POWIAT BIALSKI

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2016
W dniu 7 maja 2016 r. odbyły się Powiatowe Uroczystości „Dnia Strażaka” połączone z XVII Pielgrzymką
Strażaków Powiatu Bialskiego do Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej Królowej Podlasia w Kodniu.

N

a uroczystość przybyło około 400 strażaków oraz 34 poczty sztandarowe z jednostek OSP i ogniw gminnych Związku OSP RP.
Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu orkiestry strażackiej
z OSP Rossosz pod batutą Krzysztofa Guza, pocztów sztandarowych, pododdziałów PSP i OSP sprzed Sanktuarium do kościoła Św. Ducha na Kalwarii, gdzie została odprawiona Msza
Św. w intencji strażaków i ich rodzin, celebrowana przez ks. biskupa Piotra Sawczuka.

w Wilnie oraz z Powiatu Oberhavel z Niemiec, której przewodził
Steffen Schönfeld – Prezes Zarządu Powiatowego Straży Pożarnej Powiatu Oberhavel.

Gospodarzami uroczystości byli: dh Mariusz Filipiuk –
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Białej Podlaskiej i jednocześnie Starosta Bialski, st. bryg. Zbi-

Rangę uroczystości podnieśli swoją obecnością znamienici goście, m.in.: Marcin Duszek – Poseł na Sejm RP, Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski, st. bryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP
w Lublinie, Marcin Czyżak – Zastępca Dyrektora Departamentu
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, Michał
Litwiniuk – Zastępca Prezydenta Miasta Biała Podlaska, kierownicy służb mundurowych i jednostek współpracujących z PSP, władze
powiatowe oraz wójtowie i burmistrzowie z powiatu bialskiego.
Gośćmi honorowymi uroczystości były trzy zagraniczne
delegacje strażaków z Obwodu Brzeskiego z Białorusi pod
przewodnictwem płk Konstantina Szerszunowicza – Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej w Brześciu, z Rejonu Wileńskiego z Litwy pod przewodnictwem płk Arturasa
Vaisnorasa – Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej

2

gniew Łaziuk – Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej,
dh Jerzy Troć – Wójt Gminy Kodeń oraz o. Damian Dybała –
Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej.

goletnią Służbę” otrzymał: asp.sztab. Mirosław Bogucki – dowódca zmiany w KM PSP.
MEDAL SREBRNY „Za Długoletnią Służbę” otrzymał st.ogn. Janusz Chomziuk – starszy operator sprzętu specjalnego w KM PSP.

MEDAL BRĄZOWY „Za Długoletnią Służbę” otrzymali:
mł.bryg. Artur Tomczuk – dowódca zmiany w KM PSP;
kpt. Waldemar Wysokiński – dyżurny operacyjny w KM PSP;
st.ogn. Katarzyna Sawczuk – główny księgowy w KM PSP.
SREBRNĄ ODZNAKĘ „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych otrzymali:
mł.bryg. Mirosław Byszuk – kierownik sekcji w KM PSP;
mł.bryg. Ireneusz Wawer – zastępca naczelnika wydziału
w KM PSP.
BRĄZOWĄ ODZNAKĘ „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymali: st.ogn. Jan Szmytko – starszy operator
sprzętu specjalnego w KM PSP; st.ogn. Bogumiła Woźniak –
starszy technik w KM PSP.
AWANSE NA WYŻSZE STOPNIE SŁUŻBOWE: w korpusie ofi-
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Na początku uroczystości została złożona wiązanka kwiatów
pod figurą Św. Floriana przez delegację strażaków w składzie:
dh Mariusz Filipiuk, st.bryg. Zbigniew Łaziuk i dh Jerzy Troć.
Podczas uroczystości wręczono strażakom PSP, druhom OSP
i szefom służb i instytucji współdziałających z PSP odznaczenia
państwowe i resortowe oraz strażakom PSP nominacje na wyższe stopnie służbowe.
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył 5 strażaków
Medalami „Za Długoletnią Służbę”. MEDAL ZŁOTY „Za Dłu-

cerów: stopień STARSZEGO KAPITANA otrzymał:
kpt. Paweł Władyczuk – zastępca dowódcy zmiany w KM PSP;
w korpusie aspirantów: stopień APIRANTA SZTABOWEGO
otrzymał: st.asp. Mariusz Zaremba – zastępca dowódcy zmiany
w KM PSP;
stopień APIRANTA otrzymał: mł.asp. Grzegorz Tereszczuk –

starszy operator sprzętu specjalnego w KM PSP; w korpusie
podoficerów: stopień OGNIOMISTRZA otrzymali: mł.ogn.
Artur Matusiewicz – starszy ratownik kierowca; mł.ogn.
Sławomir Smal – starszy ratownik kierowca; stopień STARSZEGO SEKCYJNEGO otrzymali:sekc. Piotr Filipiuk – ratownik;
sekc. Krzysztof Kamiński – ratownik-kierowca;
sekc. Daniel Konaszewski – ratownik-kierowca; sekc. Radosław Marczuk – ratownik; sekc. Tomasz Panasiuk – ratownik-kierowca; sekc. Krzysztof Prokopiuk – ratownik; sekc. Piotr
Siergiej – ratownik-kierowca; sekc. Andrzej Woźniak – ratownik;
Stopień SEKCYJNEGO otrzymał:st.str. Wojciech Denicki – młodszy
ratownik-kierowca w korpusie szeregowych: stopień STARSZEGO STRAŻAKA otrzymali: str. Kamil Burda – stażysta; str. Grzegorz Kuszneruk – stażysta; str. Dominik Romaniuk – stażysta.

Za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań
służbowych Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej otrzymał bryg. Arkadiusz Leszczyński – naczelnik
wydziału logistyki w KM PSP.
Odznaczeniami resortowymi zostało uhonorowanych 22
osoby. ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU otrzymał: dh Jarosław Petryniuk – Gospodarz Ochotniczej Straży Pożarnej „Sidorki”
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MEDAL HONOROWY imienia Bolesława Chomicza otrzymali: dh Romuald Murawski – Wójt Gminy Konstantynów i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP
dh Franciszek Samczuk – członek Ochotniczej Straży
Pożarnej w Horodyszczu
ZŁOTY MEDAL „za Zasługi dla Pożarnictwa” po raz drugi
otrzymuje:
druh Zdzisław Wegiera – Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Wisznicach
ZŁOTY MEDAL „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Pan
Jarosław Tarasiuk - Prezes Zarządu PKP Cargo Centrum Logistyczne Małaszewicze; aspirant sztabowy Jakub Dębowski –
zastępca dowódcy zmiany; druh Hubert Sułkowski – skarbnik OSP „Sidorki”;
SREBRNY MEDAL „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:

ogn. Artur Matusiewicz – starszy ratownik kierowca; ogn.
Sławomir Smal – starszy ratownik kierowca; ogn. Janusz
Szymański – operator sprzętu specjalnego; mł.ogn. Krzysztof Andrearczyk – starszy ratownik kierowca; mł.ogn. Edward
Borkusewicz – starszy ratownik; mł.ogn. Mateusz Włodarczyk – ratownik kierowca;
BRĄZOWY MEDAL Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:
Pan Steffen Schȍnfeld – Prezes Zarządu Powiatowego Straży Pożarnych Powiatu Oberhavel;
ppłk SG Andrzej Tarasiuk – Komendant Placówki Straży Granicznej w Bohukałach; mjr SG Sławomir Klekotka – Komendant
Placówki Straży Granicznej w Kodniu; kpt. SG Piotr Grytczuk
– Zastępca komendanta Placówki Straży Granicznej w Terespolu; Pan Dariusz Olszewski - Kierownik Bazy Paliw Płynnych
w Małaszewiczach; st.kpt. Paweł Władyczuk – zastępca dowódcy zmiany; sekc. Marek Kamiński – młodszy ratownik
kierowca; st.sekc. Daniel Konaszewski – ratownik kierowca;
st.sekc. Radosław Marczuk – ratownik; dh Józef Paderewski
– członek OSP Terespol;
Pamiątkowe upominki z rąk dh Mariusza Filipiuka Prezesa
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP i st.bryg. Zbigniewa Łaziuka Komendanta Miejskiego PSP otrzymali:
przedstawiciele delegacji strażaków z Białorusi:
- płk Konstantin Szerszunowicz – Komendant Wojewódzki
Straży Pożarnej w Brześciu;
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- ppłk w st.spocz. Aleksandr Sawczuk – Prezes Brzeskiego
Obywatelskiego Stowarzyszenia „Strażacy Ochotnicy”
szef delegacji strażaków z Litwy:
- płk Arturas Vaisnoras - Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej w Wilnie;
przedstawiciele delegacji strażaków z Niemiec:
- Pan Steffen Schönfeld - Prezes Zarządu Powiatowego Straży Pożarnej Powiatu Oberhavel;
- Pan Detlef Wilczewski – Honorowy Prezes Zarządu Powiatowego Straży Pożarnych Powiatu Oberhavel;
Gratulacje i życzenia pod adresem strażaków składali: Marcin
Duszek – Poseł na Sejm RP, Robert Gmitruczuk Wicewojewoda Lubelski; st.bryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP; Marcin Czyżak – Zastępca Dyrektora
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego; płk
Konstantin Szerszunowicz Komendant Wojewódzki Straży
Pożarnej w Brześciu; ppłk w st.spocz. Aleksandr Sawczuk –
Prezes Brzeskiego Obywatelskiego Stowarzyszenia „Strażacy
Ochotnicy”; Steffen Schönfeld – Szef delegacji niemieckiej.

Po zakończeniu uroczystości na strażaków czekała gorąca
grochówka.
Podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Janowie
Lubelskim, które odbyły się 29 maja 2016 r. awans na stopień
brygadiera otrzyma mł. bryg. Szymon Semeniuk – dowódca
JRG Małaszewicze.
Opracował: mł.bryg. Mirosław Byszuk

90-lecie OSP Mazanówka

chotnicza Straż Pożarna w Mazanówce świętowała 23 kwietnia
2016 r. jubileusz 90-lecia istnienia swojej jednostki.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą
w intencji żyjących i zmarłych strażaków,
którą celebrował ksiądz proboszcz Zdzisław Matejuk i diecezjalny kapelan strażaków ksiądz Roman Sawczuk. Obchody
uroczystości uświetniły swoją obecnością poczty sztandarowe ze sztandarami
ZOSP RP i Jednostki OSP w Tucznej, oraz
orkiestra OSP Łomazy.
Po mszy strażacy, delegacje jednostek
OSP gminy Tuczna oraz goście uda-

Złotymi medalami Za zasługi dla pożarnictwa zostali uhonorowani druhowie:
Józef Samojluk, Stanisław Radkiewicz,
Danieluk Jan. Srebrne medale Za zasługi dla pożarnictwa otrzymali druhowie:
Edward Szepeluk, Ireneusz Kociubiński, Kazimierz Chmielewski, Kazimierz
Najdyhor, Romuald Zalewski.
Brązowe medale Za zasługi dla pożarnictwa otrzymali druhowie: Czesław Miciuk,
Janusz Miciuk, Mieczysław Piwoni, Mirosław Najdyhor, Stefan Kociubiński.

