka funduszy na przyjazd młodych z Boliwii i Czadu, 
krajów w których na co dzień posługują i pracują z tamtejszą młodzieżą księża z die-
cezji siedleckiej. W trakcie akcji będzie można zakupić dowolną ilość kilometrów, za 
koszt 1 zł = 1 kilometr, a w zamian otrzymać rulon zakupionych kilometrów. Wraz  
z przebiegiem akcji, w każdym miejscu odbędzie się promocja Światowych Dni Mło-
dzieży, połączona z wyświetlaniem filmów i prezentacji w tejże tematyce.

Katarzyna Kozioł – rzecznik prasowy Diecezjalnego Centrum ŚDM
Kontakt: tel: 516 062 313 @: kathirin@interia.eu

Powiat bialski

Stypendia sportowe 
dla młodych zawodników

Klub Sportowy  ŻAK w Białej 
Podlaskiej (dyscyplina taekwon-
-do ITF), Jakub Adamczyk, 
zgłoszony przez Klub Sportowy 
„MOSiR Huragan” w Między-
rzecu Podlaskim (taekwon-do 
olimpijskie), Aleksandra Sachar-
czuk, zgłoszona przez Między-
szkolny Klub Sportowy  ŻAK 
w Białej Podlaskiej (taekwon-
-do ITF), Karolina Juszczak, 
zgłoszona przez Międzyszkolny 
Klub Sportowy  ŻAK w Białej 
Podlaskiej (taekwon-do ITF), 
Patrycja Kłos, zgłoszona przez 
Gminny Ośrodek Kultury w 
Koroszczynie (podnoszenie 
ciężarów), Ewelina Ozon zgło-

szona przez Gminny Ośro-
dek Kultury w Koroszczynie 
(podnoszenie ciężarów), Emi-
lia Pieńko zgłoszona przez 
Międzyszkolny Klub Spor-
towy  ŻAK w Białej Podla-
skiej (taekwon-do ITF), Magda 
Bańkowska zgłoszona przez 
Międzyszkolny Klub Sportowy  
ŻAK w Białej Podlaskiej (tae-
kwon-do ITF) Magda Pietru-
czuk, zgłoszona przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Koroszczy-
nie (podnoszenie ciężarów),  
Dominika Dołęga zgłoszona 
przez Gminny Ośrodek Kultury  
w Koroszczynie (podnoszenie 
ciężarów), Patryk Popis zgło-
szony przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Koroszczynie (pod-
noszenie ciężarów), Nestoro-
wicz Dariusz zgłoszony przez 
Klub Sportowy „MOSiR Hu-
ragan” w Międzyrzecu Podla-

skim  (taekwon-do olimpijskie), 
Mateusz Żechowski zgłoszony 
przez Klub Sportowy „MOSiR 
Huragan” w Międzyrzecu Pod-
laskim (taekwon-do olimpijskie), 
Bartłomiej Tymoszuk zgłoszony 
przez Klub Sportowy „MOSiR 
Huragan” w Międzyrzecu Pod-
laskim (taekwon-do olimpijskie), 
Monika Chwalewska, zgłoszona 
przez Międzyszkolny Klub 
Sportowy  ŻAK w Białej Pod-
laskiej (taekwon-do ITF) oraz 
Błażej Sacharczuk, zgłoszony 
przez Międzyszkolny Klub 
Sportowy  ŻAK w Białej Pod-
laskiej  (taekwon-do ITF). Listy 
gratulacyjne stypendystom i ich 
trenerom zostały wręczone przez 
starostę bialskiego i przewodni-
czącego rady powiatu 30 marca 
br. podczas sesji Rady Powiatu  
w Białej Podlaskiej.

Elżbieta Głowińska

Światowe Dni Młodzieży

Zakup dowolną liczbę 
kilometrów

W YDARZENIA
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Każda inicjatywa może 
stać się cykliczna, o ile wynika  
z zapotrzebowania i spotka się  
z uznaniem wśród lokalnej spo-
łeczności. Z pewnością za taką 
uznać można Forum Kobiet, 
które po zeszłorocznym sukcesie, 
doczekało się drugiej odsłony.  
7 marca Stowarzyszenie Aktywni 
Gminy Międzyrzec zorganizowało 
lokalne obchody Święta Kobiet. 
Forum odbyło się w sali gimna-
stycznej gimnazjum w Krzewicy, 
które włączyło się w organizację. 
Wydarzenie otrzymało również 
wsparcie Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Międzyrzecu Podlaskim 
oraz zostało objęte honorowym 
patronatem wójta gminy.

Każdy, z licznego grona 
uczestników forum, przyniósł 
maskotkę, jako bilet wstępu. 
Zabawki zostaną rozdane dzie-
ciom podczas obchodów Dnia 
Dziecka. W ramach forum od-
była się prelekcja „Jak zachować 
młodość” autorstwa dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Kożusz-
kach Teresy Nowak. Panie miały 
również możliwość skorzysta-
nia z zabiegów kosmetycznych 

26 lutego odbyła się zorga-
nizowana przez burmistrza de-
bata na temat sytuacji w służbie 
zdrowia. Wzięli w niej udział: 
posłowie, samorządowcy, przed-
stawiciele szpitala, międzyrzeckich 
przychodni i Narodowego Fun-
duszu Zdrowia oraz mieszkańcy 
miasta. - Często spotykamy się 
z wieloma pytaniami, prośbami  

P OWIAT B IALSKI

Międzyrzec Podlaski

Trwa modernizacja szpitala
i ze szczególną troską przyglądamy 
się, jak rozwija się nasza służba 
zdrowia i jak możemy jej pomóc 
- powiedział na wstępie burmistrz  
Zbigniew Kot. Poseł Franciszek 
Jerzy Stefaniuk, przewodniczący 
Społecznej Rady SP ZOZ, przypo-
mniał historię szpitala. O moderni-
zacjach w międzyrzeckim szpitalu  
i planach na kolejne inwestycje i za-

kupy sprzętu, opowiedział dyrek-
tor SP ZOZ Wiesław Zaniewicz,  
a o kontraktach na terenie miasta 
poinformowała kierownik dele-
gatury NFZ w Białej Podlaskiej 
Mariola Sikora. 

- W ostatnim roku pozy-
skaliśmy dwóch ortopedów  
i wykonujemy zabiegi ortope-
dyczne, kupiliśmy też artroskop 
z osprzętem za ponad 130 tys. 
zł. Wyremontowaliśmy oddział 
ginekologiczny, i doposażyliśmy 
oddział rehabilitacji w sprzęt do 
laseroterapii i ultradźwięków za 
ok 90 tys. zł – dodał dyrektor. 
W planach dyrekcji szpitala jest 
utworzenie pracowni tomografii 
komputerowej i zakładu opie-
kuńczo-leczniczego. W maju 
natomiast rozpocznie się adapta-
cja 900 m kw. pomieszczeń nad 
oddziałami chirurgii i ginekologii 
na 30-łóżkowy oddział wczes-
nej rehabilitacji kardiologicznej 
i neurologicznej. - Chcemy też 
utworzyć poradnię diabetolo-
giczną - zakończył swoją wy-
powiedź dyrektor. Obecni na 
debacie mieszkańcy zwrócili 
uwagę na problemy z dostępnoś-
cią do lekarza okulisty, neurologa, 

laryngologa i kardiologa. Rozma-
wiano też o konieczności budowy 
windy w przychodni specjali-
stycznej. - Koszt budowy windy 
to około 500 tys. zł. Szpital chce 
ją sfinansować w ramach projektu 
obejmującego także inne zada-
nia, który będzie realizowany  
w przyszłym roku. Padło też py-
tanie z sali, jak samorządy wspie-
rają szpital. Dyrektor wydziału 
spraw społecznych Starostwa 
Powiatowego Marianna Tumi-
łowicz poinformowała, że  po-
wiat przeznaczył w budżecie na 
ten rok 300 tys. zł na rozbudowę 
oddziału rehabilitacji kardiolo-
gicznej i neurologicznej. - W tym 
roku rozpatrujemy wsparcie szpi-
tala kwotą 100 tys. zł - powiedział 
burmistrz. Wójt gminy Drelów 
Piotr Kazimierski zadeklarował, 
że jego gmina dofinansuje zakup 
sprzętu do szpitala za minimum 
30 tys. zł. Również wójt gminy 
Międzyrzec Podlaski Krzysztof 
Adamowicz zapewnił, że jego 
gmina będzie wspierać szpital  
w ramach możliwości, a radni 
nigdy nie odmówili pomocy, gdy 
dyrektor SP ZOZ o nią poprosił.

Beata Zgorzałek

Gmina Międzyrzec Podlaski

Kobieto uwierz w siebie

oraz wypróbowania kosmety-
ków znanej f irmy. Młodzież  
z gimnazjum w Krzewicy, Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego 
w Rogoźnicy oraz dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Tłuśćcu 
zapewniły oprawę artystyczną 
wydarzenia.

Stowarzyszenie rozstrzyg-
nęło również własny konkurs 
„Kobieta sukcesu 2015”, którego 
celem było wyłonienie kobiet 
działających aktywnie zarówno 
na płaszczyźnie rodzinnej, jak 
i społecznej. Wśród uhonoro-
wanych znalazły się: Danuta 

Gruszczyńska i Bożena Leszczuk  
z Tłuśćca oraz Ewa Ostapiuk  
z Krzewicy. Panie zostały nagro-
dzone upominkami wręczonymi 
przez wójta gminy oraz radnych.

Cel Forum Kobiet jest zawsze 
ten sam: wspólne spotkanie, roz-
mowa, wymiana doświadczeń, 
integracja, a także zwrócenie 
szczególnej uwagi na nieocenioną 
rolę kobiet we współczesnym 
świecie. (a)
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22 marca w sali widowisko-
wej Gminnego Ośrodka Kultury 
w Sławatyczach odbył się kon-
cert chrześcijańskiej grupy hip-
-hopowej „Stworzeni do walki”. 
Wydarzenie miało charakter 
ewangelizacyjny pod hasłem 
„Ewangelia w rytmie rapu - czas 
refleksji i życiowych przemian”. 
Poza prezentacją muzyki chrześ-
cijańskiej uczestnicy spotkania 
usłyszeli o świadectwie przemian  

Za nami już 6. Sejmik Ko-
biet powiatu bialskiego. Tym 
razem hasłem przewodnim było 
„Kobieta w Internecie”. Orga-
nizator, którym było Starostwo 
Powiatowe w Białej Podlaskiej, 
chciało pokazać, że świat sieci 
jest pociągający, ale też może 
przynosić zagrożenia. Internet 
jest czymś już prawie codziennym  
w naszych czasach, nie unik-
niemy tego. Trzeba umieć tylko 
dobrze z niego korzystać. Pod-
czas sejmiku pokazano w pre-
zentacjach obszary korzystania 
z Internetu, którym są media, 
w tym media społecznościowe, 
możliwość zakupów przez In-
ternet i komunikacji. Na sejmik 
zjechało 6 marca ok. 250 osób 
– aktywnych kobiet z gmin po-
wiatu bialskiego. Wśród kobiet 
byli też mężczyźni: Arkadiusz 
Maksymiuk, przewodniczący 
komisji edukacji, kultury, sportu 
i turystyki Rady Powiatu w Bia-
łej Podlaskiej; Stefan Klimiuk, 
skarbnik powiatu i Romuald Ku-
lawiec, inspirator sejmiku.

Spotkanie zaczęło się jednak 
od ciepłych słów, skierowanych 
do zebranych pań przez Jana 
Jańczuka – sekretarza powiatu 
bialskiego, który wyjątkowo w 
tym roku zastępował starostę 
bialskiego. Życzenia dopełnił 
śpiew i muzyka zespołu Ju-
trzenka ze Sławacinka Starego. 
Następnie zebrani wysłuchali 

Spotkanie aktywnych 
pań powiatu

krótkiego wystąpienia na temat 
mediów i nośników elektronicz-
nych. Przedstawił ją Tomasz 
Marciniuk, nauczyciel informa-
tyki pracujący w Zespole Szkół 
Ekonomicznych w Międzyrzecu 
Podlaskim. Radio Biper przed-
stawiło informacje na temat funk-
cjonowania mediów w Internecie, 
jakie są dostępne, z jakich form 
korzystają, co można znaleźć, ale 
też, czego trzeba unikać. Mariusz 
Maksymiuk zwrócił uwagę, że 
w świecie wirtualnym nie jeste-
śmy anonimowi. To, co piszemy 
zostawia swój ślad i jest również 
źródłem informacji o nas. Zapro-
ponował także współpracę z ich 
portalem informacyjnym.

Po tych istotnych kwestiach 
przyszedł czas na kolejny występ 
artystyczny, tym razem zespołu 
Macierz z Ortela Królewskiego. 
Panie ze śpiewem i życzeniami 
wprowadziły swojską, radosną 
atmosferę, bo przecież sejmik 
to święto kobiet z powiatu bial-
skiego.

Wiele osób robi zakupy 
przez Internet. Stąd też powia-
towy rzecznik konsumentów Ewa 
Tymoszuk przedstawiła uwa-
runkowania prawne wynikające  
z nowych zapisów ustawowych 
pomocnych w dochodzeniu swo-
ich racji podczas zwrotów rzeczy 
zakupionych drogą elektroniczną.

I na koniec była dobra prak-
tyka - Zofia Rydel-Kośmider, 

emerytowana polonistka i ce-
niona w Polsce poetka z Białej 
Podlaskiej mówiła o stronach, 
które mogą zainteresować panie 
i z czego dziś można w Internecie 
korzystać.

Oprócz wysłuchania prelekcji 
można było zakupić rękodzieło, 

biżuterię, słodkości, kosmetyki. 
Podczas sejmiku wystawiły się 
ze swoimi pracami na stoiskach 
aktywne panie gmin: Janów Pod-
laski, Biała Podlaska, Drelów, 
miasta Terespol, a także Stowa-
rzyszenia Aktywni Gminy Mię-
dzyrzec, Teresa Antoniuk, sklep 
Zumila, Mary Kay, Avon, Biżu-
teria z Międzyrzeca Podlaskiego, 
FAPA - Fundacja Programów 
Pomocy Dla Rolnictwa. 

Rozmowy i dyskusje pro-
wadzono w przerwach na kawę  
i przy tradycyjnym na tych spot-
kaniach kanapkowym poczę-
stunku.

Sejmiki cieszą się dużym 
zainteresowaniem i sympatią. 
Oczywiście trudno poruszyć 
wszystkie kwestie nurtujące panie 
w przeciągu kilku godzin. Sejmik 
ma być raczej inspiracją i wyra-
zem szacunku pięknej działalno-
ści kobiet w różnych obszarach 
ich życia. 

(a)

Gmina Sławatycze

Ewangelizacja przez 
muzykę i słowa

z przekazu byłego więźnia.  Człon-
kowie zespołu mówią o sobie: „…
Naszym celem jest ewangeliza-
cja, przez muzykę i słowa,  które 
tworzymy, sami pukamy do serc 
młodych ludzi. Gramy i śpiewamy 
muzykę chrześcijańską hip hop”. 

Organizatorami koncertu 
byli: proboszcz parafii Andrzej 
Kania i Gminny Ośrodek Kul-
tury w Sławatyczach. 

(a)
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2 marca w warszawskim 
teatrze Capitol po raz trzeci 
wręczone zostały złote statuetki 
Aniołów Medycyny i Farmacji. 
Jedną z laureatek została Kry-
styna Pucer-Świentuchowska, 
kierownik bialskiej poradni nr 2 
przy ul. Łomaskiej.

* Jak odebrała pani to presti-
żowe wyróżnienie?

- Byłam mocno zaskoczona, 
gdy odbierałam wyróżnienie  
w ubiegłym roku, a teraz po raz 
drugi. Nie wiedziałam, że moż-
liwe jest ponowne przyznanie 
nagrody. Sama gala była miłym 
przeżyciem. Nagroda jest nie-
wątpliwie wyrazem sympatii  
i wdzięczności pacjentów. Konkurs 
odbywa się pod hasłem „Człowiek-
-zdrowie- miłość”, a decyzja, kto 
zostaje jego laureatem, należy do 
pacjentów, choć przyznaję, że 
znam wielu wspaniałych lekarzy, 
którzy nie mają takich wyróżnień.

* W głosowaniu uczestniczyło 
120 tys. pacjentów z całej Polski, 

Już 11. raz odbył się kon-
kurs fryzjerski uczniów tech-
ników ZDZ. We wspaniałej 
scenerii hali ZDZ Biała Pod-
laska, przygotowanej przez 
Małgorzatę Bielińską – Gol-
czewską oraz Marcina Zabiel-
skiego, hollywoodzkie kreacje 
zaprezentowało 32 uczestników 
z: Parczewa, Białej Podlaskiej, 
Biłgoraja, Zamościa, Kraśnika, 
Tomaszowa Lubelskiego, Lub-
lina, Kocka, Chełma, Warszawy, 
Wyszkowa. Podczas prezentacji 
były obecne uczennice - fry-
zjerki przygotowujące modelki 
i modela do przeglądu konkur-
sowego, jak również organiza-
tor konkursu: dyr. ZDZ Biała 
Podlaska Henryk Zachark, 
prezes ZDZ Lublin, wiceprezes 
Małgorzata Wróblewska, spon-
sorzy, nauczyciele i młodzież. 
Komisja konkursowa złożona 
z zawodowych fryzjerek przy-
znała: I miejsce uczennicy Ka-
rolinie Kornas z Zamościa, II 
miejsce Edycie Świrydziuk  
z Białej Podlaskiej, III miejsce 
Dianie Dmitruk z Parczewa. 
Prezes ZDZ Lublin nagrodził 
Klaudię Krzyżanowską z Za-

Anioł Medycyny
wskazujących lekarzy i farmaceu-
tów jako ludzi życzliwych wobec 
chorych. Co zdecydowało o pani 
nominacji?

- O to należałoby pytać pa-
cjentów, którzy się u mnie leczą. 
Ludzie przychodzą z różnymi 
dolegliwościami. Zawsze sta-
ram się ich cierpliwie wysłuchać, 
okazać życzliwość i uśmiech. 
Czasem kontakt pacjenta z le-
karzem może mieć właściwości 
terapeutyczne, dodać mu sił do 
walki z trudnym schorzeniem. 
Z pacjentami należy rozmawiać, 
starać się zrozumieć ich ocze-
kiwania. Mimo ograniczonego 
czasu, jakim dysponuję w przy-
chodni, bardzo się o to staram. 

* Podsiada pani dwie specjali-
zacje - lekarza chorób wewnętrz-
nych i medycyny rodzinnej. Jak 
długo jest pani związana z za-
wodem?

- Pracuję dość długo, bo 24 
lata. Przez ten czas spotkałam na 
swej drodze wielu ludzi i wzboga-

ciłam doświadczenie zawodowe. 
Co człowiek to inny przypadek. 
Staram się im pomagać na ile 
potrafię.

* Ilu pacjentów przyjmuje 
pani codziennie?

- Przyjmuję ok. 40 pacjentów 
i na brak zajęć nie narzekam.

* Pacjenci mówią o pani ko-
bieta o złotym sercu. W jaki sposób 
im to pani okazuje?

- Robię to, co powinnam. 
Nic ponadto. Zgadzam się jednak  
z opinią wielu lekarzy, że w kon-
takcie z chorym liczy się życz-
liwość i uśmiech. Tych akurat 
nigdy mi nie brakuje. 

* Polska służba zdrowia refor-
mowana jest od wielu lat, a pacjenci 
nadal czekają w wielomiesięcznych 
kolejkach do lekarza specjalisty. Jak 
pani sądzi, z czego to wynika?

- Na pewno nie z braku le-
karzy specjalistów, tylko wad sy-
stemu. Wszyscy jesteśmy objęci 
kontraktami ustalanymi przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Liczba tych kontraktów przyzna-
wana placówkom medycznych 
decyduje o ilości przyjmowanych 
pacjentów. Lekarze sami nie 

W YDARZENIA

zlikwidują gigantycznych kole-
jek. Nawet gdyby postarali się 
przyjąć wszystkich oczekujących  
w krótszym terminie, nikt im nie 
zapłaci za świadczone usługi. To 
kolejny paradoks systemu, który 
miał doprowadzić do bezkonflik-
towej pracy przychodni i szpitali.

Rozmawiał Istvan Grabowski
Fot. autor

Uczniowie prezentowali 
hollywoodzkie kreacje

Biała Podlaska

mościa, zaś dyrektor ZDZ Biała 
Podlaska Weronikę Harasimiuk 
z Białej Podlaskiej. Przyznano 
również 4 wyróżnienia, które 
otrzymali uczniowie: Przemy-
sław Mazur z Białej Podlaskiej, 
Monika Szwed z Tomaszowa 

Lubelskiego, Karolina Kuchta 
z Wyszkowa i Patrycja Lipiec  
z Kraśnika. Imprezę wsparło 15 
sponsorów. Podczas przeglądu 
konkursowego dużą atrakcję 
stanowiły: pokaz samoobrony  
z elementami taekwon-do grupy 

HWA-RANK Dawida Smol-
bika z Janowa Podlaskiego, wy-
stęp grupy muzycznej FORTE 
Andrzeja Jędryczkowskiego, 
formacji tanecznej Flesz i grupy 
wokalnej z Terespola, AMIGO 
Dance Agnieszki Juszczyk oraz 
gimnastyki artystycznej w wy-
konaniu uczennic Szkoły Pod-
stawowej nr 3 z Białej Podlaskiej 
pod kierunkiem Agnieszki Ju
szczyk.                                    

Adam Jastrzębski 
foto: Andrzej Jedryczkowski
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W 1992 roku Zgromadzenie 
Ogólne ONZ ustanowiło Świa-
towy Dzień Wody. Jego ideą jest 
uświadomienie wszystkim ludziom 
wpływu prawidłowej gospodarki 
wodnej na kondycję gospodarczą 
i społeczną świata. Woda jest bar-
dzo ważna i należy oszczędzać jej 
zasoby. Takie przekonanie może 
wyrobić odpowiednia edukacja 
rozpoczęta od najmłodszych lat, 
dlatego też w Szkole Podstawo-
wej w Sosnówce w tygodniu po 

27 marca br. w Szkole Pod-
stawowej w Rossoszu miało miej-
sce rozstrzygnięcie dziewiątej 
edycji międzyszkolnego konkursu 
wiedzy „Supermatematyk” pod 
patronatem Banku Spółdziel-
czego w Białej Podlaskiej. 

W konkursie wzięli udział 
uczniowie z 11 szkół, rywalizując 
w trzech kategoriach wiekowych: 
1- uczniowie klas pierwszych;  
2 – uczniowie klas drugich; 3 – ucz-
niowie klas trzecich. W kategorii 
uczniów klas pierwszych pierwsze 
miejsce zajął Michał Kliniuk z SP 
w Walinnie, drugie miejsce Bła-
żej Bańkowski z SP w Łomazach, 
trzecie miejsce Marcin Łuczycki  
z SP w Rossoszu. W kategorii klas 
drugich pierwsze miejsce zdobyła 
Hanna Zając z SP w Walinnie, 
drugie miejsce Weronika Su-

Już po raz czwarty ucz-
niowie Zespołu Szkół Pub-
l icznych nr 1 w Terespolu 
sprawdzili swoją znajomość 
zasad ortograficznych, biorąc 
udział w szkolnym dyktandzie, 
organizowanym przez Annę 
Klim oraz Kamilę Korneluk  
z okazji Dnia Języka Ojczystego. 
W tym roku dyktando odbywało 
się pod hasłem „Trzymaj formę”, 
a jego treść dotyczyła zasad 
zdrowego odżywiania. Ponad 
trzydziestu uczniów, zwłaszcza 

P OWIAT B IALSKI

Entuzjaści matematyki
Gmina Rossosz

zanowicz z SP w Horodyszczu,  
a trzecie miejsce Klaudia Kłoczko 
z SP w Ostrówkach. W katego-
rii klas trzecich pierwsze miej-
sce zajęła Wiktoria Szaroń z SP  
w Ostrówkach, drugie miejsce 
Weronika Junak z SP w Wa-
linnie, trzecie miejsce Gabriela 
Chomiuk z SP w Brzozowym 
Kącie. Koordynatorami konkursu 
były:  Elżbieta Żelazowska i Jo-
anna Przychodzień – nauczycielki 
Szkoły Podstawowej w Rossoszu. 
Nagrody ufundował uczestni-
kom Bank Spółdzielczy w Białej 
Podlaskie,j Oddział w Rossoszu, 
a wręczyły je zwycięzcom Lucyna 
Krać,dyrektor SP w Rossoszu  
i Bożenna Pieńko, dyrektor Od-
działu Banku Spółdzielczego  
w Rossoszu.

Danuta Szaniawska

Najlepsi z ortografii
Terespol

gimnazjalistów, przez niemal 
godzinę usiłowało bezbłędnie 
zapisać tekst, zawierający m.in. 
nazwy warzyw, owoców. Tylko 
nielicznym uczniom udało się 
nie popełnić żadnego błędu i to 
do nich trafiły nagrody książ-
kowe. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali słodkie upominki podczas 
podsumowania wyników dyk-
tanda, które odbyło się 19 marca 
w czytelni. Nagrody mistrzom 
ortografii wręczali: dyrektorzy 
szkoły Zenon Iwanowski oraz 

Gmina Sosnówka

Dzień wody
22 marca, kiedy obchodzony jest 
Dzień Wody, odbyło się szereg 
inicjatyw podkreślających znacze-
nie tej substancji dla życia czło-
wieka. W szkole przygotowano 
m.in. gazetkę informacyjną oraz 
odbył się cykl zajęć poświęconych 
temu zagadnieniu. Uczniowie  
z młodszych klas wzięli udział  
w projekcji filmu edukacyjnego 
pokazującego, skąd bierze się 
woda.

(a)

Waldemar Czerko, gratulując 
znajomości zasad, a wszystkim 
dziękując za liczny udział. Każ-
dego roku w szkolnym dyktan-
dzie udział bierze coraz więcej 

uczniów, co tylko świadczy  
o tym, że działania uświadamia-
jące, jak ważne jest poprawne 
używanie języka polskiego. 

KK
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27 lutego 2015 r. odbył się 
czwarty zjazd delegatów Od-
dzia łu Okręgowego TPD. 
Stanowił on okazję do  podsu-
mowania pracy 4-letniej kadencji. 
Delegaci wybrali nowe władze 
i przyjęli zadania na nową ka-
dencję. W zjeździe uczestniczyła 
Iwona Łysakowska, wiceprezes 
Zarządu Regionalnego TPD. 
W uznaniu zasług Zarząd 
Główny Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci przyznał wyróżniającym 
się działaczom odznaczenia.  
Specjalną odznakę „Przyjaciel 
Dziecka” otrzymał starosta bial-
ski Tadeusz Łazowski za długo-
letnie zaangażowanie i pomoc  
w funkcjonowaniu Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci oraz troskę, 
życzliwość i otwartość na prob-
lemy dzieci i młodzieży. Medalem 
dr. Henryka Jordarza wyróżnieni 
zostali: Anna Maria Kozak, na-
uczycielka Zespołu Szkół nr 5  
w Białej Podlaskiej przewodni-
cząca koła TPD oraz dyrektor 
tej szkoły Jan Jakubiec. Złotą 
odznakę „Zasłużony Działacz 
TPD otrzymali: Wiesław Bą-
gard, radca prawny w Starostwie 
Powiatowym, Mariola Petru, 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr. 
4 i Dorota Stelmach , przewod-
nicząca koła TPD przy gimna-
zjum w Czemiernikach. Srebrną 
odznakę „Zasłużony Działacz 
TPD” otrzymali: Dorota Biele-
cka, dyrektor Placówki Opiekuń-
czo-Wychowawczej „Mój Dom”  

Ewangelia według św. Ma-
teusza była tematem XV kon-
kursu biblijnego. W tym roku  
w pierwszym etapie na pozio-
mie gimnazjów wzięło udział aż 
800 uczniów klas III, w drugim  
- 72,  a do finału zakwalifikowało 
się 11. W pierwszych edycjach 
konkursu brały udział tylko gim-
nazja z Białej Podlaskiej, ale od 
kilku lat uczestniczą też w nim 
gimnazja z powiatu bialskiego.  
W tym roku były to: Cicibór 
Duży, Łomazy, Swory, Leśna 
Podlaska i Tuczna.

Zmagania finałowe odbyły 
się 10 marca w Bibliotece Peda-
gogicznej w Białej Podlaskiej, zaś 
podsumowanie tego samego dnia 
w Urzędzie Miasta. W tym roku 
na wręczenie nagród przybył 
biskup siedlecki ks. Kazimierz 
Gurda, który objął patronat ho-
norowy nad przedsięwzięciem. 
Nie mogło zabraknąć prezy-
denta Białej Podlaskiej Dariusza 
Stefaniuka. Starostę bialskiego 
reprezentowała Anna Jóźwik, 
inspektor ds. kultury Starostwa 
Powiatowego.

W YDARZENIA

w Radzyniu Podlaskim, Piotr 
Malesa, dyrektor Zespołu Pla-
cówki Opiekuńczo-Wycho-
wawczej w Komarnie., Teresa 

Sidoruk, prezes Zarządu Od-
działu związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Białej Podlaskiej. 
Odznakę „Przyjaciela Dzie-
cka” wręczono: Annie Jóźwik, 
rzecznikowi prasowemu staro-
sty bialskiego., Agnieszce Ku-
rowskiej, działaczce koła TPD 
w Czemiernikach, Lucynie 
Sawczuk, działaczce koła TPD 
w Kodniu oraz Dorcie Kro-
sowskiej, działaczce  koła TPD  
w Kodniu. Prezes Stanisława 
Duklewska wręczyła 27 dyplo-
mów działaczom wyróżniającym 
się w pracy społecznej .. Korzy-
stając z 95--letnich doświadczeń 
pracy na rzecz dziecka i rodziny, 
delegaci obecni na zjeździe uznali 
za konieczne przyjęcie do reali-
zacji następujących w obecnych 
warunkach pracy zadań:  
- prezentację dorobku TPD w środ-
kach lokalnych przekazu, zjazdach, 
naradach, spotkaniach w szkołach  
z rodzicami i nauczycielami,
- wzbogacenie oferty wypo-
czynku dzieci i młodzieży 

Czwarty zjazd delegatów 
Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci

Biała Podlaska

poprzez: organizację kolonii  
i  zimowisk o profilu zdrowotnym, 
turnusów specjalistycznych dla 
dzieci z rodzin zagrożonych al-
koholizmem, organizacja turnusu  
z pedagogiem,   
- ciągłe pozyskiwanie środków 
finansowych na działalność me-
rytoryczną i organizacyjną TPD
- wzbogacenie oferty pomocy 
dzieciom poprzez pisanie pro-
gramów i ich realizację. 

