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GALERIA GOŚCIŃCA

Igłą Malowane

Prace artystyczne zaprezentowane w pracowni koronkarstwa w Sitniku Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej
w dniu 26 kwietnia br. w ramach powiatowego konkursu Igłą Malowane.
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W numerze m.in.

Szanowni Państwo!
Kwiecień to początek wiosny, okres radosnych Świąt Wielkanocnych, czas porządków
i licznych prac polowych. Młodzież szkół
ponadgimnazjalnych kończy naukę i przygotowuje się do matury. Kwiecień jest miesiącem pamięci narodowej, pamięci o naszych
mieszkańcach, którzy walczyli o wolność
naszej Ojczyzny. Liczne zawody sportowe
i sukcesy naszych sportowców dają powody
do satysfakcji. Konkursy bezpieczeństwa
w ruchu drogowym to stały wkład w bezpieczeństwo na drogach. 45 – lecie Zespołu
Pieśni i Tańca AWF dostarczyło wielu radości mieszkańcom powiatu. Konkursy ze
znajomości języków i kultury sąsiadów wpisują się w programy edukacji naszych szkół
w powiecie.
Zapraszamy Państwa do lektury
naszego czasopisma.
						
		
Z poważaniem
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Obradował Zarząd Powiatu

Od ukazania się Gościńca
Bialskiego z miesiąca marca 2015 r.
Zarząd:
* Pozyty wnie rozpatrzył
wniosek Muzeum J.I. Kraszewskiego w Romanowie o zwiększenie dotacji na muzeum. Środki
przeznaczone będą na zabezpieczenie udziału własnego w pokryciu kosztów realizacji projektu
ministra kultury i dziedzictwa
narodowego pod nazwą „Rozwój
infrastruktury kultury – priorytet
1 – Infrastruktura kultury”.
* Pozytywnie rozpatrzył wniosek Muzeum J. I. Kraszewskiego
w Romanowie o dofinansowanie
kosztów przejazdu grupy teatralnej z Siennicy Różanej, która 26
kwietnia 2015 r., zaprezentuje
spektakl „Teatr w pipidówce”.
* Pozyty wnie rozpatrzył
wniosek dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzecu
Podlaskim o dofinansowanie wyjazdu reprezentacji Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzecu
Podlaskim w piłce siatkowej chłopców na finały Mistrzostw Polski.
* Pozyty wnie rozpatrzył
wniosek Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce
o wsparcie rzeczowe na zakup
nagród na VII Otwarty Powiatowy Przegląd Piosenki Harcerskiej i Turystycznej.
* Zapoznał się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lublinie w sprawie zaopiniowania możliwości spłaty kredytu
długoterminowego przez powiat
bialski. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną
opinię o możliwości spłaty przez
powiat bialski kredytu długoterminowego w kwocie 2 mln 835
tys. zł z przeznaczeniem na spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów i sfinansowanie deficytu.
* Pozyty wnie rozpatrzył
wniosek Komendy Miejskiej
Policji w Bia łej Pod lask iej
o wsparcie finansowe na sfinansowanie uroczystości wojewódzkich obchodów Święta
Policji, które będą miały miejsce w lipcu br. na terenie Białej Podlaskiej. Środki zostaną
przeznaczone na w ykonanie
sztandaru oraz zakup wyposażenia pocztu sztandarowego.

* Zwrócił się z prośbą do
Lubelsk iego Urzędu Wojewódzkiego o uchylenie w trybie
art. 155 Kodeksu postępowania
administracyjnego decyzji wojewody lubelskiego nr GNiR-BP.7532.2.10.1.2012 z 21
czerwca 2012 r. o stwierdzeniu
nabycia z mocy prawa przez powiat bialski mienia Skarbu Państwa w części dot. nieruchomości
oznaczonych obecnie w ewidencji gruntów obrębu Kłoda Duża
gm. Zalesie, stanowiących drogi
gminne.
* Zapoznał się z pismem
wójta gminy Terespol w sprawie
udzielenia pomocy finansowej
powiatowi bialskiemu na remont
drogi powiatowej nr 1046 L
w Koroszczynie. Decyzja w sprawie przyjęcia pomocy zostanie
podjęta w miesiącu kwietniu po
przeanalizowaniu powyższej propozycji.
* Prz y ją ł sprawoz danie
z działalności powiatowego
rz ecznik a konsumentów w
Białej Podlaskiej za rok 2014.
* Zatwierdził bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki
samorządu terytorialnego – powiatu bialskiego sporządzony według stanu na 31 grudnia 2014 r.
* Zapoznał się z informacją
dotyczącą funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów
rodzinnych, domów pomocy
społecznej, osób prowadzących
rodziny zawodowe.
* Rozpatrzył sprawozdanie z
działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok
2014, ocenę zasobów pomocy
społecznej w powiecie bialskim
oraz sprawozdanie z efektów
pracy koordynatorów rodzinnej
pieczy zastępczej Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie,
jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie bialskim.
* Upoważnił członka zarządu
Agnieszkę Jakoniuk do podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu: „Wzrost jakości
usług publicznych powiatu bialskiego w wyniku zastosowania
technologii informatycznych i

komunikacyjnych w zakresie
geodezji i kartografii” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi
priorytetowej IV Społeczeństwo
informacyjne, Działania 4.1.
Społeczeństwo informacyjne,
współfinansowanego ze środków
europejskich zawartej 14 maja
2013 r.
* Zapoznał się z koncepcją organizacji roku szkolnego
2015/2016 przedstawioną przez
dyrektor wydziału spraw społecznych Mariannę Tumiłowicz.
* Zaakceptował propozycję
utworzenia, na bazie Liceum
Ogólnokształcącego w Wisznicach, technikum o profilu logistyk oraz informatyk i wyraził
zgodę na przeprowadzenie naboru elektronicznego.
* Uzgodnił projekty decyzji
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegających na:
- rozbudowie i nadbudowie
budynku mieszkalnego w m.
Stary Bubel gmina Janów Podlaski,
- przebudowie i rozbudowie
budynku zlewni oraz zmianie
sposobu jego użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny
w miejscowości Ortel Królewski
Drugi, gmina Piszczac,
- budowie budynku gospodarczego w miejscowości Piszczac Kolonia, gmina Piszczac,
- budowie wiaty grillowej
oraz budynku gospodarczego
w miejscowości Dąbrowica Mała,
gmina Piszczac,
- budow ie budy nku inwentarskiego – kacznika wraz
z urządzeniami budowlanymi,
zbiornika gazu płynnego, dwóch
silosów paszowych oraz dwóch
zbiorników na gnojówkę w miejscowości Krzymoszyce gmina
Międzyrzec Podlaski,
* Odpowiadając na pismo
PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, oddział Lublin, wyraził zgodę na zajęcie
nieruchomości i prowadzenie
robót w celu zlokalizowania
w pasie drogowym przyłącza
kabla niskiego napięcia 0,4 kV
na działce położonej w obrębie
Strzakły, gmina Międzyrzec

Podlaski stanowiącej własność
powiatu bialskiego w związku
z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej nowego odbiorcy.
* Wyraził zgodę na przekazanie w trwały zarząd ZDP działek,
które stanowią drogę powiatową
nr 1083L Rossosz – Rowiny.
* Zapoznał się z pismem
mieszkańców miejscowości Szachy i Utrówka w sprawie pilnej
naprawy drogi gruntowej przebiegającej z Szach przez Utrówkę
do miejscowości Sitno. Odpowiedzi udzieli Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej.
* Zapoznał się z uchwałą
nr V/29/15 z 30 marca 2015 r.
Rady Miasta Terespol zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia
pomocy finansowej powiatowi
bialskiemu.
* Zapoznał się z uchwałą nr
V/30/15 Rady Miasta Terespol
z 30 marca 2015 r. w sprawie
zmian w budżecie miasta na 2015
rok wraz z zamieszczonym w załączniku planem wydatków.
* Zapoznał się z uchwałą
R a d y G m i ny R ok it no n r
V/27/2015 z 23 marca 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi bialskiemu
(na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1035L
Klonownica - Rokitno – Berezówka w m. Rokitno”).
* Zapoznał się z uchwałą
składu orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Lublinie
z 1 kwietnia 2015 roku w sprawie
zaopiniowania przedłożonego
przez Zarząd Powiatu Bialskiego
sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.
* Zapoznał się z informacją
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,
dotyczącą konferencji naukowej
„Ocena stanu prawnego funkcjonowania polskich parków
narodowych”, która odbędzie się
w dniach 22-24 kwietnia 2015
r. w Europejskim Centrum
Kształcenia i Wychowania OHP
w miejscowości Roskosz k. Białej
Podlaskiej.
* Przyznał wsparcie rzeczowe
dla Stowarzyszenia Przyjaciół
Ziemi Konstantynowskiej na sfinansowanie posiłku regeneracyjnego dla uczestników wycieczki
rowerowej dla rodzin, organizowanej w Dniu Flagi Narodowej.
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* Wyraził zgodę na wsparcie rzeczowe Ogólnopolskiego
Tu r n ieju M i n i kos z ykówk i
Dziewcząt rocznik 2002/2003,
który odbędzie się w dniach 2224.05.2015 r. w Konstantynowie.
* Z ap o z n a ł się z pi smem dyrektora Centrum Adm in ist rac y jnego Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Komarnie w sprawie podjęcia
działań zmierzających do wyeliminowania z terenu miasta Biała
Podlaska i powiatu bialskiego działalności polegającej na sprzedaży
i rozprowadzaniu produktów
o działaniu identycznym do narkotyków, tzw. „dopalaczy”. Postanowiono o zorganizowaniu
narady z udziałem przedstawicieli:
Państwowej Powiatowej Inspekcji
Sanitarnej, Komendy Miejskiej
Policji, Urzędu Miasta Biała Podlaska oraz dyrektorów szkół prowadzonych przez powiat bialski.
* Rozpatrzył sprawozdanie
z wykorzystania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli
szkół i powiatowej poradni - prowadzonych przez powiat bialski
w roku 2014.
* Przyjął plan doskonalenia zawodowego na 2015 rok
- nauczycieli szkół i powiatowej
poradni - prowadzonych przez
powiat bialski obejmujący: studia,
kursy kwalifikacyjne, szkolenia,
warsztaty, konferencje i szkolenie
rad pedagogicznych.
* Zapoznał się z propozycją
planowanych inwestycji drogowych z możliwością dofinansowania z projektu „Wygodniej,
szybciej, bezpieczniej - poprawa
spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez
budowę i przebudowę dróg powiatow ych usprawniających
dostępność komunik ac y jną
do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach RPO
WL na lata 2014 - 2020.” Propozycja przebudowy „korytarza
transportowego Janów Podlaski
– Biała Podlaska – Piszczac –
Sławatycze o długości ok. 12,7
km składa się z przebudowy następujących dróg powiatowych:
- nr 1031L dr. woj. 811 – Janów
Podlaski odc. dł. 5,6 km;
- nr 1051L na odcinku Tuczna
– Matiaszówka odc. dł. 5,0 km;

- nr 1068L Biała Podlaska
(ul. Sidorska) – Ogrodniki –
Piszczac odc. dł. 2,1 km.
S z ac u n kow y c a ł kow it y
koszt zadania – 14. 933.243,25
zł; kwota dof inansowania –
12.693.256,77 zł (85%); wkład
własny – 2.239.986,48 zł (15%).
* Po zapoznaniu się z wnioskiem Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Krzewicy,
z uwagi na brak możliwości
prawnych zarząd nie wyraził
zgody na wsparcie finansowe.
* Po zapoznaniu się z wnioskiem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rogoźnicy w sprawie
wsparcia finansowego niezbędnego
do przeprowadzenia uroczystości
nadania szkole imienia Janusza
Kusocińskiego i zakupu sztandaru,
odmówił dofinansowania z powodu braku możliwości prawnych.
* W związku z zawiadomieniem nr PP-XII.6831.07.2015
z 16 kwietnia 2015 r. w sprawie
wszczęcia na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Lublinie,
postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej podział działki
nr 1068 w Międzyrzecu Podlaskim, obręb 2 (stanowiącej
własność powiatu bialskiego)
w celu realizacji roszczeń do
części nieruchomości w ynikających z przepisów ustawy
o drogach publicznych, zaopiniował pozytywnie projekt podziału.
* Podjął decyzję w sprawie
ustanowienia trwałego zarządu
na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
z przeznaczeniem na cele statutowe jednostki, tj. pod drogę
publiczną zaliczoną do kategorii
dróg powiatowych, do nieruchomości stanowiącej własność
powiatu bialskiego położonych
w obrębach: Woroniec, Łukowce
i Sitnik gm. Biała Podlaska; Bordziłówka Stara oraz Bordziłówka
Nowa gm. Leśna Podlaska.
* Zarząd wyraził zgodę na
wsparcie rzeczowe w wysokości
450 zł na sfinansowanie uczestnictwa 9-osobowej drużyny w wojewódzkim turnieju piłkarskim
o puchar marszałka województwa
lubelskiego, który odbędzie się 16
maja na obiektach Areny Lublin.
* Po uwzględnieniu wniosku
wójta gminy Biała Podlaska z 10

kwietnia 2015 r., Zarząd wydał
postanowienie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na przebudowie stacji transformatorowej
w miejscowości Sitnik, gm. Biała
Podlaska.
* Po rozpatrzeniu wniosku wójta gminy Leśna Podlaska z 20 kwietnia 2015 r.,
w yda ł poz y t y w ną opinię
w sprawie realizacji inwestycji
drogowej „Budowa drogi gminnej
nr 100145L od km 2+990.00 do
km 5+146.35 wraz z budową łącznika do drogi powiatowej nr 1023L
długości 290.28 m w miejscowości
Bukowice Kolonia i Mariampol
w gminie Leśna Podlaska.
Zarząd Powiatu podjął
uchwały w sprawach:
- przyjęcia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu
za 2014 rok i informacji o stanie
mienia powiatu bialskiego oraz
sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek powiatowych mających osobowość
prawną za 2014 rok;
- powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert
złożonych w otwartym konkursie
ofert na realizację w 2015 r. zadań
publicznych w zakresie promocji
i ochrony zdrowia;
- w y b o r u n a j k o r z y s tniejszej ofert y zamów ienia
publicznego pod nazwą: Przeprowadzenie wizyt profilaktycznych
w domach uczestników powiatowego programu profilaktyki i promocji zdrowia w celu
zmniejszenia zachorowalności
i śmiertelności z powodu chorób
układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca”, dofinansowanego
z Norweskiego Mechanizmu
Finansowego 2009-2014 oraz
budżetu państwa;
- w y b o r u n a j k o r z y s tniejszej ofert y zamów ienia
publicznego pod nazwą: Przeprowadzenie wizyt profilaktycznych
w domach uczestników powiatowego programu profilaktyki i promocji zdrowia w celu
zmniejszenia zachorowalności
i śmiertelności z powodu chorób
układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca”, dofinansowanego
z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz bu-

dżetu państwa (II postępowanie);
- wyboru najkorzystniejszej
oferty zamówienia publicznego
pod nazwą: Przeprowadzenie
wizyt profilaktycznych w domach uczestników powiatowego
programu profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności
i śmiertelności z powodu chorób
układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca”, dofinansowanego
z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa (III postępowanie);
- przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości
powiatu bialskiego na lata 2015
- 2017;
- udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń
woli związanych z realizacją projektu pod nazwą „Wprowadzenie
uczniów w proces powiększania
i funkcjonowania gospodarstw
rolnych realizowany poprzez
wzrost poziomu mechanizacji procesów produkcyjnych
w gospodarstwie”;
- zmian w budżecie powiatu
bialskiego na rok 2015;
- unieważnienia otwartego
konkursu ofert na realizację w 2015
roku zadań publicznych w zakresie
promocji i ochrony zdrowia;
- zaopiniowania projektu
aktualizacji planu działania Systemu Państwowe Ratownictwo
Medyczne dla województwa lubelskiego;
- utworzenia nowych kierunków kształcenia w ramach
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich
w Międzyrzecu Podlaskim;
- zatrudnienia dyrektora
Domu Pomoc y Społecznej
w Konstantynowie;
- udzielenia pełnomocnictwa;
- wyboru najkorzystniejszej
oferty zamówienia publicznego
pod nazwą: Wykonanie badań
i porad specjalistycznych w kierunku wczesnego wykrywania
chorób układu krążenia w ramach projektu „Razem dla serca”
dofinansowanego z Norweskiego
Mechanizmu Finansowego 20092014 oraz budżetu państwa;
- organizacji konkursu „Samorząd gminny przyjazny kulturze” za rok 2014.
Katarzyna Żurek-Pietruczuk
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K A LEN DA R I U M
1 kwietnia
W lubelskim Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie
w sprawie projektów unijnych
z udziałem starosty Tadeusza Łazowskiego.
Tego samego dnia w Urzędzie
Celnym w Białej Podlaskiej,
a także w Komarnie odbyły się
spotkania wielkanocne.
2 kwietnia
W Białej Podlaskiej miało miejsce
spotkanie wielkanocne pracowników Starostwa Powiatowego.
9 kwietnia
W Lublinie zorganizowana została konferencja „Marketing
gospodarczy województwa lubelskiego” z udziałem licznych
prelegentów.
10 kwietnia
Dyrekcja Szkoły Podstawowej
w Komarnie Kolonii przygotowała koncert papieski. Oprócz
młodzieży uczestniczyli w nim
rodzice pociech.
11 kwietnia
W Białej Podlaskiej odbyły się
uroczystości upamiętniające piątą
rocznicę tragicznych wydarzeń
w Smoleńsku. Delegacje złożyły
kwiaty na dziedzińcu kościoła
pw. św. Antoniego.
Tego samego dnia również
w Białej Podlaskiej obchodzono
jubileusz 45- lecia Zespołu Pieśni
i Tańca „Podlasie”, działającego
przy filii AWF w Białej Podlaskiej. Kierownictwo zespołu
otrzymało cenne nagrody i wyróżnienia.
Natomiast w Wyczółkach gm.
Piszczac miało miejsce otwarcie
świetlicy wiejskiej.
13 kwietnia
Starosta bialski Tadeusz Łazowski spotkał się w swoim gabinecie z kierownictwem Lubelskich
Parków Krajobrazowych. Rozmow y dotyczyły współpracy
starostwa i dyrekcji Lubelskich
Parków Krajobrazowych.
14 kwietnia
W Zespole Placówek Oświatowych w Piszczacu miał miejsce
piąty rejonowy turniej o ruchu
drogowym uczniów szkół gimnazjalnych.
15 kwietnia
W Białej Podlaskiej po raz kolejny zebrał się Zarząd StowarzyDOK. NA STR. 7