ście, jak również na tą okoliczność druh
Józef Samojluk przygotował wiersz, który
został odczytany przez jego córkę.
W uroczystościach jubileuszowych udział
wzięli m.in.: Z-ca komendanta miejskiego
PSP w Białej Podlaskiej mł. bryg. mgr inż.
Marek Chwalczuk, dyrektor Biura Terenowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej
dh Bożena Krzyżanowska, kierownik
filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej Andrzej Marciniuk, Przewodniczący Rady

li się w pochodzie pod świetlicę wiejską, gdzie odbył się ciąg dalszy uroczystości. Po złożeniu meldunku przez dowódcę
uroczystości druha Tomasza Kukawskiego dla prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Tucznej Zygmunta Litwiniuka
nastąpiło uroczyste podniesienie flagi
państwowej na maszt w trakcie którego
odegrano hymn państwowy. Następnie
głos zabrała prezes Zarządu OSP Mazanówka Marta Najdyhor, która przedstawiła monografię jednostki. Kolejnym
punktem uroczystości było odznaczenie
zasłużonych druhów jednostki.

Odznakę Wzorowy Strażak otrzymali
druhny i druhowie: Anna Iwaniuk, Iwona Iwaniuk, Karol Juszczuk, Karolina
Parzyszek, Marek Czech, Marta Najdyhor, Paweł Zalewski, Grzegorz Iwaniuk. Za wysługę lat odznakami zostali
uhonorowani następujący druhowie: za
70 lat Danieluk Jan, za 30 lat Sokulski
Stanisław, Hołownia Waldemar, za 25
lat Kobyliński Józef, Czech Radosław, za
15 lat Chmielewski Karol, Czech Jacek,
Kobyliński Grzegorz, za 5 lat Sokulski
Adrian.
Jubileusz 90-lecia swoimi przemówieniami i gratulacjami uświetnili przybyli go-

Powiatu Bialskiego Mariusz Kiczyński,
Wójt Gminy Sławatycze Grzegorz Kiec,
Przewodniczący Rady Gminy Tuczna Zbigniew Sokołowski, prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych w Tucznej, Wójt Gminy
Tuczna Zygmunt Litwiniuk oraz przedstawiciele miejscowych organizacji, którzy
na ręce prezes Zarządu OSP Mazanówka
Marty Najdyhor złożyli okolicznościowe
podziękowania i upominki. Uroczystości
zakończono strażackim poczęstunkiem
z udziałem zaproszonych gości, uczestników i organizatorów jubileuszu.

GMINA TUCZNA

O

Marcin Laskowski
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Pamiętają o Marszałku

* Z Pana perspektywy jakie są mocne
i słabe strony powiatu bialskiego?

To już 81 lat od śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego.
O tym fakcie, co roku pamiętają służby mundurowe oraz
włodarze naszej bialskiej
ziemi. W tym roku kwiaty
pod pamiątkową tablicą na
dworcu PKP w Białej Podlaskiej złożyli wicestarosta
bialski Janusz Skólimowski, komendant Placówki SG
w Białej Podlaskiej ppłk SG
Wojciech Rogowski, zastępca komendanta miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej
w Białej Podlaskiej mł. bryg.
Marek Chwalczuk, zastępca komendanta Wojskowej
Komendy Uzupełnień w Białej Podlaskiej mjr Grzegorz
Celiński, nadkom. Iwona
Wierzejska z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, ppor. Paweł
Waszczuk z Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej, a także Kamil Paszkowski dyrektor Biura Senatorskiego Grzegorza Biereckiego. Wartę pełnili uczniowie klasy mundurowej Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Białej Podlaskiej.

Ludzie i położenie, to są wielkie atuty
nadal nie w pełni wykorzystane.
O przygranicznym położeniu powiatu
bialskiego, potencjale gospodarczym
z tego wynikającym, walorach turystycznych nie tylko gmin nadbużańskich, rzece Bug jedynej w Europie tak
dużej rzece i nie uregulowanej wiemy
i mówimy od dawna. Trzeba przyznać,
że samorządy starają się cały czas poprawiać infrastrukturę i tworzyć sprzyjające warunki do rozwoju gospodarczego. Powiat bialski również ma
w tym swój udział. Ale jest to trudny temat wymagający starań i współpracy.
Mieszkańcy naszego powiatu są ludźmi pracowitymi i w większości wykształconymi, ale niestety wielu z nich
wciąż stąd wyjeżdża w poszukiwaniu
pracy.

Wicestarosta zwrócił się do obecnych z apelem, że o wielkich polskich
osobistościach należy pamiętać i czcić, by nie zatracić własnej tożsamości. Natomiast Tadeusz Mikinnik organizator inicjatywy podziękował zebranym i kilka słów powiedział o obchodzonej uroczystości.
Anna Jóźwik
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*Położenie to atut, ale… w powiecie
bialskim mamy dwa miasta Międzyrzec Podlaski i Terespol, obserwując
rozwój tych miast to Międzyrzec
rozwija się bardziej dynamicznie
niż Terespol, mimo korzystniejszego gospodarczego położenia Terespola. Zdaniem Pana z czego to
wynika?
Na ten dynamizm rozwoju wpływ
mają różne czynniki. Przygraniczne
położenie to atut, ale granica pomiędzy państwami pomimo różnorodnych starań ogranicza aktywność gospodarczą. Mały ruch przygraniczny
byłby elementem ożywiającym po
obu stronach granicy, ale my jako samorząd możemy jedynie dbać o jak
najlepsze stosunki pomiędzy samorządami i je rozwijać, a decyzje zapadają na szczeblu rządowym.
Miasto Terespol jeszcze nie zrównoważyło tej dysproporcji – miasto i wokół bogata gmina.
Wracając do Międzyrzeca Podlaskiego,
jestem przekonany, że sekret rozwoju
miasta tkwi w przedsiębiorczości ludzi
tu mieszkających. Są to ludzie otwarci
i odważni w realizacji swoich pomysłów. Wspierajmy ich i starajmy się
wszyscy jak najlepiej wykorzystać walory gospodarcze Międzyrzeca, miasta
które leży na skrzyżowaniu dróg A2
i S19 oraz międzynarodowej trasie kolejowej Berlin-Warszawa-Moskwa.

*Patrząc na rzeczywistość, która nas
otacza można postrzegać ją jako grę
… inicjatyw, interesów, a pan był
sportowcem i doskonale rozumie, że
piłka jest okrągła…, a jak się gra to
się wygrywa i przegrywa.
Byłem aktywnym sportowcem, wieloletnim zawodnikiem klubu Huragan
Międzyrzec Podlaski i sędzią piłkarskim
a piłka nożna to jest przede wszystkim
gra zespołowa. A gry zespołowe polegają na umiejętności współpracy, podporządkowania własnych ambicji. Tworzy się także przestrzeń do wydobycia
z siebie tego co najlepsze dla dobra
zespołu. Chęć współpracy, rywalizacji,
zwycięstwa to są codzienne emocje.
Piłka nożna to jest miłość, z tego się nie
wyrasta.

*Mówiliśmy o mocnych stronach
powiatu bialskiego a jakie zdaniem
pana są słabe strony?
Przede wszystkim bezrobocie i brak
dużych inwestorów, których nie udało
się pozyskać do tej pory. Z zainteresowaniem patrzę na miasto Biała Podlaska, które bardzo intensywnie pracuje
w tym obszarze i życzę temu sąsiedniemu samorządowi sukcesu, bo - jestem
pewien – że skorzystają na tym także
mieszkańcy powiatu bialskiego.
Niedostateczna ilość dużych inwestycji
w naszym powiecie może być konsekwencją zbyt słabo jeszcze rozwiniętej
infrastruktury, co w sposób znaczący
utrudnia pozyskanie i działalność inwestorów.
Zarówno Radni jak i Zarząd Powiatu za
priorytet uważają drogownictwo – modernizację istniejących i budowę nowy
dróg. Właśnie w tej dziedzinie będziemy w najbliższych latach bardzo intensywnie pracować.
Nie wykorzystujemy też w pełni naszego potencjału turystycznego, który
– moim zdaniem – jest jednym z ważniejszych atutów powiatu.

Ludzie i położenie

WYWIAD

*Ale nie udało się Międzyrzecowi
uzyskać praw miasta powiatowego,
mimo, że spełniał wszystkie kryteria.
Rzeczywiście lobby międzyrzeckie
w tej sprawie okazało się nieskuteczne.
Jest to temat złożony, ambicje powiatowe Międzyrzeca nie zostały zaspokojone – ówcześni parlamentarzyści reprezentujący ziemię międzyrzecką nie
wykazali wystarczającej determinacji.

Rozmowa z Januszem Skólimowskim Wicestarostą
Powiatu Bialskiego
*Co dalej z międzyrzeckim PKS?
Jest to jedyny PKS w powiecie bialskim i powinien istnieć nadal. Uważam, że należy dołożyć wszelkich starań – oczywiście w miarę możliwości
prawnych – żeby pomóc tej Firmie i jej
pracownikom, którzy od dziesięcioleci
świadczą usługi transportowe, nie tylko dla mieszkańców naszego powiatu.

*W szkołach ponadgimnazjalnych
powiatu bialskiego jest dużo wolnych miejsc, młodzież z powiatu
chętniej wybiera szkoły w miastach,
z czego to wynika?
Oświata
jest
szczególnie bliska
mojemu
sercu.
Przez
wiele lat sam
byłem nauczycielem i w pełni
rozumiem problem. Bez dzieci i młodzieży
nie ma szkoły,
a nam zależy na
tym, aby powiatowe placówki
oświatowe się
utrzymały. Na
pewno będziemy pracowali
nad uatrakcyjnieniem oferty
oświatowej. Chcę podkreślić, że aktualna oferta jest dobra, ale rynek oświatowy to też konkurencja i musimy brać w
tym udział.
Myślimy też o ofercie oświatowej skierowanej do naszych partnerów ze
wschodu. Chcielibyśmy aby młodzież
pochodzenia polskiego z Białorusi,
Ukrainy, Litwy miała możliwość kształcenia się w naszych szkołach. Wiem, że
jest taka potrzeba i chcemy wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom.
Zbliżają się wakacje ale też czas podejmowania decyzji o miejscu kształcenia
dzieci. Powinny być to przemyślane decyzje przedyskutowane przez rodziców

z dziećmi. Oferta szkół powiatowych
jest atrakcyjna i co najważniejsze na
wysokim poziomie. Zachęcam bardzo
gorąco do zapoznania się z nią.