 W skład nowego Zarządu 
Oddziału  Okręgowego weszli: 
Wiesław Bągard, Stanisława Du-
klewska,  Teresa Filipek, Walde-
mar Gnatowicz, Wiesław Gmur, 
Iwona Jędryczkowska, Renata 
Jaroszuk, Anna Kozak, Tadeusz 
Łazowski, Halina Mincewicz, 
Mariola Petru, Teresa Pradnich 
i Ewa Tatarczak. Prezesem po-
nownie wybrano Stanisławę Du-
klewską, wiceprezesm Tadeusza 
Łazowskiego, a sekretarzem Teresę 
Pradnich. Szefem komisji rewizyj-
nej został Kazimierzz Wojtaszek. 

(a)

Znają dobrze Ewangelię
Powiat bialski

Część artystyczną o roli 
słowa Bożego przygotowała mło-
dzież z Katolickiego Gimnazjum 
w Białej Podlaskiej. Całość pro-
wadziła Barbara Wysokińska, 
koordynator konkursu.

Pierwsze miejsce zajęła Alek-
sandra Martyniuk z Publicznego 

Gimnazjum nr 3 w Białej Pod-
laskiej, drugie uzyskała Ewa 
Weremko z Publicznego Gim-
nazjum w Ciciborze Dużym, zaś 
na trzecim miejscu uplasowała się 

Agnieszka Hermaniuk z Publicz-
nego Gimnazjum nr 6 w Białej 
Podlaskiej. Finaliści otrzymali 
nagrody przygotowane przez bi-
skupa siedleckiego, prezydenta 
Białej Podlaskiej, starostę bial-
skiego, Kuratorium Oświaty  
w Lublinie, Lubelskie Samorzą-
dowe Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Białej Podlaskiej, 
proboszczów parafii, z których 
pochodzą młodzi zwycięzcy. 
Wycieczkę – pielgrzymkę dla 

laureatów 5 pierwszych miejsc 
ufundowało Towarzystwo Przy-
jaciół Nauk Oddział w Białej 
Podlaskiej oraz organizatorzy.

(AJ)
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Powstrzymanie się od zbęd-
nych wydatków i przeznacze-
nie zaoszczędzonych pieniędzy 
na pomoc potrzebującym – to  
w skrócie główna idea akcji „Jał-
mużna Wielkopostna”, prowa-
dzonej przez Caritas w całym 
kraju. Caritas Diecezji Siedleckiej 
zachęca do próby zmagań z sa-
mym sobą i podjęcia wyrzeczeń 
w imię miłości braterskiej.

Podobnie, jak w latach ubie-
głych, Caritas Diecezji Siedleckiej, 
w związku z okresem Wielkiego 
Postu, czyli przygotowania do 
Wielkanocy, organizuje akcję Jał-
mużny Wielkopostnej. Ideą akcji 
jest rezygnacja ze zbędnych za-
kupów i przeznaczenie zaoszczę-
dzonych w ten sposób środków na 
pomoc potrzebującym.

- W Wielkim Poście uczymy 
się ducha umartwienia i ofiary, 
poskromienia naszego ciała, które 
podlega wielu pożądliwościom. 
Podejmujemy dobre postanowie-
nia w tym względzie. Jałmużna 
pozwala nam zauważyć tych, 
którzy żyją biedniej, skromniej od 
nas, i wtedy możemy się podzie-

20 lutego odbyło się spot-
kanie, na które burmistrz Mię-
dzyrzeca Podlaskiego Zbigniew 
Kot zaprosił przedsiębiorców. 
Tematem spotkania była współ-
praca miasta z przedsiębiorcami 
i stworzenie w Międzyrzecu 
Podlaskim klimatu dla rozwoju 
przedsiębiorczości. Rozmawiano 
też o działalności Rady Przed-
siębiorców Ziemi Międzyrze-
ckiej. W spotkaniu wzięło udział 
kilkudziesięciu przedsiębiorców 
oraz radni miasta. 

- Jesteście państwo we-
wnętrznym motorem rozwoju na-
szego miasta i stwarzacie ogromne 
możliwości, które pozwalają 
funkcjonować pozostałym miesz-
kańcom – powiedział na wstępie 
burmistrz. Zapewnił także, że 
zawsze jest do dyspozycji przed-
siębiorców, a ich wszystkie sprawy 
w urzędzie będą załatwiane od 
ręki. Poinformował też o moż-
liwości zorganizowania na tere-
nie miasta bezpłatnych szkoleń 
na temat pozyskiwania środków 
unijnych lub innych, np. na temat 

opodatkowania. Przedsiębiorcy 
nie narzekali na dotychczasową 
współpracę z Urzędem Miasta. 
Niektórzy mieli jednak uwagi 
do działalności urzędu pracy  
i organizacji staży. Zdania na ten 
temat były jednak podzielone. 
Prowadzący działalność gospo-
darczą na terenie miasta zainte-
resowani byli wysokością stawek 
podatków lokalnych, które jak 
wyjaśnił burmistrz nie wzrosną. 
Pytali też o plany budowy ko-
lejnych marketów w mieście  
i możliwości zablokowania takich 
inwestycji. Podejmowano także 
temat szarej strefy i nielegalnego 
handlu na targowisku, pytano  
o budowę wschodniej obwodnicy 
miasta i utworzenie podstrefy 
ekonomicznej. Padła też pro-
pozycja przyjrzenia się uchwale  

Międzyrzec Podlaski

Ruszyła akcja 
„Jałmużna Wielkopostna”

Spotkanie burmistrza 
z przedsiębiorcami

o zwolnieniach firm z podatku, 
czyli tzw. pomoc de minimis,  
a także wsparcia inicjatywy „Ku-
puj lokalnie”. Burmistrz zachę-
cał przedsiębiorców do udziału  

lić z nimi tym, co mamy – mówi 
ks. Marcin Bochnio, koordynator 
akcji. - Możemy ograniczyć wy-
datki na rzeczy zbędne, nieko-
niecznie potrzebne dla naszego 
funkcjonowania, tj. słodycze, za-
bawki, alkohol, ubrania, kosme-
tyki, papierosy. A zaoszczędzić  
w ten sposób pieniądze, które mogą 
okazać się niezbędne dla potrzebu-
jących – dodaje ks. Bochnio.

Dystrybucją specjalnych 
skarbonek na zaoszczędzone 
pieniądze zajmują się Szkolne 
Koła Caritas i Parafialne Zespoły 
Caritas na terenie diecezji. Na 
koniec akcji, w Wielki Czwar-
tek na mszy Wieczerzy Pańskiej 
wszyscy, którzy do skarbonek 
wrzucali zaoszczędzone pienią-
dze, składają skarbonki w procesji 
z darami jako datek na biednych.

Zebrane fundusze prze-
znaczane są na dofinansowanie 
dwóch jadłodajni prowadzo-
nych przez Caritas, w Siedlcach 
i w Białej Podlaskiej, gdzie na 
gorący posiłek codziennie od 
poniedziałku do piątku przycho-
dzą bezdomni, ludzie ubodzy  

w rozwoju międzyrzeckiego 
sportu i wspierania lokalnych 
klubów. Poinformował także, że 
chce rozwiązać problemy zwią-
zane z planem zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta, aby 
przedsiębiorcy mogli rozwijać 
swoje działalności. Zapewnił 
też, że chce podtrzymać funkcjo-
nowanie Rady Przedsiębiorców 
Ziemi Międzyrzeckiej.

Beata Zgorzałek

i głodni. Niektóre Szkolne Koła 
Caritas przeznaczają zebrane 
środki na swój cel, tzn. na pomoc 
komuś z ich społeczności – ubo-
giej rodzinie ucznia, sfinanso-

waniu paczki żywnościowej, czy 
zakupie drogiego leku.

Anna Nowińska
Biuro Prasowe Caritas Diecezji 

Siedleckiej

P OWIAT B IALSKI
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Od 1 marca Artur Grzyb jest 
nowym dyrektorem Liceum Ogól-
nokształcącego w Międzyrzecu 
Podlaskim. W związku z brakiem 
odpowiedzi na ogłoszony konkurs 
na stanowisko dyrektora tegoż li-
ceum. Zarząd Powiatu w Białej 
Podlaskiej, zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami prawa, podjął 
decyzję powierzenia stanowiska 
dyrektora wspomnianej szkoły usta-
lonemu przez siebie kandydatowi. 
Kandydatem, który przez najbliż-
sze 5 lat szkolnych będzie zarzą-
dzał międzyrzeckim liceum jest 
Artur Grzyb. 

* Jakie ma pan plany zwią-
zane z funkcjonowaniem szkoły?

- Od kilku lat z zaniepo-
kojeniem obserwuję odpływ 
młodzieży kończącej między-
rzeckie gimnazja do szkół po-
nadgimnazjalnych w ościennych 
miastach. Z posiadanych przeze 
mnie danych wynika, że ponad 
1/5 absolwentów międzyrzeckich 
gimnazjów kontynuuje naukę 
poza Międzyrzecem, a zdecy-
dowana większość z nich to ucz-
niowie najzdolniejsi. Dlatego też 
jako dyrektor międzyrzeckiego 
liceum, będę robił wszystko, aby 
ten trend powstrzymać i zatrzy-
mać najzdolniejszą młodzież  
w Międzyrzecu. Aby to się udało, 
nasze liceum musi stać się przy-
jazne uczniom, a uczeń musi stać 
się najważniejszym podmiotem 
szkoły.

*  Ot r zyma ł pan stano-
wisko dyrektora – menagera,  
a nie jak większość dyrekto-
rów szkół w Polsce dyrektora 
– nauczyciela, jak widzi pan 
swoją pracę w liceum  
w nowej roli? 

- Przez trzy i pół 
roku miałem już przy-
jemność zarządzać,  
i to z powodzeniem, 
tą placówką. Nie jest 
to więc dla mnie 
nowa rola ,  t y m 
bardziej, że za-
kresy obowiązków  

Z Arturem Grzybem rozmawia 
Monika Dadacz

Uczeń najważniejszym 
podmiotem szkoły

i czynności dyrektora – menagera 
i dyrektora – nauczyciela niewiele 
się od siebie różnią.

* Jak wykorzysta pan duże 
d o ś w i a d c z e n i e  z a w o d o w e  
w zakresie zarządzania po obję-
ciu nowego stanowiska?

- Właściwie, zawsze byłem 
człowiekiem szeroko rozumia-
nej współpracy. Chciałbym spo-
wodować, aby cała społeczność 
szkolna, wszystkie jej organy  
i podmioty zaczęły ze sobą 
współpracować dla najważniej-
szego celu tj. dobra i rozwoju 
Liceum Ogólnokształcącego  
w Międzyrzecu Podlaskim.  
W latach 2003-2006, kiedy mia-
łem po raz pierwszy przyjemność 
kierowania tą szkołą, udało mi się 
np. włączyć do pracy na jej rzecz 
rodziców wszystkich klas i zjed-
noczyć ich wysiłki ze staraniami 
organu prowadzącego placówkę. 
Efektem tego był kapitalny re-
mont, wszystkich praktycznie, 
pomieszczeń naszego liceum. 
Chciałbym, aby tego typu dobre 
praktyki wróciły.

* Jak wyobraża sobie pan 
ofertę edukacyjną li-
ceum na nowy 
rok szkolny? 
C z y  p l a -
nuje pan 
j ą  r o z -
szerzyć? 
O co?

- Głównym zadaniem liceum 
jest jak najlepsze przygotowanie 
uczniów do egzaminu matural-
nego i studiów wyższych. Dla-
tego też, oferta edukacyjna musi 
uwzględniać przede wszystkim 
preferencje młodzieży. I taka też 
będzie oferta naszej szkoły na 
nowy rok szkolny. Obecny sy-
stem oświaty w Polsce wymusza 
na 16-letnim młodym człowieku, 
konieczność podjęcia decyzji  
o wyborze kierunku przyszłych 
studiów, a co za tym idzie - klasy 
z odpowiednimi „rozszerze-
niami”. Nie zawsze są to decyzje 
trafne. Dlatego też, chciałbym 
wprowadzić, obok programo-
wych rozszerzeń, dodatkowe za-
jęcia fakultatywne dla uczniów, 
którzy w trakcie nauki w liceum 
zmienią zdanie o wyborze przed-
miotów maturalnych. 

* Czy obecnie prowadzone 
zajęcia pozalekcyjne będą kon-
tynuowane?

Chciałbym nie tylko kon-
tynuować obecnie prowadzone 
zajęcia pozalekcyjne ale zdecy-
dowanie poszerzyć ich ofertę, 
po uprzednim zdiagnozowaniu 
rzeczywistych potrzeb uczniów. 

* Czy planuje pan nowe 
przedsięwzięcia w celu promocji 
szkoły? Jakie?

- Ktoś kiedyś powiedział, 
że „mercedesa nie trzeba re-
klamować”. Uważam, że takim 
przysłowiowym „mercedesem” 
wśród okolicznych szkół jest 

międzyrzeckie liceum. Od-
kąd sięgam pamięcią,  

a jestem jego absolwen-
tem – rocznik 1984, 
ukończenie tej szkoły 
było dla młodego 
człowieka nobilita-
cją. Dlatego też, nie 
planuję specjalnych 

działań promocyj-
nych, poza oczywiście 

tzw. „dniami ot-
wartymi”.

* Czy będzie pan starał się 
pozyskiwać środki zewnętrzne 
na cele liceum?

- W czasie mojej dotychcza-
sowej działalności zawodowej 
niejednokrotnie udowodniłem, 
że potrafię skutecznie pozyskiwać 
środki zewnętrzne. I myślę, że 
nic się nie zmieni w trakcie mojej 
kadencji jako dyrektora liceum. 
Poza środkami zewnętrznymi 
na inwestycje, chciałbym przede 
wszystkim pozyskać dofinanso-
wanie z takich np. programów jak 
Europejski Fundusz Społeczny 
czy Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich, na nieodpłatne zajęcia 
pozalekcyjne dla młodzieży i do-
posażenie szkoły.

* Czy planuje pan nowe inwe-
stycje w szkole, by obiekt przycią-
gał jak najwięcej najzdolniejszej 
młodzieży?

- Myślę, że to nie obiekt, 
a przede wszystkim panująca 
w nim atmosfera i wysoki po-
ziom nauczania przyciągają 
najzdolniejszą młodzież. Jeżeli 
zaś chodzi o inwestycje, obecna 
infrastruktura szkolna nie wy-
maga jakiś wielkich nakładów 
finansowych, a raczej środków 
na drobne remonty i doposażenie 
placówki w nowoczesne pomoce 
dydaktyczne. Kilka dni temu 
oddaliśmy do użytku młodzieży 
nowy utwardzony plac przy 
szkole. Koniecznością, w związku 
z tym, staje się wykonanie no-
wych drzwi technicznych, aby 
młodzież mogła wchodzić z tego 
placu bezpośrednio do szkoły. 
Mam zamiar zrealizować to  
w najbliższym czasie. 

* Jak wyobraża sobie pan 
współpracę ze środowiskiem lo-
kalnym?

-  Z a w s z e  p o t r a f i ł e m 
współpracować z ludźmi i to 
praktycznie z każdego środo-
wiska. Mam nadzieję, że i na 
obecnym stanowisku, współ-
praca ze środowiskiem lokal-
nym będzie się układała z jak 
największym pożytkiem dla 
szkoły. Są już tego konkretne 
przyk łady. W ciągu pierw-
szych dni pracy udało mi się 
- dzięk i właśnie tej dobrej 
współpracy ze środowiskiem 
- pozyskać ponad dwa tysiące 
złotych na wyjazd reprezenta-
cji siatkarskiej naszego liceum 
na finały Mistrzostw Polski.

W y WIAd GOŚCIŃ CA
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Święta Wielkiej Nocy to 
piękne i uroczyste święta, groma-
dzące na nabożeństwach i przy 
wspólnym stole całe rodziny. Już 
po Walentynkach supermarkety 
oferują nam pisanki z plastiku, 
sztuczne palmy czy czekolady  
z motywem świątecznym. Przez 
to, gdy jeszcze nie było czasu na 
ref leksje i postanowienia wiel-
kopostne, już mamy w pełnej 
krasie, w środku zimy wiosenne 
świętowanie. Żyjemy dziś szybko 
i ginie gdzieś tradycja dobrego 
przygotowania się do tych waż-
nych w chrześcijaństwie świąt. 
Duchowo, ale też pielęgnując 
piękne tradycje, zostawione nam 
w spadku przez dziadków. Jeż-
dżąc po powiecie bialskim, cie-
szę się, że instytucje kultury oraz 
parafie organizują konkursy na 
palmy czy pisanki, także wśród 
dzieci i młodzieży. To powoduje, 
że muszą one sięgnąć też po po-
moc rodziców czy nauczycieli, by 
wspólnie ze starszymi pielęgno-
wać tradycje. Widzę wiele współ-
czesnych prac, bo tradycja, jak 
kiedyś słyszałam, to zmiana tego, 
co da się zmienić, a pozostawie-
nie tego, co zmienić nie można. 
Kreatywność jest duża, ale dawne 
rodzaje, jak zdobione natural-
nymi barwnikami kraszanki, czy 
skrobanki też się pojawiają, czę-
sto u starszych twórców. Warto 
poznać historię jajka czy palmy, 
aby stały się one wymowne, a nie 
magiczne.

Wielkanocne 
zwyczaje

Symbolem, pojawiającym się 
najczęściej jest jajko. Zdobienie 
i obdarowywanie się jajkami na 
początku wiosny było już znane 
5 tysięcy lat temu w starożytnych 
Chinach, jako symbol płodności. 
Natomiast w judaizmie symboli-
zowało cykliczność życia, które  
z jednej strony jest przerwane, ale 
też niesie nadzieję na nowe życie.

Czerwonymi kraszankami 
obdarowywano się z okazji 
Wielkiej Nocy już na początku 
chrześc ijańst wa w A rme-

nii. Dla chrześcijan bowiem 
to symbol nowego życia, jak 
Chrystus, który pokonał śmierć 
i wyszedł z grobu. Czerwień 
zaś symbolizuje Zmartwych-

wstałego, który za nas przelał 
swoją krew. 

Na ziemiach polskich naj-
starsze pisanki, pochodzące  
z końca X wieku. Wzór rysowano 
na nich roztopionym woskiem,  
a następnie wkładano je do natu-
ralnego barwnika. 

Rodzajów malowanych jaj 
kurzych, gęsich, kaczych, a zda-
rza się też, że i strusich, jest tyle, 
ile technik zdobienia. W zależ-
ności od tego mają różną nazwę.

Drapanki powstają przez 
drapanie ostrym narzędziem 
zewnętrznej barwionej powłoki 
jajka. Wspomniane już kraszanki 
powstają przez gotowanie jajka 
w wywarze barwnym, dawniej 
uzyskiwanym wyłącznie ze 
składników naturalnych: łupin 
cebuli, kory dębu, olchy, młodej 
jabłoni, pędów młodego żyta, 
barwinka czy soku z buraka. 
Pisanki jako rodzaj jaj malowa-
nych mają różnobarwne dese-
nie. Powstają przez pisanie igłą, 
kozikiem, szydełkiem, słomką 
lub drewienkiem po skorupce 
gorącym roztopionym woskiem, 
a następnie zanurzenie jajka  
w barwniku. Oklejanki są owi-
jane różnymi materiałami - si-
towiem, skrawkami kolorowego 
papieru, tkaniny, także nicią lub 
wełnianą włóczką. Wśród rodza-
jów pisanek są też nalepianki, 
które powstają przez ozdabianie 

skorupki jajka różnobarwnymi 
wycinankami z papieru. Ażurki, 
gdzie przy wykonywaniu ich po-
sługuję się techniką polegającą 
na nawiercaniu w wydmuszce 

otworów przy pomocy wiertarki 
i malutkiego wiertła, lub innych 
podobnych narzędzi. Znane są 
jeszcze rysowanki i skrobanki. 
Zdarzają się też pisanki wypie-
kane z ciasta piernikowego. Na-
tomiast pomysły na współczesną 
pisankę są ograniczone tylko wy-
obraźnią. Dawniej zdobieniem jaj 
zajmowały się wyłącznie kobiety.  
U wiernych prawosławnych był 
zwyczaj, aby ten symbol życia 
składać na grobach zmarłych  
w okresie wielkanocnym. W ko-
szyku mogło być pięć pisanek, 
jak pięć ran Chrystusa. Żadne 
śniadanie wielkanocne nie może 
się obyć bez uprzednio poświę-
conego jajka, którym domownicy 
dzielą się między sobą wraz z ży-
czeniami.

Palma, jest raczej symbo-
lem bardziej wielkopostnym, niż 
wielkanocnym. To tradycyjny 
znak Niedzieli Palmowej, gdzie  
w kościołach od czasu średniowie-
cza święci się palmy. Kojarzy się  
z ewangelicznym opisem uroczy-
stego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, 
kiedy to tłum brał gałązki pal-
mowe lub ścięte na polach i wzno-
sił okrzyki „Hosanna!”.Tradycyjne 
polskie palmy wielkanocne przy-
gotowuje się z gałązek wierzby, 
która w symbolice Kościoła jest 
znakiem zmartwychwstania  
i nieśmiertelności duszy. Budzi się 
na nich życie jako jedno z pierw-
szych. Obok wierzby używano 
również innych gałązek. Palmy 
ozdabia się bukszpanem, barwin-
kiem, borówką, cisem, widłakiem, 
wstążkami i kwiatami.

Po powrocie z kościoła 
palmą święciło się domostwo  
i gospodarstwo, bazie dawano do 
połknięcia krowom ku zdrowot-
ności. Domownicy zaś uderzali 
się palmą dla urody, zdrowia czy 
dostatku. Palma jest dekoracją 
także stołu wielkanocnego, na 
którym królują żurek lub barszcz 
biały, wędliny, kiełbasy, baby  
i mazurki. Podczas Wigilii Pas-
chalnej palmy są palone, a popiół 
z nich jest używany w następ-
nym roku podczas posypywaniu 
głów w Środę Popielcową. Wiele 
jest zwyczajów, pielęgnowanych  
w różnych regionach Polski. Warto 
sięgać do pamięci przodków, aby te 
piękne tradycje kultywować, bo to 
pomaga nam być sobą. 

(AJ)
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GmINA sOsNóWk A

Ferie można spędzać w sposób 
twórczy i aktywny. Na taką formę 
wypoczynku zdecydowała się 
grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej  
w Sosnówce, która w pierw-
szy weekend ferii wzięła udział  
w warsztatach plastyczno – foto-
graficznych. Warsztaty zostały 
zrealizowane w ramach projektu 

Starostwo Powiatowe w Białej 
Podlaskiej, wójt gminy Sosnówka 
i Gminny Ośrodek Kultury w 
Sosnówce zorganizowali po raz  
Powiatowy Przegląd Tradycji Wiel-
kanocnych. Odbył się on 22 marca  
w Szkole Podstawowej w Sos-
nówce.

Imprezę otworzył wójt gminy 
Sosnówka Marek Korpysz, głos 
zabrała także reprezentująca sta-
rostę bialskiego Marianna Tumi-
łowicz, dyrektor wydziału spraw 
społecznych Starostwa Powiato-
wego w Białej Podlaskiej. W kli-
mat przedsięwzięcia wprowadziło 
przedstawienie przybliżające tra-
dycje wielkanocne w wykonaniu 
uczniów Szkoły Podstawowej  
z Sosnówki.

W trakcie przeglądu od-
były się konkursy na „palmę  
i pisankę wielkanocną” oraz na 
„stół wielkanocny”. Do tego 
ostatniego konkursu zgłosiło 
się stołów przygotowanych 
przez: świetlicę Zespołu Szkół 
w Łomazach, Koło Gospodyń 
Wiejskich w Małaszewiczach 
Dużych, Stowarzyszenie na 
rzecz rozwoju wsi Jelnica, Koło 
Aktywnych Kobiet z Łobaczewa 
Małego, Zespół Sami swoi oraz 
Stowarzyszenie Aktywni Gminy 
Międzyrzec, Koło Aktywnych 
Kobiet w Komarnie, Klub Twór-
ców działających przy GOK 
w Janowie Podlaskim, Gmina 
Sławatycze, Zespół Śpiewaczy  
z Rozwadówki.

Do konkursów na palmę  
i pisankę zgłoszono 197 prac z na-
stępujących gmin: Biała Podlaska, 
Drelów, Janów Podlaski, Kodeń, 
Konstantynów, Leśna Podlaska, 
Łomazy, Międzyrzec Podlaski, 
Sławatycze, Sosnówka, Teres-
pol, Tuczna, Wisznice i Zalesie  
a także z miasta Biała Podlaska. 
Na konkurs „pisanka wielkanocna” 
wykonana metodą tradycyjną zo-
stało zgłoszonych 20 wszystkich 
prac w tym: 11 pisanek w grupie 
wiekowej dzieci i młodzież, 9 pi-
sanek w grupie wiekowej dorośli.

Na konkurs „pisanka wielka-
nocna” wykonana metodą współ-

Powiat bialski

W Sosnówce prezentowano 
tradycje wielkanocne

czesną zostało zgłoszonych 123 
pisanki w tym 100 pisanek w gru-
pie wiekowej dzieci i młodzież, 
23 pisanki w grupie wiekowej 
dorośli.

Na konkurs „palma trady-
cyjna” w kategorii indywidualnej 
zostało zgłoszonych do konkursu 
40 palm, w tym: 29 palm w gru-
pie wiekowej dzieci i młodzież, 
11 palm w grupie wiekowej do-
rośli. Na konkurs „palma tra-
dycyjna” w kategorii grupowej 
zostało zgłoszonych do konkursu 
15 palm, w tym: 8 palm, które 
robiło ponad 36 osób, w gru-
pie wiekowej dzieci i młodzież, 
7 palmy, które robiło 21 osób,  
w grupie wiekowej dorośli. Za-
tem komisje konkursowe nie 
miały łatwego zadania przy ta-
kim ogromie dostarczonych prac.

Tradycje wielkanocne prze-
platały się z tymi wielkopost-
nymi, ponieważ chóry i zespoły 
z terenu powiatu bialskiego 
podczas przeglądu wykonywały 
piękne pieśni wielkopostne. Na 
scenie zaprezentowały się: Ze-
spół Śpiewaczy z Rozwadówki, 
Zespół Biesiadnicy z Żeszczynki, 
Zespół Śpiewaczy Jarzębina  
z Zabłocia, chór seniorów Aster  
z Wisznic, Zespół Śpiewaczy 
Polesie z Horodyszcza, Zespół 
Pogodna Jesień z Konstanty-
nowa, zespół ludowy Sami Swoi  
z Tłuśćca.

Po długich naradach komisje 
konkursowe wybrały zwycięzców. 
Na stół wielkanocny I miejsce za-
jęło Stowarzyszenie na Rzecz Roz-
woju Wsi Jelnica (gm. Międzyrzec 
Podlaski), II – Klub Twórców przy 
GOK w Janowie Podlaskim (gm. 
Janów Podlaski), natomiast III  
– Gmina Sławatycze.

W pisance wielkanocnej 
wykonanej techniką tradycyjną 
zwyciężyła wśród dorosłych 
Anna Bobrek (gm. Drelów), II 
miejsce uzyskała Marianna Har-
wacka (gm. Biała Podlaska), zaś 
III – Danuta Bandzerewicz (gm. 
Biała Podlaska), wśród dzieci 
przedstawiało się to następująco: 
I miejsce – Aleksandra Mirecka 

(gm. Drelów), II miejsce – Kinga 
Martychowiec (gm.Sosnówka), 
natomiast III – Gabriela Kadłu-
bowska (gm. Sosnówka). 

W pisance wielkanocnej wy-
konanej techniką współczesną  
w grupie wiekowej dorośli I miej-
sce zajęła Sabina Drupaluk (gm. 
Międzyrzec Podlaski), II miejsce 
– Janina Panasiuk (gm. Drelów), 
zaś III – Agnieszka Borodijuk 
(gm. Biała Podlaska). W grupie 
wiekowej dzieci i młodzież zwy-
ciężyła Paulina Samociuk (gm. 
Janów Podlaski), za nią uplaso-
wała się Patrycja Przybysławska 
(gm. Sosnówka), a na III miejscu 
był Patryk Koślarz (gm. Między-
rzec Podlaski).

W konkursie na palmę tra-
dycyjną w kategorii indywidu-
alnej wśród dorosłych I miejsce 
zajęła Irena Pykacz (gm. Kodeń), 
II miejsce – Danuta Bandzere-
wicz (gm. Biała Podlaska), a III 
– Zofia Bobrycka (gm. Janów 
Podlaski). Wśród dzieci i mło-
dzieży wyglądało to następująco: 
I miejsce – Martyna Szypiło (gm. 
Sosnówka), II miejsce – Alek-
sandra Sawczuk (gm. Tuczna), 
zaś III – Gabriela Zieńczuk (gm. 
Międzyrzec Podlaski).

Ostatnią kategorią by ła 
palma tradycyjna w kategorii 
grupowej. W grupie dorosłych 
I miejsce zajęło Koło Gospo-
dyń Wiejskich Żegocin (gm. 
Drelów), II – Koło Aktywnych 
Kobiet z Drelowa, a III – Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy 
Międzyleś (gm. Tuczna). W gru-
pie dzieci i młodzieży: I miejsce 
uzyskała Aleksandra i Natalia 
Lipka (gm. Tuczna), II miej-
sce – Gminny Ośrodek Kultury 
w Białej Podlaskiej (gm. Biała 
Podlaska), natomiast III miej-
sce – Katarzyna Kowieska, We-
ronika Jarocka (gm. Łomazy). 
Wszyscy nagrodzeni otrzymali 
dyplomy, w przypadku stołów 
były nagrody pieniężne, zaś na 
palmę i pisankę atrakcyjne na-
grody rzeczowe.

Podczas przeglądu można 
było także nabyć dekoracje świą-
teczne podczas przygotowanego 
kiermaszu wielkanocnego.

Organizatorzy dziękują 
sponsorom i ludziom dobrej 
woli, a szczególnie uczestnikom, 
bez których to przedsięwzięcie 
na taką skalę nie mogłoby się 
odbyć.

(AJ)

Malowali i fotografowali
„Zachowanie i ochrona dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego obszaru 
LSR”. Poprowadziła je absol-
wentka Akademii Sztuk Pięknych 
Agnieszka Władyczuk. Uczestnicy 
zajęć  malowali, rysowali, poznawali 
tajniki fotografii oraz odkrywali 
piękno sztuki ludowej. 

(a)
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22 marca w Szkole Podsta-
wowej w Sosnówce  miał miejsce 
II Powiatowy Przegląd Tradycji 
Wielkanocnych. Podczas prze-
glądu odbył się konkurs palm, 
pisanek i stołu wielkanocnego. 
W konkursie na stół wielkanocny 
gmina Sławatycze zdobyła trze-
cią nagrodę. 

