


Co, gdzie, kiedy ...
Listopad

6 listopada, 14.00 (zapisy do 3.11.2016), II Powiatowy Przegląd Twór-
czości Literackiej Seniorów „Jesień Poezją Malowana", Sala Kolumnowa 
w Urzędzie Gminy w Piszczacu.

9 listopada, godz. 10.00, Konkurs o zasięgu wojewódzkim "Chopin 
w słowach i obrazach", Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Ro-
manowie, gm. Sosnówka.

11 listopada, godz. 10.00 (msza święta, złożenie kwiatów pod pomni-
kiem, ok. 12.00 otwarcie wystawy w Prochowni, 18.00 – wieczornica w Ga-
lerii Smaków w Terespolu) obchody Dnia Niepodległości w Terespolu.

11 listopada, godz. 12.00 (msza święta, złożenie kwiatów pod po-
mnikiem, ognisko patriotyczne) obchody Dnia Niepodległości w Neplach, 
gm. Terespol.

11 listopada, godz. 12.30 (msza święta, złożenie kwiatów, akademia 
okolicznościowa) obchody Dnia Niepodległości w Piszczacu.

11 listopada, godz. 11:00 odsłonięcie tablicy poświęconej Ks. Ka-
rolowi Wajszczukowi proboszczowi Parafii Drelów i założycielowi tajnej 
organizacji wojskowej NASZE ORŁY oraz jej członkom. Uroczystości od-
będą się w Drelowie, rozpocznie je msza św., poświęcenie tablicy, dalsze 
uroczystości w sali GCK w Drelowie.

11 listopada, uroczystości Święta Niepodległości w gm. Sławatycze 
(szczegóły str. 3)

11 listopada, godz. 15:00 Bieg Niepodległości w Międzyrzecu Podla-
skim (szczegóły str.3)

11 listopada, godz. 11:30 uroczystości 98 rocznicy Odzyskania Nie-
podległości w Międzyrzecu Podlaskim (szczegóły str.3)

11 listopada, godz. 16:00, msza, przemarsz pod pomnik Piłsudskiego 
w Konstantynowie.

11 listopada, godz. 12.00, msza, przemarsz z kwiatami na grób żołnie-
rzy z 1918 r. Malowa Góra, godz. 17.00 wieczornica w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Zalesiu.

11 listopada, godz. 13.00, VII Turniej Niepodległości w tenisa stoło-
wego w Czosnówce, gm. Biała Podlaska.

11 listopada, godz. 17.00 msza święta w bazylice MB Kodeń-
skiej, wieczornica w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki  
w Kodniu

12 listopada, godz. 10, Obchody św. Niepodległości w Sworach, 
gm. Biała Bodlaska

12 listopada, godz.13.00, rozstrzygnięcie VII Przygranicznego Kon-
kursu Tkackiego "Tkactwo w dolinie Bugu i Krzny", uroczyste otwar-
cie wystawy pokonkursowej w Klubie Kultury w Hrudzie, gm. Biała 
Podlaska.

12 listopada, godz. 16.00, Przegląd Pieśni Patriotycznej w Czo-
snówce, gm. Biała Podlaska.

13 listopada, godz.17:00 wystawa fotograficzna ,,Brześć wielu kultur" 
- zdjęcia autorstwa Aleha Malejki, Miejska Biblioteka Publiczna w Tere-
spolu.

13 listopada, godz. 15.00-20.00, Koncert Pieśni Patriotycznych w wy-
konaniu Orkiestry Dętej z Brześcia, Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty 
w Wisznicach.

13 listopada, godz. 13.00, XVI Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycz-
nej w Gimnazjum w Tucznej.

16 listopada, godz. 08.30, spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdep-
ke dla dzieci z gminy Terespol, sala konferencyjna Urzędu Gminy Terespol 
w Kobylanach, gm. Terespol.

19 listopada, IX Międzynarodowy Puchar im. Stefana Polaczuka 
w Podnoszeniu Ciężarów, Terespol.

19 listopada, godz. 17.00, Szanujmy Wspomnienia /wspomnienie 
Anny German, Romualda Czystawa/, sala widowiskowa GOK Sławatycze.

19 listopada, godz. 17.00, III Powiatowy Przegląd Piosenki Patrio-
tycznej i Biesiadnej „Ocalić od zapomnienia”, świetlica w Studziance, gm. 
Łomazy.

20 listopada, godz. 15.00, XVIII Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej. 
Główną gwiazdą będzie aktor i piosenkarz - Lech Dyblik, impreza towarzy-
sząca wernisaż wystawy Piotra Kowieskiego, restauracji Galeria Smaków 
w Terespolu.

25 listopada, godz. 13.00, 25 - lecie chóru Polesie z Horodyszcza, 
Wiejski Dom Kultury w Horodyszczu, gm. Wisznice.

Jeśli chcesz, aby informacja o imprezie, wydarzeniu, spotkaniu, które 
organizujesz znalazła się na łamach Gościńca Bialskiego napisz do nas 

e-mail na adres: gosciniec@powiatbialski.pl 

Powiat Bialski
 W LICZBACH

szare drogi powiatu.... ale 
jakie dłuuuugie...

Czy wiecie, że długość dróg 
powiatowych w Powiecie Bial-
skim to prawie: 1094 km? 
To tyle samo co z Krakowa do 
Wenecji!! To więcej jak z Białej 
Podlaskiej do stolicy Węgier 

– Budapesztu! I tylko nieco 
mniej jak z Białej Podlaskiej 
do Tallinna, stolicy Estonii czy 
do Kopenhagi, stolicy Danii. 
Gdybyśmy jechali cały czas 
z prędkością 90 km/h to prze-
jechalibyśmy całą długość 
dróg powiatowych w Białej 
Podlaskiej dopiero po 12 i pół 
godzinie!! 
Powiatowe drogi w Powiecie 
Bialskim znajdują się w dwóch 
miastach: Międzyrzec Pod-
laski i Terespol. Są to m.in. ul. 
Siteńska, Łosicka, Łukowska, 
Kolejowa, Wojska Polskiego. 
Łączna długość powiatówek 
w miastach nie jest zbyt im-
ponująca, to tylko 16 i pół km. 
W gminach najwięcej dróg po-

wiatowych znajduje się w gm. 
Biała Podlaska (ok 120 km), 
gm. Międzyrzec Podlaski (ok 
113 km), gm. Łomazy (ok 107 
km), gm, Drelów (ok 101 km). 
Najmniej powiatówek znaj-
dziemy w gm. Konstantynów 
(niespełna 20 km) i gm. Sława-
tycze (ok. 28 km).

Niestety jeszcze długo wśród 
wielu powiatowych szlaków 
drogowych znaleźć będzie 
można drogi gruntowe. Na-
dal tych naturalnych dróg 
w Zarządzie Dróg Powiato-
wych w Białej Podlaskiej jest 
ponad 182 km. To mniej wię-
cej jak z Terespola do Lubli-
na. Wzmocnionych choćby 
częściową stabilizacją jest 
ponad 24 km szlaków. Na-
tomiast dróg bitumicznych, 
z nawierzchnią asfaltową, lep-
szych i tych nieco gorszych 
jest w sumie ponad 887 km. 
To nawet więcej jak z Terespo-
la do Berlina.

Zarząd Dróg Powiatowych w Białej 
Podlaskiej

"Ręcznik kuchenny"
Drelów zaprasza 
do współtworze-
nia wystawy

Gminne Centrum 
Kultury w Drelowie 
serdecznie zapra-
sza społeczność 
gminy Drelów oraz 
wszystkich miłośni-
ków sztuki ludowej 
z powiatu bialskie-
go do współudzia-
łu w tworzeniu 
wystawy „Ręcznik 
kuchenny” z cyklu 
„Mamo, tato – nie 
pal! Ocalić od za-

pomnienia…”.
Jeśli jesteście Pań-
st wo t wórcami 
bądź spadkobier-
cami barwnie ha-
ftowanych ręczni-
ków kuchennych, 
używanych nie-
gdyś do przyozda-
biania kuchni i 
kącików higienicz-
nych, serdecznie 
zachęcamy Was 
do udostępnienia 
nam swoich cen-
nych zbiorów na 
czas trwania wysta-
wy, która odbędzie 

się w pierwszej 
połowie 2017 r. w 
Gminnym Centrum 
Kultury w Drelowie.
Ręczniki można 
dostarczać do GCK 
w Drelowie osobi-
ście lub za pośred-
nictwem poczty na 
adres:
ul. Ogrodowa 2, 21-
570 Drelów, tel. 83 
372 01-54.
Szczegółowe infor-
macje ukażą się na 
stronie: www.gck.
drelow.pl w lutym 
2017 r.
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Obchody Święta Niepodległości 2016 w Powiecie Bialskim
Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski
• 11:30 – Uroczysta Msza św. w kościele 
pw. św. Józefa i przemarsz na plac św. 
Jana Pawła II
• 12:45 – oddanie hołdu poległym bo-
haterom miasta; apel poległych i złoże-
nie kwiatów na cmentarzu parafialnym
• 15:00 – Bieg Niepodległości
• 17:00 – Wieczór Pieśni Patriotycznej 
w Szkole Muzycznej
Patrz: plakaty

Urząd Miasta Terespol
• 10:00 - msza święta, złożenie kwiatów 
pod pomnikiem,
• 12:00 - otwarcie wystawy w Prochow-
ni,
• 18:00 - wieczornica w Galerii Smaków 
w Terespolu.

Urząd Gminy Biała Podlaska
• 13.00  - VII Turniej Niepodległości 
w tenisa stołowego w Czosnówce.
• 10:00 (12 listopada) - msza, złożenie 
kwiatów pod pomnikiem, uroczysta 
akademia - Swory

Urząd Gminy Drelów
• 11:00 - odsłonięcie tablicy poświę-
conej ks. Karolowi Wajszczukowi pro-
boszczowi Parafii Drelów i założycielo-
wi tajnej organizacji wojskowej NASZE 
ORŁY oraz jej członkom. Uroczystości 
odbędą się w Drelowie, rozpocznie je 
msza św., poświęcenie tablicy, dalsze 
uroczystości w sali GCK w Drelowie

Urząd Gminy Janów Podlaski
• 16:00 – akademia gminna w sali Kina 
„Wenus”
• 18:00 (12 listopada) – projekcja filmu 
„Wołyń"

Urząd Gminy Konstantynów
• 16:00 - msza, przemarsz pod pomnik 
Marszałka J. Piłsudskiego w Konstanty-
nowie.

Urząd Gminy Łomazy
• 09:00 – msza św. w kościele parafial-
nym, przemarsz pod pomnik i złoże-
nie kwiatów, uroczysta akademia na 
hali sportowej Zespołu Szkół w Łoma-
zach
Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski
• 16:00 – wieczornica w Gimnazjum 
w Krzewicy

Urząd Gminy Piszczac
• 12.30 - msza święta, złożenie kwia-
tów, akademia okolicznościowa - ob-
chody Dnia Niepodległości w Piszcza-
cu.

Urząd Gminy Rossosz
• 11:00/12:00 msza św. w kościele pa-
rafialnym, przemarsz z orkiestrą do 
miejsca pamięci i złożenie 
kwiatów

Urząd Gminy Sławatycze
•  10:00 (10 l istopada)  - 
montaż słowno muzyczny 
uczniów Zespołu Szkoł - 
hala sportowa w Sławaty-
czach
• 10:00 – uroczysta msza św. 
kościół p.w. MBR w Sława-
tyczach, po mszy koncert 
patriotyczny
• 15:00 - otwarcie wysta-
wy planszowej pt. Wier-
ni w  wierze - Męczenni-
cy z  Pratulina - sala GOK  
Sławatycze.
• 17:00 - start marszu nie-
p o d l e g ł o ś c i o w e g o  d o 
Janówki pod pomnik po-
wstańców styczniowych 
-  w y m a r s z  s p r ze d  G O K  
Sławatycze.
• 18:30 – spotkanie inte -
gracyjne przy pomniku Po-
wstańców Styczniowych

Urząd Gminy Sosnówka
• 10:30 (10 listopada) – złoże-
nie kwiatów pod pomnikiem 
Marszałka J. Piłsudskiego
•  11:00 (10 l istopada) – 
część artystyczna na Sali 
gimnastycznej w SP w So-
snówce

Urząd Gminy Terespol
• 12:00 - msza święta, zło-
żenie kwiatów pod pomni-
kiem, ognisko patriotyczne 
- obchody Dnia Niepodle-
głości w Neplach.

Urząd Gminy Wisznice
• 10:00 - zbiórka pod Gimna-
zjum, przemarsz do miejsca 
pamięci i złożenie kwiatów,

msza św. w kościele parafialnym, impreza 
w parku w centrum Wisznic 

Urząd Gminy Zalesie
• 12:00 - msza, przemarsz z kwiatami 
na grób żołnierzy z 1918 r. Malowa 
Góra,
• 17:00 - wieczornica w  Gminnym 
Ośrodku Kultury w Zalesiu.
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Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU POWIATU

W okresie od dnia 6 października do 
17 października Zarząd Powiatu obra-
dował 2 razy. Zdecydowano m.in. zare-
zerwować w budżecie powiatu na rok 
2017 kwotę 12 tys zł na zakup sprzętu 
i materiałów dla Komendy Miejskiej 
Policji w Białej Podlaskiej. Dużo uwagi 
poświęcono także sprawom z zakresu 
sportu, kultury i edukacji. Prawie 13 
tys zł przekazano szkole w Małaszewi-
czach - rusza proces termomodernizacji 
i energooszczędności. Zarząd Powiatu 
wsparł też organizację Turnieju Nie-
podległościowego w Tenisa w Czosnów-
ce. Wsparto też wyjazd tkaczek z Nad-
bużańskiego Uniwersytetu Ludowego 
do Krakowa. Wpiszą perebory na Listę 
Dziedzictwa. Natomiast, jeszcze tej 
zimy na drogach powiatowych, pojawią 
się dwa nowe pługi odśnieżne. Zima 
zresztą coraz bliżej. Zatwierdzono już 
standardy zimowego utrzymania dróg.