Komunikacja
i stypendia
Piąta sesja Rady Powiatu
odbyła się 30 marca br. Obrady
zdominowała dyskusja na temat niedostatecznej liczby dogodnych połączeń kolejowych
na trasie Terespol – Warszawa.
Problem ten nurtuje znaczną
liczbę mieszkańców regionu od
kilku lat. Z inicjatywą przeprowadzenia debaty wystąpił poseł Adam Abramowicz, który
wspólnie z innymi parlamentarzystami oraz marszałkiem
województwa lubelskiego Sławomirem Sosnowskim i przewodniczącym Sejmiku Przemysławem
Litwiniukiem pracują nad rozwiązaniem tej patowej sytuacji.
Poza posłem Abramowiczem
w debacie wzięli udział posłowie: Stanisław Żmijan i Marcin
Duszek. Obecność parlamentarzystów oraz przedstawicieli lokalnych mediów na sesji Rady
Powiatu świadczy jak istotny
jest problem. Dobre skomunikowanie regionu z Warszawą jest
jednym z warunków bardziej
dynamicznego rozwoju powiatu,
które pozwoli mieszkańcom
na szerokie wykorzystanie alternatywnego potencjału m.in.
naukowego, przemysłowego,
usługowego, medycznego, jakimi
dysponuje stolica kraju. W efekcie debaty Rada Powiatu przyjęła
jednogłośnie stanowisko, które
zostało przedłożone władzom
województw lubelskiego i mazowieckiego. W kolejnym punkcie
odbyło się wręczenie dyplomów
potwierdzających przyznanie
stypendiów sportowych za wysokie wyniki sportowe osiągnięte
w 2014 roku. Doroczne stypendia otrzymały następujące osoby:
z klubu Sportowego „Huragan”
w Międzyrzecu Podlaskim: Jakub
Adamczyk, Dariusz Nestorowicz,
Mateusz Żechowski i Bartłomiej
Tymoszuk; z Gminnego Ośrodka
Kultury w Koroszczynie: Patrycja Kłos, Ewelina Ozon, Magda
Pietruczuk, Dominika Dołęga
i Patryk Popis; z Międzyszkolnego Klubu Sportowego Żak
w Białej Podlaskiej: Katarzyna
Gicewicz, Aleksandra Sacharczuk, Karolina Juszczak, Emi-

lia Pieńko, Magda Bańkowska,
Monika Chwalewska i Błażej
Sacharczuk. Dyplomy obecnym
na sesji zawodnikom wręczyli:
przewodniczący Rady Powiatu
Mariusz Filipiuk oraz starosta
bialski Tadeusz Łazowski.
Rada Powiatu rozpatrzyła
również sprawozdanie z działalności komendanta miejskiego
policji oraz informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu za 2014
rok oraz informację komendanta
miejskiego Państwowej Straży
Pożarnej o stanie bezpieczeństwa
powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2014 rok.
Radni przyjęli uchwały
w sprawach:
· wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących
własność powiatu bialskiego, położonych w mieście Międzyrzec
Podlaski,
· zmiany uchwały w sprawie
ustalenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bialskiego,
· określenia zadań z zakresu
zatrudniania oraz rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych, na które
przeznacza się środki finansowe
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2015 roku,
· utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych
w Międzyrzecu Podlaskim,
· zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia regulaminu organizacyjnego Społecznej Straży
Rybackiej,
· udzielenia pomocy finansowej gminie Kodeń na dofinansowanie budowy drogi gminnej nr
101010L ul. Polna w miejscowości Kodeń,
· udzielenia pomocy finansowej gminie Leśna Podlaska

na dof inansowanie budow y
drogi gminnej nr 10 0158L
dr.pow.1018L Ludw inów –
Zaberbecze – dr.pow.1021L –
grunty gminy w miejscowości
Zaberbecze,
· udzielenia pomocy finansowej gminie Biała Podlaska
na dof inansowanie budow y
drogi gminnej nr 101669 relacji Sycyna – Sławacinek – Biała
Podlaska (ul. Sławacińska)
w miejscowościach Porosiuki,
Sławacinek Nowy, Styrzyniec,
· zmian w budżecie powiatu
bialskiego na 2015 rok,
· zmiany uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej
powiatu bialskiego na lata 2015
– 2018.
Radni złożyli interpelacje
i zapytania w następujących
sprawach:
· szkód z udziałem zwierzyny
stanowiącej własność Skarbu
Państwa, które mają miejsce
w ruchu drogowym,
· rozdysponowania środków
na budownictwo drogowe w województwie lubelskim,
· przebudowy drogi w miejscowości Stary Pawłów gm. Janów Podlaski,
· rozdzielenia funkcji miejskiego i powiatowego rzecznika
konsumentów,
· remontu drogi Leśna Podlaska – Mariampol – Ossówka,
· remontu dróg i chodników
w gminie Biała Podlaska,
· ustawienia znaków poziomych, tzw. sierżantów,
· podziału środków przeznaczonych na odśnieżanie na
kolejny rok, proporcjonalnie na
każdą gminę,
· budowy elektrowni wiatrowej w miejscowości Klonowica
Mała gmina Janów Podlaski.
Katarzyna Żurek-Pietruczuk

CZASOPISMO SAMORZĄDU POWIATU BIALSKIEGO

KWIECIEŃ 2015 – GOŚCINIEC BIALSKI

7

W YDARZENIA

Konferencja w Lublinie

Samorządowcy podpisali
list intencyjny
Ponad 20 0 samorządów
z województ wa lubelsk iego
uczestniczyło w konferencji
„Razem dla przedsiębiorczości”, która odbyła się 9 kwietnia
na Zamku Lubelskim. Wśród
prelegentów konferencji byli:
Krzysztof Hetman, poseł do
Parlamentu Europejskiego; Jacek
Socha, wiceprezes PwC; Marcin Faleńczyk, zastępca dyrektora Invest in Pomerania; Piotr
Łuba, partner PwC w Polsce; dr

Dominika Brodowicz, adiunkt
w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie. Jak stwierdzili, wyzwaniem na najbliższe lata będzie wykreowanie odpowiedniego
wizerunku regionu, jako konkurencyjnego i przyjaznego inwestorom, wzmocnienie potencjału
eksportowego przedsiębiorstw
oraz zbudowanie spójnego systemu informacji gospodarczej
służącej obsłudze biznesu w województwie lubelskim.

Biała Podlaska

OHP w Roskoszy, przeanalizowano dot ychczasową
współpracę oraz zaplanowano
i szczegółowo omówiono pro-

Węgier
w Roskoszy
W Europejskim Centrum
K szta łcenia i Wychowania
OHP w Roskoszy odbyło się
spotkanie dyrektora ECKiW
OHP Andrzeja Czapsk iego
z dy rek torem Liceu m Zawodowego w Gyomaendrőd
i prezesem stowarzyszenia „Południowo – Wschodnich Węgier – Unia Europejska” Laslem
Davidovics.
Podczas spotkania 13 kwietnia, w którym uczestniczyły
również osoby odpowiedzialne
za tworzenie i wdrażanie projektów europejskich w ECKiW

Ważny m punktem tego
spotkania było podpisanie przez
starostów, prezydentów miast,
burmistrzów oraz wójtów listu intencyjnego, mówiącego
o współpracy w zakresie wdrożenia działań wspierających napływ
i powstawanie nowych inwestycji
w regionie, a także zwiększenia
udziału w działalności eksportowej. Wspólna inicjatywa Urzędu
Marszałkowskiego i firmy doradczej PwC export.invest.lubelskie
zakłada centralizację na poziomie województwa i jednoczesną
współpracę na trzech szczeblach
samorządu. Niesie to za sobą postanie Zespołu Biznes Lubelskie
w UMWL w Lublinie, który stanowić będzie grupa ekspertów
w branżach kluczowych z punktu
widzenia gospodarki regionu,
zapewniająca sprawną i zgodną
z najwyższymi międzynarodowymi standardami bezpłatną
obsługę firm polskich i zagranicznych, zainteresowanych realizacją projektów inwestycyjnych
w województwie lubelskim oraz
obsługę polskich przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem poza granicami kraju.
Na konferencji nie mogło
zabraknąć włodarzy z terenu
powiatu bialskiego ze starostą
Tadeuszem Łazowskim na czele.
AJ
Foto: Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego

jekty zaplanowane do realizacji
w bieżącym roku.

Małgorzata Zając
ECKiW OHP w Roskoszy

K A LEN DA R I U M

szenia Deux – Serves – Region.
Również w tym dniu w bialskim
hotelu Skala odbyła się konferencja „Marketing gospodarczy
województwa lubelskiego”.
16 kwietnia
W Liceum Ogólnokształcącym
w Wisznicach w porozumieniu
z lubelskim UMCS został przeprowadzony czwarty konkurs
języka rosyjskiego dla gimnazjalistów. Uczestnicy wykazali
się dobrą znajomością tematu.
Natomiast w Drohiczynie miało
miejsce spotkanie z biskupem
seniorem Antonim Dydyczem.
Uczestniczyli w nim m.in.: starosta bialski Tadeusz Łazowski,
st. bryg. Zbigniew Łaziuk, komendant miejski Państwowej
Straży Pożarnej, ks. kap. Henryk
Jakubowicz i ks. Jan Tyburczy,
przeor klasztoru ojców paulinów
w Leśnej Podlaskiej.
17 kwietnia
W Zalesiu odbył się powiatowy
finał turnieju bezpieczeństwo
w ruchu drogowym dla uczniów
szkół podstawowych.
Tego samego dnia w Europejsk im Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP w Roskoszy odbyło się spotkanie
informacyjne dla nauczycieli
i organizatorów wymian. Seminarium dotyczyło współpracy
polsko – niemieckiej młodzieży.
19 kwietnia
W Janowie Podlaskim odbył się
XVII Integracyjny Turniej Siłowy o puchar wójta gminy Janów
Podlaski w wyciskaniu sztangi
leżąc.
Natomiast w Białej Podlaskiej
Bialskie Stowarzyszenie Jazzowe
przygotowało ósmą odsłonę Biała
Blues Festiwal. Wystąpiła m.in.
gwiazda muzyki soul i gospel
Ewa Uryga.
20 kwietnia
W Białej Podlaskiej odbyła się
konferencja „Możliwości i korzyści wynikające ze współpracy
pracodawców ze szkołami zawodowymi – dziś i jutro” z udziałem
sekretarza stanu w Ministerstwie
Edukacji Narodowej Tadeusza
Sławeckiego, lubelskiego kuratora oświaty Krzysztofa Babisza,
starosty bialskiego i radzyńskiego.
DOK. NA STR. 8
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21 kwietnia
W Warszawie odbyła się konferencja „Benchmarking szpitali
jako element efektywnego zarządzania”.
Tego samego dnia starosta Tadeusz Łazowski spotkał się
z wiceministrem Tadeuszem Sławeckim.
21 kwietnia
W Lublinie przygotowano konferencję na temat marketingu
województwa lubelskiego.
22 kwietnia
W Międzyrzecu Podlaskim
miało miejsce spotkanie starosty Tadeusza Łazowskiego
z dyrektorem Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Wiesławem Zaniewiczem.
22 kwietnia
W bialskim Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców miało
miejsce spotkanie przedstawicieli
władzy lokalnej, w tym starosty
bialskiego Tadeusza Łazowskiego z delegacją młodzieży
z Francji (fundacja Deux Serves),
która kolejny raz odwiedziła
Białą Podlaską w ramach wymiany praktyk zawodowych.
22 kwietnia
W Roskoszy miała miejsce konferencja „Ocena stanu prawnego
funkcji polskich parków narodowych”.
23 kwietnia
W Brześciu na Białorusi odbyły się udane targi gospodarcze Brześć – Wspólnota 2015.
Uczestniczyli w nich m.in. starosta bialski Tadeusz Łazowski
i wiceprezes BPIG Józef Szeptycki.
24 kwietnia
W Lublinie miało miejsce posiedzenie Prezydium Zarządu
Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Wziął w nich udział starosta bialski Tadeusz Łazowski.
25 kwietnia
W Publicznym Gimnazjum
w Wisznicach odbył się konkurs
piosenki rosyjskiej.
25 kwietnia
W Białej Podlaskiej odbył się
finał konkursu bezpieczeństwo
w ruchu drogowym szkół ponadgimnazjalnych z miasta i powiatu
bialskiego.
DOK. NA STR. 9

Mniej
bezrobotnych,
więcej ofert pracy

Małaszewicze
oknem do Azji
W gabinecie starosty bialskiego miało miejsce spotkanie Tadeusza Łazowskiego z:
marszałkiem województwa lubelskiego Sławomirem Sosnowskim; Renatą Kozioł, prezesem
Zarządu Polskiego Konsorcjum
Gospodarczego SA.; sekretarzem
gminy Terespol Bogdanem Danilukiem.
Celem spotkania, które odbyło się 29 kwietnia, było podzielenie się marszałka swoimi
doświadczeniami z misji gospodarczej do Chin. Jednocześnie
ze względu na bardzo dobre
przyjęcie produktów polskich na
ich terenie, jest pomysł, by przedsiębiorcy z Chińskiej Republiki
Ludowej zainwestowali na terenie powiatu bialskiego, gdzie w
planach jest powstanie centrum
logistycznego w oparciu o Małaszewicze. - „Są ciekawe propozycje i plany, jeżeli chodzi o tą
największą w tym miejscu bramę
wjazdową do Unii Europejskiej.
Myślę, że wspólnie z PKP Cargo,
może z innymi grupami kapitałowymi, z udziałem również
kapitału chińskiego moglibyśmy
pokusić się o budowę prawdziwego, na odpowiednią skalę
centrum logistycznego, które
mogłoby operować na całą Europę i dałoby miejsca pracy wielu
ludziom. Moglibyśmy rozwiązać
problemy, które mamy z przewozami towarów dla tych przewoźników, którzy chcą i świadczą
usługi dla operatorów zachodniej
Europy. Byłby to suchy port przeładunkowy, dla towarów, które
wyjeżdżałyby w stronę Chin.
Dzisiaj tylko jeden pociąg odprawiamy w tamtą stronę, a do

Europy przyjeżdża trzy. Chińczycy chcą, żeby w tamtą stronę
pociągi jeździły i żeby wymiana
towarowa była coraz większa” mówił marszałek Sosnowski.
Rozmowy mają być też toczone na szczeblu ministerialnym
ze strony tak polskiej jak i chińskiej, by na tą inwestycję dobrze
się przygotować.
Spotkanie w pierwszej kolejności miało na celu omówienie
wizyty przedstawicieli prowincji
Henan, z którą województwo
lubelskie ma podpisaną umowę
o współpracę i odpowiednie jej
przygotowanie. Planowana jest
ona na 25 czerwca, przed III Forum Regionalnym Polska-Chiny,
odbywającego się w województwie łódzkim. Będzie wtedy
okazja by rozmawiać o bliższej
współpracy, a może nawet by
przedsiębiorcy otworzyli tu swoje
przedstawicielstwo.
Tak o tym mówił starosta
bialski. – Jest to wielka szansa
przede wszystkim dla naszego
regionu, województwa i dla kraju,
bo jesteśmy bramą na wschód i
na zachód – mamy 4 przejścia
graniczne. To jest szansa na linię
kolejową E 20, a jednocześnie
wzmacnia to naszą walkę o autostradę A 2. Dlatego też musimy
uczynić wszystko, żeby nasi goście, zobaczyli potencjał zrobienia
dobrego biznesu. Jest to wspólny
nasz cel. Za tą troskę panu marszałkowi serdecznie dziękujemy,
bo nasz region zasługuje na to,
by stać się ważnym punktem, jeżeli chodzi o transport, spedycję,
logistykę w Europie, na styku
Europa – Azja.
(a)

Po raz pierwszy w tym roku,
odnotowaliśmy spadek liczby
osób bez pracy (o 1315 mniej
względem 03/2014) i wzrost ofert
pracy (84 ofert więcej). W miesiącu marcu wyłączono z ewidencji 1112 osób, głównie: podjęcie
pracy – 482, rozpoczęcie stażu
– 299, pozostałe to nabycie praw
emerytalno – rentowych, rezygnacje i inne.
Pozostałe w ybrane dane
(liczba osób):
– z prawem do zasiłku – 859
(8,3%) – kobiet – 4668 (45,4%)
– zamieszkali na wsi – 4953
(48,2%) – kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu
dziecka – 1410 (13,7%) – osób
do 30 roku życia – 3546 (34,5%)
– osób powyżej 50 roku życia –
2290 (22,3%) – posiadających
co najmniej 1 dziecko do 6 roku
życia – 1687 (16,4%) – niepełnosprawnych – 367 (3,5%)
Do różnych form aktywizacji
skierowano 380 osób, a zawarte
umowy o refundacje, to wartość
ponad 4,5 mln zł. Zarejestrowano 51 oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania
pracy cudzoziemcom z: Białorusi,
Ukrainy, Gruzji, Armenii, Rosji i Mołdowy. Najwięcej – kierowca samochodu ciężarowego
(19 osób), robotnik polowy (9),
zbieracz owoców i ziół (3).
(a)
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Gmina Biała Podlaska

Wiceminister
odwiedził Roskosz
Z udziałem: sekretarza stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego,
pełniącego jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego Rady
Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży; dyrektora zarządzającego PNWM Pawła Morasa

oraz komendanta głównego
OHP Mariana Najdychora odbyło się 17 kwietnia w Europejskim Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP w Roskoszy spotkanie informacyjne dla
nauczycieli i organizatorów wymian.

Podczas spotkania kierownik
Referatu Wspierania Wymiany
Szkolnej Jarosław Brodowski
zaprezentował aktualną ofertę
PNWM oraz podstawowe informacje na temat organizowania polsko-niemieckich oraz
trójstronnych projektów wymiany
młodzieży, składania i rozliczania wniosków o dotację a także
wsparcia finansowego i merytorycznego przez PNWM.
W drugiej części spotkania
wystąpił Grzegorz Kucharyk
z Narodowej Agencji Programu
Erasmus +, który omówił najważniejsze zagadnienia związane ze
składaniem i rozliczaniem wniosków o dotację oraz oferowanym
przez Program Erasmus + wsparciem finansowym dla instytucji
i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu.
W spotkaniu wzięło udział
ponad 50 osób z terenu województwa lubelskiego reprezentujących samorządy, jednostki
OHP i inne instytucje zajmujące
się problematyką młodzieży.
Małgorzata Zając
ECKiW OHP w Roskoszy

M inęło dziesięć lat od
śmierci Jana Pawła II. Od czasu,
gdy mieszkańcy Sławatycz ufundowali pomnik Jana II, parafianie
oddają mu hołd, gromadząc się
w modlitwie.
Tak też było 5 kwietnia
w Wielki Czwartek, po zakończeniu adoracji. Proboszcz parafii wraz z wiernymi obmówił
różaniec. Przy każdej z tajemnic

Gmina Sławatycze

Pamiętali o Janie Pawle II
różańca prowadzone były rozważania śpiewane prezentowane
przez miejscowych wokalistów w
następujących utworach: „Tłumy
Serc”, „Chrystusa Pana”, „Maryjo chcę zamieszkać z Tobą”,

„Szukajmy drogi do zbawienia”,
„Ojcze Święty Błogosław nam”.
Na zakończenie ks. proboszcz
Andrzej Kania przybliżył postać
papieża i jego pontyfikat.
(a)

K A LEN DA R I U M

25 kwietnia
W Lublinie odbyła się gala,
podczas której wręczono tytuły
Ambasadora Województwa Lubelskiego i marki Lubelskie.
25 kwietnia
W Rozwadówce gm. Sosnówka
obchodzono hucznie jubileusz
55 –lecia Koła Gospodyń Wiejskich oraz jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej.
26 kwietnia
W Międzyrzecu Podlaskim odbyły się XXV miejsko – gminne
zawody sportowo pożarnicze.
W Drelowie miał miejsce XIV
powiatowy przegląd teatrów
obrzędowych. Uczestniczyły zespoły z różnych stron powiatu.
W Żeszczynce odbył się VII powiatowy przegląd piosenki harcerskiej i turystycznej.
W klubie kultury GOK w Sitniku podsumowano wyniki konkursu „Igłą malowane”. Imprezie
towarzyszyły wystawa nagrodzonych prac i koncert zespołu
śpiewaczego Sitniczanki.
27 kwietnia
Parafia rzymskokatolicka w Konstantynowie gościła ordynariusza
diecezji siedleckiej ks. bp Kazimierza Gurdę w związku z wizytacją kanoniczną.
W Białej Podlaskiej obchodzono
Międzynarodowy Dzień Inwalidy i Osoby Niepełnosprawnej.
W Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Międzyrzecu Podlaskim odbyło się spotkanie, podczas
którego omówione były dalsze
perspektywy i rozwój szpitala.
28 kwietnia
W Piszczacu zorganizowany
został pierwszy halowy turniej
młodzieżowych drużyn pożarniczych powiatu bialskiego Piszczac 2015.
28 kwietnia
Łomaski GOK przygotował
wystawę Legiony Polskie 1914
– 1918.
30 kwietnia
W Terebeli gm. Biała Podlaska
miała miejsce wyjazdowa sesja
Rady Powiatu.
Tego samego dnia w Białej Podlaskiej miało miejsce podsumowanie programu „Jedz zdrowo,
kolorowo, a nie śmieciowo”.
(a)
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G m i n a So s n ó w k a