Za pomoc w przygoto-
waniach potraw i dekoracji, 
wójt gminy wraz z przewod-
niczącą Rady Gminy słowa 
podziękowania kierują nieza-
wodnym paniom z: Koła Ak-
tywnych Kobiet z Jabłecznej, 
Koła Gospodyń Wiejsk ich  
z Krzy wowólk i, Koła Go-
spodyń Wiejskich z Lisznej, 
pan iom z R ady Sołeck ie j  
z Nowosiółek, jak też Gmin-
nemu Ośrodkowi Kultury za 
sprawną koordynację działań. 

S u k c e s e m  z a k o ń c z y ł 
się udział uczniów Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w 
Rogoźnicy w II Powiatowym 

Przeglądzie Tradycji Wielka-
nocnych, który odbył się 22 
marca w Szkole Podstawowej  
w Sosnówce. Honorowy patro-
nat nad imprezą objął marszałek 

Sukces uczniów 
z Rogoźnicy

województwa lubelskiego Sła-
womir Sosnowski. Organizato-
rami byli: Starostwo Powiatowe  
w Białej Podlaskiej, wójt gminy 

Sosnówka i Gminny Ośrodek 
Kultury w Sosnówce. Na zapro-
szenie organizatorów imprezy 
przybyło wielu gości: radni po-
wiatowi, wójtowie gmin powiatu 

bialskiego, a także dyrektorzy 
szkół z terenu powiatu bialskiego 
oraz  sponsorzy. Do przeglądu 
przystąpiło 12 uczniów Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Ro-
goźnicy - 11 uczniów ze szkoły 
podstawowej i jedna uczennica 
z gimnazjum: Marlena Iwa-
niuk, Natalia Iwaniuk, Jolanta 

Jaroszuk, Patryk Koślacz, Alek-
sandra Kusznieruk, Wiktoria 
Marciniuk, Bartłomiej Matejek, 
Wiktoria Osiejuk, Amelia Paw-
łowska, Bartosz Szostkiewicz, 

Podium dla Sławatycz

Emilia Szostkiewicz, Kamila 
Jurkowska. 

Podczas przeglądu odbył się 
konkurs palm, pisanek i stołu 
wielkanocnego w kategoriach: in-
dywidualnej i grupowej. Ogółem 
wpłynęło 197 prac. Jury przyznało 
III nagrodę w kategorii pisanka 
wykonana metodą  współczesną  
Patrykowi Koślaczowi - uczniowi 
klasy IV. Pisanka była wykonana 
na modelu styropianowym, który 
został wyklejony pestkami z dyni 
i pomalowany farbami. Uczniowie 
wykazali się dużą pomysłowością 
i znajomością różnych technik. 
Nie zabrakło pisanek wykonanych  
z wełny – metodą f ilcowania 
wełny czesankowej na mokro  
i sucho, wykonanych z wiórków 
drewna osikowego, origami mo-
dułowego czy też ze sznurka bi-
bułowego. Ciekawą  była pisanka 
wykonana z łyżeczek plastiko-
wych. Dwóch uczniów Bartłomiej 
Matejek i Bartosz Szostkiewicz 
wzięło udział w kategorii palma 
tradycyjna, wykonując palmy  
z wiórków drewna osikowego.  

Opiekę nad uczniami sprawo-
wała Małgorzata Kuzaka, która 
również startowała  w konkursie  
w kategorii dorośli i wykonała 60 
cm pisankę z wiórków drewna osi-
kowego. Podczas trwania przeglądu 
można było skosztować tradycyj-
nych potraw wielkanocnych oraz 
pośpiewać wspólnie z zespołami 
ludowymi pieśni wielkopostne. 

(a)

Poniżej tekst prezentacji  
w konkursie na stół wielkanocny: 
„Gmina Sławatycze wita. Na 

naszym stole jak tradycja naka-
zuje jest koszyk wielkanocny,  
w którym mamy swoje wędzonki, 

sól, pieprz oraz jajko, które jest 
symbolem nowego życia. Pre-
zentujemy stół wielkanocny  
z tradycyjnymi potrawami.  
Z naszego stołu można skosztować 
produkty drobiowe wieprzowe jak 
również z dziczyzny. Prezentu-
jemy gotowe babki. Mamy kosz 
drożdżowy, w którym znajdują 
się jajeczka z ptasiego mleczka. 
Również proponujemy babeczki 
o wyglądzie jajeczka, jak i ko-
szyki z serem białym. Dekoracje 
na naszym stole są własnoręcznie 
wykonane przez Koła Gospodyń 
Wiejskich i sołectwa z gminy 
Sławatycze. Święta wielkanocne 
w chrześcijaństwie są  najradoś-
niejszymi świętami. Korzystając 
z okazji życzymy państwu zdro-
wych, pogodnych oraz radosnych 
świąt wielkanocnych.” 

(a)

P OWIAT B IALSKI
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* Może zechce się Pan przed-
stawić czytelnikom „Gościńca 
Bialskiego” 

- Lepiej by pewnie było, 
gdyby o mnie zechciały powie-
dzieć inne osoby. Opinie na swój 
temat mogą być subiektywne  
i zapewne nie wszyscy się z nimi 
zgodzą. A tak na serio, moja 
droga życiowa jest podobna do 
tej, jaką przeszli ludzie w podob-
nym do mojego wieku. Pochodzę 
z Jabłecznej. Tam uczęszczałem 
do szkoły podstawowej. Średnią 
szkołę, czyli Technikum Elek-
troenergetyczne ukończyłem 
w Siedlcach. Pracowałem jako 
elektromonter. Początkowo jako 
brygadzista, a przez ostatnie 18 
lat byłem kierownikiem poste-
runku energetycznego w Teres-
polu. Ożeniłem się, mam córkę 
i moje oczko w głowie, czyli 
wnuczkę. Lubię ludzi i cieszę się, 
gdy są zadowoleni. Dlatego kilka 
lat temu włączyłem się w pracę 
lokalnego samorządu. Jestem  
z natury osobą spokojną, ale spo-
kój się kończy, gdy widzę dookoła 
siebie niesprawiedliwość. Wów-
czas mogę zachowywać się dosyć 
emocjonalnie.

* Z pewnością wolnych chwil 
jest niewiele. Co Pan lubi robić w 
wolnym czasie?

- Ma pani rację, chwil tych 
było i jest niewiele. Jako kierow-
nik posterunku energetycznego 
pracowałem w terenie i w biurze 
nad sprawozdawczością, która 
zajmowała mi mnóstwo czasu. 
Dużo czasu poświęcałem też na 
pracę w samorządzie. Jeśli ktoś 
chce zrobić coś pożytecznego, nie 
może się ograniczyć do aktywno-
ści na sesjach rady gminy. Dzisiaj, 
oprócz nominalnego czasu pracy, 
mam wiele spotkań i rozmów  
w godzinach popołudniowych,  
a nawet wieczornych. Wieczór to 
także dobry czas na zastanowie-
nie się, co jeszcze trzeba zrobić, 
aby w gminie ludziom żyło się 
lepiej. Wracając do pani pytania, 
oczywiście, mam swoje ulubione 

Rozmowa z Jerzy Trociem, 
wójtem gminy Kodeń

W y WIAd GOŚCIŃ CA

Chcę wspomóc rozwój 
przedsiębiorczości

zajęcia. W tej chwili ważny jest 
czas spędzony z wnuczką. Nie 
zdarza się to, niestety, zbyt czę-
sto. Czasem lubię obejrzeć do-
bry film. Jako miłośnik natury 
chętnie oglądam programy przy-
rodnicze i inne programy doku-
mentalne. Moją uwagę przyciąga 

sport, zwłaszcza piłka nożna. 
Pewnie dlatego, że kiedyś sam 
wiele grałem.

* Jak się Pan odnajduje w roli 
wójta gminy? Czy bycie włoda-
rzem gminy Kodeń jest trudnym 
i wymagającym zajęciem?

- To trudna praca i pomimo 
tego, że w samorządzie pracuję 
od 8 lat, wygląda nieco inaczej, 
niż wcześniej sobie to wyobraża-
łem. Zbyt dużo w niej papierków 
i bezproduktywnych spotkań. 
Każda nowa praca, jeśli chcemy 
ją wykonywać solidnie, niesie ze 
sobą pewien niepokój. Tak było 
i ze mną. Kiedy obejmowałem 
urząd wójta, w podświadomości 
pojawiało się pytanie, czy spro-
stam nowym zadaniom. Dzisiaj 
jestem znacznie spokojniejszy. 
Poznaję procedury prawne i ku-
lisy zarządzania gminą. Mam  
w tym wielką pomoc większości 
moich współpracowników.

* Czy planuje Pan inwestycje 
poprawiające życie mieszkańców 
lub przybywających do Kodnia 
turystów?

- Długo by o tym mówić. 
Gmina Kodeń w niewielkim 
stopniu wykorzystała, do tej pory, 
możliwości, jakie stwarzały dota-
cje unijne. Obecna perspektywa 
finansowa na lata 2014-2020 jest 
ostatnią szansą gminy na większe 
inwestycje. Naszą udręką były i są 
drogi. Na drodze wojewódzkiej 
nr 816, długości 22 km nowa na-
wierzchnia jest na odcinku ok. 3 
km. Na 47 km dróg powiatowych 
aż 10 km jest nieutwardzonych  

i żaden z fragmentów tych dróg 
nie ma nowej nawierzchni. Tylko 
15 km dróg gminnych posiada 
nawierzchnię asfaltową, a łączna 
ich długość wynosi 105 km. Jest 
to sytuacja bardzo niekorzystna 
dla mieszkańców. Nie ukrywam, 
że odstrasza nam potencjalnych 
turystów. Chcemy tę sytuację 
poprawić. Druga bardzo ważna 
inwestycja dla mieszkańców, to 
budowa nowego przedszkola. 
Obecnie nie spełnia ono ocze-
kiwań rodziców. Planujemy 
rewitalizację części Kodnia, 
chcemy stworzyć nowe tereny 
rekreacyjno-wypoczynkowe. 
Niezbędne jest wyremontowa-
nie, czy wręcz zbudowanie od 
nowa prawdziwego targowiska. 
Będziemy kontynuowali rozwój 
w gminie sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej. Zapomniałbym 
o jednej z najważniejszych dla 
mieszkańców spraw. Prowadzimy 

końcowe rozmowy z przewoź-
nikami na temat wprowadzenia 
komunikacji lokalnej na terenie 
gminy.  Umożliwi to swobodny 
dojazd do Kodnia ze wszystkich 
miejscowości. Aktualnie dla 
wielu osób jest to niemożliwe.

* Na czym skupił Pan uwagę, 
obejmując stanowisko wójta? Co 
już udało się Panu zrobić?

- Moją pierwszą obserwa-
cją po objęciu urzędu było to, 
że nie do końca jasne są relacje 
pomiędzy jednostkami orga-
nizacyjnymi gminy i urzędem 
gminy. Teoretycznie proste, 
jednak były i niestety pozostają 
za bardzo pogmatwane. Część 
udało się już rozwikłać i właś-
ciwie umiejscowić. Jesteśmy  
w trakcie uruchamiania Zakładu 
Rehabilitacji w Kodniu. Z naszej 
inicjatywy pojawili się w Kod-
niu, pierwsi lekarze specjaliści. 
Przystąpiliśmy do projektu wy-
miany dachów eternitowych na 
blachodachówkę. Objęci nią są 
najubożsi mieszkańcy gminy. 
Przeprowadziliśmy przetarg na 
budowę ponad 100 ekologicznych 
przydomowych oczyszczalni. 
Ogłosiliśmy przetarg na budowę 
ul. Polnej (stanowiącej „obwod-
nicę” Kodnia). Inwestycja warta 
jest ponad 9 mln. zł. 

* Jak planuje Pan wykorzy-
stać potencjał gminy Kodeń z jej 
malowniczym położeniem i zna-
nym w całej Polsce sanktuarium 
maryjnym?

- Fakt malowniczego położe-
nia gminy oraz istnienia w Kod-
niu sanktuarium maryjnego nie 
był należycie wykorzystywany. 
Chcemy to zmienić. Przede 
wszystkim poprzez rozbudowę 
infrastruktury turystycznej, ini-
cjowanie i wspieranie działań 
rozwijających turystykę w naszej 
gminie. Druga niezbędna sprawa 
to odpowiednia promocja gminy 
w kraju, ale i też za granicą. 
Chcemy, aby te działania były 
podejmowane wspólnie z Zako-
nem Misjonarzy Oblatów, którzy 
opiekują się sanktuarium. Kodeń 
to nie tylko położenie i sanktu-
arium. Chcemy się pochylić nad 
rozwojem rolnictwa w naszym 
regionie. Chcemy też wspomóc 
rozwój przedsiębiorczości miesz-
kańców. Bogatsi mieszkańcy to 
gmina, w której się lepiej żyje.

Rozmawiała Anna Jóźwik
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Gmina Terespol informuje, 
że na realizację zadania - budowa 
placu zabaw w Małaszewiczach 
Dużych otrzymała pomoc fi-
nansową, w ramach działania 
Odnowa i rozwój wsi objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013.

17 lutego samorząd woje-
wództwa lubelskiego, reprezen-
towany przez Artura Walaska, 
wicemarszałka województwa  

Gmina Międzyrzec Pod-
laski zainwestowała w promo-
wanie lokalnych przedsięwzięć 
i twórców. Wydano m.in. płytę 
z utworami 7 zespołów dzia-
łających w gminie, a są to: Ale 
Baby z kapelą z Berezy, Echo  
z Przychód, Hreczka z Zaścia-

nek, Jutrzenka z kapelą z Rogoź-
nicy, Leśne Echo z Zaścianek, 
zespół i kapela Przyjaciele, Sami 
Swoi z Tłuśćca. Są to utwory lu-
dowe śpiewane z towarzyszeniem 
instrumentów.

Ciekawym przedsięwzięciem 
jest również wydany śpiewnik  
z opisem poszczególnych zespo-
łów. W przystępnie i estetycznie 
wydanym śpiewniku znajdują się 
słowa, ale także zapisy nutowe 
piosenek wykonywanych przez 
zespoły ludowe gminy Między-
rzec Podlaski. Plusem z pewnoś-
cią jest też duża czcionka.

Promują swoją gminę
Gmina Międzyrzec Podlaski

Swoistym zaproszeniem do 
gminy jest także publikacja z licz-
nymi zdjęciami „Piękno w nas 
i wokół nas”. Przedstawia ona 
malownicze zakątki, okazy przy-
rodnicze występujące na tej ziemi 
w układzie pór roku. Na koniec 
także jest zaproszenie do wyru-

szenia po gminie rowerem przy-
gotowaną ścieżką „Dolina Krzny”.

Natomiast czytelnicy za-
interesowani tym, co dzieje się  
w gminie warto, żeby sięgnęli po 
biuletyn informacyjny wydawany 
przez gminę. Kolorowe wydanie, 
ciekawe informacje, opis odbywa-
jących się przedsięwzięć zaintere-
sują osoby, które lubią  z ciekawą 
lekturą usiąść w fotelu.

Z takim pakietem promocyj-
nym pokazujący walory i wspa-
niałych ludzi gminy warto się 
zapoznać.

(AJ)

Nowy plac zabaw 
w Małaszewiczach

Gmina Terespol

i Pawła Nakoniecznego członka 
zarządu województwa oraz gmina 
Terespol reprezentowana przez 
Krzysztofa Iwaniuka, zawarli 
umowę o przyznaniu pomocy nr 
007000-6930-UM0330829/14  
w ramach działania 413 „Wdra-
żanie lokalnych strategii rozwoju” 
w zakresie operacji odpowiada-
jących warunkom przyznania 
pomocy w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi” objętego 

PROW na lata 2007-2013 na bu-
dowę placu zabaw w Małaszewi-
czach Dużych. Kwota pomocy 
ze środków Unii Europejskiej 
wynosi 49 tys. 581,00 zł, jednak 
nie więcej niż 80% poniesionych 
kosztów kwalifikowanych ope-
racji. Z uwagi na fakt, iż zadanie 
to zostało już przez gminę wyko-
nane i są znane koszty kwalifiko-
wane przedsięwzięcia, faktyczna 

kwota dofinansowania z PROW 
2007-2013 (po podpisaniu sto-
sownego aneksu) wyniesie 37 
tys. 328,00 zł.  Całkowity koszt 

budowy placu zabaw wyniósł 57 
tys. 184,80 zł.

Bu d o w a  p l a c u  z a b a w  
w Małaszewiczach Dużych 
jest ostatnim zrealizowanym 
placem zabaw w gminie Teres-
pol. Budowa tego placu została 
zrealizowana pod koniec 2014 
r. na działce pozyskanej od La-
sów Państwowych przez gminę 
Terespol. Na dzień dzisiejszy na 

terenie gminy dzieci mają do dys-
pozycji 23 nowo urządzone place 
zabaw. 

(a)

P OWIAT B IALSKI
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Już od wielu lat przełom zimy 
i wiosny to okres, w którym wy-
raźnie wzrasta liczba pożarów łąk 
i nieużytków. Wiele osób wypala 
trawy i nieużytki rolne, tłuma-
cząc swoje postępowanie chęcią 
użyźniania gleby. Od pokoleń 
wśród wielu ludzi panuje bowiem 
przekonanie, że spalenie trawy 
spowoduje szybszy i bujniejszy 
jej odrost, a tym samym przy-
niesie korzyści ekonomiczne. Jest 
to jednak całkowicie błędne my-
ślenie. Rzeczywistość wskazuje, 
że wypalanie traw prowadzi do 
nieodwracalnych, niekorzystnych 
zmian w środowisku naturalnym 
– ziemia wyjaławia się, zahamo-
wany zostaje bardzo pożyteczny, 
naturalny rozkład resztek roślin-
nych. Do atmosfery przedostaje 
się szereg związków chemicznych 
będących truciznami zarówno 
dla ludzi jak i zwierząt. 

Wypalanie traw jest również 
przyczyną wielu pożarów, które 
niejednokrotnie prowadzą nie-
stety także do wypadków śmier-
telnych. Rocznie w tego rodzaju 
zdarzeniach śmierć ponosi kilka-
naście osób. Obszary wysuszonej 
roślinności stanowią doskonałe 
podłoże palne, co w zestawieniu 
z dużą aktywnością czynnika 
ludzkiego, skutkuje gwałtownym 
wzrostem pożarów. Za ponad 
94% przyczyn ich powstania od-
powiedzialny jest człowiek, nadal 
bowiem trzeba pamiętać, że po 
zimie trawy są wysuszone i palą 
się bardzo szybko. W rozprze-
strzenianiu ognia pomaga także 
wiatr. Osoby, które wbrew logice 
decydują się na wypalanie traw, 
przekonane są, że w pełni kon-
trolują sytuację i w razie potrzeby, 
w porę zareagują. Niestety, mylą 
się i czasami kończy się to trage-
dią. W przypadku gwałtownej 
zmiany jego kierunku, pożary 
bardzo często wymykają się spod 
kontroli i przenoszą na pobliskie 
lasy i zabudowania. Niejedno-
krotnie w takich pożarach ludzie 
tracą dobytek całego życia. 

Co roku w pożarach wywo-
łanych wypalaniem traw giną 
ludzie, w tym podpalacze, przy-
padkowe osoby oraz strażacy. 
Ogień bowiem to żywioł. Zdarza 
się, że w starciu z nim giną także 
osoby wyszkolone w walce z pło-

NIE -  dla wypalania traw
mieniami. Nie warto ryzykować, 
na skutek jednej, nieprzemyśla-
nej, nieodpowiedzialnej decyzji 
bardzo łatwo stracić dorobek 
swojego życia, ale i samo życie.

Wypalanie traw to także bar-
dzo duże zagrożenie dla lasów. 
Z uwagi na znaczne zalesienie 
niektórych terenów, uprawy rol-
nicze i leśne dość często ze sobą 
sąsiadują, a czasami wręcz prze-
nikają się. Ogień z nieużytków 
niejednokrotnie przenosi się na 
obszary leśne, niszcząc bezpo-
wrotnie bezcenne drzewostany, 
które po pożarze odradzają się 
przez wiele dziesiątek lat. 

Podczas pożaru powstaje 
także duże zadymienie powodu-
jące zmniejszenie widoczności na 
drogach, co może prowadzić do 
powstania groźnych w skutkach 
kolizji i wypadków drogowych.

Od palącego się poszycia 
gleby, zapaleniu ulega podziemna 
warstwa torfu, który może zale-
gać nawet do kilkunastu metrów 
w głąb. Są to pożary długotrwałe 
(nawet do kilku miesięcy) i wyjąt-
kowo trudne do ugaszenia. Po-
nadto, w przypadku, gdy zwykła 
łąka po pożarze regeneruje się 
przez kilka lat, to pokłady torfu 
potrzebują na to kilku tysięcy lat.

Wypalanie traw jest też niedo-
zwolone. Ci, którzy mimo wszystko 
chcą ryzykować, muszą również li-
czyć się z konsekwencjami. 

O tym, że postępowanie ta-
kie jest niedozwolone mówi m.in.: 
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody  (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 151, poz. 1220 z ze zm.):

a. art. 124. „Zabrania się 
wypalania łąk, pastwisk, nie-
użytków, rowów, pasów przy-
drożnych, szlaków kolejowych 
oraz trzcinowisk i szuwarów”,

b. art. 131: „Kto...wypala 
łąk i, pastwiska, nieużytk i, 
rowy, pasy przydrożne, szlaki 
kolejowe, trzcinowiska lub szu-
wary… – podlega karze aresztu 
albo grzywny”.

2. ustawa z dnia 28 września 
1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 12, poz. 59 ze zm.): art. 30 
ust. 3 „w lasach oraz na terenach 
śródleśnych, jak również w odle-
głości do 100 m od granicy lasu, 
zabrania się działań i czynności 
mogących wywołać niebezpie-
czeństwo, a w szczególności: 
rozniecenia poza miejscami wy-
znaczonymi do tego celu przez 
właściciela lasu lub nadleśni-
czego, korzystania z otwartego 
płomienia, wypalania wierzch-
niej warstwy gleby i pozostałości 
roślinnych”. 

Za wykroczenia tego typu 
grożą surowe sankcje: 

1. art. 82 ustawy z dnia 20 
maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 
ze zm.) – kara aresztu, nagany lub 
grzywny, której wysokość w myśl 
art. 24, § 1 może wynosić od 20 
do 5000 zł. 

2. art. 163. § 1 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 
ze zm.) stanowi: „Kto sprowadza 
zdarzenie, które zagraża życiu lub 
zdrowiu wielu osób albo mieniu 
w wielkich rozmiarach, mające 
postać pożaru, podlega karze 
pozbawienia wolności od roku 
do lat 10”. 

W walkę ze zjawiskiem wio-
sennego wypalania traw włączyła 
się także Unia Europejska poprzez 
system dopłat bezpośrednich. Ta 
forma wsparcia unijnego, zobo-
wiązuje użytkownika gruntów 
do ich utrzymania zgodnie z nor-
mami tzn. w dobrej kulturze rolnej 
- art. 7 ust. 1 pkt 2 a ustawy z dnia 
26 stycznia 2007 r. o płatnościach 
w ramach systemów wsparcia bez-
pośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 
170, poz. 1051 ze. zm.).

W ślad za Agencją Re-
strukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, należy stwierdzić, 
że wypalanie traw jest nie dość, 
że środowiskowo szkodliwe, ale 
także surowo zabronione. Za wy-
palanie traw grożą, oprócz kar 
nakładanych np. przez policję 
czy prokuraturę, także dotkliwe 
kary finansowe nakładane przez 
Agencję w postaci zmniejsze-
nia od 5 do 25%, a w skrajnych 
przypadkach nawet odebrania, 
należnej wysokości wszystkich 
rodzajów dopłat bezpośrednich 
za dany rok.

Pożary nieużytków, z uwagi 
na ich charakter i zazwyczaj 
duże rozmiary, angażują znaczną 
liczbę sił i środków straży po-
żarnych. Każda interwencja to 
poważny wydatek f inansowy. 
Strażacy zaangażowani w akcję 
gaszenia pożarów traw, łąk i nie-
użytków, w tym samym czasie 
mogą być potrzebni do ratowania 
życia i mienia ludzkiego w in-
nym miejscu. Może się zdarzyć, 
że przez lekkomyślność ludzi nie 
dojadą z pomocą na czas tam, 
gdzie będą naprawdę niezbędni. 

Mirosław Byszuk 



25CZASOPISMO SAMORZĄDU POWIATU BIALSKIEGO MARZEC 2015 – GOŚCINIEC BIALSKI

7 marca w sali widowisko-
wej Gminnego Ośrodka Kultury 
zorganizowano spotkanie z oka-
zji Dnia Kobiet. Wójt Grzegorz 
Kiec powitał panie i złożył  ży-
czenia z okazji ich święta oraz 

obdarował każdą z nich czeko-
ladą. Atmosfera pięknych ży-
czeń, ciepłych słów wprowadziła 
zgromadzone panie w świąteczny 
nastrój. Życzenia przeplatane 
były utworami muzycznymi. W 
koncercie życzeń prowadzonym 
przez dyrektora GOK w muzycz-
nej galerii wystąpili: Weronika 

Spotkanie z  wybranymi 
oraz byłymi sołtysami było 
okazją do podziękowania tym, 
którzy tę funkcje pełnili przez 
minione 4 lata. Otrzymali oni 
z rąk wójta gminy dyplomy uz-
nania za pracę na rzecz społecz-
ności lokalnej.

GmINA s ł AWAt yCZE

Wybrali 12 sołtysów
Następnie nowo wybrani sołtysi 

złożyli ślubowanie. Rotę ślubowania 
odczytał najmłodszy wiekiem sołtys 
wsi Liszna Radosław Rudzki.

Ogółem mieszkańcy te-
renów wiejskich gminy Sła-
watycze wybrali 12 sołtysów.  
W 7 miejscowościach w y-

brano nowe osoby, w  pozo-
stałych 5 funkcję tę wyborcy 
powierzyli tym samym osobom. 
W dalszej części spotkania roz-
mawiano na temat funduszy so-
łeckich i o sprawach bieżących 
gminy. Sołtysi zgłosili najpil-
niejsze problemy do rozwiązania 
w swoich miejscowościach.

Pr z e wod n ic z ąca  R ady  
 J. Buczek poruszyła problem 

nieoznakowanych posesji i nazw 
ulic. Utrudnia to dotarcie pod 
właściwy adres karetkom pogo-
towia i kurierom. Ustawa i inne 
dokumenty nakładają na właści-
ciela nieruchomości obowiązek 
właściwego oznakowania posesji. 
Ustalono również, że istnieje po-
trzeba częstszych spotkań sołtysów 
z wójtem gminy niż tylko spotka-
nia na sesjach RG, podczas których 
sołtysi najczęściej w ogóle nie za-
bierają głosu, nie mają więc okazji 
przedstawić potrzeb i problemów 
swoich miejscowości, pochwalić 
się sukcesami. Uzgodniono więc, 
że sołtysi będą otrzymywali za-
wiadomienia o sesjach RG, ale ich 
spotkania robocze z wójtem będą 
zwoływane w innych terminach. 
Na zakończenie wójt Grzegorz 
Kiec pogratulował wszystkim 
wyboru, podkreślił niezwykle 
ważną rolę społeczną jaką pełnią 
oni w gminie i życzył wszystkim 
owocnej współpracy dla dobra każ-
dej wsi i całej gminy. 

(a)

Koncert życzeń dla pań
Michalczuk, Izabela Jaszczuk, 
Gabriela Chomiczewska, Janusz 
Pruniewicz, Elżbieta i Franciszek 

Gruszkowscy oraz grupa wokalna 
Nutki. Wokaliści zaprezento-
wali swoje wokalne umiejętności  
w znanych przebojach z lat 80 
i 90 - tych dedykowane kobie-
tom. Kilkudziesięcioosobowa 
żeńska publiczność przy kawie 
i słodyczach nagradzała wystę-
pujących rzęsistymi oklaskami. 

Po muzycznej części uroczysto-
ści odbyła się prelekcja „Zdrowe 
nawyki żywieniowe w codzien-
nym życiu” prowadzona przez 
dietetyk Annę Matysiuk. Panie 
mogły się dowiedzieć na przy-
kładzie prowadzącej prelekcję …
dlaczego utyłam do wagi 82 kg, 
w jaki sposób schudłam, dlaczego 
nie tyję, przeanalizować przykła-
dowe dzienniczki żywieniowe,  
o zakupach z dietetykiem (ana-
liza składu produktów spożyw-
czych, ocena ich zawartości,  
o praktycznym  czytaniu ety-

kiet), jak dobrać odpowiednią  
aktywność fizyczną, adekwatną 
do stanu zdrowia pacjenta.  
W imprezie obecnością zaszczy-
ciły panie ze: Sławatycz, Ja-
błecznej, Lisznej, Krzywowólki, 
Zańkowa, Sajówki, Nowosiółek 
i Mościc Dolnych. Wśród nich 
obecne były panie reprezentujące 
Radę Gminy na czele z Józefą Bu-
czek, przewodniczącą rady, przed-
stawicielki sołectw, zakładów 
pracy, organizacji i stowarzyszeń. 
Gminny Ośrodek Kultury w Sła-
watyczach kieruje podziękowa-
nia wszystkim zaangażowanym  
w zorganizowaniu tego święta. 

(a)
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Leśna Podlaska niewielka 
miejscowość położona dzisiaj 
w powiecie bialskopodlaskim 
ubogacona wymowną historią 
sięgającą Średniowiecza zwana 
Okopami Krzyżackimi, a od po-
czątku XVII w. Leśną.

Na przełomie XV/ XV I 
wieku wchodziła w skład dóbr 
Bokowicze (dzisiaj Bukowice) 
sukcesywnie należących do Po-
łubińskich, potem Dembińskich, 
Koniecpolskich, Firlejów i War-
szyckich.

Ok. 1676 r. odziedziczył ja 
Paweł Kazimierz Michałow-
ski, który potem ufundował tu 
drewniany kościół i przekazał na 
jego rzecz wieś Leśną. W 1726 
r. otrzymała ona nadane przez 
Augusta II prawa miejskie, które 
utraciła w latach 80 wieku XVIII. 