*W powiecie zawiązała się koalicja
PSL-PiS, obie partie współrządzą
a więc wspólnie ponoszą odpowiedzialność za to co dzieje się na
naszym terenie. Jak układa się ta
współpraca?
Zawarliśmy porozumienie i to jest najbardziej właściwie słowo, koalicja byłoby za dużo powiedziane. Jesteśmy

zgodni w tym, że pracujemy dla dobra
mieszkańców tego terenu. Problemów
jest dużo i trzeba wspólnie podejmować trudne decyzje. Jesteśmy w tym
porozumieniu i staramy się o jeszcze
lepszą i efektywniejszą współpracę
z władzami województwa lubelskiego.
Patrząc z perspektywy mieszkańców
powiatu decyzja radnych Rady Powiatu Bialskiego wpisała się w wynik wyborów parlamentarnych, została dostrzeżona potrzeba zmiany i ta zmiana
została dokonana. Jestem przekonany,
że jest to zgodne z wolą większości
mieszkańców powiatu.
Rozmawiała: Ewa Koziara
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POWIAT BIALSKI

Rada Powiatu Bialskiego V kadencja 2014-2018
Nasi przedstawiciele w powiecie:
Tomasz Andrejuk

- radny Rady Powiatu Bialskiego, reprezentuje okręg wyborczy: Kodeń, Sławatycze, Tuczna, Sosnówka,
Wisznice. Jest to duży okręg, który
w Radzie Powiatu Bialskiego reprezentuje czterech radnych: Tomasz Andrejuk,
Łukasz Jaszczuk, Mariusz Kiczyński, Arkadiusz Misztal.
Tomasz Andrejuk ur. 28.11.1978 r.
w Kodniu, tutaj ukończył szkołę podstawową, spędził dzieciństwo i młodość. Do
Liceum Ogólnokształcącego im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej uczęszczał
w latach 1993-97. Następnie podjął studia – Medycyna Weterynaryjna w Lublinie (1997-2003).
Od 2003 r. mieszka i pracuje w Lecznicy
dla Zwierząt w Kodniu (prywatna praktyka). Kontynuuje tradycje rodzinne, ponieważ został weterynarzem tak jak ojciec
Jarosław Andrejuk i po nim przejął lecznicę w Kodniu.
Tomasz Andrejuk w 2010 r. kandydował na radnego Rady Gminy w Kodniu
i w poprzedniej kadencji pełnił obowiązki
z-ca przewodniczącego Rady Gminy Kodeń. Od 16.11.2014 r. jest radnym Rady
Powiatu Bialskiego, pełni obowiązki przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i jest członkiem Komisji Rewizyjnej.
Żona Magdalena z d. Semeniuk jest
farmaceutką, pracuje w aptece w Sławatyczach. Wychowują dwoje dzieci: Julię
i Pawła. Trzyletnie bliźniaki bardzo absorbują rodziców. Pan Tomasz stara się
wolny czas zagospodarowywać razem
z dziećmi. Na swoje hobby numizmatykę, książkę historyczną i wędkarstwo ma
teraz mniej czasu.
- Tutaj się urodziłem, chodziłem do szkoły, w czasie studiów wracałem do domu
i wybrałem Kodeń, Podlasie nadbużańskie za swoje miejsce do życia – mówił
Tomasz Andrejuk. Znam problemy ludzi
tutaj mieszkających, bo często sam ich
doświadczam. Od lat obserwuję i analizuję proces wyludniania się terenów
wschodnich powiatu. Nie jest to związane tylko z procesami demograficznymi a
więc urodzeniami i zgonami. Podstawo-
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wąkwestia jest brak pracy i możliwości
zatrudnienia się. Najliczniej ubywają ludzie
w wieku produkcyjnym, po prostu wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy. Gdybym nie
miał pracy, to też bym wyjechał. I dlatego jestem przekonany, że praca, możliwość podjęcia zatrudnienia to dzisiaj najważniejszy
problem z jakim muszą się zmierzyć ludzie.
Jako samorząd możemy pomóc poprzez
budowę infrastruktury, tworzenie korzystnych warunków i sprzyjającej atmosfery w zakresie tworzenia nowych
miejsc pracy przez prywatnych przedsiębiorców czy samo zatrudnienie.
Cały czas zwracam uwagę na modernizację i budowę infrastruktury drogowej,
bo liczę na to, że po dobrych drogach
dojedzie do nas poważny inwestor. Nasze tereny nadbużańskie, przygraniczne
mają przecież niekwestionowane zalety: bliskość granicy i możliwość pozyskania wykwalifikowanej siły roboczej.
Duże nadzieje wiążę z rozbudową suchego portu w Małaszewiczach. Gdyby tam udało się stworzyć 2 tys. miejsc
pracy, a nawet więcej, to cały nasz region by odżył. Port w Małaszewiczach
to element odtworzenia „Jedwabnego
Szlaku”, który przecież ożywi gospodarczo
nie tylko nasze tereny.
Dobre drogi to też bezpieczny dojazd do
pracy, dzisiaj codzienny dojazd 20-30 km do
pracy to żadna odległość, jeśli ta praca jest.
Powiat bialski to przede wszystkim teren
rolniczy. Producenci rolni poprawę swojej
sytuacji ekonomicznej widzą w poprawie
stosunków politycznych ze wschodnimi sąsiadami. Przecież rynek Białorusi, Ukrainy,
Litwy i Rosji to sąsiednie rynki a poprzez
położenie geograficzne nasi naturalni partnerzy gospodarczy.
Jakąś alternatywą dla mniejszych gospodarstw rolnych jest agroturystyka, ale trzeba sobie powiedzieć, że taka aktywność
gospodarcza nie jest dla wszystkich.
Przez gminy nadbużańskie przebiega europejski szlak rowerowy Grenn Velo.
O swojej pracy jako radnego mówi: Najbardziej intensywnie współpracuję
z władzami samorządowymi gminy Sławatycze i Kodeń. Jestem w stałym kon

takcie z wójtami tych gmin, uczestniczę
w posiedzeniach rad gmin, jestem zawsze
dostępny kiedy zaistnieje taka potrzeba. Znam na bieżąco problemy z jakimi
borykają się samorządy i mieszkańcy
tego terenu. W Kodniu samorząd myśli o
budowie nowego przedszkola, w miarę
swoich możliwości będę wspierał ta inicjatywę. W Sławatyczach od lat najważniejszą sprawą jest budowa drogi Biała
Podlaska-Tuczna-Sławatycze. Najbardziej
w tą inicjatywę jest zaangażowany kolega Mariusz Kiczyński, ale wszyscy zda-

jemy sobie sprawę, że jest to inwestycja
ważna nie tylko dla tego terenu, ale dla
całego powiatu bialskiego. Ta droga prowadzi na przejście graniczne w Sławatyczach, i ten wzmożony ruch oraz kolejne
zimy przyczyniły się do jej zniszczenia.
Podjęliśmy też starania z zamiarem budowy dróg z gruzobetonu, pomiędzy: kol.
Kopytów a Zastawkiem o długości 4,5 km
oraz drogę Kopytów-Nowy Dwór.
Należy tez poprawić nawierzchnię na drodze Kodeń-Biała Podlaska przez Piszczac.
Kodeń nie tylko na naszym terenie ale
też w Polsce kojarzy się przede wszystkim
z Sanktuarium Maryjnym Matki Bożej
Kodeńskiej, którym opiekują się ojcowie
oblaci. Mają oni duży wkład w promocję
naszego terenu i aktywnie uczestniczą
w życiu społecznym gminy. Na naszym
terenie żyją też wyznawcy prawosławia
i cieszy to, że potrafimy żyć w zgodzie. Jest
to taki praktyczny a nie książkowy przykład ekumenizmu.
Ewa Koziara

MIĘDZYRZEC PODLASKI

Nowy oddział rehabilitacyjny
Już od 17 maja Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim może oficjalnie szczycić się
nowym oddziałem rehabilitacyjnym. Bowiem tego dnia nastąpiło jego otwarcie.
Przybyło na nie liczne grono przyjaciół SP
ZOZ, wśród nich należy wymienić: radnych sejmiku Województwa Lubelskiego
z przewodniczącym Przemysławem Litwiniukiem na czele, radnych powiatu
bialskiego ze starostą Mariuszem Filipiukiem, wicestarostą Januszem Skólimowskim i przewodniczącym rady powiatu Mariuszem Kiczyńskim na czele,
a także członków Rady Społecznej Szpitala, którego przewodniczącym jest
Franciszek Jerzy Stefaniuk.
Na inwestycję związaną z oddziałem
rehabilitacyjnym składa się: adaptacja pomieszczeń nadbudowanej części
A budynku szpitala polegająca na wykonaniu pełnego zakres robót budowlanych, elektrycznych, wod-kan i co.
Oddział został w pełni wyposażony. Wykonano również adaptację pomieszczeń
na pracownię tomografii komputerowej
(bez wyposażenia), kompleksową przebudowę, remont kuchni szpitalnej oraz
przebudowę ciągów komunikacyjnych.

W efekcie tych prac do dyspozycji pacjentów na oddziale rehabilitacyjnym
będzie 30 łóżek oraz zaplecze rehabilita-

cyjne dla pacjentów ambulatoryjnych. W
wyniku przeniesienia oddziału rehabilitacji do nowych pomieszczeń zwiększona zostanie liczna łóżek oraz wyasygnowane zostaną dodatkowe pomieszczenia

ski, MAriusz Filipiuk który powiedział:
Pragnę serdecznie podziękować i pogratulować dyrekcji tego wspaniałego obiektu. Dzięki wysiłkowi pracy i determinacji
możemy podziwiać tę inwestycję. Oddanie

dla oddziału chirurgii ogólnej i urazowej.
Całość tej potężnej inwestycji to wartość
ok. 1 700 000 zł. Znacząca kwota z tych
środków (600 000 zł) pochodzi z budżetu
powiatu bialskiego. Pozostałe środki to
wsparcie miasta Międzyrzec Podlaskim
(120 000 zł), gmin Międzyrzec Podlaski
(70 000 zł) i Drelów (60 000 zł), pozostałe
to środki szpitala.
Poświęcenia oddziału dokonał ks. infułat
Kazimierz Korszniewicz. Słowom uznania dla dyrekcji szpitala, pracowników i
nad inwestycją nie było końca. Wśród zabierających głos był także starosta bial-

oddziału do użytku pacjentom powiatu
bialskiego jest niezwykle ważne w sprawnej i specjalistycznej obsłudze medycznej.
Ufam, że oddział będzie dobrze spełniać
swoje zadania i pomoże w zwiększonej
trosce o dobro pacjentów, którym będzie
służył. Podziękował także przyjaciołom
szpitala za życzliwość, wsparcie i pomoc
oraz wspomniał nieżyjącego wieloletniego dyrektora szpitala Ireneusza Stolarczyka.
Tekst: Anna Jóźwik
Zdjęcia: Grzegorz Siemakowicz

Jubileuszu 10-lecia zespołu „Leśne Echo”
z Zaścianek był okazją, by 15 maja w tej
miejscowości gminy Międzyrzec Podlaski zorganizować imprezę powiatową
z inscenizacją w wykonaniu jubilatów pn.
„Jak to na wsi niegdyś bywało… – sadzenie
ziemniaka”. Impreza plenerowa zgromadziła liczną publiczność, szczególnie że
ciekawość wzbudzał także konkurs na
„Najsmaczniejszą potrawę ziemniaczaną”.
Wśród gości byli obecni m.in.: Marcin Kamil Duszek – Poseł na Sejm RP, Mariusz
Filipiuk – starosta bialski, Mariusz Kostka

– wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bialskiego, Marek Sulima – radny Powiatu
Bialskiego, Krzysztof Adamowicz – wójt
Gminy Międzyrzec Podlaski z małżonką,
Krzysztof Radzikowski – skarbnik Gminy Międzyrzec Podlaski, radni gminni
i dyrektorzy gminnych instytucji.
Na scenie obok jubilatów można było
usłyszeć zaproszone zespoły: „Echo”
z Przychód, „Ale Baby” z kapelą z Berezy,
„Sami Swoi” z Tłuśćca, „Jutrzenka” z kapelą z Rogoźnicy, „Hreczka” z Zaścianek,
„Podlasianki” z Rokitna, „Kaczeńce” z Czo-

GMINA MIĘDZYRZEC PODLASKI

Jak to na wsi niegdyś bywało…
snówki, „Kalina” z Wygnanki oraz „Zespół
Śpiewaczy” z Żerocina. Podczas imprezy
można było odwiedzić stoiska twórców
ludowych.
W konkursowe szranki na najsmaczniejszą potrawę stanęło 10 osób oraz zespół
ludowy, ale komisja mogła wybrać tylko
trzech laureatów. I tak I miejsce zajęła Eugenia Cap, II – Hanna Wasiluk, zaś III –
Henryka Tymoszuk.
Podziękowania należą się sponsorom,
którzy jak zawsze nie zawiedli.
Tekst Anna Jóźwik
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CKIW OHP ROZKOSZ