Uroczystości jubileuszowe w Rozwadówce
Strażacy narażają własne
zdrowie i życie, aby w czasie
groźnego kataklizmu, jakim
jest pożar, nieść pomoc innym.
Idea niesienia pomocy drugiemu
człowiekowi towarzyszy zawsze
druhom z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Rozwadówce. Jednostka powstała w 1959 roku.
Jest w niej zrzeszonych 38 strażaków. To ochotnicy, którzy mają
ogromne samozaparcie oraz zamiłowanie do ratownict wa.
W Zarządzie OSP Rozwadówka
funkcję prezesa pełni Tomasz
Skrzyński, naczelnika Bernard
Chilczuk, sekretarzem jest Marek Wertejuk, skarbnikiem Marek Skrzyński, a gospodarzem
Krzysztof Oniszczuk. Siłą jednostki jest bardzo dobre wyszkolenie. Choć strażacy mają do
dyspozycji jedynie motopompę
bez wozu bojowego, biorą czynny
udział w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych. Potwierdzeniem
umiejętności rozwadowskich
strażaków jest to, że co roku biorą
udział w gminnych zawodach
ratowniczo-gaśniczych, na których zwykle okazują się najlepsi
i reprezentują gminę Sosnówka
na szczeblu powiatowym.
25 k w iet n ia jed nost k a
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rozwadówce obchodziła 55-lecie działalności. Uroczystość ta
połączona była również z jubileuszem Koła Gospodyń Wiejskich
z Rozwadówki, do którego należy
31 pań, a jego przewodniczącą od
35 lat jest Teresa Skrzyńska. Dzia-

łalność KGW opiera się na statusie Kółek Rolniczych i funkcjonuje
tylko i wyłącznie dzięki społecznej
pracy członkiń.
Uroczystości rozpoczęły się
mszą świętą w intencji strażaków
i członkiń koła, która została odprawiona w kościele parafialnym
pw. św. Mikołaja w Rozwadówce.
Dalsze obchody miały miejsce
na placu przed nowo w yremontowaną remizo – świetlicą
w Rozwadówce, której poświęcenia dokonał proboszcz parafii ks.
Mirosław Krupski.
Na uroczystości, wśród zaproszonych gości obecni byli
między innymi: poseł Franciszek
Jerzy Stefaniuk, przedstawiciel
Filii Urzędu Marszałkowskiego
w Białej Podlaskiej Maciej Dąbrowski, dyrektor w ydziału
spraw społecznych Starostwa
Powiatowego w Białej Podlaskiej Marianna Tumiłowicz,
prezes Wojewódzkiego Związku
Rolników, Kółek i Organizacji
Rolniczych w Lublinie Andrzej
Giszczak, przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Koła Gospodyń
Wiejskich w Lublinie Kazimiera
Janiszewska, wójt gminy Sosnówka Marek Korpysz, samorządowcy gminy Sosnówka,
komendant ZOG OSP w Sosnówce Łukasz Łobacz, dyrektor
GOK w Sosnówce Jolanta Mikulska, druhowie z jednostki oraz
ich przyjaciele i rodzina.
Jubileusz był doskonałą okazją, by nagrodzić panie z KGW
za matczyny trud włożony w wy-

chowanie młodego pokolenia Polaków. Order Serca Matkom Wsi
– odznaczenie przyznawane przez
Krajowy Związek Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych
w Warszawie otrzymały panie:
Barbara Hołowieniec, Marzena
Jaszczuk i Barbara Wertejuk, zaś
odznakę „Za Zasługi dla Kółek
Rolniczych” dostały panie: Maria
Lewczuk, Aniela Maciejuk, Józefa
Potapczuk i Romualda Tarasiuk.
Podczas uroczystości nagrodzono również strażaków za ich
długoletnią i nienaganną służbę
na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Zasłużeni druhowie
uhonorowani zostali medalami
i zaszczytnymi odznaczeniami.
Prezydium ZOW ZOSP
województwa lubelskiego odznaczyło: Złotym Medalem „Za
Zasługi Dla Pożarnictwa” następujących druhów: Kazimierza
Kościuczyka, Jana Maciejuka,
Józef Macieszczuka, Zenona
Moszkowskiego, Kazimierza
Nowosada. Srebrny Medal „Za
Zasługi Dla Pożarnictwa” otrzymali: Józef Kropiwiec, Zenon
Naumczyk, Ryszard Sawicki,
Marek Wertejuk, zaś Brązowym
Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” odznaczono: Tomasza Bobruka, Łukasza Chudycza,
Bernadra Chilczuka, Sławomira
Hołowieńca, Sławomira Jaszczuka, Adama Kościuszyka,
Daniela Kościuczyka, Daniela
Naumczyka, Krzysztofa Oniszczuka, Marka Skrzyńskiego
i Tomasza Skrzyńskiego.

Ponadto Prezydium ZOP
ZOSP powiatu bialskiego przyznało odznakę „Strażak Wzorowy”, którą zostali odznaczeni
druhowie: Piotr Hołowieniec,
Patryk Mazurek, Kamil Oniszczuk, Marcin Oniszczuk, Kamil
Pańko i Kamil Wegiera.
Prezydium ZOG ZOSP
gminy Sosnówka, znakiem „Za
wysługę lat” odznaczyło 43 druhów jubileuszowej jednostki.
Są nimi druhowie: „Za 55 lat”
Feliks Oniszczuk, Kazimierz
Kościuczyk s. Feliksa, Stanisław Chilczuk s. Jakuba, Zdzisław Naumczyk i Józef Chilczuk
s. Jana; „Za 50 lat” Zenon
Moszkowski; „Za 45” Kazimierz
Skrzyński s. Jana i Kazimierz
Nowosad; „Za 40 lat” Józef Macieszczuk; „Za 35 lat” Jan Maciejuk s. Michała i Józef Kropiwiec;
„Za 30 lat” Ryszard Sawicki,
Zenon Naumczyk i Marek Wertejuk; „Za 25 lat” Sławomir Hołowieniec, Krzysztof Oniszczuk,
Sławomir Jaszczuk i Piotr Chilczuk; „Za 20 lat” Marek Korpysz,
Marek Skrzyński, Bernard Chilczuk i Tomasz Bobruk; „Za 10
lat” Tomasz Skrzyński, Dariusz
Pańko, Łukasz Chudycz, Adam
Kościuczyk, Paweł Kościuczyk
i Daniel Naumczyk; „Za 5 lat”
Kamil Pańko, Kamil Oniszczuk,
Patryk Mazurek, Piotr Hołowieniec, Mateusz Korpysz, Mikołaj
Hołowieniec, Piotr Maciejuk,
Michał Maciejuk, Grzegorz Jaszczuk, Michał Chudycz, Marcin
Oniszczuk, Piotr Wróblewski,
Piotr Lewczuk vel. Leoniuk, Kamil Wegiera i Andrzej Chudycz.
Następnie odbyły się przemówienia, gratulacje i życzenia od
przybyłych na uroczystość gości.
Podziękowania i słowa uznania
dla dotychczasowej działalności
oraz za działania podejmowane na
rzecz integracji społecznej i wielki
wkład w pielęgnowanie tradycji
regionalnych gminy Sosnówka
na ręce przewodniczącej KGW
i prezesa OSP złożył również
wójt gminy Marek Korpysz wraz
z przewodniczącą Ewą Olczuk.
Uroczystość zakończył występ zespołu śpiewaczego z Rozwadówki z repertuarem wesołych
przyśpiewek nawiązujących do
uroczystości jubileuszowych oraz
wspólna kolacja.
(a)
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Gmina Wisznice

Pamiętali o rocznicy
zbrodni katyńskiej
W Horodyszczu odby ła
się uroczystość upamiętniająca
rocznicę zbrodni katyńskiej. Obchody 17 kwietnia rozpoczęły się
uroczystą mszą świętą w intencji
ofiar zbrodni katyńskiej oraz ofiar
katastrofy smoleńskiej. Po zakończeniu mszy zebrani przemasze-

rowali pod obelisk z tablicą ku
czci por. Stefana Lesiuka (byłego
kierownika Szkoły Podstawowej
w Horodyszczu) i innych ofiar
Katynia, gdzie zostały złożone
wiązanki przez: wójta gminy
Wisznice Piotra Dragana, uczniów szkoły w imieniu córki po-

26 kwietnia delegacja funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej
PSP w Białej Podlaskiej wraz
z komendantem miejskim PSP
st. bryg. Zbigniewem Łaziukiem
uczestniczyła w VII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na
Jasną Górę. Miała wymiar dziękczynny „Za służbę społeczną
i zawodową dla Ojczyzny i obywateli”.
Na pielgrzymkę przybyło ok.
100 tys. osób: członków OSP,
funkcjonariuszy i pracowników
PSP oraz ich rodziny. Wystawiono około 300 pocztów sztandarowych. Zgromadziło się 150
orkiestr i 26 chórów działających
przy OSP, które dały przed mszą
wspólny koncert.
O godz. 12 na wałach klasztornych rozpoczęła się msza
święta w intencji strażaków. Eucharystii przewodniczył i homilię
wygłosił metropolita gdański abp
Sławoj Leszek Głódź, delegat
KEP ds. duszpasterstwa strażaków. Koncelebrowali kapelani
strażaków na czele z krajowym
kapelanem ks. bryg. Janem Kry-

Nasi w Częstochowie

rucznika Lesiuka Ireny Solskiej
oraz kuzyna Stefana Lesiuka
– Kazimierza Lesiuka. Wójt
w okolicznościowym wystąpieniu podkreślił wagę uczczenia
pamięci zamordowanych oraz
obchodów zbrodni katyńskiej.
Dyrektor Szkoły Podstawowej
Danuta Kuchta zaprosiła: Piotra Dragana, Kazimierza Lesiuka oraz ks. Jerzego Pietrzaka
do posadzenia dębu – symbolu
pamięci zamordowanych przez
NKWD w 1940 roku. Sadzenie
dębów odbywa się ramach pro-

Dziękczynna
pielgrzymka strażaków
nickim. W eucharystii uczestniczył także ks. kanonik Roman

Sawczak, diecezjalny kapelan
strażaków diecezji siedleckiej.

gramu „Katyń… ocalić od zapomnienia”, w którym bierze udział
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana
Twardowskiego w Horodyszczu.
Kolejnym punktem obchodów
była część artystyczna przygotowana przez uczniów i nauczycieli
ze szkoły podstawowej. Na zakończenie uroczystości zebrani
oglądali wystawę dokumentów
i pamiątek związanych z porucznikiem. Zbiór stanowi stałą ekspozycję w kąciku pamięci por.
Stefana Lesiuka.
(a)

Po homilii nastąpiło ślubowanie. Strażacy polecali Matce
Bożej Jasnogórskiej wierność
służbie, Bogu, Ojczyźnie i bliźnim.
Gościem honorowym pielgrzymk i by ł Prezydent R P
Bronisław Komorowski. W uroczystościach udział wzięli m.in.:
Teresa Piotrowska, minister
spraw wewnętrznych; Władysław Kosiniak-Kamysz, minister
pracy i polityki społecznej; gen.
bryg. Wiesław Leśniakiewicz,
komendant główny Państwowej Straży Pożarnej; Waldemar
Pawlak, prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych
Straż y Pożarnych R P oraz
przedstawiciele kancelarii prezydenta, władz rządowych i samorządowych.
Pierwsza Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę odbyła się
w 1939 r., kolejne miały miejsce w latach: 1991, 1992 oraz
1999. Od 2005 r. jasnogórskie
pielgrzymki organizowane są co
pięć lat.
(a)
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W YDARZENIA

Lublin

Bialski szpital i Bialcom
Ambasadorami Lubelszczyzny
Cieszy fakt, że do grona Ambasadorów Województwa Lubelskiego dołączył Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny w Białej
Podlaskiej, natomiast certyfikat
Marka Lubelskie otrzymała firma

Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów”,
Spółdzielnia Pszczelarska APIS,
Lubelski Węgiel „Bogdanka”,
Zakłady Azotowe „Puławy”.

Bialcom SA. Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się podczas
gali 25 kwietnia w hali Targów
Lublin. Statuetki Ambasadora
w tym roku zostały wręczone już
po raz 16. Tym tytułem szczyci
się już 46 osób, instytucji oraz

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej został
wyróżniony za kształtowanie wysokich standardów jakości opieki
medycznej. Jest on jednym z pięciu szpitali rangi wojewódzkiej
i jednocześnie największym cen-

szpital zdobywa liczne ogólnopolskie wyróżnienia i nagrody.
Wraz z tą placówką statuetkę otrzymali prof. zw. dr hab.
Andrzej Kidyba, kierownik
Katedry Prawa Gospodarczego
i Handlowego UMCS oraz firma
URSUS SA – producent ciągników rolniczych, a niedługo także
autobusów elektrycznych.
Krótszą historię ma Marka
Lubelskie, bo jest przyznawana od 2007 r. tym firmom,
które wdrażają na terenie województ wa lubelsk iego nowoczesne technologie, jednak
z poszanowaniem środowiska
naturalnego. Co ważne laureaci
otrzymują prawo posługiwania
się logotypem, który jest zastrzeżonym znakiem towarow ym
i świadczy o najwyższej jakości
produktów i usług wytworzonych
w regionie. Do grona 37 przedsiębiorstw dołączył także bialski
producent odzieży Bialcom SA.
Jest to z pewnością docenienie
wkładu pracy i spójnej wizji biznesowej pomysłodawczyni,
właścicielki i głównej projektantki tej firmy Barbary Chwesiuk. Siedziba oraz główny zakład

produkcyjny znajdują się w Białej
Podlaskiej, ale 60 salonów firmowych zlokalizowanych jest
w całej Polsce. Tworzone od 1992
r. kolekcje ubrań skierowane są do
kobiet ceniących elegancję, wygodę i indywidualność. Marka
stawia na produkcję w Polsce,
doceniając też lokalnych rękodzielników, stąd też od 2010 r.
poszerzyła swoją ofertę o kolekcję Rabarbar, gdzie wzornictwo
odwołuje się do folkloru, zaś
w linii Rabarbar Handmade
firma korzysta z pracy zdolnych
twórczyń z Podlasia. Obecnie
spółka odzieżowa zatrudnia 250
osób.
Tytuł Marki Lubelskie został
także przekazany przedsiębiorstwom: Gastromax, Pol-Mak
SA, Manufaktura Polska, Mega
Spółka.
Wyróżnienia w obu tych inicjatywach promujących walory
Lubelszczyzny wręczał marszałek województwa Sławomir Sosnowski. Gwiazdą wieczoru była
Maryla Rodowicz, natomiast
całość prowadził Artur Andrus.
AJ
Foto: Biuro Prasowe UMWL

Gratulacje sołtysom

W imieniu władz samorządowych gminy Terespol składamy
gratulacje z okazji wyborów sołtysa i rad sołeckich.
Państwa wybór jest efektem społecznego zaufania i poparcia,
jakim obdarzyli Państwa wyborcy. Rozpoczniecie Państwo ważną
i odpowiedzialną pracę dla dobra wspólnoty. Każde wybory niosą
za sobą nowe oczekiwania. Praca podejmowana na rzecz lokalnej
społeczności napawa nadzieją, że mimo napotykanych trudności nie
brakuje ludzi, którzy potrafią troszczyć się o wspólne dobro. Życzymy
sukcesów i dobrej współpracy z mieszkańcami.
Przewodniczący Rady Gminy Terespol: Mieczysław Romaniuk
Wójt gminy Terespol: Krzysztof Iwaniuk

firm, które promują województwo lubelskie i robią to w sposób
niekwestionowany poprzez swoje
osiągnięcia oraz zasługi w kraju
i za granicą. W gronie Ambasadorów są takie podmioty jak: Budka
Suf lera, Beata Kozidrak, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce,
Ośrodek Praktyk Teatralnych
„Gardzienice”, Stadnina Koni
w Janowie Podlaskim, Wyższa

trum diagnostyczno - leczniczym
północnej części województwa
lubelskiego. Opieką lekarską obejmuje ok. 380 tys. mieszkańców.
W strukturze szpitala znajduje
się 20 oddziałów, w tym Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą
Przyjęć. Nowoczesny sprzęt, dostosowana do potrzeb pacjenta
infrastruktura i wykwalifikowany
personel medyczny powodują, że
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Francuzi doskonalili umiejętności rzemiosła
W Cec hu R z emie ślników i Prz edsiębiorców
w Białej Podlaskiej na stażu zawodowym przebywało 17 uczniów
z francuskiego miasta Niort wraz
z dwoma opiekunami Sophie
Meuraillon i Davidem Alletru.
Pobyt stażystów z Francji od 12
do 25 kwietnia został sfinansowany z grantów Programu
Erazmus Plus.
Uczniowie byli zakwaterowani w bursie szkolnej. Dyrektor
Stanisława Daniluk zapewniła
im smaczne wyżywienie. Stażyści odbyli praktyki w zakładach
rzemieślniczych zrzeszonych
w Bialskim Cechu. Tam doskonalili swoje umiejętności zawodowe w zakładach: Stanisława
Lewczuka Bialbud sp. jawna,
Zbysława Chomiuka Przedsiębiorstwo Triomix, Władysława
Zaciury Zakład Ślusarski, Mirosława Sobieskiego Zakład
Mechaniki, Cezarego Niewiadomskiego Piekarnia, Stefana
Wygasa Zakład Elektryki, Andrzeja Kadłubowskiego Opte
Meble, Zenona Śledzia Zakład
Instalatorstwa Sanitarnego, Doroty Krzymowskiej Salon Fryzjerski i Bożeny Brygoły Salon
Fryzjerski.
Po kilkudziesięcioletniej
przerwie Bialski Cech podjął
współpracę z Izbą Rzemieślniczą w Niort. Inicjatorem tego
przedsięwzięcia byli Francuzi.
Jak wspomina Maciej Czech, zastępca dyrektora Szkół Rzemieślniczych: „ -Odebrałem telefon
z Francji od pani Agnieszki Litwinowicz, która zaproponowała
przyjęcie przez Cech uczniów
francuskich w ramach Programu

Erazmus Plus. Po konsultacji
ze starszym Cechu Mirosławem Sawczukiem została podjęta współpraca rzemieślników
z Białej Podlaskiej z rzemiosłem
z Niort.
Pierwszym etapem był pobyt
pani Meuraillon w Białej Podlaskiej celem obejrzenia zakładów
rzemieślniczych i miejsc noclegowych, jakie znajdują się na terenie miasta. Kilkudniowy pobyt
przedstawicielki Izby Rzemieślniczej z Niort pozwolił nakreślić ramowy harmonogram stażu
uczniów francuskich. Wspólne
działania doprowadziły do przyjazdu 17 stażystów z Francji do
Białej Podlaskiej” - podkreśla
Maciej Czech.
Pobyt uczniów na Podlasiu zainaugurował 13 kwietnia
wspólny obiad w Domu Rzemiosła przy ul. Moniuszki 20
w Białej Podlaskiej. Uczniów
z Francji i opiekunów przywitał
Mirosław Sawczuk. W spotkaniu
wzięli udział rzemieślnicy, którzy
przez dwa tygodnie będą szkolić w swoich zakładach młodych
adeptów rzemiosła. Gościem
spotkania był prezydent miasta
Dariusz Stefaniuk, który zwrócił
uwagę na zabytki i miejsca godne
zobaczenia.
Młodzież z Francji przyjechała do Polski, aby doskonalić
swoje umiejętności zawodowe.
Głównym zadaniem jest codzienna praca w zakładach rzemieślnicz ych, mów i Iwona
Kulhawczuk, dyrektor Szkół
Rzemieślniczych. Uczniowie
szkoły zawodowej z Niort będą
pracować w zakładach szkolących młodych adeptów rzemio-

sła z naszej szkoły dodaje Pani
Kulhawczuk.
- „Zaplanowaliśmy oprócz
codziennej pracy także wycieczki
do Lublina i Warszawy. Podczas
wyjazdu do Lublina Francuzi zobaczyli Państwowe Muzeum na
Majdanku (dawny obóz koncentracyjny), natomiast w Warszawie
odwiedzili Centrum Nauki Kopernik. W każdym z miast zobaczyli zabytki i poznali w pigułce
stolicę Polski i województwa lubelskiego” - mówi Maciej Czech,
koordynator wymiany.
- „Codzienna praca to tylko
jeden z elementów pobytu stażystów. Zaplanowaliśmy również popołudniowe wycieczki
do Serpelic – szkoła przetrwania, przejazd Trasą Nadbużańską (zwiedzanie Terminalu
w Koroszczynie i przygranicznej
miejscowości Krzyczew)” - dodaje Anna Rudowska – Śledź,
dyrektor biura Cechu.
Ważnym punktem pobytu
była 22 kwietnia wizyta starosty
Tadeusza Łazowskiego w Cechu
Rzemieślników i Przedsiębiorców. W spotkaniu wziął udział
Zarząd na czele ze starszym Cechu Mirosławem Sawczukiem,
dyrektorem Biura Cechu Anną
Rudowską-Śledź i pełnomocnikiem Zarządu Mieczysławem
Maciejczykiem. Starosta przedstawił walory powiatu ziemskiego. Opowiadał o swoich
korzeniach i pochodzeniu, które
sięgają czasów Napoleona.
- „Wywodzę się z rodziny
rzemieślniczej” - mówi Tadeusz Łazowski. – „Mój ojciec był
rzemieślnikiem i jestem bardzo
związany z tym środowiskiem.

