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SAMORZĄD
Podczas XXXII sesji Rady Powiatu 
w Białej Podlaskiej, która odbyła się 
27 lutego, radni przyjęli uchwały 
m.in. dotyczące zmian m.in. szkolnic-
twa i spraw społecznych. 

W związku z planowaną reformą szkol-
nictwa, wprowadzającą nowy ustrój 
szkolny, Rada Powiatu w Białej Podla-
skiej podjęła uchwałę w sprawie pro-
jektu dostosowania do niego sieci szkół 
ponadgimnazjalnych i  specjalnych. 
Uchwała ta ustala sieć szkół ponadpod-
stawowych i specjalnych na terenie po-
wiatu bialskiego. 
Nowy projekt sieci szkół dotyczy dzia-
łalności dotychczasowej ilości szkół: 6 li-
ceów ogólnokształcących, 4 techników, 
branżowej szkoły I stopnia, 2 szkół pod-
stawowych specjalnych i 2 szkół specjal-
nych przysposabiających do pracy. Przy 
opracowywaniu projektu przyjęto zało-
żenie, że dotychczasowa ilość liceów 
i szkół zawodowych jest wystarczająca. 
Zasadniczy wpływ na nową strukturę 
i  sieć szkół będzie miało przekształ-
cenie zasadniczej szkoły zawodowej 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu 
Podlaskim w szkołę branżową I stopnia. 
W ramach ZSP będą funkcjonowały: 
technikum, szkoła branżowa I stopnia 
i ośrodek dokształcania i doskonalenia 
zawodowego. Nie zmieni się struktura 
pozostałych zespołów szkół: Zespołu 
Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu 
Podlaskim, Zespołu Szkół w Janowie 
Podlaskim i Zespołu Szkół w Małasze-
wiczach.
Zgodnie z założeniami ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. przepisy wprowa-
dzające ustawę – Prawo oświatowe, 
docelowa struktura szkół będzie obej-
mowała: ośmioletnie szkoły podsta-
wowe specjalne, powstałe z dniem 1 
września 2017 r. z przekształcenia do-
tychczasowych sześcioletnich szkół 
podstawowych; gimnazja specjalne, 
które będą stopniowo likwidowane 
i zakończą działalność 31 sierpnia 2019 
r.; z przekształcenia zasadniczych szkół 
zawodowych 1 września 2017 r. powsta-
ną branżowe szkoły I stopnia; wówczas 

powstaną również szkoły specjalne 
przysposabiające do pracy przekształ-
cone z  dotychczasowych; czterolet-
nie licea ogólnokształcące powstałe 1 
września 2019 r. (dotychczas trzyletnie); 
pięcioletnie technika powstałe 1 wrze-
śnia 2019 r. (dotychczas czteroletnie); 
branżowe szkoły II stopnia utworzone 
z dniem 1 września 2020r.

Podział środków PFRON
Radni przyjęli również uchwałę określa-
jącą zadania z zakresu zatrudniania oraz 
rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych. Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych przeznaczył na ich realizację 
środki finansowe w wysokości pond 2,5 
mln złotych. Część środków skierowana 
będzie również m.in. do warsztatów te-
rapii zajęciowej, na dofinansowanie do 
uczestnictwa w turnusach rehabilitacyj-
nych, sportu, kultury, rekreacji i turysty-
ki osób niepełnosprawnych, a także na 
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny i na likwidację barier 
architektonicznych. Podział środków 
pozytywnie zaopiniowała Powiatowa 
Społeczna Rada ds. Osób Niepełno-
sprawnych. Na dofinansowania zadań 
z zakresu rehabilitacji społecznej wpro-
wadzone zostały dodatkowe zasady ich 
przyznawania, gdzie głównym kryte-
rium różnicującym jest dochód przypa-
dający na jednego członka rodziny.

PSP z dotacją na manekina szkole-
niowego

Inna przyjęta tego dnia uchwała doty-
czyła udzielenia pomocy finansowej 
Miastu Biała Podlaska w postaci dota-
cji celowej. Będzie ona przeznaczona 
na zakup manekina szkoleniowego do 
pierwszej pomocy przedmedycznej na 
potrzeby Komendy Miejskiej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej. 
Ponadto Rada przyjęła uchwałę wpro-
wadzającą zmiany w budżecie powiatu 
na rok 2017 oraz uchwałę w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność staro-
sty bialskiego. Przedmiotem skargi było 
niesłuszne pobranie opłaty skarbowej. 
Skarga uznana została za bezzasadną. 
Podczas sesji Rada Powiatu w Białej 
Podlaskiej rozpatrzyła także sprawozda-
nie z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stop-
niach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez jednostkę samo-
rządu terytorialnego.

Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

XXXII sesja Rady Powiatu
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AKTUALNOŚCI

11 marca w Polsce obchodzony jest 
Dzień Sołtysa. Sołtys to organ, który 
w samorządzie odgrywa bardzo waż-
ną rolę. Jest przedstawicielem lokal-
nych społeczności budującym tożsa-
mość i wspólnotę gminną. Inicjuje, 
wspiera i realizuje przedsięwzięcia 
związane z życiem sołectw, spełniając 
swoje obowiązki w poczuciu społecz-
nej misji. Na polskiej wsi jest otaczany 
szacunkiem i uznaniem, pełniąc od-
powiedzialną funkcję publiczną. Za 
tę pracę pragniemy w imieniu władz 
samorządowych powiatu bialskiego 
i jego mieszkańców złożyć serdeczne 

podziękowania i wyrazy wdzięczności. 
Z okazji Dnia Sołtysa życzymy dużo 
zadowolenia z pełnionej służby na 
rzecz mieszkańców i wielu sukcesów 
w działalności sołeckiej. Niech wyko-
nywana praca cieszy się społecznym 
szacunkiem i przynosi osobistą satys-
fakcję. Życzymy sił i dobrego zdrowia 
w pełnieniu odpowiedzialnej funkcji. 
Życzymy samych słonecznych dni, 
mało problemów a  dużo radości. 
Niech wyzwania dnia codziennego 
będą realizowane wśród życzliwych 
mieszkańców, służących swoją pomo-
cą, dobrą radą i wsparciem.

2 marca w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Tuczna odbyło się spotkanie 
informacyjno – konsultacyjne w spra-
wie Lokalnego Programu Rewitalizacji 
dla Gminy Tuczna na lata 2017-2023. 
Udział w konsultacjach wzięli radni, 
sołtysi, mieszkańcy gminy, przedsta-
wiciele organizacji pozarządowych, 
przedsiębiorcy oraz wszystkie osoby 
zainteresowane włączeniem się w pro-
ces opracowania Lokalnego Programu 
Rewitalizacji. Proces ten nadal nie jest 
zamknięty i jeszcze przez kilka najbliż-
szych dni można składać swoje uwagi, 
propozycje i pomysły. 

Podczas spotkania zaprezentowano zasa-
dy prac nad Lokalnym Program Rewitali-
zacji (LPR) dla gminy Tuczna. Do publicz-
nej wiadomości i pod dyskusję poddano 
też wstępne wyniki diagnozy społeczno 
– gospodarczej gminy. Na tej podstawie 
wyznaczono też obszary zdegradowane 
w gminie oraz obszary przeznaczone do 
rewitalizacji. (…)

Tuczna I, Tuczna II, Wólka Zabłocka i Bo-
kinka Królewska. Z wstępnych analiz wy-
nika, że to właśnie te sołectwa w Gminie 
Tuczna najbardziej odpowiadają wytycz-
nym zapisanym w programie rewitaliza-

cji. Uściślijmy – rewitalizacji społecznej 
– wszystkie działania jakie zostaną ewen-
tualnie wdrożone służyć mają bowiem 
odbudowie potencjału mieszkańców. Te 
4 sołectwa to prawie 20% mieszkańców 
całej gminy i prawie 30% jej powierzchni.
Sołtysi tych miejscowości wymienia-
ją jako działania służące rewitalizacji 
ich miejscowości na przykład budowę 
chodników, budowę oświetlenia, placów 
zabaw, siłowni na wolnym powietrzu, re-
aktywację (odbudowę) Kopca Piłsudskie-
go, aktywizację wolnych budynków pod 
działalność gospodarczą.

Materiał: Radio Biper 

Najlepsze życzenia dla sołtysów

Program rewitalizacji dla gminy Tuczna
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SAMORZĄD

Arkadiusz Misztal – Członek Zarządu po-
wiatu bialskiego

Wiek, wykształcenie, praca
Arkadiusz Misztal ma 38 lat. Z żoną Agatą 
wychowują dwie córki – Annę (4 lata) i Ma-
rię (8 lat). Posiada wykształcenie wyższe 
magisterskie – o specjalnościach filologia 
polska i teatrologia, studia podyplomowe 
z zarządzania w administracji na Wydziale 
Prawa i Administracji UMCS, Studium Pra-
wa UE w Warszawie na kierunku specjalista 
ds. funduszy UE, technik chemik-farmaceu-
ta, doradca zawodowy. Członek Zarządu 
Powiatu, Sekretarz Gminy Piszczac, Prezes 
Lokalnej Organizacji Turystycznej „Między 
Bugiem a Krzną”, Wiceprezes Bialskopodla-
skiej Lokalnej Grupy Działania i sekretarz 
stowarzyszenia „Bużanie”.

Kiedy i dlaczego zostałem radnym
Radnym jestem pierwszą kadencję, ale jako 
samorządowiec pracuję już 13 rok. Bardzo 
lubię pracę z ludźmi i dla ludzi - to chyba był 
główny impuls, który spowodował, że chcia-
łem zostać radnym. Pracuję z ludźmi zarów-
no na poziomie lokalnym, w małych orga-
nizacjach oraz gminach, jak i na poziomie 
powiatu czy województwa. Jestem też zaan-
gażowany we współpracę międzynarodową 
z takimi krajami jak Niemcy, Białoruś, Belgia, 
Włochy, Chiny, Hiszpania, Rumunia i Francja. 

Będąc radnym udało się
Przede wszystkim staram się wsłuchiwać 
w potrzeby mieszkańców, a tych jest bar-
dzo wiele. Od spraw w zasadzie drobnych, 
ale bardzo ważnych dla mieszkańców, ta-
kich jak załatanie dziury w drodze, wycię-
cie krzaków czy prośby o wsparcie imprez 
w lokalnych społecznościach po kwestie 
inwestycyjne, czy pomoc i doradztwo 
w zakresie obowiązującego prawa i możli-
wości pozyskania środków zewnętrznych. 
Cieszę się, że staraniem powiatu z prac in-
westycyjnych wykonanych w moim okręgu 
wyborczym udało się m.in. zmodernizować 
przepusty i drogę do klasztoru prawosław-
nego w Jabłecznej. Po ostatniej powodzi 
stan drogi i dojazd do klasztoru sprawiał 
zagrożenie zarówno dla pielgrzymów, jak 
i licznie to miejsce odwiedzających tury-
stów. Prace zostały rozłożone na dwa lata 
i zamknęły się kwotą 779.900zł Środki na 
ten cel pozyskał Powiat Bialski w ramach 
funduszy rządowych. W Sławatyczach uda-
ło się też zmodernizować ul. Kraszewskiego, 
w Kodniu wspólnie z gminą zbudowaliśmy 
rondo na obwodnicy Kodnia. Obecnie zo-
stał też złożony wniosek do programu Pol-
ska-Białoruś-Ukraina na przebudowę drogi 
od Matiaszówki do Tucznej, która jest w tra-
gicznym stanie, na pozostałe odcinki tej 
drogi – m.in. od Zalesia przez Chotyłów do 
Piszczaca oraz w Kolonii Piszczac jest spo-
rządzana dokumentacja, a budowa tego 
odcinka rozpocznie się prawdopodobnie 

już w 2018 r. i potrwa do roku 2020. Nie-
zmiennie od lat angażuję się w działalność 
społeczną. Współtworzę trzy stowarzysze-
nia, więc czas poza pracą mam wypełniony 
właściwie do granic możliwości. 