Bieg Pamięci Sachsenhausen
Od 28 kwietnia do 02 maja 2016 r. dziesięcioosobowa grupa najlepszych sportowców wraz z dwoma opiekunami Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP z Roskoszy wzieła udział
w projekcie ,,Deutsch-Polnische Jugendbegegungnung anlässlich des 49. Sachsenhausen-Gedenklaufes", dofinansowanym przez program Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
Uczestnicy naszego Centrum zostali zaproszeni przez Starostwo powiatowe
Oberhavel, które już po raz 49 jest współorganizatorem „Biegu Pamięci Sachsenhausen”. Bieg, który każdego roku
odbywa się 1 maja w Oranienburgu, poświęcony jest pamięci ofiar obozu Sachsenhausen. Młodzi sportowcy z Niemiec
i Polski spotykają się aby Biegiem Pamięci Sachsenhausen oraz wspólnymi
rozgrywkami sportowymi uczcić pamięć
ofiar nazizmu. Wspólnie składają także
hołd zgładzonym w obozie koncentracyjnym podczas II wojny światowej.
Młodzież ECKiW OHP wzięła udział
w sztafecie międzynarodowej oraz w bie-

gu głównym na dystansie 7,5 km. W sztafecie międzynarodowej na podium ze
swoją drużyną stanął Adrian Sosnowski
zajmując II miejsce, natomiast III miejsce
zajęli Ireneusz Zając i Grzegorz Jurkitewicz. W biegu głównym brało udział
ok. 900 osób i też na podium stanęło aż
trzech uczestników ECKiW OHP - I miejsce zajął Józef Skrzypiec, II Konrad Gło-
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wacki, III Kamil Kowalewski a na IV miejscu uplasował się Andrzej Głowacki.
Młodzieży zapewniono liczne atrakcje,
m.in. zajęcia integracyjne z młodzieżą z Niemiec oraz zwiedzanie Berlina:
Mur Berliński, Reichstag, najbogatszą
dzielnicę Berlina, Bramę Brandenburską
oraz miejsce upamiętniające Holokaust.
Uczniowie zwiedzili także Muzeum Sach-

senhausen w Oranienburgu, będące
jednym z ważniejszych miejsc pamięci
w Niemczech.
Dla wszystkich uczestników udział
w projekcie był niezwykłą lekcją historii
i z pewnością na długo pozostanie w ich
pamięci.
Małgorzata Zając
ECKiW OHP w Roskoszy

Terespol to miasto graniczne liczące 6 tys. mieszkańców, położone malowniczo na zachodnim brzegu rzeki Bug w Nadbużańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

TERESPOL

Miasto Terespol
Na lata 2007-2015 została opracowana Strategia Rozwoju
Miasta Terespol, która realizowana konsekwentnie przyniosła widoczne rezultaty. Z wykorzystaniem dofinansowania
środków unijnych wybudowana została kanalizacja sanitarna
na terenie całego miasta, co umożliwiło dalszy jego rozwój.
Rozwinęła się infrastruktura obsługująca przygraniczny ruch
turystyczny, głównie handel i usługi. Powstało wiele sklepów
i pawilonów handlowych generujących nowe miejsca pracy,

Rzeka Bug w pobliżu miasta, fot. K.Tarasiuk
Podstawą rozwoju miasta jest jego położenie na głównym
węźle komunikacyjnym - drogowym i kolejowym - łączącym
Europę Wschodnią i Zachodnią (w Terespolu znajdują się nowoczesne przejścia graniczne), a także bliskość ponad trzystu
tysięcznego Brześcia na Białorusi.
Ostatnie lata to dla miasta Terespol okres intensywnego rozwoju. Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku
a później do strefy Schengen, wschodnia granica Polski stała się
również granicą Unii Europejskiej i układu państw Schengen.
Aby dostosować istniejące przejścia graniczne do standardów
europejskich przeprowadzono szereg inwestycji infrastrukturalnych. Jedna z największych tego typu była rozbudowa Placówki Staży Granicznej i drogowego przejścia granicznego w
Terespolu a także budowa siedziby służb granicznych i Kolejowego Przejścia Granicznego. Wyremontowany został również
budynek dworca kolejowego i rondo przed dworcem. Ta część
miasta zyskała nowoczesny wygląd.

Kolejowe Przejście Graniczne
dzięki czemu znaczna liczba mieszkańców miasta i okolic znalazła zatrudnienie. Również z udziałem środków europejskich
gruntownie wyremontowane zostały szkoły na terenie Terespola. Przy hali sportowej Miejskiego Ośródka Kultury wybudowane zostało boisko wielofunkcyjne „Orlik 2012”. Nową
siedzibę zyskał Urząd Miasta Terespol. Zaadoptowany został
na ten cel budynek byłego pogotowia ratunkowego, które
przeniesione zostało do specjalnie dostosowanego według
norm europejskich budynku przy ulicy Sienkiewicza. Dzięki
takiej reorganizacji, centrum miasta zyskało dodatkowe lokale na cele gospodarcze. Z pomocą środków wspólnotowych
zrewitalizowane zostało centrum miasta i budynek Biblioteki
Miejskiej z salą konferencyjną i siedzibami organizacji pozarządowych oraz przyległy Park Miejski - foto: Maciuk.

Drogowe Przejście Graniczne
W ramach środków wspólnotowych wyremontowane zostały droga krajowa E2 i powiatowa tzw. „Nadbużanka”. Władze
miasta podjęły starania mające na celu budowę pieszego
przejścia granicznego w miejscu istniejącego niegdyś Mostu
Terespolskiego.
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Strategiczne położenie miasta uwarunkowało
jego bogatą historię. Terespol i jego okolice
były miejscem licznych walk i bitew, a miasto
było kilkakrotnie niszczone i odbudowywane.
Pamiątkami tamtych wydarzeń są zachowane
zabytki. Jednym z nich jest prochownia, która stanowiła część Twierdzy Brzeskiej. Została
wybudowana na Przedmościu Terespolskim w 1913 roku przez
Rosjan. W 1915 roku zajęły ją wojska niemieckie i austro-węgierskie. Wraz z oswobodzeniem Terespola w 1919 roku została
przejęta przez odrodzone Wojsko Polskie.

Prochownia Terespol 2
Wykorzystywana w celach wojskowych do 1939 roku. Po drugiej wojnie światowej pełniła różne funkcje: magazynowo-produkcyjno- gospodarcze. W 1992 roku została wpisana do rejestru zabytków. Terespolska Prochownia od roku jest otoczona
opieką przez Koło Miłośników Fortyfikacji i Historii.
Najstarszym zabytkiem Terespola jest cerkiew wzniesiona
w XVIII w. jako świątynia unicka. W 1875 r., na skutek likwidacji
unickiej diecezji chełmskiej, cerkiew w Terespolu przeszła do
Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. W czasie remontu w latach 1897-1898 obok cerkwi wzniesiono wolno stojącą dzwonnicę, na której zawieszono dzwon współfundowany przez cara
Mikołaja II, zaś w jej wnętrzu wykonano nowe freski. Warta uwagi jest również wybudowana w 1892 roku na pobliskim cmentarzu kaplica pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego.
Charakterystyczną dla Terespola budowlą jest żelazny obelisk
przy ul. Wojska Polskiego - Pomnik Budowy Szosy Brzeskiej
zwany też Pomnikiem Pracy, a popularnie - Żelaznym Pomnikiem lub Żelaznym Słupem.

Wzniesiony został z inicjatywy ówczesnego ministra stanu Królestwa Polskiego (Kongresowego), a wcześniej dyrektora generalnego Dyrekcji Przemysłu i Kunsztów - Stanisława Staszica
w celu upamiętnienia budowy w latach 1820 - 1823 brukowanej szosy prowadzącej z Warszawy do Brześcia, która była ważnym szlakiem komunikacyjnym Królestwa, mającym ogromne
znaczenie ekonomiczne i polityczno-wojskowe. Odsłonięty został uroczyście 21 maja 1825 r. wraz z identycznym obiektem
w Warszawie przy ul. Grochowskiej. Ozdobiony jest płaskorzeźbami przedstawiającymi panoramy Warszawy, Siedlec i Brześcia oraz scenami z budowy traktu.
Terespol to miasto wielokulturowe, dlatego, w kalendarz imprez kulturalnych świetnie wpisał się zainicjowany 18 lat temu
coroczny Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich Niewątpliwie najważniejsze i najbardziej prestiżowe wydarzenie kulturalne Terespola.

Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich
Terespol, to również miejsce wielu wydarzeń historycznych,
dzięki pomocy i zaangażowaniu mieszkańców miasta, niektóre
wydarzenia zostały odtworzone np. Rekonstrukcja Bitwy pod
Terespolem z czasów Insurekcji Kościuszkowskiej.

Bitwa pod Terespolem z czasów Insurekcji Kościuszkowskiej
Również dzięki zaangażowaniu społecznemu mieszkańców
Prochownia wpisana na listę zabytków - część fortyfikacji Twierdzy Brzeskiej stała się jedną z głównych atrakcji Terespola.
Organizowane są tam wystawy i prelekcje. Dzięki pozyskanym
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego środkom wybudowana została makieta przedstawiająca Kolej Warszawsko
–Terespolską i przygotowana stała wystawa kolejnictwa.
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Prochownia Terespol

TERESPOL

Drugim ważnym wydarzeniem w kalendarzu imprez miasta jest
organizowany od 11 lat wspólnie z władzami białoruskimi Międzynarodowy Bieg Przyjaźni Terespol–Brześć, którego charakterystyczną cechą jest cykliczna zmiana miejsca startu i mety.
Niewątpliwie najważniejsze i najbardziej prestiżowe wydarzenie kulturalne Terespola.
Terespol to również przepiękne nadbużańskie krajobrazy, niesamowita dzika rzeka Bug a także miejsce atrakcyjne do rozwo(UM)
ju handlu, logistyki oraz usług transgranicznych.
Panorama Terespola, fot. Maciuk

„Nie Bij Mnie – Kochaj Mnie”
W poniedziałek 16 maja Miejski Ośrodek Kultury oraz dzieci z Miejskiego Przedszkola w Terespolu i młodzieżą z Zespołu Szkół Publicznych nr 1 zorganizowali akcję "Historia misia
– nie bij mnie, kochaj mnie". Celem naszej akcji było zwrócenie uwagi przechodniów. Chcieliśmy sprawić, że zatrzymają
się na chwilę, przeczytają co pluszowy miś ma im do powiedzenia. Liczyła się reakcja! Chcemy pokazać, że warto jest
podejść do małej, bezbronnej osoby. Zanim przedszkolaki
i młodzież wyszła na ulice, wcześniej starannie przygotowano
do akcji zebrane wcześniej pluszowe misie. Kolorowano fiszki
i bandażowano maskotki. We wtorek (10 maja) przedszkolaki
uczestniczyły w koncercie profilaktycznym wykonanym przez
,,Małą Orkiestrę Dni Naszych” ufundowany przez Pełnomocnika
Burmistrza do Spraw Uzależnień Bożenę Kowaluk. Dnia 16-052016 r. przedszkolaki i młodzież z Gimnazjum wyszły pod opieką wychowawczyń na ulice miasta Terespol, niosąc przed sobą
pluszowe misie. Przygotowane pluszaki zawitały w Urzędzie
Miasta Terespol gdzie przywitał je Burmistrz Miasta Terespol

Jacek Danieluk. Akcja budziła zainteresowanie mieszkańców.
Ludzie przystawali i zadawali pytania, a młodzież chętnie opowiadała o akcji oraz o tym, żeby reagować, gdy widzimy, że ktoś
krzywdzi dzieci. Można przypuszczać że akcja spotkała się z dobrym odbiorem wśród mieszkańców.
Katarzyna Polaczuk
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Muzeum J.I. Kraszewskiego w Romanowie

Noc Muzeów
Na zwiedzających Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego
w Romanowie czekało14 maja moc atrakcji. Wśród nich wernisaż wystawy czasowej pt. „Kajetan i Bogusław Kraszewscy – rodzinne pasje i tradycje”. Wystawa została zorganizowana w 120.
rocznicę śmierci Kajetana Kraszewskiego (najmłodszego brata
pisarza) oraz 100. rocznicę śmierci Bogusława Kraszewskiego
(najstarszego syna Kajetana) – osobowości ciekawych i przedsiębiorczych ziemian. Po wystawie miłą niespodzianką było to,
iż Ludwik Plater- Zyberk – krewny Joanny z Moraczewskich
Gwiazdowskiej (rodzina siostry matki pisarza) przekazał do
zbiorów muzeum medal z herbem Jastrzębiec (herb rodzinny
Kraszewskich) z serii Herbiarz Szlachty Polskiej wydany przez
Mennicę Polską.