Gdy zacząłem tworzyć swoje
drzewo genealogiczne dotarłem do moich przodków, którzy
walczyli razem z Napoleonem
i ich zasługi zostały nagrodzone
wpisem na Łuku Triumfalnym
znajdującym się w Paryżu” - dodaje starosta.
Podczas spotkania młodzież
francuska zapoznała się z historią rzemiosła bialskiego, którą
przedstawił podstarszy Cechu
Zenon Śledź, gdy oprowadzał
stażystów po Izbie Tradycji znajdującej się w Domu Rzemiosła
przy ul. Moniuszki 20.
Ostatnim akcentem pobytu uczniów z Niort Departamentu Deux –Sevres była
wspólna kolacja pożegnalna
w Domu Wycieczkowym Podlasie.
W spotkaniu uczestniczyli: stażyści francuscy z opiekunami, właściciele zakładów przyjmujących
na praktyki, Zarząd Cechu i nauczyciele Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Podczas
wspólnej degustacji wspaniałych
dań Sophie Meuraillon i David
Alletru serdecznie podziękowali
Zarządowi Cechu za wspaniałe
przyjęcie młodzieży na staż
i zorganizowali pokaz slajdów
z całego pobytu. Mirosław Sawczuk wręczył wspólnie z Anną
Rudowską-Śledź drobne upominki opiekunom grupy, a młodzieży statuetki upamiętniające
pobyt w Białej Podlaskiej.
- „Serdecznie was zapraszam na następny rok i mam
nadzieję, że i my odwiedzimy
rzemieślników francusk ich
z Izby Rzemieślniczej w Niort
a nasza współpraca będzie kontynuowana” - podkreśla Mirosław
Sawczuk. – „Jestem szczęśliwy,
że udało się wspólnymi siłami
doprowadzić do odnowienia kontaktów Bialskiego Cechu z Izbą
z Niort - dodaje starszy Cechu.
Młodzież francuska zakończy ła staż 25 kwietnia.
Zadowolona z pobytu i pełna
pozytywnych wrażeń wróciła
szczęśliwie do Niort.
Serdeczne podziękowanie
za pomoc w przyjęciu delegacji
francuskiej należą się Dorocie
Uryniuk, dyrektorowi Stowarzyszenia „Deux-Sevres-Region”
w Białej Podlaskiej.
MC
Foto.: Anna Ferens
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Turystyka wiejska
szansą na przyszłość
Ministerst wo Rolnict wa
i Rozwoju Wsi zorganizowało
od 9 do 12 kwietnia wizytę studyjną „Agrotrip”. Wizyta odbyła
się na terenie województwa mazowieckiego, świętokrzyskiego
i lubelskiego, a skierowana była
do grona międzynarodowego
zainteresowanego turystyką,
w tym turystyką kulturalną. Byli
na niej przedstawiciele takich
krajów jak: Estonia, Austria,
Hiszpania, Chorwacja, Francja,
a nawet Indie. Spore grono stanowili: Polacy z Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, administracji rządowej, samorządów
wojewódzkich czy powiatowych.
Wśród nich była także Anna
Jóźwik, przedstawiciel Starostwa
Powiatowego w Białej Podlaskiej.
Głównym celem wizyty było
pokazanie najlepszych praktyk
i projektów zrealizowanych w zakresie turystyki wiejskiej, w tym
agroturystyki, w ramach PROW

2007-2013, takich jak oferta gospodarstw agroturystycznych,
gościnnych i edukacyjnych czy
produkty turystyki wiejskiej, ze
szczególnym uwzględnieniem
projektów sieciujących realizowanych przez lokalne grupy
działania na obszarach objętych
lokalną strategią rozwoju. Wizyta
studyjna odbywała się na terenie
województw: mazowieckiego,
świętokrzyskiego oraz lubelskiego.
Wśród punktów programu wymienić należy wizytę w: Zagrodzie
Edukacyjnej Mazowieckie Sioło
Julianówka, Muzeum Wsi Radomskiej, Gospodarstwie Agroturystycznym „Pszczeli Dworek”,
Osadzie Średniowiecznej w Hucie Szklanej, punkcie Ekomuzeum Lubelszczyzny - Siedlisku
Małgorzaty, spotkanie z przedstawicielami Lokalnej Grupy
Działania Warka, LGD Wokół
Łysej Góry i Centrum Tradycji
i Turystyki Gór Świętokrzyskich,

Kolejni uczniowie Zespołu
Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach kształcący się na kierunkach
technik transportu kolejowego
i technik automatyk sterowania
ruchem kolejowym, którzy spełnili postanowienia regulaminu
otrzymali z rąk przedstawiciela
PKP PLK S.A. Jolanty Buczek
dyplomy potwierdzające przyznanie stypendiów. Rodzicom
wyróżnionych uczniów wręczono
listy gratulacyjne. Ta doniosła
chwila miała miejsce 14 kwietnia br. W tym dniu, kolejna
szóstka rodziców miała okazję,
w imieniu uczniów, podpisać
umowy stypendialne. Obecnie
w szkole stypendia kolejowe będzie pobierało łącznie 33 uczniów.
Powyższe stypendia przyznawane są od drugiego semestru klasy pierwszej i otrzymują
je uczniowie, którzy posiadają
średnią ocen, co najmniej 3,5,
zachowanie minimum dobre
oraz ukończyli pierwszy semestr
w zawodzie technik transportu
kolejowego oraz automatyk sterowania ruchem kolejowym.
Uczeń otrzymujący stypendium

Gmina Terespol

z przedstawicielami LGD Zielony
Pierścień, Lokalna Grupa Działania na rzecz Rozwoju Gmin
Powiatu Lubelskiego „Kraina
wokół Lublina”. Jednak najważniejszym punktem programu

Dla obecnych była okazja
do zapoznania się z dobrymi
pra k t yk a mi w ykorz y sta n ia
środków unijnych na rzecz
rozwoju lokalnych środowisk
i now ych miejsc pracy w y-

były Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki
AGROTRAVEL w Kielcach
i towarzysząca im międzynarodowa konferencja „Turystyka
wiejska i agroturystyka - nowe
paradygmaty dla XXI wieku”.

n i k ając yc h z z at r ud n ien ia
w turystyce. Liczne spotkania,
dyskusje, wykłady będą przyczynkiem do w ykorzystania
tych doświadczeń również na
rzecz powiatu bialskiego.

Podpisali umowy
stypendialne
musi posiadać zdolność fizyczną
i psychiczną do wykonywania
zawodu potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim z medycyny
pracy. Otrzymane stypendium
wiąże się z tym, że uczeń po

zakończeniu nauki zobowiązuje
się podjąć pracę u fundatora, tj.
PKP PLK i kontynuować ją, co
najmniej przez okres pobierania
stypendium, jednakże nie dłużej, niż przez okres 3 lat. Wy-

AJ

sokość pobieranego stypendium
zróżnicowana jest w zależności o poziomu nauki, tj. 300 zł
w pierwszym roku nauki, 350
zł w drugim, 400 zł w trzecim
i 500 w czwartym roku nauki.
Powyższe kwoty wypłacane są
miesięcznie w okresie od września do czerwca, z wyjątkiem
pierwszego roku nauki, które wypłacane jest od lutego do czerwca.
M. Dadacz
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Norwegowie z wizytą
w Wisznicach
W gminie Wisznice gościła
7-osobowa delegacja z gminy
partnerskiej Sveio z Norwegii.
Była to pierwsza oficjalna wizyta
studyjna po podpisaniu umowy
partnerskiej między gminami
Sveio i Wisznice w lipcu 2014 r.
Ze strony partnera w wizycie wzięli udział: Ruth Grethe
Ø. Eriksen, mer gminy Sveio;
Hen r y Joha n nes Sju rset h,
przedsiębiorca, producent lokalnych dżemów i soków; Reinert

pamiątkową grafikę, która zawisła w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Wisznice. Następnie
wójt Piotr Dragan przedstawił
prezentację o gminie Wisznice,
natomiast mer gminy Sveio Ruth
Grete Ø. Eriksen przedstawiła
najważniejsze dane o swojej
społeczności. Po części oficjalnej uczestnicy wizyty podzielili
się na grupy robocze, w których
dyskutowano o możliwości realizacji wspólnych projektów

podanym własnoręcznie przez
osoby niepełnosprawne. Popołudnie poświęcone było na zwiedzanie okolicznych zabytków,
w tym Muzeum Józefa Ignacego
Kraszewskiego w Romanowie.
Młodzież wzięła udział w grze
terenowej oraz innych atrakcjach
przygotowanych przez Młodzieżową Radę gminy Wisznice.
Wieczorem mer gminy Sveio
zaprosiła na kolację w Karczmie Góralskiej w Wisznicach
wszystkie osoby, które przyczyniły się do organizacji wizyty.
Serdeczne podziękowania należą
się osobom, które gościły u siebie przedstawicieli gminy Sveio
i przygotowywały poszczególne
punkty programu, m.in.: radnym Ewie Nuszczyk, Krystynie Wiczuk oraz Mariuszowi

Jakubiukow i; Stanisławow i
Daniłosiowi, prezesowi Zrzeszenia Producentów Owoców
i Warzyw SAD-POL; Piotrowi
Romanowiczowi, kierownikowi
oraz pracownikom Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Wisznicach; Joannie Waszczuk oraz jej
rodzicom, którzy przyjmowali
w swoim domu przedstawicieli
Młodzieżowej Rady Gminy
Sveio; Młodzieżowej Radzie
Gminy Wisznice oraz gimnazjum w Wisznicach za organizacje programu dla młodzieży.
Z org a n i z ow a na w i z y ta
będzie kolejnym krokiem do
zacieśnienia współpracy z norweskim partnerem. Zapraszamy
do obejrzenia zdjęć z wizyty
w galerii.
(a)

Gmina Łomazy

Poznawali obsługę
komputera i Internetu
Enerstvedt, dyrektor placówki
d la osób niepełnosprawnych w gminie Sveio; Victoria
Cristine Linnerud, kierownik
centrum wolontariatu w gminie
Sveio; Markus Svartveit, przewodniczący Młodzieżowej Rady
Gminy Sveio; Odd Louis Panaiyotou, reprezentant Młodzieżowej Rady Gminy Sveio; Olav
Bergman, pracownik Urzędu
Gminy Sveio odpowiedzialny
za współpracę międzynarodową.
Podczas pobytu w Wisznicach, 14-16 kwietnia, przedstawiciele gminy Sveio poznali
bliżej naszą historię i kulturę
oraz dyskutowali o możliwościach rozwoju współpracy między gminami. Najważniejszym
dniem obrad był 15 kwietnia,
k iedy partnerzy odwiedzili
Urząd Gminy Wisznice, gdzie
spotkali się z pracownikami oraz
przedstawicielami Rady Gminy.
Spotkanie otworzyły oficjalne
powitania i podziękowania za
organizację wizyty, podczas
których mer gminy Sveio przekazała wójtowi gminy Wisznie

w różnych dziedzinach. Lokalny
przedsiębiorca, producent dżemów i soków Henry Johannes
Sjurseth odwiedził SAD-POL
w Polubiczach. Przedstawiciel
ośrodka dla osób niepełnosprawnych Reinert Enerstvedt
oraz kierownik centrum wolontariatu Victoria Cristine Linnerud spotkali się z Piotrem
Romanowiczem, kierownikiem
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Wisznicach. Natomiast przedstawiciele Młodzieżowej Rady
Gminy Sveio Markus Svartveit
oraz Odd Louis Panaiyotou wraz
z opiekunem Olavem Bergmalem rozmawiali z pracownikiem
Urzędu Gminy Wisznice oraz
przedstawicielkami Młodzieżowej Rady Gminy Wisznice:
Joanną Waszczuk oraz Gretą
Prudaczuk o kolejnym projekcie
wymiany młodzieży. Po intensywnych obradach uczestnicy
udali się z wizytą do Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Wisznicach, gdzie zapoznali się
z metodami pracy oraz zostali
ugoszczeni domowym obiadem,

Mieszkańcy gminy Łomazy w wieku od 50 do 64 lat
uczestniczyli w bezpłatnym
kursie komputerowym odbywającym się w ramach programu
„E – umiejętności – poznaj swoje
możliwości”. W zajęciach obejmujących 80 godzin lekcyjnych
wzięły udział 34 osoby. Szkole-

nie zostało zakończone Europejskim Certyfikatem Umiejętności
Komputerowych ECDL Start
i ECDL Core. Organizatorami
kursu byli: wójt gminy Jerzy
Czyżewski, Gminna Biblioteka
Publiczna oraz Gminny Ośrodek
Kultury w Łomazach.
Agata Chwalewska GBP
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Terespol

Miasto stawia
na inwestycje
Na ostatniej sesji 14 radnych
miejskich podjęło wiele uchwał
dot. inwestycji, diet radnych, pomocy społecznej.
W planie wydatków umieszczono przebudowę ulic: Asnyka
i Prusa. Obecnie są drogami
o charakterze gminnym prowadzącymi na niezabudowany
teren. Po przebudowie, jako
typowe ulice miejskie staną
się drogami dojazdowymi do
przygotowywanych terenów inwestycyjnych pod Wschodnie

Centrum Handlowe miasta. Na
ten cel zostały zabezpieczone
środki własne w kwocie 672 tys.
873 zł. W wydatkach inwestycyjnych znalazły się również
remonty ulic lub ich fragmentów: Słowackiego, Narutowicza, Czartoryskich, Polnej oraz
utwardzenie terenów przy ulicach: Przeskok 2, Czerwonego
Krzyża, Kraszewskiego 28, Piłsudskiego 47 i zagospodarowanie terenu przy ul. Piłsudskiego
47A wraz z remontem budynku

W Szkole Podstawowej im.
Kajetana Sawczuka w Komarnie
miały miejsce zajęcia otwarte
z przyrody w klasie piątej nt.:
„Moja krew – twoje życie”. Lekcję
24 marca poprowadziła nauczycielka Bogusława Weremczuk.
Zajęcia obserwowała dyrektor
szkoły Grażyna Jasińska-Pykało
oraz nauczyciele i zaproszeni rodzice uczniów klasy piątej.
Głównym celem lekcji było
zainteresowanie młodzieży funkcjonowaniem układu krwionośnego człowieka, określenie roli
krwi, jako tkanki niezbędnej do
życia oraz znaczenia honorowego
krwiodawstwa, ze zwróceniem

Gmina Konstantynów

Lekcja
otwarta
o krwi

szczególnej uwagi na wyjaśnienie
słów „Moja krew – twoje życie”.
Podczas zajęć wdrożono
uczniów do przyjęcia odpowiedniej postawy w życiu dorosłym,
dbałość o swoje życie, ratowanie
życia i przywrócenie zdrowia potrzebującym.

Bogusława Weremczuk

na tej posesji. Na wymienione
pozycje zaplanowano kwotę
łączną 332 tys. złotych ze środków własnych. Zaplanowano
również budowę ponad 2 km
chodników na kwotę 100 tys.
złotych ze środków własnych.
Miasto w ubiegłym roku podjęło
temat montażu solarów. Jednak
wybrany wykonawca robót nie
wywiązywał się z umów. Został
ogłoszony ponowny przetarg na
wykonawstwo robót. Miasto
na ten cel zaplanowało łączną
kwotę ze środków własnych
i UE 4 mln 71 tys. 332,50 zł.
Planowana jest budowa
kanalizacji w ulicach: Cichej
i Andrzejuka na kwotę 200 tys.
zł, oraz przyłączy wod.-kan. do
budynku przy ul. Czerwonego
Krzyża 34 oraz przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul.
Wojska Polskiego 154.
Inne wydatki to: oświetlenie ulicy Szkolnej i osiedla Za
Torami – 30 tys. zł; rozbudowa
placu zabaw 20 tys. zł.
A kt ua lnie tr wają prace
przy budowie ścieżki rowerowej
wzdłuż ulicy Wojska Polskiego
przez centrum miasta w kierunku
granicy państwa.
Ponadto na sesji rad n i
uchwalili obowiązujące wysokości diet za miesiąc. Wyniosą one:
1200 zł dla przewodniczącego
rady, 750 zł dla wiceprzewodniczącego rady, 600 zł dla przewodniczących komisji, dla innych
członków rady 400 zł. Za każdą
nieobecność w posiedzeniach
radnym zostanie potrącone 70
zł. Do stawek radni mają prawo
doliczenia zwrotu kosztów prze-

jazdu wg obowiązujących przepisów. W uzasadnieniu uchwały
radni podkreślali, iż wysokości
diet nie były nowelizowane od
2003 roku. Zmniejszyła się liczba
komisji z 5 na 3. Tę uchwałę
radni przegłosowali 10 glosami
za i 4 głosami przeciw.
Jak poinformowała kierownik MOPS Justyna Szkuta miejski program wsparcia rodzin nie
zmienił się od 2012 roku. MOPS
ocenia indywidualnie sytuację
faktyczną rodzin wymagających
wsparcia i udziela takiej pomocy
do 456 zł na osobę. Obecna sytuacja w ymaga zatrudnienia
asystenta rodziny, który opieką
obejmie 15 rodzin. W tym zakresie został złożony stosowny
wniosek. Radni uchwalili program wspierania rodziny na
lata 2015-2017, w tym pomoc
w kwocie 7000 zł na świetlice
środowiskowe.
W sprawach różnych radni
włączyli do komisji spraw gospodarczych i publicznych radnego
Waldemara Wasiluka. Burmistrz
przekazał informację o pozytywnej opinii z RIO w zakresie
budżetu, zbyciu nieruchomości
o pow. 793 m kw. przy drodze do
osiedla mieszkaniowego Przyszłość, jak również o podpisaniu
umowy partnerskiej z rejonem
łuckim (Ukraina).
Miasto „przymierza się” do
budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego na działkach
obecnego stadionu miejskiego,
a w jego sąsiedztwie na terenie
tzw. „pastwiska miejskiego”
farmy fotowoltaicznej.
Tekst i foto Adam Jastrzębski
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Terespol

Debata społeczna na temat wykroczeń

Kradzieże, niszczenie mienia, zakłócanie porządku i ciszy
nocnej, spożywanie alkoholu
w miejscach publicznych, wandalizm, problemy komunikacyjno
parkingowe to tematy publicznej debaty przeprowadzonej 17
kwietnia br. w Terespolu. Dyskusja odbyła się w bibliotece
miasta. Miała charakter otwarty.
Wzięli w niej udział: policjanci
z Komendy Miejskiej Policji
z Białej Podlaskiej i komisariatu
w Terespolu, przedstawiciele samorządów objętych działalnością
komisariatu policji w Terespolu,
mieszkańcy, radni miasta i gminy
Terespol.
Spotkanie prowadzili: komendant miejsk i inspektor
Dariusz Dudzik, komendant
komisariatu w Terespolu młodszy inspektor Robert Winiarek
i zastępca komendanta komisarz
Marian Oleszczuk, jak również:
burmistrz Jacek Danieluk, wójt
Krzysztof Iwaniuk oraz wójt
gminy Piszczac Kamil Kożuchowski. Z informacji przedstawionych przez policję, samorządy
oraz radnych wynika, że najczęściej występującymi miejscami
wykroczeń są: droga nr K2 do
przejścia granicznego towarowego w Kukurykach, obszary
przy marketach (Biedronka,
Tesco, Stokrotka), stadion miejski, park miejski w kwadracie
obejmującym ul. Sienkiewicza,
Czerwonego Krzyża, Reymonta,

Wojska Polskiego, rynek miejski przy ul. Granicznej, były
młyn przy ul. Młyńskiej obok
Łobaczewa Dużego. Na terenie
gminy Terespol poważnym problemem jest brak utwardzonego
placu przy bazie paliw Naftobazy
w Małaszewiczach, oraz przekraczanie prędkości.
W Piszczacu największym
problem jest spożywanie alkoholu
w dzień i w nocy na ławeczkach
parkowych. Spotkanie nie ograniczyło się wyłącznie do problemów
ogólnych, w toku debaty zabrali
głos m.in.: Augustyn Kuszneruk zaproponował, by zwiększyć
ilość patroli policyjnych od strony
parku, skąd pijący nie spodziewają
się interwencji. Gustaw Bodalski,
starszy aspirant policji dyżurny
komisariatu poinformował: „Park
miejski jest monitorowany, ekran
monitora znajduje się w budynku
komisariatu. W złych warunkach
atmosferycznych oraz o zmierzchu
i w nocy monitoring jest nieczytelny”.
Zaś komendant miejski policji inspektor Dariusz Dudzik dodał: „Możliwym rozwiązaniem
będzie wysyłanie większej liczby
patroli policyjnych po cywilnemu
oraz radiowozów nieoznakowanych”.
W spraw ie bezpieczeństwa na drodze K2 głos zabrała
Marzenna Andrzejuk, członek
zarządu powiatu, radna powiatowa: „Zabiegamy cały czas

o bezpieczeństwo jazdy po drodze międzynarodowej. Zmorą
jest ustawianie się tirów w 2 rzędach, zagradzanie wjazdów na
inne drogi i do posesji. Zdarzają
się również wypadki drogowe
i konieczność kierowania ruchu
innymi drogami objazdowymi”.
„Gdy zdarzają się wypadki drogowe, jesteśmy zmuszeni kierować pojazdy na inne drogi, ale
z reguły nie zamykamy dla ruchu
drogi K2” – powiedział Robert
Winiarek.
Marian Oleszczuk stwierdził, że: „Rozwiązaniem problemu bezpieczeństwa na drodze
K2 jest parking na 500 samochodów. Ale ten wniosek należy
skierować do wojewody lubelskiego”.