12.000 zł na wzmocnienie  
bezpieczeństwa w 2017 roku

Mając na uwadze konieczność zapewnie-
nia bezpieczeństwa na terenie powiatu 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Ko-
mendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, 
zaproponował zabezpieczenie w budżecie 
powiatu na 2017 rok kwoty 12.000,00 zł 
z przeznaczeniem na zakup sprzętu i ma-
teriałów niezbędnych do prawidłowego 
i efektywnego funkcjonowania służb pre-
wencyjnych i kryminalnych, działających 
na rzecz zapewnienia porządku publicz-
nego i bezpieczeństwa mieszkańców Po-
wiatu Bialskiego. 

Szkoła w Małaszewiczach szkołą efek-
tywną energetycznie

Zarząd po przeanalizowaniu wniosku Ze-
społu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Mała-
szewiczach wyraził zgodę na włączenie 
szkoły do projektu „Efektywność energe-
tyczna sektora publicznego” – działanie 
5.2 (RPO woj. lubelskiego na lata 2014-
2020) i przekazanie środków finansowych 
w kwocie 12.980,00 zł na sporządzenie 
kosztorysu i projektu budowlanego na 
termomodernizację.

Turniej Tenisa w Czosnówce ze  
wsparciem

Na wniosek Powiatowego Zrzeszenia Lu-
dowe Zespoły Sportowe w Białej Podla-
skiej, zdecydowano o udzieleniu wsparcia 
rzeczowego w wysokości 500 zł na orga-
nizację Turnieju Niepodległości w Tenisa 
Stołowego, który odbędzie się 11 listopa-
da w Czosnówce.

Nadbużański Uniwersytet Ludowy 
pojedzie do Krakowa

Po zapoznaniu się z prośbą Nadbużań-
skiego Uniwersytetu Ludowego, Zarząd 
wyraził także zgodę na udzielenie wspar-
cia finansowego w kwocie 500 zł z prze-
znaczeniem na dofinansowanie kosztów 
wyjazdu 9 tkaczek z terenu Powiatu Bial-
skiego do Krakowa na nominację perebo-
rów nadbużańskich do wpisu na Krajową 
Listę Niematerialnego Dziedzictwa Naro-
dowego Polski. Wydarzenie to będzie do-
skonałym miejscem do promocji regionu 
i może przyczynić się do rozwoju turystyki 
w powiecie.

Nowe pługi do walki z zimą na dro-
gach

Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Pod-
laskiej uzyskał z kolei zgodę na zakup 
dwóch pługów odśnieżnych do odśnie-
żania dróg powiatowych i chodników 
w Obwodzie Drogowym Nr 1 w Białej 
Podlaskiej i Obwodzie Drogowym Nr 2 
w Międzyrzecu Podlaskim. 

A zima na drogach coraz bliżej...
Ponadto Zarząd Powiatu ustalił w dro-
dze uchwały m.in. standardy zimowego 
utrzymania dróg powiatowych w sezonie 
zimowym 2016/2017. Zgodnie z przepi-
sami ustawy o drogach publicznych za-

rządcą dróg powiatowych jest Zarząd Po-
wiatu, do którego należy w szczególności 
„utrzymanie nawierzchni drogi, chodni-
ków, drogowych obiektów inżynierskich, 
urządzeń zabezpieczających ruch i innych 
urządzeń związanych z drogą”. Określenie 
„utrzymanie drogi” użyte w ustawie ozna-
cza „wykonanie robót konserwacyjnych, 
porządkowych i innych zmierzających do 
zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ru-
chu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie 
śliskości zimowej”. Ponieważ począwszy 
od 1 stycznia 1999 r. brak jest ustawowej 
normy prawnej określającej standardy zi-
mowego utrzymania dróg publicznych, 
każdy z zarządców dróg, ustala je we wła-
snym zakresie.

Tekst: Łukasz Ciołek Starostwo Bialskie / Małgorzata 
Mieńko

Efektywność energetyczna ZS w Małaszewiczach 
właśnie startuje projekt
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POWIAT BIALSKI

XXVI sesja Rady Powiatu. 2 mln zł na e-usługi  
Starostwa i jednostek podległych

XXVI sesja Rady Powiatu odbyła się 
13 października 2016 r. Sesję zdomi-
nowały kwestie finansowe. Radni pod-
jęli 5 uchwał. Z zyskiem 85% wkładu 
Rada podjęła decyzję o przystąpieniu 
do współracy w ramach Powiaty Świd-
nickiego w celu zrealizowania moder-
nizacji systemów informatycznych 
Starostwa Powiatowego i jednostek 
podległych. Projekt pozwala przy wy-
łożeniu nieco ponad 300 tys zł z kasy 
powiatu uzyskanie ponad 1 mln 700 
tys dofinansowania. Cyfryzacja jest 
niezbędna do dalszego funkcjonowa-
nia i rozwoju Powiatu Bialskiego. 

Powiatowe e-usługi w ramach Cyfro-
wego Lubelskiego

Wśród przyjętych uchwał znalazła się 
m.in. uchwała w sprawie nawiązania 
współpracy partnerskiej pomiędzy Po-
wiatem Bialskim a Powiatem Świdnic-

kim, Gminą Głusk, Gminą Kamień, Gmi-
ną Kamionka, Gminą Rybczewice oraz 
Gminą Mełgiew w celu przystąpienia 
do „Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego 
Województwa Lubel-
skiego na lata 2014-
2020”, Oś Priorytetowa 
II „Cyfrowe Lubelskie” 
Działanie 2.1 „Cyfrowe 
Lubelskie” w związku 
z  realizacją zadania 
pn. „Podniesienie ja-
kości usług publicz-
nych w województwie 
l u b e l s k i m  p o p r z e z 
modernizację i rozbu-
dowę systemów infor-
matycznych Powiatu 
Świdnickiego, Powiatu 
Bialskiego oraz gmin 
Głusk ,  K amień,  K a-

mionka, Mełgiew i Rybczewice”. 
Zadanie będzie polegało na mo-
dernizacji i rozbudowie systemów 
teleinformatycznych partnerów 
projektu w  celu informatyzacji 
procedur wewnętrznych oraz udo-
stępnienia e-usług publicznych 
dla mieszkańców. Wartość projek-
tu przypadająca na Powiat Bialski 
wynosi 2 052 319,43 zł brutto. 
Planowany wkład własny Powiatu 
wynosi 307 847,91 zł brutto. Zgod-
nie z warunkami realizacji „Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020” możliwe 
jest uzyskanie dofinansowania w wyso-
kości do 85% wartości zadania. 

Skarga na działalność Starosty
Kolejna z uchwał dotyczyła rozpatrzenia 
skargi na działalność starosty bialskiego 
w zakresie przewlekłości postępowania. 

Po przeprowadzeniu 
postępowania wyja-
śniającego ustalono, 
że Wydział Geodezji, 
Katastru i Nierucho-
m o ś c i  n a  b i e ż ą c o 
informował  strony 
o przesunięciu termi-
nu załatwienia spra-
wy, a  jej załatwienie 
poprzez wydanie de-
cyzji administracyjnej 
uzależnione było od 
dokonania poprawek 

przez wykonawcę dokumentacji, w wy-
niku czego skarga została uznana za 
bezzasadną.

Opłaty za usunięcie pojazdu z dróg 
powiatowych

Rada Powiatu ustaliła także w drodze 
uchwały wysokość opłaty za usunię-
cie pojazdu z drogi na terenie Powiatu 
Bialskiego i za jego przechowywanie na 
parkingu strzeżonym oraz wysokości 
kosztów powstałych w przypadku od-
stąpienia od wykonania dyspozycji usu-
nięcia pojazdu.
W  drodze uchwały dokonano także 
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Bialskiego 
na lata 2016 – 2020 oraz wprowadzono 
zmiany w budżecie Powiatu Bialskiego 
na 2016 r.

Podziękowanie za wsparcie rolników
Na zakończenie sesji radny Marek Su-
lima podziękował w imieniu rolników 
Komendantowi Miejskiemu Policji oraz 
innym osobom zainteresowanym, w tym 
Staroście Bialskiemu, za wsparcie udzie-
lone w trakcie ostatnich protestów pro-
ducentów rolnych.

Tekst: Łukasz Ciołek Starostwo Bialskie / Małgorzata 
Mieńko
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EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA OHP W ROSKOSZY
W dniach 17 - 22 października 2016 r. 
w Europejskim Centrum Kształcenia 
i Wychowania OHP w Roskoszy odby-
ła się trójstronna międzynarodowa 
wymiana młodzieży „Zachować pa-
mięć” w ramach Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży. W projekcie 
uczestniczyła 43 osobowa grupa mło-
dzieży z Polski, Niemiec i Białorusi, 
która zmierzyła się z tematem II wojny 
światowej oraz trudnej historii relacji 
między Polską, Niemcami i Białorusią.

Głównym celem projektu było promo-
wanie dialogu międzykulturowego i to-
lerancji, przełamywanie stereotypów 
i uprzedzeń, upamiętnienie ofiar woj-
ny i Holokaustu, kultura pamięci oraz 
umożliwienie młodzieży uczenia się 
z historii na rzecz wspólnej europejskiej 
przyszłości. 
Podczas pobytu w Roskoszy uczestnicy 
projektu przeprowadzili gry i zabawy 

integracyjne oraz wieczorek międzykul-
turowy, podczas którego prezentowali 
kulturę, historię i geografię swojego kra-
ju, stroje, zabawy ludowe oraz kulinarne 
specjalności.
Następnie młodzież zaprezentowała 
opracowane przed przyjazdem na wy-
mianę prezentacje multimedialne doty-
czące miejsc pamięci II wojny światowej 

w  swoich k rajach. 
Wspólne poznawanie 
i badanie przeszłości 
p o d c z a s  o m aw i a -
nia poszczególnych 
miejsc pamięci było 
podstawą do rozwa-
żań o teraźniejszości 
i przyszłości. W dal-
szej części zajęć mło-
dzież wzięła udział 
w  dyskusji  prowa-
dzonej aktywizującą 
metodą metaplanu. 
Tworząc swoisty pla-
kat będący graficznym zapisem debaty, 
młodzi ludzie zastanawiali się dokąd 
zmierza dzisiejsza Europa.
Jednym z zamierzeń projektu było umoż-
liwienie młodzieży z Polski, Niemiec i Bia-

łorusi wspólnego odwie-
dzenia i poznanie historii 
miejsc pamięci hitlerow-
skiego terroru. W związku 
z tym, uczestnicy projektu 
odwiedzili miejsca pamię-
ci w okolicach Białej Pod-
laskiej oraz uczestniczyli 
w zajęciach edukacyjnych 
w Oddziale Martyrologicz-
no-Historycznym Muzeum 
Południowego Podlasia 
w  Białej Podlaskiej. Na-
stępnego dnia młodzież 
zwiedziła Muzeum Naro-

dowe na Majdanku w Lublinie, co pozwo-
liło im zrozumieć konsekwencje wojny, 
ogrom okrucieństwa i zająć się zagadnie-
niem przyczyn i społecznego kontekstu 
zbrodni nazistowskich.
Odwiedzenie miejsc upamiętnienia ofiar 
terroru hitlerowskiego w Polsce oraz po-
znanie historii tych miejsc, przyczyniło 
się do rozwoju odwagi cywilnej i dojrza-

łości obywatelskiej uczestników projek-
tu. Przedostatniego dnia wymiany mło-
dzież pracowała nad artystyczną formą 
przekazu pokojowego. W mieszanych 
narodowościowo grupach uczestnicy 
zobrazowali najważniejsze punkty pro-
gramu metodą speed drawingu oraz ro-
bili zdjęcia z własnoręcznie wykonanymi 
plakatami z pokojowymi hasłami. Ponad-
to został utworzony z uczestników napis 
„peace” oraz zaaranżowano wspólnie 
odśpiewany utwór Hallelujah. Po zmon-
towaniu materiału powstanie wideoklip, 
który młodzież umieści w mediach spo-
łecznościowych.
Na uroczystej kolacji pożegnalnej mło-
dzież otrzymała certyfikaty uczestnictwa 
w projekcie.
Międzynarodowa wymiana młodzieży 
w Roskoszy był to czas osobistego spo-
tkania z historią i trudną przeszłością 
a także solidny wkład we wzajemne po-
znawanie się i porozumiewanie narodów. 
Dzięki wymianie uczestnicy nauczyli 
się większej otwartości, tolerancji, sa-
modzielności, współdziałania w grupie 
i większej aktywności w każdej dziedzi-
nie życia.
Tekst i zdjęcia: Małgorzata Zając ECKiW OHP w Roskoszy