Obecnie pracuję nad
Jako Członek Zarządu zajmuję się wieloma 
sprawami, praktycznie z każdej dziedziny 
działalności powiatu. Pracujemy z Zarzą-

dem bardzo intensywnie, ponieważ ten rok 
jest bardzo obfity nie tylko w zadania inwe-
stycyjne, ale i w bardzo dużą ilość zadań do-
datkowych związanych chociażby z sytuacją 
w rolnictwie w związku z ASF, ptasią grypą 
czy szkodami łowieckimi. Zarząd powiatu 
dba również o działalność bieżącą: opinio-
wanie każdej najmniejszej zmiany w budże-
tach jednostek powiatowych, podejmowanie 
decyzji w sprawie współpracy finansowej czy 
inwestycyjnej z gminami. Dodatkowo jako 
wiceprzewodniczący Komisji Edukacji Kultu-
ry Sportu i Turystyki pracuję np. nad wypra-
cowaniem kierunków rozwoju szkolnictwa 
w powiecie bialskim. Wspólnie z kolegami 
i koleżankami Radnymi opiniujemy programy 
współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
kwestie dotacji dla instytucji kultury i sportu, 
bierzemy udział w pracach komisji konkurso-
wych na dyrektorów szkół średnich, czy też 
komisjach przyznających stypendia i nagrody 
w dziedzinie kultury i sportu.

W przyszłości ważne będzie
Rozpoczęła działalność Lokalna Organizacja 
Turystyczna „Między Bugiem a Krzną” – jest 
to według mnie milowy krok w rozwoju zor-
ganizowanej turystyki w powiecie bialskim. 
Kilkudziesięciu usługodawców turystyki, gmi-
ny, miasta i stowarzyszenia po raz pierwszy 
w historii naszego powiatu rozpoczynają zor-
ganizowaną i tak szeroką współpracę w dzie-
dzinie turystyki. Pracy jest przed nami bardzo 

dużo na tym polu, ale posiadamy tak wiele 
potencjału turystycznego, przyrodniczego 
i kulturowego, że grzechem byłoby tego nie 
wykorzystać i nie pokazać światu. Obecnie 
rozpoczęliśmy inwentaryzację naszych zaso-
bów turystycznych i muszę przyznać, że wy-
gląda ona imponująco – mamy olbrzymi po-
tencjał w turystyce kulturowej i przyrodniczej, 
wielkie szanse na rozwój turystyki rowerowej, 
kajakowej i konnej. To wszystko wystarczy tak 
naprawdę zebrać w jedną całość i pokazać 
jako kilka zróżnicowanych tematycznie ofert.

O obecnej Radzie Powiatu
Bardzo dobrze współpracuje mi się z koleżan-
kami i kolegami radnymi. Cieszę się, że mamy 
tak zróżnicowane poglądy i różne pomysły na 
kreowanie otaczającego nas świata. Dzięki 
temu, nawet gdy dyskutujemy w kwestiach 
merytorycznych, zawsze możemy znaleźć 
jakiś złoty środek czy kompromis i satysfak-
cjonujące wszystkich rozwiązania.

O współpracy z Zarządem Powiatu
Praca w Zarządzie Powiatu jest dla mnie 
bardzo ciekawa. Uczestnicząc w pracach 
Zarządu stwierdzam, że członkowie są do-
brze przygotowani merytorycznie do swojej 
roli i przede wszystkim mają stały kontakt 
z mieszkańcami. 

Gorąco polecam
Przede wszystkim zachęcam do poznawania 
naszego powiatu. Czasem wyjeżdżamy z ro-
dzinami gdzieś daleko, w mniej lub bardziej 
atrakcyjne miejsca, a okazuje się, że tutaj 
u nas jest jeszcze bardzo dużo do odkrycia. 
Zachęcam do aktywnego spędzania wolnego 
czasu – do wypraw rowerowych, kajakowych 
czy konnych. Powiat bialski jest blisko natury, 
bliżej człowieka i tuż obok ciebie!

Dlaczego warto, gdzie i w co zainwesto-
wać w Powiecie Bialskim?

Posiadamy dobrą, wykształconą kadrę, która 
może z powodzeniem konkurować z innymi 
regionami Polski. Bliskość granicy UE powo-
duje, że można inwestować u nas we współ-
pracę ze Wschodem. Powiat bialski jako jed-
no z dwóch kluczowych miejsc w Polsce na 
nowym Jedwabnym Szlaku łączącym Chiny 
z Europą jest w stanie wybić się z czasem na 
jedno z większych centrów logistycznych 
w kraju. 

Radny prywatnie
Wolny czas poświęcam niemal wyłącznie ro-
dzinie. Staram się też wygospodarować czas 
dla znajomych, żeby pielęgnować zawarte 
przyjaźnie. Uwielbiam odpoczynek na łonie 
natury, spacery i wędkowanie nad Bugiem. 
Z racji zainteresowań bardzo lubię odwiedzać 
nowe miejsca w naszym regionie, szukam 
wtedy zwykle ciszy, aby można w spokoju 
podziwiać przyrodę.

Kontakt do radnego:
Tel. 505 415 868

e-mail: a.misztal@blgd.eu

Arkadiusz Misztal jest bezpartyjny. W Radzie 
Powiatu należy do klubu radnych PSL i repre-
zentuje mieszkańców gmin Sławatycze, Kodeń, 

Tuczna, Sosnówka i Wisznice.

Rada Powiatu Bialskiego V kadencja 2014-2018
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Mieszkańcy powiatu bialskiego, wy-
magający wsparcia z powodu niepeł-
nosprawności, występowania w ro-
dzinie problemu alkoholowego lub 
zjawiska przemocy mogą skorzystać 
z oferty organizacji pozarządowych, 
którym Zarząd Powiatu w Białej Pod-
laskiej zlecił realizację zadań z pomo-
cy społecznej w formie wsparcia.

„Prowadzenie specjalistycznego po-
radnictwa dla rodzin będących w sytu-
acji kryzysowej oraz dofinansowanie 
kosztów prowadzenia ośrodka inter-
wencji kryzysowej dla rodzin, w któ-
rych występuje przemoc w rodzinie 
i  inne sytuacje kryzysowe” zostało 
powierzone Caritas Diecezji Siedleckiej. 
Miejsce realizacji zadania: Ośrodek 
Pomocy Pokrzywdzonym Przestęp-
stwem, Biała Podlaska, ul. Warszaw-
ska 15, Tel. 885 153 253. Organizacja ta 
będzie świadczyć usługi dla mieszkań-
ców powiatu w zakresie: dyżuru osoby 
pierwszego kontaktu, indywidualnego 
poradnictwa psychologicznego, indy-
widualnego poradnictwa prawnego, 
cyklicznych spotkań na zasadzie grupy 
wsparcia, umożliwienia pobytu w miesz-
kaniu interwencyjnym.

„Prowadzenie specjalistycznego po-
radnictwa dla rodzin będących w sy-

tuacji kryzysowej oraz dofinansowanie 
ośrodka interwencji kryzysowej dla ro-
dzin, w których występuje alkoholizm” 
zostało powierzone Fundacji Pomocy 
Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom 
w Dołdze. Miejsce realizacji zadania: Do-
łha 56, 21-570 Drelów, Tel. (83) 371 15 
26, 530 457 657. Stowarzyszenie udziela 
pomocy osobom i rodzinom uwikłanym 
w problem alkoholowy. Odbiorcami są 
osoby pełnoletnie zamieszkujące powiat 
bialski, u których stwierdzono uzależnie-
nie od alkoholu, zmotywowane do pod-
jęcia terapii. Głównym celem jest pomoc 
rodzinie, w której powstał kryzys w wy-
niku uzależnienia, doprowadzenie do 
integracji społecznej tych osób poprzez 
prowadzenie programów terapeutycz-
nych. Program terapeutyczny dla osób 
uzależnionych trwa 5 tygodni. W tym 
czasie prowadzone są zajęcia terapeu-
tyczne grupowe i indywidualne. Uczest-
nicy mają zapewnione całodzienne wy-
żywienie, opiekę medyczną i socjalną. 
Organizowane są również zajęcia poza 
terapeutyczne takie jak: praca własna, 
zajęcia integracyjno – sportowe oraz 
praca na rzecz Ośrodka. Stowarzyszenie 
prowadzi również 2 – tygodniowy pro-
gram nawrotowy.

„Prowadzenie specjalistycznego po-
radnictwa dla rodzin będących w sytu-

acji kryzysowej 
oraz dofinanso-
wanie kosztów 
p r o w a d z e n i a 
ośrodka interwencji kryzysowej dla 
rodzin, w których występuje upośle-
dzenie umysłowe” zostało powierzone 
Bialskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych „SPRAWNI 
INACZEJ”. Miejsce realizacji zadania: 
Biała Podlaska, ul. Orzechowa 58, Tel. 
505 007 006. Stowarzyszenie będzie 
świadczyć usługi dla mieszkańców po-
wiatu w zakresie: specjalistycznej terapii 
(logopedycznej, psychologicznej, reha-
bilitacji), mającej na celu usprawnienie 
procesów myślenia, rozwój zdolności 
intelektualnych, postęp w wykonywaniu 
czynności życia codziennego, zapobie-
ganie wtórnemu upośledzeniu poprzez 
stymulację ruchową oraz psychomo-
toryczną i prowadzenia poradnictwa 
dla opiekunów i rodzin osób niepełno-
sprawnych. 

Szczegółowe informacje na temat zakre-
su wsparcia oferowanego przez w/W or-
ganizacje można również uzyskać w Po-
wiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, tel. 
(83 343 70 66 lub 343 29 82).

Tekst: PCPR w Białej Podlaskiej

Jednostki samorządu terytorialnego 
z woj. lubelskiego otrzymają w 2017 
roku ponad 60 mln zł z budżetu pań-
stwa na dofinansowanie zadań zwią-
zanych z budową i modernizacją dróg 
lokalnych. 13 marca w Lubelskim Urzę-
dzie Wojewódzkim odbyło się uroczy-
ste podpisanie umów, w którym uczest-
niczył starosta bialski Mariusz Filipiuk. 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek 
i wicewojewoda lubelski Robert Gmitru-
czuk wręczyli samorządowcom umowy 
dotyczące udzielenia dotacji na realizację 
55 zadań, z których 15 dotyczy dróg po-
wiatowych (98,3 km), a 40 dróg gminnych 
(52,3 km). W sumie przebudowa obejmie 
150,6 km dróg na terenie woj. lubelskiego. 
Na ostatecznej liście rankingowej wnio-
sków o dofinansowanie w ramach Pro-
gramu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 2016-
2019 na rok 2017 znalazło się 120 wnio-

sków. Wśród nich również te pochodzące 
z powiatu bialskiego. W naszym powiecie 
dotacje uzyskały następujące zadania: 
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1041L 
Zalesie -Krzyczew od km 0+500 do km 
3+382,5 o długości 2,8825 km oraz Prze-

budowa drogi powiatowej Nr 1010L 
Międzyrzec Podlaski (ul. Drohicka) - Za-
siadki - gr. woj. (Huszlew) od km 0+000 
do km 1+072 odcinek długości 1,072 km.  
Łączna wartość obydwu projektów to po-
nad 4 mln zł.

Organizacje pozarządowe wspierające 
mieszkańców powiatu bialskiego

Dotacje na infrastrukturę drogową

Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Lubelski Urząd Wojewódzki
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„Obszary i perspektywy współpracy 
samorządów i przedsiębiorców z jed-
nostkami Ochotniczych Hufców Pra-
cy” to temat spotkania Lubelskiej 
Wojewódzkiej Komendy OHP z sa-
morządowcami, przedstawicielami 
jednostek pomocy społecznej, przed-
siębiorcami oraz jednostkami współ-
pracującymi z OHP. Spotkanie odbyło 
się 3 marca 2017 r. Jego celem było 
pokazanie roli Ochotniczych Huf-
ców Pracy, ich oferty edukacyjnej 
i wychowawczej wspierającej rozwój 
młodzieży.