Zainteresowaniem cieszyło się spotkanie autorskie z Anną
Czerwińską-Rydel, która w serii biograficznych powieści dla
dzieci i młodzieży również napisała opowieść o Józefie Ignacym Kraszewskim.
Zgromadzonych zachwycił koncert w wykonaniu Doroty Klej –
skrzypaczki z Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie. Była
okazja również posłuchać prelekcji Zbigniewa Jankowskiego
pn. „Jak daleko i jak blisko… o rozmiarach Układu Słonecznego”.
Ze względu na pogodę nie odbyła się obserwacja nieba. W za-

POWIAT BIALSKI

Ocena zadrożeń
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W Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej 5 maja w ramach
podróży historyczno-geograficznej gościła kadra kierownicza
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego oraz Wojskowej Komendy
Uzupełnień z Lublina, Chełma, Zamościa, Puław oraz Białej Podlaskiej, a także zaproszeni goście. Celem przyjazdu jest przygotowanie do treningu sztabowego, który odbędzie się w połowie
maja. Wojskowi mają podczas dwudniowego badania terenu
dokonać oceny zagrożeń oraz stanu infrastruktury technicznej
i przeciwpożarowej w powiecie bialskim. Jednocześnie jest to
okazja do poznania walorów przyrodniczych i historycznych
tego terenu m.in. na przykładzie obronnych elementów Twierdzy Brzeskiej w Kobylanach. Z pewnością szkolenie pomoże w
pogłębieniu wiedzy merytorycznej z zakresu historii wojskowości, co pozwoli na wykorzystanie jej do kształtowania postaw
patriotycznych wśród wojska i pracowników. Podczas wyjazdu
swoją obecność zapowiedzieli szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie płk dypl. Piotr Chudzik oraz szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku płk Jan Górniak.
Uczestników warsztatów przywitał w powiecie starosta bialski

mian za to Sławomir Miernicki z Siedleckiego Towarzystwa
Miłośników Astronomii poprowadził okolicznościowy wykład.
Miłe wyróżnienie czekało jedną z osób związanych z muzeum.
Przedsięwzięcie było okazją do wręczenia Medalu Zasłużony
dla Powiatu Bialskiego Jadwidze Mazuruk wieloletniej pracownicy Muzeum J. I. Kraszewskiego za nieoceniony wkład pracy w rozwój tej instytucji.
Powiat bialski na imprezie reprezentował starosta bialski Mariusz Filipiuk oraz radni: Ryszard Boś i Mateusz Majewski.
Noc Muzeów po raz pierwszy zorganizowano w 1997 r. w Berlinie, a w Polsce w 2003 r. i stała się już tradycją w kalendarzu
Tekst: Anna Jóźwik
kulturalnym.
Foto Muzeum J. I. Kraszewskwiego w Romanowie

Mariusz Filipiuk, który serdecznie zaprosił ich do zwiedzania powiatu i korzystania z uroków ziemi bialskiej. Gospodarzem pobytu
był ppłk Artur Łojek – komendant WKU w Białej Podlaskiej. Obec-

nych w program podróży wprowadził zastępca Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie ppłk Ireneusz Olender.
Wojskowi na terenie powiatu przebywali od 5 do 6 maja.
Tekst i foto: Anna Jóźwik

W Szkole Podstawowej w Rossoszu dnia 23 marca miała
miejsce doniosła uroczystość – 98 rocznica urodzin Patrona
szkoły ppłk Stefana Skoczylasa.
Po zapaleniu zniczy i złożeniu kwiatów przed pomnikiem Patrona
szkoły, dyrektor szkoły Lucyna Krać przywitała licznie przybyłych
gości: przedstawicieli Związku Żołnierzy BCh: Mariana Wojtasa
członka Prezydium Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Związku
Żołnierzy BCh w Warszawie, Edwarda Harasima v-ce Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Żołnierzy BCh w Lublinie, Jana
Kusza członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia Żołnierzy BCh
w Lublinie, Józefa Koprianiuka prezesa Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Żołnierzy BCh w Rossoszu. Przywitała też przedstawicieli
władz wojewódzkich, powiatowych i samorządowych: Czesławę
Uścińską pełniącą obowiązki kierownika delegatury Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej, Andrzeja Marciniuka
przedstawiciela Marszałka Województwa Lubelskiego, Mateusza
Majewskiego radnego Rady Powiatu Bialskiego oraz licznie przybyłych przedstawicieli władz samorządowych z Kazimierzem Weremkowiczem wójtem gminny Rossosz na czele.
Następnie dyrektor szkoły przypomniała sylwetkę bohatera.
Wszyscy zebrani minutą ciszy oddali hołd poległym podczas
II wojny światowej.
Dyrektor Szkoły przytoczyła liczne przykłady dobrej nauki i zachowania uczniów szkoły świadczące o tym, że szkoła godna jest imienia Patrona ppłk Stefana Skoczylasa.
W dalszej części dyrektor szkoły Lucyna Krać podziękowała za wyróżnienie dyrektora szkoły medalem za zasługi 75-lecia powołania
Batalionów Chłopskich – nadanym przez Zarząd Główny Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich oraz za wyróżnienie dla Szkoły Podstawowej im. ppłk Stefana Skoczylasa w
Rossoszu „Złotym Asem” za 2015 rok, za pielęgnowanie i propagowanie idei patriotycznych oraz tradycji historycznych – nadanym
przez Zespół Redakcyjny strony internetowej www.kl30.pl. Podziękowanie i gratulacje otrzymał także Kazimierz Weremkowicz
wójt gminy Rossosz.
Następnie pani Czesława Uścińska odczytała list Roberta Gmitruczuka wicewojewody lubelskiego z okazji obchodzonej uroczystości, zaś Andrzej Marciniuk w imieniu Sławomira Sosnowskiego Marszałka Województwa Lubelskiego oraz w imieniu Zarządu

GMINA ROSOSZ

Święto Patrona Szkoły Podstawowej
w Rossoszu
Województwa Lubelskiego wręczył dyrektor szkoły Dyplom Uznania dla SP im. ppłk Stefana Skoczylasa w Rossoszu z okazji 98 rocznicy urodzin Patrona Szkoły.
W dalszej części uroczystości głos zabrał Edward Harasim, który
wspominał o działalności Batalionów Chłopskich na Lubelszczyźnie. Marian Wojtas wręczył Dyplom uznania dla dyrektora szkoły
nadany przez Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Pan Wojtas w
swoim przemówieniu często zwracał się do młodzieży szkolnej
podkreślając, że dziś przed nimi inne wyzwanie bo cytując Cycero
„Żadne miejsce nie powinno Ci być milsze nad Ojczyznę” - do młodzieży dziś należy podbijanie świata wiedzą. Krystyna Rachoń
– Kulicka vice prezes Oddziału Powiatowego ZNP W Białej Podlaskiej odczytała skierowany do młodzieży szkolnej list. Następnie
odbyło się podsumowanie przeprowadzonego konkursu wiedzy
o Patronie. Konkurs obejmował starszą młodzież szkolną (klasy IV
– VI). I miejsce w konkursie zajęły ex eqvo Gabriela Chwedoruk
i Sylwia Ossowska z kl. IV, II miejsce Aleksandra Bujnik z kl. V,
III miejsce Paulina Kalicka z Kl. VI. Nagrody laureatom konkursu
wręczył Marek Kulawiec nauczyciel, który konkurs przygotował i
przeprowadził. Zaś w konkursie plastycznym „Portret Stefana Skoczylasa” wśród klas młodszych nagrodzono klasę I, a wśród klas
starszych klasę IV. Nauczycielka Jolanta Dymowska koordynator
konkursu, wręczyła nagrody ufundowane przez Radę Rodziców

wszystkim jego uczestnikom. W części artystycznej wystąpił zespół Wierzbaki, prowadzony przez Danutę Szaniawską. W przedstawieniu dzieci mówiły o zaszczycie i dumie z postawy Patrona
szkoły. Podkreślały, że „naród, który nie zna swojej historii i tradycji
– ginie”. Dzieci przedstawiły wybrane wiosenne zwyczaje i gry ludowe, być może takie gry w jakie bawił się Patron szkoły kiedy był
dzieckiem.
Zaś młodzież starsza przedstawiła montaż, przygotowany przez
nauczycielkę Urszulę Tomczak, wspomnienia z życia i działalności
Patrona. Prezentacja pięknego i tragicznego życiorysu młodego
patrioty przeplatana była pieśniami wykonanymi przez chór szkolny pod kierunkiem Agnieszki Zgiet. Uroczystościom szkolnym
towarzyszyła wystawa zdjęć „Rossosz w starej fotografii”.
Na zakończenie uroczystości dyrektor szkoły podziękowała
wszystkim osobom zaangażowanym w organizację obchodów
Dnia Patrona Szkoły, a przybyłym gościom za udział w uroczystości i założyła życzenia świąteczne.
Danuta Szaniawska

15

CEiPM ZAPRASZA

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
W strukturach komend wojewódzkich Ochotniczych Hufców Pracy od 2004 r. funkcjonują Centra
Edukacji i Pracy Młodzieży. W Lubelskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP są cztery CEiPM w: Lublinie,
Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.
W ramach CEiPM w Białej Podlaskiej działa Młodzieżowe Biuro Pracy, Mobilne Centrum Informacji
Zawodowej, Dział Projektów Europejskich, Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników,
Ośrodek Szkolenia Zawodowego.
Celem istnienia CEiPM jest wspieranie młodzieży na lokalnym, krajowym i europejskim rynku pracy.

Młodzieżowe Biuro Pracy
Świadczy usługi z zakresu pośrednictwa pracy, rozpoznając
indywidualne potrzeby pracodawców jak i poszukujących
pracy: bezrobotnych i młodzieży uczącej się powyżej 15 roku
życia. Zdaniem Katarzyny Goździołko pośrednika pracy, dzięki pomocy MBP pracodawca ma szansę szybko pozyskać pożądanych pracowników. - Pomagamy w uzyskaniu odpowiedniego
zatrudnienia – mówiła, poprzez: pozyskiwanie ofert pracy stałej i
krótkoterminowej, rejestracji osób poszukujących pracy oraz dokonywania doboru: oferta - kandydat.