W sprawie parkingu autocystern przy bazie paliwowej radny
Gabriel Gryciuk uważa, że: „Realnym rozwiązaniem byłoby wykonanie utwardzonego parkingu.
Zwracam się do wójta gminy Terespol o rozważenie możliwości
dofinansowania parkingu”.
Krzysztof Iwaniuk, wójt
gminy odpowiedział: „Naftobaza
to nie jest biedna firma. W zakresie monitoringu rozważymy taką
możliwość”.
Nagminne jest przekraczanie
prędkości, szczególnie na terenach zabudowanych przez młodzież i dzieci na motorynkach
– informują radni. R. Winiarek:
„Ciągle podejmujemy ten temat.
Nie da się załatwić wszystkiego
od ręki. W ostatnim czasie nałożyliśmy mandaty karne, odebraliśmy 2 prawa jazdy”.
Kamil Kożuchowski wójt
gminy Piszczac w sprawie picia
alkoholu w miejscach publicznych mówił, że: „Spróbuję usunąć
ławki z parku. Ale należy zwiększyć na terenie Piszczaca ilość
patroli nieumundurowanych. Byłaby to forma nękania pijących”.
Samorządowcy i Bogusława
Hawryluk, prezes Stowarzyszenia Bugowianki podziękowali za
dobrą współpracę z policją: „Kierujemy prośby i nigdy policja nie
odmówiła pomocy”.
Na zakończenie spotkania
komendant Dariusz Dudzik poinformował, iż dla komisariatu
w Terespolu zostaną zakupione
dwa wozy policyjne. Ponadto
nadmienił, iż 17 lipca będzie obchodzone doroczne święto policji.
Tekst i foto: Adam Jastrzębski

Gmina Terespol

Spotkanie z nowymi
sołtysami
10 kwietnia w Urzędzie
Gminy Terespol odby ło się
spotkanie nowo wybranych sołtysów gminy Terespol z wójtem
gminy Terespol oraz kierownikami Urzędu Gminy Terespol
i podległych jednostek. Sołtysów
gminy Terespol, którzy zostali
wybrani na okres kadencji odpo-

wiadający kadencji Rady Gminy
2014-2018 zapoznano z prawami i obowiązkami, jak również przedstawiono i omówiono
wnioski, które zostały zgłoszone
przez mieszkańców poszczególnych sołectw podczas wyborów
sołtysa i Rady Sołeckiej.
Marlena Szymańska
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Znam i lubię
język rosyjski
16 kwietnia w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława
Zawadzkiego w Wisznicach odbył się IV konkurs języka rosyjskiego pod hasłem „Znam i lubię
język rosyjski” dla uczniów szkół
gimnazjalnych. Konkurs został
objęty honorowym patronatem:
Polskiego Stowarzyszenia Na-

uczycieli i Wykładowców Języka
Rosyjskiego, prezesem którego
jest dr hab. Ludmiła Szypielewicz; Instytutu Filologii Sło-

językowe, rozwiązując zadania
wzorowane na arkuszu egzaminu
gimnazjalnego z języka obcego
nowożytnego. Nad prawidłowym
przebiegiem konkursu i sprawdzaniem prac czuwało jury, przewodniczącym którego była dr
Henryka Munia, pracownik naukowy IFS UMCS w Lublinie.
Do konkursu przystąpiło 32 uczniów z 12 gimnazjów położonych
w 4 powiatach: bialskim, parczewskim, włodawskim, radzyńskim. Są to następujące gimnazja
w: Jabłoniu, Podedwórzu, Sosnówce, Sławatyczach, Hannie,
Łomazach, Wisznicach, Kodniu,
Małaszewiczach, Starym Brusie,
gimnazjum nr 2 im. Zamoyskich
we Włodawie, gimnazjum nr 1
w Radzyniu Podlaskim.
Eliminacje konkursowe zostały poprzedzone uroczystym
otwarciem. Wyróżnieniem i no-

pusu Ochrony Pogranicza w Hannie (opiekun Marianna Jakubiuk),
II miejsce – Klaudia Pawlik Zespół Szkół im. Żołnierzy Korpusu
Ochrony Pogranicza w Hannie
(opiekun Marianna Jakubiuk),
III miejsce – Julia Krać: Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego
w Sławatyczach (opiekun Walentyna Sławińska); wyróżnienie
trafiło do ucznia Adama Dudka
z Publicznego Gimnazjum nr 1
w Radzyniu Podlaskim (opiekun
Ewa Filipiuk). Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy,
a ich opiekunowie podziękowania.
Fundatorami nagród dla laureatów byli: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców
Języka Rosyjskiego, Instytut
Filologii Słowiańskiej UMCS
w Lublinie, Wydaw nict wo
Szkolne PWN, starosta powiatu
bialskiego. Konkurs języka rosyj-

bilitacją była obecność starosty
Tadeusza Łazowskiego, który
wraz z dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława
Zawadzkiego w Wisznicach Moniką Władyczuk-Pakułą dokonali
uroczystości otwarcia konkursu.
Uroczystość swoją obecnością zaszczycili również: radny powiatu
bialskiego Łukasz Jaszczuk, dyrektor Publicznego Gimnazjum
nr 1 im. K.K. Baczyńskiego
Bogusław Szczęśniak. Podczas
przerwy uczniowie liceum zaprezentowali swoje umiejętności
aktorskie wystawiając spektakl
„Show”. Laureatami konkursu
zostały następujące uczennice:
I miejsce – Weronika Kozicka
Zespół Szkół im. Żołnierzy Kor-

skiego dla gimnazjalistów cieszy
się niesłabnącym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów
jak i nauczycieli. Organizatorzy
konkursu składają podziękowania
wszystkim, którzy przyczyniają
się do tego, że konkurs został
uznany za imprezę cykliczną i na
stałe wpisał się w kalendarz roku
szkolnego liceum. Szczególne
podziękowania są skierowane do
nauczycieli rusycystów, pasjonatów języka i kultury rosyjskiej.
To właśnie oni potrafią zachęcić
uczniów do udziału w konkursie,
poświęcają swój czas i wkładają
wiele zaangażowania w pracę
z młodzieżą mimo trudnej sytuacji politycznej.

wiańskiej UMCS w Lublinie;
starosty powiatu bialskiego Tadeusza Łazowskiego. Koordynatorem konkursu była Marta
Jaroszewicz, nauczyciel języka
rosyjskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Zawadzkiego w Wisznicach. Konkurs
był adresowany do uzdolnionych

uczniów szkół gimnazjalnych,
zainteresowanych językiem i kulturą rosyjską Uczestnicy sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności

(a)
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Reprezentacja powiatu
w eliminacjach wojewódzkich
Tradycyjnie na wiosnę, także
i w 2015 roku odbyły się eliminacje Ogólnopolskich Turniejów Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych
oraz eliminacje Ogólnopolskiego
Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. Rozgrywki
toczyły się na szczeblu powiatowym.
Organizatorami tegorocznych eliminacji byli: Urząd Miasta w Białej Podlaskiej, Starostwo
Powiatowe w Białej Podlaskiej,
Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Białej Podlaskiej, Komenda Miejska Policji
w Białej Podlaskiej, Zamiejscowy
Oddział Kuratorium Oświaty
w Białej Podlaskiej, Klub Motocyklowy „Grom”, Automobilklub
Bialskopodlaski, Urząd Gminy
Piszczac, Urząd Gminy Zalesie, dyrektor Zespołu Placówek
Oświatowych w Piszczacu, dyrektor Zespołu Szkół w Zalesiu,
dyrektor UNIQA Biała Podlaska.
Zamiejscowy Oddział Kuratorium Oświaty przygotował
dyplomy dla wszystkich uczestników poszczególnych eliminacji.
Policjanci z Wydziału Ruchu
Drogowego w Białej Podlaskiej
pod kierownictwem Andrzeja
Zająca, sędziego głównego, przeprowadzali etapy poszczególnych
eliminacji turniejów.
Swój wkład podobnie, jak
w latach ubiegłych mieli także:
studenci ratownictwa medycznego z Koła Naukowego Erka,
kierowanego przez dr Annę Ślifirczyk, działającego przy Państwowej Szkole Wyższej im.
Papieża Jana Pawła II w Białej
Podlaskiej w składzie: Piotr Sadowski i Sebastian Niczyporuk.
14 kwietnia w Zespole Placówek Oświatowych w Piszczacu odbył się finał Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu miasta Biała
Podlaska i powiatu bialskiego.
Swoich umiejętności próbowali
uczniowie z 12 trzyosobowych
drużyn.

Za zajęcia I miejsca drużynowo puchar i nagrodę ufundował starosta Tadeusz Łazowski.
Najlepsza drużyna to uczniowie Publicznego Gimnazjum
w Zalesiu w składzie: Szymon
Dobrowolski, Piotr Korniluk
i Paweł Korniluk. Opiekunem
drużyny była Mirosława Jaśkiewicz; II miejsce drużynowo
zdobyli uczniowie Publicznego
Gimnazjum im. Unitów Podlaskich w Łomazach w składzie:
Michał Kowieski, Dominika
Golba i Aleksandra Sacharczuk.
Opiekun Marta Bednaruk-Bańkowska.
Puchar i nagrodę ufundował Kamil Kożuchowski, wójt
gminy Piszczac; za III miejsc
drużynowo puchar i nagrodę
ufundował Arkadiusz Maksymiuk, dyrektor WORD w Białej
Podlaskiej. Drużyna w składzie:
Karol Woromiej, Piotr Piotrowski i Jarosław Czernik to uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1
im. Papieża Jana Pawła II w Piszczacu. Opiekun Anna Zalewska.
Najlepszymi zawodnikami
w klasyfikacji indywidualnej zostali: I miejsce Paweł Korniluk
i Szymon Dobrowolski z Publicznego Gimnazjum w Zalesiu.; II miejsce Michał Kowieski
z Publicznego Gimnazjum im.
Unitów Podlaskich w Łomazach.
Nagrodę dla nich ufundował
Arkadiusz Maksymiuk, dyrektor WORD Biała Podlaska.; III
miejsce Piotr Korniluk z Publicznego Gimnazjum w Zalesiu.
Nagrodę ufundował Bogumił
Lubański, prezes Automobilklubu Bialskopodlaskiego.
17 kwietnia w Zespole Szkół
w Zalesiu miał miejsce finał Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym dla uczniów szkół
podstawowych z terenu miasta
Biała Podlaska i powiatu bialskiego. Swoich umiejętności
próbowali uczniowie z 23 czteroosobowych drużyn.
Za I miejsce drużynowo puchar i nagrodę ufundował starosta Tadeusz Łazowski. Najlepsza
drużyna to uczniowie Szkoły
Podstawowej w Zalesiu w skła-

dzie: Michał Haponiuk, Damian
Maksymiuk, Patrycja Łukaszuk
i Ewa Sebastianiuk. Opiekunem
w/w drużyny była Adrian Kamiński; II miejsce drużynowo
zdobyli uczniowie Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół im.
Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach w składzie: Marcin
Chwesiuk, Łukasz Chwesiuk,
Aleksandra Śreniawska i Julia
Popis. Opiekunem tej drużyny
była Ewa Stawska. Puchar i nagrodę ufundował Jan Sikora,
wójt gminy Zalesie; za III miejsc
drużynowo puchar i nagrodę
ufundował Arkadiusz Maksymiuk, dyrektor WORD w Białej
Podlaskiej. Drużyna w składzie:
Karolina Dobrzyńska, Agnieszka
Rudzka, Przemysław Głowacki
i Bartłomiej Kurowski to uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3
im. Marii Konopnickiej w Białej
Podlaskiej. Opiekun drużyny
Krzysztof Pieńkosz.
Najlepszymi zawodnikami
w klasyfikacji indywidualnej zostali: I miejsce Michał Haponiuk,
II miejsce Damian Maksymiuk
obaj ze Szkoły Podstawowej
w Zalesiu. Nagrodę dla nich
ufundował Wojciech Kołodyński, dyrektor Zespołu Szkół
w Zalesiu; III miejsce Ewa Sebastianiuk ze Szkoły Podstawowej
w Zalesiu. Nagrodę ufundował
Bogumił Lubański, prezes Automobilklubu Bialskopodlaskiego.
25 kwietnia w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego
w Białej Podlaskiej odbył się finał Młodzieżowego Turnieju
Motoryzacyjnego uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. Swoich
umiejętności próbowali uczniowie z 6 trzyosobowych drużyn.
Za I miejsce drużynowo puchar i nagrodę ufundował Dariusz
Stefaniuk, prezydent miasta Biała
Podlaska. Zwycięska drużyna to
uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Żwirki i Wigury
w Białej Podlaskiej w składzie:
Karol Derlukiewicz, Dariusz
Golczewski, Marcin Hołownia.
Opiekun drużyny Sławomir
Oleszczuk; II miejsc drużynowo puchar i nagrodę ufundował starosta Tadeusz Łazowski.
Otrzymała je drużyna w składzie: Mateusz Jeruzalski, Kamil
Litwiniuk i Tomasz Tarkowski
z Zespołu Szkół im. Adama Na-

ruszewicza w Janowie Podlaskim.
Opiekun Mariusz Demianiuk;
III miejsce drużynowo puchar
i nagrodę ufundował Arkadiusz
Maksymiuk. Zdobyła je drużyna
w składzie: Mikołaj Dąbrowski,
Norbert Woch i Adrian Matejek
z Liceum Ogólnokształcącego
im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim. Opiekun
Hubert Męczyński.
Najlepszymi zawodnikami
w klasyfikacji indywidualnej
zostali: I miejsce Karol Derlukiewicz z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Żwirki i Wigury
w Białej Podlaskiej; II miejsce
Kamil Litwiniuk z Zespołu
Szkół im. Adama Naruszewicza
w Janowie Podlaskim. Nagrodę
dla obu zawodników ufundował
Arkadiusz Maksymiuk; III miejsce Adrian Matejek z Liceum
Ogólnokształcącego im. gen.
Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu
Podlaskim. Nagrodę ufundował
Bogumił Lubański, prezes Automobilklubu Bialskopodlaskiego.
Zwycięskie drużyny pojadą
na eliminacje wojewódzkie, które
objęte są honorowym patronatem
marszałka województwa lubelskiego: drużyna ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu pod opieką
Adriana Kamińskiego 27 maja
weźmie udział w eliminacjach
w Zespole Szkół w Krynce; drużyna z Publicznego Gimnazjum
w Zalesiu pod opieką Mirosławy
Jaśkiewicz 22 maja będzie rywalizować w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad
Wisłą; drużyna z Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2 im. Żwirki
i Wigury w Białej Podlaskiej pod
opieką Sławomira Oleszczuka 26
maja zawalczy w Wojewódzkim
Ośrodku ruchu Drogowego
w Chełmie.
Serdeczne podziękowania
współorganizatorom tegorocznych turniejów za profesjonalne
przygotowanie imprez, wspan ia ł ą , ż yc z l iw ą at mosferę
i zapewnienie uczestnikom
troskliwej opieki przez cały czas
trwania zawodów, a mianowicie: Dariuszowi Dudzikowi,
komendantowi miejskiemu Policji w Białej Podlaskiej; staroście
Tadeuszowi Łazowskiemu, prezydentowi Dariuszowi Stefaniukowi; Andrzejowi Mironiukowi,
DOK. NA STR. 21
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kierownikowi Oddziału Zamiejscowego Kuratorium Oświaty
w Białej Podlaskiej; Kamilowi
Koż uchowsk iemu, wójtow i
gminy Piszczac; Janowi Sikorze,
wójtowi gminy Zalesie; Markowi
Łysakowskiemu, dyrektorowi
firmy ubezpieczeniowej UNIQA;
Andrzejowi Zającowi, zastępcy
naczelnika w ydziału Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej,
a zarazem sędziemu głównemu
tegorocznych eliminacji; Zdzisławowi Kozłowskiemu, prezesowi

honorowemu Klubu Motocyklowego „GROM” w Białej Podlaskiej; Dorocie Sierpatowskiej,
dyrektorowi Zespołu Placówek
Oświatowych w Piszczacu; Wojciechowi Kołodyńskiemu, dyrektorowi Zespołu Szkół w Zalesiu;
Annie Ślifirczyk, kierownikowi
Zakładu Ratownictwa Medycznego Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej; Piotrowi
Sadowskiemu oraz Sebastianowi
Niczyporukowi, studentom Ratownictwa Medycznego.
(a)

Szkoły podstawowe: 1. Gabryel Zając SP w Dubicy, 2. Mateusz Barczuk SP w Rzeczycy,
3. Marta Olesiejuk SP w Sworach, 4. Oliwia Popko SP w
Sławatyczach, 5. Aleksandra
Kazimierska SP w Szóstce.
Gimnazja: 1. Jolanta Chibowska z Leśnej Podlaskiej,
2. Joanna Waszczuk z Wisznic,
3. Kamil Kaczmarek z Janowa Podlaskiego, 4. Monika
Miknicka z Cicibora Dużego,
5. Agnieszka Pożaroszczyk
z Rokitna.
Szkoły ponadgimnazjalne:
1. Aleksander Sacharuk - LO
im E. Plater w Białej Podlaskiej,
2. Wioletta Hołownia - ZSZ nr 1
w Białej Podlaskiej, 3. Piotr Bujnik - LO w Wiszniach.
Laureaci pierwszych miejsc
trzech grup wiekowych będą reprezentować powiat bialski podczas eliminacji wojewódzkich w
Lublinie.
Na zakończenie eliminacji
wręczono dyplomy. Opiekunowie
za przygotowanie zawodników
otrzymali okolicznościowe po-

dziękowania. Ponadto laureaci
poszczególnych grup wiekowych
otrzymali dyplomy i nagrody
rzeczowe w postaci sprzętu
sportowego, oraz okolicznościowych wydawnictw ufundowane
przez starostę, Związek OSP
RP, KRUS placówkę terenową
w Białej Podlaskiej.
Wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymali słodki poczęstunek
ufundowany przez filię Oddziału
Zarządu Wojewódzkiego ZOSP
RP w Białej Podlaskiej w ramach
dotacji celowej MSW.
W trakcie przerwy, podczas
której komisja sprawdzała testy
pisemne, uczestnicy turnieju
wraz z opiekunami mieli okazję
zobaczyć sprzęt będący na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białej Podlaskiej.
Zmagania turniejowe w powiecie bialskim dotyczące wiedzy pożarniczej na wszystkich
szczeblach z roku na rok cieszą
się coraz większym zainteresowaniem dzieci i młodzieży, o czym
świadczy liczba uczestników na
poszczególnych szczeblach.  (a)

Wiedzą jak zapobiegać
pożarom
31 marca br. w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej
PSP w Białej Podlaskiej odbyły
się eliminacje powiatowe 38.
edycji ogólnopolskiego turnieju
wiedzy pożarniczej pod hasłem
„Młodzież zapobiega pożarom”.
Eliminacje powiatowe poprzedziły turnieje gminne i miejskie,
w których na terenie powiatu
bialskiego wzięło udział ponad
600 dziewcząt i chłopców.
W eliminacjach powiatowych, które otworzyli starosta
bialski dh Tadeusz Łazowski
i zastępca komendanta miejskiego PSP mł. bryg. Marek
Chwalczuk, wzięło udział ogółem 36 uczestników – finalistów
niższego szczebla. Rywalizowano
w trzech grupach wiekowych, tj.:

szkoły podstawowe, gimnazja,
szkoły ponadgimnazjalne.
Eliminacje powiatowe oceniane przez jury pod przewodnict wem mł. br yg. Witolda
Grajcara składały się z dwóch
etapów: I etap – test pisemny
składający się z 30 pytań, który
pisali wszyscy uczestnicy;
II etap – to finał ustny, do którego weszło po trzech uczestników
z każdej grupy wiekowej, którzy
uzyskali największą ilość punktów
z testu pisemnego oraz z przeprowadzonej dogrywki w I i II grupie.
W wyniku rozgrywek finałowych i ilości zdobytych punktów z testu pisemnego kolejność
zajętych miejsc przedstawia się
następująco w poszczególnych
grupach wiekowych:

Gmina Sławatycze

Sprzątanie nad Bugiem

Obchodzony 22 kwietnia
Dzień Ziemi stał się okazją do
przeprowadzenia zbiórki śmieci
na stadionie sportowym w Sławatyczach, oraz na terenie do niego
przyległym.
W akcji zorganizowanej
16 kwietnia przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sławatyczach udział wzięło 12 osób.