Starosta bialski Mariusz Filipiuk pod-
czas swojego wystąpienia złożył po-
dziękowania władzom wojewódzkim 
OHP za przedsięwzięcia służące wy-
chowaniu młodzieży przez naukę i pra-
cę, jako pomoc w odnalezieniu się na 
współczesnym rynku pracy. Zwrócił 
uwagę, że w realizacji tych przedsię-
wzięć uczestniczą także samorządy 
i przedsiębiorcy. 

W imieniu dr Piotra Gawryszczaka Ko-
mendanta Lubelskiej Wojewódzkiej Ko-
mendy OHP o ofercie OHP mówiła Kata-
rzyna Nowosad zajmująca się rynkiem 
pracy w LWK OHP. O celach i zadaniach 
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży 
OHP w kontekście wsparcia młodzieży 
na rynku pracy mówiła dyrektor CEiPM 
OHP w Białej Podlaskiej Ewa Koziara. 
Podkreśliła, że pracownicy Centrum to 
osoby z długoletnim doświadczeniem, 
bardzo dobrze przygotowane do reali-
zacji swoich zadań. - Nie bez znaczenia 
jest też to, że wszystkie usługi świadczy-
my bezpłatnie - mówiła. Nasi doradcy za-
wodowi i pośrednicy pracy współpracują 
ze szkołami oraz placówkami edukacyj-
nymi i opiekuńczo-wychowawczymi, in-
stytucjami o charakterze profilaktycznym 
i resocjalizacyjnym znajdującymi się na 
terenie miasta Biała Podlaska i czterech 
powiatów: bialskiego, radzyńskiego, par-
czewskiego, łukowskiego. 

Z rolą edukacyjną Europejskiego Cen-
trum Kształcenia i Wychowania w Ro-
skoszy zapoznały zebranych specjalist-
ki ds. realizacji programów Małgorzata 
Zając i Maja Hince. O warsztatach gi-
nących zawodów ciekawie opowiadał 
specjalista ds. administracji w ECKiW 
w Roskoszy Marcin Szydłowski. 

Ofertę edukacyjną i  wychowawczą, 
a więc: wychowanie przez naukę i pra-

cę, pomoc dla młodzieży z rodzin za-
grożonych wykluczeniem w Ośrodku 
Szkolenia i Wychowania OHP w Radzy-
niu Podlaskim przedstawił Krzysztof 
Łukasik kierownik OSiW w Radzyniu 
Podlaskim.
O  pracy i  ofercie Centrum Edukacji 
i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podla-
skiej mówili jego pracownicy: Koordy-
nator Regionalny Projektów Agnieszka 
Brodacka - Ochnio i Koordynator Lokal-
ny Rafał Najdyhor, którzy zaprezento-
wali projekty realizowane w CEiPM OHP. 
O wsparciu dla przedsiębiorców po-
przez refundację wynagrodzeń i skła-
dek ZUS młodocianych pracowników 
mówili starsi specjaliści ds. refundacji 
CEiPM OHP Elżbieta Czyromiszkin i Ewa 
Lisowska. Rynek pracy to obszar ciągle 
się zmieniający. Przez lata mówiono 
o pracodawcach i zastanawiano się jak 
ich wspierać aby tworzyli miejsca pra-
cy. Teraz coraz bardziej widoczny jest 
problem braku dobrze przygotowa-
nych pracowników. Oferta w zakresie 
refundacji wynagrodzeń młodocianych 
pracowników wychodzi naprzeciw tym 
oczekiwaniom. W obszarze działania 
CEiPM OHP w Białej Podlaskiej są mło-
dzi ludzie, którzy uczą się w  szkole 
i w zakładzie pracy. Po ukończeniu na-
uki mają wykształcenie w danym zawo-
dzie i jednocześnie doświadczenie. 
O działalności Młodzieżowego Biura 
Pracy w kontekście współpracy z pra-
codawcami i   k l ientami mówili  po-
średnicy pracy CEiPM OHP Katarzyna 
Wilawer i Katarzyna Goździołko. Za-
pytaliśmy Ewę Koziara dyrektora CE-

iPM OHP w Białej Podlaskiej w jakim 
celu organizowane są takie spotkania? 
- Chciałabym aby dzisiejsze spotkanie 
było początkiem identyfikacji oczekiwań 
i potrzeb oraz podjęciem bardziej świa-
domej współpracy. Oczekujemy bliższych 
kontaktów, zainteresowania naszymi 
ofertami projektowymi, bo na terenie 
każdej gminy czy miasta są osoby, które 
spełniają nasze oczekiwania, a samorzą-
dy ze swoimi jednostkami najlepiej wie-
dzą o potrzebach swoich mieszkańców. 
Na terenie miast i gmin są przedsiębior-
cy, którzy mogą też podjąć się kształcenia 
uczniów i otrzymywać refundację ponie-
sionych kosztów za pracownika młodo-
cianego. Kształcenie uczniów dwutorowo 
a wiec szkoła i zakład pracy lub zakład 
rzemieślniczy lepiej wyposaża młodego 
człowieka w staraniach znalezienia swo-
jego miejsca na rynku pracy. W świado-
mości społecznej OHP nadal kojarzy się 
negatywnie, ale tak jak wszystko w na-
szej rzeczywistości społecznej również 
OHP się zmienia. Jednocześnie jesteśmy 
skierowani w  stronę młodzieży, która 
żyje w trudnych warunkach bytowych 
i jesteśmy w stanie tym młodym ludziom 
pomóc. 

Organizatorami konferencji byli: Lubel-
ska Wojewódzka Komenda Ochotni-
czych Hufców Pracy, Starostwo Powia-
towe w Białej Podlaskiej Europejskie 
Centrum Kształcenia i Wychowania 
w  Roskoszy oraz Centrum Edukacji 
i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podla-
skiej jednostka organizacyjna LWK OHP.

Tekst: Anna Jóźwik/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk

Konferencja Ochotniczych Hufców Pracy
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Ponad 300 pań i towarzyszących im 
panów uczestniczyło w Sejmiku Kobiet 
Powiatu Bialskiego, który już po raz 
ósmy odbył się w Białej Podlaskiej. Na 
zaproszenie starosty bialskiego Mariu-
sza Filipiuka 7 marca przybyły aktywne 
kobiety z całego powiatu bialskiego. 

Starosta, witając przybyłych na Sejmik, 
wspomniał byłego radnego powiatu Ro-
mualda Kulawca – inicjatora tej imprezy, 

który nie mógł być obecny na tym spo-
tkaniu. Nie mogło zabraknąć też życzeń 
w przeddzień Międzynarodowego Dnia 
Kobiet. Starosta życzył paniom dobrego 
zdrowia, wiele dobra oraz by na swojej 
drodze życia spotykały życzliwych ludzi.

Zgromadzeni mogli posłuchać trzech 
wykładów poruszających istotne kwestie 
nurtujące środowisko kobiece: na temat 
zdrowego stylu życia, odżywiania, aktyw-

ności fizycznej oraz prawidłowego funk-
cjonowania w rodzinie. Pierwszy z nich 
pn. ,,Kobiety piękne z natury” przedsta-
wiła Anna Galczak-Kondraciuk – die-
tetyk, trener osobistych pomp insulino-
wych, pracownik dydaktyczno-naukowy 
Pracowni Żywienia Człowieka Akademii 
Wychowania Fizycznego w Warszawie Fi-
lia w Białej Podlaskiej. Drugi – „Aktywność 
fizyczna warunkiem zdrowego stylu ży-
cia” – zaprezentowała dr nauk o kulturze 

VIII Sejmik Kobiet 
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fizycznej Marta Mandziuk – wykładowca 
i nauczyciel akademicki. Podczas prelekcji 
panie mogły zobaczyć jak prawidłowo ko-
rzystać z modnej ostatnio formy rekreacji 
nordic walking. Robert Leśniak – tera-
peuta i prezes Fundacji Pomocy Osobom 
Uzależnionym i Ich Rodzinom z Dołhy 
mówił o „Roli rodziny w procesie zdro-
wienia”. Prelegenci w przerwie byli do 
dyspozycji uczestników Sejmiku i odpo-
wiadali na pytania oraz udzielali praktycz-

nych wskazówek z dziedzin, w których  
się specjalizują.
Sejmik w tym roku uświetniły występy 
Młodzieżowej Grupy Tanecznej „Macie-
rzanka” z Gminnego Ośrodka Kultury 
w Białej Podlaskiej oraz Zespołu „Ale 
Baby” wraz z kapelą z Berezy. Na panie 
czekał także konkurs z nagrodami ufun-
dowanymi przez powiat bialski.
Na przygotowanych stoiskach można 
było podziwiać rękodzieło, ręcznie robio-

ną biżuterię, nabyć kosmetyki i inne pro-
dukty ułatwiające życie kobietom.
Zebranym paniom towarzyszyli również 
wicestarosta bialski Janusz Skólimowski, 
przewodniczący Rady Powiatu w Białej 
Podlaskiej Mariusz Kiczyński, radni po-
wiatowi: Marzenna Andrzejuk, Agniesz-
ka Jakoniuk, Marek Uściski, Czesław 
Pikacz, Marian Totkowicz oraz dyrekto-
rowie i pracownicy Starostwa.

Tekst: Anna Jóźwik/ Zdjęcia: Wioletta Bielecka
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11 marca w Dniu Sołtysa odbyła się 
uroczysta gala, podczas której roz-
strzygnięto plebiscyt „Super Sołtys” 
portalu biala24.pl. Na sołtysów z tere-
nu powiatu bialskiego swoje głosy od-
dało 6 tys. mieszkańców. Była to druga 
edycja konkursu.

W tegorocznym plebiscycie wystarto-
wało 65 osób – reprezentantów 16 gmin 
powiatu bialskiego. Mieszkańcy poszcze-
gólnych sołectw mogli zgłaszać kandy-
datury do 10 stycznia, a następnie głoso-
wać na swoich faworytów do 10 marca, 
wysyłając nieograniczoną ilość sms-ów. 
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 
Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
im. Henryka Sienkiewicza w Sławacinku 
Starym. W gali, prócz startujących soł-
tysów, udział wzięli parlamentarzyści, 
przedstawiciele władz samorządowych, 
sponsorzy, dziennikarze i goście. Wśród 
zgromadzonych znalazł się starosta bial-
ski Mariusz Filipiuk, który objął imprezę 
patronatem honorowym oraz przewod-
niczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej 
Mariusz Kiczyński i  radni powiatowi 
Czesław Pikacz i Marek Sulima. 
Najlepszych 16 sołtysów otrzymało szkla-
ne statuetki i upominki. Lista nagrodzo-
nych przedstawia się nastepująco:
Gmina Biała Podlaska – Bogdan Linie-
wicz z Sitnika,
G. Drelów – Krystyna Korneluk z Lesz-
czanki,
G. Janów Podlaski – Zdzisław Bożemój 
z Bubla Granna,
G. Konstantynów – Anna Horbowiec 
z Witoldowa,
G. Leśna Podlaska – Tomasz Doroszuk 
z Nosowa,

G. Łomazy – Marian Serhej z Łomaz,
G. Międzyrzec Podlaski – Barbara Wsół 
ze Strzakłów,
G. Piszczac – Łukasz Skwierczyński z Ko-
ścieniewicz,
G. Rokitno – Stanisław Chomicz z Ciele-
śnicy,
G. Rossosz – Jan Kurianowicz z Bordzi-
łówki,
G. Sławatycze – Adam Turczyn z Jabłecz-
nej,
G. Sosnówka – Adam Wojciechowicz 
z Lipinek,
G. Terespol – Iwona Mikitczuk z Korosz-
czyna,
G. Tuczna – Teresa Juszczuk z Żuków,
G. Wisznice – Halina Włostowska z Wy-
gody,
G. Zalesie – Barbara Cydejko z Dobrynia 
Kolonii.
Tytuł Super Sołtysa 2016 roku zdobył zaś 

Bogdan Liniewicz z Sitnika, który uzy-
skał blisko 20% oddanych głosów. Tego-
roczny zwycięzca odebrał pamiątkową 
statuetkę nagrodę główną w postaci 
telewizora i nagrody rzeczowe. Drugie 
miejsce w plebiscycie zajął Tomasz Do-
roszuk z Nosowa, a na trzecim znalazł się 
Marian Serhej z Łomaz, którzy również 
otrzymali statuetki i upominki. 
Tego wieczoru uczestnicy gali mogli 
obejrzeć także część artystyczną, w któ-
rej zaprezentowali się: zespół rockowy 
„Hard Gock” z Gminnego Centrum Kultu-
ry w Kobylanach (gm. Terespol), zespoły 
taneczne „Macierzanka” i „Figiel” z Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej, 
zespół śpiewaczy „Zorza” z Cicibora Du-
żego, Wiktoria Szczepanowska ze SP 
w Sławacinku Dużym oraz Natalia Mar-
czuk z gminy Tuczna.

Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk

Gala plebiscytu „Super Sołtys”
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1 marca w Narodowy Dzień Żołnierzy 
Wyklętych podsumowano Rok Żołnie-
rzy Wyklętych w Powiecie Bialskim. 
Uroczystość miała miejsce w Zespole 
Szkół im. Wł. St. Reymonta w Mała-
szewiczach.

Swoją obecnością uświetnili ją m.in.: 
starosta bialski Mariusz Filipiuk, który 
był organizatorem wydarzenia, prze-
wodniczący Rady Powiatu w Białej Pod-
laskiej Mariusz Kiczyński, wiceprze-
wodniczący rady Marian Tomkowicz, 
przewodniczący Komisji Bezpieczeń-
stwa i Porządku Publicznego Rady Po-
wiatu w Białej Podlaskiej Czesław Pi-
kacz, kierownik filii Lubelskiego Urzędu 
Marszałkowskiego Andrzej Marciniuk, 
dyrektor Delegatury w  Białej Podla-
skiej Lubelskiego Kuratorium Oświaty 
Małgorzata Kiec, Czesława Uścińska 
z delegatury w Białej Podlaskiej Lubel-
skiego Urzędu Wojewódzkiego, a także 
samorządowcy w osobach: wójt Gminy 
Terespol Krzysztof Iwaniuk, przewod-
niczący rady gminy Terespol Mieczy-
sław Romaniuk, wójt gminy Rokitno 
Jacek Szewczuk, wójt gminy Sławaty-
cze Grzegorz Kiec, zastępca burmistrza 
miasta Międzyrzec Podlaski Grzegorz 
Łubik oraz Tomasz Szewczyk zastępca 
wójta gminy Zalesie.
Uroczystość była okazją, by podzię-
kować wszystkim, którzy przez ten  
rok szczególnie dbali o pamięć i dobre 
imię żołnierzy antykomunistyczne-

go i niepodległościowego podziemia 
podczas Roku „Żołnierzy Wyklętych” 
w powiecie bialskim, ustanowionego 
stanowiskiem Rada Powiatu w Białej 
Podlaskiej z 29 lutego 2016 r. Był to  
rok ok. 100 przedsięwzięć, spotkań 
i akcji, zorganizowanych dzięki zaan-
gażowaniu osób związanych ze środo-
wiskiem szkolnym, instytucjami kul-
tury, organizacjami pozarządowymi 
i samorządami. Nad nimi wszystkimi 
honorowy patronat objął prezydent RP  
Andrzej Duda.
Rozpoczynając uroczystość, starosta 
bialski powiedział: Pamięć, którą zwą 
miłością do ojczyzny, wiarą w ideały, 
wiernością wartościom narodowym 
była w walce żołnierzy niezłomnych, 
których dziś przez tą uroczystość czci-
my. My wszyscy jesteśmy z tej pamięci 
narodowej utkani i  życzyłbym sobie 
i  Państwu byśmy do tej pamięci jak 
najczęściej powracali. W  swoim wy-
stąpieniu podziękował organizatorom 
za wzięcie udziału w przedsięwzięciu. 
Ufam, że podjęte działania – jak stwier-
dził – nie ograniczą się tylko do jedne-
go roku, ale dalej będą kontynuowane. 
Dziękując za organizację podsumowa-
nia szkole w Małaszewiczach oraz koor-
dynację całego roku Wydziałowi Spraw 
Społecznych Starostwa Powiatowego 
w Białej Podlaskiej, zakończył wystą-
pienie słowami: Niech takie uroczysto-
ści jak ta dzisiejsza dowodzą, że duch 
w narodzie ciągle jest żywy, wrażliwy 

i potrafi wolność naznaczyć wdzięczno-
ścią i pamięcią.
Wzruszającą część artystyczną z wier-
szami, pieśniami i dramą przedstawiła 
młodzieży z Zespołu Szkół im. Wł. St. 
Reymonta w Małaszewiczach przygoto-
wana przez swoich nauczycieli. Po niej 
rys historyczny nt. „Żołnierzy Wyklętych” 
wygłosił dr Bogusław Korzeniewski – 
nauczyciel historii. Natomiast inspek-
tor ds. kultury Starostwa Powiatowego 
w Białej Podlaskiej Anna Jóźwik pod-
czas prezentacji opowiedziała o dzia-
łaniach podjętych w ramach tego roku 
przez 43 instytucje, samorządy i organi-
zacje, a także przez samo Starostwo.
Jedną z takich inicjatyw był konkurs na 
scenariusz lekcji poświęconej „Żołnie-
rzom Wyklętym” pn. „Ocalić od zapo-
mnienia tych, co miano nie pamiętać” 
ogłoszony przez Starostwo Powiatowe 
w Białej Podlaskiej. I miejsce przyznano 
Lucynie Hołowni z Piszczaca, natomiast 
II – Katarzynie Filipiuk z Konstantyno-
wa. W związku z  tym starosta bialski 
wraz z przewodniczącym rady powiatu 
wręczyli nagrody rzeczowe i dyplomy.
Pod koniec uroczystości starosta bialski 
wraz z przewodniczącym przekazali po-
dziękowania podmiotom i osobom za-
angażowanym w organizację Roku Żoł-
nierzy Wyklętych w naszym powiecie. 
Wszystkim organizatorom i uczestni-
kom roku dziękujemy za wzięcie w nim 
udziału.

Tekst: Anna Jóźwik/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk

Podsumowanie Roku Żołnierzy Wyklętych 
w Powiecie Bialskim
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W niedzielę 26 lutego w całej 
Polsce odbyły się biegi uliczne 
poświęcone pamięci Żołnie -
rzy Wyklętych. Od 2013 roku, 
kiedy to odbył się pierwszy 
bieg Tropem Wilczym, Inicja-
tywa z roku na rok cieszy się 
coraz większym zaintereso -
waniem również w  powiecie  
bialskim.

Biała Podlaska, Kodeń, Konstan-
tynów, Terespol,  Wisznice to 

miejscowości,  których miesz-
kańcy pobiegli w V edycji biegu 
pamięci Tropem Wilczym. Ubrani 
w okolicznościowe koszuli z wi-
zerunkami Żołnierzy Wyklętych 
pokonali wspólny dla wszystkich 
miast symboliczny dystans 1963 
m, upamiętniający rok śmierci 
ostatniego z „Niezłomnych” – Jó-
zefa Franczaka pseudonim „La-
lek”. Każdy uczestnik biegu otrzy-
mał pamiątkowy medal. Lokalni 
organizatorzy biegów przygoto-

wali dla uczestników wydarzenia 
dodatkowe dystanse i atrakcje. 
W  biegu w  Bia łe j  Podlask ie j 
udział wzięła 40-osobowa grupa 
uczniów z Zespołu Szkół im. 
A. Naruszewicza w Janowie Pod-
laskim, która przebiegła dystans 
w pełnym umundurowaniu. Chęt-
ni uczniowie brali udział w biegu 
na 5 km, a  po biegu młodzież 
z opiekunami obejrzała wysta-
wę Instytutu Pamięci Narodowej 
„Polska Walcząca” w bialskim Za-

Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Biała Podlaska
Konstantynów

Bi
ał

a 
Po
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kładzie Karnym.
W Kodniu bieg odbył się po ale-
jach Kalwarii Kodeńskiej. Uczest-
niczyło w nich 120 zawodników 
z kilkunastu miejscowości, wśród 
nich przedstawiciele służb mun-
durowych i strażacy z OSP Kodeń, 
których powitał wójt Jerzy Troć 
i przewodniczący Rady Powiatu 
w Białej Podlaskiej Mariusz Ki-
czyński. 
Zawodnic y z   Konstantynowa 
uczcili pamięć żołnierzy polskie-
go podziemia minutą ciszy, na-
stępnie wyruszyli sprzed pałacu 
Platerów i przebiegli parkowymi 
alejkami wokół Zalewu w Zakana-
lu. Po biegu mięli również możli-
wość obejrzenia wystawy starych 
karabinów, odznaczeń i mundu-
rów wojskowych przygotowaną 
przez Bogdana Graczuka z Pro-
chowni w Kobylanach. 
W Terespolu w  biegu Tropem 
Wilczym wzięło udział 90 osób. 
Najmłodsz y uczestnik miał  6 
lat, najstarszy 60. Zawodom to-
warzyszyły dźwięki pieśni pa-
triotycznych i wystawa sprzętu 
wojskowego. Jako pierwsi metę 
przebiegli Dariusz Trzaskalski 
i Aleksandra Rafałko. 
Uroczystości w gminie Wiszni-
ce rozpoczęły się mszą świętą 
z udziałem lokalnych instytucji, 
szkół i organizacji pozarządowych 
i złożeniem kwiatów na cmenta-
rzu. Na starcie wisznickiego biegu 

stanęło 50 osób. Dla zwycięzców 
przygotowane zostały dodatko-
we nagrody, a w Gminnym Ośrod-
ku Kultury i Oświaty można było 
obejrzeć wystawę pt. „Żołnierze 
Wyklęci Południowego Podla-
sia”, poświęconą Leonowi (ps. Ja-

strząb) i Edwardowi (ps. Żelazny”) 
Taraszkiewiczom oraz wystawę 
sprzętu wojskowego i umundu-
rowania.

Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: GCKSiT w Kodniu, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Zeimi Konstantynowskiej, 

MOK Terespol, ZS im. A. Naruszewicza w Janowie 
Podlaskim, GOKiO Wisznice

Kodeń
Terespol

W
isznice
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1 marca mieszkańcy Międzyrzeca 
Podlaskiego i  okolic wzięli udział 
w obchodach Narodowego Dnia Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych. Organiza-
torem uroczystości był wicestarosta 
bialski Janusz Skólimowski i Funda-
cja senatora Grzegorza Biereckiego 
„Kocham Podlasie”. Senator Bierecki 
objął honorowym patronatem mię-
dzyrzeckie uroczystości.

W świetlicy Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych im. Unitów Podlaskich odbyła 
się projekcja filmu "Losy Niepokornych" 
w reżyserii Wincentego Ronisza, któ-
ry bezpłatnie udostępniło Muzeum II 
Wojny Światowej w  Gdańsku. Przed 
projekcją filmu, o dramatycznych lo-
sach żołnierzy podziemia niepodległo-
ściowego opowiadał nauczyciel historii 
z ZSP mgr Sebastian Kulik. Po projekcji 
uczniowie w towarzystwie wicestarosty  
J. Skólimowskiego, udali się pod po-
mnik Armii Krajowej przy ul. Warszaw-
skiej, gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicze.
Ponad 60 uczniów międz yrzeckich 
szkół  ponadgimnazjalnych wzięło 
udział w Międzyrzeckim Biegu Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych na dystansie 1963 
metrów (symbolizujący rok śmierci 
ostatniego Żołnierza Wyklętego – Jó-
zefa Franczaka ps. „Lalek”). Wszyscy 
uczestnicy wydarzenia otrzymali pa-
miątkowe koszulki i breloki.
O godz. 17-tej, w kościele św. Józefa ks. 
infułat Kazimierz Korszniewicz odpra-
wił uroczystą mszę świętą. W nabożeń-
stwie uczestniczyły poczty sztandarowe 

międzyrzeckich szkół, przedstawiciele 
władz z burmistrzem Zbigniewem Ko-
tem na czele, organizacji i  instytucji. 
Po nabożeństwie przy pomniku „Gol-

gota Wschodu” apel pamięci odczytał  
dr Józef Geresz. Przybyłe delegacje zło-
żyły kwiaty, a mieszkańcy zapalili znicze.