Targi pracy w Parczewie, pierwsza od prawej Katarzyna Goździołko, Katarzyna
Wilawer pośrednik pracy i asystent EURES

MBP organizuje giełdy pracy oferując w ten sposób pracodawcom pomoc w pozyskaniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, przeprowadzając wstępną rekrutację
i selekcję na dane stanowisko pracy.
Pośrednik pracy po zapoznaniu się z umiejętnościami, kwalifikacjami i doświadczeniem klienta oraz jego oczekiwaniami przedstawia
dostępne oferty pracy. Dodatkowo informuje o innych usługach
prowadzonych przez CEiPM OHP. Rocznie nasze biuro odwiedza
łącznie 1600 osób bezrobotnych jak również uczących się.
Pośrednik pracy Katarzyna Wilawer jest też asystentem EURES
a wiec pomaga w zdobywaniu informacji o warunkach pracy w
krajach Unii Europejskiej a także dysponuje ofertami pracy w UE.
- Dodatkową formą wsparcia osób poszukujących pracy jest organizacja Targów Pracy. Ich celem jest umożliwienie nawiązania
bezpośredniego kontaktu osób poszukujących pracy z pracodawcami oraz uzyskanie wiedzy na temat lokalnego rynku pracy powiedziała.
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Mobilne Centrum
Informacji Zawodowej
- Aktualnie realizujemy zajęcia z doradztwa zawodowego indywidualne i grupowe w ramach projektu „Obudź swój potencjał” w ECKiW OHP w Roskoszy i OSiW OHP w Radzyniu Podlaskim. W czerwcu rozpoczniemy cykl zajęć z doradztwa zawodowego w Zakładzie
Karnym w Białej Podlaskiej filia Zabłocie. Zajęcia prowadzimy od
wielu lat i ta współpraca ma na celu wsparcie osób opuszczających zakład karny w powrocie na rynek pracy – mówiła Dorota
Sorbian-Przybysz doradca zawodowy.
- W trakcie roku szkolnego współpracujemy ze szkołami z terenu miasta Biała Podlaska i powiatów: bialskiego, łukowskiego,
radzyńskiego i parczewskiego. Realizujemy zajęcia pomagające
młodzieży w trafnym wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej – podkreśla Agata Szaniawska-Trochonowicz doradca
zawodowy.
Mobilne Centrum Informacji Zawodowej współpracuje również
z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Warsztatami Terapii Zajęciowej, parafiami, organizacjami pozarządowymi i osobami bezrobotnymi
z terenu działania CEiPM. Celem działalności jest wspieranie
osób, które mają trudności w odnalezieniu się na współczesnym rynku pracy.
Specjalista ds. rozwoju zawodowego Małgorzata Siłakowicz
zajmuje się monitorowaniem rynku pracy dla zidentyfikowania potrzeb szkoleniowych, planowania kierunków rozwoju
zawodowego osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem.
Zajmuje się również planowaniem szkoleń zawodowych, które
mają za zadanie przyuczyć do zawodu, podwyższyć kwalifikacje lub umożliwić przekwalifikowanie. Szkolenia dobierane są
indywidualnie w zależności od potrzeb klienta.
- Planujemy w ramach Ośrodka Szkolenia Zawodowego organizację kursu kosmetycznego, który zainteresowanym osobom
pozwoli zdobyć w tym zakresie kwalifikacje. Zapraszamy na kurs
panie, które chcą nabyć nowe umiejętności bądź podwyższyć posiadane. Na przykład panie prowadzące zakłady fryzjerskie, chcąc
poszerzyć swoją ofertę usług też mogą z naszej propozycji skorzystać – zachęca Małgorzata Siłakowicz.

Dział Projektów Europejskich
Realizuje projekty europejskie, które pracownicy działu Agnieszka Brodacka-Ochnio i Rafał Najdychor piszą samodzielnie oraz
projekty systemowe przygotowane przez Komendę Główną
OHP.
- Otrzymaliśmy dofinansowanie projektu „Impuls do rozwoju”
w ramach programu Erasmus + na kwotę 465 831,29 PLN – mówiła

tkaniem podsumowującym w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
w Białej Podlaskiej.
W ramach projektu w kwietniu b.r. grupa młodzieży OHP wzięła udział w międzynarodowej wymianie młodzieży w Vikersund
w Norwegii – poinformował Rafał Najdychor.
CEiPM w Białej Podlaskiej rozpoczęło realizację projektu systemowego „Obudź swój potencjał” oraz przygotowuje się do kolejnego
„Akcja Aktywizacja”, których celem jest wsparcie 70 młodych osób
na lokalnym rynku pracy. Zostały też złożone dwa projekty wymiany
młodzieży w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
CEiPM w Białej Podlaskiej
ul. Sikorskiego 5
tel. 83 342 70 90

Wszystkie usługi są świadczone bezpłatnie!!!

Refundacja wynagrodzeń
młodocianych pracowników
Jest kolejnym zadaniem realizowanym przez CEiPM.
- Z refundacji mogą skorzystać pracodawcy, którzy zatrudniają młodocianych pracowników na podstawie umowy o pracę; posiadają
kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne dla instruktorów praktycznej
nauki zawodu – informowała Elżbieta Czyromiszkin starszy specjalista ds. refundacji. Pracodawca może skorzystać z pomocy publicznej jeśli nie przekroczył kwoty 200 tys. euro tej pomocy.

CEiPM ZAPRASZA

Agnieszka Brodacka –Ochnio autorka projektu. Projekt skierowany
jest do uczestników OHP z województwa lubelskiego kształcących się w
zawodzie kucharz, fryzjer, mechanik. Będą oni doskonalić swoje umiejętności podczas trzytygodniowych staży zawodowych we Włoszech.
Nasze dotychczasowe doświadczenie wskazuje iż młodzież uczestnicząca w takich projektach nie tylko podnosi swoje kompetencje zawodowe ale również poznaje europejski rynek pracy.
- CEiPM uczestniczy w realizacji projektu partnerskiego Learning-Developing-Networking złożonego przez niemiecką organizację
Stadtjugendpflege Lauenburg. Projekt rozpoczął się w 2015 r. szkoleniem kadry w Niemczech, a zakończy w październiku 2016 r. spo-

Starszy specjalista ds. refundacji Ewa Lisowska uważa, że taka
pomoc jest istotnym wsparciem pracodawcy, ponieważ nie musi
on ponosić całkowitych kosztów związanych z wykształceniem
młodocianego pracownika.
- A może przyjrzeć się mu, kształcić zgodnie ze swoimi oczekiwaniami
i w ten sposób pozyskać wykwalifikowanego pracownika. Po trzyletniej
praktycznej nauce zawodu taki człowiek ma też większe możliwości
odnalezienia się na rynku pracy - powiedziała.
W strukturze CEiPM w Białej Podlaskiej są też Młodzieżowe Centra
Kariery, które znajdują się w Terespolu i Miedzyrzecu Podlaskim powiat bialski, Parczewie – miasto i powiat parczewski oraz w Radzyniu
Podlaskim – miasto i powiat radzyński.
W Parczewie młodzież ma dostęp do Ośrodka Szkolenia Zawodowego a w Radzyniu Podlaskim do Punktu Pośrednictwa Pracy.
Ewa Koziara
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Środowiskowy Dom Samopomocy

Artyści Nieprzetartego Szlaku

Uczestnicy grupy Perły Życia ze Środowiskowego Domu Samopomocy wzięli
udział w XXVI Międzynarodowych Spotkaniach Artystów Nieprzetartego Szlaku w Lublinie, które odbyły się w dniach
22-24 kwietnia 2016 r. Organizatorami
SANS jest Międzynarodowy Nieprzetarty
Szlak, Fundacja Nieprzetartego Szlaku,
Centrum Arteterapii w Lublinie i Środowiskowy Dom Samopomocy „Akademia Artystyczna” w Lublinie, a inicjatorem i koordynatorem Nieprzetartego Szlaku Michał
Stanowski. Na scenie ACK UMCS Chatki
Żaka aktorzy z Polski, Białorusi, Ukrainy i
Litwy prezentowali spektakle poruszające szeroką tematykę z wykorzystaniem
różnych technik: pantomima, teatr cieni i
lalek. Tak, jak poprzednie i ten miał przewodni temat – Afryka, do którego nawiązywała scenografia w „Chatce Żaka” stroje
uczestników Balu, który odbył się pierwszego dnia imprezy na Bursakach z udziałem Teatru Promienistych oraz Wielkie
Bębnienie zorganizowane pod lubelskim
Ratuszem z udziałem artystów, wolontariuszy i grup uczestniczących w imprezie.
Każdego dnia odbywały się omówienia
teatralne pod kierunkiem specjalistów
od teatroterapii, znawców teatrów osób
z niepełnosprawnością oraz muzykoterapii. Podsumowaniem imprezy był Wielki
Finał, podczas którego wszyscy uczestnicy SANS otrzymali dyplomy i upominki.
Spotkaniu towarzyszył również Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Teatr w
obiektywie”.
Perły Życia zakwalifikowały się obok in-

W

Sanktuarium
Matki
Bożej
Leśniańskiej 15 maja odbył się
XXII Festiwal Pieśni Maryjnej.
Festiwal otworzyli gospodarze: o. Marek
Moga przeor klasztoru w Leśnej Podlaskiej, wicestarosta bialski Janusz Skólimowski i wójt gminy Leśna Podlaska
Paweł Kazimierski. Wśród zaproszonych
gości byli: Mariusz Kiczyński przewodniczący Rady Powiatu, Marian Tomkowicz
wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Jury w składzie Ireneusz Parafiniuk,
Maria Stręk Tomasiak oraz Zbigniew
Szewczuk przesłuchali 20 wykonawców.
Nagrody przyznano: W kategorii solistów:
I miejsce – Patrycja Czarnocka z Siedlec, II
miejsce – Katarzyna Gadomska z Leśnej
Podlaskiej, III miejsce – Aleksandra Sacharczuk z Kodnia.
W kategorii zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne:I miejsce – Zespół

nych artystów do zaprezentowania na
scenie spektaklu „Brühl, czyli o zawiłościach ludzkiej natury”.
Przegląd teatrów osób niepełnosprawnych SANS, w którym uczestniczyli stał
się dla nich interesującym wyzwaniem.
Wzbudził w nich niewiarygodnie pozytywne emocje połączone z tremą i obawą,
jak się zaprezentują. Mieli świadomość, że
wystąpią obok nich inne grupy teatralne,
których repertuar był fascynującym wachlarzem odzwierciedlającym intrygujące zainteresowania współczesnością,
natchnionym
światem baśni
czy też literaturą klasyczną. Perły Życia
doświadczyły
na SANS 2016
w
Lublinie
niezapomnianych
chwil,
których nikt
im nie odbierze. Przeżywanie występu
przed publicznością,
jak
sobie poradzą
i co powiedzą o nich inni. Rozmowy w
garderobie, przebieranie w stroje, powtarzanie kwestii aktorskich, gorączkowe pośpieszanie wolontariusza, że zaraz
wychodzimy na scenę. I to tym mocniej
emocje grały w każdym z nas, że nasza
uczestniczka główna postać spektaklu

„Brühl, czyli o zawiłościach ludzkiej natury” miała stosunkowo krótki czas(trochę
ponad miesiąc) na opanowanie nowej
roli. Rada konsultacyjna XXVI Międzynarodowych Spotkań Artystów Nieprzetartego Szlaku uznała jej kreację za bardzo
ciekawą, a naszą grupę Perły Życia określono mianem teatru słowa.
„Wielkie Bębnienie” pod Ratuszem, przemarsz ulicami Starego Miasta w Lublinie
pod Zamek, nastrojowość Wielkiego Finału, poczucie łączącej więzi, której istotą jest niepełnosprawność pokazały jaki

żar i radość istnienia tli się w tych wyjątkowych jednostkach. Jesteśmy przepełnieni pasją i poczuciem spełnienia, że
podjęliśmy się kolejnego wyzwania, które
powiodło nas na nieprzetarty, ale coraz
bardziej znany i bliski sercu szlak.
Beata Kupryś