Po zakończeniu zbiórki wszyscy
udali się na ognisko, które odbyło się na placu przy bibliotece.
W w yśmienitych nastrojach
pieczono kiełbaski, które wszyscy jedli ze smakiem. Pomimo
wietrznej, ale słonecznej pogody
czas upłynął nam w miłej atmosferze.
Małgorzata Walczuk
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G m i n a Ko n s ta n t y n ó w
szkół za troskę o prawidłowe
wychowanie młodego pokolenia.
Ostatnim punktem wizyty było
zwiedzanie gimnazjum, szkoły
podstawowej, obiektów sportowych. Przez dłuższą chwilę
zatrzymano się przy dębach katyńskich ku czci bohaterów: por.
Hieronima Włostowskiego i por.
Zygmunta Skolimowskiego oraz
dębach poświęconych pamięci
papieża Św. Jana Pawła II, kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz
Tadeusza Zyberk-Platera.

Wizytacja kanoniczna
w parafii

W dniach 26-27 kwietnia
mieszkańcy parafii Konstantynów przeży wali podniosłe
chwile. Wizytę w parafii złożył
ksiądz biskup Kazimierz Gurda,
ordynariusz diecezji siedleckiej.
W niedzielę odbył się ingres księdza biskupa do kościoła
parafialnego pw. św. Elżbiety,
czyli uroczyste wejście do świątyni. Następnie ksiądz biskup
sprawował mszę św., podczas
której wygłosił do zebranych
pasterskie słowo. Natomiast po
mszy spotkał się w kościele ze
wszystkimi grupami działającymi w parafii, m.in. z: Kołami
Różańcowymi, Kołem Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie, chórem parafialnym i scholą,
bielankami, harcerzami, a także
z dziećmi pierwszokomunijnymi
i młodzieżą przygotowującą się
do Sakramentu Bierzmowania.
Ksiądz biskup odprawił również
uroczystą sumę. Po sumie biskup
uczestniczył w sali katechetycznej
w zebraniu zespołu synodalnego.
Kolejny dzień wizytacji rozpoczął się od nawiedzenia miejscowego cmentarza i modlitwy
za spoczywających na nim zmarłych. Biskup spotkał się także
w siedzibie Urzędu Gminy z wójtem, pracownikami urzędu oraz
z radnymi i sołtysami. Została
zaprezentowana sytuacja gminy
i jej walory. Następnie odwiedził
Dom Pomocy Społecznej w Kon-

stantynowie, gdzie uczestniczył
w spotkaniu z dyrekcją, wszystkimi pracownikami i mieszkańcami DPS oraz odwiedził osoby
leżące i miejscową kaplicę.
Ponadto biskup spotkał się z:
dyrektorami, nauczycielami, pracownikami, przedstawicielami
rodziców, dziećmi z przedszkola
samorządowego, uczniami ze
Szkoły Podstawowej im. Adama
Mickiewicza i Gimnazjum im.
Cypriana Norwida. Do szkoły
przybyli również Romuald Murawski - wójt gminy Konstantynów, ks. Leszek Borysiuk
- kapelan biskupa, ks. prałat
Stanisław Grabowiecki - dziekan dekanatu janowskiego, ks.
proboszcz Waldemar Tkaczuk,
ks. wikariusz Sławomir Gnyszka.
Po uroczystym powitaniu gości
przez przedszkolaków, uczniów
szkoły podstawowej i gimnazjum
oraz dyrektorów szkół zebrani
wysłuchali historii szkoły podstawowej i gimnazjum, wierszy
Adama Mickiewicza i Cypriana
Norwida – patronów placówek
oraz obejrzeli część artystyczną.
Ksiądz wygłosił krótką katechezę do zebranych oraz udzielił
swojego pasterskiego błogosławieństwa. Następnym punktem
wizyty była rozmowa z nauczycielami, pracownikami i rodzicami uczniów, podczas której
biskup podziękował rodzicom,
nauczycielom i pracownikom

Wizytacja parafii jest doskonałą okazją do spotkania wiernych z pasterzem diecezji oraz
zapoznania się biskupa z parafią,
funkcjonującymi w niej wspólnotami i prowadzoną działalnością duszpasterską. W naszej
parafii poprzednia wizytacja kanoniczna biskupa miała miejsce
9 lat temu, dlatego obecność biskupa sprawiła wszystkim wiele
radości.
ks. Sławomir Gryszka,
Marek Horbowicz
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na terenie ulic miasta. Wykonuje
utwory okolicznościowe religijne
i patriotyczne. W poprzednich latach śpiewał także Mękę Pańska I

Cantate Wielkanocną. Niektóre
występy chórzystów są nagrane na
nośnikach wideo.

(a)

Gmina Rokitno

Biskup odwiedził Rokitno
Wizytacja kanoniczna księdza biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy miała miejsce
w parafii Trójcy Świętej w Rokitnie 19 i 20 kwietnia br.
W pierwszym dniu biskup
uczestniczył w dwóch mszach
świętych w kościele parafialnym,
modlił się także na cmentarzu
parafialnym.
W drugim dniu wizyty spotkał się w Urzędzie Gminy z pracownikami, radnymi i sołtysami
z terenu gminy Rokitno.
Następnie odw iedził
Gminną Inst ytucję Kultur y
w Rokitnie. Tam na biskupa
czekali: druhowie z Ochotniczej
Straży Pożarnej z Rokitna i Lipnicy, kobiety z Kół Gospodyń
Wiejskich z Rokitna i Lipnicy,
przedstawiciele Gminnego Ludowego Klubu Sportowego oraz
pracownicy Gminnej Instytucji

Kultury i Gminnej Biblioteki
Publicznej. Kobiety z zespołu
śpiewaczego Podlasianki przywitały gościa piosenką do Matki
Bożej „Kobierzec Maryjny”.
Wizytację biskup zakończył
w Zespole Szkół w Rokitnie.
Spotkał się tam z uczniami Szkoły
Podstawowej im Jana Pawła II
i Gimnazjum oraz nauczycielami
i pracownikami Zespołu Szkół.
Młodzież przygotowała akademię
o Janie Pawle II.
Podczas pobytu biskupa
w Rokitnie towarzyszyli mu: ks.
prałat Stanisław Grabowiecki,
dziekan dekanatu janowskiego;
ks. Zbigniew Karwowski, proboszcz parafii Rokitno; ks. Jacek Guz, kustosz Sanktuarium
Bł. Męczenników Podlaskich
w Pratulinie; ks. Leszek Borysiuk, sekretarz ks. biskupa.
(a)

Terespol

Chórzyści śpiewali
w Wielki Piątek
Od szeregu lat oprawę muzyczną uroczystości religijnych
i patriotycznych zapewnia parafialny chór mieszany 4 głosowy.
Skład chóru ulega okresowym
zmianom wynikającym stąd,
że część chórzystów pracuje lub
uczy się poza miastem. Niezależnie od składu chór śpiewa
w okresie Bożego Narodzenia,
Wielkiego Postu oraz w pro-

cesjach Bożego Ciała. Bierze
również czynny udział wokalny
w uroczystościach patriotycznych takich jak: Święto 3 Maja,
1 września, 11 listopada.
Chórzyści najczęściej śpiewają na chórze kościelnym, ale
w czasie Triduum Paschalnego
występuje na galowo w prezbiterium kościoła, a w czasie procesji
Bożego Ciała śpiewa przy ołtarzach

Gmina Sławatycze

Nocna adoracja młodzieży

Pr z y g robie Pa ńsk i m
w Wielką Sobotę miejscowa
młodzież czynnie uczestniczyła
w nocnej adoracji. W słowno
muzycznych rozważaniach nie
zabrakło miejscowej scholi; szeroki repertuar pieśni wielkopostnych wyśpiewał męski chór
AVE, młodzieńcy przebrani

w wojskowe mundury ze zmianami co pół godziny bez przerwy trzymali straż przy grobie
Pańskim, dziewczęta w białych
sukniach prowadziły adorację
modlitewną. Adorację do białego rana pełniły również kółka
żywego różańca męskie i żeńskie.
(a)
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przeszliśmy ulicami Drelowa,
do poszczególnych stacji, przygotowaliśmy sceny te tradycyjne
i nowoczesne, które jeszcze bardziej wprowadziły nas w rozważania z ostatnich godzin życia
Jezusa Chrystusa. W przygotowania zaangażowali się dorośli,

młodzież i dzieci, Chcieliśmy,
aby Misterium było pięknym
doświadczeniem wielkopostnej
modlitwy i refleksji nad życiem,
cierpieniem i krzyżem.

rów Wiejskich na lata 2007-2013,
osi 4 LEADER, działania 413
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów,
a także w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania
odnowa i rozwój wsi.
Dzięki pozyskanym środkom
finansowym świetlica w Wyczółkach została rozbudowana
o łazienki i kotłownię, wyremontowana a także wyposażona
w sprzęt kuchenny i meble.

Dzięki temu miejsce użyteczności publicznej zyskało nowe,
lepsze warunki do organizowania spotkań i przyczyni się do
rozwijania aktywności lokalnej
społeczności.
Część artystyczną przygotował zespół „Zorza” z Cicibora Dużego, działający przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Białej Podlaskiej. Uroczystość zakończyła
się wspólnym biesiadowaniem
i poczęstunkiem.

Beata Lewczuk
Gminne Centrum Kultury
w Drelowie

Droga krzyżowa
ulicami Drelowa
Czas przygotowań do świąt,
to okres wzmożonej aktywności
i wielu prac w naszych domach,
to czas bardzo intensywnych
przygotowań, zarówno w wymiarze fizycznym, jak i duchowym. Jak przygotować święta
porad jest mnóstwo w Internacie, czy też w mediach. Jeśli
chodzi zaś o przygotowania duchowe, to już nie ma gotowych
przepisów a przecież są to najważniejsze święta dla chrześcijan, związane z wydarzeniami
męki śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Wydarzeniami,
k tóre sta now ią f unda ment

Kościoła, naszej wiary i dlatego domagają się specjalnego
przygotowania, by móc je należycie przeżyć. W Drelowie
staramy się, aby ten czas był
należycie w ykorzystany zarówno duchowo, jak i twórczo.
W okresie Wielkiego Postu,
grupa teatralna działająca przy
Gminnym Centrum Kultury
w Drelowie przygotowy wała
Misterium Męki Pańskiej, a 29
marca w Niedzielę Palmową,
wspólnie z mieszkańcami parafii Drelów uczestniczyła w nabożeństwie Drogi Krzyżowej.
W przebraniach z rekwizytami,

Gmina Piszczac

Nowy blask świetlicy
w Wyczółkach
Świetlica wiejska w Wyczółkach została rozbudowana,
gruntownie w yremontowana
oraz wyposażona w nowy sprzęt.
Jej otwarcie nastąpiło 11 kwietnia br., na które przybyli licznie
zaproszeni goście. Uroczystość
poprowadziła sołtys Wyczółek
Grażyna Tarasiuk. Świetlica
została poświęcona przez ks.
kanonika Romana Sawczuka,
proboszcza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Piszczacu.
Symboliczną wstęgę przecięli
m.in.: Kamil Kożuchowski, wójt
gminy Piszczac; Riad Haidar,
wiceprzewodniczący Sejmiku
Województ wa Lubelsk iego,
a także Grzegorz Panasiuk,

przewodniczącego Rady Gminy
Piszczac.
Całkowity koszt remontu
wyniósł ponad 205 tys. zł. Środki
finansowe w wysokości prawie
133,5 tys. zł zostały pozyskane
dzięki podpisanemu porozumieniu
pomiędzy samorządem województwa lubelskiego, a gminą Piszczac
na realizację operacji „Rozbiórka
świetlicy wiejskiej w Wyczółkach”
oraz „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wyczółkach”.
Powyższe przedsięwzięcia zrealizowane zostały na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju
realizowaną przez Bialskopodlaską
Lokalną Grupę Działania w ramach Programu Rozwoju Obsza-

M. Dadacz
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rytetu naszych czasów, który mówił konsekwentnie o wartościach,
a Jego punktem odniesienia był
Chrystus. Ks. proboszcz parafii
Komarno Stanisław Smoliński
był pod wrażeniem występu
dzieci. W swojej wypowiedzi
podkreślił, istotę słów wypowiedzianych podczas uroczystości
na temat pontyfikatu Jana Pawła
II. „Każdy człowiek, tak jak papież, powinien swoją postawą,
czynami dawać świadect wo
wiar y”. Za zaprosze„Wy jesteście nadzieją świata, nie i możliwość wysłuchania wzruszającego
wy jesteście nadzieją Kościoła, koncertu poświęconego
wy jesteście moją nadzieją.” niezwykłemu Polakowi,
Jan Paweł II podziękowała oficjalnie
dyrektor Halina Mincewicz. Wsłuchując się
gram słowno-muzyczny. Młodzi w słowa piosenek, wróciła paartyści przypomnieli postać nie- mięcią do wydarzeń sprzed roku,
zwykłego człowieka - Jana Pawła kiedy była na kanonizacji naszego
II, Jego życie, służbę Bogu i lu- Papieża w Rzymie.
Koncert papieski miał bardziom. Popłynęły słowa wierszy
i pieśni sławiące pamięć Papieża dzo podniosły charakter, skłonił
obecnych do refleksji nad własPolaka.
Dyrektor szkoły podzięko- nym życiem i postępowaniem.
wała dzieciom za występ oraz Postać Jana Pawła II na zawsze
nauczycielom za przygotowanie pozostanie w myślach i sercach
uroczystości. Przyznała, że Jan Polaków.
Paweł II był największym autoKatarzyna Nowik
blioteki Pedagogicznej w Białej
Podlaskiej Annę Denkiewicz
oraz rodziców uczniów. W uroczystości wzięli udział również
uczniowie, nauczyciele, a także
pracownicy szkoły.
Dzieci z przedszkola pod
opieką wychowawczyni Haliny
Juszczuk oraz uczniowie z klas
IV-VI pod kierunkiem katechetki
Moniki Maleńczyk i nauczycielki
muzyki Moniki Demianiuk zaprezentowali wzruszający pro-

Gmina Konstantynów

Koncert papieski
10 kwietnia br. w Szkole
Podstawowej im. Kajetana Sawczuka w Komarnie Kolonii odbył
się koncert pod hasłem: „Dumni i
wdzięczni za dar Jego Osoby dla
Polski i świata”. Uroczystość ta
została poświęcona Papieżowi,
Świętemu Janowi Pawłowi II.
Była ona wyrazem wdzięczności
za katechezę Jego życia i nauczania, za chrześcijańską miłość, odwagę, pokorę i mądrość, którymi
dzielił się z ludźmi. Jego pontyfikat zmienił losy wielu ludzi,
a nawet narodów.
Dyrektor szkoły Grażyna
Jasińska-Pykało serdecznie powitała wszystkich zacnych gości

przybyłych na koncert: ks. proboszcza parafii Komarno Stanisława Smolińskiego, sekretarza
powiatu Jana Jańczuka, dyrektora
Gminnego Centrum Kultury
w Konstantynowie Teresę Bartosiewicz, dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
Halinę Mincewicz, dyrektora
Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Komarnie Piotra
Malesę, koordynatora Centrum
Administracyjnego Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Komarnie Teresę Lewczuk,
kierownika wydziału gromadzenia i opracowania zbiorów Bi-