Materiał: Grzegorz Łukomski

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych  
w Międzyrzecu Podlaskim



1. Dlaczego 1 marca obchodzimy 
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 

Wyklętych”? 
Święto to powstało na mocy ustawy 
z dnia 3 lutego 2011 roku, a jego pomy-
słodawcą był prezes Instytutu Pamięci 
Narodowej Janusz Kurtyka. Inicjatywę 
wsparł prezydent Lech Kaczyński. Za datę 
obchodów święta wybrany został 1 mar-
ca, bo w tym dniu, w 1951 roku, w wię-
zieniu mokotowskim wykonano wyrok 
śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu 
Głównego Zrzeszenia „Wolność i Nieza-
wisłość” z jego prezesem ppłk. Łukaszem 
Cieplińskim. Wcześniej przeszedł on 
i jego współpracownicy brutalne i okrut-
ne śledztwo, nadzorowane bezpośrednio 
przez NKWD. W jednym z zachowanych 
grypsów więziennych pisał do żony: Ko-
chana Wisiu! Jeszcze żyję, chociaż są to 
prawdopodobnie już ostatnie dla mnie 
dni. Siedzę z oficerem gestapo. On otrzy-
muje listy, a ja nie. A tak bardzo chciałbym 
otrzymać chociaż parę słów Twoją ręką na-
pisanych (...). Ten ból składam u stóp Boga 
i Polski (...). Bogu dziękuję za to, że mogę 
umierać za Jego wiarę świętą, za moją Oj-
czyznę i za to, że dał mi taką żonę i wielkie 
szczęście rodzinne. Wyroki śmierci strza-
łem w tył głowy wykonano w piwnicach 
więzienia na Mokotowie 1 marca 1951 
roku.

2. Kto upowszechnił termin „Żołnierze 
Wyklęci” i czy jest on poprawny? 

Pojęcie „Żołnierze Wyklęci” jest terminem 
współczesnym, nie powstało ono w la-
tach, gdy toczyła się zbrojna walka z oku-

pacją sowiecką i dyktaturą partii komu-
nistycznej. Wymyśli je na początku lat 90. 
młodzi ludzie z kręgu Ligii Republikań-
skiej, którzy chcieli przywrócić pamięci 
historycznej czyny niepodległościowego 
podziemia po 1944 r. W 1993 r. zorgani-
zowali oni na Uniwersytecie Warszawskim 
wystawę zatytułowaną „Żołnierze Wyklęci 
– antykomunistyczne podziemie zbrojne 
po 1944 r.” Termin ten upowszechnił swoją 
książką „Żołnierze Wyklęci” pisarz i dzien-
nikarz Jerzy Ślaski.
Pojęcie „Żołnierze Wyklęci” mocno już się 
zakorzeniło w świadomości społecznej, 
ale nie jest ono najodpowiedniejszym 
określeniem dla nazwy czynu niepodle-
głościowego polskiego podziemia dru-
giej połowy lat czterdziestych i pięćdzie-
siątych. A to dlatego, że „wykląć” oznacza 
przekląć kogoś, potępić, wyłączyć ze 
społeczności. Pojęcie to jest więc dwu-
znaczne. Mówimy o bohaterach, a potem 
tłumaczymy znaczenie tego słowa, że 
nie zostali oni wyklęci przez naród, tylko 
przez ówczesne władze komunistycz-
ne. Zdecydowanie lepszym określeniem 
jest „Żołnierze Niezłomni”, bo niezłomny 
oznacza człowieka, który z determinacją 
dąży do celu i którego nie można złamać, 
który jest wierny określonym ideom, 
w tym przypadku idei wolności i niepod-
ległości. 

3. O co walczyli „Żołnierze Wyklęci” 
i czy ich walka miała sens?

„Żołnierze Wyklęci” walczyli o wolność 
i niepodległość Ojczyzny. Sprzeciwiali się 
uzależnieniu Polski od Związku Radziec-

kiego oraz występowali przeciwko komu-
nistycznej władzy, którą uważali za na-
rzuconą i obcą. Kpt. Władysław Łukasiuk 
pseudonim „Młot”, dowódca 6. Brygady 
Wileńskiej w ulotce z 1946 r. tak określał 
cele walki: My chcemy Polski suwerennej, 
Polski chrześcijańskiej, Polski - polskiej. […] 
Tak jak walczyliśmy w lasach Wileńszczy-
zny, czy na gruzach kochanej stolicy - War-
szawy - z Niemcami, by świętej Ojczyźnie 
zerwać pęta niewoli, tak dziś do ostatniego 
legniemy, by wyrzucić precz z naszej Ojczy-
zny Sowietów. Święcie będziemy stać na 
straży wolności i suwerenności Polski i nie 
wyjdziemy dotąd z lasu, dopóki choć jeden 
Sowiet będzie deptał Polską Ziemię.
Zaś kpt. Stanisław Sojczyński „Warszyc” 
w czasie procesu, na którym został skaza-
ny na karę śmierci powiedział: To wszyst-
ko, co obecnie jest w Polsce, prędzej czy 
później runie. Runie sowiecki kolos i jego 
satelici. Powstanie Niepodległa i Suweren-
na Polska, Polska, o jaką walczyłem od 1 
września 1939 r. po dzień dzisiejszy. Żoł-
nierzom Wyklętym przyświecała dewiza 
słów Józefa Piłsudskiego: Być zwyciężo-
nym i nie ulec, to zwycięstwo. I chociaż po-
litycznie i militarnie przegrali, to ideowo 
byli zwycięzcami, bo stali się wzorem dla 
młodego pokolenia Polaków, które widzi 
w nich ucieleśnienie idei walki o wolność 
i niepodległość ojczyzny. Niektórzy pod-
ważają sens walki ”Żołnierzy Wyklętych” 
ze względu na olbrzymią dysproporcję 
sił. Trudno jednak utrzymywać, że walka 
o niepodległość ma sens tylko wtedy, kie-
dy jesteśmy pewni, że zakończy się ona 
zwycięstwem. 

Sześć pytań o „Żołnierzy Wyklętych”

►
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4. Jaki jest rodowód „Żołnierzy  

Wyklętych”?
„Żołnierze Wyklęci”, to pojęcie niezwy-
kle obszerne, w którym umieścić można 
zarówno partyzantów walczących z sys-
temem komunistycznym i żołnierzami 
sowieckim, jak i działające na rzecz od-
działów zbrojnych organizacje podziemne 
czy osoby wspierające podziemie niepod-
ległościowe, które nie prowadziły walki 
zbrojnej. Jedną z postaci-symboli święta 
1 marca jest rtm. Witold Pilecki, który nie 
walczył zbrojnie z komunistami. Przez sze-
regi tzw. „drugiej konspiracji” przewinęło 
się ok. 200 tysięcy ludzi, z czego ponad 20 
tys. w oddziałach partyzanckich. 
Zdecydowana większość „Żołnierzy Wy-
klętych” działała już w konspiracji pod 
okupacją niemiecką. Rozpoczęli oni walkę 
o wolność ojczyzny w latach 1939-1944, 
a po zajęciu Polski przez Armię Czerwo-
ną ją kontynuowali. Zmieniały się jedynie 
nazwy organizacji – Armia Krajowa, „Nie-
podległość”, Delegatura Sił Zbrojnych, 
Zrzeszenie WiN, ale całe struktury kon-
spiracyjne zbudowane jeszcze w latach 
okupacji niemieckiej pozostały te same. 
Wśród najsłynniejszych dowódców pod-
ziemia w zasadzie nie było ludzi „nowych”, 
którzy nie mieliby długiego stażu w walce 
z Niemcami, np. August Emil Fieldorf „Nil”- 
organizator i dowódca Kedywu Armii Kra-
jowej, zastępca Komendanta Głównego 
AK; mjr. Hieronim Dekudowski „Zapora” - 
cichociemny, dowódca lotnego oddziału 
Kedywu; mjr. Zygmunt Szyndzielorz „Łu-
paszka” - dowódca 5. Wileńskiej Brygady 
AK; mjr. Marian Bernaciak „Orlik” - dowód-
ca 15 pułku Piechoty AK „Wilków”.
Najczęściej za cezurę czasową działalności 
„Żołnierzy Wyklętych” przyjmuje się lata 
1945-1963. Pierwsza data związana jest 
z rozwiązaniem w styczniu 1945 r. Armii 
Krajowej. To wydarzenie dało początek 
rozwojowi nowych struktur podziemia 
niepodległościowego. Datą symbolizują-
cą zakończenie walki jest zastrzelenie Jó-
zefa Franczaka pseudonim „Lalek” w 1963 
r. Największą organizacją polskiego pod-
ziemia niepodległościowego po II wojnie 
światowej, było założone 2 września 1945 
w Warszawie Zrzeszenie „Wolność i Nieza-
wisłość”. Jego trzon stanowiły struktury 
organizacyjne Armii Krajowej.
Celem WiN-u stało się podtrzymanie du-
cha oporu społecznego do wyborów, 
walka o to, by były one rzeczywiści wolne 
i demokratyczne, jak postanowiły wielkie 
mocarstwa na konferencji jałtańskiej oraz 
wspieranie PSL-u jako jedynej liczącej się 
partii opozycyjnej. Dowództwo WiN nie 
zakładało walki czynnej i nie ona była 
jego podstawowym celem. Do starć i bi-
tew partyzanckich dochodziło najczęściej 
z powodu realizowanych przez komu-

nistów obław albo były one przejawem 
samoobrony. Do takiej można zaliczyć 
np. rozbijanie aresztów, więzień i obozów 
w celu uwalniania już ujętych „Żołnierzy 
Wyklętych”, rozbijanie i rozbrajanie po-
sterunków MO i UB w celu ograniczenia 
działalności komunistycznego aparatu 
represji. Szacuje się, że w jej szeregach 
WiN-u w 1946 r. działało ok. 30 tys. osób. 
Ważnym nurtem w podziemiu niepodle-
głościowym były liczne oddziały, które po 
rozwiązaniu AK działały ”na własną rękę”. 
W tym nurcie mieściły się też struktury 
związane z Batalionami Chłopskimi oraz 
podziemiem narodowym, działającym 
początkowo w dwóch strukturach: Naro-
dowych Sił Zbrojnych i Narodowym Zjed-
noczeniu Wojskowym. Obie organizacje 
połączyły się na przełomie 1945/46 r., 
kiedy to NSZ podporządkowało się NZW.