Od 1919 roku nosi nazwę 
Leśna Podlaska. Ta ziemia na 
Podlasiu i żyjące na niej poko-
lenia stanowią bogatą historię  
w życiu naszej Ojczyzny. Jednak 
najpiękniejsza i najbardziej wy-
mowna historia została zapisana 
przez Opatrzność Boską, nie 
ręką ludzką, ani orężem walki, 
ale wielką miłością Boga, który 
objawił ją przez Maryję Matkę 
Najświętszą. Dnia 26 września 
1683 r. – dwaj chłopcy dziewię-
cioletni Aleksander Stelmaszuk  
i dziesięcioletni Miron Makaruk 
pasący bydło, na drzewie dzikiej 
gruszy znaleźli jaśniejący nie-
zwykłym blaskiem obraz Matki 
Bożej. Historia tego obrazu, 
jego pochodzenie, jest po dzień 
dzisiejszy otoczona tajemnicą, 
nie znamy autora i okoliczności 
zjawienia. Obraz niewielkich 
rozmiarów jest wypukłą płasko-
rzeźbą w kamieniu o wymiarach 
31,4 cm wysokości, szerokości 
29,3 i 4,6 grubości. Zawiera 
wizerunek Matki Bożej z Dzie-
ciątkiem Jezus na prawym ręku. 
Objawienie się obrazu nastąpiło 
w 2 tygodnie po oswobodzeniu 
Wiednia, w miejscu urodzenia 
Jana Michałowicza, który zapisał 
się w sposób znaczny przez swoją 
misję zwiadowczą podczas wojny 
z Turkami. Zjawienie się obrazu 
ubogaciło tę ziemię i wszystkich 

Sanktuarium Maryjne 
w Leśnej Podlaskiej

pielgrzymujących obfitością łask 
Bożych i wieloma cudami.

Ówczesny proboszcz ks. Pa-
weł Janicki chcąc godnie uczcić 
obraz otaczany czcią wiernych 
podjął realizację budowy niewiel-
kiej świątyni w miejscu, gdzie 
rosła grusza objawienia. Przy 
wykopaniu pnia gruszy ukazało 
się źródełko, które później ujęto 
w studzienkę i to źródło po dzień 
dzisiejszy jest czynne, jako dowód 
bożej łaski i miłosierdzia, które 
jest niewyczerpane.

Budowy tej świątyni do-
kończył ks. Andrzej Fabiański  
i w 1718 r. przeniesiono tutaj Cu-
downy Obraz. Sakralną budowlę 
nazwano Kaplicą Zjawienia, 
którą nawiedzają po dzień dzi-
siejszy pielgrzymi, którzy z wiarą 
czerpią wodę z tego cudownego 
źródła ku pokrzepieniu serc.  
W roku 1727 kolator Władysław 
Michałowski zrzekł się swych 
praw na rzecz zakonu Paulinów, 
którzy byli znani, jako Stróże 

Cudownego Obrazu Matki Bo-
żej Częstochowskiej największej 
Świętości Polaków. Z wielką 
oprawą zewnętrzną wprowadził 
Paulinów z Włodawy do Leśnej 
hetman wielki litewski Konstanty 
Pociej i od tego momentu oni 
mają kustodię nad Cudownym 
Obrazem. Pierwszym przeorem 

został o. Konstanty Moszyński 
późniejszy biskup inflancki. Już  
w 1731 r. rozpoczął on budowę 
nowego wielkiego kościoła. Bu-
dowa trwała kilkanaście lat i była 
realizowana przez poszczegól-
nych przeorów, którzy pełnili tę 
funkcję w swej kadencyjności. 
Tak powstała piękna, potężna  
w swej kubaturze barokowa 
świątynia wg projektu architekta 
Wincentego Rachetti. Świąty-
nia dzisiaj została wyniesiona 
przez Stolicę Apostolską do 
rangi Bazyliki Mniejszej. Wśród 
pól i lasów jest ozdobą i sercem 
Leśnej Podlaskiej i całej diece-
zji, znana daleko w świecie ze 
względu na to, że w sobie kryje 
ten wielki i wspaniały dar nieba, 
jakim jest obraz Kamiennej Ma-
donny. Matki Bożej Jedności  
i Wiary. Jest to wspaniałe Ma-
ryjne Sanktuarium, do którego 
zdążają pielgrzymi, na co dzień 
i w wielkie święta odpustowe. 
Sanktuarium szeroko jest znane, 
a świątynna bazylika monu-
mentalna, jest godna podziwu 
w swoim wystroju wewnętrz-
nym i tej upiększonej gzymsami,  
w wydaniu barokowym, ze-

wnętrznej elewacji. Zbudowana 
została w pomysłach architekto-
niczno-dekoracyjnych wg kun-
sztu mistrzostwa budowlanego, 
zbudowana wg ówczesnych zasad 
i technologii budowlanej. Świąty-
nia zbudowana na fundamentach  
z kamienia, gdzie brak jest war-
stwy izolacji poziomej i piono-

wej, dlatego zewnętrzne gzymsy 
i ozdoby elewacyjne narażone 
są na działania atmosferyczne  
w naszych warunkach klimatycz-
nych. Bazylika jest zbudowana  
z cegły ceramicznej i tynko-
wana od wnętrza i z zewnątrz. 
Tynki zewnętrzne są narażone na 
uszkodzenia. Od fundamentów 
świątynia nabiera wody i wilgoci, 
na gzymsach zalegają oblodzenia 
ze względu na topniejący śnieg, 
później namoknięte tynki ścina 
mróz i są narażone na erozje. 
Tynki puchną i odpadają. Po-
dobnie jest z Kaplicą Zjawienia.  
O. Marek Kowalski przeor leś-
niański w latach 1996-2002 od-
nowił pięknie wnętrze świątyni 
fundując wymowną polichro-
mię, która swoim bogactwem 
zachwyca. Podjął się także trudu 
malowania i naprawy tynków 
elewacji zewnętrznej. Dzisiaj 
widzimy, że sprawa elewacji 
zewnętrznej wymaga ciągłej 
i nieustannej troski. Bazylika 
jak i Kaplica Zjawienia wyma-
gają nowych prac budowlano-
-konser wac y jnych .  K iedy  
w roku 2010 przybyłem do Leśnej 
Podlaskiej, jako przeor klasztoru 
i konwentu leśniańskiego uświa-
domiłem sobie, że czeka mnie 
ogrom prac remontowo-budow-
lanych, które w imię Boże pod 
opieką Matki Pani Leśniańskiej 
podjąłem. Wiele wysiłków kosz-
towało właściwe zagospodaro-
wanie terenu zaprowadzające ład 
i porządek, także remont i zago-
spodarowanie oraz wyposażenie 
Domu Pielgrzyma, aby wiernych 
przybywających do tego miejsca 
godnie podejmować, bowiem tu 
przybywają grupy, odbywają się 
dni skupienia dla narzeczonych, 
jako przygotowanie do małżeń-
stwa i pielgrzymki indywidualne 
i autokarowe. Została zorgani-
zowana i wyposażona kuchnia 
i jadalnia. Prace remontowe  
i klasztorne były bardzo kosz-
towne, ale konieczne i przyniosły 
zadowolenie wszystkim. Mam 
nadzieję, że przybywający chęt-
nie pielgrzymują i są zadowoleni  
z warunków istniejących. Aktu-
alnie zdecydowano, aby podjąć 
prace remontowe elewacji Bazy-
liki i Kaplicy Zjawienia, bo to 
miałem przed oczyma i głęboko 
w sercu. Zostały opracowane 
projekty naprawy tynków wg 

GmINA LEŚNA POdL Ask A
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P OWIAT B IALSKI

zasad konserwatorskich. Pro-
jekty są dość kosztowne, a prace 
remontowe wymagają wielkich 
nakładów finansowych. Firma 
remontowo-budowlana z Łaska-
rzewa podjęła się tego zadania. 
Wcześniej zostały zbite tynki  
z Kaplicy Zbawienia w celu 
osuszenia i mam nadzieję, że 
na uroczystości odpustowe – 26 
września kaplica zostanie od-
nowiona i będą położone nowe 
tynki. Prace przy elewacji Bazy-
liki dzięki sprzyjającej w zimie 
pogodzie trwają, tynki są grun-
townie sprawdzane, zagrożenia 
odbijane ze ścian po najwyższe 
punkty tych wielkich wysokich 
wież, aby w przyszłości przy-
stąpić do prac w całej elewacji 
w jej potężnej kubaturze, jaką 
jest ta budowla sakralna. Jest to 
wielkie dzieło i trudne zadanie, 
które podjąłem w imię Boże, bo 
wiem, że Sanktuarium powinno 
wyglądać godnie w swoim wy-
stroju. Zdaję sobie sprawę z tego, 
że to będzie przedmiotem troski 
tak moim, jak również i moich 
następców, ale dzieło zostało 
rozpoczęte. Bazylika – Sanktu-
arium musi być troską oo. Pauli-
nów, którzy są kustoszami, troską 
parafii, która jest mała w ilości 
mieszkańców, ale również Ludu 
Bożego pielgrzymującego do 
tronu Matki Bożej Leśniańskiej, 
która swoim stawiennictwem wy-
prasza obfitość łask bożych i jest 
opiekunką Podlasia. Prace trwają, 
o tym chcę powiadomić i po-
dzielić się troską ze wszystkimi, 
którzy pielgrzymują i otaczają 
czcią Matkę Bożą Leśniańską. 
Pragnę, aby ta czcigodna świą-
tynia, jako wspaniały świadek 
historii cudownych uzdrowień, 
jak również świadek bolesnych 
doświadczeń, rozbiorów, wojen, 
grabieży, profanacji przez rabu-
siów, dzisiaj zachowała swoje 
dostojeństwo i majestat oraz była 
godnym przybytkiem dla Ma-
ryi w cudownym obrazie. Bogu 
niech będą dzięki i Maryi chwała 
za wszystkie łaski i dobre dzieła, 
które się dokonały i dokonują  
w Leśnej Podlaskiej. Wszystkim 
pielgrzymom i dobrodziejom, za 
których się modlimy nieustannie 
i polecamy Bogu przez wstawien-
nictwo Matki Najświętszej, niech 
będą dzięki.            

O. Jan Tyburczy, przeor leśniański

Zachowanie tradycji i ob-
rzędu wielkanocnego. Pod takim 
hasłem w ramach współpracy  
z Bialskopodlaską Lokalną 
Grupą Działania zorganizowano 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
dwudniowe warsztaty twórcze. 
Uczestniczyło w nich 15 kobiet 
z gminy Leśna Podlaska, wyło-

Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Wsi Jelnica jest jed-
nym z najmłodszych stowa-
rzyszeń, działających na ternie 
gminy Międzyrzec Podlaski. 
Stowarzyszenie aktywnie działa 
wśród lokalnej społeczności, or-
ganizując wydarzenia integrujące 
mieszkańców gminy. Takim wy-
darzeniem były warsztaty wielka-

Gmina Leśna Podlaska

Uczyły się wielkanocnego 
zdobnictwa

nionych przez BLGD. Nie był 
to czas stracony.

Pięknie zdobione jaja, będące 
symbolem odradzającego się ży-
cia, od wieków zdobią polskie 
stoły podczas świąt wielkanoc-
nych. Nie powinno ich zabraknąć 
w koszyku ze święconką. Wpraw-
dzie przez lata sposoby barwienia 

i dekorowania jaj zmieniły się, ale 
tradycja pozostała. Uczestniczki 
warsztatów uczyły się tradycyj-
nego zdobienia jaj tj. malowanie 
woskiem pszczelim i drapane. Po-
mimo tego, że niektóre kobiety po 
raz pierwszy zetknęły się z tymi 
metodami, to poszło im bardzo 
dobrze, a efekty były imponujące. 
Drugi dzień warsztatów był po-
święcony palmie wielkanocnej. 
Święcenie palmy wielkanocnej 
to piękna tradycja według której 
palmy chronią  domowników 
przed nieszczęściem. Obecnie 
wielkanocne palemki ozdabiane 
są suszonymi kwiatami, ziołami 
czy piórkami. Natomiast trady-
cyjne palmy przygotowuje się  
z wierzby, która zgodnie z tradycją 
jest symbolem nieśmiertelności 
duszy. Uczestniczki warsztatów 
zachowując tradycję przygoto-
wały palmy z wierzby, bukszpanu 
i  barwinku. Podczas warsztatów 
uczyły się także wykonywania 
kwiatów z bibuły, które zostały 
wykorzystane do  przyozdobienia 
palm. 

(a)

Gmina Międzyrzec Podlaski

Warsztaty wielkanocne 
w Jelnicy

nocne, które odbyły się 17 marca 
w Publicznym Gimnazjum nr 1 
w Jelnicy. 

Inicjatorką przedsięwzięcia  
z ramienia stowarzyszenia była Jo-
lanta Podgajna. Do grona organi-
zatorów dołączyli: Urząd Gminy 
Międzyrzec Podlaski, Gminny 
Ośrodek Kultury i Związek 
Doradztwa Rolniczego w Białej 

Podlaskiej. Warsztaty spotkały 
się z zainteresowaniem lokalnej 
społeczności. Celem warsztatów 
było przybliżenie tradycji zwią-
zanych ze świętami Wielkiej Nocy 
oraz naukę własnoręcznego two-
rzenia wielkanocnych stroików. 
Każdy z uczestników wykonał 
stroik według własnego pomysłu 
z dobranych i przygotowanych 
wcześniej materiałów (np. gałą-
zek barwinka, bukszpanu, bazi 
czy skorupek jaj). Warsztaty po-
prowadziły: Iwona Petruczynik 
i Katarzyna Karmasz z ZDR  
w Białej Podlaskiej. 

(a)
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* Pani koledzy zaskakują 
bialską publiczność wystawami, 
które na długo zapadają w pa-
mięć. Myślę o ekspozycjach sumu-
jących plener Podlaski Przełom 
Bugu, plenery pokazujące z bli-
ska uroki krajobrazowe gmin 
powiatu bialskiego, a ostatnio 
warsztaty fotograficzne w Jano-
wie Podlaskim.

- Rzeczywiście, fotogra-
fia w naszym powiecie trzyma 
się wyjątkowo dobrze i przy-
bywa chętnych do uczestnictwa  
w zajęciach Fotoklubu. Może 
nim zostać każdy miłośnik fo-
tografii, parający się czynnie 
wykonywaniem zdjęć doku-
mentalnych, artystycznych czy 
reportażowych. Staramy się nie 
narzucać tematyki plenerów. 
Koleżanki i koledzy fotografują 
wybrane przez siebie obiekty,  
a na wystawę wybierają najciekaw-
sze, stanowiące ich kwintesencję. 
Może dlatego są one tak ciekawe.

* W listopadzie ub. roku zor-
ganizowaliście w Janowie Podla-
skim dziesiątą edycję warsztatów 
fotograficznych. Jaka jest ich idea 
i kto bierze w nich udział?

- Początkowo warsztaty 
miały być formą dyskusji na te-
maty związane z fotografowa-
niem, bez organizowania wystaw 
prac uczestników. Zmiana nastą-
piła po 15-leciu Fotoklubu, zor-
ganizowanym w janowskiej starej 
plebanii. Przybywało uczestni-
ków z różnych stron Polski, 
więc pomyślałam, że warto, by 
pochwalili się swym dorobkiem.

Wracając do pańsk iego 
pytania, warsztaty mają słu-
żyć doskonaleniu umiejętności. 
Uczestniczą w nich profesjona-
liści, od lat parający się fotogra-
fowaniem, ludzie z niemałym 
dorobkiem oraz miłośnicy fo-
tografii. Okazuje się jednak, że 
nauki nigdy dość, zwłaszcza, 
gdy nadarza się okazja spotkania  
z mistrzami tej sztuki. Staram się 
zapraszać, co roku trzech wybit-
nych fotografików. Jesienią ubie-
głego roku do Janowa przyjechali: 
Marcin Jastrzębski z Lublina oraz 

W y WIAd GOŚCIŃ CA

Z Małgorzatą Piekarską, instruktorem bialskiego 
Centrum Kultury i opiekunem Fotoklubu 
Podlaskiego rozmawia Istvan Grabowski

Magia świata obrazków

Paweł Żak i Witold Krassowski 
z Warszawy. O ich umiejętnoś-
ciach najlepiej świadczą nagrody 
na konkursach fotografii repor-
terskiej. W. Krassowski dzielący 
się wrażeniami z komponowa-
nia wystaw i wyboru zdjęć, jest 
prodziekanem wydziału sztuki 
mediów i scenografii warszaw-
skiej Akademii Sztuk Pięknych, 
współpracownikiem wielu pism 

europejskich i laureatem presti-
żowych nagród fotograficznych.

* Jaki charakter mają janow-
skie warsztaty?

- Nastawiamy się na oglą-
danie własnej twórczości oraz 
wykłady dotyczące technik 
stosowanych w fotografii arty-
stycznej i reportażowej. Każdy 
autor przywozi prace, którymi 
chciałby się pochwalić. Koledzy 
je oglądają, dyskutują, zgłaszają 
merytoryczne uwagi. Przez trzy 
dni wiele się można dowiedzieć 
i nauczyć. O powodzeniu za-
jęć wymownie świadczy liczba 
uczestników. Ostatnio było ich 

41. Połowę stanowili koledzy z 
naszego Fotoklubu, ale były też 
osoby z: Radzynia Podlaskiego, 
Siedlec, Lublina, Nysy, Wroc-
ławia, a nawet z Ukrainy. Nie-
którzy wyrażają od razu chęć 
uczestnictwa w następnych war-
sztatach, choć nie znają jeszcze 
tematu wiodącego i nazwisk wy-
kładowców. Po prostu, dziesięć 
odsłon potwierdziło skuteczność 
organizowanych zajęć.

* Czy w pani przekonaniu 
warsztaty pomagają uczestnikom?

- Myślę, że bardzo. Kontakt 
z mistrzami fotografii, a mieli-
śmy możliwość spotykania się  
z wybitnymi tuzami tej dziedziny, 

stwarza możliwość podpatrzenia 
różnych sposobów fotografo-
wania, kadrowania, wybierania 
tematów. Trudno to wyjaśniać 
przeciętnemu czytelnikowi, ale 
fachowcy, a takimi są nasi uczest-
nicy, wiedzą doskonale, o co cho-
dzi. Warsztaty to też okazja do 
nawiązania przyjaźni i wymiany 
doświadczeń między ludźmi  
o podobnej pasji.

Czy istnieje przepis na inte-
resujące zdjęcie?

- Nie ma uniwersalnego 
wzorca, bo podobnie jak w ma-
larstwie, efekt pokazywany na 
wystawie zależy od wrażliwości, 

pomysłowości, fantazji autora. 
Zakładam, że wszyscy uczestni-
czący w liczących się wystawach 
to profesjonaliści ze znajomoś-
cią różnych technik. Wygrywają 
jednak zdjęcia wybitne, które 
poruszają, zadziwiają, a nawet 
szokują widza sposobem ekspre-
sji i wyrażenia przedstawianego 
tematu. Do osiągnięcia pozycji 
uprawniającej do startu w pre-
stiżowych konkursach potrzeba 
lata praktyki, świetnego oka 
ref leksu i smaku. Wielu ludzi 
zachwyca się jakimś zdjęciem 
i mało kto zdaje sobie sprawę, 
że zostało ono wybrane z setki 
a może nawet tysiąca wykona-
nych w czasie pleneru czy war-
sztatów. Sztuka fotografii rządzi 
się własnymi prawami, ale nie 
ma uniwersalnego wzorca czy 
modelu. To trzeba czuć. Najcie-
kawsze prace są przedmiotem 
dyskusji, refleksji, stanowią kartę 
z otwartej książki, którą można 
interpretować na różne sposoby.

* Kiedyś fotografią parali się 
wybrańcy, dziś dzięki rozwojowi 
techniki i dostępności aparatów 
cyfrowych, zdjęcia może robić 
każdy.

- To prawda. Pytanie tylko,  
z jakim skutkiem. Większość 
osób przyjeżdżających na nasze 
warsztaty posługuje się wciąż apa-
ratem analogowym z licznymi, 
stosownie do okoliczności obiek-
tywami. Pozwalają one autorom 
na liczne eksperymenty formalne, 
stosowanie różnych technik. Au-
tor musi wykazać się zdolnością 
postrzegania, wykorzystania 
gry światła, kadrowania etc. 
Przekonanie, że aparat cyfrowy  
o wysokim stopniu rozdzielczości 
wyręczy autora jest ułudą. Aby 
uzyskać pożądany efekt trzeba 
się nieźle napracować. W do-
datku liczy się też doświadczenie  
w wykorzystaniu możliwości 
obiektywu. Temu m.in. służą 
nasze warsztaty. Wystawy czy al-
bumy przyjemnie się ogląda. Pa-
miętajmy, że stanowią one wybór  
z setek, jeśli nie tysięcy zdjęć. Wy-
konanie ich wymaga czasu, od-
powiedniej aury i przygotowania. 
Nie dziwmy się więc, że tworzy 
się je miesiącami. Taki jest jednak 
czar fotografii, stanowiącej magię 
obrazków. Wielu je ogląda, a nie 
wszyscy potrafią wyrazić.

Fot. autor
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Praca nad projektem foto-
graficznym realizowanym na 
południowym Podlasiu i Polesiu 
trwała od 2005 do 2013 roku. 

Ideą fotografa było dokumento-
wanie polskiej wsi po wstąpieniu 
do Unii Europejskiej. Repor-
terskie zdjęcia z cyklu „W ryt-
mie ziemi” ukazują życie ludzi 
na wsi: codzienną pracę na roli, 
obchodzenie świątecznych dni, 

a także czas rozrywki, którą  
w wielu społecznościach wiejskich 
jest angażowanie się w utrwa-
lanie miejscowych zwyczajów  
i obrzędów. Pańczuk zaintrygo-
wany działalnością teatru obrzę-
dowego „Czeladońka” w Lubence 
wykonał serię inscenizowanych 

W Muzeum Południowego 
Podlasia w Białej Podlaskiej  
13 marca odbył się wernisaż wy-
stawy „Karczeby” – fotografie 
Adama Pańczuka. Był to wie-
czór zachwytów i wzruszeń. 
Trudno o rodzimej ziemi mówić 
bez emocji. Zdjęcia, którymi fo-
tograf opowiada o związku czło-
wieka z naturą są nam bliskie 
z wielu powodów. Adam Pań-
czuk pochodzi z Białej Podla-
skiej, jego dziadkowie mieszkali  
w Okczynie koło Kodnia. Bo-
haterowie zdjęć to mieszkańcy 
wsi: Lubenka, Okczyn, Antolin, 
Korzeniówka i Sławatycze. Na 
jednej z fotografii portret babci 
autora - Zofii Pańczuk. Osoby  
i miejsca, jeśli nie bezpośrednio 

z nami związane, to jakże swoj-
skie. Adam Pańczuk powiedział, 
że wystawa w bialskim muzeum 
jest powrotem do źródła. I chyba 

bIAł A POdL Ask A

atmosfera wernisażu miała coś  
z rodzinnego spotkania po la-
tach. Przybyli niektórzy boha-
terowie zdjęć: Maria Karpowicz, 
Kazimierz Kusznierów, Rafał 
Derlukiewicz, Ignacy Krępi-
cki, Ola i Adrian Kudewicz, 
Mateusz Panasiuk, Wojciech 
Brodacki.  Teatr „Czeladońka”  
z Lubenki przedstawił spektakl 
„Baśń o bialskim smoku”, na-
pisany i wyreżyserowany przez 
Kazimierza Kusznierowa. Pan 
Kazimierz wierszem podzię-
kował Adamowi Pańczukowi 
za wspólny twórczy czas, który 
zaowocował niezwykłymi zdję-
ciami, przyjaźnią i nowym spoj-
rzeniem na sztukę. Następnie 
wręczył artyście sierp przystro-

jony kwiatami i kłosami żyta 
– symbol zakończenia żniw, nie-
gdyś wnoszony w posagu przez 
pannę młodą.

Wystawa „Karczeby” - fotografie 
Adama Pańczuka w Muzeum 

Południowego Podlasia w Białej 
Podlaskiej, dostępna do 3 maja 2015. 

Godziny otwarcia: poniedziałek-
-piątek 8:00-16:00, sobota – nie-
czynne, niedziela 10:00-16:00. 

www.muzeumbiala.pl

„Karczeby” Adama Pańczuka

zdjęć, do których pozowali miej-
scowi aktorzy (cykl „Aktorzy”).  
Przełomow y m momentem  
w pracy Adama Pańczuka było 
zdanie, jakie usłyszał na pogrze-
bie swojego dziadka. Prowadzący 
ceremonię śp. ks. Roman Piętka 
powiedział o zmarłym, że „całe 
życie oswajał ziemię, by po 
śmierci do niej powrócić”. Foto-
graf chciał, aby jego zdjęcia miały 
taką siłę, jak wypowiedziane 
wówczas słowa. Postanowił uka-
zać związek człowieka z ziemią 
za pomocą metaforycznych por-
tretów. Mieszkańcy podlaskich 
wsi, choć nie do końca rozu-
mieli intencje fotografa, poddali 
się jego zaskakującym kreacjom.  
Tytuł wystawy jest tak samo 
bliski portretowanym ludziom, 
jak ziemia, na której zostali 
utrwaleni. Nazwa karczeby po-
chodzi od słowa karcz, ozna-

czającego trudny do wyrwania 
pień drzewa. Karczebami na-
zywano w języku chachłackim 
ludzi mocno związanych ze swoją 
ziemią i o nią dbających, a także 
tych, co byli na nią zachłanni 
i wykłócali się o każdą skibę.  
Cykl zdjęć „Karczeby”, wielo-
krotnie prezentowany na wysta-
wach w kraju i za granicą, zdobył 
wiele nagród i wyróżnień na 
międzynarodowych konkursach  
i festiwalach fotograficznych. 
Wydana w 2013 roku książka 
„Karczeby”, do której teksty 
napisał Kazimierz Kusznierów, 
została najlepszą książką fotogra-
ficzną świata w 71 edycji amery-
kańskiego konkursu Pictures of 
the Year International (2014).

Violetta Jarząbkowska
Fot. Istvan Grabowski 
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Każda praca artystyczna za-
sługuje na zauważenie, a szcze-
gólnie wtedy, gdy angażują się 
w nią osoby niepełnosprawne. 
Dostrzeżenie wysiłków tej grupy 
przyczynia się do wzmocnienia 
ich poczucia wartości, pokazania, 
że w odpowiedni sposób stymu-
lowane w kierunku artystycznego 
rozwoju  potrafią podjąć wyzwa-
nia o charakterze aktorskim, nie 
mniej niż osoby sprawne. Grupa 
teatralna Perły Życia,  składa-

Gminna Biblioteka Pub-
liczna w Łomazach wzięła udział 
w konkursie „Małe ważne ksią-
żeczki” zorganizowanym przez 
Fundację Rozwoju Społeczeń-
stwa Informacyjnego i wydawni-
ctwo Widnokrąg s.c. Jako jedna 
ze 100 bibliotek otrzymała dwie 
książki: „Zabawny ptaszek” Jen-
nifer Yerkes i „Był gdzieś haj taki 
kraj. Była gdzieś taka wieś” Ste-
fana Themersona. 

W „Zabawnym ptaszku” 
wszystko zaczyna się od obrazu. 
Idea pojawienia się i znikania 
jest bardzo wizualna. Ilustracje  
w stonowanych kolorach dają 
silny efekt graficzny, który ma 
służyć opowiadanej historii  
o „niewidzialnym” ptaszku. 
Ptaszek jest biały, co na białych 
stronach książki czyni go niewi-
docznym.Ten zabieg pozwala czy-
telnikom – dzieciom zrozumieć, że 
ptaszek żyje w tej książce, jest in-
tegralną częścią tego opowiadania. 

Książka „Był gdzieś haj taki 
kraj. Była gdzieś taka wieś” 

P OWIAT B IALSKI

EKRANIZACJA  SZTUKI   „BRÜHL 
– MEANDRY  NATURY LUDZKIEJ”

jąca się z uczestników Warsztatu 
Terapii Zajęciowej i Środowi-
skowego Domu Samopomocy, 
została w ubiegłym roku zaan-
gażowana w przygotowania do 
sztuki teatralnej „Brühl – mean-
dry natury ludzkiej” w związku 
z promocją zadania publicznego: 
„Gmina Kodeń – aktywne miej-
sce dla niepełnosprawnych”  
współfinansowanego przez Pro-
gram Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej „Oparcie społeczne 

Gmina Kodeń

Gmina Łomazy

Nowoczesne formy 
pracy z książką

dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi” edycja 2014.

O zorganizowaniu inte-
gracyjnego spotkania z gimna-
zjalistami z Zespołu Placówek 
Oświatowych w Kodniu, które 
odbyło się 27 lutego br. w Gmin-
nym Centrum Kultury Sportu 
i Turystyki w Kodniu  zadecy-
dowało pragnienie pokazania 
umiejętności i zdolności aktor-
skich osób z niepełnosprawnoś-
cią. W szczególności zależało 
nam na tym, by sukcesywnie 
pielęgnować interesowanie się  
młodzieży pracą artystyczną 
tych wyjątkowych ludzi, którzy 
na co dzień zmagają się z róż-
nymi problemami i przeszko-
dami.

 Głównymi odbiorcami 
sztuki teatralnej byli właśnie 
uczniowie z Zespołu Placó-
wek Oświatowych w Kodniu, 
dyrekcja –  Jacek Malarski  
i Elżbieta Kulupa, nauczyciele  
i przedstawiciele grupy integra-
cyjnej „Najlepiej razem”.  Z za-
proszenia na ekranizację sztuki 
teatralnej „Brühl – meandry na-
tury ludzkiej”  skorzystali: wójt 
gminy Kodeń Jerzy Troć, jego 
zastępca Andrzej Krywicki oraz 
historyk Tomasz Wojcieszuk, 
z którym współpracowaliśmy 

przy realizacji inscenizacji „To-
deń nadbużański” z okazji 500 
–lecia obchodów miejscowości 
Kodeń. Kontakt niepełnospraw-
nych z przedstawicielami władz 
samorządowych z okazji takich 
uroczystości o charakterze kul-
turalnym sprawia, że czują się 
wyróżnieni i mają jeszcze więk-
szy zapał do działań artystycz-
nych.

Osoby z niepełnosprawnoś-
cią wykazały się ogromnym zapa-
łem, determinacją i wewnętrzną 
siłą, która znalazła wyraz w nie-
zwykłych kreacjach aktorskich. 
Przełożyło się  to na osiągnięcie 
przez Perły Życia spełnienia oso-
bistego, zaznania radości z faktu, 
że są przydatnymi, wartościo-
wymi ludźmi konsekwentnie 
zmierzającymi do wytyczonego 
celu. Ich pełna zaangażowania 
postawa  jest najpiękniejszym do-
wodem na to, że ci ludzie zasłu-
gują na stworzenie odpowiednich 
warunków do rozwoju osobistego 
i artystycznego. Ekranizacja ma 
na celu udowodnienie społeczeń-
stwu, że osoby niepełnosprawne 
są warte tego, by je dostrzegać, 
poświęcać  uwagę i wspierać, co 
przełoży się na ich pełną pasji 
pracę…

Beata Kupryś

zwraca uwagę rozmieszczeniem 
ilustracji i tekstu na stronie, re-
busami. Ich rysunki powodują, 
że tekst jest czasem rozmiesz-
czony na kole. Nie wiadomo, 
gdzie jest początek, a czasem 
trzeba go rozszyfrować z obraz-
ków.