Wspólna pamięć Polaków i Niemców
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Henryk Sienkiewicz - zwykły człowiek
12 lekcji, 262 słuchaczy oraz 31 zwie-
dzających indywidualnie to wynik wi-
zyty wystawy objazdowej „My z nie-
go wszyscy…” w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Drelowie. Wpisując się 
w uroczyste obchody roku sienkie-
wiczowskiego Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Drelowie zaproponowała 
wszystkim odwiedzającym placówkę 
w dniach od 4 do 6 października b.r. 
obejrzenie wystawy objazdowej ilu-
strującej życie i twórczość pisarza.
„My z niego wszyscy – Henryk Sienkie-
wicz 1846-1916” to siedem plansz ilu-
strujących twórczość literacką oraz dro-
gę życiową polskiego noblisty poprzez 

galerię cytatów, fotografii, rysunków, 
skanów książkowych okładek i artyku-
łów prasowych. 
Na literackie spotkanie z twórczością 
Henryka Sienkiewicza biblioteka zapro-
siła zarówno uczniów szkoły podstawo-

wej jak i gimnazjum. Cykl dwunastu lekcji 
miał za zadanie pokazać postać Henryka 
Sienkiewicza nie tyle jako wielkiego no-
blisty i niezwykłego pisarza co jako zwy-
kłego człowieka, obdarzonego talentem 
pisarskim, doskonalonym na krętych 
ścieżkach jego życia. 
Przywołane dzieciństwo i szkolne lata 
pisarza pokazały jakim był uczniem i ko-
legą, jakie przedmioty lubił a których 
wprost nie znosił. Czas studiów był dla 
Sienkiewicza czasem ciągłych zmian 
i szukania swojej drogi życiowej – od 
studenta medycyny po przyszłego lite-
rata. W życiu dorosłym pisarza także nie 
zabrakło zawirowań i rozterek, albowiem 

choć rósł jego dorobek literacki to szczę-
ście osobiste było przeplatane wspo-
mnieniami z podróży oraz związkami 
z  kobietami, którym zawsze na imię 
było Maria.
Ponadto uczniowie poznali liczne cie-

kawostki związane z postacią noblisty, 
wysłuchali szeregu anegdot związanych 
z zabawnymi sytuacjami, w których Sien-

kiewicz miał przyjemność się znaleźć. 
W taki oto nietypowy sposób wszyscy 
uczestnicy zajęć poznali skromną postać 
Henryka Sienkiewicza oraz wielki talent 
pierwszego polskiego noblisty w dziedzi-
nie literatury.

Mariola Smal - GBP w Drelowie
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W dniu 30 września 2016 r. klasa 
I o profilu Straż Graniczna uczest-
niczyła w  konferencji naukowej 
:Ratownictwo medyczne w  sys-

temie bezpieczeństwa państwa, 
która odbyła się na uczelni WSOSP 
w Dęblinie. Młodzież brała udział 
w warsztatach szkoleniowych z za-
kresu udzielania pierwszej pomo-
cy, za które każdy uczestnik otrzy-
mał stosowne certyfikaty.
Na lotnisku WSOSP odbył się rów-
nież pokaz sprzętu ratownictwa me-
dycznego, gdzie uczniowie mogli 

zobaczyć m.in. transporter bojowy 
KTO Rosomak WEM; samolot trans-

portowy C- 295 CASA MEDEVAC; śmi-
głowiec ewakuacji medycznej Black 
Hawk, śmigłowiec ratowniczy W- 3 

Sokół oraz mobilne laboratorium 
medyczno – psychologiczne WIML. 
Po omówieniu poszczególnych jed-
nostek, zaprezentowano praktyczne 

zastosowanie śmigłowca ratownicze-
go w pokazowej akcji ratowniczej.

Liceum Ogólnokształcące w Wisznicach

W dniu 10 października br. w Sali 
Narad Urzędu Gminy Tuczna przy 
okazji comiesięcznego zebrania 
sołtysów sołectw gminy na zapro-
szenie Wójta Gminy Tuczna Zyg-
munta Litwiniuka przybył zastępca 
Powiatowego Lekarza Weterynarii 
lek. wet. Jacek Martyniuk. 
Poprowadził on spotkanie informacyj-
ne dotyczące afrykańskiego pomoru 
świń. Podczas spotkania przedstawio-
no sołtysom wszelkie zagadnienia do-
tyczące ASF. W spotkaniu uczestniczyli 
pracownicy Urzędu Gminy oraz przed-
stawiciel LODR w Końskowoli Zespół 
Doradztwa Rolniczego w Wisznicach 
Pan Józef Sokulski.
Spotkanie rozpoczęło się od ogólnych 
informacji dotyczących historii choro-
by, obszaru jej występowania, obja-
wów oraz jej zapobieganiu. Afrykański 
pomór świń ASF to szybko szerząca się 
i zakaźna choroba wirusowa, na któ-
rą podatne są świnie domowe oraz 
dziki. Nie stwierdzono, by człowiek 
był podatny na działanie wirusa ASF, 

dlatego choroba ta nie stwarza real-
nego zagrożenia dla zdrowia i życia 
ludzkiego. Przynosi jednak duże straty 
gospodarcze. Zakażone świnie są ubi-

jane, ponadto nie można eksportować 
żywych zwierząt ani wieprzowiny jesz-
cze przez okres roku po wygaśnięciu 
ogniska choroby.                    Gmina Tuczna

WiszniceWarsztaty szkoleniowe w Dęblinie

TucznaO ASF z sołtysami
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Pracownia Orange w Wisznicach dzia-
łająca przy GOKiO Wisznice wzięła 
udział w tygodniu Pracowni Orange. 
Pracownia w Wisznicach działa od 

2012r Od 4 do 10 października zorga-
nizowano różnorodne warsztaty dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych.
We wtorkowe popołudnie młodzież 
wzięła udział w warsztatach fotogra-
ficznych: „Jak zrobić dobre selfie”, któ-

re prowadziła Ewa 
Graniak-Wosinek.
5 października dzieci 
spotkały się na zaję-
ciach plastycznych, 
prowadzonych przez 
Agatę Szarzyńską.

Czwartkowe zajęcia 
z  Ewą Graniak-Wosi-
nek były  ok azją  do 
zrobienia przez dzieci 
motanek- słowiańskich 
laleczek spełniających 
życzenia.

Warsztaty papierowej wikliny, prowadzo-
ne w piątek przez Marcina Lubańskiego 

przeznaczone były dla dzieci, młodzieży 
i osób dorosłych zainteresowanych tą 
ciekawą formą sztuki.

Zwieńczeniem Tygodnia Pracowni Oran-
ge był rajd rowerowy po Gminie Wisz-
nice, który odbył się w  sobotę rano. 
Uczestnicy pokonali trasę 30 kilometrów. 
Tydzień Pracowni Orange to świetna oka-
zja do promocji działań pracowni i posze-
rzenia grona odbiorców.

Materiał: Wisznice gmina

W sobotę 8 października 2016 roku 
w świetlicy w Studziance odbyło się 
VI-ty Dzień Seniora. Coroczne spo-
tkanie związane jest z przypadają-
cym w  październiku, a  dokładnie 
20-go Europejskim Dniem Seniora. 
Przedsięwzięcie zorganizowane zo-
stało przez Radę Sołecką miejscowo-
ści Studzianka, Stowarzyszenie Roz-
woju Miejscowości Studzianka przy 
wsparciu Urzędu Gminy w Łomazach 
w ramach realizacji zadania „Integra-
cja w Studziance".

W spotkaniu wzięło udział ponad 40 
seniorów, oraz mieszkańcy Studzianki 

i zaproszeni goście. Wszystkich przyby-
łych przywitał Sołtys Dariusz Kukawski. 
Złożył życzenia seniorom i podziękował 
za zaangażowanie na rzecz miejscowo-
ści. Na scenie wystąpiła grupa śpiewa-
cza „Studzianczanie” z specjalnie przy-

gotowanym na ten dzień repertuarem. 
Po występie wszyscy uczestniczyli we 

wspólnej fotografii. W dalszej części 
w dobrych humorach mieszkańcy Stu-
dzianki wspominali dawne czasy przy 
potrawach prz ygotowanych przez 
organizatorów. Nie zabrakło też oko-
licznościowego tortu. Biesiada przy 
dźwiękach muzyki granej przez kapelę 

Andrzeja Chwaluczyka zachęciła senio-

rów do wspólnej zabawy. Spotkanie 
w rytmie tanecznym trwało do późnych 
godzin nocnych. Słowa uznania i po-
dziękowania należą się mieszkańcom 
Studzianki zaangażowanym w prace 
organizacyjne.

Tekst i zdjęcia: Łukasz Węda

Wisznice

 Tydzień Pracowni Orange

Łomazy

 Szósty Dzień Seniora w Studziance
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DRELÓW

Nauczyciele wychowania fizyczne-
go, Marek Olęcki i Sylwia Kaliszuk, 
z Gimnazjum nr 2 w Dołdze w gm. 
Drelów wpadli na pomysł zorga-
nizowania Zawodów Sportowych 
- Otwartego Turnieju Piłki Nożnej 
Dziewcząt i  pomysł zrealizowali. 
Mecze miały miejsce w Dołdze na 
boisku gimnazjum w dniu 28 wrze-
śnia 2016.

Uczestnicy i zajętr miejsca:
Gimnazjum Krzewica - 1 miejsce, 
Gimnazjum Drelów - 2 miejsce, 
Gimnazjum Dołha 1 - 3 miejsce, 
Gimnazjum Dołha 2 - 4 miejsce.

Za 1, 2 i 3 miejsce na zespoły czeka-
ły puchary Dyrektora Zespołu Szkół 
w Dołdze.

Tekst i foto: Marcin Karcz

W Szkole Podstawowej im. ppłk Stefa-
na Skoczylasa w Rossoszu, w dniu 26 
października miało miejsce podsumo-
wanie konkursu wiedzy: "Koniecznie 
żyj zdrowo i bezpiecznie". Konkurs 
adresowany jest do uczniów klas I, II, 
III. Komisja konkursowa w składzie Do-
rota Kopcewicz – nauczyciel przyrody 
w SP w Rossoszu, sierż. szt. Robert Mi-
cyk - Komisariat Policji w Wisznicach, 
Ewa Piętka – pielęgniarka szkolna, 
Jakub Bancarzewski – przedstawiciel 
Straży Pożarnej, Arkadiusz Maksymiuk 
– zastępca dyrektora Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej 
Podlaskiej nagrodziła uczniów w po-
szczególnych grupach wiekowych...

Pierwsze miejsce w klasie I zajął Anto-
ni Parafiniuk, w klasie II Gabriela Żela-
zowska, w klasie IIIa Martyna Sokulska, 
w klasie IIIb Juliusz Tomaszewski.
Wyróżnieni zostali: Jagoda Grania - Wo-
siniak (kl. I), Hanna Czech (kl. I), Wojciech 
Pajnowski (kl. II), Jakub Szostakiewicz 
(kl. II), Marcin Łuczycki (kl. IIIa), Jakub 
Pawlukiewicz (kl. IIIa), Olga Bancarzew-
ska (kl. IIIb), Emilia Brukalska (kl. IIIb).

Nagrody zwycięzcom ufundował Wo-
jewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
w Białej Podlaskiej, Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Komunalnik w Białej 
Podlaskiej, Firma Select w Białej Podla-
skiej i Urząd Gminy w Rossoszu. Głów-
nym organizatorem konkursu była 
Szkoła Podstawowa w Rossoszu a ko-
ordynatorami były nauczycielki tejże 
szkoły : Dorota Kopcewicz i  Elżbieta  
Żelazowska.

Materiał: Rossosz / tekst: Małgorzata Mieńko / zdję-
cia: Gwalbert Krzewicki

Rossosz

Dziewczyny kopały w piłę w Dołdze

Koniecznie żyj zdrowo i bezpiecznie - finał konkursu
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ROKITNO

W dniu 16 października w Klonowni-
cy Dużej odbył się ,,XIV Powiatowy 
Przegląd Twórczości Artystycznej 
Dorosłych”. Gości powitała i popro-
wadziła całą uroczystość Alicja Ja-
woszek - Dyrektor Gminnej Instytu-
cji Kultury w Rokitnie. W tym roku 
program uroczystości składał się 
z trzech części.

Pierwsza poświęcona wspomnieniu 
o Janie Pawle II wyrażona poprzez pie-
śni i poezję.
Druga część to uczczenie jubileuszy 
50-lecia pożycia małżeńskiego Anny 
i Józefa Piwowarczyk z Cieleśnicy, Ma-
rii i Zygmunta Weremczuk z Michałek, 
Wandy i Mariana Jańczuk z Klonownicy 
Dużej, jak również dwa odznaczenia 
dla ,,aktywnych mieszkańców Gminy 

Rokitno” – Janinie i Henrykowi Żuk oraz 
Anieli Jadczuk za udział w ,,Festiwalach 
Sękaczy”. 
Trzecia część to już występy 
artystyczne zespołów z po-
wiatu bialskiego: ,,Podlasian-
ki” z Rokitna, Koło Gospodyń 
Wiejskich z Olszyna, ,,Pohu-
lanka” z Kopytnika /Gmina 
Łomazy/, ,,Macierz” z Ortela 
Królewskiego /Gmina Pisz-
czac/,,,Sitniczanie” z Sitnika 
/Gmina Biała Podlaska/, ,,Le-
śnianki” z Leśnej Podlaskiej / 
Gmina Leśna Podlaska/.
Na uroczystość przybyli zaproszeni 
goście – poseł na Sejm RP Marcin Du-
szek oraz radny powiatowy Ryszard 
Boś, którzy razem z wójtem Jackiem 
Szewczukiem, przewodniczącym Rady 

Gminy Eugeniuszem Żukiem i sołtysem 
Klonownicy Dużej Mariuszem Żukiem 

wręczyli uroczyste odznaczenia. W trak-
cie uroczystości można było oglądać 
wystawę poświęconą Janowi Pawłowi 
II przygotowaną przez panią kierownik 
Biblioteki w Rokitnie Annę Michaluk.