5. Jakie były realia zewnętrze i we-
wnętrzne, w których działali „Żołnie-

rze Wyklęci”?
O losach Polski decydowała polityka wiel-
kich mocarstw, a w szczególności polityka 
„faktów dokonanych” realizowana przez 
Józefa Stalina. W starciu dwóch wizji po-
wojennej Polski: prawowitego i konsty-
tucyjnego rządu polskiego na emigracji 
i uzurpatorskiej władzy komunistycznej, 
to ta druga miała uprzywilejowaną pozy-
cję – dzięki wsparciu i pomocy Armii Czer-
wonej oraz uległości zachodnich aliantów 
wobec Moskwy. 
Zgodnie z zawartym 26 lipca 1944 r. po-
rozumieniem między samozwańczym Pol-
skim Komitetem Wyzwolenia Narodowe-
go, uznającym siebie za nowy rząd polski, 
a rządem sowieckim, za bezpieczeństwo 
na zapleczu operacyjnym wojsk radziec-
kich odpowiadała Armia Czerwona. Poro-
zumienie dawało niczym nie ograniczoną 
władzę na całym wyzwolonym obsza-
rze Polski wojskom sowieckim i NKWD, 
przez co obywatele państwa polskiego 
zostali oddani pod sowiecką jurysdykcję 
wojskową. W lipcu 1945 r. oddziały 50. 
Armii Radzieckiej i wojska NKWD przy 
wsparciu oddziałów Ludowego Wojska 
Polskiego i UB zorganizowały „obławę au-
gustowską”. Oddziały sowieckie przeszu-
kiwały lasy i wsie, aresztując i poddając 
brutalnemu śledztwu kilka tysięcy osób 
podejrzanych o kontakty z podziemiem 
niepodległościowym. „Żołnierze Wyklęci” 
duże nadzieje wiązali z wyborami do par-
lamentu, które według ustaleń przyjętych 
przez wielkie mocarstwa w Jałcie miały 
być wolne i demokratyczne. Do wolnych 
wyborów jednak nie doszło. Zarówno 
poprzedzające je referendum z 30 czerw-
ca 1946 r., jak i wybory parlamentarne 
z 19 stycznia 1947 r. zostały sfałszowane. 
W czasie referendum czerwcowego ofice-

rowie sowieccy pod wodzą ppłk. Arona 
Pałkina fałszowali protokoły komisji ob-
wodowych i podpisy członków komisji. 
W czasie styczniowych wyborów do Sej-
mu Ustawodawczego grupa ppłk. Pałkina 
kontrolowała fałszerstwa, dokonywane 
przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bez-
pieczeństwa Publicznego. 22 lutego 1947 
r. została uchwalona przez Sejm Ustawo-
dawczy amnestia, skierowana do żołnie-
rzy i działaczy polskiego podziemia anty-
komunistycznego. Faktycznym jej celem 
było dokładne rozpracowanie struktur 
antykomunistycznej konspiracji. Zebrana 
w toku przesłuchań wiedza posłużyła do 
represjonowania osób, które nie złożyły 
broni. W wyniku amnestii ujawniło się ok. 
77 tysięcy osób. Do rozbicia struktur WiN- 
u doszło w wyniku aresztowań w gre-
miach kierowniczych organizacji, przepro-
wadzonych jesienią 1947 r. W listopadzie 
w Zabrzu ujęty został prezes WiN ppłk. Łu-
kasz Ciepliński, zaś w grudniu 1947 r. pra-
wie wszyscy jego współpracownicy oraz 
prezesi obszarów i okręgów. Przeszli oni 
niezwykle okrutne śledztwo, nadzorowa-
ne przez NKWD. Tak o nim mówił podczas 
rozprawy prezes WiN: W czasie śledztwa 
leżałem skatowany w kałuży własnej krwi. 
Mój stan psychiczny był w tych warunkach 
taki, że nie mogłem sobie zdawać sprawy 
z tego, co pisał oficer śledczy.

6. Jaki był bilans walk? 
Walka „Żołnierzy Wyklętych” o wolną Pol-
skę jest okupiona wielkim cierpieniem 
i śmiercią. Władze komunistyczne wydały 
ok. 5 tysięcy wyroków śmierci na polskich 
patriotach, z których wykonano ok. 3 200. 
W więzieniach i aresztach zamordowano 
ok. 20 tysięcy, a co najmniej tyle samo 
„Żołnierzy Wyklętych” poległo podczas 
walk zbrojnych lub skrytobójczych zama-
chów. Około 50 tysięcy osób wywieziono 
do sowieckich łagrów. 
Władze komunistyczne dążyły do tego, 
by zostali oni zapomniani, by nie pozostał 
po nich żaden ślad, dlatego chowano ich 
w nieoznakowanych częściach cmentarzy, 
piwnicach aresztów lub więzień. Ważnym 
zadaniem dla współczesnych pokoleń jest 
pielęgnowanie pamięci o wielkich patrio-
tach, którzy walczyli o niepodległość Pol-
ski, dla których sprawa wierności, służba 
dla państwa była celem i sensem życia. 
Każdy naród musi mieć swoich bohaterów 
i musi przekazywać następnym pokole-
niom pozytywne wzorce postępowania. 
Wskazywać, jakie są godne naśladowania, 
a jakie będą zawsze napiętnowane. Wybit-
ny brytyjski historyk Norman Davies pisał: 
Aby człowiek wiedział, dokąd idzie, musi 
wiedzieć, skąd przychodzi. Naród bez histo-
rii błądzi, jak człowiek bez pamięci.

Tekst: dr Bogusław Korzeniewski/ 
Zdjęcia: tropemwilczym.pl
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Ponad 100 pań z Gminy Kodeń wzięło 
udział w Dniu Kobiet organizowanym 
przez Gminne Centrum Kultury Sportu 
i Turystyki w Kodniu. 

W imieniu wszystkich panów, życzenia 
uśmiechu i pogody ducha złożyli pa-
niom wójt gminy Kodeń Jerzy Troć oraz 
dyrektor Domu Kultury Piotr Skolimow-
ski. Obecni byli również Zastępca Wójta 
Gminy Kodeń Andrzej Krywicki oraz 
radny powiatowy Tomasz Andrejuk. Ze-
brani na uroczystości panowie zaśpiewali 
gromkie sto lat, a każdą z przybyłych pań 
obdarowali tulipanem.
Gminny Dzień Kobiet uświetniły wystę-
py artystyczne mężczyzn z naszej gminy. 
Piotr Skolimowski i Michał Płanda zagra-
li kilka utworów muzycznych, dedykowa-
nych paniom. Tego wieczoru panie mo-
gły poczuć się wyjątkowo dzięki bogatej 
ofercie zabiegów kosmetycznych. W bo-
gatej ofercie można było znaleźć zabiegi 
pielęgnacji dłoni, twarzy oraz propozycje 

profesjonalnego makijażu. Na zakończe-
nie pełnego atrakcji Dnia Kobiet w Gmin-
nym Centrum Kultury Sportu i Turystyki 

w Kodniu, na wszystkich zebranych cze-
kała słodka niespodzianka.

Materiał: GCKTiS w Kodniu

Obchody Dnia Kobiet w Terespolu od-
były się 4 i 5 marca. Pierwszy dzień na 
sportowo, drugi miał charakter arty-
styczny.

W niedzielę w restauracji „Galeria Sma-
ków” wszystkie panie mogły bezpłatnie 
skorzystać z masażu i porad makijażystki. 
Udzielano również wskazówek na temat 
zdrowego stylu życia. Można było rów-
nież dokonać zakupu niestandardowej 
biżuterii. Po godzinie program artystyczny 
rozpoczął iluzjonista Yasha (Igor Lewan-
dowski) z Lublina. Zaprezentował kilka 
efektownych sztuczek, które skutecznie 
zaintrygowały i rozbawiły zebraną pu-
bliczność. Kolejną atrakcję zaserwował 
pochodzący z Krakowa miłośnik podroży, 
fotograf Sebastian Bielak. Opowiedział 
o swojej podroży na grecką wyspę Thas-
sos. Goście mogli obejrzeć zdjęcia i film 
z wyprawy. 
Miłym akcentem tego wieczoru były upo-
minki dla pań. W imieniu władz miasta 
burmistrz Jacek Danieluk złożył najlep-
sze życzenia i wspólnie z radnym Wiesła-
wem Krzemińskim wręczyli każdej kobie-
cie kwiaty. Rozlosowano też 20 nagród, 
w tym: kosmetyki, jednorazowe karnety 
do terespolskich salonów urody oraz inne 
prezenty. Na zakończenie set przebojów 
muzyki pop i rock zaprezentowało „Adrian 
Litewka Trio”.
Dzień wcześniej, w sobotę w hali spor-
towej MOK Terespol odbył się mecz piłki 
nożnej kobiet z okazji ich święta. 13 za-
wodniczek rozegrało mecz, który trwał 30 
min (2x15'). Po zaciętym boju wynikiem 
3:0 zwyciężyła drużyna pomarańczo-
wych w składzie: Anna Kolejko, Anna 

Machnowska, Małgorzata Naumiuk, 
Małgorzata Antoniuk, Justyna Butrym, 
Justyna Wawryniuk. Autorkami bramek 
były: Małgorzata Naumiuk x2 i Anna 
Machnowska. W składzie drugie drużyny 
wystąpiły: Justyna Steciuk, Monika Gu-

ziuk, Jowita Lewczuk, Izabela Lewczuk, 
Magdalena Lipowiecka, Ula Smoleń 
i Elena Kołodziej. Każda uczestniczka zo-
stała nagrodzona pamiątkowy medalem 
i dyplomem.                    

Materiał: MOK Terespol

m. Terespol

 Święto Pań w Terespolu

Dzień Kobiet w Kodniu
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W sali  widowiskowej Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Pod-
laskim miał miejsce wyjątkowy wie-
czór w całości poświęcony paniom dla 
uczczenia ich marcowego święta. 

Z okazji Dnia Kobiet na scenie wystąpiły 
sekcje działające przy Miejskim Ośrodku 
Kultury. Przybyli na to wydarzenie goście 
mogli zatem obejrzeć występy sekcji tań-
ca towarzyskiego oraz breakdance, a tak-
że prezentacje przygotowane przez Ze-
spół wokalny „Iskierki”, „Sezamki” i „Dzieci 
Podlasia”. 

Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: MOK w Międzyrzecu 
Podlaskim

Spotkania seniorów są coraz po-
wszechniejsze w  naszym regionie. 
W gminie Piszczac działa inicjatywa 
skupiona wokół Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu pod nazwą „Salonik 
50+”. Grupuje ona od roku ponad 30-
tu seniorów z terenu gminy. 

W każdy wtorek i czwartek członkowie 
Saloniku skupiają się wokół różnorod-
nych tematów. Przez rok odbyło się 55 
takich spotkań. Seniorzy uczestniczą 
w wyjazdach krajoznawczych i rajdach 
rowerowych. Poznają zasady obsługi 
komputera i Internetu. Korzystają z moż-
liwości ćwiczeń rehabilitacyjnych, porad 
Powiatowego Rzecznika Praw Konsu-
mentów, pielęgniarki, czy kosmetyczki. 
Kilkukrotnie mieli okazję do poznania 
ciekawych i pełnych pasji ludzi regionu 
- od rękodzielników przez miłośników 
zdrowego żywienia po poetów.
W związku z pierwszą rocznicą powstania 
„Saloniku 50+” GCKiS wraz wójtem gmi-
ny Piszczac Kamilem Kożuchowskim oraz 
seniorami zorganizowali 23 lutego w Sali 
Kolumnowej Urzędu Gminy Piszczac 
wieczór integracyjny pod hasłem „Minął 
rok, a my następny robimy krok”. Na uro-
czystość przybyły władze samorządowe, 
radni gminy Piszczac, zespół śpiewaczy 
z Hruda, przewodnicząca terenowego 
Koła Emerytów i Rencistów z Chotyłowa 
Ewa Lipowiecka i wiceprzewodnicząca 
Koła Emerytów i Rencistów i Inwalidów 
w Białej Podlaskiej Alina Wygodna. 
Seniorzy z Piszczaca rozpoczęli swoje 
działania 3 marca 2016 roku od spotka-
nia, na które przybyło 17 osób. Z czasem 
grupa rozrosła się i  stale przybywają 
nowi członkowie. Spotkania są otwar-
te i każdy może w nich uczestniczyć. 
W przemówieniach goście którzy gra-
tulowali i inicjatywy deklarowali swoją 

otwartość do współpracy przy jej rozwo-
ju. W części artystycznej przedstawiciele 
seniorów - Mirosława Wawryszuk i Teresa 
Sobieska - recytowały utwory poetyckie. 
Następnie piszczaccy seniorzy zaprezen-
towali próbkę możliwości wokalnych. Po 
nich wystąpił zespół śpiewaczy z Hruda, 

który działa przy Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Białej Podlaskiej. 
Nie mogło zabraknąć okolicznościowego 
tortu i wspaniałej integracji ze śpiewem 
i tańcami, która była również okazją do 
planowania kolejnych wydarzeń w „Salo-
niku 50+” w 2017 roku.