Zostały przeprowadzone 
zajęcia z dziećmi z przedszkola 
samorządowego w Łomazach 
w ramach cyklicznych spotkań 
z książką. Dzieci wysłuchały 
bajki o „Zabawnym ptaszku” 
następnie doklejały ogonek dla 
niewidzialnego ptaszka oraz 
rozmawiały o różnorodnych ce-
chach zwierząt.

Celem zajęć było wpro-
wadzanie nowoczesnych form 

pracy z książką, promowanie 
zająć pobudzających dziecięcą 
wyobraźnię w wyrażaniu włas-
nej tożsamości oraz uaktywnia-
jących twórcze podstawy dziecka 
w rozwoju mowy. 

(a)
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GmINA TE RES POL

Jak bezpiecznie poruszać się 
po drogach, na czym polegają 
zmiany w kodeksie drogowym i 
jak ustrzec się przed złodziejami 
na wnuczka – takie pytania za-
dała Danuta Szelest, przewodni-
cząca Klubu Seniora Złoty Wiek 
w Małaszewiczach zaproszo-
nym na spotkanie policjantom 
z Komendy Policji w Terespolu. 
Podczas spotkania, które odbyło 
się 17 marca w świetlicy wiejskiej  
w Małaszewiczach, zastępca ko-
mendanta Marian Głuszczuk, 
dzielnicowy Małaszewicz Janusz 
Drygulski, a także dzielnicowy 
Terespola Arkadiusz Kamiński 
objaśniali najważniejsze zasady 
poruszania się pieszych oraz 
rowerzystów, przestrzegając 
jednocześnie przed łamaniem 
przepisów w trosce głównie  
o bezpieczeństwo. Omówili 
także zmiany w kodeksie dro-
gowym, zwracając szczególną 
uwagę na kwestię odpowiedniego 
oznaczenia, jakie powinni po-
siadać zarówno piesi, jak i rowe-
rzyści w godzinach wieczornych. 
Wszyscy obecni na spotkaniu 
otrzymali elementy odblaskowe, 
a także ulotkę „Bezpieczny se-
nior”, zawierającą informacje  
o zagrożeniach, jakie czyhają na 
starsze osoby. Temu tematowi 
poświęcona był druga cześć spot-
kania, w trakcie której seniorzy 

Tradycyjnie, jak co roku, 
podczas ferii zimowych Gminne 
Centrum Kultury w Kobylanach 
przygotowało plan zajęć i zabaw 
dla dzieci i młodzieży z terenu 
gminy Terespol. 

W planie ferii znalazły się 
między innymi zajęcia muzyczne 
i filmowe, które prowadzone były 
w salach budynku UG Terespol. 
Ponadto w świetlicy wiejskiej 
w Koroszczynie miały miejsce 
zajęcia plastyczne, natomiast  
w świetlicy wiejskiej w Małasze-
wiczach warsztaty tańca break 
dance. Dodatkową atrakcją był 
bezpłatny wyjazd dla dzieci  
i młodzieży do kina Merkury  
w Białej Podlaskiej na film animo-
wany „Gang wiewióra”, w którym 
uczestniczyło ponad 40 osób.

Aby tradycji stało się zadość 
w siedzibie Urzędu w sali kon-
ferencyjnej zorganizowany zo-
stał bal przebierańców. Zabawę 
poprowadził znany i lubiany Dj 
FanTomasz, który wprowadził 
masę pozytywnej energii. Pod-

Aktywni seniorzy 
z Małaszewicz 

dowiedzieli się, na czym polega 
oszustwo na wnuczka, jakie nie-
bezpieczeństwa niesie ze sobą 
oddzwanianie na nieznane nu-
mery telefonu oraz niewłaściwe 
korzystanie z Internetu. Kończąc 
spotkanie, Marian Głuszczuk 
przestrzegł także przed zbytnią 
ufnością wobec nieznajomych, 
zachęcając jednocześnie do więk-
szej troski o własne mienie. 

Klub Seniora Złoty Wiek, 
który zorganizował to bardzo 
ciekawe spotkanie, istnieje od 
2011 roku. Obecnie liczy po-
nad dwudziestu członków, któ-
rzy spotykają się każdego wtorku  
w świetlicy wiejskiej w Małasze-
wiczach. Jest to niezwykle ak-
tywny i prężnie działający klub, 
zrzeszający bardzo twórczych,  
a przede wszystkim pełnych życia 
emerytów z Małaszewicz. Seniorzy 
każdego roku przygotowują spotka-
nie opłatkowe, na które zapraszają 
władze gminy, ale także samotnych 
mieszkańców wsi. Ogromnym 
zainteresowaniem cieszy się orga-
nizowany przez nich bal karnawa-
łowy, w którym chętnie uczestniczą 
mieszkańcy Małaszewicz. 

Złoty Wiek współpracuje 
z seniorami z Terespola oraz 
Chotyłowa, wspólnie organi-
zując wycieczki oraz różnego 
typu spotkania, także taneczne. 
Seniorzy spotykają się na wspól-

nym grillowaniu, uczestniczą  
w wycieczkach rowerowych. Pro-
pagują i dbają o polskie tradycje, 
organizując spotkania tema-
tyczne, a także śpiewając polskie 
pieśni, m.in. ludowe. Wprawdzie, 
jak sami podkreślają, śpiewają od 
niedawna, wystąpili już na gmin-
nych uroczystościach. 

Klub Złoty Wiek to jak dotąd 
jedyna tak sprawnie działająca 
grupa w Małaszewiczach. Senio-
rzy bez wątpienia dają przykład 
młodszym mieszkańcom, że  
w każdym wieku można orga-
nizować sobie czas w sposób ak-
tywny i twórczy.   

Kamila Korneluk

Wesołe ferie
czas imprezy odbył się szereg 
zabaw indywidualnych i gru-
powych oraz konkursów. Dla 
wszystkich małych uczestników 
balu, rodziców oraz opiekunów 
przygotowany został słodki po-
częstunek, owoce, napoje oraz 
kawa i herbata. Na zakończenie 
dla wszystkich przebierańców 
organizatorzy przygotowali 
upominki. Uwieńczeniem te-
gorocznych ferii było pełne 
atrakcji, niespodzianek i nie-
samowitych wrażeń NOCowa-
nie w byłej siedzibie Ośrodka 
Kultury w Koroszczynie, które 
trwało od piątkowego wieczoru 
13 lutego do godz. 10 dnia na-
stępnego.

Wszystkim, którzy wzięli 
udział w zajęciach i atrakcjach 
przygotowanych przez Gminne 
Centrum Kultury, organizatorzy 
serdecznie dziękują, a tych, któ-
rzy nie skorzystali z oferty gorąco 
zapraszamy w przyszłym roku. 
Naprawdę warto! 

(a)
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W Narodowym Dniu Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych,  
w rocznicę zamordowania przez 
komunistów siedmiu członków 
IV Zarządu WiN, 1 marca odbył 
się III Bieg Tropem Wilczym. 
W samo południe w 81 miastach 
Polski wystartował bieg na 1963 
metry. To dystans symboliczny, 
odwołanie do roku, w którym 
zginął ostatni żołnierz Wyklęty 
– Józef Franczak PS. „Lalek”. Jak 
zawsze na starcie w Białej Pod-
laskiej liczna grupa z Terespola. 
Wśród startujących nie zabra-
kło uczennic Liceum im. Bo-

W sa l i  konferenc y jne j 
Urzędu Gminy Terespol miało 
miejsce pierwsze gminne święto-

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Terespol pobiegł 
Tropem Wilczym

haterów Warszawy. Pod opieką 
tej, która „zaszczepiła bakcyla” 
biegania, Renaty Nowickiej 
wystartowały: Jowita Korbal, 
Wioleta Stępień, Paulina Biła-
nicz, Patrycja Danieluk, Natalia 
Pietrusik, Eliza Biegajło, Klau-
dia Chomiuk, Weronika Guziuk  
i emerytowana nauczycielka wf, 
Krystyna Pucer. Oprócz nich 
pobiegli: Katarzyna i Jarek Ta-
bulscy, Dariusz i Michał Sobo-
lewski oraz Adam Dobrowolski. 
Ideą biegu jest oddanie hołdu 
żołnierzom polskiego podziemia 
antykomunistycznego i antyso-

wieckiego działającego w latach 
1944-1963 w obrębie przedwo-
jennych granic RP oraz popu-
laryzacja wiedzy na ten temat. 
W tym roku szczególny nacisk 
położony był na upamiętnienie 
Żołnierzy Wyklętych, którzy 

walczyli na Kresach wschod-
nich. Prowadzona była pub-
liczna zbiórka na budowę szkoły 
z polskim językiem nauczania  
w Łanowicach im. płk. Fran-
ciszka Niepokulczyckiego. 

(a)

Tort na święto kobiet
Gmina Terespol

wanie Międzynarodowego Dnia 
Kobiet. 8 marca w bieżącym roku 
był świętem szczególnym, gdyż 

to właśnie tego dnia, 25 lat temu 
uchwalono ustawę o samorzą-
dach. Na tak doniosłą uroczy-
stość przybyło ponad dwieście 
pań z terenu gminy Terespol. 
Wójt gminy Terespol Krzysztof 
Iwaniuk oraz przewodniczący 

Rady Gminy Mieczysław Ro-
maniuk   rozpoczęli świętowa-
nie życzeniami dla wszystkich 
kobiet i przypomnieniem rocz-
nicy srebrnego jubileuszu samo-
rządowców. Przy tej okazji nie 
zabrakło tradycyjnego sto lat  
i lampki szampana. Następnie  
w dobry nastrój wszystkich 
obecnych wprawiła, działa-
jąca przy Gminnym Centrum 
Kultury, grupa Białe Anioły. 
Przygotowany specjalnie na tę 
okazje spot telewizyjny oraz au-
torska interpretacja znanej baśni 
o Kopciuszku, co raz wywo-
ływała salwy śmiechu. Długie  
i gromkie brawa były wymow-
nym dowodem uznania ze strony 
publiczności. W dalszym świę-
towaniu Dnia Kobiet nie zabra-
kło atrakcji   dla ciała, zdrowia 
i urody naszych pań. Każda  
z nich mogła zasięgnąć facho-
wej porady kosmetologicznej 
na stanowisku firmy Oriflame, 
zbadać ciśnienie i poziom cukru 
na stanowisku medycznym oraz 
zaopatrzyć się w kwiaty, biżu-
terię i najprzeróżniejsze ozdoby 
na kolejnych stoiskach. W dal-
szej części wszystkim gościom  
zaserwowano specjalnie przy-
gotowany tort. Każda z pań na 
pamiątkę swego święta otrzy-
mała różę i okoliczny wisiorek 
przygotowany przez kółko pla-
styczne działające przy GCK. 

KG

P OWIAT B IALSKI
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Pierwszy numer wydanego  
w tym roku Podlaskiego Kwar-
talnika Kulturalnego zdomi-
nował jubileuszowy, bo 30. 
Ogólnopolski Konkurs Literacki 
im. Józefa Ignacego Kraszewskiego.  
W kwartalniku możemy prze-
czytać wywiad z członkami jury 
oraz zapoznać się z nagrodzo-
nymi trzema pierwszymi miej-
scami w kategorii wiersz i proza.  
W PKK znajduje się także bardzo 
subiektywna i literacka recenzja 
malarstwa Stanisława Baja na-
pisana przez Jadwigę Mizińską, 
którą jako zainteresowana ma-
larstwem wyuczona polonistka 
przeczytałam z zainteresowa-
niem i zrozumieniem. Drugim 
artykułem otwierającym numer 
jest przedruk z czasopisma Koła 
Naukowego Historyków Stu-
dentów KUL „Ibidem” mówiący  
o naszych kamiennych babach – ni 
to krzyżach, ni to postaciach. Ta-
jemnicy ich pochodzenia czy ce-
lowości ich obecności w Neplach 
oraz Woskrzenicach Dużych nie-
stety artykuł nie rozszyfrowuje. 
Natomiast autor Adam Panasiuk 
pokazuje je w kontekście obec-
nych na naszym terenie licznych 
stanowisk archeologicznych  
i kusi się o pomysł, że po zbada-
niu dogłębnym terenu, mógłby 
powstać ściągający turystów park 
archeologiczny. Tradycyjnie już  
w Kwartalniku można zapoznać 
się ze wspomnieniami. Tym razem 

Jak co roku, w okresie 
przedświątecznym, w Specjal-
nym Ośrodku Szkolno - Wy-
chowawczym w Zalutyniu życie 
nabiera tempa, szczególnie dla 
tych, którym nie obca jest sztuka 
rękodzielnicza. Tuż po powro-
cie z ferii zimowych, a czasem 
nawet wcześniej, coraz to ktoś 
zaskakuje nowym pomysłem na 
ozdobę świąteczną. Organizato-
rzy kiermaszu starają się, by jak 
najlepiej sprostać oczekiwaniom 
kupujących, gdyż dochody ze 
sprzedaży pomagają realizować 
potrzeby i marzenia wychowan-
ków. W tym roku pozyskane 
środki pozwolą na zakup aparatu 
fotograficznego, dzięki czemu 
wychowankowie będą mogli 
rozwijać swoje zdolności i zain-
teresowania, ukazywać poprzez 
fotografię otaczający ich świat  
i życie w ośrodku, uczestnicząc  
w zajęciach koła fotograficznego. 

Dodatkową motywacją jest 
opinia lokalnej społeczności,  
według której wyroby tworzone  

w ośrodku są zawsze wyczeki-
wane i cenione, ze względu na 
swoją estetyczną wartość oraz 
możliwość wsparcia osób potrze-
bujących pomocy. 

Tegoroczny kiermasz wielka-
nocny miał miejsce 22 marca, jak 
zawsze przy kościele parafialnym 
w Piszczacu, dzięki uprzejmości 
księdza proboszcza. Choć aura 
nie była sprzyjająca i straszyła 
mroźnym, zimowym wiatrem, 
to kupujący jak zawsze dopisali. 
Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się palmy, kurki i baranki 
z gipsu ręcznie malowane, za-
jączki, pękate kury z materiału 
i przepyszne babeczki. Oprócz 
tego można było zaopatrzyć się  
w kartki świąteczne, ozdobne 
jajka i różnego rodzaju stroiki.  

Okres przygotowań do kier-
maszu sprzyja zawsze integra-
cji społeczności ośrodka i uczy 
współpracy. Pokazuje, że razem 
możemy wiele, choć pojedynczo 
mogłoby się wydawać, że nasze 
umiejętności są bardzo ogra-

W Zalutyniu  wykonywali 
ozdoby wielkanocne

Gmina Piszczac

i materialnych, spełniają też funk-
cje terapeutyczne i rewalidacyjne. 
Wykonywanie stroików, ozda-
bianie jajek, malowanie figurek 
pozwala rozwijać indywidualne 
talenty i umiejętności wychowan-
ków ośrodka, uczy samodziel-
ności i zaradności, wzmacnia 
poczucie własnej wartości i daje 
radość tworzenia. Dzięki temu 
każdy, kto włoży swój wysiłek 
w przygotowania do kiermaszu, 
ma szansę poczuć się ważnym  
i potrzebnym. 

Agnieszka Lewkowicz

Jubileuszowy 
konkurs literacki

ich autorem jest Józef Kościuk po-
chodzący ze Swór, a opisujący lata 
przedwojenne i wojenne. Oczywi-
ście można zapoznać się z recen-
zjami wydanych niedawno pozycji 
dotyczących Podlasia lub twórców 
stąd pochodzących. Kto jeszcze 
nie ma swojej bibliotece tomików 
„Marzeniodajnia” Dominika So-
bola i „Pomilczmy razem” Anny 
Korólczyk, a także książki „Dwie 
godziny: wspomnienia mieszkań-
ców Chełmszczyzny i Południo-
wego Podlasia o akcji <<Wisła>>”, 
dowie się, czy warto je nabyć. Ci 
zaś, którzy je posiadają, mogą 
zweryfikować wrażenia z tym, co 
napisali o nich Jadwiga Mizińska, 
Walentyna Gorbaczewska oraz 
Paweł Gocko. Zachęcamy do 
lektury podlaskiego pisma kul-
turalnego.

(AJ}

Recenzja Kwartalnika

niczone. Działania związane  
z kiermaszem, oprócz niewąt-
pliwych walorów estetycznych  
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Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Urząd Gminy Wisznice, 
Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach zapraszają do wzię-
cia udziału w Powiatowym Przeglądzie Chórów i Zespołów Śpiewa-
czych „Majowe śpiewanie” 31 maja 2015 (niedziela)  
w Polubiczach.

Jest to okazja do spotkania, słuchania i dziele-
nia się różnorodnością prezentowanych utworów 
muzycznych a  także wielowiekową  tradycją prze-
kazywaną  z pokolenia na pokolenie.

W programie: 11 Msza św. w  kościele para-
fialnym p.w. Św. Jana Ewangelisty w Polubiczach; 12.15  Rozpoczęcie 
przeglądu „Majowe śpiewanie” w świetlicy wiejskiej w Polubiczach.

Organizatorzy przewidzieli dla wszystkich uczestników poczę-
stunek oraz atrakcyjne nagrody.

Regulamin:
1.  Tegoroczny Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych 

będzie miał formę przeglądu, bez klasyfikacji konkursowej. 
2.  Organizatorem przeglądu jest  Starostwo Powiatowe w Białej Pod-

laskiej, Gmina Wisznice, Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty  
w Wisznicach.

3.  Cele Powiatowego Przeglądu Chórów i Zespołów Śpiewaczych:
- Ożywienie tradycji śpiewaczej w naszym regionie.
- Popularyzacja śpiewu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
- Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych 
- Prezentacja dorobku artystycznego chórów i zespołów śpie-

waczych.
- Upowszechnianie polskiej oraz regionalnej i ludowej tradycji 

muzycznej.
- Integracja środowiska  muzycznego w naszym powiecie.

Bialskie Starostwo Powia-
towe, Urząd Gminy w Sos-
nówce, stowarzyszenie Inicjatyw 
Lokalnych w Żeszczynce oraz 
Powiatowy Związek Drużyn 
ZHP im. Romana Rogińskiego 
z Białej Podlaskiej zapraszają 
do udziału w „VI Powiatowym 
Przeglądzie Piosenki Harcerskiej 
i Turystycznej”, który odbędzie 
się 26 kwietnia 2015 r. o godz. 
14 w Ośrodku Kultury Tradycji  
i Edukacji w Żeszczynce.

Konkurs będzie organizo-
wany w dwóch kategoriach: so-
liści i grupy (zespoły) śpiewające. 
Dopuszcza się akompaniament 
tylko jednego instrumentu mu-
zycznego, typowo harcersko  
– turystycznego (gitara, organki, 

Majowe śpiewanie w Polubiczach 4.  Powiatowy przegląd ukierunkowany jest na amatorską twórczość 
wokalną dzieci, młodzieży i dorosłych.
W przeglądzie mogą uczestniczyć: chóry, zespoły śpiewacze, 

schole parafialne, chóry kościelne oraz zespoły wokalne. 
5.  Prezentacje odbędą się w następujących kategoriach:
I.  Chóry dziecięce, (szkoły podstawowe klasy I-VI)
II.  Chóry młodzieżowe, (gimnazja i licea)
III.  Chóry mieszane zrzeszone w różnych instytucjach, stowarzy-

szeniach, chóry kościelne, schole parafialne, bez ograniczeń 
wiekowych.

IV.  Zespoły śpiewacze, wokalne -  bez ograniczeń wiekowych
6.  Chóry i zespoły określone w powyższych kategoriach przygoto-

wują dwa utwory: pieśń maryjną i pieśń ludową.
Tematyka pieśni maryjnej obejmuje repertuar związany z kultem 

Matki Boskiej  polskiego i światowego dorobku muzycznego. Zachę-
camy do przygotowania rzadkich lub nieczęsto wykonywanych pieśni 
maryjnych, niezwiązanych z liturgią kościelną, czasem nazywanych 
ludowymi pieśniami maryjnymi. 

Stanowią one ważny element w historii polskiej twórczości pieś-
niowej związanej z nabożeństwami maryjnymi przy kapliczkach  
i charakterystycznym dla polskiej religijności kultem Matki Boskiej. 

Pieśni ludowe preferowane są z naszego regionu, związane z lo-
kalną tradycją,  będące odzwierciedleniem lokalnej  tradycji, kultury, 
gwary. Mile widziany repertuar odtwarzający autentyczne pieśni   
z naszego regionu. Tematyka pieśni ludowych może dotyczyć ob-
rzędów, miłości, pracy, zabawy. Pieśni mogą być wykonane zgodnie  
z pierwowzorem ludowym lub w nowoczesnych aranżacjach.
7.  Organizatorzy zapewniają posiłek. W karcie zgłoszeniowej prosi-

my podać liczbę osób uczestniczących w przeglądzie
8.  Organizatorzy zapewniają aparaturę nagłośnieniową. Potrzeby 

dotyczące nagłośnienia prosimy określić na karcie zgłoszeniowej
9.  Zespoły mogą korzystać z półplaybacku. 
10. Koszty związane z przygotowaniem, przyjazdem, ubezpieczeniem 

pokrywają uczestnicy lub instytucje zgłaszające.
Zgłoszenia należy nadsyłać do 15 maja 2015 r. na adres: Gminny 

Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach, Wygoda 10 A, 21-580 
Wisznice. Tel. 83 378-22-38. Kartę zgłoszeniową można pobrać ze 
strony www.wisznice.pl i wysłać drogą elektroniczną gok@wisznice.pl 

Zaproszenie do Żeszczynki

Śpiewaj z nami
okaryna, tamburyno, ukulele, li-
stek). Do występu należy przygo-
tować (krótkie, do pięciu zwrotek) 
2 piosenki, w tym jedna harcerska 
lub turystyczna. Zgłoszenia do 
udziału określające liczbę uczest-
ników, zespołów oraz przygoto-
wany repertuar, należy przesłać 
do dnia 20 kwietnia 2015 r. na 
adres: Ośrodek Kultury Tradycji 
i Edukacji w Żeszczynce 21 – 518 
Sosnówka pow. bialski.

Organizatorzy zapewniają: 
nagrody, dyplomy, posi łek 
uczestnikom oraz ognisko z pie-
czeniem kiełbasek. (Chętnym  
z własnym namiotem udostęp-
nimy miejsce na boisku). Tel. 
kontaktowy: 506-124-536. 

(a) 
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Muzeum Józefa Ignacego 
Kraszewskiego w Romanowie 
popularyzuje nie tylko życie  
i twórczość pisarza związanego 
z powiatem bialskim, ale też po-
dejmuje wiele inicjatyw w celu 
uprzystępniania czytelnictwa  
i pisarstwa. Za taką można uznać 
spotkanie z autorem wierszy dla 
dzieci Jackiem Danilukiem, 
jakie odbyło się 21 lutego. Pi-
sarz zadebiutował w 2005 roku 
tomikiem wierszy o papieżu 
Janie Pawle II „Jego śladem”, 
choć specjalizuje się głównie  28 lutego odbył się prze-

gląd zespołów rockowych Rock  
w MOK. Na scenie wystąpiło 
osiem zespołów. Przegląd ze-
społów rockowych na między-
rzeckiej scenie odbywa się od 
lat i co roku gromadzi sporą 
grupę młodzieży nie t ylko  
z Międzyrzeca Podlaskiego, ale 
i z bliższych oraz dalszych oko-
lic. W tym roku na przeglądzie 
zagrały: Madvision (Lublin), 
Divine Weep (Białystok), Aglet 
(Radzyń Podlaski), Noiseforge 
Band (Biała Podlaska), Pies Ma-

26 lutego w sali widowisko-
wej Miejskiego Ośrodka Kultury 
odbył się przegląd twórczości 
seniorów „Trochę wiosny je-
sienią”. Rozpoczęła go prezen-
tacja zdjęć wykonanych przez 
międzyrzeckich seniorów. Na 
scenie wystąpiły: Zespół Zorza 
i kapela Nas Troje, zespół Se-
niorów z Szóstki, chór UTW  
z Międzyrzeca Podlaskiego, ze-
spół wokalny Chłopcy z Wrzosa  
z Białej Podlaskiej, zespół wo-
kalny Wrzos z Radzynia Pod-

Rock w MOK
Międzyrzec Podlaski

zowiecki (Mińsk Mazowiecki), 
Steel Fire (Mińsk Mazowiecki), 
Merkfolk (Międzyrzec/Lublin)  
i Nie ma wyjścia (Poniatowa).

Przegląd wygrał zespół Ma-
dvision z Lublina. Grupa otrzy-
mała główną nagrodę 1000 zł. 
Drugie miejsce zajęła grupa Steel 
Fire z Mińska Mazowieckigo, 
która otrzymała 600 zł. Trzecie 
miejsce zajął i 300 zł nagrody 
otrzymał zespół Merkfolk, który 
tworzą muzycy z Lublina i Mię-
dzyrzeca. 

Beata Zgorzałek

Gmina Sosnówka

Autor wierszy 
dla dzieci w Romanowie

Międzyrzec Podlaski

Trochę wiosny 
jesienią życia

laskiego, teatr To i Owo z Białej 
Podlaskiej, grupa teatralna UTW  
z Międzyrzeca Podlaskiego  
i Zaścianek z Trzebieszowa. Na-
tomiast w holu kina można było 
podziwiać efekty twórczości se-
niorów: rękodzieło i malarstwo. 
Przegląd twórczości seniorów 
odbył się w Międzyrzecu po raz 
pierwszy. Został zorganizowany 
przez międzyrzecki Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku i Miejski 
Ośrodek Kultury. 

Beata Zgorzałek

w twórczości literackiej dla dzieci. 
Dotychczas ukazało się siedem 
tytułów jego książek w łącznym 
nakładzie ponad 25 tys. egzem-
plarzy. Jacek Daniluk osobiście 
czytał bajki dla zgromadzonych 
małych słuchaczy, ale znalazł też 
czas, aby swoje wiersze zapre-
zentować starszej publiczności. 
Podczas spotkania można było 
również podyskutować o zapre-
zentowanych tekstach oraz nabyć 
przepięknie ilustrowane książki  
z dedykacją autora. 

(a)
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Tradycyjnie z okazji Dnia 
Kobiet 8 marca wójt gminy 
Wisznice oraz Gminny Ośrodek 
Kultury zorganizowali koncert. 
Panie miały przyjemność wy-
słuchać koncertu w wykonaniu 
„Maleńczuk Acoustic Duo” 
Janusz Maleńczuk, Andrzej 
Maleńczuk. Gospodarz gminy 
Piotr Dragan wręcza co roku na-

20 marca uczniowie oraz na-
uczyciele ZSP nr 1 w Terespolu 
bardzo hucznie świętowali nadej-
ście wiosny. Najmłodsi uczniowie 
wyruszyli na jej poszukiwanie. 
Przedszkolaki oraz dzieciaki  
z klas I-III spacerowały po mie-
ście z hasłami „Witaj wiosno” 
i trzymając w rękach kolorowe 
kwiatki obserwowały zmiany, 
jakie zaszły w przyrodzie. Udało 
im się także zobaczyć zaćmienie 
słońca, które jak wiemy dosko-
nale, nie zdarza się, na co dzień. 
Ten wyjątkowy spacer zorganizo-
wały wychowawczynie najmłod-
szych uczniów pod kierunkiem 
opiekunki samorządu klas I-III 
Anny Roguskiej. 

Z kolei uczniowie klas IV-
-VI szkoły podstawowej wzięli 
udział w Mini Playback Show. 
Na scenie wystąpiły gwiazdy 
estrady, w które oczywiście 
wcielili się uczniowie. Pojawiły 
się więc hity z list przebojów, 
ale także utwory popularne  
w latach sześćdziesiątych. Ju-
rorzy mieli bardzo trudne zda-
nie, bo wszyscy włożyli w swoje 
występy wiele pracy. Zwycię-
żyła klasa VI b za brawurowe 
wykonanie hitu Ryszarda Ryn-
kowskiego i Andrzeja Zauchy 
„Ach, te baby”, drugie miejsce 
przypadło klasie VI a, zaś trzecie 

W Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Janowie Podlaskim w sali 
widowiskowo-kinowej z oka-
zji  Dnia Kobiet, 8 marca odbył się 
spektakl teatralny „Eksperyment 
Adam i Ewa” – Marka Twaina. 
Reżyserem, a zarazem Adamem 
w przedstawieniu był Tomasz 
Mędrzak. W rolę Ewy wcieliła 

Maleńczuki śpiewali 
kobietom

Gmina Wisznice

Terespol

Pierwszy dzień wiosny 
w terespolskiej Jedynce

Gmina Janów Podlaski

Spektakl teatralny 
na święto kobiet

grody uznania kobietom. Tym 
razem wyróżnił panie z zespołu 
śpiewaczego Polesie oraz panie  
z chóru Aster. Koncert odbył się 
w Szkole Podstawowej w Wisz-
nicach, publiczność w tym roku 
dopisała wyjątkowo i nie sposób 
było zliczyć kobiecych uśmie-
chów. 

(a)

miejsce zajęła V a. Mini Play-
back Show to pomysł samorządu 
oraz jego opiekunki Anny Wara-
komskiej. Zabawa, przypomina-
jąca program telewizyjny „Twoja 
twarz brzmi znajomo”, wprawiła 
wszystkich w doskonały humor 
i po raz kolejny dowiodła, jak 
uzdolnionych i twórczych mamy 
uczniów.

Gimnazjaliści powitali wiosnę 
na sportowo, uczestnicząc w roz-
grywkach w siatkówkę. Najlepsza 
okazała się klasa III A, drugie miej-
sce zajęła III B, natomiast trzecie 
miejsce wywalczyła II C. Na hali 
panowała prawdziwie sportowa 
rywalizacja, a gimnazjaliści mogli 
wykazać się nie tylko kondycją, ale 
przede wszystkim umiejętnością 
gry w siatkówkę. Rozgrywki przy-
gotował samorząd uczniowski pod 
czujnym okiem Ewy Kral wspól-
nie z nauczycielami wychowania 
fizycznego, natomiast odbywały 
się pod hasłem „Trzymaj formę”. 
Program ten w szkole koordynują 
Anna Warakomska i Grzegorz 
Machnowski. 

Bez wątpienia powitanie 
wiosny w Jedynce było wyjąt-
kowo wesołe, pełne różnorod-
nych działań i dlatego uczniowie 
nie wagarowali, tylko znakomicie 
bawili się wspólnie w szkole. 