Materiał: Rokitni gmina / tekst i zdjęcia: GIK Rokitno 

Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Dorosłych
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Miło mi kolejny raz spotykać ojca 
w Białej Podlaskiej..

- Ilekroć tu jestem, wracam pamięcią 
do pierwszych spotkań literackich. Za-
inspirowały mnie one do poznania śro-
dowiska, które wnosi tak wiele dobrego 
do tradycji regionu. Mieszkańcy miasta 
mogą być dumni z dokonań członków 
Bialskiego Stowarzyszenia Literatów 
i Dziennikarzy „Maksyma”. Wciąż zaska-
kuje ono nowymi pomysłami i wydaw-
nictwami podkreślającymi wagę słowa. 
Jego członkowie piszą z potrzeby ser-
ca. Mają coś ważnego do powiedzenia 
i przemyśleniami chcą dzielić się z inny-
mi ludźmi. 

Mieszka ojciec i pracuje w Krakowie. 
Skąd wzięło się zainteresowanie po-
łudniowym Podlasiem, owocujące 
częstymi spotkaniami i obecnością 

w jury cenionego konkursu literac-
kiego?

- Osiemnaście lat temu przyjechałem 
po raz pierwszy i zauroczyłem się tutej-
szym klimatem. Stałym bywalcem Białej 
Podlaskiej zostałem dzięki konkursowi 
literackiemu, który w moim przeko-
naniu stanowi fenomen kulturowy. 
Osiągnął już trzydziestą drugą edycję, 
a wciąż nie brakuje chętnych do nadsy-
łania prac. Ilekroć jestem w Białej Pod-
laskiej, za każdym razem odkrywam ją 
na nowo. Imponuje mi tutejszy klimat 
twórczej pracy. Spotkałem wielu mło-
dych twórców, których dorobek mogę 
czytać, oceniać, pisać wstępy i posłowia 
do ich tomików. Mam tu wielu przyja-
ciół i sympatyków. Nie wiem, jak długo 
będzie jeszcze trwał konkurs, ale chęt-
nie będę wracał do Białej i Romanowa. 

Od dziesięciu lat dojeżdża ojciec 
z daleka na obrady jury. Jakie wraże-

nia towarzyszą tym wizytom?
- Zaskakuje mnie na plus niezwykła 
atmosfera i  życzliwość ludzi wrażli-
wych na sztukę. Rozmowy i spotkania 
z młodzieżą utwierdzają mnie w prze-
konaniu, że nosi ona w sobie wiele po-
zytywnych wartości. Ogromnie podoba 
mi się atmosfera towarzysząca finałowi 
konkursów. Romanowskie muzeum ma 
w sobie coś urzekającego, a jeśli doda 
się doń piękne słowo i muzykę, towa-
rzyszącą prezentacji nagrodzonych 
prac, to wyjeżdża się stąd ubogaconym 
wewnętrznie. Konkurs im. Kraszewskie-
go jest symbiozą serca, piękna i myśli.

Jak wypadła ocena tegorocznych 
prac?

- Wpłynęło mnóstwo tekstów poetyc-
kich i prozatorskich. Zaskoczył mnie na 
plus wysoki poziom nadesłanych wier-
szy. Cieszy mnie, że wciąż nie brakuje 
poezji poruszającej tematy uniwersal-
ne, dotykające żywo ludzkiej duszy. 

Autorami nagrodzonych prac są czę-
sto ludzie młodzi, pełni fantazji i chę-
ci do życia. Czy to znak, ze w dzisiej-
szym rozedrganym świecie młodzi 
garna się do literatury i autentycznie 

ją przeżywają?
- Sporo podróżuję i z często obserwu-

ję młodych ludzi z książką w ręku. To 
pozytywny symptom. Zwykło się na-
rzekać na młodzież, ze żyje chwilą, nie 
potrafi zdobyć się na głębszą refleksję, 
a to nie do końca prawda. W moim od-
czucie współczesne pokolenie nie żyje 
już pustką. Potrafi otworzyć się na cos 
inspirującego, nawiązuje do zasłysza-
nych wydarzeń z przeszłości, powraca 
do korzeni przodków. W czytanych na 
konkurs tekstach urzekły mnie patrio-
tyczne więzi i nawiązanie do tematyki 
historycznej z Kresów Wschodnich. 

Czym dla ojca jest poezja?
- Na pewno istotną częścią mnie same-
go. Zawsze pomagała mi rozwiązywać 
wiele problemów m.in. z moją posłu-
gą kapłańską. Poezja uczy wrażliwości 
i subtelności. Dzięki niej łatwiej zrozu-
mieć drugiego człowieka i powiedzieć 
mu słowo, które nie musi od razu być 
„pobożne”. Zdaję sobie sprawę, że wielu 
moich czytelników oczekuje ode mnie 
przykładu, czytelnego świadectwa po-
twierdzającego sposób bycia, myślenia 
i wyrażania się. Życie bez względu na 
wiek to bezustanne szukanie odpo-
wiedzi na zadawane przez nas pytania. 
Daję temu wyraz w wielu swoich wier-
szach. 

Wena twórcza drzemie ponoć na ra-
mieniu, tylko nie wiadomo, kiedy się 
obudzi. Co stanowi dla ojca inspira-

cję do pisania?
Nigdy nie starałem się uciekać do czy-
stej formy, świata fantazji. Inspiracją do 
mego pisania jest codzienność, spoty-
kany człowiek, przeżyte wydarzenie, 
coś, co prowokuje do myślenia. 

Udało się ojcu wydać kilkanaście 
tomików p o et yck ich.  Jak p o eta 
z  otwartą duszą trafił do zakonu 
franciszkanów?
- Niczego w życiu nie żałuję, nawet po-
pełnionych błędów, bo one nauczyły 
mnie dystansu do życia. Nigdy nie by-
łem człowiekiem pokornym i miałem 
mnóstwo pomysłów na życie. Chciałem 
być górnikiem, studiować filologię ro-
syjską, myślałem serio o szkole aktor-
skiej. Jednak w wieku 20 lat wybrałem 
stan duchowny i trwa on do dziś. Su-
tanna i praca w krakowskiej parafii nie 
przeszkadzają mi pisać, ba inspirują 
mnie do niego. Oprócz wielu zajęć na-
tury religijnej, związanych m.in. z wy-
kładami teologii pastoralnej, znajduję 
czas na spotkania autorskie i wyjazdy 
na bliskie mi Podlasie.

Rozmawiał: Istvan Grabowski
Foto: autor

Zauroczony Podlasiem

O. Eligiusz Dymowski - rocznik 1965. Jest 
franciszkaninem, wykładowcą teologii 
pastoralnej, poetą i krytykiem literackim. 
Jednocześnie wiceprezesem Oddziału Pol-
skiego Stowarzyszenia Kultury Europej-
skiej. Studiował w Instytucie Teologicznym 
Księży Misjonarzy w Krakowie i na Uniwer-
sytecie Laterańskim w Rzymie. We Wło-
szech spędził kilkanaście lat. Uzyskał dok-
torat w Papieskiej Akademii Teologicznej. 
Jest autorem 15 zbiorów poetyckich. Jego 
wiersze były tłumaczone na język włoski, 
francuski, rosyjski, angielski, białoruski, 
chorwacki i esperanto. Prywatnie kocha 
podróże, szczerość ludzi i koty.

Rozmowa z franciszkaninem, poetą i jurorem konkursu literackiego im. J. I. 
Kraszewskiego o. Eligiuszem Dymowskim. O. Eligiusz Dymowski jest częstym 
gościem Muzeum Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. Z ojcem Dymow-
skim rozmawia Istvan Grabowski.
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TERESPOL

W dniu16 października 2016 roku 
dokładnie w 38 rocznicę wyboru 
papieża Jana Pawła II,Polaka, od-
był się III Otwarty Turniej Szacho-
wy zwany Papieskim w czasie kie-
dy kościół katolicki obchodzi tzw. 
Tydzień Papieski. Tego dnia w sali 
katechetycznej w Terespolu zgro-
madziło się 18 szachistów w tym 
troje z Białej Podlaskiej, by uczcić 
wybór Polaka Karola Wojtyły na 
Stolicę Piotrową. 

Na wstępie przed całym gronem Ja-
nusz Sałtrukiewicz odegrał na harmo-
nijce ,,Barkę,, ukochaną pieśń papieża 
a potem zawody otworzył ksiądz Ar-
tur Stefaniak. Symbolicznie wykonał 
kilka pierwszych ruchów z najstar-
szym zawodnikiem Januszem Sałtru-
kiewiczem.
W kilku słowach zwrócił na nauczanie 
Jana Pawła II z którego to my powin-
niśmy brać przykład.
Dostosowali się do tego najmłodsi 
szachiści, którzy grali bardzo fair play 
a najbardziej dżentelmeński z nich 
Mateusz Pastuszuk otrzymał pamiąt-
kowy dyplom.
W sportowej rywalizacji zwyciężył Wi-
told Pytka 6.0 pkt. przed Mateuszem 
Prokopiukiem 5.5 pkt. i Leonem Ku-
prysiem 5.0 pkt wszyscy z Terespola.
Następne miejsca zajęli: 4. Janusz 
Sałtrukiewicz, 5. Marek Prokopiuk, 6. 
Sławomir Leszek, 7. Marcin Dudek, 8. 
Daniel Pawlak (Biała Podl.), 9. Dawid 
Płandowski, 10. Rafał Uss (Biała Podl.), 
11. Marta Michalak, 12. Mateusz 
Stawski, 13. Marek Ferens, 14. Jakub 
Pastuszak, 15. Piotr Pytka, 16. Kacper 
Machnowski, 17. Mateusz Pastuszuk, 
18. Piotr Uss (Biała Podl.). Sędziował 
Marek Ferens.
Turniej szachowy zakończyli ks. Artur 
Stefaniak ze Sławomirem Leszkiem 
którzy wręczali zwycięzcom i naj-
młodszym uczestnikom dyplomy i na-
grody. Turniej nie odbyłby się gdyby 
nie zaangażowanie parafii św. Trójcy 
w Terespolu w osobach proboszcza 
Zdzisława Dudka oraz księdza Artura 
Stefaniaka oraz klubu szachowego 
MOK ,, Debiut,, Terespol w osobach 
Janusza Sałtrukiewicza, Sławomira 
Leszka oraz Marka Ferensa.

Materiał: Terespol miasto / tekst i foto: Marek Ferens

Turniej Papieski!
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Gmina Międzyrzec Podlaski „Samo-
rządowym Liderem Edukacji”

W dniu 12 października 2016 r. w Mu-
zeum Pałacu Króla Jana III Sobieskie-
go w Wilanowie Wójt Gminy Krzysztof 
Adamowicz odebrał certyfikat jakości 
przyznany w VI edycji Ogólnopolskie-
go Programu Certyfikacji Gmin, Po-
wiatów i Samorządnych Województw 
, ,  S amo r ządow y  Lider  Eduk acj i" 
przyznany przez Komisję Ekspertów 
reprezentujących środowiska akade-
mickie.

W syntezie opracowania Komisji Eksper-
tów czytamy: „w ocenie Komisji Gmina 
Międzyrzec Podlaski prowadzi właści-

wą, efektywną i nowoczesną politykę 
zarządczą w obszarze oświaty, doce-
niając jej niepodważalny wkład w roz-
wój społeczno-gospodarczy regionu. 
JST traktuje problematykę edukacyjną 
jako jeden z priorytetów służących uzy-
skaniu przez gminę stałego progresu 
w różnych dziedzinach życia lokalne-
go." Gmina zapewnia dzieciom i mło-
dzieży najwyższej jakości kształcenie, 
z uwzględnieniem praktycznych aspek-
tów edukacji oraz tworzenie warunków 
wszechstronnego rozwoju jednostki, 
zarówno w wymiarze naukowym, jak 
i artystycznym czy sportowym. 
Ponadto, Gmina Międzyrzec Podlaski 
otrzymała Wyróżnienie Primus przy-
znawane tym JST, które w procedurze 
certyfikacji uzyskały największą liczbę 
punktów rankingowych.
Wójt Gminy Krzysztof Adamowicz: - 
W ciągu ostatnich lat w gminnej oświa-
cie kładziemy nacisk na uporządkowany 
jej postęp, ukierunkowany na rozwój 

naszych uczniów, wspierając w eduka-
cji zarówno tych wybitnych, jak również 
tych, którym potrzeba szczególnej opieki 
i wsparcia. Postanowiliśmy naszą politykę 
oświatową i działania poddać ocenie i cer-
tyfikacji niezależnej instytucji zewnętrz-
nej. Cieszymy się, iż nasze działania zosta-
ły dostrzeżone i wysoko ocenione przez 
szacowne grono profesorów uniwersy-
teckich. Gmina Międzyrzec Podlaski zna-
lazła się w elitarnym gronie wyróżnionych 
59 gmin, miast, powiatów z terenu całej 
Polski. Znaleźliśmy się wśród takich sa-
morządów, jak Gdańsk, Katowice, Lublin, 
Niemce, Garwolin itd. Z wielką radością 
przyjmujemy fakt, iż nasza gmina otrzy-
mała wyróżnienie PRIMUS przyznawane 
samorządom z najwyższą liczbą punktów 
rankingowych. Wyróżnienie PRIMUS zali-
cza naszą gminę do grona najbardziej in-
nowacyjnych, efektywnych i skutecznych 
polskich samorządów w dziedzinie polity-
ki edukacyjnej i zarządzania oświatą. Jest 
to ogromny sukces nauczycieli, dyrekto-
rów szkół, radnych gminy i całego środo-
wiska oświatowego w Gminie Międzyrzec 
Podlaski. 