Gmina Sosnówka

Pasowanie na
czytelnika

Do kalendarza uroczystości oraz ukazanie właściwego spoorganizowanych w Szkole Pod- sobu spędzania wolnego czasu.
stawowej w Sosnówce na stałe Uczniowie klasy pierwszej zoweszło pasowanie uczniów klasy stali uroczyście przyjęci w poczet
pierwszej na czytelników biblio- czytelników biblioteki szkolnej
tek i szkolnej.
14 k w i e t n i a
My, uczniowie pierwszej klasy
Wydarzenie
b r. G o ś c i e m
uroczyście przyrzekamy,
to org a n i z ospotkania była
że będziemy kochać książki,
wane jest zwydyrektor szkoły
krzywdy zrobić im nie damy.
kle wtedy, gdy
Anna Olejnik,
I wskazówek, i rad książek
pierwszoklasiści
która w swoim
będziemy słuchać z uwagą.
znają już cały
wystąpieniu zaObowiązki czytelnika traktować
alfabet i potrafią
chęcała pierwz wielką powagą!
czytać. Celem
sz ok lasistów
Przyrzekamy!
uroczystości jest
do cz y tania.
wzbudzenie zainteresowania ucz- Opiekun biblioteki Magdaniów książkami, kształtowanie lena Chotyniec opowiedziała
nawyku stałego kontaktu z nimi uczniom, jak powstaje książka

oraz przybliżyła zasady dbania i
szanowania książek. Następnie
przyszli czytelnicy układali historyjkę obrazkową, odpowiadali
na pytania dotyczące bajek oraz
tworzyli ich tytuły z rozsypanki
sylabowej. Po zadaniach przyszedł czas na uroczyste paso-

wanie, a nowi czytelnicy złożyli
przyrzeczenie, że będą kochać
i szanować książki. Wszystkim
nowym czytelnikom biblioteki
szkolnej pozostaje życzyć wielu
przyjemnych i wytrwałych chwil
spędzonych z książką w ręku.
(a)
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Młodzież pamięta o patronie szkoły
25 marca br. w Szkole Podstawowej w Rossoszu odbyła się
doniosła uroczystość. Tego dnia
przypadała 97. rocznica urodzin
patrona szkoły - ppłk Stefana
Skoczylasa.
Na początku uroczystości przedstawiciele młodzieży
miejscowej Szkoły Podstawowej
i Publicznego Gimnazjum oraz
przybyłe delegacje, złożyły kwiaty
i zapaliły znicze przy pomniku
patrona szkoły. Następnie Lucyna
Krać, dyrektor szkoły przywitała
licznie przybyłych gości, m.in:
ppłk Mariana Wojtasa ps. „Karp”,
członka Prezydium Zarządu
Głównego Ogólnopolskiego
Związku Żołnierzy BCh w Warszawie; kapitana Juliana Strumińskiego, członka Prezydium
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Żołnierzy BCh w Lublinie; mgr Edwarda Harasima,
wiceprezesa Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Żołnierzy BCh
w Lublinie; dr inż. Tadeusza
Sorokę, przewodniczącego Rady
ZG Stowarzyszenia Żołnierzy
BCh w Lublinie; Józefa Kościaniuka, przedstawiciela Oddziału
BCh w Radzyniu Podlaskim oraz
Franciszka Jerzego Stefaniuka,
posła na Sejm RP, a także przedstawicieli władz wojewódzkich,
powiatowych i gminnych.
Lucyna Krać przypomniała,
że w 1964 roku nadano szkole
imię patrona. Następnie przybliżyła sylwetkę ppłk Stefana
Skoczylasa, który urodził się
25 marca 1918 roku w Turowoli na Lubelszczyźnie. Był

szóstym dzieckiem w rodzinie
Franciszka Skoczylasa, rolnika
z podlubelsk iej wsi. Stefan
Skoczylas był bardzo dobrym
i pilnym uczniem. W 1932 roku
ukończył szkołę powszechną
w Puchaczowie i zdał egzamin
do Gimnazjum Jana Zamojskiego w Lublinie. Lata spędzone w gimnazjum nie były
łatwe. Brakowało pieniędzy na
zakup mundurka, książek, zeszytów. Dlatego w czasie wakacji Stefan pracował, aby zarobić
na wydatki związane z nauką.
W szkole ujawniły się jego
zdolności i przywódczy temperament. Był członkiem samorządu szkolnego oraz redagował
międzyszkolne pismo młodzieży
szkół lubelskich „W słońce”.
W 1937 roku zdał maturę.
Wstąpił do Zw iązku Młodzieży Wiejskiej „Siew” otrzymał pracę instruktora Zarządu
Wojewódzkiego tej organizacji.
W Lublinie, gdzie mieszkał
w ydawał Biuletyn Podlaski,
w którym szerzył wiarę w konieczność walki z hitleryzmem.
Wybuch wojny nie pozwolił mu
kontynuować studiów na wydziale prawno – ekonomicznym
KUL. W 1941 roku 25 letni
Stefan Skoczylas objął funkcję
komendanta Podokręgu IVa
Batalionów Chłopskich. Podlegały mu obwody: Włodawa,
Biała Podlaska, Łuków, Siedlce
i Radzyń Podlaski. W tym czasie był redaktorem pisma „Roch”
i „Idzie wolność”, gdzie zamieszczał swoje artykuły. W lutym

1944 roku na bazie I Batalionu
Ziemi Podlaskiej zorganizował Leśną Szkołę Podchorążych Batalionów Chłopskich
w okolicach Rossosza - w lesie
Sumierz. W czerwcu 1944 roku
został aresztowany w pociągu
przez gestapo i osadzony na
Pawiaku w Warszawie. Następnie przewieziono go do obozu
koncentracyjnego Gross Rosen
i Dora Mitelbau. Stąd z grupą
więźniów planuje ucieczkę, która
kończy się niepowodzeniem. Po
schwytaniu schorowany i wycieńczony zmarł w szpitalu więziennym w styczniu 1945 roku.
W przemówieniu przewijała się
refleksja, „Czego uczy nas nasz
patron?”. Po tym uczczono minutą ciszy Jego pamięć.
Spośród zaproszonych gości
głos zabrał poseł Franciszek Stefaniuk, który podkreślał potrzebę
szacunku dla naszych ojców i dla
historii. Jest to szczególnie ważne
dziś, kiedy zmienia się polska
wieś. Nawiązując do krótkiego,
27-letniego, ale jakże bogatego,
życiorysu patrona apelował do
młodzieży, aby nie wstydziła się
swoich wiejskich „korzeni” oraz
aby dobrze wykorzystała wywalczone dobra, jak: wolność i pokój.
W listach gratulacyjnych
i przemówieniach gości nawiązywano do szacunku społeczności
szkolnej dla patrona szkoły. Podkreślano, jak ważne jest kształtowanie w młodym pokoleniu
odpowiedzialności za swój kraj
i „Małą Ojczyznę”. Były także
życzenia, aby uczniowie w przy-

szłości zawsze potrafili stanąć
w obronie najwyższych wartości
– tak, jak patron szkoły.
W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Żołnierzy
BCh w Lublinie dr inż. Tadeusz
Soroka wręczył dyrekcji i Józefowi Koprianiukowi medal
z wizerunkiem gen. Franciszka
Kamińskiego w dowód wieloletniej współpracy. Zaś przyjaciele
szkoły Józef Koprianiuk i Zygmunt Mazurek uhonorowani
zostali podziękowaniami za pomoc przy organizacji wycieczek
młodzieży szkolnej do Sumierza.
Józef Kościaniuk tradycyjnie, jak od wielu lat recytował
wzruszające wiersze własnego
autorstwa.
Podczas tejże uroczystości
podsumowany został szkolny
konkurs wiedzy o patronie kierowany do uczniów klas starszych.
W konkursie pierwsze miejsca
zajęły ex aequo: Gabriela Dąbrowska, Andżelika Bańkowska,
Gabriela Żelazowska i Paulina
Bujnik, drugie miejsce otrzymała
Julia Beń, zaś trzecie Paulina Mazurek. Koordynatorem konkursu
był nauczyciel historii Marek Kulawiec. Nagrodzono też laureatów
konkursu plastycznego „Medal
ppłk Stefana Skoczylasa”. Zostali
nimi: Mikołaj Makaruk, Jakub
Pawlukiewicz, Szymon Makaruk,
Zofia Dymowska, Jakub Kopryaniuk, Małgorzata Najdyhor,
Emila Napiórkowska, Aleksandra
Bujnik, Jan Głowacki, Andżelika
Bańkowska, Weronika Najdyhor,
Natalia Kalicka. Koordynatorem
konkursu była nauczycielka plastyki Joanta Dymowska.
Zwieńczeniem uroczystości
były występy artystyczne młodszej grupy zespołu teatralnego
Wierzbak i pod k ierunk iem
Danuty Szaniawskiej. Zespół
odtworzył dawne zabawy ludowe, być może w takie bawił
się patron, kiedy był dzieckiem.
Zaś uczniowie starszych klas
przedstawili montaż poetycki
pod kierunkiem Urszuli Tomczak. Oprawę muzyczną wykonał szkolny chór, który prowadzi
Agnieszka Zgiet. Kolejna lekcja
żywej historii – czyi 98 rocznica
urodzin patrona w marcu za rok.
Zapraszamy.
Danuta Szaniawska
Foto: Szymon Dymowski
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Gmina Sosnówka

Instruktorzy uczą się
ginących zawodów
W ramach projektu „Ginące
zawody pomysłem na przyszłość”
13 kwietnia br. w Europejskim
Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy
rozpoczął się kurs umiejętności
zawodowych dla instruktorów
praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w jednostkach OHP
na terenie całej Polski.
Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, których oficjalnie
powitał komendant główny OHP
Marian Najdychor, zostaną przeszkoleni przez kadrę Nadbużańskiego Uniwersytetu Ludowego.
Do końca kwietnia uczestnicy
kursu będą się kształcić w zawodach pokrewnych do tych, które
nabyli według obowiązującej klasyfikacji zawodowej tj.: krawiec
– tkacz, ślusarz – kowal, dekarz
- strzecharz, stolarz – kołodziej,
murarz – kamieniarz, zdun, kucharz – cukiernik, piekarz, rymarz – kaletnik, w celu nabycia
kompetencji w zakresie nauczania
zawodów ginących. Po zakończeniu kursu będą z kolei nauczać
beneficjentów unijnego projektu
„Ginące zawody pomysłem na

przyszłość” podczas zajęć warsztatowych w pracowniach ginących zawodów usytuowanych na
terenie ECKiW OHP w Roskoszy, których uroczyste otwarcie
nastąpi na początku czerwca br.
Zadaniem projektu jest połączenie reaktywacji zapomnianych zawodów z aktywizacją
i przywróceniem na rynek pracy
młodzieży w wieku 18-25 lat
zagrożonej wykluczeniem społecznym. Zdobycie zawodu przez
młodzież w nowych zawodach
da szansę na rozpoczęcie własnej
działalności gospodarczej, zdolnej ocalić tradycyjne rękodzieło
i rzemiosło artystyczne.
Uczestnicy projektu zostaną
objęci wsparciem opiekuńczo-wychowawczym, a w ramach
działań szkoleniowych wezmą
udział w zajęciach grupowych
z doradzt wa zawodowego,
warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, kursie przedsiębiorczości, kursach zawodowych
oraz przygotowaniu zawodowym
w zakresie zawodów ginących.
Małgorzata Zając
ECKiW OHP w Roskoszy

Obchodzili Dzień
Ziemi
22 kwietnia w Szkole Podstawowej w Sosnówce obchodzono Światowy Dzień Ziemi.
Tegoroczne obchody przebiegały
pod hasłem „Z energią zmieńmy
źródła” i poświęcone zostały promocji odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.
Chcąc zwrócić uwagę na to, co
można zrobić, żeby oszczędzać
naturalne zasoby oraz jak ważna

jest troska o przyrodę, uczniowie
pod okiem nauczycielki Urszuli
Kaźmieruk przygotowali krótką
część artystyczną przypominającą o zasadach, którymi powinni
kierować się ci, którzy chcą być
eko. Po części artystycznej odbył
się quiz przyrodniczy dla klas IV-VI, który poprowadziła Jadwiga
Hołowieniec-Wegera.
(a)
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Nowy okres programowania
Bialskopodlaskiej Lokalnej
Grupy Działania
Rozmowa z Mariuszem Kostką,
prezesem BLGD
- Bialskopodlaska Lokalna
Grupa Działania obejmuje zasięgiem obszar 17 gmin powiatu
bialskiego, 2754 km kw., 115.000
mieszkańców. Od początku istnienia realizuje podejście Leader
w rozwoju obszarów wiejskich.
Metoda Leader jest oddolnym, trójsektorowym partnerstwem prowadzonym w oparciu
o wspólnie opracowaną Lokalną
Strategię Rozwoju. Celem bialskiej Lokalnej Strategii Rozwoju
(w skrócie LSR) jest poprawa
jakości życia mieszkańców poprzez: rozwój turystyki, zachowanie i ochrona dziedzictwa
kulturowego i naturalnego oraz
akt y wizację społeczeńst wa.
Lokalne Grupy Działania zakończyły wdrażanie Lokalnych
Strategii Rozwoju z lat 20072013. Obecnie organizacje są
w trakcie dokonywania ewaluacji
końcowych, podsumowujących
realizację celów, działań i wskaźników zapisanych w dokumentach. Działania te są konieczne
do oceny stanu wdrażania LSR
oraz w y pracowania
kierunków zmian
na przyszłość.
D zia łan ia BLGD
współf inansowane
były ze
ś ro d k ów
unijnych
w
ramach Osi
4 PROW
na lata 20072013.

* Proszę o przypomnienie
wielkości środków na realizację
strategii w latach 2007-2013.
- W 2009 roku, po ogłoszonym konkursie przez samorząd
województ wa, podpisaliśmy
umowę w sprawie wyboru LGD
do realizacji LSR. Zakontraktowaliśmy na ten cel ponad 10
mln zł. Nasza Lokalna Strategia Rozwoju zakładała realizację
celów głównych, czyli: poprawę
jakości życia poprzez rozwój turystyki w regionie objętym LSR;
zachowanie i ochronę dziedzictwa kulturowego i naturalnego
obszaru objętego LSR; aktywizację mieszkańców, wzmacnianie kapitału społecznego poprzez
rozwój aktywności mieszkańców
regionu i przedsięwzięć, tj. utworzenie szlaków turystycznych
(wodnego, konnego i rowerowego) oraz tworzenie wiejskich
centrów aktywności społecznej
i wiosek tematycznych. Mogliśmy wydawać pieniądze na realizację strategii poprzez cztery
operacje: odnowę i rozwój wsi,
różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
tworzenie
i rozwój mik ropr z edsiębiorst w
i małe
projekt y.
Mieliśmy
również
w ydzielony budżet
na projek t
w spółprac y,
akty wizację
i koszty funkcjonowania. Podział
f undusz y

dostosowywaliśmy do potrzeb
społeczeństwa. Trzy razy przesuwaliśmy pieniądze w budżecie,
aby jak najlepiej zostały wykorzystane i jak największa liczba
beneficjentów mogła z nich skorzystać.
* Jaki jest poziom ich wydatkowania w powiecie bialskim?
- Niestety, nie wykorzystaliśmy wszystkich zakontraktowanych funduszy. Największym
problemem był wkład własny naszych beneficjentów. O ile łatwiej
było aplikować o środki samorządom, to podmiotom społecznym
było bardzo trudno. Wsparcie finansowe otrzymywali w formie
refundacji, czyli najpierw musieli
zrobić przedsięwzięcie za własne
pieniądze, a dopiero po zakończeniu ubiegać się o częściowy
zwrot poniesionych nakładów.
Najwięcej środków wydaliśmy na
małe projekty – ponad 3,5 mln
zł. Następnie odnowa i rozwój
wsi – 2 mln 735 tys., tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw –
375 tys. złotych i różnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej 355 tys. złotych. Projekt
współpracy pochłonął ponad 270
tys. złotych.
* Jakie podmioty najwięcej
skorzystały z funduszy i jakie
były ich przedsięwzięcia inwestycyjne?
- Najwięcej przedsięwzięć,
bo aż 171, dotyczyło małych projektów. Wnioskodawcami były
instytucje kultury, gminy, jak
również, co bardzo nas cieszy,
organizacje społeczne i osoby fizyczne. Wszystkie zrealizowane
przedsięwzięcia musiały mieścić
się w ramach lokalnej strategii
rozwoju i realizować jej wskaźniki. Były to na przykład: zakupy
strojów ludowych, modernizacje
małej infrastruktury na szlakach
turystycznych, pielęgnowanie
tradycji, kultury i dziedzictwa
narodowego, ale również wyposażenia wiejskich centrów
aktywności społecznej. Drugim pod względem kwotowym
były przedsięwzięcia z zakresu
odnowy i rozwoju wsi. Były to
zdecydowanie większe projekty.
Beneficjentami tych operacji były
samorządy gmin. Dofinansowaliśmy również powstanie nowych
miejsc pracy, oferujących usługi
turystyczne i około turystyczne

zgodne z naszymi zapisami
z LSR.
* Kiedy zostaną zakończone
prace związane z rozliczeniem
minionego okresu programowania?
- Wszystkie prace i zadania, które sobie założyliśmy na
ten rok, jak również rozliczenie
poprzedniego okresu musi nastąpić do 30 czerwca tego roku.
Czasu nie zostało dużo, a jeszcze kilka przedsięwzięć przed
nami. Uczestniczymy w targach turystycznych AgroTravel
w Kielcach, zaplanowaliśmy
jeszcze kilka szkoleń dla naszych
mieszkańców, ale najważniejsze
przedsięwzięcie, do którego bardzo mocno się przygotowujemy,
to konferencja podsumowująca
wdrażanie lokalnej strategii rozwoju z lat 2007-2013. Będzie to
całodniowa konferencja pokazująca, jak pracowaliśmy przez
7 lat, co udało nam się zrobić
i z czego jesteśmy dumni. Konferencja nie będzie tylko siedzeniem za stołem, patrzeniem na to,
co wyświetla się na projektorze
i słuchaniem prelegentów. Będzie
również element interaktywny,
który można dotknąć, zobaczyć
dokładnie, co udało nam się
zrobić przez ostatnie siedem lat.
Zaprosiliśmy wspaniałych gości.
Tego wszystkiego będzie można
doświadczyć pod koniec maja.
* Projekt współpracy międzynarodowej o nazwie TEAM,
ostatnio prowadzony przez
BLGD, zakładał utworzenie innowacyjnego oznakowania szlaków turystycznych i założeń do
„Domu Regionu” - innowacyjnej
formy współpracy trójsektorowej.
Na jakim etapie są prace nad jego
realizacją?
- Projekt współpracy jest obligatoryjnym elementem realizacji
LSR. Każda LGD musiała taki
projekt zrealizować. My, jako jedyni w województwie lubelskim
i jako jedna z dziesięciu LGD
w kraju zrealizowaliśmy go z partnerami zagranicznymi. Nawiązaliśmy współpracę z dwoma LGD
z Belgii. Od 2010 roku wspólnie
przekazujemy sobie wiedzę, doświadczenie i pomysły tak, aby ten
projekt wyróżniał się na tle innych.
Zaowocowało to nagrodą w europejskim konkursie na najlepszy
projekt współpracy Unii Euro-
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pejskiej. Znaleźliśmy się w gronie
pięciu najlepszych w dziedzinie
współpracy turystycznej w Europie. To dla nas wielki zaszczyt.
W maju 2014 r. zakończyliśmy
wspólny projekt, którym dzisiaj
możemy się pochwalić i co ważne,
każdy mieszkaniec naszego powiatu może go zobaczyć. Wytyczyliśmy i oznakowaliśmy ponad
1100 km tras rowerowych na
terenie powiatu. Spotykamy się
z bardzo dobrymi ocenami naszych
działań przede wszystkim ze strony
osób czynnie uprawiających turystykę rowerową. Co do założeń do
„Domu Regionu” to zobaczyliśmy,
jak funkcjonuje on w Belgii, jakie
niesie korzyści dla mieszkańców,
samorządów i przedsiębiorców.
Mamy nadzieję, że nowy okres
projekcji finansowej pozwoli nam
na uruchomienie takiej instytucji
na naszym terenie.
* Jak po kilku latach funkcjonowania wygląda rozpoznawalność BLGD na terenie swojego
działania?
- Jesteśmy dobrze rozpoznawalni. Mieszkańcy utożsamiają
nas z turystyką, co bardzo cieszy. Ponad 200 dofinansowanych
projektów robi swoje. Do tego
dochodzi ponad 1100 znaków
z naszym logo na wytyczonych
szlakach tur yst ycznych. To
wszystko sprawia, że o BLGD
jest głośno w powiecie. Mamy
bardzo dużo telefonów, zapytań,
kiedy będą nowe nabory, wyjazdy studyjne, kiedy będziemy
organizować szkolenia dla naszych mieszkańców, to wszystko
świadczy o tym, że na dobre wpisaliśmy się w świadomość osób
żyjących na terenie powiatu.
* Jakie zmiany organizacyjne
czekają stowarzyszenie w nowym
okresie programowania?
- Nie zakładaliśmy dużych
zmian w strukturze, niemniej
jednak będziemy musieli przebudować nieco reprezentatywność w poszczególnych gminach.
Ustawa o rozwoju kierowanym
przez lokalną społeczność, tzw.
ustawa RLKS, nakłada na nas
pewne obostrzenia. Na pewno
zmienimy skład rady oceniającej
wnioski, co też jest pokierowane
wymogami ustawy. Czekamy na
większe zaangażowanie przedsiębiorców chcących czynnie uczestniczyć w naszych działaniach.