Kamila Korneluk

się Agnieszka Sitek. Spektakl był 
odebrany przez widownię z za-
chwytem. Po występie widzowie 
mieli okazję do rozmów z akto-
rami, wykonania wspólnych zdjęć 
oraz zebrania autografów. 9 marca 
(poniedziałek) powtórzono wido-
wisko dla młodzieży szkolnej. 

(a)
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22 marca 2015 r. w Kodniu 
odbył się kiermasz wielkanocny 
organizowany przez dyrektora 
Gminnego Centrum Kultury 
Sportu i Turystyki. Kiermasz 
był okazją do zaprezentowa-
nia prac wykonanych przez 
uczestników Warsztatu Terapii 
Zajęciowej i Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Kodniu. 
Podziwiać i zakupić można było 
piękne stroiki, ręcznie wykonane 
kartki wielkanocne,  kwiaty  
z drewna osikowego, palmy 
i inne prace, które powstały  
podczas zajęć. W tym roku na 
stoisku WTZ i ŚDS w Kodniu 

29 marca w kościele pw. 
Matki Bożej Różańcowej w Sła-
watyczach odbył się konkurs na 
najładniejszą palmę wielkanocną, 
zorganizowany przez probosz-
cza miejscowej parafii i Gminny 
Ośrodek Kultury w Sławaty-
czach. Do konkursu przystąpiły 
osoby z misternie wykonanymi 
palmami. Dominowała wierz-
bowa witka z  baziami, przy-
brana ozdobnymi wysuszonymi 
ziołami, gałązkami owsa, trawą 

Gminna Biblioteka Publiczna 
w ramach współpracy z przed-
szkolem 23 marca zorganizowała 
zajęcia tematyczne „Pierwsze dni 
wiosny”. Celem zajęć było ćwi-
czenie pamięci, kształtowanie 
sprawności cech motorycznych 
dzieci, integracja grupy, nauka 
rozróżniania kolorów.  

Na początek dzieci wy-
słuchały listu pożegnalnego od 
Bałwanka Zimowego, po czym 
naśladując ptaki na znak zielonej 
chorągiewki fruwały po klasie,  
a na znak czerwonej chorągiewki 
zatrzymywały się. Następnym 
punktem zabawy była roz-
mowa w kręgu na temat oznak  
i darów wiosny. Przedszkolaki 
miały za zadanie odnaleźć takie 
dary (kwiatki i listki), które były 
skrzętnie ukryte w klasie. Zna-

Najpiękniejsze palmy 
wielkanocne

Kiermasz 
wielkanocny 

Pierwsze dni wiosny 
przedszkolaków

Gmina Sławatycze

Gmina Kodeń

Gmina Sosnówka

oraz świeżym bukszpanem. Jako 
dekoracji  użyto wstążki i bibuły, 
z której wykonane były różne ro-
dzaje kwiatów. Komisja konkur-
sowa przyznała nagrody. I miejsce 
zdobyła Iga Trybuchowicz, II 
nagroda przypadła Radosławowi 
Denisiukowi. Aż 6 osób zdobyło 
III miejsce: Jakub Mrozek, Ga-
briela Korzeniewska, Katarzyna 
Sobieraj, Paweł Hasiuk, Krzysz-
tof Kaca, Magdalena Sak. Trzem 
osobom przyznano IV miejsce: 

Pawłowi Golińskiemu, Aleksan-
drze Kisiel, Paulinie Litkowskiej. 
Trzynaście osób otrzymało wy-
różnienia. Fundatorami nagród 

byli: ks. proboszcz Andrzej Ka-
nia i Gminny Ośrodek Kultury 
w Sławatyczach. 

(a)

prezentowano również koszyczki 
wykonane  z ciasta, wypełnione 
polewą czekoladową i koloro-
wymi słodkościami. Zostały one 
przygotowane przez Warsztaty 
Szkolne przy Zespole Szkół 
Zawodowych nr 1 w Białej 
Podlaskiej. Na kiermasz zostały 
przekazane również stroiki wiel-
kanocne wykonane przez skaza-
nych z Oddziału Zewnętrznego 
w Zabłociu Zakładu Karnego  
w Białej Podlaskiej. Środki uzy-
skane z kiermaszu zostaną prze-
znaczone na integrację społeczną 
osób niepełnosprawnych. 

(a)

lezione kwiatki i listki przykleiły 
na karton z namalowanym wa-
zonem, w ten sposób dzieci za-
projektowały pierwszy wiosenny 
bukiet w tym roku. Następną 
zabawą były „Kolorowe mo-
tylki” dzieci miały wybrać sobie 
motylka w kolorze czerwonym, 
żółtym, zielonym lub niebieskim. 
Na hasło : fruwają np. czerwone 
motylki, dzieci które miały przy-
klejone takie motylki fruwały itd.  
W chwili odpoczynku przed-
szkolaki wykazały się niesamo-
witą wiedzą odgadując zagadki na 
tematy wiosenne. Przedostatnią 
zabawą były „Kwiaty na dłoni”. 
Dzieci odrysowywały swoją dłoń 
i malowały kwiatek wiosenny. 
Na zakończenie dzieci, siedząc  
w kręgu, bawiły się w „kolory”. 

(a)
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W Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Sławatyczach 25 marca 
dzieci z miejscowego przed-
szkola, grupy 3,4  i 5-latków 
uczestniczyły we wspólnym 
przystrajaniu palm wielkanoc-
nych. Najmłodsi przy pomocy 
swoich wychowawców i zapro-
szonych pań między innymi  
z GOK i GBP przyozdabiały 
palmy wielkanocne. Dobierały 
i łączyły poszczególne elementy 

Ponad 50 pań spędzi ło  
8 marca spędziło w Gminnym 
Ośrodku Kultury świętując 
Międzynarodowy Dzień Ko-
biet. Wójt gminy Marek Kor-
pysz złożył paniom życzenia  
i podziękował za podejmowane 
przez nie inicjatywy, wpływające 
na promocję gminy. Wspólnie  
z radnym Janem Pilipiukiem ob-
darowali kobiety symbolicznym 
kwiatkiem. W części artystycznej 
koncertowali zaproszeni artyści 

19 marca br. Gminnym 
Ośrodku Kultury w Leśnej Pod-
laskiej został rozstrzygnięty kon-
kurs na własnoręcznie zdobioną  
pisankę wielkanocną. Na kon-
kurs wpłynęło 40 prac. Uczest-

Gmina Sławatycze

Dzieci wierne tradycjom

Gmina Sosnówka

Dzień Kobiet 
z Łzami Sołtysa

Gmina Leśna Podlaska

Pisanki w wielu wydaniach

z Sarnak, czyli zespół mandoli-
nowy wygrywający znane i lu-
biane melodie oraz kabaret Łzy 
Sołtysa. Spotkanie upłynęło  
w bardzo miłej atmosferze. 
Atrakcją był kiermasz, na którym 
można było zakupić biżuterię wy-
konaną przez Małgorzatę i Bar-
barę Popielewicz  lub wylosować 
atrakcyjne kosmetyki na stoisku 
przygotowanym przez Genowefę 
Bryndziuk. 

(JM)

zdobnicze tj. gałązki wierzb, 
kwiaty z bibuły, suchą trawę  
i zielony bukszpan. Po ponad 
godzinnej pracy każde dzie-
cko mogło pochwalić się pięk-
nie przyozdobioną palemką. 
Jak w idać , wspólna praca 
przynosi efekty, najmłodsi są  
z tego powodu zadowoleni, dzieci 
bardzo lubią jak im się pomaga w 
wykonywaniu ciekawych zadań. 

(a)

nicy wykazali się pomysłowością 
i zaprezentowali różne techniki 
twórcze . Były jajka malowane,  
z masy papierowej, wstążeczkowe, 
nabijane cekinami, oklejane ko-
lorowymi nitkami, bibułką, jaja 

decoupage. Jury oceniło prace  
w trzech kategoriach: dzieci 
przedszkolne, uczniowie szkoły 
podstawowej oraz dorośli. W 

konkursie nie było przegranych. 
Zdobywcy nagród jak i uczest-
nicy otrzymali pamiątkowe dy-
plomy i upominki rzeczowe.   (a)
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22 marca br. w hali sportowej 
Zespołu Szkół w Łomazach zor-
ganizowano szóstą edycje Klu-
bowych Spotkań Tanecznych 

Pamiętam swój pierwszy 
przyjazd do Nepli. Kołujące 
nad głową bociany, tak dużo i 
tak nisko oraz spokój codzien-

Inicjatorką i organizatorką 
warsztatów tanecznych, które 
odbyły się 4 marca br. w ZSO 
nr 1, była uczennica klasy I Li-
ceum Ogólnokształcącego im. 
Bohaterów Warszawy w Teres-
polu Paulina Wójciak. W zaję-
ciach udział wzięła młodzież z 
obu terespolskich szkół (20 osób). 
Przez dwie godziny dziewczęta 
poznawały tajniki tańca ulicz-
nego, hip hop (locking). Prowa-
dzącym warsztaty był Sebastian 
Kowalczyk z Piekar Śląskich. Na 
co dzień prowadzi on tego typu 

P OWIAT B IALSKI

Terespol

Poznawały tajniki 
tańca ulicznego

zajęcia w całej Polsce. Swoją pa-
sję taneczną rozpoczął, gdy miał 
16 lat, występując w programie 
„Mam talent”. Projektuje ubra-
nia, które są dostępne w sklepie 
internetowym „Na luzie”. Działa 
w kilku organizacjach pozarzą-
dowych. Dzięki ciekawej oso-
bowości, sprawności ogólnej  
i znajomości tematu osiągnął za-
mierzone cele, w pełni panował 
nad grupą. Zajęcia były ciekawe  
i intensywne, młodzież zmę-
czona, ale zadowolona. Śmiało 
można powiedzieć, że dała rady! 

Na koniec zademonstrowała 
nabyte umiejętności w krótkim 
układzie tanecznym. Sebastian, 
jako prowadzący w pełni się 
sprawdził, zapamiętamy go, jako 

człowieka młodego, inteligen-
tnego, wartościowego i pełnego 
pasji! Więcej informacji na jego 
temat na facebooku.

Tekst i foto: K. Pucer

Monografia 
nadbużańskich Nepli

Nowe książki

ności, jakby przyroda zrosła się  
z ludźmi. Przepiękne okolice, nie 
odkryte, w odosobnieniu, jakby  
z innego świata. Wieś ta, według 

badań archeologicznych, były 
osadą już kilka tysięcy lat p.n.e., 
w okresie paleolitu schyłkowego. 
Znana była także w dawnej 
Polsce. Nic dziwnego, że Lech 
Łukaszuk pokusił się o napisanie 
swoistej monografii-albumu. Do 
„Nepli wczoraj i dziś” zaprasza 
autor na kartach pięknie wydanej 
pozycji.  

L. Łukaszuk ma rodzinną 
wieś w sercu i z tej potrzeby 
serca powstała książka. Nie jest 
to opis całej historii miejscowości, 
a tylko od czasu jej świetności  
w XIX w. Na starych fotogra-
fiach zamknięty jest świat prze-
szłości. Pokazuje to, co tworzy 
ówczesnych mieszkańców Nepli 
i nadaje im charakteru włączenia 
w sztafetę pokoleń, wydarzeń. 
Poznajemy miejsca, które mają 

swój klimat: nieistniejący już 
pałac, biały dworek, zmieniający 
się most  jako miejsce spotkań 
mieszkańców, dawna szkoła i ta 
nowa, kościół jako miejsce nie 
tylko rozwoju wiary, ale też ży-
cia społecznego. Poznajemy także 
zaangażowanych w życie miej-
scowości ludzi, ich koleje losu. 
Możemy się także dowiedzieć, 
co to są junaki, jak funkcjonowała 
Liga Przyjaciół Żołnierza czy 
kwaszarnia ogórków. Dla osób, 
które pochodzą z Nepli, książka 
może stać się miłym upomin-
kiem, przy którym można spę-
dzić godziny, rozciągając zawarte 
w niej historie o rodzinne opo-
wieści. Dla tych, którzy nie znają 
tej miejscowości jest to okazja, by 
poznać i nią się zachwycić.

(AJ)

Gmina Łomazy

140 tancerzy na parkiecie
pod patronatem wójta gmin. Za-
prezentowały się grupy taneczne  
z: Lubartowa, Garwolina, Mię-
dzyrzeca Podlaskiego, Kąkolew-
nicy, Białej Podlaskiej i Łomaz. 
Startowało ponad 140 tancerzy 
początkujących, średnio zaawan-
sowanych i zaawansowanych. 
Naprawdę było co podziwiać. 
Spotkania przygotowali Szkoła 
Tańca Juszczyków, Zespół Szkół 
w Łomazach oraz Gminny Ośro-
dek Kultury Łomazach. 

(a)
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Gminny Ośrodek Kultury 
zaprasza do zwiedzania wystawy 
fotografii. „Ocalić od zapomnie-
nia – Kościoły polskie na Kresach 
Wschodnich” w Galerii Biała 
Lokomotywa. Od 24 marca 
wystawa jest w pełni dostępna 
podróżnym i zainteresowanym.  
W oficjalnej prezentacji uczest-
niczył autor zdjęć Wojciech 
Bieliński, omawiając historię 
powstawania unikatowych obra-

W Rokitnie miały miejsce 
gminne eliminacje Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej  „Młodzież   zapobiega 
pożarom”. Organizatorami 
byli: wójt gminy Rokitno, Za-
rząd Gminnego Związku OSP 
RP  w Rokitnie i Zespół Szkół 
w Rokitnie. 

W spotkaniu 10 marca udział 
wzięło 25 osób, w tym 11 ucz-
niów Szkoły Podstawowej i 14 
gimnazjalistów, którzy przygo-
towywali się do konkursu pod 
opieką Danuty Chwedoruk. Naj-
lepsi w kategorii szkoły podsta-

Dzieci z oddziału przed-
szkolnego oraz uczniowie z klasy 
pierwszej i drugiej Szkoły Fi-

Gmina Rokitno

Młodzież 
zapobiega pożarom

wowej: I miejsce – Patrycja Żuk 
z Klonownicy Dużej, II miejsce – 
Tomasz Mirończuk z Lipnicy, III 
miejsce – Martyna Orzechow-
ska z Rokitna. W grupie gim-
nazjalistów zwyciężyli: I miejsce 
– Agnieszka Pożaroszczyk  
z Rokitna Kolonii, II miejsce – 
Magdalena Pyl z Olszyna, III 
miejsce – Edyta Skrzypczak  
z Pokinianki.

Zdobywcy pierwszych miejsc 
w poszczególnych grupach repre-
zentować będą gminę Rokitno  
w eliminacjach powiatowych. 

(a)

Gmina Łomazy

Biała lokomotywa 
zaprasza

zów miejsc kultu i polskości na 
Ukrainie. Wystawę zorganizo-
wał Gminny Ośrodek Kultury 
w Łomazach przy wsparciu  
i akceptacji wójta gminy Łomazy 
Jerzego Czyżewskiego. Galeria 
Biała Lokomotywa istnieje już od 
kilku miesięcy na dworcu PKP 
w Białej Podlaskiej, a utworzona 
jest dzięki staraniom GOK  
w Łomazach. 

(a)

Powitali wiosnę 
w Studziance

Gmina Łomazy

lialnej w Studziance pod okiem 
nauczycieli: Elżbiety Szczęsnej 
i Wiesławy Kobrzyńskiej wyko-

nali piękną Marzannę - symbol 
zimy. W dniu 23 marca wszyscy 
razem wybrali się na wycieczkę 
nad miejscową rzekę Zielawę, 
gdzie dokonali symbolicznego 
pożegnania mroźnej pory roku. 
Wrzucając zimową pannę do 

wody wyrecytowali wierszyk  
o Marzannie, a w drodze powrot-
nej z zaangażowaniem szukali 
w przyrodzie znaków wiosny. 
Tradycji stało się zadość, a dzieci 
uczyły się przez zabawę. Tak 
więc, witaj wiosno! WK
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20 marca w ramach zbliża-
jącego się podsumowania Roku 
Kościuszkowskiego w powiecie 
bialskim, odbyła się w GOK w 
Łomazach prelekcja poświę-
cona życiu i działalności Tade-

W Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Janowie Podlaskim odbył 
się pokaz żywieniowy potraw 
wielkanocnych, prowadzony 
przez instruktora żywienia.  

2 0  m a r c a  d o k ł a d n i e  
w pierwszy dzień astronomicznej 
wiosny odbyło się w Gminnym 
Ośrodku Kultury podsumowanie 
konkursu „Przebudzenie wiosny”. 
Zanim dzieci otrzymały dyplomy 
i nagrody, wiosenne przygody 
związane z wiosną zaprezentował 
teatrzyk dziecięcy z klasy III b 

Dzieci i młodzież z Między-
rzeca Podlaskiego miały szeroki 
wybór ofert jak spędzić wolny czas 
od nauki w czasie ferii zimowych. 
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji oferował: basen, lodowisko 
i stok narciarski. Wstęp dzieci  
i młodzieży z międzyrzeckich pla-
cówek był za darmo. Grupy 30 
osób miały zapewnioną opiekę in-
struktora. W Miejskim Ośrodku 
Kultury odbywały się codzien-
nie zajęcia teatralne, taneczne  
i plastyczne. Młodsi uczestniczyli  

Międzyrzec Podlaski

Ferie pełne atrakcji
w grach planszowych i logicznych. 
W kinie Za Rogiem wyświetlano 
f ilmy dla dzieci i młodzieży.  
W Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w ramach „Spotkań z An-
dersenem” miały miejsce zajęcia 
literackie oraz wspólne czytanie 
książek. Zaś w Zespołach Placó-
wek Oświatowych rozgrywano 
turnieje piłki nożnej, siatkowej  
i koszykowej. Ponadto odbywały 
się pokazy fizyczno-chemiczne  
i wiele innych zajęć. Atrakcją był 
karnawałowy bal przebierańców. 

(a)

Gmina Łomazy

Kościuszko znany 
i nieznany

usza Kościuszki. W prelekcji 
uczestniczyła młodzież szkolna, 
a prelegentami byli, Aleksander 
Szołucha oraz Cezary Nowo-
grodzki.

(a) 

Gmina Janów Podlaski

Pokaz potraw 
wielkanocnych 

W pokazie wzięło udział 25 osób. 
Po przygotowaniu potraw odbyła 
się wspólna degustacja smakoły-
ków wielkanocnych. 

(a)

Gmina Łomazy

Przebudzenie wiosny
pod kierunkiem Elżbiety Biele-
ckiej. Organizatorami konkursu 
byli: Zespół Szkół w Łomazach, 
oraz Gminny Ośrodek Kultury 
Łomazach. Nagrody ufundował 
wójt gminy Łomazy, obejmując 
jednocześnie przedsięwzięcie 
swym patronatem. 

(a)
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W latach 90-tych ważną dziedziną życia województwa była działalność 
oświatowa. Wraz z postępującymi zmianami ustrojowo-politycznymi i spo-
łecznymi w państwie nastąpiły również zmiany w organizacji i zarządzaniu 
placówkami oświatowymi. Reorganizacja administracji szkolnej spowodo-
wała negatywne skutki szczególnie w zakresie wychowania przedszkolnego. 
Znaczący wpływ miała polityka samorządu zarówno w zakresie wielkości 
środków finansowych, jak też sieci i ilości placówek.  Uzasadnieniem róż-
nego traktowania przedszkoli był fakt, że obowiązek szkolny obejmował 
szkoły, rodzice nie mieli zaś obowiązku wysyłać dzieci do przedszkoli.  
W miarę upływu czasu ich stan ilościowy się zmniejszył. Na przykład,  
w latach 1993-1997 na terenie województwa zmniejszyła się liczba przedszkoli  
o 6 placówek. Poza tym w 8 gminach nie funkcjonowały przedszkola 
(gmina: Biała Podlaska, Hanna, Jabłoń, Międzyrzec Podlaski, Olszanka, 
Rokitno, Sosnówka, Zalesie). Z tego wynika, że głównym celem samorządu 
było zapewne szukanie oszczędności poprzez likwidację mniejszych placó-
wek przedszkolnych. W zakresie wychowania przedszkolnego w 1998 roku 
działało w województwie 63 przedszkola (z tego 25 w miastach i 38 na wsi) 
z ogólną liczbą 4 837 dzieci. Nadzór pedagogiczny sprawował nad nimi 
kurator oświaty. Samorządy były ustawowo zobowiązane do zapewnienia 
opieki przedszkolnej wszystkim sześciolatkom, których rodzice zechcą 
wysłać do klasy „zerowej” funkcjonującej przy szkołach podstawowych. 
W 198 szkołach było 231 oddziałów przedszkolnych z liczbą 3 411 dzieci.

Jak wiadomo, ośmioklasowa szkoła podstawowa stała się podstawą sy-
stemu kształcenia na mocy Ustawy o rozwoju systemu oświaty i wychowania 
uchwalonej przez Sejm 15 lipca 1961 roku (Dz. U. z 1961 r., Nr 32, poz. 160) 
. Ustawa zobowiązywała każdego obywatela Polski do zdobycia wykształ-
cenia podstawowego, czyli ukończenia co najmniej ośmiu klas. Realizacja 
systemu ośmioklasowych szkół przetrwała do reformy wprowadzającej 
w ramach dziewięcioletniego obowiązku szkolnego sześcioletnią szkołę 
podstawową i trzyletniego gimnazjum (Ustawa z 7 września 1991 roku), 
co zostało wdrożone do praktyki szkolnej w 1999 roku. Istotną zasadą sy-
stemu oświatowego było wypełnianie obowiązku szkolnego przez wszystkie 
dzieci w wieku szkolnym. Zadaniem władz szkolnych było stworzenie takiej 
sieci szkół podstawowych, które umożliwiłyby zarówno dzieciom w mieście, 
jak i na wsi naukę w szkole z klasą ósmą. W roku szkolnym 1992/1993 
na terenie województwa były 202 szkoły podstawowe i 54 szkoły filialne. 
Organizacja szkół publicznych opierała się głównie na ramowych planach 
nauczania, chociaż w wielu z nich realizowano, w różnych formach, zajęcia 
pozalekcyjne. Należy dodać, że w latach dziewięćdziesiątych obowiązek 
szkolny w województwie był realizowany w różnym stopniu. Liczbę uczniów 
nierealizującą obowiązek szkolny przedstawia tabela:

Tabela 1. Stopień realizacja obowiązku szkolnego w szkołach pod-
stawowych w latach: 1994 - 1998

1. Dzieci podlega-
jące obowiązkowi 

szkolnemu

1994/95 1995/96 1996/97 1997/98

46 252 45 753 42 955 43 531

2. Dzieci nie-
spełniające obo-
wiązku, w tym:
- odroczonych
- zwolnionych

- inni

121

75
24
22

112

79
16
17

103

76
14
13

127

77
18
21

Biorąc pod uwagę ogólną liczbę uczniów w szkołach, z obowiązku 
szkolnego nie wywiązywało się około 0,3 % uczniów w województwie.

HISTORIA

Oświata w województwie 
bialskopodlaskim 
w latach 1990 -1998 
Szkic do dziejów I cz.

Zmiany demograficzne w latach dziewięćdziesiątych spowodowały, że 
zmniejszała się populacja dzieci szkół podstawowych. Głównym powodem 
było wchodzenie w okres rozrodczy osób urodzonych w latach sześćdzie-
siątych (echo niżu lat 60). Dlatego też nastąpił spadek liczby oddziałów 
szkolnych w województwie.

Tabela 2. Liczba oddziałów w szkołach podstawowych w latach 
1993 - 1998

Lp. Rok szkolny
Liczba oddziałów w szkołach ogółem:

w wojewódz-
twie

w tym:
na wsi w mieście

1.

1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98

2 230
2 246
2 238
2 199
2 163

1 500
1 517
1 528
1 488
1 462

730
729
710
711
701

Integralną częścią systemu oświatowego było kształcenie specjalne 
dzieci niepełnosprawnych. Barierą podstawową określającą możliwości 
nauki w szkole stanowiły poważne problemy zdrowotne uczniów. W roku 
szkolnym 1992/1993 w województwie istniały cztery ośrodki kształcące 
dzieci i młodzież upośledzoną: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy w Łosicach dla klas V-VIII (uczęszczało 247 dzieci), ośrodek dla 
dzieci głębiej upośledzonych w Zalutyniu (51 dzieci), Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Czemiernikach dla klas I-IV (135 dzieci), 
Szkoła Podstawowa nr 8 w Białej Podlaskiej (176 dzieci). Możliwość 
zdobycia zawodu miała niewielka liczba dzieci. W województwie istniały 
następujące kierunki w obrębie szkolnictwa średniego: Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa w Łosicach - trzy oddziały, specjalność murarz, monter insta-
lacji wewnętrznych, uczęszczało 36 osób. Natomiast w Zasadniczej Szkole 
Zawodowej nr 3 w Białej Podlaskiej - specjalność krawiec, uczęszczało 
28 osób. W miarę upływu czasu wzrosło zapotrzebowanie społeczne na 
placówki opiekuńcze szkolnictwa specjalnego. W roku 1997 nauczaniem 
objęto dzieci upośledzone umysłowo przebywające w Domu Pomocy Spo-
łecznej w Kozuli, powstała tam grupa rewalidacyjno-wychowawcza. Liczbę 
placówek opiekuńczych szkolnictwa specjalnego według stanu z 31 marca 
1998 roku przedstawia tabela:

Tabela 3. Placówki opiekuńcze szkolnictwa specjalnego w roku 
szkolnym 1997/1998

Lp. Rodzaj placówki Liczba 
placówek

Liczba 
uczniów

1.
2.
3.
4.

Specjalny Ośrodek Szkolno-
-wychowawczy
Szkoła Podstawowa Specjalna
Szkoła Życia
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
(klasy specjalne)

2
1
1
2

134
110
40
204

Poprzez wyżej wymienione formy kształcenia specjalnego, dzieci  
w wieku szkolnym mające poważne problemy zdrowotne mogły realizować 
obowiązek szkolny. Placówki otrzymywały niejednokrotnie dodatkowe 
wsparcie finansowe od instytucji, organizacji, fundacji, osób prywatnych 
i władz samorządowych. Uczniowie niepełnosprawni mieli pewne prefe-
rencje w podejmowaniu nauki w szkołach ponadpodstawowych. Kandydaci 
do tych szkół legitymujący się orzeczeniem poradni psychologiczno-
-pedagogicznej mieli pierwszeństwo w przyjęciu do zasadniczych szkół 
zawodowych, a także do szkół średnich – po uzyskaniu pozytywnego 
wyniku na egzaminie wstępnym.

W myśl ustawy o rozwoju systemu oświaty i wychowania z dnia 15 
lipca 1961 roku absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej mieli prawo wyboru 
kształcenia w następujących szkołach: 4-letnim liceum ogólnokształcącym, 
4-, 5-letnim technikum i liceum zawodowym, 2-, 3-letniej zasadniczej szkole 
zawodowej organizowanych przez władze oświatowe oraz zakłady pracy, 
podobnie jak technika i licea zawodowe. W latach 90-tych nastąpiły także 
zmiany w szkolnictwie ponadpodstawowym, które składało się z dwóch za-
sadniczych segmentów: liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych. 
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Realne możliwości kształcenia na poziomie średnim wyznaczała liczba 
i rozmieszczenie szkół. Odległość szkoły od domu rodzicielskiego ucznia 
określała rzeczywiste koszty nauki i utrzymania. Licea ogólnokształcące 
stały się główną drogą do studiów wyższych, zaś technika i licea zawodowe 
zapewniały wykształcenie ogólne, niezbędne do podjęcia studiów wyższych, 
przygotowanie do wykonywania funkcji technika lub równorzędnych oraz 
dawały wykształcenie zawodowe. Licea ogólnokształcące były szkołami  
o czteroletnim cyklu kształcenia. Przyjmowano do nich absolwentów ośmio-
klasowych szkół podstawowych. W województwie bialskopodlaskim w 1998 
roku istniało 14 liceów ogólnokształcących w: Białej Podlaskiej – 4 licea oraz 
po 1 w: Międzyrzecu Podlaskim, Radzyniu Podlaskim, Terespolu, Łosicach, 
Parczewie, Janowie Podlaskim, Komarówce Podlaskiej, Milanowie i Wiszni-
cach. Liczba uczniów w każdej z wymienionych szkół była różna i zazwyczaj 
ulegała pewnym wahaniom w różnych latach. W roku szkolnym 1997/1998 
do tych szkół uczęszczało ogółem 7 128 uczniów. W liceach ogólnokształ-
cących były następujące profile nauczania: podstawowy, humanistyczny, 
matematyczno-fizyczny, biologiczno-chemiczny. Pojawiały się nowe oferty 
kształcenia, na przykład, programy autorskie poszerzające podstawowe 
programy nauczania realizowane były w trzech liceach. W IV LO w Białej 
Podlaskiej - programy z przedmiotu plastyka i muzyka, w LO Komarówce 
Podlaskiej - program dziennikarsko-regionalny i w LO w Łosicach - pro-
gram matematyczno-informatyczny. W liceach nauczane były następujące 
języki obce: angielski, niemiecki, francuski i rosyjski. W omawianym okresie 
struktury organizacyjne szkół nie uległy większym zmianom.