Wieczornica ku czci Świętego Jana 
Pawła II w miejscowości Sitno

W niedzielę 16 października w miej-
scowości Sitno odbyła się Wieczor-
nica poświęcona Świętemu Janowi 
Pawłowi II z okazji 38 rocznicy wy-
boru na tron Piotrowy. Inicjatorem 
wydarzenia była Gminna Biblioteka 
Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim 
z/s w Wysokim pod honorowym pa-
tronatem Wójta Gminy Krzysztofa 
Adamowicza.

Wieczornicę rozpoczęła Dyrektor Gmin-
nej Biblioteki Publicznej Magdalena 

Chodzińska, która przywitała zgroma-
dzonych mieszkańców Sitna i okolic. 
Dyrektor porównała wyznaczoną sobie 
przez kierowcę trasę z życiem ludzkim, 
mówiąc, że i w jednym i w drugim przy-
padku konieczne są znaki, wskazówki, 
drogowskazy by nie zbaczać, by szczę-
śliwie dążyć do celu swej podróży. Wie-
czornica odbyła się pod hasłem „Którę-
dy do nieba? Drogowskazy Jana Pawła 
II”. Pracownicy Biblioteki prezentowali 
kluczowe wypowiedzi Jana Pawła II na 
ważne tematy, został wyświetlony rów-
nież krótki film o pontyfikacie Papieża 
Polaka. Całość przeplatała się utwora-
mi muzycznymi, pieśniami często ko-
jarzonymi z Janem Pawłem II, głównie 
w wykonaniu Gabrysi Dębowskiej przy 
akompaniamencie gitarowym Gabrysia 
Bełcząckiego. Nie zabrakło ukochanej 
przez Świętego Jana Pawła II „Barki”, 
którą uczestnicy wieczornicy odśpiewali 
wspólnie trzymając się za dłonie.

Jubileusz 15-lecia zespołu „Ale 
Baby” z kapelą z Berezy

Dnia 16 października 2016 roku 
w świetlicy wiejskiej w Berezie Zespół 
Ludowy „Ale Baby” z Kapelą z Berezy 
obchodził Jubileusz 15-lecia działal-
ności artystycznej, który był połączo-
ny z XI Przeglądem Zespołów i Kapel 
Ludowych.

Inicjatorką powstania zespołu była 
pani Teresa Zofia Byczyk, która od 27 
lat pełniła funkcję przewodniczącej 
Koła Gospodyń Wiejskich w Berezie i to 
ona zaproponowała członkiniom Koła – 
oprócz przygotowywania smakołyków 
– wspólne śpiewanie. Cztery panie już 
wcześniej występowały w trakcie Do-
żynek Gminnych, a akompaniował im 

pan Jan Giersz. Nowopowstały 
zespół zadebiutował jesienią 
2001 roku podczas uroczystego 
otwarcia po generalnej przebu-
dowie Domu Ludowego w Bere-
zie. Zespołem kierowała również 
pani Teresa Nikończuk, a obec-
nie przewodzi mu pani Krystyna 
Kędzierska. O oprawę muzyczną 
dba kapela w składzie: Jan Giersz 
– akordeon, Franciszek Sawczuk 
– skrzypce, Marian Rabek – bę-

Kronika Gminy Międzyrzec Podlaski
Zbiór wydarzeń wraz ze zdjęciami z Gminy Międzyrzec Podlaski z października. Najważniejsze to uzyskanie certyfikatu 
"Samorządowego Lidera Edukacji". Ale działo się w gminie znacznie więcej przecież. Jest relacja z Wieczornicy ku czci Świę-
tego Jana Pawła II w miejscowości Sitno. Kilka słów znajdzemy też Jubileuszu 15-lecia zespołu „Ale Baby” z kapelą z Berezy. 
Ostatni czas to też Uroczystości upamiętniające Bohaterów II wojny światowej i Inauguracja zajęć animacyjnych dla dzieci 
i młodzieży w Przychodach. Zapraszamy do lektury!!
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benek, perkusja, Henryk Matejek – sak-
sofon. Próby zespołu odbywają się raz 

w tygodniu w budynku punktu biblio-
tecznego bądź w  remizie w  Berezie. 
Zakres działalności zespołu obejmuje 
śpiew, muzykę oraz obrzędy. Repertu-
ar jest bardzo bogaty w pieśni ludowe, 
pieśni okolicznościowe i strażackie oraz 
kolędy. Zespół wraz z kapelą, oprócz 
grania i śpiewania, wyróżnia się tym, 
że wije piękne wieńce dożynkowe, któ-
rych dowodem są rokrocznie zajmowa-
ne miejsca i przyznawane wyróżnienia. 
Od początku swojego istnienia, zespół 
śpiewaczy „Ale Baby” z kapelą ludo-
wą z  takim samym zaangażowaniem 
uczestniczą w życiu społeczno-kultu-
ralnym gminy, powiatu i województwa. 
Są ozdobą wszystkich uroczystości i im-
prez oraz naszą wizytówką w regionie. 
W przeglądzie udział wzięło aż 19 grup 
śpiewaczych: „Leśne Echo” z Zaścianek, 
„Echo” z Przychód, „Nadzieja” z Mań, 
„Jutrzenka” z Kapelą z Rogoźnicy, „Sami 
Swoi” z Tłuśćca, „Kalina” z Wygnanki, 
„Wrzos” z Kąkolewnicy, „Tęcza” z Brzo-
zowicy Małej, „Harmonijkowe Echo”, 
Zespół Śpiewaczy z Szóstki, „Czerwone 
Korale” z Zahajek, „Worsianki” z Wors, 
„Kwiaty Polne” z Kolembrodów, „Malwy” 
z Komarówki Podlaskiej, „Przegalinian-
ki” z Przegalin Dużych, „Świderzanki” 
z Kapelą ze Świderek, „Melodia” z Ka-
pelą z Domaszewnicy, „Świerżanki” ze 
Świerżów.

Uroczystości upamiętniające Boha-
terów II wojny światowej

Niedziela 9 października w  Gmi-
nie Międzyrzec Podlaski upłynęła 
pod znakiem patriotycznej zadumy. 
W  Maniach i  Rogoźnicy odbyły się 
uroczystości upamiętniające Boha-
terów II wojny światowej, oddają-
ce chwałę w szczególności ofiarom 
Zbrodni Katyńsk iej  z   1940 roku, 
naszych krajan – Michała Wasiluka 
z Mań i Władysława Łosickiego z Ro-
goźnicy. Do szerokiego grona organi-
zatorów tego podniosłego wydarze-

nia należą: Wójt Gminy Międzyrzec 
Podlaski Krzysztof Adamowicz, Ko-
mendant Miejskiej Policji w  Białej 
Podlaskiej nadkom. Jerzy Czebre-
szuk, proboszcz parafii pw. Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy w Maniach, 
Gminna Biblioteka Publiczna w Mię-
dzyrzecu Podlaskim, Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Rogoźnicy oraz 
Gminny Ośrodek Kultury w Między-
rzecu Podlaskim.

Uroczystość rozpoczęła się w kościele 
parafialnym w Maniach o godz. 11:00 
mszą świętą z udziałem pocztów sztan-
darowych oraz orkiestry z Łomaz, którą 
odprawił ksiądz proboszcz Sylwester 
Gałach. Po wspólnej modlitwie głos za-
brał Wójt Gminy Krzysztof Adamowicz, 
witając licznie zgromadzonych gości 
i mieszkańców. Następnie, Szczepan 
Kalinowski z Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk w Międzyrzecu Podl. wygłosił pre-

lekcję dotyczącą kłamstw i manipulacji 
o katyńskiej zbrodni ludobójstwa pt. 
„Kłamstwo katyńskie”. W przygotowa-
niach nad młodzieżą czuwała wicedy-
rektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Rogoźnicy Justyna Kołodziejczuk oraz 
nauczyciele – Małgorzata Kuzaka i Artur 
Stefaniuk.
Kolejną część uroczystości poprowadzi-
ła młodzież z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Rogoźnicy. Patriotyczny 
montaż słowno-muzyczny zachwycił i   
wzruszył wszystkich zgromadzonych. 
Przybliżone zostały również sylwetki 
dwóch szczególnych bohaterów uro-
czystości – Michała Wasiluka z Mań oraz 
Władysława Łosickiego z Rogoźnicy – 
zamordowanych przez NKWD. Myślą 
przewodnią wystąpienia młodych lu-
dzi była prawda o katyńskim mordzie, 
konieczność uświadamiania młodemu 
pokoleniu tej prawdy oraz – wybacze-
nie oprawcom w myśl chrześcijańskich 
korzeni Narodu Polskiego.
Prezentacja młodzieży zakończyła część 
uroczystości w kościele w Maniach, po 
czym zgromadzeni udali się do Rogoź-
nicy pod pomnik Bohaterów II Wojny 
Światowej. Na pomniku posadowiony 

został kamień wraz z pamiątkową ta-
blicą jako głos historii o dzielnych bo-
haterach. Został posadzony również 
Dąb Pamięci Władysława Łosickiego 
w ramach programu „Katyń… ocalić od 
zapomnienia”. Apel poległych wygło-
sił Artur Stefaniuk, nauczyciel Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Rogoźnicy.

Inauguracja zajęć animacyjnych dla 
dzieci i młodzieży w Przychodach

Gminny Ośrodek Kultury w Między-
rzecu Podlaskim przy współpracy 
z Urzędem Gminy stale rozszerza swą 
ofertę dla mieszkańców Gminy Mię-
dzyrzec Podlaski. W dniu 5 paździer-
nika zainaugurowały zajęcia anima-
cyjne dla dzieci i młodzieży w nowej 
lokalizacji – świetlicy w Przychodach. 
Zajęcia odbywać się będą w każdą 
środę w godz. 15.00-19.00.

W inauguracyjnych zajęciach uczestni-
czyło blisko 30 dzieci. Na młodych cze-
kały liczne atrakcje przygotowane przez 
animatorki GOK. Na początek była inte-
gracja i zajęcia artystyczne – tworzenie 
kompozycji „powitanie jesieni”. Następ-
nie, przyszedł czas na zabawy ruchowe: 
taniec, gra w twister, piłkarzyki czy też 
kręgle. Nie zabrakło również malowania 
twarzy. Było wesoło i kolorowo. Uśmie-
chy na twarzach uczestników świadczy-
ły o zapotrzebowaniu na nową inicjaty-
wę – istotne jest, by w długie jesienne 

wieczory dzieci spędzały czas nie tylko 
przed komputerami, ale również wspól-
nie, rozwijając swe talenty i zaintere-
sowania podczas zajęć animacyjnych. 
W inauguracji zajęć, prócz młodzieży, 
uczestniczyło liczne grono rodziców 
oraz pełniący obowiązki dyrektora GOK 
Michał Teofilski. Inicjatywę Gminnego 
Ośrodka Kultury wsparł radny Gminy 
Międzyrzec Podlaski Andrzej Frąckie-
wicz, który ufundował gry i artykuły, 
które będą wykorzystywane w świetlicy.

Materiał: Międzyrzec Podlaski gmina / Sylwia Hubica 
Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski / Małgorzata 

Mieńko



Andrzej KOPICZYŃSKI 
(Międzyrzec Podlaski)

Polska znała go jako inżyniera Stefana Kar-
wowskiego z kultowego "Czterdziestolatka" 
Jerzego Gruzy. Kopiczyński odszedł 13 paź-
dziernika 2016, w jednym 
z warszawskich szpitali. 
Miał 82 lata a  od kilku 
ostatnich lat chorował 
na  Alzheimera .  Aktor 
urodził się 15 kwietnia 
1 9 3 4  w   M i ę d z y r z e c u 
Podlaskim. Zadebiuto-
wał na ekranie w  1957 
w filmie Jerzego Kawalerowicza Prawdziwy 
koniec wielkiej wojny. Występował w te-
atrach w Olsztynie, Bydgoszczy, Koszaline, 
Szczecinie, Warszawie. Trzykrotnie żonaty. 
Wielokrotnie nagradzany za swoją pracę ar-

tystyczną.

Bernadeta Irena USS (Drelów)
Urodzona 15.04.1935 roku. Zmarła 5 maja 
2016 roku. Przez 37 lat Sołtys wsi Leszczan-
ka, zawsze zaangażowana i oddana sprawom 

swojej miejscowości. 

Jerzy JÓWKO (Konstantynów) 
Urodził się 01.11.1931 r. jako pierwszy pa-
rafianin nowo powstałej Parafii Komarno. 
Zmarł 15.06.2016 r. W związku małżeńskim 
przeżył 60 lat, miał dwójkę dzieci. W 1980 
roku organizował NSZZ RI „Solidarność”. Od-
znaczony medalem zasłużony dla rolnictwa. 