Piszczac

    Rocznica Saloniku 50+ w Piszczacu

Materiał: Łukasz Węda – GCKiS w Piszczacu

Międzyrzecki MOK dla Kobiet
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Wspomnienia są jedną z najpiękniej-
szych i najcenniejszych rzeczy, jakie 
mogą przekazywać sobie pokolenia. 
To one obok wartości, tradycji i zwy-
czajów budują naszą tożsamość. Są 
punktem odniesienia dla teraźniej-
szości. 

Na półkach księgarni i bibliotek zna-
leźć można tysiące książek historycz-
nych, które przedstawiają najważniej-
sze momenty i wydarzenia w dziejach 
Narodu polskiego. Jednak każdy, kto 
choć raz miał możliwość wsłuchać się 
w opowieści snute przez dziadków, 
którzy sami byli obserwatorami, czy też 
uczestnikami tych wydarzeń stwierdzi, 
że żadna książka nie jest w stanie ich 
zastąpić. Chyba, że stanowi ich zapis. 

„Ocalić od zapomnienia. Przeszłość 
zapisana w pamięci” jest tego przy-
kładem. Publikacja Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim 
z/s w Wysokim to wyjątkowy zbiór 
wspomnień mieszkańców gminy Mię-
dzyrzec Podlaski. Swój wkład w  jej 
powstanie wnieśli członkowie lokal-
nych społeczności wszystkich sołectw. 
Opowieści dotyczą okresu od 1944 do 
1989 roku, jednak bohaterowie często 
wracają pamięcią do początków i prze-
biegu II wojny światowej, która niewąt-
pliwie wywarła silny wpływ na później-
sze życie ich i ich rodzin. Dlatego opisy 
są tak emocjonalne i prawdziwe. Ta 
książka to blisko 200 stron wspomnień 
o wzlotach i upadkach, blaskach i cie-
niach codziennego życia. Barwnym 
opisom towarzyszą równie ciekawe 
liczne fotografie, dzięki którym histo-
rie jeszcze mocniej przemawiają do 
wyobraźni czytelnika. Poszczególne 
rozdziały to odrębne, zamknięte wąt-
ki opowiedziane językiem mówio-
nym. Po książkę może sięgnąć każdy, 
niezależnie od wieku. Dla młodszych 
będzie ona skarbnicą wiedzy, impul-
sem do porównań ówczesnej rzeczy-
wistości z dniem dzisiejszym. Starsi 
znajdą w niej odbicia swoich własnych  
przeżyć. 
Inicjatywa podjęta przez twórców 
książki jest godna podziwu i naślado-
wania. Mamy nadzieję, że inne gminy 
pójdą śladem mieszkańców Ziemi Mię-
dzyrzeckiej i uchronią od zapomnienia 
swoje historie. 

Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: „Ocalić od zapo-
mnienia. Przeszłość zapisana w pamięci”

Przeszłość zapisana w pamięci
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Życie i  twórczość w  cieniu brata nie 
przeszkodziły mu w działalności arty-
stycznej. Powieściopisarz i dramato-
pisarz, autor szkiców historycznych, 
astronom, muzyk i rysownik Kajetan 
Kraszewski urodzony 11 marca 1827 
w Dołhem. Wielka postać, której 190. 
rocznicę urodzin obchodzi polska  
kultura. 

10 marca br. w Wisznicach odbyły się uro-
czyste obchody uczczenia 190. rocznicy 
urodzin pisarza Kajetana Kraszewskiego. 
Z tej okazji w Gminnym Ośrodku Kultury 
i Oświaty w Wisznicach zorganizowano se-
sję naukową pn. „Kajetan Kraszewski jako 
człowiek pogranicza kulturowego.” Inicja-
torami uroczystości są m.in. prof. dr hab. F. 
Czyżewski, Instytut Filologii Słowiańskiej 
UMCS w Lublinie, Wojewódzka Bibliote-
ka Publiczna im. Hieronima Łopacińskie-
go w Lublinie, Muzeum Józefa Ignacego 
Kraszewskiego w Romanowie oraz Gmina 
Wisznice na czele z wójtem gminy Piotrem  
Draganem. 
Organizatorzy sesji, przedstawiciele samo-
rządów i instytucji kulturalno – oświato-
wych złożyli wieńce na grobie rodzinnym 
Kajetana Kraszewskiego na starym cmen-
tarzu w Wisznicach. Sesję rozpoczął prof. 
dr hab. Feliks Czyżewski, który powitał 
zaproszonych gości m.in.: prelegentów se-
sji w tym dr Agnieszkę Prymak – Sawic, 
Annę Czobodzińską – Przybysławską, 
prof. Mariję Żygałową i Annę Mikiciuk, dr 
hab. Dariusza Tarasiuka z wydział historii 

UMCS, naukowców UMCS z wydziału filo-
logii słowiańskiej, gości z Białorusi w tym 
Ludmiłę Mikołajewną Pieczko Dyrektor 
średniej Szkoły nr. 8 im. „Władysława Miko-
łajewicza Karwata”, Żannę Michajłowną 
Łopyko Zastępcę Dyrektora ds. wychowaw-
czych oraz delegację uczniów z klasy mili-
cyjnej, przedstawicieli Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Białej Podlaskiej oraz Miejskiej 
Biblioteki Publicznej we Włodawie, wój-
tów gmin partnerstwa Doliny Zielawy oraz 
przedstawicieli Bibliotek Publicznych z gmin 
sąsiednich, radnego powiatu bialskiego 
Ryszarda Boś, radnych Gminy Wisznice na 
czele z przewodniczącą Ewą Nuszczyk, dy-
rektorów Szkół w tym Szkoły Podstawowej 

im. J.I. Kraszewskiego, ks. Jana Pieńkosza 
proboszcza Parafii Wisznice i wielu innych 
gości reprezentujących samorządy i insty-
tucje kulturalne. 
Po części oficjalnej rozpoczęto obrady 
plenarne. Wysłuchano wykładów o życiu 
Kajetana Kraszewskiego jego twórczości, 
dokonaniach artystycznych i jego związku 
kulturowym z Zachodnim Podlasiem. Po 
obradach i dyskusjach przy poczęstunku 
uczestnicy obejrzeli występy artystyczne. 
Po zakończeniu sesji wszyscy zaproszeni go-
ście oraz uczestnicy uroczystości mieli moż-
liwość zwiedzania Muzeum Józefa Ignacego 
Kraszewskiego w Romanowie.

Do tegorocznego konkursu na naj-
lepszą debiutującą kapelę rockową 
jury zakwalifikowało 8 zespołów, 
z których 5 wzięło udział w sobot-
nich przesłuchaniach: „Red Stains” 
z Lublina, „The Punitive” z Łosic, „Ko-
niec Listopada” z Białej Podlaskiej, 
„Dispelled Reality” z Warszawy i „Ma-
sakabra” z Lublina.

Tradycyjnie, zwycięzców wskazywali 
sami wykonawcy, oddając głosy na 3 
najlepsze według nich zespoły. Najwię-
cej głosów i nagrodę wysokości 1000 zł 
zdobył warszawski skład „Dispelled Re-
ality”. Drugą nagrodę - 600 zł otrzymał 
„The Panitive” z Łosic, a trzecie miejsce 
przypadło lubelskiej grupie „Red Stains” 
(nagroda 600 zł).

Materiał: MOK w Międzyrzecu Podlaskim

Wisznice190. rocznica urodzin Kajetana Kraszewskiego

m. Międzyrzec Podlaski

 X edycja Przeglądu Zespołów 
                      Rockowych ROCKwMOK 

 Materiał: UG Wisznice
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3 marca w Mykanowie odbył się Puchar 
Polski w taekwon-do ITF. W zmaganiach 
udział wzięło ponad 300 zawodników, 
którzy w tym roku będą rywalizować 
o udział w tegorocznych Mistrzostwach 
Polski i miejsce w kadrze narodowej. 

W gronie uczestników częstochowskiego 
turnieju znalazła się dwójka uczniów kla-
sy straży granicznej z Zespołu Szkół im. 
A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim: 
Aleksandra Sacharczuk i Patryk Segeń, re-
prezentujący Uczelniany Klub Sportowy 
Hwa-Rang. Był to pierwszy start zawod-
ników UKS w imprezie tej rangi. W pierw-
szym dniu zmagań w kategorii seniorów 
Patryk Segeń zadebiutował we wszystkich 
trzech konkurencjach (układach formal-
nych, technikach specjalnych i walkach). 
Najbliżej medalu tegoroczny maturzysta 
był w konkurencji technicznej układów, 
gdzie przygodę zakończył, przegrywając 
dopiero w walce o brązowy medal.
Niedziela była dniem rywalizacji juniorów. 
Nasza najbardziej utytułowana zawod-
niczka sprawiła ogromną niespodziankę 

w konkurencji układów czarnych pasów, 
eliminując na swojej drodze dwie kadro-
wiczki, a ulegając dopiero w pojedynku 
o brąz. W długo wyczekiwanej konkuren-
cji walk -50kg Ola musiała zmierzyć się 
z dwiema medalistkami Pucharu Świata. 
W pierwszym pojedynku uczennica ja-
nowskiego liceum musiała uznać wyż-

szość przeciwniczki, by następnie sprawić 
ogromną niespodziankę i wygrać kolejną 
walkę. Ola wygrała kolejne 3 pojedynki 
i stanęła na najniższym stopniu podium. 
Udział uczniów w zawodach był możliwy 
dzięki wsparciu finansowemu gminy Ja-
nów Podlaski.
Materiał: ZS im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim

26 lutego w Hali Sportowej Gim-
nazjum w Tucznej odbył się IV Tur-
niej Halowej Piłki Nożnej o Puchar 
Wójta Gminy Tuczna. Turniej wciąż 
zyskuje coraz większe zaintereso-
wanie. W tym roku udział w  nim 
wzięło 8 drużyn z całego powiatu.

Po oficjalnym rozpoczęciu turnieju 
drużyny zostały przypisane drogą 
losowania do dwóch grup, w których 
toczyły rywalizację systemem „każdy 
z każdym”. W grupie A znalazły się 
drużyny: Cełujki, KS Dąbrowica, All 

Star Team i Wólka Eagles. W grupie B 
zagrały: FC Tuczna, FC Pigi Biała Pod-
laska, Warka Dobratycze i Kokodżam-
bo Tuczna. I   miejsce zajął  zespół 
Grom Kobylany, przed KS Dąbrowica, 
All Star Team i Kokodżambo Tuczna. 
Najlepszym strzelcem był Przemy-
sław Witczak. Tytuł najlepszego pił-
karza zdobył Hubert Dołęga, a naj-
lepszego bramkarza Karol Najdyhor. 
Nad sprawnym przebiegiem zawo-
dów czuwali:  sekretarz Zbigniew 

Sokołowski – przewodniczący Rady 
Gminy oraz Bartosz Reduch  – dy-
rektor Gimnazjum w Tucznej. Nagro-
dy w postaci pucharów za 3 pierw-
sze miejsca i pamiątkowe dyplomy  
za udział w turnieju dla każdej z dru-
żyn ufundowali: wójt gminy Tuczna 
Zygmunt Litwiniuk i przewodniczą-
cy Rady Gminy Tuczna Zbigniew So-
kołowski. 3 wyróżnienia ufundował 
przewodniczący Rady Powiatu w Bia-
łej Podlaskiej Mariusz Kiczyński.

Tekst: UG Tuczna/ Zdjęcia: Justyna Kukawska

Janów Podlaski
 Udany występ janowskich zawodników taekwon-do

Tuczna

 W halówkę o puchar wójta
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W trzecim turnieju VII Bialskiej Ligi 
Szachowej rozegranym wzięło udział 
109 szachistów, uczniów szkół pod-
stawowych, gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych z powiatu bialskiego, 
radzyńskiego i łosickiego. Uczestni-
kami rozgrywek byli uczniowie z Białej 
Podlaskiej, Międzyrzeca Podlaskiego, 
Terespola, Sarnak, Konstantynowa, 
Łomaz, Małaszewicz, Misiów, Rogoź-
nicy, Jelnicy, Sławatycz i Kąkolewnicy.
 