Inne problemy wiązały się ze szkolnictwem zawodowym. W roku 
szkolnym 1997/1998 na terenie województwa funkcjonowało 16 szkół za-
wodowych. Spośród tych placówek szkolnych 10 prowadzonych było przez 
kuratora oświaty (Zasadnicza Szkoła Zawodowa: nr 1, nr 2, nr 3 w Białej 
Podlaskiej, Międzyrzecu Podlaskim, Radzyniu Podlaskim, Parczewie, 
Łosicach, Janowie Podlaskim, Zalutyniu i Zespół Szkół Ekonomicznych 
w Międzyrzecu Podlaskim), 3 prowadzone przez Ministerstwo Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej (Zespół Szkół Rolniczych w Jabłoniu, Leśnej 
Podlaskiej i Łosicach), 1 prowadzone przez Ministerstwo Transportu i Go-
spodarki Morskiej (Zespół Szkół Zawodowych PKP w Małaszewiczach),  
1 powadzone przez Izbę Rzemieślniczą w Lublinie (Średnia Rzemieślnicza 
Szkoła Zawodowa w Siemieniu), 1 prowadzone przez Zakład Dosko-
nalenia Zawodowego w Białej Podlaskiej. W roku szkolnym 1997/1998 
szkoły te uczyły 9 569 osób: 4 565 – w średnich zawodowych i 5 004 
w zasadniczych zawodowych. Z uwagi na specyfikę szkół i konieczność 
prowadzenia zajęć praktycznych, integralną częścią placówek stanowiły 
warsztaty szkolne. W początkowym okresie lat 90-tych ich brak stanowił 
dość poważny problem. Słaby rozwój przemysłowy i gospodarczy miast 
nie sprzyjał podejmowaniu współpracy szkół z wieloma zakładami pracy. 
Szczególnie widocznym objawem było powszechne zrywanie związków 
szkoły zawodowej z zakładem pracy. Wyrażało się to rezygnacją zakładów 
pracy z prowadzenia szkół przyzakładowych oraz odmową zawierania ze 
szkołami i młodocianymi umów o praktyczną naukę zawodu. Konsekwencją 
tego była konieczność zwiększenia liczby uczniów realizujących program 
kształcenia praktycznego w warsztatach szkolnych, co w warunkach niedo-
statecznej bazy tych placówek wpłynęło negatywnie na poziom kształcenia 
praktycznego. Stąd też mimo postępującej stabilizacji gospodarczej, rozwój 
szkolnictwa zawodowego odbywał się powoli. W miarę upływu czasu do-
konywane były zmiany w strukturze kształcenia zawodowego polegające na 
ograniczeniu kształcenia w tych zawodach, gdzie możliwości zatrudnienia 
były najmniejsze na rzecz zawodów, gdzie takie szanse były lub mogły 
się pojawić w przyszłości. Kształcono między innymi w takich zawodach 
jak: ekonomista, handlowiec, informatyk, elektryk, rachunkowość, admi-
nistracja, bankowość, mechanizacja rolnictwa, technik bezpieczeństwa  
i higieny pracy, technik budownictwa oraz robotniczych: ślusarz-spawacz, 
mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, technolog robót 
wykończeniowych w budownictwie, operator obrabiarek skrawających, 
monter-elektronik, stolarz, krawiec, murarz, posadzkarz, sprzedawca. Suk-
cesywnie wygaszane było kształcenie w szeregu zawodach niepotrzebnych 
już gospodarce. Należy dodać, że działające na obszarze województwa 
placówki oświaty i kształcenia zawodowego nie były w pełni dostosowane 
strukturalnie i organizacyjnie do potrzeb rynku pracy. Ponadto najlepsze 
placówki skoncentrowane były w ośrodkach miejskich, podczas gdy szkoły 
wiejskie prezentowały często niższy poziom nauczania.

Aby przybliżyć przekształcenia systemu edukacji narodowej warto 
zwrócić uwagę na specyficzne uwarunkowania, w których oświata się 

kształtowała. W procesie dydaktycznym znaczącą rolę odgrywała baza 
lokalowa szkół, która była zróżnicowana. Sale lekcyjne, jakimi dysponowały 
szkoły podstawowe, szczególnie na wsi, nie zawsze były pomieszczeniami 
odpowiednimi. Władze oświatowe starały się wyrównać te dysproporcje 
poprzez budowę bądź rozbudowę obiektów szkolnych. Polepszanie bazy 
lokalowej szkół obrazują poniższe przykłady. W latach 1991 – 1997 w szko-
łach podstawowych przekazano do użytku z inwestycji: 325 pomieszczeń do 
nauki, 15 zastępczych sal gimnastycznych, 2 sale pełnowymiarowe, 1 blok 
żywieniowy, 1 kryta pływalnia; z modernizacji i adaptacji: 58 pomieszczeń 
do nauki, 11 zastępczych sal gimnastycznych, 1 salę pełnowymiarową. 
Na uwagę zasługiwał również fakt, że w 1997 roku przekazano do użytku 
krytą pływalnię przy Szkole Podstawowej nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim.

Szkolnictwo wymagało ciągłego inwestowania. W latach 1991 - 1997 
Kuratorium Oświaty przekazało środki inwestycyjne na budowę bądź rozbu-
dowę szkół podstawowych w wysokości 17 952 tys. zł. Fundusze na inwestycje 
oświatowe pozyskiwano od samorządów – wyniosły 11 955 tys. zł (66,6% 
ogółu środków przekazanych przez Kuratorium Oświaty). Zaangażowanie 
samorządu i organów administracyjnych przyczyniło się do systematycznej 
poprawy sytuacji lokalowej szkół w województwie. Z każdym rokiem zwięk-
szyła się liczba pomieszczeń do nauki. Na przykład, dzięki dużym nakładom 
finansowym na budownictwo szkolne zmieniły się niemal zupełnie warunki 
nauczania Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Białej Podlaskiej. Z inwestycji 
kuratoryjnej oddano w 1995 roku do użytku nowy obiekt przy ulicy Orzecho-
wej w Białej Podlaskiej (o 23 pomieszczeniach do nauki). 

Niezależnie od podstaw materialnych, o efektach pracy szkół decydo-
wała kadra pedagogiczna. Na osiągnięcie dobrych wyników wpływ miało 
odpowiednie przygotowanie nauczycieli i systematyczne podnoszenie 
kwalifikacji. Tak więc starano się zatrudniać nauczycieli o możliwie naj-
wyższym poziomie. W roku 1988 w szkołach województwa bialskopodla-
skiego zatrudnionych było 5 012 nauczycieli. W liczbie tej 2 372 (47,3%) 
stanowili nauczyciele z wyższym wykształceniem. Obok nich znaczny 
odsetek stanowili ci, którzy ukończyli Studium Nauczycielskie (SN) – 1 617 
(32,3%), a 1 023 (20,4%) – posiadało wykształcenie średnie. W następnych 
latach systematycznie wzrastała liczba nauczycieli z wyższym wykształce-
niem. Na przykład, w roku szkolnym 1996/1997 w oświacie województwa 
bialskopodlaskiego pracowało 5,2 tys. nauczycieli (pełnozatrudnionych), 
z tego 64,6% posiadało wykształcenie wyższe, wykształcenie na poziomie 
kolegium – 0,9%, 27,6% było po SN, a 6,9% nauczycieli miało wykształce-
nie średnie. W 1998 roku główną grupę stanowili nauczyciele z wyższym 
wykształceniem (wyższe zawodowe i wyższe magisterskie). Problemem 
stanowiło niejednakowe nasycenie zawodu specjalistami z różnych dzie-
dzin. Nauczycieli specjalistów nauczania początkowego i wychowania 
przedszkolnego było zatrudnionych więcej niż tego wymagały rzeczywiste 
potrzeby. Następowała również wymiana kadry nauczycielskiej spowodo-
wana odchodzeniem starszej części grona pedagogicznego na emeryturę.   

Dla pełni obrazu stanu oświaty w województwie bialskopodlaskim 
należy dodać, że w roku 1998 na terenie województwa bialskopodlaskiego 
funkcjonowało 319 szkół i placówek oświatowych.

Do szkół podstawowych uczęszczało 43 531 uczniów, a do szkół 
ponadpodstawowych - 16 697. Szkolnictwo w liczbach przedstawiało się 
następująco: 46 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez kuratora 
oświaty, 258 szkół i placówek prowadzonych przez samorządy, nad którymi 
kurator sprawował nadzór pedagogiczny, 11 szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez inne resorty, 4 oświatowe placówki niepubliczne  
o uprawnieniach publicznych. Wszystkie zasadnicze szkoły zawodowe, 
licea ogólnokształcące i średnie szkoły podlegały kuratorowi oświaty lub 
innej administracji rządowej. Rok szkolny 1998/1999 był ostatnim rokiem 
szkolnym, w którym funkcjonowały szkoły ośmioklasowe.

Podsumowując, należy zauważyć, że od początku lat dziewięćdzie-
siątych, przemiany w naszym kraju obejmowały wszystkie dziedziny życia 
społecznego: system gospodarczy, politykę, oświatę i wychowanie.  Kształt  
i specyfika bialskopodlaskiej oświaty nie odbiegała od kompleksowej reformy 
całego systemu edukacyjnego. W miarę upływu czasu nastąpił dość klarowny 
podział kompetencji miedzy administracją rządową i samorządową w zakresie 
jakości edukacji. Problemem nie do końca rozwiązanym pozostawała baza 
lokalowa. W 1999 roku dokonano kolejnej zmiany administracyjnej w Polsce, 
nastąpiła redukcja liczby województw do 16 z powołaniem szczebla władzy 
powiatowej. Biała Podlaska z dniem 1 stycznia 1999 roku została po raz 
kolejny stolicą powiatu bialskiego w województwie lubelskim.

dr Dariusz Sikora
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Nowy podział administra-
cyjny Polski w 1975 roku spo-
wodował likwidację powiatów 
i  powołanie 49 województw 
w miejsce istniejących 17. Wśród 
nowych województw znalazło się 
województwo bialskopodlaskie, 
które było jednym z mniejszych 
w kraju (zajmowało powierzchnię 
5 353 km²). Liczba mieszkańców 
wynosiła 280 tys. osób, z tego 1/3 
w miastach, co stanowiło 0,8% 
ludności kraju. Reorganizacja ad-
ministracyjna kraju spowodowała 
kolejne przekształcenia w struk-
turze organizacyjnej ZNP. We 
wszystkich województwach po-
wołane zostały oddziały Zarządu 
Głównego (ZG) ZNP z obsadą, 
co najmniej jednego pracownika 
(kierownik oddziału) niezależnie 
od liczby członków. Kierowni-
kami oddziałów w nowych wo-
jewództwach zostali z  reguły 
prezesi rad zakładowych ZNP 
tych miast, które stały się stoli-
cami województw. Pracownik 
urlopowany do pracy w  ZNP 
(w radach zakładowych) otrzy-
mywał wynagrodzenie z budżetu 
zakładu pracy (szkoły uczelni, in-
stytutu) w wysokości równej ich 
wynagrodzeniu podstawowemu 
i stałym dodatkom, jakie otrzy-
mywali przed wybraniem ich 
do pełnienia funkcji w związku. 
Członkami ZNP mogli być 
wszyscy pracownicy szkolni-
ctwa, instytucji naukowych i ad-
ministracji działającej w sferze 
edukacji i nauki, niezależnie od 
wyuczonego i wykonywanego 
zawodu oraz zajmowanego sta-
nowiska. Zgodnie z uchwałą ZG 
ZNP z dnia 16 czerwca 1975 
roku,  na szczeblu gminy utwo-
rzono gminne lub miejskie rady 
zakładowe ZNP. Od 1 lipca 1975 
roku przestała istnieć powiatowa 
struktura ZNP w Białej Podla-

HISTORIA

Związek Nauczycielstwa 
Polskiego w województwie 
bialskopodlaskim w latach 
1975-1981
Szkic do dziejów (cz.I)

skiej. Ostatnim prezesem rady 
zakładowej o zasięgu powiato-
wym była Maria Jędryczkowska, 
a sekretarzem - Eugeniusz Miela. 
Do zmian administracji pań-
stwowej dostosowały się także 
władze oświatowe. W oparciu 
o Zarządzenie nr 6 wojewody 
bialskopodlaskiego z 12 czerwca 
1975 roku w sprawie utworze-
nia wydziałów Urzędu Woje-
wódzkiego w Białej Podlaskiej 
utworzono Kuratorium Oświaty 
i Wychowania.

W województwie bialsko-
podlaskim, podobnie jak w ca-
łej Polsce, kierując się uchwałą 
ZG ZNP z 16 czerwca 1975 roku 
przeprowadzono zmiany organi-
zacyjno-strukturalne. Utworzono 
40 rad zakładowych, których sie-
dzibą były miasta, osady i gminy. 
Kierownikiem Oddziału ZG 
ZNP w  Białej Podlaskiej zo-
stał Edward Czuchaj. Siedzibą 
oddziału był Dom Nauczyciela 
w Białej Podlaskiej, który częś-
ciowo udostępniono dla potrzeb 
lokalowych Komitetu Woje-
wódzkiego Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej (KW PZPR), 
ZNP otrzymał dwa pomieszcze-
nia na drugim piętrze. Z czasem 
KW PZPR wybudował własny 
obiekt i opuścił lokale Domu Na-
uczyciela.

W tym czasie wysiłek orga-
nizacyjny skoncentrowany był 
na tworzeniu większej liczby 
zakładowych organizacji związ-
kowych. Wielkość oddziału 
ZNP miała wpływ na  liczbę 
działaczy urlopowanych do 
pracy w związku. W okresie od 
1975-1980, każdego roku brało 
udział w pracach rad zakłado-
wych pięciu urlopowanych na-
uczycieli. Często niektórzy z nich 
pozostawali w radach na okres 
pięciu lat, np. Kazimiera Kula-

wiec, część nauczycieli korzystała 
z urlopu przez okres 2-3 lat (mię-
dzy innymi: Barbara Jankowska, 
Stanisław Kosicki oraz Lilianna 
Olesiejuk). Praca tych osób stano-
wiła ogromną pomoc dla rad za-
kładowych oraz członków ZNP 
w  rozwiązywaniu problemów 
oświatowych, pracowniczych 
i związkowych. Ich dyspozycyj-
ność umożliwiała szybkie reakcje 
i dotarcie tam, gdzie pomoc była 
niezbędna. Oddział bialskopod-
laski liczył w omawianym okresie 
5 311 członków. Liczebność rad 
zakładowych na terenie działa-
nia oddziału była zróżnicowana 
i wahała się w granicach 813 osób 
- 26 osób. Najsilniejsze liczebnie 
były rady zakładowe w większych 
ośrodkach miejskich (Biała Pod-
laska - 813 osób; Międzyrzec 
Podlaski - 338 osób). Najmniej 
członków posiadały gminy: 
Hanna - 34 osoby i Podedwó-
rze - 26 osób. Mimo różnic iloś-
ciowych problematyka i  formy 
działania były bardzo podobne 
we wszystkich jednostkach. Obo-
wiązkiem każdego członka ZNP 
było płacenie składki członkow-
skiej w  wysokości 1% stałych 
składników wynagrodzenia. 
Natomiast emeryci w różnych 
okresach płacili składki zryczał-
towane w różnej wysokości. Praca 
związku przebiegała zgodnie ze 
statutem oraz z przyjętym pro-
gramem działania. Działalność 
rad zakładowych oparto na pracy 
aktywu społecznego. Równolegle 
z pracami organizacyjnymi od-
dział wykonywał prace bieżące. 
Członkowie ZNP byli zapozna-
wani z nową strukturą związku 
i  zadaniami rad zakładowych 
utworzonych w miejsce ognisk. 
Praca Zarządu Oddziału polegała 
na licznych spotkaniach z na-
uczycielami, w zasięgu działania 
byli pracownicy oświaty z byłego 
powiatu bialskiego, łosickiego, 
parczewskiego, radzyńskiego 
i włodawskiego.

Ważną rolę w pracy ZNP 
spełniały sekcje związkowe i ko-
misje problemowe. Sekcje związ-
kowe stanowiły ważny czynnik 
kulturalno-oświatowej działal-
ności oddziału. Praca była prowa-
dzona za pośrednictwem różnych 
form. Tworzono między innymi 
kluby nauczycielskie oraz sekcje 
emerytów. W tym czasie zwią-

zek dbał o  to, by nauczyciele 
nie tylko pracowali, ale i mogli 
odpoczywać po pracy w godzi-
wych warunkach. Przy większych 
radach zakładowych organizo-
wano kluby nauczyciela. W roku 
1977 na terenie województwa 
istniały trzy kluby nauczycielskie 
(w Łosicach, Parczewie i Radzy-
niu Podlaskim). Na wyróżnienie 
zasługiwał Klub Nauczyciela 
w Łosicach. W ramach klubu 
działały następujące sekcje: chór 
nauczycielski (35 osób) pod kie-
runkiem Mieczysława Czarne-
ckiego; orkiestra pod kierunkiem 
Mieczysława Czarneckiego; 
sekcja plastyczna prowadzona 
przez Antoniego Kulińskiego 
i Romualda Mikoszewskiego; 
sekcja szachowo-brydżowa 
prowadzona przez Grzegorza 
Geresza; sekcja fotograficzna 
pod kierunkiem Ferdynanda 
Chwedczuka; sekcja sportowa 
- instruktor Włodzimierz Ku-
liński. Wyżej wymienione sek-
cje działały aktywnie w latach 
1977-1981. Wsparcie finansowe 
tej działalności klub otrzymywał 
z różnych źródeł, ale szczegól-
nie z ZG ZNP i Ośrodka Usług 
Pedagogicznych i  Socjalnych 
(OUPiS) w Lublinie. Działal-
ność w klubie nacechowana była 
wzajemną życzliwością i więzią 
koleżeńską. Atmosfera sprzyjała 
rozwijaniu różnorodnych form 
działalności związku, co wpły-
wało na uaktywnienie coraz szer-
szych kręgów nauczycielskich. 
Długo w pamięci nauczycieli po-
zostało inauguracyjne spotkanie 
sekcji emerytów zorganizowane 
w Domu Nauczyciela w Białej 
Podlaskiej w dniu 24 września 
1977 roku. Zarząd sekcji dla 
swoich członków organizował 
między innymi spotkania z cie-
kawymi ludźmi, wycieczki oraz 
wspólne oglądanie filmów i sztuk 
teatralnych. Pomocy finansowej 
na działalność sekcji udzielały 
ogniwa związkowe. W 1980 roku 
zorganizowano Klub Nauczyciela 
w Białej Podlaskiej i powołano 
kierownika do prowadzenia pracy 
kulturalno-oświatowej w środo-
wisku nauczycielskim. Działal-
ność klubu była urozmaicona 
i dość atrakcyjna, bowiem gościli 
w nim i młodzi, i starsi nauczy-
ciele oraz seniorzy. 

(c.d. w następnym numerze)
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Alicja Panasiuk 
(Biała Podlaska)

Sny dorastającej dziewczyny

Twarz do poduszki
Śpisz
I Śnisz
O tym co niemożliwe
O tym co najpiękniejsze
O tym co byś chciała
O tym co nigdy się nie zdarzy

We śnie nawet Miłość
Może trwać wiecznie
Może być Twoja
Może być Jego
Może być Wasza
Tylko śnij

*** 
Wraz z blaskiem dnia
Opuszcza nas odwaga
O trzeciej w nocy 
Słowa brzmią inaczej 
Niż o trzeciej po południu
Noc odkrywa tajemnice
Które dzień
Trzyma pod kocem
Z wypalonymi dziurami
Po papierosach

Narkomarzenie

Narkomarzyć
Co to
Znaczy ?
Powie
Szary Obywatel

A przecież
Ćpając 
Marzysz
Śnisz
Na jawie
Czasem
Swój najlepszy Sen
Częściej
Swój najgorszy Koszmar !

Wielość  

Słodko
Nie znaczy Dobrze
Pikantnie
Nie znaczy Grzesznie

Słono
Nie znaczy Smutno
Mniej
Nie znaczy Więcej 
Miłość
Wcale nie jest Ślepcem

Błagam Cię !
Nie upraszczaj rzeczywistości
Bo stracisz
Sam Siebie

Człowiek przecież 
Jest Wielością 

Bunt człowieka dorosłego

Nie dam się wrobić
W maszynę szarej rzeczywistości
Rano zrywać się do pracy
Jeść pośpiesznie obiad
Wracać zmęczonym autobusem
Śnić razem z połową ludzkości
Ten sam sen
O Szczęściu

Sen
Który nigdy się nie spełni

P.  

Czy Zło było Złem?
Bo błysnęło złoto na 
Twym palcu 
Naiwna nadal Miłość
Już nie małej dziewczynki
A w śnie dalej 
Skradasz mi 
Zakazane nam pocałunki 

Paranoja 

Paranoja to nic innego 
Jak brak poczucia 
Bezpieczeństwa
To że masz paranoję 
Nie znaczy że Cię nie krzywdzą
Paranoja 
To niemożność kochania 
Tu nie ma miejsca 
Na zaufanie 

Stara panna 
          wszystkim Wyzwolonym! 
Sama 
Chociaż nie samotna 
W pojedynkę
Ale nieustraszona 
Nie boi się 
Opuszczenia 
Nie jest zgorzkniała
Chociaż nie jest mężatką 
Ma dużo wolnego czasu 
Ale ma swoje pasje 
Kocha całym sercem 
Choć nie tego jedynego

Kocha Ciebie 

I Mnie 
I Siebie 

Co jest najtrudniejsze 
Dla dawnych czasów 
Stara Panna
Dla nowych
Kobieta Wyzwolona !

Ślepy mentor  

Zdziwisz się ile jasnego
Zobaczysz po stronie ciemnej 
Tak mi kiedyś powiedziałeś 
Dziś wiem 
Że to nieprawda 
Bo nawet jeśli 
Zapalisz świecę
Nie zastąpisz nią Słońca 

Nie rób z czarnego białego
Ani Miłości 
Z Pustki 

Nawzajem  

Złamałeś mi palec 
Wybiłam Ci ząb 
Krzyczałeś mi prosto w twarz 
Chciałam Cię udusić 
Trochę bolało

Ale to nic 
W porównaniu 
Co zrobiliśmy swoim Duszom
Co zrobiliśmy Sobie 
Nawzajem

Jasnowidz  (Curt Cobain)

Znałeś cudze myśli
Choć nikt ich nie wypowiedział
Przewidziałeś powód 
Swojej śmierci 
Choć miałeś zaledwie 14 lat 
Pytany o starość 
Mówiłeś że się nie boisz
Bo jej nie dożyjesz
I tak się stało

Uważałeś że kontakty społeczne 
Zmienią się kiedyś 
W wirtualne życie 
Choć wtedy jeszcze 
Nie wymyślono Internetu
Czy byłeś jasnowidzem ?
Pewnie powiedziałbyś że nie 
Bo świat widzisz zazwyczaj 
W czarnych barwach
A odchodząc
Smutno się uśmiechniesz 

Courtney Love 

Dla jednych morderczyni
Dla innych wybawicielka 
Nikomu jednak 
Nie pozostajesz obojętna

Najbliższa osoba tego 
Którego kochały miliony
Choć mentalnie najdalsza 
Różni
Jak ogień i woda

Nikt nie wie 
Kto cierpiał bardziej 
Po Jego odejściu 
Ty?
Czy Fani Nirvany ?
Jak to zmierzyć ?
Czy to możliwe ?
Określić
Bezmiar cierpienia 
Po Śmierci
Wrażliwego 
I po prostu dobrego człowieka
Który odszedł w cieniu 
Własnego mroku  

Pogotowie ratunkowe  

Zawsze ocierałam Twoje łzy 
Skrawkiem swoich marzeń
Oddałam ostatni łyk szczęścia 
Bo udawałeś że jesteś samotny 
Lęk był moim przyjacielem
Nauczyłam się żyć ze strachem
Że jutro może Cię już nie być
Oddałam Siebie 
By na zawsze Cię mieć

Lecz zawsze trwało
Zaledwie miesiąc
Tyle razy wołałam:
Uratuj mnie ! 
Lecz odpowiadała mi cisza
Tyle razy wołałeś:
Bądź przy mnie!
Teraz!
Już! 
Teraz!
Musisz! 

Wykręcałeś mój numer telefonu 
A tak jakbyś 
Wybierał
999

Szkło 

Kocham zawsze trochę mocniej
Cierpię zawsze trochę bardziej
Słucham uważniej
A mówię ciszej

Kto pozbiera szkło
Gdy rozbiję się
Jak szklanka ?

Halny 

Kiedy wieje halny 
Wszystko zdarzyć się może
Wilkołaki wyją do księżyca
A w szpitalu psychiatrycznym 
Umiera jakiś
Chory z urojenia 
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Wybrane potrawy na Wielkanoc
  Lista polskich potraw wielka-
nocnych jest bardzo bogata, za-
wsze jednak na wielkanocnym 
stole pojawiają się potrawy takie 
jak: żurek z białą kiełbasą, jajka  
w różnej postaci, kiełbasa, pasz-
tety, a z ciast mazurki, baby wiel-
kanocne. Poniżej przedstawiam 
wybrane potrawy, które mają  swoje 
miejsce na stole wielkanocnym.

ŻUrek z białą 
kiełbasą                                                                                                                          

Składniki – 2 suszone pod-
grzybki, pół litra żuru, 30 dag 
białej kiełbasy surowej, 2 ząbki 
czosnku, 4 jajka ugotowane na 
twardo, listek laurowy, ziele an-
gielskie, majeranek, sól, pieprz.                                                                                                                                          
 Wykonanie – 1 litr wody gotować 
z zielem angielskim, listkiem lau-
rowym, czosnkiem i suszonymi 
grzybkami około 30 minut. Do-
dać kiełbasę i gotować 20 minut. 
Grzyby i kiełbasę wyjąć i pokroić. 
Do wywaru wlać żur, zagotować, 
włożyć kiełbasę i grzyby. Dopra-
wić solą, pieprzem i majerankiem. 
Podawać z siekanymi jajkami.

PrzePis na majonez
                                                                                                                           
Składniki – 1 jajko, 1 szklanka oleju, 
szczypta soli, szczypta cukru, sok  
z połowy cytryny, musztarda do smaku.                                                                                                                    
Wykonanie – do pojemnika wbić 
jajko, dodać cukier, sól, musz-
tardę. Ubijać np. mikserem, 
stopniowo, powoli dolewając 
olej, mieszać aby połączył się  
z jajkiem i utworzył gęstą emulsję. 
Na koniec dodać sok z cytryny  
i jeszcze chwilę wymieszać. Jeśli 
majonez okaże się zbyt rzadki, 
dodać jeszcze trochę oliwy, a gdy 
za mało pikantny, dodać więcej 
musztardy.

Chrzan z jabłkiem
                                                                                                                           
Składniki – 5 korzeni chrzanu,  
3 kwaśne jabłka, sok z cytryny, cukier.                                    
Wykonanie – chrzan i jabłka ze-
trzeć na tarce, skrapiając w trak-
cie ucierania sokiem z cytryny, 
wymieszać, doprawić do smaku 
cukrem i przełożyć do słoika. Tak 
przygotowany chrzan należy zu-
żyć w przeciągu jednego tygodnia.

ĆWikła                                                                                                                                               

Składniki – 1 kg buraków ćwikło-
wych, 1 korzeń chrzanu (lub mały 
słoiczek tartego chrzanu), sok z 1 cy-
tryny, łyżeczka cukru, pół łyżeczki 
mielonego kminku, sól.                                  
Wykonanie – buraki ugoto-
wać, ostudzić, obrać i zetrzeć na 
tarce o małych oczkach. Chrzan 
oczyścić oskrobać i także zetrzeć 
na tarce o małych oczkach. Sok  
z cytryny rozcieńczyć pół na pół  
z przegotowaną wodą i wymie-
szać z chrzanem. Jeśli dodajemy 
gotowy chrzan ze słoiczka, soku 
nie rozcieńczamy. Dodać buraki, 
sól, cukier i dokładnie wymieszać.

jajka faszeroWane 
PieCzarkami

                                                                                                 
Składniki – 6 jajek, 8 piecza-
rek, szczypiorek, sól , pieprz ,  
4 łyżeczki majonezu, pół łyżeczki 
musztardy, rzeżucha do dekoracji.                                                                                            
Wykonanie – jajka ugotować na 
twardo, zalać zimną wodą, obrać 
ze skorupek. Przekrajać na pół  
i wyjąć żółtka. Pieczarki drobno 
pokroić i podsmażyć na patelni  
z dodatkiem odrobiny oleju, ostu-
dzić i dodać do żółtek. Szczypio-
rek drobno posiekać. Do żółtek  
z pieczarkami dodać szczypiorek, 
majonez, musztardę, dokładnie 
rozetrzeć na jednolitą masę.  Na-
kładać masę do połówek białek, 
udekorować rzeżuchą.

jajka faszeroWane 
z aWokaDo

                                                                                                          
Składniki – 8 jajek ugotowanych 
na twardo, awokado, szczypiorek, 
natka pietruszki, majonez i jogurt 
naturalny, sok z cytryny, sól, biały 
pieprz.
Wykonanie – ugotowane jajka 
obrać, przekrajać na pół. Wyjąć 
żółtka, rozgnieść je widelcem. Awo-
kado obrać ze skórki, usunąć pestkę, 
pokroić w drobną kostkę i skropić 
sokiem z cytryny. Do żółtek dodać 
awokado, posiekany szczypiorek, 
posiekaną natkę pietruszki, majonez 
wymieszany pół na pół z jogurtem. 
Doprawić solą i pieprzem. Łyżeczką 
napełniać połówki jajek przygoto-
wanym farszem.

Piernik na mioDzie                                                                                                                              

Składniki – 3 jajka, 1 szklanka 
cukru, 1 szklanka miodu, 3 ły-
żeczki kawy  rozpuszczonej  
w szklance wody (np. Inka),  
3 szklanki mąki, ¾ szklanki oleju, 
torebka przyprawy do piernika, 3 
łyżeczki sody oczyszczanej.
Wykonanie – żółtka utrzeć z cu-
krem na pulchną masę i wciąż 
ucierając dodać rozpuszczony 
miód, gorącą kawę,  a potem 
olej. Do masy dodać 3 szklanki 
przesianej mąki, pianę z białek 
i 3  łyżeczki sody, delikatnie 
wymieszać. Blachę do pieczenia 
wysmarować tłuszczem i wysy-
pać tartą bułką. Wstawić do na-
grzanego piekarnika i piec około 
40 minut.

mazUrek seroWy                                                                                                                                

Składniki – 1 kg białego sera, 6 żół-
tek, 5 białek, 1,5 szklanki cukru, 
cukier waniliowy, kostka masła, 2 
ugotowane ziemniaki, łyżka mąki 
ziemniaczanej, łyżeczka proszku do 
pieczenia, starta skórka z cytryny, 
10 dag sparzonych rodzynków.
Składniki na polewę – 1 szklanka 
cukru, 0,5 szklanki gęstej śmie-
tany, pół tabliczki gorzkiej cze-
kolady, łyżka rumu lub koniaku, 
5 dag łuskanych orzechów.                                             
Wykonanie – ser zemleć dwu-
krotnie z ziemniakami i masłem, 
przełożyć do makutry i ucierać 
dodając po jednym żółtku i 
po trochu cukru. Gdy masa 
jest utarta,  dodać  pianę ubitą  
z białek, mąkę wymieszaną 
proszkiem do pieczenia i ro-
dzynki. Wszystko lekko wy-

mieszać i wyłożyć do dużej 
tortownicy wysmarowanej ma-
słem i wysypanej bułką tartą. 
Piec około 40 minut w nagrza-
nym piekarniku. Po upieczeniu 
pozostawić do ostygnięcia.                              
Wykonanie polewy – cukier  
i śmietanę gotować w garnuszku 
około 8 minut. Czekoladę stopić 
na parze. Po stopieniu dodać do 
śmietany z cukrem, chwilę ucie-
rać, wylać na ostudzone ciasto, 
rozsmarować i posypać posieka-
nymi orzechami.

babka WielkanoCna
                                                                                                                             
Składniki na ciasto  - 50 dag mąki 
¾ szklanki mleka, 7 dag droż-
dży, pół szklanki cukru, 5 żółtek,  
2 całe jajka, pół kostki masła, pół 
szklanki rodzynek, 50 g rumu.
 Wykonanie – drożdże rozkru-
szyć, wymieszać z łyżką cukru, 
łyżką mąki i 3 łyżkami mleka, 
odstawić do wyrośnięcia. Ro-
dzynki polać wrzątkiem, osączyć, 
zalać rumem, odstawić. Żółtka 
i całe jajka utrzeć z cukrem. Do 
przesianej mąki wlać wyrośnięte 
drożdże, utarte jajka i resztę 
mleka. Wyrabiać ciasto, pod ko-
niec wyrabiania dodać stopiony 
tłuszcz i dalej ciasto wyrabiać, aż 
zacznie odstawać od ręki. Dodać 
oprószone mąką rodzynki oraz 
rum. Przełożyć do wysmarowanej 
formy, odstawić do wyrośnięcia. 
Piec w średnio nagrzanym pie-
karniku. Składniki na glazurę 
rozpuścić, wymieszać i polać nią 
babkę. 