Zofia Alina CHOMIUK
(Konstantynów)

(loretanka) 1939-2015 - Przełożona Domu 
Sióstr w Warszawie-Rem-
b e r t o w i e ,  w i e l o l e t n i a 
Pr ze ł ożo n a  G e n e r a l n a 
Zgromadzenia, pierwszą 
przełożoną Domu Zakon-
nego S ióstr  Loretanek 
w Drohiczynie. W znacznej 
mierze przyczyniła się do 
beatyfikacji bł. ks. Ignace-
go Kłopotowskiego, Założyciela Zgroma-

dzenia. 61 lat w powołaniu zakonnym.

Ryszard KASIANIUK 
(Międzyrzec Podlaski) 

Zmarł 28 grudnia 2015 r., lat 62. Był sołtysem 
wsi Wysokie trzy kadencje (12 lat). Ojciec 
pięciorga dzieci. Zajmował się całe życie 
pracą na roli, lubił hodować konie. Należał do 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokim. Był 
lubiany wśród mieszkańców, zawsze chęt-
ny do pomocy o każdej porze dnia i nocy. 
Przyczynił się jako sołtys do budowy drogi 

w miejscowości Wysokie.

Adrian KURENDA
(Międztrzec Podlaski)

Zmarł 5.07.2016 r., lat 22, zam. w Krzewicy. 
Aktywny druh Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Krzewicy – pełnił funkcję zastępcy naczel-
nika OSP Krzewica, był również w Zarządzie. 
Pracowity, lubiany i uczynny druh, wielo-
krotnie brał udział w zawodach strażackich 

na szczeblu gminnym i powiatowym.

Marian JANKOWSKI (Terespol)
Z a m i e s z k a ł y  w   K o r o s z c z y n i e .  Z m a r ł 
24.07.2016. Rolnik, należał do Związku Sybi-
raków w Białej Podlaskiej, 
współpracował z Miejsko 
Gminnym Kołem Związ-
ku Kombatantów i Byłych 
Więźniów Politycznych 
w  Terespolu. W  latach 
s i e d e m d z i e s i ą t y c h 
i  osiemdziesiątych był 
naczelnikiem w Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Koroszczynie.

Jan DANILUK (Tuczna) 
Urodził się 24 czerwca 1924 r. w Mazanówce 
zmarł 17 czerwca 2016 r. Wieloletni członek 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Mazanów-
ce. Od 1981 r. do 2000 r. 
pełnił funkcję prezesa tej 
jednostki działając w tym 
czasie również jako sołtys 
i radny tej wsi. Jego osią-
gnięcia i  praca zostały 
docenione otrzymanymi 
odznaczeniami tj. Krzy-
żem Odrodzenia Polski, 
złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa 
oraz odznaką za wysługę 70 lat jako najstar-

szy strażak.

Marianna RUDCZYK (Terespol)
Z a m i e s z k a ł a  w   K o b y l a n a c h .  Z m a r ł a 
28.07.2016. Absolwentka Wyższej Szkoły 
Rolniczo – Pedagogicznej 
w Siedlcach na Wydziale 
Pedagogiki i Kultury Wsi, 
gdzie w 1982 r. otrzymała 
tytuł magistra pedagogi-
ki. Od 1971 r. lata swojego 
życia i pracy zawodowej 
związała z Kobylanami, 
gdzie przez następne 31 
lat, pracowała w Szkole Podstawowej w Ko-
bylanach, a tuż przed odejściem na emerytu-
rę, w latach 1997 – 2002, pełniła funkcję dy-
rektora Szkoły Podstawowej w Kobylanach. 

Jan BANDZAREWICZ (Biała Podlaska)
Zmarł 17 września 2016 roku w wieku 80 lat. 
Mieszkał w Ortelu Ksią-
żęcym Pier wszym. Za-
pamiętany zostanie jako 
wielki działacz Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. 
Przez 47 lat służył jako na-
czelnik OSP w Ortelu Ksią-
żęcym Pierwszym. Wybie-
rany był jako radny Gminy 
Biała Podlaska, radny powiatowy i radny wo-
jewódzki. Pełnił szereg funkcji w isntytucjach 

związanych z rolnictwem.

Mieczysław LAWENDA 
(Międzyrzec Podlaski)

29 marca 2016 roku odszedł uznany mię-
dzyrzecki działacz społeczny. Mieczysław 
Lawenda miał 70 lat. Mieszkańcy miasta 
zapamiętają go z działalności na rzecz nie-
pełnosprawnych. W 1995 roku jako współza-
łożyciel powołał do życia Podlaskie Stowa-
rzyszenie Osób Niepełnosprawnych, którego 
był prezesem. W zeszłym roku formacja świę-
towała 20-lecie istnienia. Mieczysław Lawen-
da w latach 1982-1990 był dyrektorem Miej-
skiego Ośrodka Kultury. Udzielał się również 
w życiu samorządowym. Od młodości inte-
resował się malarstwem. Posiadał także bo-
gate kolekcje białej broni, moździerzy, lamp 

naftowych oraz wiele innych. 

Mirosław GÓRNICKI (Zalesie)
Był osobą cieszącą się dużym szacunkiem 
i   uznaniem. Aktywnie 
u c z e s t n i c z y ł  w   ż yc i u 
społecznym, wspierał 
różnego rodzaju przed-
sięwzięcia realizowane 
przez samorząd gminy. 
Pełnił funkcję Wicepre-
zesa Ochotniczej Straży 
Pożarnej w  Mokranach 
Nowych a w latach 2011 – 2016 był Prezesem 
tej jednostki. Zmarł dnia 28 czerwca 2016 r.

Stanisław Krzemiński (Terespol)
Zmarł 27 września br. w wieku 72 lat. Dzia-
łacz społeczny, samorzą-
dowiec, wieloletni radny 
miasta Terespol. Od 1973 
roku z wiązany z   Tere -
spolem, zaangażowany 
w  sprawy miasta i  jego 
mieszkańców. Najpierw 
w czasie pracy zawodo-
wej w służbach mundurowych, a później, 
jako emeryt, bezinteresownie poświęcał 
swój czas na rzecz różnego rodzaju inicjatyw 

Społecznych. 
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Zdzisław SZATAŁOWICZ (Łomazy) 
Urodzony 23 września 1943 r. w Łomazach, 
zmarł 8 kwietnia 2016 roku w Białej Podlaskiej. 
Mieszkaniec miejscowości Łomazy, wielo-
letni pracownik Komen-
dy Wojewódzkiej Straży 
Pożarnych w Białej Pod-
laskiej, Prezes Zarządu 
Gminnego PSL w  Ło -
mazach, działacz pożar-
niczy i   samorządowy, 
wielokrotny przewodni-
czący Gminnej Komisji 
Wyborczej w wyborach samorządowych. 
Odznaczony wieloma odznaczeniami m.in. 
Brązowym krzyżem zasługi, odznaką „Zasłu-
żony dla Województwa Bialskopodlaskiego”, 
„Zasłużony dla Powiatu Bialskiego”, medala-
mi-Złotym, Srebrnym i Brązowym za zasługi 

dla pożarnictwa.

Bolesław ŁUKASZUK (Łomazy)
Mieszkaniec miejscowości Studzianka l. 90 
zm. 10 września 2016, wiezień obozu kon-
centracyjnego na Majdanku, działacz spo-
łeczny, Przewodniczący Gromadzkiej Rady 
Narodowej w Studziance i Łomazach, inicja-

tor budowy świetlicy w Studziance. 

Małgorzata CHWEDORUK (Drelów)
Urodzona 20.05.1963 roku. Zmarła 16 wrze-
śnia 2016 roku. Nauczyciel Zespołu Szkół 
im. ks. Jana Twardowskiego w Dołdze, wcze-
śniej dyrektor szkoły podstawowej. Otwarta 

i życzliwa bardzo lubiana przez uczniów. 

Marian PIOTROWSKI 
(Konstantynów)

(1932-2016) - Doktor nauk medycznych - 
W roku szkolnym 1951/52 pracował w Szko-
le Podstawowej w  Konstantynowie jako 
nauczyciel. W roku 1958 ukończył studia 
na Wydziale Lekarskim Akademii Medycz-
nej w Warszawie, uzyskując dyplom lekarza 
medycyny. Miał na swoim koncie ponad 100 
publikacji naukowych. Członek Honorowy 
Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Konstanty-

nowskiej.

Józef MACIEJEWICZ 
(Międzyrzec Podlaski)

Zmarł 27.01.2016 r., lat 88. Wieloletni dyrek-
tor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Hen-
ryka Sienkiewicza w Halasach. Urodził się 
w Bordziłówce Nowej. Uroczystości pogrze-

bowe odbyły się w Lublinie.

Bogusław ŻĄDŁO (Terespol)
Zamieszkały w Łobaczewie Małym. Zmarł 
20.07.2016. Pełnił m.in. funkcję Starosty Bial-
skiego, Przewodniczą-
cego Rady Powiatu, Kie-
rownika Gospodarstwa 
Pomocniczego w Koby-
lanach. Ponadto był my-
śliwym Koła Łowieckiego 
"Dąbrowa"oraz  pełni ł 

w nim funkcję Prezesa. 

Janusz SAWCZUK 
(Międzyrzec Podlaski)

11 lipca 2016 roku po ciężkiej chorobie od-
szedł wieloletni dyrygent 
chóru męskiego Wiarus. 
Janusz Sawczuk. Miał 74 
lata. W latach 1961-1992 
uczył muzyki i  plastyki 
w  Szkole Podstawowej 
nr 1. Był jednym z założy-
cieli Chóru Męskiego Wiarus, przez lata był 
też jego dyrygentem. Przez 15 lat kierował 
kapelą przygrywającą „Dzieciom Podlasia”. 
Pracował też w zespole Jutrzenka. Należał 
do Stowarzyszenia Miłośników Historii Mię-
dzyrzeca Podlaskiego. Nagradzany wielo-
krotnie za swoje osiągnięcia. W marcu 2016 

roku otrzymał tytuł Zasłużony dla Miasta. 

Janina LITWINIUK
Urodzona 9 stycznia 1933 r. zmarła 12 stycz-
nia 2016 roku. Swoją pracą właściwie kształ-
towała postawy uczniów, 
dbała o rozwój fizyczny 
i psychiczny dzieci oraz 
angażowała się w  roz-
budzanie  właśc iw ych 
postaw społecznych ro-
dziców. Od 1 września 
1952 roku pracowała jako 
nauczyciel w Szkole Podstawowej w Sajów-
ce i Krzywowólce na stanowisku kierownika 
szkoły podstawowej, a od 1969 roku jako na-
uczyciel w Szkole Podstawowej w  Międzyle-
siu. Aktywnie pracowała na rzecz środowiska 
lokalnego a w latach 1954 - 1965 prowadziła 
społecznie punkt filialny biblioteki dla do-
rosłych. Była osobą dobrą, życzliwą i swoim 

uśmiechem obdarzała wszystkich wokół.

Hipolit ŻUK (Zalesie)
Pełnił funkcję sołtysa wsi Wólka Dobryńska 
w okresie od 1990 r. do 
1998 r. i dał się poznać 
jako zaangażowany spo-
łecznik na rzecz miesz-
kańców wsi. Potrafił zmo-
bilizować mieszkańców 
wsi  Wólk i  Dobr yńsk iej 
przy rozbudowie szkoły 
podstawowej, remoncie dróg wiejskich 
oraz innych prac porządkowych poprawia-
jących wizerunek miejscowości. Zmarł 26 

marca 2016 roku

Dariusz PIETRASZUK (Zalesie)
Prowadził działalność gospodarczą zajmu-
jącą się produkcją i  sprzedażą pieczarek 
(w tym na eksport). Poza 
prowadzeniem działal-
ności gospodarczej był 
o s o b ą  z a a n g a żow a n ą 
społecznie inicjując wiele 
przedsięwzięć na rzecz lo-
kalnej społeczności. Zmarł 

14 lutego 2016 roku.

Lech Orliński herbu Prawdzic 
(Terespol)

Zmarł 9 września br.. Działacz, społecznik 
a przede wszystkim mi-
łośnik historii. Założyciel 
i Hetman Kresowego Brac-
twa Strzelców Kurkowych 
im. Orła Białego, inicjator 
i pomysłodawca licznych 
imprez o tematyce histo-
rycznej. Działacz na rzecz 
krzewienia patriotyzmu i tradycji narodo-
wej. Wielki patriota i  idealista, niezwykły 

człowiek.
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GMINA DRELÓW

Koło Gospodyń Wiejskich z Wors, przy 
współpracy GCK w Drelowie, zorgani-
zowało 1 października 2016 roku już 
po raz drugi Jesienne Spotkanie „Od 
pola do stoła”. Do wspólnej biesiady 
w Domu Ludowym zaproszono zespo-
ły śpiewacze z terenu gminy i gmin 
ościennych, grupy akty wne oraz 
mieszkańców Wors. Imprezę popro-
wadziła Wiesława Zaremba, dyrektor 
GCK w Drelowie.