XXII Festiwal Pieśni Maryjnej

„Łobaczewianki” z GOK w Kobylanach,
II miejsce – Schola dziecięco – młodzieżowa z Leśnej Podlaskiej, III miejsce –
Zespół „Pogodna Jesień” z GOK w Konstantynowie. Nagroda Specjalna – dla
Najmłodszych Uczestników trafiła do
Zespołu „Niezapominajki” z Przedszkola
Samorządowego w Leśnej Podlaskiej.
Nagroda Specjalna przeora o. Marka
Mogi – Za Autorską Pieśń „Matko Leśniańska” dla Scholi pw. Św. Jana Pawła
II w Siedlcach. W kategorii Chóry: I miejsce – Chór Parafii pw. Chrystusa Króla
w Międzyrzecu Podlaskim, II miejsce
– Schola i chór Parafii Św. Apostołów
Piotra i Pawła w Łomazach, III miejsce –
Chór „Oremus” z Międzyrzeca Podlaskiego. Nagroda im. Danuty Bołtowicz

– Chór męski „Fortis” z Międzyrzeca
Podlaskiego. Nagroda GRAND PRIX –
Chór Parafii Św. Trójcy w Huszczy.
Zwycięzcom, podziękowania i dyplomy wręczali: przeor klasztoru o. Marek
Moga, wójt Gminy Leśna Podlaska Paweł Kazimierski i przewodniczący Rady
Powiatu Mariusz Kiczyński.
Dziękujemy sponsorom, zaproszonym
gościom, uczestnikom imprezy i zgromadzonej publiczności za udział w Festiwalu i zapraszamy za rok, na kolejny
XXIII Festiwal Pieśni Maryjnej w Leśnej
Podlaskiej.
Organizatorami imprezy byli: Starostwo
Powiatowe w Białej Podlaskiej, Gminny
Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej
oraz Sanktuarium MB Leśniańskiej.(l.)

DEBIUT

Michał Grzywaczewski

Nr. 81; pkk@mbp.org.pl

Pokolenie
pokolenie przemijających za życia
gwiazd blednących jeszcze
przed jutrzenką
pokolenie nietrzeźwych bez picia
wymachujących bezczelnie butelką
pokolenie dorosłych już w młodym wieku
tych co pozjadali wszystkie rozumy
pokolenie ubogich w objęciach mody
tych co za duże sumy nędzników
kupują kostiumy
pokolenie bogów bez duszy
z krzyżem lekko ciążącym na szyi
pokolenie z kamienia
które lekki wiatr kruszy
niechaj nie myślą
że wrażliwością będą straszyli

Marmurowi ludzie
nietykalni piękni twardzi
o uśmiechu bogów Południa
oczach bogiń Północy
chmurni dumni wyniośli
żywe idealistyczne figury
ruchome pomniki natury
zjawiskowi realnie nierealni
o rzeźbach twardych
rysach ostrych
miękkich wargach
o silnych dłoniach
kochankowie bogiń
i synowie bogów
tylko brak im skrzydeł
tylko brak im serca

Urodził się w 1998 r. Jest absolwentem
Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Białej Podlaskiej, obecnie
uczniem II klasy Liceum Ogólnokształcącego imJ.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej.

Książęta z bajek
książąt z bajek jest tutaj na pęczki
ani jednego na całe życie
stoją wyniośli na każdym rogu
książąt z bajek jest tutaj na pęczki
a wszyscy o maskach grackich bogów
i oczach bogiń – rój Adonisów
książąt z bajek jest tutaj na pęczki

Do domu
wiodą nas post-kawowe oczy
drogą zbyt daleką
ciągną się stopy wykute z metalu
i strach o krok o życie o sen
bo nie można nam spać
w drodze zbyt dalekiej
i z głową chorągwią
furkoczącą na wietrze
sen nie jest dla nas
błądzących do domu

Życzenia dla Koci (Niech Ci)
niech los ci kocim okiem mrugnie
z czarnego pyszczka gwieździstej nocy
szczęście zamruczy koło ucha
potem niech ci los
kocim okiem mrugnie
a wspomnienia niech ci będą kotem
co odchodzi i znów wraca
niech los ci kocim okiem mrugnie
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SPORT

POWIAT BIALSKI

W piątym, ostatnim turnieju VI
Bialskiej Ligi Szachowej rozegranym w Konstantynowie wzięło
udział 66 szachistów, uczniów
szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Bialskiego, Radzyńskiego
i Łosickiego. Uczestnikami rozgrywek byli uczniowie z Białej Podlaskiej, Międzyrzeca Podlaskiego,
Terespola, Sarnak, Konstantynowa, Łomaz, Małaszewicz, Misiów,
Grabanowa, Jelnicy, Sławatycz
i Kąkolewnicy.
Szachiści rywalizowali w ośmiu kategoriach wiekowych: szkół podstawowych klas I – III, szkół podstawowych
klas IV – VI, szkół gimnazjalnych i szkół
ponadgimnazjalnych z podziałem na
dziewczęta i chłopców.
W kategorii dziewcząt klas I – III zwyciężyła Karolina Wysokińska SP Nr
3 Międzyrzec Podlaski przed Oliwią
Korszeń SP Grabanów i Aleksandą
Korowajczuk SP Sarnaki. W tej samej
kategorii wśród chłopców zwyciężył Jerzy Rzeńca SP Nr 3 Międzyrzec
Podlaski przed Dawidem Zacharjaszem SP Nr 2 Międzyrzec Podlaski
i Filipem Sienkiewiczem SP Konstantynów.
W kategorii dziewcząt klas IV – VI zwyciężyła Aleksandra Zielińska SP Sarnaki przed Lilianną Czopińską SP Nr
3 Międzyrzec Podlaski i Joanną Szymańską SP Sarnaki. Wśród chłopców
pierwsze miejsce zajął Wiktor Kukawski SP Nr 3 Międzyrzec Podlaski
przed Jakubem Pożarowszczykiem
SP Konstantynów i Adamem Rypiński SP Misie.
W kategorii dziewcząt szkół gimnazjalnych pierwsze miejsce zajęła
Aleksandra Lisiecka Gimnazjum
w Sarnakach przed Aleksandrą Kuźmicz Gimnazjum Katolickie w Białej
Podlaskiej i Giulią Frąckiewicz Gimnazjum w Jelnicy. W kategorii chłopców zwyciężył Marek Prokopiuk
Gimnazjum w Terespolu przed Mariuszem Kuźmiczem Gimnazjum Katolickie w Białej Podlaskiej i Grzegorzem Olichwirowiczem Gimnazjum
Katolickie w Białej Podlaskiej.
Wśród dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyła Weronika Zawistowska Zespół Szkół w Małaszewiczach przed Andżeliką Petruczenko
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Bialska Liga Szachowa

II LO w Białej Podlaskiej i Dominiką
Porębą LO Sikorski w Międzyrzecu
Podlaskim. W kategorii chłopców
pierwsze miejsce zajął Michał Uściń-

ski II LO w Białej Podlaskiej przed
Marcinem Dudkiem IV LO w Białej
Podlaskiej i Dawidem Płandowskim
Technikum w Małaszewiczach.

SPORT

Na zwycięzców czekały pamiątkowe
dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci książek szachowych.
Gospodarze obiektów sportowych,
dyrektor Szkoły Podstawowej w Konastantynowie Marek Horbowicz i wójt
Gminy Konstantynów Romuald Murawski zapewnili uczestnikom i opiekunom gorące kiełbaski oraz kompot.
Niespodzianką była relacja na żywo
przeprowadzona przez dziennikarzy
Radia „Biper”. Turniej rozegrano w bardzo dobrych warunkach oraz miłej
i koleżeńskiej atmosferze.
Na zakończenie zawodów nastąpiło
podsumowanie wyników ze wszystkich rozegranych dotychczas turniejów w: Białej Podlaskiej, Międzyrzecu Podlaskim, Terespolu, Łomazach
i Konstantynowie.
Klasyfikacja generalna po 5 turniejach.
W kategorii dziewcząt klas I – III zwyciężyła Karolina Wysokińska SP Nr
3 Międzyrzec Podlaski 440 p. przed
Oliwią Korszeń SP Grabanów 430 p.
Karoliną Tymoszuk SP Nr 3 Międzyrzec Podlaski 295 p. W tej samej kategorii wśród chłopców zwyciężył Jerzy
Rzeńca SP Nr 3 Międzyrzec Podlaski
400 p. przed Filipem Sienkiewiczem
SP Konstantynów 320 p. i Mariuszem
Kurczyńskim SP Nr 3 Międzyrzec Podlaski 264 p.
W kategorii dziewcząt klas IV – VI zwyciężyła Marta Michalak SP Nr 1 Terespol 288 p. przed Lilianną Czopińską
SP Nr 3 Międzyrzec Podlaski 280 p.
i Joanną Szymańską SP Sarnaki 210
p. Wśród chłopców pierwsze miejsce
zajął Wiktor Kukawski SP Nr 3 Międzyrzec Podlaski 500 p. przed Robertem
Tymoszukiem SP Nr 3 Międzyrzec
Podlaski 285 p. Cezarym Sobechowiczem SP Łomazy 224 p.
W kategorii dziewcząt szkół gimnazjalnych pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Kuźmicz Gimnazjum Katolickie
w Białej Podlaskiej 440 p. przed Giulią
Frąckiewicz Gimnazjum w Jelnicy 280
p. i Aleksandrą Leszek Gimnazjum w
Terespolu 250 p. W kategorii chłopców zwyciężył Grzegorz Olichwirowicz Gimnazjum Katolickie w Białej
Podlaskiej 440 p. przed Markiem
Prokopiukiem Gimnazjum w Terespolu 370 p. i Jakubem Niczyporukiem
w Konstantynowie 306 p.
Wśród dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyła Weronika
Zawistowska Zespół Szkół w Małaszewiczach 480 p. przed Andżeliką

Petruczenko II LO w Białej Podlaskiej
390 p. i Dominiką Porębą LO Sikorski w Międzyrzecu Podlaskim 300 p.
W kategorii chłopców pierwsze miejsce zajął Michał Uściński II LO w Białej
Podlaskiej 460 p. przed Mateuszem
Prokopiukiem I LO Biała Podlaska 360
p. i Marcinem Dudkiem IV LO w Białej
Podlaskiej 320 p.

Najlepszym zawodnikiem okazał
się Wiktor Kukawski z Międzyrzeca
Podlaskiego, który zwyciężył w
każdym z 5 rozegranych turniejów.
Jako nagrodę otrzymał elegancki
komplet szachów.
We wszystkich turniejach wzięło
udział 334 szachistów. Sędzią zawo(ls.)
dów był Marek Uściński.