Szachiści rywalizowali w ośmiu katego-
riach wiekowych: szkół podstawowych 
klas I – III, szkół podstawowych klas IV 
– VI, szkół gimnazjalnych i szkół ponad-
gimnazjalnych z podziałem na dziewczę-
ta i chłopców.

W kategorii dziewcząt klas I – III zwycię-
żyła Aleksandra Marciniuk SP Nr 3 Mię-
dzyrzec Podlaski przed Aleksandą Koro-
wajczuk SP Sarnaki i Karoliną Tymoszuk 
SP Nr 3 Międzyrzec Podlaski. W tej samej 
kategorii wśród chłopców zwyciężył 
Karol Petruczenko SP Nr 3 Międzyrzec 
Podlaski przed Igorem Zasadzińskim SP 
Nr 3 Międzyrzec Podlaski i Marcelem Do-
mańskim SP Nr 3 Międzyrzec Podlaski.
W kategorii dziewcząt klas IV – VI zwycię-
żyła Hanna Nurzyńska SP Kąkolewnica 
przed Karoliną Sacharczuk SP Sarna-
ki i Aleksandrą Zielińską SP Sarnaki. 
Wśród chłopców pierwsze miejsce zajął 
Wiktor Kukawski SP Nr 3 Międzyrzec 
Podlaski przed Piotrem Pytką SP Tere-
spol i Robertem Tymoszukiem SP Nr 3 
Międzyrzec Podlaski.

W kategorii dziewcząt szkół gimnazjal-
nych pierwsze miejsce zajęła Patrycja 
Waszczuk Gimnazjum Nr 3 Międzyrzec 
Podlaski przed Aleksandrą Lisiecką 
Gimnazjum w Sarnakach i Joanną Szy-
mańską Gimnazjum w Sarnakach. W ka-
tegorii chłopców zwyciężył Jakub Relu-
ga Gimnazjum Nr 6 Biała Podlaska przed 
Jakubem Niczyporukiem Gimnazujm 
w Konstantynowie i Grzegorzem Oli-
chwirowiczem Gimnazjum Katolickie 
w Białej Podlaskiej.

Wśród dziewcząt szkół ponadgimnazjal-
nych zwyciężyła Weronika Zawistowska 
Zespół Szkół w Małaszewiczach przed 
Dominiką Porębą LO Sikorski w Między-
rzecu Podlaskim i Andżeliką Petruczen-
ko II LO w Białej Podlaskiej. W kategorii 

chłopców pierwsze miejsce zajął Mate-
usz Prokopiuk I LO Biała Podlaska przed 
Mariuszem Kuźmiczem I LO Biała Pod-
laska i Adrianem Derlukiewiczem IV LO 
Biała Podlaska.
Na zwycięzców czekały pamiątkowe 
dyplomy, medale i nagrody rzeczowe. 
Gospodarze obiektów sportowych, dy-
rektor Zespołu Szkół w Terespolu Zenon 
Iwanowski i burmistrz Jacek Danieluk 
zapewnili uczestnikom i opiekunom 
poczęstunek. Turniej rozegrano w miłej 

i koleżeńskiej atmosferze. Sędzią zawo-
dów Marek Uściński. Łącznie w roze-
granych trzech turniejach wzięło udział 
335 szachistów. Następny turniej zosta-
nie rozegrany 18 marca w Szkole Pod-
stawowej w Konstantynowie. Materiał: BLS

Rozgrywki sportowe w tenisa stołowego 
o Puchar Starosty Bialskiego i Wójta Gmi-
ny Konstantynów odbyły się 25 lutego. 
W tym roku do udziału zgłosiło się około 
80 osób z terenu naszego powiatu. 

Sędzią głównym zawodów był Piotr Woź-
niak – nauczyciel wf w Gimnazjum w Kon-
stantynowie. Wszyscy zgłoszeni zawod-
nicy rywalizowali w ośmiu kategoriach 
wiekowych, w których zwyciężyli: klasy IV 
i młodsze (dziewczęta i chłopcy) -Aleksan-
dra Soroczyńska z Komarna i Krzysztof 
Demianiuk z Wólki Polinowskiej; klasy V-VI 
(dziewczęta i chłopcy) – Karolina Wawrzy-
niak z Ossówki i Emil Kempczyński z Hru-
da; klasy gimnazjalne (dziewczęta i chłopcy) 
– Iga Chwedoruk i Szymon Wojciuk z Ko-
marna; kategoria OPEN (kobiet i mężczyzn) 
– Agnieszka Kimsa i Konrad Chwedoruk 
z Komarna.
Nagrody zwycięzcom poszczególnych ka-
tegorii wręczyli: wójt gminy Konstantynów 
Romuald Murawski, przewodniczący Rady 

Gminy Konstantynów Tadeusz Hryciuk 
oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Ko-
marnie Kolonii Grażyna Jasińska-Pykało. 
Nagrody w postaci pucharów, medali i dy-

plomów ufundowali: starosta bialski Ma-
riusz Filipiuk i wójt gminy Konstantynów 
Romuald Murawski. 

Materiał: UG Konstantynów

VII Bialska Liga Szachowa w Terespolu

Konstantynów

 XII Turnieju Tenisa Stołowego 
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„Józef Ignacy Kraszewski jego życie 
i dzieło”

20 marca, Muzeum J. I. Kraszewskiego 
w Romanowie (organizator). Finał i wrę-
czenie nagród finalistom konkursu czytel-

niczego 
o życiu i twórczości pisarza. Tel. (83) 379 30 
14, e-mail: muzeum_kraszewskiego@op.pl.

XIX edycja Ogólnopolskiego Konkur-
su Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 
2017 „25 lat PSP – „Profesjonalni, Spraw-

ni, Pomocni”
Etap powiatowy konkursu (starostwa po-
wiatowe) – do 31 marca 2017 r. szkoły prze-
syłają prace plastyczne podzielone na po-
szczególne kategorie (pok. 316 - Kancelaria 
ogólna Starostwa Powiatowego w Białej 
Podlaskiej). Głównym zadaniem konkursu 
jest przedstawienie profesjonalnej formacji 
jaką jest Państwowa Straż Pożarna. Poprzez 
sztukę, mającą za zadanie zwrócenie uwagi 
na ważne zjawiska i sytuacje mogące zda-
rzyć się w codziennym życiu oraz uwrażli-
wić odbiorców i twórców na prawidłowe 
postępowanie w sytuacjach zagrożenia 
życia, promowana jest wiedza o szeroko 

rozumianym bezpieczeństwie.

IV Powiatowy Przegląd Tradycji  
Wielkanocnych

2 kwietnia, Szkoła Podstawowa 
w Sosnówce. Przegląd skierowany jest do 
dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu po-
wiatu bialskiego. Celem imprezy jest pod-
trzymywanie tradycji ludowej związanej ze 

Świętami Wielkiej Nocy. 
W ramach przeglądu odbędzie się koncert 
pieśni wielkopostnych, konkurs na stół 
wielkanocny oraz na palmę i pisankę wiel-
kanocną. Spotkaniu towarzyszyć będzie 
kiermasz dekoracji świątecznych. Orga-
nizatorzy: Starostwo Powiatowe w Białej 
Podlaskiej, Wójt Gminy Sosnówka, Gminny 
Ośrodek Kultury w Sosnówce, Sosnówka 
65, 21-518 Sosnówka, tel. 83 3793057, e-

-mail: gok_sosnowka@tlen.pl 
Szkoła Podstawowa w Sosnówce. Kon-
takt: Jolanta Mikulska, Tel. (83) 379 30 57, 

696033448

Wojewódzki Konkurs Tańca
2 kwietnia , Szkoła Tańca „Amigo Dance” 
w Białej Podlaskiej. Konkurs tańca uczniów 
szkół z terenu województwa lubelskiego. 

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury 
w Łomazach (Stanisław Juszczyk 

Tel. 601 367 802); Hala sportowa przy Ze-
spole Szkół w Łomazach. 

Wielkanocne spotkanie z kulturą
9 kwietnia, Jest to spotkanie środowisk 
twórczych: zespołów ludowych i twórców 
ludowych, którzy prezentują muzykę, twór-

czość rękodzielniczą związaną 
z Wielkanocą (pieśni wielkopostne, palmy, 
pisanki, stroiki oraz potrawy wielkanocne). 

Spotkanie ma charakter otwarty 
i połączony jest z kiermaszem prac wielka-

nocnych oraz konkursem na palmę 
i pisankę wielkanocną. Żegocin, Gminne 
Centrum Kultury w Drelowie, www.gck.

drelow.pl,
e-mail: gck.drelow@gmail.com, 

Tel. (83) 372 01 54. Wiesława Zaremba.

Wydarzenia sportowe:

4. turniej w ramach VII Bialskiej Ligi Sza-
chowej

18 marca; Szkoła Podstawowa w Konstan-
tynowie ul. Nowa 2. Turniej rozpocznie się 

o godz. 10.

V Cross Maraton im. Jana Kulbaczyń-
skiego po Ziemi Piszczackiej  

i Kodeńskiej
25 marca; bieg maratoński na dystansie 42 
195 m. Jedyny w całym roku maraton jaki 
odbywa się na terenie powiatu bialskiego. 

Start i meta w miejscowości Połoski.

XIV Turniej Siłowy
25 marca; XIV Turniej Siłowy o Puchar Wójta 
Gminy Konstantynów i Starosty Bialskiego 
w wyciskaniu sztangi leżąc w Konstantyno-
wie. Turniej odbędzie się w hali sportowej 
przy Gimnazjum w Konstantynowie ul. 
Nowa 2 (wejście od tyłu hali) w następu-
jących kategoriach wagowych: do 48 kg, 
do 56 kg, do 62kg, do 69 kg, do 77 kg, do 
85 kg, do 95 kg; powyżej 95 kg, kategoria 
kobiet. Otwarcie zawodów o godz. 10.00.

Mistrzostwa Międzyrzeca w szachach
26 marca; Otwarte Mistrzostwa Międzyrze-
ca Podlaskiego w Szachach w Międzyrzecu 
Podlaskim. Impreza odbędzie się w Zespo-
le Placówek Oświatowych nr 3 w Między-

rzecu Podlaskim, ul. Leśna 2.

,



POWIAT BIALSKI
w MATERIAŁACH WIDEO

Nowoczesne rozwiązanie w Gościńcu Bialskim. Świat korzysta z kodów 
QR. Gościniec Bialski proponuje swoim czytelnikom także i  taką for-

mę przekazu informacji i zapoznania się z wydarzeniami na terenie 
miast i gmin Powiatu Bialskiego. 

Jak obejrzeć zaproponowane przez nas filmy? 
Istnieje wiele programów skanujących kody QR na telefony 

z systemami Android, iOS (IPhone) czy Windows Mobile, 
Nokia i innymi. Są to aplikacje bezpłatne do pobrania 

online za pomocą np. Google Play, App Store itp.
Jak skanować kody QR? Bardzo prosto! Musisz 

skierować swoje urządzenie (telefon z wbu-
dowana kamerą, smartfon lub tablet) 

w  kierunku kodu QR. Kod powinien 
znaleźć się w  obrębie kontur kwa-

drata, który widnieje na ekra-
nie urządzenia po włączeniu 

aplikacji. Jeśli wykonasz te 
działania sprawnie i kod 

będzie wyraźny do 
odczytania auto-

matycznie na 
twoim telefo-

nie pojawi 
się film!

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.plIII Gminny Dzień Babci i Dziadka w Jelnicy

Otwarcie Izby Pamięci Dworu 
Antopolskiego w Romanowie

XII Turniej Tenisa Stołowego  
w Konstantynowie

Przegląd Twórczości Artystycznej w gminie 
Leśna Podlaska

Złote Gody w Gminie Sosnówka

II Bieg Tropem Wilczym w Konstantynowie

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

XXXII Sesja Rady Powiatu Bialskiego
QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Kurs boksu i samoobrony w Piszczacu
QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Rozmowa ze Starostą Bialskim 
Mariuszem Filipiukiem

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

XXII Międzynarodowy Festiwal 
Kolęd Wschodniosłowiańskich

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Materiał: Radiobiper / Biper TV (radiobiper.info)