W Przeglądzie biesiadnych pieśni jesien-
nych wzięły udział zespoły: Zespół Śpie-
waczy Worsianki z Wors, Zespół Śpiewa-
czy Ale Baby i Kapela z Berezy, Zespół 
Śpiewaczy Czerwone Korale z Zahajek, 
Zespół Ludowy Echo z Przychód, Zespół 
Ludowy Leśne Echo z Zaścianek, Zespół 
Śpiewaczy z Żerocina, Zespół Śpiewaczy 
Bagnoszki z Drelowa, Zespół Śpiewaczy 
z Szóstki, Zespół Nadzieja z Mań, repre-
zentowany przez Jadwigę Tarasiuk, która 
wierszami i śpiewem zakończyła część 
artystyczną spotkania. Imprezę uświetni-
li swoją obecnością radni i sołtysi Gminy 
Drelów.
Organizatorzy Jesiennego Spotkania 

„Od pola do stoła” serdecznie dziękują 
Sponsorom, za ich wsparcie, życzliwość 
i   zaangażowa-
nie. Liczymy na 
dalszą owocną 
współpracę.
Sponsorzy wy-
darzenia: SEDAR 
S.A. Firma Mię-
dzyrzec Podla-
ski, K.B. Zaciura 
–  P I E K A R N I A 
K I B  Z A C I U R A 
Biała Podlaska, 
Robert Warow-
ny – WARMAX 
Międzyrzec Pod-
laski, Piotr Miel-
nicki – Gospo-
darstwo rolne 
Bereza, Zakład 
Mięsny „WIERZEJK” – J.M Zdanowscy, 
KARPOL SP.z o.o. Międzyrzec Podlaski – 
prezes Stanisław Karwowski, Bank Spół-
dzielczy w Miedzyrzecu Podlaskim, Lasy 
Państwowe Nadleśnictwo Miedzyrzec, 
Zakład Ogrodniczy” w Rzeczycy – Michał 
Pytlik, Środki Ochrony Roślin Garden – 

Międzyrzec Podlaski, MAKOST Mateusz 
Bukowski – Mordy, Dr Gerard sp. Z o.o.– 

Miedzyrzec Podlaski, Sklep spożywczy 
w Worsach, Sołtys wsi Worsy – Jan Ka-
paruk, Radna Gminy Drelów – Dorota 
Grzeszuk, Dom Weselny u Karasia – Ką-
kolewnica.

Materiał: Drelów gmina / Gminny Ośrodek Kultury 
w Drelowie

9 października 2016 r. w Zahajkach po 
raz kolejny odbyło się „Jesienne Spo-
tkanie z Folklorem”. W trakcie spotka-
nia, zorganizowanego przez gospoda-
rzy z Zespołu Śpiewaczego „Czerwone 
Korale” z Zahajek przy współudziale 
Gminnego Centrum Kultury w Drelo-
wie, zaproszone zespoły śpiewacze 
wzięły udział w Przeglądzie Piosenki 
Biesiadnej.

W spotkaniu wzięły udział: Zespół Ludo-
wy „Ale Baby” z Kapelą z Berezy, Zespół 
Ludowy „Dobrynianki” z Dobrynia, Ze-
spół Ludowy „Tęcza” z Brzozowicy Małej, 
Zespół Ludowy „Przegalinianki” z Prze-
galin Dużych, Jadwiga Tarasiuk z Ze-
społu Ludowego „Nadzieja” z Mań oraz 
zespoły z gminy Drelów: Zespół Śpiewa-
czy „Czerwone Korale” z Zahajek, Zespół 
Śpiewaczy „Bagnoszki” z Drelowa, Zespół 
Śpiewaczy z Żerocina, Zespół Śpiewaczy 
z Szóstki.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością 
przedstawiciele Lasów Państwowych 
Nadleśnictwa Międzyrzec, radni gminy 
Drelów (Anna Ciesielska, Jerzy Micha-
luk, Bożena Andrzejuk, Janina Waszczuk 
i Anna Wróbel), delegacja KGW z Łózek 
oraz mieszkańcy Zahajek. Organizatorzy 
mieli również zaszczyt gościć Posła na 

Sejm Marcina Duszka.
W trakcie imprezy wręczono pamiąt-
kowe dyplomy uczestnikom Przeglądu 
Piosenki Biesiadnej oraz podziękowania 
dla Sponsorów. Organizatorzy „Jesien-
nego Spotkania z Folklorem” serdecznie 
dziękują Sponsorom, za ich wsparcie, 
życzliwość i zaangażowanie. Liczymy na 
dalszą owocną współpracę. Uroczystość 
zwieńczyła wspólna biesiada, której tłem 

była muzyka ludowa i biesiadna przygo-
towana przez zaproszone zespoły. 
Sponsorzy wydarzenia: Bank Spółdziel-
czy w Międzyrzecu Podlaskim, Lasy Pań-
stwowe Nadleśnictwo Międzyrzec, Jo-
anna i Łukasz Wójcik, Maria i Władysław 
Marczuk, Edward Kopron, Jagoda i Józef 
Panasiuk Jakimiak, Monika i Mariusz Ma-
tysiak, Stanisława i Henryk Izdebscy.

Materiał: Drelów gmina / Gminny Ośrodek Kultury 
w Drelowie

Jesienne Spotkanie "Od pola do stoła" w Worsach

Jesienne Spotkanie z Folklorem w Zahajkach
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Z początkiem roku 2016, została uru-
chomiona nowa IV edycja Programu 
Wiarygodna Szkoła. Odbyła się także 
rekrutacja dla szkół z terenu powiatu 
bialskiego. Wiemy też kto został lau-
reatem tego prestiżowego konkursu 
- to Szkoła Podstawowa w Zalesiu.

Oznacza to, że szkoła otrzymała Ogólno-
polskie Wyróżnienie Wiarygodna Szkoła 

i tym samym dołączyła do Rankingu naj-
lepszych Szkół w całej Polsce. Wyróżnie-

nie to, szkoła otrzymała ze względu na 
osiągnięcie wysokich standardów edu-
kacyjnych, ciekawą bazę oraz zapewnia-
nie młodzieży bezpieczeństwa w szkole.
Program Wiarygodna Szkoła ma na celu 
wyróżnić najlepsze szkoły w całej Polsce, 
które dzięki właściwemu poziomowi na-
uczania osiągają bardzo dobre wyniki 
w nauce. Udział w Programie jest także 
potwierdzeniem, że szkoła posiada wła-

ściwą infrastrukturę i gwarantuje bez-
pieczeństwo swoim uczniom. Program 

Wiarygodna Szkoła już po raz kolejny 
ma być drogowskazem dla rodziców 
i uczniów podczas wyboru szkoły.

Program Wiarygodna Szkoła powstał 
z inicjatywy dyrektorów Szkół. 

Głównym celem Programu jest wyróż-
nienie tych szkół podstawowych, które 
dzięki właściwemu poziomowi naucza-
nia osiągają bardzo dobre wyniki z eg-
zaminów zewnętrznych. Udział w Pro-
gramie jest także potwierdzeniem, że 
szkoła posiada właściwą infrastrukturę 
i gwarantuje bezpieczeństwo swoim 
uczniom. Tym samym zostaje potwier-
dzone, że szkoła jest zarządzana sku-
tecznie i na wysokim poziomie.
Wyróżnienie w Programie było jedno-
znaczne z nadaniem szkole Certyfikatu, 
który prezentujemy na zdjęciu. Portfolio 
wszystkich wyróżnionych szkół można 
zobaczyć na Stronie Internetowej Pro-
gramu : www.wiarygodnaszkola.pl w za-
kładce "Laureaci" a także na Facebooku 
wpisując hasło : " Wiarygodna Szkoła ".

Materiał: Gmina Zalesie

W dniu 30 września br. po dokonaniu 
odbioru robót nastąpiło oficjalne od-
danie chodnika na ul. Włodawskiej. 
Rada Gminy Sławatycze Uchwałą NR 
XII/68/2016 z dnia 23 marca 2016 r. po-
stanowiła udzielić pomocy finansowej 
Województwu Lubelskiemu w zakresie 
dofinansowania wykonania zadania 
pn. „Remont chodnika w miejscowo-

ści Sławatycze w ciągu drogi woje-
wódzkiej Nr 816 od km 36+615 do 
km 36+982 (strona lewa) oraz od km 
36+616 do km 36+732 (strona prawa) 
na odcinku o długości 0,483 km.” dzię-
ki czemu, we współpracy z Rejonem 
Dróg Wojewódzkich we Włodawie, 
udało się pomyślnie przeprowadzić 
inwestycję.

Chodnik wykonany całościowo z nowych 
materiałów. Koszt inwestycji to kwota 
150 345,00zł, która w 63,42% pochodzi-
ła z budżetu Gminy. Prace prowadzone 
były przez firmę DROGTOM Roboty Inży-

nieryjno-Drogowe Tomasz Pruszkowski, 
z Włodawy.
Nowe chodniki nie tylko polepszyły este-
tykę ul. Włodawskiej, ale także zwiększyły 
bezpieczeństwo pieszych. Zakończenie 
remontu to kolejna inwestycja w 2016r., 
która jest dowodem wielkiego zaanga-
żowania i dużej przedsiębiorczości władz 
samorządowych gminy.

Materiał: Sławatycze gmina / tekst: Regina  
Parczewska / foto: B. Szulej

Wiarygodna Szkoła w Zalesiu

Sławatycze
 Nowy chodnik na ul. Włodawskiej
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TERESPOL

Terespol wraz z kilkoma innymi gmina-
mi wspólnie realizować będzie projekt 
związany z e-usługami. Miasto zdecy-
dowało się też zaciągnąć kredyt kon-
solidacyjny w wysokości prawie 6 mln 
zł. Podjęto również uchwałę w sprawie 
przystąpienia do opracowania lokal-
nego programu rewitalizacji miasta 
Terespol na lata 2017-2023. Minutą 
ciszy uczczono pamięć zmarłego rad-
nego Stanisława Krzemińskiego. 

W związku z jego śmiercią wygasł man-
dat. Wybory uzupełniające odbędą się 
w styczniu 2017 r. Burmistrz Jacek Danie-
luk poinformował zebranych o realizacji 
inwestycji w mieście. M.in zostały wyas-
faltowane ulice: Cicha, Polna, Andrzejuka, 
część Alei Marzeń.

e-usługi w Terespolu
Na ostatniej sesji radni miasta Terespol 
uchwalili przystąpienie do realizacji pro-

jektu „Wzrost efektywności i dostępności 
e-usług gmin partnerskich na terenie 
Euroregionu Bug”. Oprócz miasta Tere-
spol do realizacji projektu przystąpiły 
gminy: Jabłoń, Kodeń, Leśna Podlaska, 
Łomazy, Milanów, Sosnówka, Stężyca, 
Tuczna, Wisznice. Liderem projektu jest 
Stowarzyszenie Euroregionu Bug. Reali-
zacja projektu pozwoli m.in. na większą 
dostępnośc usług np. za pomocą inter-
netu, telefonu komórkowego. 

Prawie 6 mln zł kredytu konsolidacyj-
nego

Radni postanowili również zaciągnąć 
długoterminowy kredyt kosolidacyjny 
o łącznej wysokości 5.944.000 zł z prze-
znaczeniem na spłatę wcześniej zacią-
gnietych kredytów w  banku PKO BP 
i Banku Ochrony Środowiska. Spłata kre-
dytu nastąpi w latach 2017 – 2029. 
Wśród zaproszonych na sesję byli obec-
ni: nowy komendant Komisariatu Policji 

w Terespolu komisarz Marian Głuszczuk 
(dotychczasowy zastępca) oraz nowy 
komendant Granicznej Placówki Kontro-
lnej Straży Granicznej w Terespolu ppłk 
Andrzej Popko.

Materiał: Terespol miasto / tekst i  zdjęcia: Adam  
Jastrzębski 

Lekcja historii
Z inicjatywy ks. Zbigniewa Rozmysła kapelana Zrzeszenia 
Wolność i Niezawisłość członkowie tej organizacji przebywali 
na terenie Terespola i Kostomłotów. Wśród gości był również 
obecny dyrektor Lubelskiego Oddzialu IPN Dariusz Magier.

W Terespolu przedstawiciele Kola Milosników Fortyfikacji i Histo-
rii oprowadzili gości po zabytkowej oryginalnej prochowni. Tu 
członkowie Zrzeszenia zapoznali się z wystawami przedstawia-
jacymi walki o niepodległość Polski, mundurami, uzbrojeniem, 
budową twierdzy brzeskiej i terespolskiej prochowni. Obejrzeli 
również makietę stacji Terespol z „jeżdzącą kolejką parową” oraz 
wystawy regionalnego rzemiosła, uprawy i kwaszenia ogórków.
Byli i również w jedynej w Polsce zabytkowej unickiej cerkiewce 
administracyjnie podległej diecezji siedleckiej. 

Foto: Pamiątkowe zbiorowe zdjęcie członków Zrzeszenia WIN 
i Koła Miłośników Fortyfikacji i Historii. Na zdjęciu w środku obok 
ks. Z. Rozmysła z prawej strony w bluzce z napisem WIN dyr. 
Oddz. IPN Dariusz Magier (z brodą).

Materiał: Terespol miasto / tekst i zdjęcia Adam Jastrzębski

Iza najlepsza w Krakowie!
7079 osób ukończyło Pół-
maraton Krakowski w dniu 
16.10.2016 r. Trasa biegu 
prowadziła wśród zabytków 
i malowniczymi uliczkami 
Krakowa. Meta usytuowa-
na była na Tauron Arenie. 
W trudnych warunkach po-
g o d ow yc h  i   m o c n e j  o b -
sadzie (Kenijki, Ukrainki, 
Białorusinki, olimpijki z Lon-
dynu) bezkonkurencyjna 
okazała się Iza Trzaskalska.