Przepisy wybrała: Bożenna Warda   
- Lubelski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego
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konsTanTynóW 
misTrzem 

WojeWóDzTWa
Uczennice Szkoły Podstawo-
wej im. Adama Mickiewicza 
w Konstantynowie wywalczyły 
tytuł mistrzyń województwa lu-
belskiego, potwierdzając wysoki 
poziom uprawianej w niej od lat 
koszykówki. Rok temu chłopcy 
byli trzeci w makroregionie Ba-
sketmanii, dwanaście miesięcy 
przed nimi ich koleżanki drugie 
w lubelskim finale, cztery lata 
temu koledzy zajęli czwarte miej-
sce w Polsce, a jeszcze wcześniej 
w jednym roku chłopcy byli  
w województwie drudzy a dziew-
częta trzecie. A wszystko zaczęło 
się w 1997 r., gdy chłopcy zostali 
mistrzami woj. bialskopodla-
skiego. 
Tegoroczny tytuł młode koszy-
karki, czyli Alicja Janczak, Mał-
gorzata Andrzejuk, Aleksandra 
Broda, Anna Celińska, Julia 
Dencikowska, Sara Fedczuk, 
Wiktoria Filipiuk, Magda Ja-
koniuk, Sandra Kapłan, Oliwia 
Mackiewicz, Aleksandra Nowi-
cka i Martyna Przybysławska, 
zdobyły w stolicy województwa, 
odnosząc trzy przekonujące zwy-
cięstwa. Najpierw pokonały go-
spodynie 41:2, następnie drużynę 
z Kraśnika 27:9 oraz w meczu 
finałowym ekipę z Tomaszowa 
Lubelskiego 40:4. 
– Tak dobrej, ambitnej i pra-
cowitej grupy zawodniczek już 
dawno nie miałem – mówi Da-
riusz Domitrz, trener zwycięskiej 
drużyny. 

(mif)

CzTery meDale 
PUCharU Polski

Udanie wypadł pierwszy start 
reprezentantów nowo powstałej 
Akademii Taekwon-Do w Ło-
mazach w zawodach Pucharu 
Polski seniorów i juniorów w tae-
kwon-do, stanowiących pierwsze 
eliminacje do mistrzostw Polski 
seniorów oraz do kadry narodo-

wej w taekwon-do ITF. Zawod-
niczki występujące przez ostatnie 
lata w barwach MKS Żak Biała 
Podlaska wywalczyły w hali 
Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 
w Ciechanowie cztery medale.
Najlepiej wypadła juniorka 
Katarzyna Gicewicz, która  
w walkach kategorii +65 kg zajęła 
drugie miejsce. Pozostałe medale 
– brązowe – wywalczyły w gro-
nie seniorów: Karolina Juszczak  
w układach stopni uczniowskich, 
Monika Chwalewska w układach 
stopni mistrzowskich I dan oraz 
Magda Bańkowska w walkach 
kategorii 56 kg. 

(mif)

finały b 
mięDzyrzeCzanek

W Gliwicach rozegrano zimowe 
mistrzostwa Polski 17-18-lat-
ków w pływaniu. Uczestniczyła 
w nich Magdalena Suchota  
z MOSiR Huraganu Międzyrzec 
Podlaski i pobiła jeden rekord ży-
ciowy – na 50 m st. dowolnym, 
uzyskując 27,51 s, co dało jej 27. 
miejsce. Wyżej uplasowała się  
w stylu grzbietowym, choć każdy 
z trzech dystansów przepłynęła 
gorzej od „życiówki”. Na 50 m 
była 13. (30,72 s), na 200 m – 
14. (2:26,75), a na 100 m – 18. 
(1:08,04).
O tytuły walczyły też, tyle że 
w Olsztynie, juniorki młodsze. 
Wśród nich była międzyrze-
czanka Oliwia Stefaniuk i trzy-
krotnie zakwalifikowała się do 
finału B. Na 50 m st. motylko-
wym była 13. (30,67), na 50 m 
st. dowolnym – 17. (28,49), a na 
100 m st. dowolnym uzyskała  
w eliminacjach 15. czas (1:03,10), 
ale do finału B nie przystąpiła. 
Ponadto zajęła 31. pozycję na 200 
m st. dowolnym (2:21,31). 

(mif)

Własna hala nie 
Pomogła

Siatkarze MOSiR Huraganu 
Międzyrzec Podlaski okazali się 
gorsi w pierwszej fazie play-off 
od Centrum Augustów i zakoń-
czyli sezon. Dwa lata temu było 
podobnie. Wówczas drużynę 
występującą pod nazwą Między-
rzecka Trójka zatrzymało, rów-
nież w rozegranym na Podlasiu 
piątym meczu, Caro Rzeczyca.
Międzyrzeczanom do awansu 

do drugiej rundy potrzeba było 
trzech zwycięstw. Pierwsze dwa 
spotkania rozegrali u siebie. Naj-
pierw wygrali 3:1, by następnie 
niespodziewanie ulec 2:3. Podob-
nie było dwa tygodnie później  
w Augustowie. W sobotę zwy-
cięstwo 3:0, w niedzielę porażka  
w takich samych rozmiarach. Ko-
nieczna więc była piąta konfron-
tacja. Niestety, mimo dopingu 
własnych kibiców podopieczni 
trenera Marcina Śliwy wygrali 
tylko pierwszego seta, trzy ko-
lejne przegrali i zamiast nadal 
walczyć o pierwszą ligę zakoń-
czyli sezon. 

(mif)

najsilniejszy 
krzyszTof Celiński

Po raz dwunasty w Konstanty-
nowie zorganizowano turniej 
siłowy w wyciskaniu sztangi 
leżąc o puchary miejscowego 
wójta oraz starosty bialskiego. 
Na starcie w dziewięciu katego-
riach wagowych stanęło blisko 
40 zawodniczek i zawodników  
z czterech powiatów – dwóch bial-
skich, łukowskiego i siedleckiego.  
W rywalizacji wg formuły Wilks’a 
zwyciężył Krzysztof Celiński  
z Łukowa przed Adrianem Kopa-
nią z Zalesia i Robertem Kancle-
rzem z Białej Podlaskiej. Wśród 
kobiet rządziły reprezentantki Ja-
nowa Podlaskiego – wygrała Ka-
rolina Weremkowicz, druga była 
Aleksandra Bernaszuk a trzecia 
– Wiktoria Ruszkowska.
Czołowe trójki w kategoriach 
wagowych: kat. do 56 kg –  
1. Przemysław Bartoszuk (87,5 
kg), 2. Karol Pisaruk (60 kg),  
3. Jakub Ilczuk (60 kg); kat. do 
62 kg – 1. Piotr Szczygielski (80 
kg), 2. Mateusz Sadecki (75 kg), 
3. Mateusz Stasiuk (60 kg); kat. 
do 69 kg – 1. Adrian Skubisz 
(130 kg), 2. Sebastian Hryciuk 
(120 kg), 3. Michał Hołonowicz 
(105 kg), kat. do 77 kg – 1. Paweł 
Doroszuk (135 kg), 2. Marcin 
Piotrowski (130 kg), 3. Prze-
mysław Kulik (130 kg); kat. do 
85 kg – 1. A. Kopania (185 kg),  
2. Kamil Lipiński (120 kg); kat. 
do 95 kg – 1. R. Kanclerz (195 
kg), 2. Paweł Szudejko (165 kg), 
3. Adrian Brojek (150 kg); kat. 
pow. 95 kg – 1. K. Celiński (210 
kg), 2. Artur Jóźwiak (210 kg), 
3. Michał Majchrocki (190 kg).

Zawodników sklasyfikowano też 
w kategoriach wiekowych. Oto 
kolejność w nich: kat. do lat 21 – 
1. Łukasz Wasyluk (Biała Podl.), 
2. K. Lipiński (Zalesie), 3. Kamil 
Kuszneruk (Grabanów); kat. do 
lat 18 – 1. P. Bartoszuk (Janów 
Podl.), 2. Łukasz Sadecki (Konsta                                               
nt ynów), 3. P. Szczyg iel-
ski (Komarno); kat. do lat 16  
– 1. Ł. Sadecki (Konstantynów), 
2. M. Sadecki (Konstantynów), 
3. K. Pisaruk (Janów Podl.). 
Turniej wsparli: wójt gm. Kon-
stantynów Romuald Murawski, 
starosta bialski Tadeusz Łazow-
ski oraz UKS Płomień przy Gim-
nazjum w Konstantynowie. 

(mif)

Przy sTołaCh  
W maloWej górze

Pod patronatem sołtysa Sła-
womira Wójtowicza rozegrano  
w Malowej Górze pierwszy 
gminny turniej tenisa stołowego. 
Uczestnikami było 34 miłoś-
ników celuloidowej piłeczki  
z gminy Zalesie, a imprezę po-
prowadził Wiesław Rzymowski.
Czołowe lokaty w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych 
zajęl i : szkoła podstawowa  
– 1. Zofia Korycińska, 2. Mar-
tyna Gryciuk, 3. Emilia Rzy-
mowska (wszystkie Dobryń 
Duży) oraz 1. Miłosz Koryciń-
ski (Dobryń Duży), 2. Marcin 
Maksymiuk, 3. Damian Maksy-
miuk (obaj Zalesie); gimnazjum  
– 1. Natalia Pyndryk (Dobryń 
Duży), 2. Karolina Adamczyk, 
3. Izabela Tymińska (PGR Ki-
jowiec) oraz 1. Krystian Grusze-
cki (PGR Kijowiec), 2. Marek 
Klebaniuk (Mokrany Stare),  
3. Przemysław Sobolewski (No-
wosiółki); juniorzy – 1. Emil Ga-
wryluk (Nowosiółki), 2. Daniel 
Sacharuk, 3. Aleksander Sacha-
ruk (obaj Dobryń Duży); seniorzy  
– 1. Piotr Kędziora (Malowa 
Góra), 2. Zbigniew Adamczyk 
(PGR Kijowiec), 3. Wiesław Kę-
dziora (Malowa Góra).        (mif)

Na drodze do tytułu koszykarki 
z Konstantynowa wprost 

demolowały rywalki

Z ciężarem zmaga się jedna  
z uczestniczek turnieju. 

Foto A. Trochimiuk
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29 marca br. w hali gim-
nastycznej Zespołu Szkół w 
Tucznej rozegrano drugi Turniej 
Halowy Piłki Nożnej o puchar 
wójta gminy Tuczna. Impreza z 
roku na rok zyskuje coraz więk-
sze zainteresowanie. W tym roku 
wystartowało 10 drużyn z całego 
powiatu.  Drużyny zostały przy-
pisane drogą losowania do dwóch 
grup, w których toczyły rywa-
lizację systemem „każdy z każ-
dym”. Zwyciężyła ekipa Grom 
Kobylany, wyprzedzając zespół 
Kościoła Chrystusowego z Mię-
dzylesia i Metan z Dąbrowicy. 
Na czwartej pozycji uplasował się 
zespół  Strzelec z Kodnia. Nad 
sprawnym przebiegiem zawodów 

Szkoła Podstawowa w Ko-
marnie Kolonii po raz kolejny 
zorganizowała turniej tenisa 
stołowego o puchar starosty  
i wójta gminy Konstanty-
nów. Rozgrywki miały miejsce  
w gimnazjum w Konstantynowie 
21 lutego. Zawody rozgrywane są 
cyklicznie co roku w miesiącach 
zimowych (luty/marzec) i groma-
dzą wielu  chętnych sportowców. 
W tym roku do udziału zgłosiło 
się kilkadziesiąt osób z terenu po-
wiatu. Przybyłych przywitał wójt 
Romuald Murawski, życząc za-
wodnikom sukcesów sportowych,  
a kibicom mocnych wrażeń  

Po pięciu kolejno rozgry-
wanych turniejach w różnych 
gminach naszego powiatu wy-
łoniony został zwycięski ze-

spół II Grand-Prix LZS 2015. 
Pierwsze miejsce otrzymał 
ULPKS- Gaj Zalesie, drugie 
miejsce Glob-Max Czosnówka,  
trzecia drużyna to IFLO Biała 
Podlaska. W cyklu turniejowym 
udział wzięło łącznie 8 drużyn 
z naszego powiatu. Turnieje 
cieszyły się zainteresowaniem 
kibiców w poszczególnych gmi-
nach oraz ogromnym zapałem w 
samych zespołach, które od po-

Gmina Tuczna

Turniej piłki ręcznej
czuwali: sekretarz Zbigniew So-
kołowskim przewodniczący Rady 
Gmin Zbigniew Sokołowski  
i sędzia główny Bartosz Reduch.  
Sponsorami turnieju byli: wójt 
gminy Tuczna Zygmunt Litwi-
niuk i przewodniczący Rady 
Gminy Zbigniew Sokołowski, 
którzy ufundowali puchary za  
3 pierwsze miejsca i pamiąt-
kowe dyplomy każdej z drużyn 
za udział w turnieju. Firma MD 
Projekt Delikatesy Centrum 
ufundowała wodę, owoce oraz 
słodycze przybyłym zawodni-
kom i kibicom. Mariusz Joński 
z PPHU „EMAR” ufundował 
napoje i owoce. 

(a)

Zwycięski zespół 
Gaj Zalesie

czątku włączyły wysokie obroty  
w rozgrywkach. Podsumowanie 
odbyło się w gościnnej gminie 
Konstantynow z udziałem sta-

rosty Tadeusza Łazowskiego, 
który osobiście wręczał puchary 
dla najlepszych drużyn w asy-
ście wójta gminy Konstantynów 
Romualda Murawskiego. Po-
wiatowe Zrzeszenie LZS, reali-
zując kalendarz imprez sportowo 
r e k r e a c y j n y c h ,  k o r z y s t a  
z życzl iwości wójtów oraz 
wsparcia członków Rady LZS, 
za co serdecznie dziękuję. 

Arkadiusz Maksymiuk

Walczyli o puchary 
starosty i wójta

Gmina Konstantynów

z oglądanej rywalizacji sporto-
wej. Sędzią głównym zawodów 
był Piotr Woźniak, nauczyciel wf  
w gimnazjum w Konstantynowie, 
zaś sekretariat zawodów popro-
wadziła Monika Demianiuk, 
nauczycielka wf SP w Komarnie 
Kolonii. Zawodnicy w tegorocz-
nych zawodach rywalizowali  
w ośmiu kategoriach wiekowych. 
Oto zwycięzcy poszczególnych 
kategorii: Dziewczęta klasy IV  
i młodsze: 1. Piątkowska Zu-
zanna /Chotyłów/, 2. Olesiejuk 
Andżelika /Chotyłów/; Chłopcy 
klasy IV i młodsze: 1. Harmida 
Piotr /Peredyło/, 2. Andrzejuk 

Sebastian /Zakanale/, 3. Pio-
trowski Kacper /Konstantynów/,  
4. Trochonowicz Kacper /Kon-
stantynów/; Dziewczęta klasy 
V-VI: 1. Dencikowska Julia /Kon-
stantynów/, 2. Jakoniuk Magda /
Gnojno/, 3. Kapłan Agata /Ko-
marno/, 4. Celińska Wiktoria /
Wólka Polinowska/; Chłopcy 
klasy V-VI: 1. Syryjczyk Maciej 
/Gnojno/, 2. Górnikowski Da-
wid /Komarno/, 3. Żuk Michał /
Klonownica Duża/, 4. Naumiuk 
Adam /Konstantynów/; Dziew-
częta gimnazju: 1. Kopaczuk 

Natalia /Konstantynów/, 2. Zwir-
kowska Eliza /Konstantynów/,  
3. Kapłan Aleksandra /Konstan-
tynów/; Chłopcy gimnazjum:  
1. Chwedoruk Konrad /Komarno/ 
, 2. Stefaniuk Bartłomiej /Zaka-
linki/, 3.Malinoski Przemysław /
Jakówki/, 4. Szyc Wiktor /Biała 
Podlaska/; Mężczyźni Open:  
1. Lipiec Dominik /Biała Podla-
ska/, 2. Dąbek Dominik /Dąbro-
wica Mała/, 3. Woszczyk Piotr /
Biała Podlaska/, 4. Charmuszko 
Karol /Biała Podlaska/. 

(a)
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Miejsk i  Ośrodek Ku l-
tury wraz z Urzędem Miasta  
w Terespolu, Sektorem Kultury 
Fizycznej Sportu i Turystyki 
Urzędu Miasta Brześć na Biało-
rusi oraz Klubem Olimpijczyka 
w Terespolu organizują wspól-
nie już po raz dziesiąty Mię-
dzynarodowy Bieg Przyjaźni 
Terespol-Brześć. 

Jest to impreza charakteryzu-
jąca się cykliczną zmianą miejsca 
startu i mety (w tym roku start 
jest po stronie polskiej, w Teres-
polu). Poprzednie edycje biegu 
były objęte honorowymi patrona-
tami: Polskiego Komitetu Olim-
pijskiego oraz  Białoruskiego 
Komitetu Olimpijskiego. 

W biegu, który ma dystans 
ok. 12 km. rokrocznie bierze 
udział blisko 100 zawodników 
z Polski, Białorusi, Niemiec  
i Ukrainy. Są podzieleni na kate-
gorie: do 19 lat, 20-29 lat, 30-39 
lat, 40-49 lat, 50 i więcej. Jest to 
impreza mająca na celu promocję 
sportu masowego, współpracę 
międzynarodową oraz nawiąza-
nie przyjaźni pomiędzy uczest-
nikami. 

Nin ie jsz y m chc ie l i śmy 
zaprosić chętnych do udziału  
w tegorocznym Międzynaro-
dowym Biegu Przyjaźni, który 
odbędzie się 13 czerwca, start 
o godzinie 11 czasu polskiego 
w Terespolu.  

Aby wziąć w nim udział 
należy: posiadać aktualny pasz-
port, ważny co najmniej do 13 
września br.; jedno kolorowe 

Zapraszamy 
do udziału w biegu

Międzynarodowy Bieg Przyjaźni Terespol-Brześć

zdjęcie paszportowe; oświadcze-
nie lub zaświadczenie od lekarza  
o braku przeciwwskazań do 
wzięcia udziału w biegu; prawid-
łowo wypełnić wniosek wizowy, 
który można pobrać ze strony 
internetowej http://poland.mfa.
gov.by/pl/consular_issues/visas/
wniosek/ lub ze strony interneto-
wej MOK Terespol: www.mok-
terespol.com w zakładce Pliki do 
pobrania (przed wypełnieniem 
prosimy o kontakt z organiza-
torem). 

Ponadto osoby niepełnoletnie 
do ww. dokumentów muszą do-
łączyć: zezwolenie od rodziców/ 
opiekunów prawnych; kserokopie 
dowodów osobistych obojga ro-
dziców/opiekunów.

Są to dokumenty niezbędne 
do uzyskania białoruskiej wizy. 

Powyższe dokumenty należy 
dostarczyć do siedziby organiza-
tora najpóźniej do dnia 15 maja 
bieżącego roku.  Rejestracja za-
wodników 8 w MOK Terespol  
w dniu biegu. 

Do udziału w biegu można 
się zgłaszać się wcześniej oso-
biście i e-mailowo podając: imię 
i nazwisko (brzmienie tak jak 
w paszporcie); datę urodzenia; 
obywatelstwo; serię i numer 
paszportu, datę jego ważności; 
miejsce zamieszkania; miejsce 
pracy.

Osoby zgłaszające się wcześ-
niej w jeden z podanych wyżej 
sposobów są tak samo zobowią-
zane do dostarczenia ww. doku-
mentów do 15 maja br.

UWAGA! Ilość miejsc jest 
ograniczona i decyduje kolejność 
zgłoszeń.

Adres organizatora: Miej-
sk i  Ośrodek Ku lt u r y,  u l . 
Sienkiewicza 27, 21-550 Te-
respol, e-mail: mokterespol@
wp.pl. Osoby do kontaktu: 
Anna Pietrusik, Łukasz Po-
gorzelski tel: 507-170-018, 83-
375-22-65. Prosimy również  
o śledzenie naszej strony inter-
netowej: www.mokterespol.com

Prosimy o rozpropagowanie 
tej imprezy w Waszym środowi-
sku. Serdecznie zapraszamy do 
wzięcia udziału w imieniu orga-
nizatorów.

Anna Pietrasik 
dyrektor MOK w Terespolu

Szkoła Podstawowa im. 
Adama Mickiewicza w Kon-
stantynowie od lat cieszy się  
z wysokiego poziomu swoich ko-
szykarek. Rozgrywki tegoroczne 
dają również podstawy do radości.  
24 lutego na hali sportowej szkoły 
odbył się finał powiatu bialskiego 
w minikoszykówce dziewcząt - 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej.  
W pierwszym meczu SP Kon-
stantynów pokonała SP Wisznice 
wynikiem  40:0. SP nr 2 Mię-
dzyrzec Podlaski uległa SP nr 1 
Terespol  28:29. W meczu o III 
miejsce SP Wisznice przegrała  
z SP nr 2 Międzyrzec Podlaski 6:27.  
W walce o I miejsce SP Konstan-
tynów pokonała zdecydowanie 
SP nr 1 Terespol wynikiem 38:2, 
zdobywając puchar Bialskiego 
Szkolnego Związku Sporto-
wego i awans do rejonu. Finał 
rejonu odbył się 3 marca również  
w Konstantynowie, podczas 

Gmina Konstantynów

Wywalczyły puchar 
i awans do finału

którego rozegrano trzy mecze. 
Reprezentacja SP Konstantynów 
pokonała reprezentację SP nr 3 
Biała Podlaska 37:18. W drugim 
meczu SP nr 3 Biała Podlaska 
przegrała z SP Okrzeja 18:25. 
W meczu o I miejsce spotkały się 
SP Okrzeja i SP Konstantynów.  
W bardzo ładnym meczu dru-
żyna SP Okrzeja uległa drużynie 
SP Konstantynów 26:49.

Puchar Bialskiego Związku 
Sportowego i awans do finału 
wojewódzkiego w Lublinie zdo-
była drużyna ze Szkoły Podsta-
wowej im. Adama Mickiewicza 
w Konstantynowie.

Trener Dariusz Domitrz 
poświęca bardzo dużo czasu na 
treningi i cieszy się, że jego praca 
przynosi oczekiwane rezultaty. 
Zwycięskiej drużynie i jej trene-
rowi gratulujemy i życzymy suk-
cesu w województwie. 

Marek Horbowicz
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Koszykarki ze Szkoły Pod-
stawowy im. Adama Mickiewicza 
w Konstantynowie potwierdziły 
swoją mistrzowską klasę podczas 
finału wojewódzkiego w miniko-
szykówce dziewcząt - Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej, który od-
był się 16 marca 2015 r. na hali 
sportowej Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Lublinie. W rozgryw-
kach uczestniczyło 6 drużyn ze 
szkół podstawowych: nr 2 Kraś-
nik, nr 43 Lublin, Konstantynów, 
nr 2 Tomaszów Lubelski, nr 7 
Świdnik i nr 2 Opole Lubelskie. 

Rozegrano sześć spotkań  
w dwóch grupach. Wyniki meczy 
grupy A: SP nr 43 Lublin - SP nr 
2 Kraśnik 14:30; SP nr 43 Lub-
lin - SP Konstantynów 2:41; SP 
Konstantynów – SP nr 2 Kraśnik 
27:9 Wyniki meczy grupy B: SP 
nr 2 Tomaszów Lubelski - SP nr 
7 Świdnik 27:11; SP nr 7 Świd-
nik - SP nr 2 Opole Lubelskie 
26:28; SP nr 2 Opole Lubelskie 
- SP nr 2 Tomaszów Lubelski 
10:13. Mecz o trzecie miejsce: SP 
nr 2 Opole Lubelskie - SP nr 2 
Kraśnik 12:22. Mecz o pierwsze 
miejsce: SP nr 2 Tomaszów Lu-
belski - SP Konstantynów 4:40.

Znany lekkoatleta - senior z 
Białej Podlaskiej Andrzej Koł-
pak powrócił z tytułami z 24 
Halowych Mistrzostw Polski 
Weteranów w Lekkiej Atle-
tyce. Odbyły się one 28 lutego 

8 marca, na hali sportowej 
przy Zespole Placówek Oświato-
wych w Leśnej Podlaskiej odbyła 
się kolejna edycja siatkarskiego 
grand prix powiatu bialskiego. 
Organizatorem spotkania był 
powiatowy Zarząd LZS przy 
wsparc iu loka lnego k lubu 

Powiat bialski

Zwycięstwo 
Iflo Biała Podlaska

srebrny i brązowy 
medal kołpaka

Dobra passa koszykarek

w Toruniu. W biegach na 200 
m sportowiec zdobył srebrny 
medal, natomiast w biegach na 
400 m brązowy. Serdecznie gra-
tulujemy. 

(a)

GLKS-T Agrosport Leśna Pod-
laska. Z ważnych powodów na 
zawodach nie mógł wziąć udziału 
ich gospodarz, wójt gminy Leśna 
Podlaska Paweł Kazimierski. 
Pod jego nieobecność, oficjalne 
honory pełnił przewodniczący 
Rady Zrzeszenia LZS Arka-

Najlepszą zawodniczką 
(MVP) ze SP Konstantynów była 
Alicja Janczak. Puchar Energa 
BasketCup za zajęcie I miejsca 
w finale wojewódzkim i awans 
do f inału krajowego zdobyła 
drużyna ze Szkoły Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza w Kon-
stantynowie w składzie: Janczak 
Alicja (kapitan), Andrzejuk Mał-
gorzata, Broda Aleksandra, Ce-
lińska Anna, Dencikowska Julia, 
Fedczuk Sara, Filipiuk Wiktoria, 
Jakoniuk Magda, Kapłan Sandra, 
Mackiewicz Oliwia, Nowicka 
Aleksandra, Przybysławska Mar-
tyna. Trener: Dariusz Domitrz. 

Zwycięska drużyna wraz ze 
swoim trenerem została bardzo 
ciepło przywitana przez oczeku-
jących rodziców. 17 marca 2015 r. 
w szkole odbył się uroczysty apel, 
podczas którego mistrzyniom 
województwa wszyscy uczniowie 
odśpiewali „Sto lat”, a gratula-
cje i życzenia dalszych sukcesów 
złożyli: wójt Romuald Murawski 
i dyrektor szkoły Marek Horbo-
wicz.  Finał krajowy odbędzie się 
w dniach 5 – 7 czerwca 2015 r. 
w Gdańsku. Trzymamy kciuki. 

(a)

diusz Maksymiuk, który oficjal-
nie otworzył zawody. W turnieju 
wzięło udział 7 drużyn z powiatu 
bialskiego. Końcowe zwycięstwo 
odniosła drużyna debiutująca w 
tegorocznej edycji grand prix – 
IFLO Biała Podlaska, pokonując 
w finale Gaj Zalesie 2:0.

Trzecią lokatę wywalczyła 
ekipa z Piszczaca. Czwarte 
miejsce Glob-Max Czosnówka. 
Debiutująca w rozgrywkach 
drużyna gospodarzyj GLKS-T 
Agrosport Leśna Podlaska zajęła 
piąte miejsce. 

AM
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Z ż yCIA WsI  W GmINIE mIędZ yRZEC  L AtA 30 I  40 .  ub .  WIEku.

Quiz GościńcaZ zasobów Stowarzyszenia 
Miłośników Historii Międzyrzeca Dopłaty bezpośrednie w 2015 roku

Jak pewnie wszyscy producenci już wiedzą, że w roku 
bieżącym wydłużono termin składania wniosków  
o dopłaty bezpośrednie. Potrwa on do 15 czerwca 2015. 
Poniżej przedstawiam pytania z zakresu dopłat bezpo-
średnich.
1.  Jedną z płatności tegorocznych jest płatność do roślin 

wysokobiałkowych. Jednak płatność ta nie przysłu-
guje rolnikom, którzy:

A/   ubiegają się o wparcie w ramach pakietu Rolnictwo 
ekologiczne w PROW 2007-2013,

B/   ubiegają się o wsparcie Rolnictwo ekologiczne w ra-
mach działania Rolnictwo ekologiczne 2014-2020,

C/  prowadzą uprawę mieszanek traw z roślinami 
motylkowymi,

2.  Nowością w tegorocznych dopłatach jest płatność do 
bydła, która przysługuje rolnikowi, który:

A/  posiada co najmniej 1 szt.  młodego bydła do   
wieku 24 miesięcy,

B/  posiada co najmniej 3 szt.  młodego bydła do   
wieku 24 miesięcy,

C/  posiada co najmniej 3 szt. bydła bez względu   
na wiek zwierzęcia,

3.  Inną nową płatnością jest płatność dla młodych rol-
ników, która jest przyznawana do powierzchni nie 
większej niż:

A/  50 ha,
B/  10 ha,
C/  do powierzchni średniej krajowej,

4.  Od roku bieżącego został też wprowadzony system 
płatności dla małych gospodarstw, do systemu mo-
że przystąpić:

A/  każde gospodarstwo rolne, które zadeklaruje ten 
fakt we wniosku o dopłaty bezpośrednie,

B/  tylko małe gospodarstwa, dla których kwota na-
leżnych płatności bezpośrednich nie przekracza 
1250 EURO, 

 C/ tylko gospodarstwa rolne, których posiadacze za-
mierzają przekazać gospodarstwo innym rolnikom,

             Bożenna Warda 
– Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Odpowiedzi prosimy przesyłać do dnia 15 maja 
2015 r. na adres redakcji Gościńca Bialskiego.

 Rozwiązanie Quizu Gościńca nr 01/2015
1 –C
2 –C
3 - A
4 – b

Niestety tym razem nikt nie udzielił prawidłowych 
odpowiedzi.
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