21

DIECEZJA SIEDLECKA

Caritas Diecezji
Siedleckiej
świętuje 25-lecie
Caritas Diecezji Siedleckiej powstała na terenie Mazowsza i Lubelszczyzny 25 lat temu. Od
początku stale wspiera najbardziej potrzebujących i dociera do nich z chrześcijańską otuchą
i nadzieją, wierząc, że ich sytuacja - dzięki wspólnym konkretnym działaniom - zmieni się na lepsze. 22 maja br. organizacja świętowała w Siedlcach swój jubileusz.
Jubileuszowe obchody rozpoczęto Mszą
Świętą w Katedrze Siedleckiej, której
przewodniczył Jego Ekscelencja ks. Bp
Kazimierz Gurda. Następnie, w Centrum
Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce rozpoczęła się gala z udziałem wielu znamienitych gości. Zgromadzeni mieli okazję
obejrzeć film o działaniach organizacji i
wysłuchać przemówień okolicznościowych. Na koncercie „NÓWKA” zaśpiewa
Olga Szomańska, polska wokalistka i aktorka, której towarzyszyli: Hadrian Filip
Tabęcki – piano i Piotr Malicki - gitary.
W organizację wydarzenia włączyły się
aktywnie osoby niepełnosprawne, które
przygotowały bufet.
Sztuka niepełnosprawnych
Przedsmakiem uroczystych obchodów
był wernisaż i wystawa prac osób niepełnosprawnych z Warsztatów Terapii
Zajęciowej i Środowiskowego Domu
Samopomocy, która odbyła się w dniach
10-22 maja w Centrum Kultury i Sztuki
w Siedlcach przy ul. Świrskiego 31. Twórczość tych osób pokazuje, że w każdym
człowieku tkwi wielki potencjał i można
się nim dzielić, tak jak uśmiechem, modlitwą czy dobrym słowem.
25 lat minęło…
Caritas to organizacja kościelno-charytatywna. Została erygowana 14 kwietnia
1991 roku dekretem Biskupa Siedleckiego Jana Mazura. Obejmuje swoim
zasięgiem 248 parafii. Dyrektorami byli
kolejno: ks. Julian Jóźwik (w latach
1991-2003), ks. Krzysztof Hapon (w
latach 2003-2012), a obecnie jest ks.
Marek Bieńkowski (od 2012 roku). Siedzibą diecezjalnej Caritas jest powstałe
w latach 1991-2001 Centrum Charytatywno-Duszpasterskie im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty.
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Istnieją, by pomagać
Od momentu powstania, Caritas Diecezji Siedleckiej, kierując się misją niesienia pomocy potrzebującym, otacza ich
opieką, nie pozostawiając samotnymi
w trudnych sytuacjach życiowych (finansowych, zdrowotnych, prawnych
i moralnych). Ten szczytny cel realizowany jest poprzez wiele działań, jak prowadzenie 2 jadłodajni dla osób uboższych
i innych, które znalazły się w trudnych
warunkach, udzielanie doraźnej pomocy rodzinom i ludziom samotnym (np.
poprzez wydawanie paczek żywnościowych i wsparcie finansowe). Organizacja
prowadzi 2 Świetlice Socjoterapeutyczne (Parczew, Siedlce) i Świetlicę Profilaktyczno-Wychowawczą (Siedlce) dla
dzieci oraz 5 Warsztatów Terapii Zajęciowej (Biała Podlaska, Kisielany, Parczew,
Siedlce, Skórzec) i Środowiskowy Dom
Samopomocy (Biała Podlaska) dla osób
niepełnosprawnych. W diecezji działają
też 10 punktów Centrów Pomocy Interdyscyplinarnej, które pomagają osobom
pokrzywdzonym przestępstwem (Siedlce, Łaskarzew, Łosice, Skórzec, Trojanów, Biała Podlaska, Parczew, Włodawa,
Radzyń Podlaski, Międzyrzec Podlaski),
2 Centra Wolontariatu (Biała Podlaska,
Siedlce), 2 Centra Integracji Społecznej
skierowane do osób defaworyzowanych
na rynku pracy (Biała Podlaska, Siedlce),
Zakład Aktywności Zawodowej (Siedlce),
a także 4 Wypożyczalnie Sprzętu Rehabilitacyjnego (Biała Podlaska, Parczew,
Radzyń Podlaski, Siedlce). Dzieło Caritas
aktywnie tworzą 82 Szkolne Koła Caritas
oraz 23 Parafialne Zespoły Caritas.
Programy i akcje
Całe spektrum programów i akcji Caritas pokazuje, jak wielkie są potrzeby
mieszkańców diecezji. Do najbardziej

rozpoznawalnych należą: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, kiedy w parafiach
rozprowadzane są świece Bożonarodzeniowe oraz Jałmużna Wielkopostna, kiedy do koszyków wielkanocnych wkładamy czekoladowe baranki od Caritas. Jest
kilka akcji skierowanych bezpośrednio
do dzieci i młodzieży: „Wakacyjna Akcja
Caritas”, Program „Skrzydła” (w tym roku
wsparty również dzięki akcji „Kilometry
Dobra”), „Tornister Pełen Uśmiechów”.
Mieszkańcy mogą liczyć na specjalistyczne
poradnictwo w Punkcie Konsultacyjno-Interwencyjnym w Siedlcach (m.in. z udziałem prawnika, psychologa), skorzystać
z pomocy przy rozliczaniu zeznań podatkowych PIT, otrzymać żywność z programu
Embargo i uzyskać wsparcie w programie
„Subkonto” czy też „Drachma”.
Razem tworzymy Caritas
Organizacja funkcjonuje dzięki wszystkim ludziom dobrej woli, dlatego wielkim wsparciem jest modlitwa i pomoc
finansowa w postaci odpisywania 1%
podatku właśnie na jej rzecz, a także
ofiarowanie innych darowizn. Pan Jezus,
jak czytamy w Piśmie Świętym „Nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć”
(Mt 20,28). Dobroć, którą Caritas dzieli
się z ludźmi w trudnych życiowych momentach pochodzi i z potrzeby serca,
i z misji Kościoła. Wielu z beneficjentów
wymaga długofalowej pomocy. - Podczas 25 lat ogromna liczba osób swoimi
staraniami budowała tę tętniącą życiem
wspólnotę, wrażliwą na cierpienie i ubóstwo innych. Niektórzy już odeszli, inni
wciąż rozwijają swoje umiejętności niesienia dobra, by zmniejszyć różnice dzielące
społeczeństwo, ponieważ każdy w oczach
Pana Boga ma taką samą wartość i taką
samą godność – mówi ks. Marek Bieńkowski, dyrektor siedleckiej Caritas. (cds)

Rozległa tematyka, bogactwo kolorów, technik twórczych i wykorzystywanych surowców to cechy charakterystyczne rękodzieła Zofii Bobryckiej z Romanowa gm.
Janów Podlaski. Od ponad 10 lat jej wyroby stanowią ozdobę wystaw, kiermaszów
i przeglądów sztuki ludowej.
Z równym powodzeniem wykonuje stroiki i pisanki wielkanocne, co wianuszki sobótkowe, haftowane obrazy, stroiki bożonarodzeniowe i wieńce dożynkowe. Sprawdza się też wyśmienicie w roli kucharki stosującej przepisy regionalne do przygotowywania potraw o wyjątkowych walorach smakowych. Miała okazję je sprawdzać
na festiwalach smaków organizowanych w Roskoszy i Czartajewie (woj. podlaskie).
Zamiłowanie do rękodzieła wyniosła z domu rodzinnego, choć z racji obowiązków
zawodowych i rodzinnych podjęła go i rozwinęła twórczo dopiero po przejściu na
emeryturę. Z sentymentem wspomina kurs szkoły ludowej, organizowany w janowskim GOK przed 12 laty. Połknęła wtedy bakcyla, który skłania do poszukiwań
i doskonalenia warsztatu. Prace Zofii Bobryckiej nagradzane były wielokrotnie na
konkursach, przeglądach i festynach w: Białej Podlaskiej, Ciechanowcu, Czartajewie, Janowie Podlaskim, Kąkolewnicy, Lublinie i Sosnówce. – Ogromnie lubię nowe
wyzwania. Dlatego sięgam po różne surowce do tworzenia ozdób cieszących oko.
Posiłkuję się sznurkiem sizalowym, skórą, tkaniną, styropianem, kolorowymi nićmi
i zasuszonymi roślinami,
które zbieram od wiosny
do jesieni. Na tworzenie
przeznaczam każdą wolną chwilę. Sprawia mi
to wielką przyjemność
– mówi o sobie autorka
bogatej kolekcji stroików
na każdą okazję. Warto
dodać, że od 9 lat jest też
sołtysem wsi Romanów.

MOJE PASJE

Ozdoby na różne okazje

(g)
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Czerwiec

2016

11-12 czerwca
Międzyrzec Podlaski - „Dni Międzyrzeca”,

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury Międzyrzecu Podlaskim,
tel. 83 371 78 07, e-mail: kultura@miedzyrzec.pl

Lipiec

2016

12 czerwca
Dzień Otwartych Drzwi - Grabanów

lipiec
Międzyrzec Podlaski - XIV Ogólnopolski Plener
Malarski

Terespol - Powiatowy Przegląd Zespołów
Tanecznych

2 lipca
Zabłocie - 25-lecie Działalności artystycznej
Zespołu

15 czerwca
Janów Podlaski - „XVI Impresje Muzyczne 2016”

3 lipca
Łomazy - „XI Łomaski Jarmark Jagielloński”

Organizator: Zespół Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej
z siedzibą w Grabanowie, Lubelski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Końskowoli

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury
tel. 83 375 22 65, 507 170 018,
e-mali: mokterespol@wp.pl, www.mokterespol.com

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podl.
tel. 83 371 78 07, e-mail: kultura@miedzyrzec.pl

„Jarzębina” z Zabłocia, Gminne Centrum Kultury Sportu
i Turystyki w Kodniu,
Organizator: Zespół śpiewaczy „Jarzębina”, kom. 508 111 998

Gminny Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim,
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury
tel. 83 341 30 89, e-mail gok@janowpodlaski.pl

park przy Placu Jagiellońskim w Łomazach,
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach,
tel. 83 341 70 13, e-mail: goklomazy1@op.pl

18 czerwca
Swory - Przygraniczny Konkurs Tańca Folkowego
„Folkowe Impresje”

3 lipca
Chotyłów - Otwarcie sezonu letniej rekreacji
i wypoczynku na kąpielisku „Kubiki”

Pracownia Pieśni i Tańca Sworach,
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej,
tel. 83 343 53 27, e-mail: gokbp@vp.pl

21 czerwca
Międzyrzec Podlaski - Noc Kupały

kąpielisko „Kubiki”, Organizator: Urząd Gminy w Piszczacu
tel. 83 377 80 18, e-mail: kultura.piszczac@gmail.com

3 lipca
Kobylany - XIII Przegląd Folklorystyczny „Kultura
bez granic”

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podl.
tel. 83 371 78 07, e-mail: kultura@miedzyrzec.pl

Organizator: Gminne Centrum Kultury w Kobylanach,
tel. 83 411 20 60, e-mail: biurogck@gminaterespol.pl

24 czerwca
Studzianka - „Noc Świętojańska”,

9 - 10 lipca
Konstantynów - XVII Dni Konstantynowa

Organizator: Wiejski Dom Kultury w Lubence,
tel. 509 113 823, e-mail: goklomazy1@op.pl

25 czerwca
Piszczac - Dni Gminy Piszczac,

Organizator: Urząd Gminy w Piszczacu
tel. 83 377 80 18, e-mail: kultura.piszczac@gmail.com

25 czerwca
Romanów - Noc świętojańska u Kraszewskiego

Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie
Organizator: Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego
w Romanowie,
tel. 83 379 30 14, e-mail: muzeum_kraszewskiego@op.pl

26 czerwca
Dubów - „Sianokosy nad Żarnicą”

Organizator: Fundacja „Korzenie i Skrzydła” Dubów
tel. 504 196 524, e-mail: anielahalczuk@wp.pl

park przy pałacu Platerów w Konstantynowie,
Organizator: Wójt Gminy Konstantynów
tel. 83 341 41 92 email: rommurawski@poczta.onet.pl

10 lipca
Studzianka - VIII Spotkanie z kulturą tatarską
i regionalną
Organizator: Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości
Studzianka, tel. 501 266 672