Iza dystans 21 km 97,5 m po-
konała w rekordowym czasie 
1; 11, 33 (lepiej o 1,11!). Po 
drodze pobiła również rekord życiowy na 10 km: 32, 59! Gratu-
lujemy mistrzowskiego zakończenia sezonu i czekamy z niecier-
pliwością i ogromną nadzieją na kolejny, równie udany sezon!

Kilka istotnych uchwał Rady Miasta

Na zdjęciu: 
od lewej: komendant Straży Granicznej ppłk 
Andrzej Popko, nowy komendant policji w 
Terespolu komisarz Marian Głuszczuk, se-
kretarz miasta Józef Paderewski, skarbnik 
miasta Barabasz, burmistrz Jacek Danieluk.
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MUZEUM J.I.KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE

W dniach 17 - 18 października br. na 
zaproszenie dyrektora Wojewódzkiej 
Uniwersyteckiej Naukowej Biblioteki 
w Równem – Walerego Jaroszczuka, 
delegacja powiatu bialskiego uczest-
niczyła w festiwalu literackim Horo-
decki Autograf. 

W skład delegacji wchodzili: Krzysztof 
Bruczuk – dyrektor Muzeum Józefa Igna-
cego Kraszewskiego w Romanowie, Anna 
Czobodzińska – Przybyslawska, Ryszard 
Boś – radny powiatu balskiego, Stanisław 
Wrzosek – pracownik Miejskiej Bibliote-

ki Publicznej w Białej Podlaskiej oraz 
Krzysztof Kołtun – prezes Stowarzyszenia 

Rodzin Krasowych z Chełma. Delegacji 
polskiej na terenie Ukrainy towarzyszy-

ła wicekonsul Anna Zielińska 
z Konsulatu Generalnego RP 
w Łucku.
W miejscowości Hordziec na 
Ukrainie J.  I .  Kraszewski od 
1834 r. kilkakrotnie przebywał 
u Antoniego Urbanowskiego, 
katalogując bibliotekę i zbie-
rając materiały do dziejów 
Wilna. Miejscowość ta została 
rozsławiona przez pisarza opi-

sem zbiorów, dzieł sztuki oraz zabytków 
w książce Wspomnienia Wołynia, Polesia 
i Litwy dedykowanej Antoniemu Urba-

nowskiemu. W bibliotece w Horodzcu 
otwarta została wystawa poświęcona 
m.in. J. I. Kraszewskiemu, a na budynku 
miejscowej szkoły odsłonięto tablicę pa-
miątkową poświęconą pisarzowi.
W trakcie festiwalu strona ukraińska za-
prezentowała również dorobek literacki 
lokalnych, współczesnych pisarzy. Wi-
zyta dała możliwość oddania hołdu J. I. 
Kraszewskiemu, ukazania jego związków 
z Wołyniem oraz nawiązania kontaktów 
z instytucjami kultury z obwodu wołyń-
skiego i rówieńskiego.

Zdjęcia: Dorota Demianiuk / Tekst: Dorota Demia-
niuk, Małgorzata Mieńko

7 października br. odbyły się Biegi Ra-
dziwiłłowskie na gminnym stadionie 
sportowym w Sławatyczach. Jest to 
już IX edycja biegów organizowana 
i współfinansowana wspólnie ze Sta-
rostwem Powiatowym w Białej Podla-
skiej. Tegoroczna edycja biegów przy-
padła w rocznicę uroczystości nadania 
gminie herbu, sztandaru, flagi, łańcu-
chów, pieczęci i banneru. 

Impreza miała na celu uczczenie pamię-
ci rodu Radziwiłłów właścicieli Państwa 

Sławatyckiego klucza dóbr bialskich. 
Uroczystego otwarcia imprezy dokonali 
Wójt Gminy Sławatycze Grzegorz Kiec 

oraz Bolesław Szulej – Dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury w Sławatyczach. 
Odbyło się 16 biegów w 8 kategoriach 
wiekowych dziewcząt i chłopców. W bie-
gach uczestniczyły dzieci i  młodzież 
szkolna z Zespołu Szkół z Tucznej, So-
snówki, Sławatycz i Szkoły Podstawowej 
w Dąbrowicy. Sędzią głównym zawodów 
był Bogdan Bandzerewicz - nauczyciel 
wychowania fizycznego w Zespole Szkół 
w Sławatyczach.
Zawodnicy, którzy zajęli miejsca I-III 
otrzymali medale i dyplomy, natomiast 

za miejsca IV-VI pamiątkowe dyplomy. 
Medale i dyplomy wręczali Wójt Gminy 
Grzegorz Kiec i Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy Radosław Trzeciak. Wszyscy 
uczestnicy biegów otrzymali batoniki re-
generacyjne oraz gorącą herbatę. Orga-
nizatorem imprezy był Gminny Ośrodek 
Kultury i Zespół Szkół w Sławatyczach.

Materiał: Sławatycze gmina / tekst i zdjęcia: GOK 
Sławatycze

Wizyta na Wołyniu

Sławatycze

 Biegi Radziwiłłowskie
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SŁAWATYCZE

W dniu 23 października 2016r. w ko-
ściele parafialnym spotkały się schole 
i chóry na IV Przeglądzie „Jak Paciorki 
Różańca”. O godz. 13.00 uczestników 
i słuchaczy powitał ks. Proboszcz Mi-
rosław Krupski zapraszając wszyst-
kich do wsłuchania się w  prezen-
towane utwory ku czci Matki Bożej 
Różańcowej. Jako pierwsza zaprezen-
towała się schola „Nadbużańskie Sło-
wiki”, którą prowadzi Elżbieta Grusz-
kowska. Dziewczęta śpiewają od 2009 
roku przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Sławatyczach. Wykonały dwa utwo-
ry: Maryjo czy Ty wiesz i Nasz Bóg. 

W  dalszej części zaprezentowała się 
schola „Uratowani”,  którą prowadzi 
Barbara Sacharczuk. W repertuarze za-

prezentowały: Matko, która nas znasz, 
Magnificat – Uwielbiam Cię i Maryjo czy 
już wiesz. Po prezentacjach w kat. scho-

le, rozpoczęły się występy chórów. Jako 
pierwszy zaśpiewał chór męski AVE ze 
Sławatycz wykonując trzy utwory: Ró-
żańcowa Pani nieba i ziemi w oprac. 
Pawła Seligmana, Maryjo my Twe dzie-
ci - Antoniego Chlondowskiego i Stabat 

Mater Dolorosa - Zoltana Kodaly. Chór 
istnieje od 2009 roku prowadzi go Lu-
dwik Sławiński. 
W dalszej kolejności zaprezentował się 
chór parafialny z Huszczy pod dyrekcją 
Piotra Kornieckiego. Zaśpiewał: Zdrowaś 
bądź Maryja – H. M. Góreckiego i Matko 
Najświętsza tegoż autora. Chociaż ist-
nieje od trzech lat to piękne wykonanie, 
czystość intonacji i dbałość o szczegóły 
zachwyciły publiczność. Na zakończenie 
zaprezentowali się schola i chór z Łomaz 
z Parafii Apostołów Piotra i Pawła pod 
dyrekcją Pawła Tokarskiego; zaśpiewali: 
Maryjo ja Twe dziecię - A. Chlondow-
skiego, Zdrowaś Królewno Wyborna – 
Andrzeja Koszewskiego i Ojcze Kamie-
ni - autor nieznany. Wielopokoleniowa 
grupa ubrana w jasne peleryny swoim 

żywiołowym wykonaniem zachwyciła 
zgromadzoną publiczność. 
Występy schol i chórów były nagradza-

ne głośnymi oklaskami. Gościnnie poza 
konkursem przeglądu w repertuarze 
pieśni maryjnej wystąpiły wokalistki 
z miejscowego GOK: Elżbieta Grusz-
kowska, Izabela Jaszczuk, Weronika  
Michalczuk. 

Cały koncert to było przybliżenie wyż-
szych przeżyć i wrażeń artystycznych. 
Po zakończeniu prezentacji dyrygenci 

chórów dokonali wyboru Grand Prix. 
W kategorii chóry Grand Prix zdobył 
Chór „AVE” ze Sławatycz, natomiast 

w kategorii scholi zdobyła Schola „Nad-
bużańskie Słowiki” ze Sławatycz otrzy-
mując w  nagrodę ręcznie zdobione 
szklane wazony. Wszystkie chóry i scho-
le otrzymały kryształowe figurki oraz 
grawertony z wizerunkiem Matki Bożej 
Różańcowej z podziękowaniem za trud, 

zaangażowanie i wrażenie artystyczne, 
które pozostawiły w Sławatyczach.
Po występach wszyscy uczestnicy prze-
glądu udali się do miejscowego Zespołu 
Szkół na wspólny obiad przygotowany 
przez niezawodne Panie z miejscowej 
kuchni i  tradycyjne sławatyckie lody 
ufundowane przez Magdalenę i  An-
drzeja Chyz. Organizatorami i sponso-
rami Przeglądu byli: Proboszcz Parafii 
p.w. MBR w Sławatyczach, Wójt Gminy 
Sławatycze, Zespół Szkół i Gminny Ośro-
dek Kultury w Sławatyczach.

Tekst: B. Szulej/Foto: K. Spólna

IV Sławatycki Przegląd Chórów i Scholi
„Jak Paciorki Różańca”
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SPORT

Otwarty turniej szachowy w ramach VI 
Grand Prix Terespola sesja III jesienna 
zakończona! W piękny, słoneczny paź-
dziernikowy dzień w Terespolu odbył 
się otwarty turniej szachowy w ramach 
VI Grand Prix Terespola sesja III jesien-
na. Wzięło w nim udział 32 zawodników 
z Terespola, Białej Podlaskiej, Między-
rzeca Podlaskiego, Żakowoli Radzyń-
skiej, Dorohuska, Konstantynowa, Ło-
maz, Koroszczyna i Sławatycz.

Zawody były bardzo zacięte, stały na wy-
sokim poziomie a atmosfera była rodzin-

na (większość z nas znała się z poprzed-
nich turniejów). Sędziował Marek Ferens 
a w sprawnym jej przebiegu pomagał 

Jarosław Nurzyński. Miłą niespodziankę 
sprawił Grzegorz Olichwirowicz z Białej 
Podlaskiej zostając zwycięzcą III sesji. Bar-
dzo dobrze wypadł też nestor (84 lata) 

terespolskich szachów Antoni Jakuszko 
zajmując 5 miejsce co świadczy, że gra 
w szachy nie stanowi barier wiekowych. 
Najmłodszymi uczestnikami byli Kuba 
Pastuszak i Kuba Kossak (8 lat) obaj z Te-
respola.

Końcowe wyniki przedstawiają się nastę-
pująco:
1. Grzegorz Olichwirowicz Biała Podl. (6.5 
pkt.), 2. Witold Pytka Terespol (6.0 pkt.), po 
5.0 pkt. - 3. Janusz Sałtrukiewicz Terespol, 
4. Mateusz Prokopiuk Terespol, 5. Antoni 
Jakuszko Terespol, po 4.5 pkt. - 6. Wiktor 

Kukawski Międzyrzec Podl., 
7. Dariusz Pawłowski Tere-
spol, 8. Daniel Pawlak Biała 
Podl., 9. Marek Błaszczuk 
Dorohusk, 10. Sławomir Le-
szek Terespol.

Natomiast w poszczegól-
nych kategoriach zwyciężali:
Panie : 1. Hanna Nurzyńska, 
2. Aleksandra Kuźmicz, 3. Pa-
trycja Wysokińska, 4. Marta 
Michalak.
Panowie do 12 lat.: 1. Wiktor 

Kukawski, 2. Filip Sienkiewicz, 3. Cezary 
Sobechowicz, 4. Piotr Pytka.
Panowie do 18 lat.: 1. Grzegorz Olichwi-

rowicz, 2. Mateusz Prokopiuk, 3. Marek 
Błaszczuk, 4. Mateusz Stawski.
Open panowie powyżej 18 lat.: 1. Witold 
Pytka, 2. Janusz Sałtrukiewicz, 3. Antoni 

Jakuszko, 4. Dariusz Pawłowski.
Wspaniała rodzinna atmosfera była możli-
wa dzięki licznym sponsorom którzy ufun-

dowali herbatę, kawę, ciasteczka, napoje 
suche kabanoski, które okazały się najlep-
szym przysmakiem dla najmłodszych!!! 

Nie zabrakło cennych nagród, pucharów 
i dyplomów.
Organizacji cyklu turniejów podjęli się 
tradycyjnie Marek Ferens ze Sławomirem

Leszkiem z klubu szachowego MOK ,,De-
biut,, Terespol. Otrzymali oni silne wspar-
cie w osobach Waldemara Bujalskiego, 
Łukasza Pogorzelskiego i Anny Pietrusik.

Już dziś zapraszamy wszystkich miłośni-
ków królewskiej gry na zakończenie cyklu 
dnia 4 grudnia 2016 roku tym razem do 
sali konferencyjnej przy Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Terespolu ul. Wojska 
Polskiego 132.

Tekst i foto: Marek Fero Ferens
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Makatka w Janowie Podlaskim
Gminny Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim 
zaprasza do obejrzenia wystawy: „Makatka Ku-
chenna”. Makatki zawisły na jednej ze ścian w 

sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Janowie 
Podlaskim. Wystawę zwiedzać można w dniach 
21 października – 22 listpada 2016 r. 
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