* Jak będzie się kształtowała
druga LSR w powiecie bialskim
planowana przez BLGD?
- Będzie kontynuacją pierwszej. Dostrzegamy jak dzisiaj
reagują mieszkańcy na słowo
turystyka. Nie jest ono dzisiaj już
czymś obcym, oderwanych od
rzeczywistości. Dzisiaj to słowo
wkomponowuje się w codzienne
życie. Pokazaliśmy mieszkańcom, że na tym, co mamy wokół
siebie, naturze, kulturze, dziedzictwie połączonym z turystyką
można zarabiać. To się już dzisiaj
dzieje. Ale daleko nam jeszcze
do partnerów z Belgii, Francji
i Hiszpanii. Dlatego musimy
kontynuować rozpoczęte prace,
tak aby nowa LSR kompleksowo
przygotowała ofertę turystyczną
i przekonała potencjalnych turystów do tego, że warto u nas
odpoczywać. Do nowej LSR
włączymy proekologiczność.
Będziemy stawiać na przedsięwzięcia zawierające w sobie
elementy ekologii. W kartach
weryfikacji wniosku będziemy
dawać dodatkowe punkty, jeśli
wnioski będą zawierały właśnie
takie rozwiązania. Wszystko po
to, aby jeszcze lepiej uwypuklić
turystom nasz czysty ekologicznie teren.
* Czy trwają już prace nad
opracowywaniem założeń nowej
strategii działania?
- Prace trwają od dawna.
Może nie widać ich na zewnątrz,
bo były prowadzone w zaciszach
biur, ale teraz wychodzimy na zewnątrz, do mieszkańców. Rozpoczęliśmy proces konsultacji
społecznych. Przeprowadzimy
w każdej gminie minimum po
jednym spotkaniu konsultacyjnym z mieszkańcami. Przedstawimy zar ys nowej LSR,
pokazujemy jak zrealizowaliśmy
poprzednią, rozdajemy ankiety
anonimowe, aby dowiedzieć się,
czego jeszcze oczekują od nas
i nowej LSR mieszkańcy. Założyliśmy sobie, żeby przygotować draft nowej LSR do końca
czerwca br. To ambitny plan, ale
wykonalny. Wiem, że we współpracy z mieszkańcami uda nam
się wspólnie przygotować nowy
dokument, na którym będziemy
pracować przez kolejne kilka lat.
Rozmawiała Krystyna Laskowska
LODR w Końskowoli

Gmina Kodeń

Wielkanocne spotkanie
w Kodniu

26 marca miało miejsce uroczyste śniadanie wielkanocne organizowane przez WTZ i ŚDS w
Kodniu. Obok uczestników i pracowników WTZ i ŚDS wzięli w
nim udział goście: Jerzy Troć, wójt
gminy Kodeń; Halina Mincewicz,

zentowali Misterium Męki Pańskiej. Występ skłonił do zadumy
i refleksji nad sensem życia oraz
znaczeniem Świąt Wielkanocnych. Pojawiły się łzy wzruszenia. Zgromadzeni goście z dużą
życzliwością i uznaniem przyjęli

dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej; Anna Skerczyńska, kierownik działu w PCPR; o. Bernard
Briks, proboszcz Parafii Św. Anny
w Kodniu; mjr Sławomir Stańczuk, kierownik OZ w Zabłociu
Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej; Barbara Kałużyńska oraz
kierownicy i dyrektorzy instytucji
działających na terenie gminy, oraz
rodzice i rodziny podopiecznych.
Po powitaniu wszystkich zebranych przez kierownik WTZ,
uczestnicy WTZ i ŚDS zapre-

występ. Po krótkiej modlitwie
i poświęceniu pokarmów wszyscy zasiedli do świątecznego
posiłku.
Na zakończenie spotkania
wójt Jerzy Troć wręczył dyplomy
i nagrody za najwyższą frekwencję w 2014 r. Z WTZ otrzymali
je: Edyta Magier, Adam Biegajło,
Przemysław Marczuk, Andrzej
Łuciuk, Artur Dżaluk, natomiast
z ŚDS: Mariusz Kaliszuk, Anna
Bujalska, Malwina Cebula i Dawid Dobrowolski.
(a)
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Pszczelarz doceniony
statuetką
Związek Pszczelarzy Podlasie w Białej Podlaskiej obejmuje
działaniem teren południowego
Podlasia. Na terenie powiatów:
bialskiego, radzyńskiego, parczewskiego, łosickiego zrzesza 15
kół pszczelarskich: dwa z miasta
Biała Podlaska, dwa z miasta
i gminy Terespol, jedno z miasta
i gminy Międzyrzec Podlaski oraz
z Piszczaca, Rokitna, Konstantynowa, Łomaz, Leśnej Podlaskiej,
Sosnówki, Jabłonia, Komarówki,
Ulana i Platerowa. Zarząd i jego
członkowie są zaangażowani
w pracę na rzecz pszczelarstwa na
terenie południowego Podlasia,
regionu manifestującego czyste
i zdrowe środowisko.
Pszczoły w środowisku są
nieodzownym elementem wzbogacającym przez zapylanie szatę
roślinności na ulicach, w parkach,
sadach, ogrodach, enklawach

pszczelarskiej: produkowanie żywności o wysokich walorach spożywczych, zapewnienie pszczołom
warunków zgodnych z potrzebami
bytowania, regulowanie funkcjonowania systemów przyrodniczych, unikanie jakichkolwiek
form zanieczyszczania środowiska.
Członkowie związku czynnie uczestniczą w spotkaniach
integracyjno-szkoleniow ych.
W styczniu odbyła się uroczystość wręczenia Statuetki Księdza dr Dzierżona szczególnemu
członkowi naszego związku
bratu zakonnemu Janowi Szczęchowi z Klasztoru O.O. Oblatów
w Kodniu. Kodeń, jako miasto
założone przez Jana Sapiehę
w XV wieku jest obecnie osadą
z bogatą i ciekawą historią. Mikołaj Sapieha książę na Kodniu,
marszałek litewski wnuk Jana
osobliwym zdarzeniem uświet-

polno-łąkowo-leśnych. Produkty
pszczele są potrzebne ludziom nie
tylko ze względów smakowych, ale
przede wszystkim zdrowotnych.
Społeczeństwo regionu bardzo ceni
te wartości. Pszczelarze prowadząc
swoją działalność są świadomi, że
przestrzegają zasad dobrej praktyki

nił piękne i znane miasto położone nad Kalmanką i Bugiem,
które było siedzibą potężnego
rodu Sapiehów linii kodeńskiej.
Mikołaj zapadłszy na ciężką chorobę udał się na pielgrzymkę do
Rzymu, celem uproszenia Boga
o powrót do zdrowia. Zdrowie

odzyskał i po błogosławieństwie
papieża Urbana VIII pozostał
sam w kaplicy, gdzie na ołtarzu
znajdował się cudowny obraz
Najświętszej Panny de Guadaluppe. Obraz spodobał mu się
bezgranicznie i postanowił go
przywłaszczyć. Nie wchodząc
w szczegóły, wykradł go i przywiózł do Kodnia. Papież rzucił
klątwę, a sąd w Warszawie skazał go na rok więzienia. W 1635
roku po pertraktacjach i pracach
pokutnych na rzecz ważnych
spraw religijnych Ojciec Święty
uwolnił go od klątwy i kary oraz
darował cudowny wizerunek
Matki Boskiej. Wydarzenie to,
typowe dla tamtych czasów, o zapale wiary niecofającej się przed
świętokradztwem opisała barwnie znana pisarka Zofia Kossak
Szczucka w powieści „Błogosławiona wina”. Obecnie ma powstać
film o tej historii. Kodeń w życiu
duchowym powiatu bialskiego
i całego Podlasia miał i ma takie
znaczenie, jak Wilno dla Litwy,
Częstochowa dla Polski. Dlatego
też Moskale po powstaniu styczniowym w roku 1863 specjalną
uwagę zwrócili na Kodeń starając
się sparaliżować jego wielką rolę
dla polskości. Miejscowa ludność
mimo ucisku i terroru ze strony
zaborcy mężnie broniła kościoła
i obrazu. Tłum rozpędzono bagnetami, byli ranni, aresztowani,
wywożeni na Sybir. W 1875 roku
cudowny obraz wyjęto i z rozkazu rządu rosyjskiego wywieziono do Częstochowy (na prawej
ścianie Bazyliki Jasnogórskiej jest
tablica potwierdzająca ten fakt).
Po odzyskaniu niepodległości
uroczyście sprowadzono obraz
matki Boskiej do Kodnia oddając go pod straż Ojców Oblatów,
którzy osiedlili się w klasztorze.
Obraz był i jest dalej nawiedzany
przez liczne pielgrzymki.
Brat zakonny Jan Szczęch jest
seniorem środowiska pszczelarzy
południowego Podlasia. Od kilkudziesięciu lat prowadzi pasiekę
w sposób wybitnie profesjonalny.
Początkowo od 1949 roku w Markowicach na Kujawach, następnie
w Świętym Krzyżu na Kielecczyźnie, a od 1963 r. przy Klasztorze w Kodniu. Jego produkty
pszczele są znane wśród pątników przybywających do Sanktuarium Matki Boskiej Kodeńskiej.

Dzieli się swoimi doświadczeniami z innymi pszczelarzami.
W latach 1975-1980 był członkiem Zarządu Koła Pszczelarzy w Kodniu. Jest członkiem
Związku Pszczelarzy Podlasie
w Białej Podlaskiej, w którym
czynnie uczestniczy i wspiera
wszelkie akcje szkoleniowo-integracyjno-propagandowe na
rzecz ochrony środowiska naturalnego, rozwoju pszczelarstwa.
Jest uczynny, miły, koleżeński
i potrafi współpracować z człon-

kami wielu kół pszczelarskich.
Zajmuje się ogrodnictwem i sadzi drzewa, zioła, rośliny owadopylne i też w tej dziedzinie dzieli
się doświadczeniami. Jako członek Zgromadzenia Zakonnego
wpływa duchowo na środowisko
pszczelarzy szczególnie w zorganizowanych spotkaniach tego środowiska. Jego postać, jako osoby
duchownej, uczciwego człowieka,
doświadczonego pszczelarza jest
znana szerszej społeczności, nie
tylko pszczelarskiej. Był zaangażowany w organizację obchodów
fundacji sztandaru dla naszego
związku. Udostępniał swoje roje
pszczele do badań, produkcję matek pszczelich. Propagował wśród
okolicznych rolników znaczenie
pszczoły, jako zapylacza roślin
produkcyjnych i ozdobnych.
Brat Jan Szczęch jest postacią szczególną dla środowiska
pszczelarskiego. Dziękujemy
mu za życzliwość i obecność
oraz składamy życzenia dobrego zdrowia, radości każdego
dnia, Błogosławieństwa Bożego,
opieki Matki Boskiej Kodeńskiej.
Cieszymy się i gratulujemy, że
prezydent Polskiego Związku
Pszczelarskiego nadał bratu Janowi najwyższe odznaczenie,
jakim jest Statuetka Księdza dr
Jana Dzierżona.
JM, AC
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Miałem ogromne szczęście
byli ciekawi, co pokażę w kolejnym etapie, a ja tylko czekałem
na taką sposobność. Jestem im
ogromnie wdzięczny za sms’y.
Od tego momentu przestałem
być muzykiem anonimowym.
Mogłem wreszcie skupić się na
projektach autorskich „Tango
Corazon” i „Coloriage”.

dać cztery świetnie sprzedające
się płyty.
- Pierwszą, zatytułowana
„Magia Del Tango” nagrałem
tuż przed w ystępem w t ym
programie. Pracę studyjną rozpocząłem w styczniu, a płyta
ukazała się w październiku 2009
r. Pokryła się potrójną platyną,
co było znaczącym sygnałem, że
trafiłem w odpowiedni punkt.
Potem był wspomniany krążek
„Coloriage” podwójnie platynowy. Niejako z rozpędu nagraliśmy koncertowy album „Corazon
Live”, który nie był wprowa-

* Zachęca pan młodzież do
poznawania akordeonu. Ile potrzeba czasu i ćwiczeń, aby osiągnąć pański poziom gry?
- Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Sztuki nie da się przeliczyć na godziny, dni, miesiące.
Do osiągnięcia solidnego warsztatu potrzeba determinacji i zacięcia. Nie można też zrażać się
pierwszymi niepowodzeniami.
Wykorzysty wałem na próby
każdą wolną chwilę. Kilkakrotnie dostawałem zastrzyki, aby nie
zasłabnąć, a mimo to, nie rezygnowałem z prób, ani możliwości wyjazdu na koncert. Ledwo
stałem na nogach, a jechałem
kilkaset kilometrów, bo obiecałem wystąpić i nie sposób było się
z tego wykręcić. Zdawało mi się,
że lenistwem można przegapić
nadarzającą się szansę.
* Narzucił pan sobie ogromne
tempo pracy, skoro w ciągu pięciu lat dzielących od zwycięstwa
w „Mam talent” zdołał pan wy-

dzany do dystrybucji sklepowej.
Sprzedawaliśmy go na koncertach, a i tak osiągnął status złotej
płyty. Ostatnim moim dziełem
jest płyta „For Alice” z udziałem
mojego zespołu, orkiestry smyczkowej oraz kapeli dętej.
* Jaka muzyka wydaje się
panu najbliższa?
- Wyznacznikiem mojego
grania jest improwizacja, umożliwiająca wykonanie tego samego
programu z różnymi muzykami,
w różnym składzie instrumentalnym. Przypomina to trochę
eksperymentowanie brzmieniem.
W moich utworach jest sporo elementów klasyki, ale często robię wycieczki w różne kierunki.
Lubię wplatać motywy folkloru
argentyńskiego, bałkańskiego,
ż ydowsk iego, irlandzk iego
i szkockiego. Lubię też cytaty
góralskie. Staram się grać muzykę zmysłową i delikatną, pełną
namiętności, a zarazem czułości.
Może dzięki bogactwu dźwię-

Z Marcinem Wyrostkiem, wirtuozem
akordeonu rozmawia Istvan Grabowski
* Jest pan teraz ulubieńcem
tłumów, wykonawcą z charyzmą. Może pan liczyć na pełne
sale koncertowe, a płyty osiągają
rekordowe nakłady. Nie zawsze
jednak tak było.
- Nie będę uk r y wał, że
bardzo ciężko pracowałem na
obecny status. Po uzyskaniu
dyplomu katowickiej Akademii
Muzycznej, (której dziś jestem
wykładowcą) wciąż doskonaliłem warsztat, wykorzystywałem
każdą okazję do grania, angażowałem się do różnych koncertów,
ale wciąż byłem tylko muzykiem
gościnnym. Tworzyłem swoje autorskie projekty, ale było bardzo
ciężko się przebić. Gdyby nie ta
magiczna chwila, nikt by może
o mnie nie słyszał. Wykształcony akordeonista może być, co
najwyżej nauczycielem w szkole
muzycznej, a mnie marzyło się
coś więcej.
* Czy dlatego zdecydował się
pan na udział w telewizyjnym
show TVN „Mam talent”?
- Między innymi z tego
powodu. Miałem świadomość
własnych możliwości i wciąż
liczyłem się, że ktoś zechce je
docenić. Chciałem pokazać się
szerszej grupie ludzi, po prostu
zweryfikować samego siebie.
* Czym był dla pana udział
w tym programie?
- Przysłowiową trampoliną.
Wcześniej startowałem w licznych międzynarodowych konkursach i festiwalach w Stanach
Zjednoczonych, Szwajcarii, we
Włoszech, na Węgrzech, Słowacji i w Polsce. Zdobywałem
w nich nawet pierwsze nagrody
i nic z tego nie wynikało. Nagrody
stawiałem na półce i ćwiczyłem
dalej. Miałem też możliwość wyjazdu z koncertami za granicą.
Grałem w kilkunastu krajach
w Europie, ale mimo to, mało kto
wiedział o moim istnieniu. Przełomem w dotychczasowym życiu
były dopiero występy telewizyjne.
Inna sprawa, że ten program miał
wielomilionową publiczność. Ludzie, którzy na mnie glosowali,

ków słuchacze czują się przenoszeni w magiczny świat.
* Czy czuje się pan osobą zapracowaną?
- Zawsze taki byłem, od
k iedy pamiętam dzia ła łem
z olbrzymią intensy wnością.
Aktualnie prowadzę zajęcia
ze studentami na macierzystej
uczelni w Katowicach i często
koncertuję z rozmaitymi zespołami: orkiestrą symfoniczną,
orkiestrą kameralną, kwartetem
smyczkowym. Zależy mi, by nie
ograniczać się do jednej formy.
Kiedy nie gram, każdą wolną
chwile poświęcam rodzinie.
* Z tego, co pan mówi, zawód
muzyka jest szalenie absorbujący.
- Publiczność koncertowa
ogląda mnie uśmiechniętego
i niejedna osoba być może sądzi,
że to, co robię na scenie przychodzi mi łatwo za podszeptem życzliwej muzy siedzącej
umownie na ramieniu. Prawda
jest taka, że nic nie przychodzi łatwo. Każdy akord, każda
fraza są ciężko wypracowane na
próbach. Muzyk dbający o swój
rozwój musi ćwiczyć codziennie
po kilka godzin. Kiedy kończyłem akademię muzyczną, pracowałem nie mniej niż wcześniej,
kiedy przygotowywałem się do
dyplomu. Jeśli ktoś sądzi, że
uzyskanie tytułu magistra sztuki
otworzy mu drogę do błyskawicznej kariery i propozycje
koncertowe sypać mu się będą
niczym z rogu obfitości, pozostaje w błędzie. Kariera to przede
wszystkim solidna praca, pełne
zaangażowanie oraz w pewnym
stopniu splot wielu szczęśliwych
okoliczności, których trzeba
czynnie poszukiwać..
* Czy z perspektywy czasu
wszystko ułożyło się po pańskiej
myśli?
- Mogłem podjąć wcześniej
studia muzyczne, ale obawiałem
się nadmiaru zadań, poza tym
dużym ograniczeniem był także
brak dobrego instrumentu. Myślałem wtedy o studiach za granicą. Długo miałem pod górkę,
ale wszystko się szczęśliwie
ułożyło. Mam dziś świetnych
muzyków, gram moc koncertów, wydałem cztery płyty, mam
instrument, o jakim marzyłem
i bardzo udaną rodzinę. Nie
mogę narzekać.
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Jestem osobą waleczną
i stale podejmuję działania
Z Agnieszką Ślósarską dyrektorem
prywatnego przedszkola Biedroneczka
rozmawia Anna Jóźwik
* Zajęła pani II miejsce w plebiscycie Dziennika Wschodniego
Kobieta Przedsiębiorcza 2015,
jako jedyna mieszkanka Białej
Podlaskiej. Czym jest dla pani ten
tytuł?
- Tytuł ten jest dla mnie
uhonorowaniem tego, co robię,
tego, co jest moją pasją. Tym bardziej, iż obracam się w tematyce

jego osiągnięcia i krok po kroku
realizować poszczególne zamierzenia. Nie jest to proste, wymaga
dużej pracy nad sobą i umiejętności spojrzenia na świat i jego
różne oblicza z innego poziomu
świadomości.
Takie podejście gwarantuje
nam pracę nad silnym charakterem i dzięki temu jesteśmy

opieki nad dziećmi, propagowania sportu wśród najmłodszych
czy też pomocy ludziom np.
w odchudzaniu.
* Przedszkole niepubliczne
Biedroneczka, program „Mały
Olimpijczyk”, fundacja wspierania najmłodszych Biedroneczka,
f irma „ Dziecięca Akademia
Sportu”, klub fitness „ Acti Fit
Akademia Fitness”, to pani inicjatywy. Skąd pomysły i możliwości na tak liczną działalność?
- Od dziecka wychowana
byłam w bliskim kontakcie ze
sportem, począwszy od szkoły
podstawowej byłam członkiem
kadry narodowej w lekkiej atletyce, od dzieciństwa również
zakochana jestem w piłce ręcznej.
Wieloletnia kariera sportowca wykształciła we mnie
charakter osoby walecznej, stale
podejmującej wyzwania.
Najważniejsze to wyznaczyć
sobie cel, zwizualizować drogę do

w stanie przezwyciężać wszelkie
trudności, których po drodze jest
mnóstwo.
Jeśli chodzi o możliwości,
zaczynałam od przysłowiowego
„zera”, zrodził mi się w głowie
pomysł i zaczęłam go realizować
krok po kroku... stawałam do
przetargów na lokale, nie mając pewności czy będę w stanie
je wyremontować, były również
momenty, że przez chwile musiałam się zastanowić skąd pozyskać
kolejne środki na remont. Determinacja była tak ogromna, że napisaliśmy z mężem samodzielnie
projekt unijny, który zyskał duże
uznanie. Dzięki temu wsparciu
udało się rozpocząć coś, co zmieniło życie moje i mojej rodziny.
* W swojej działalności położyła pani akcent na sport
i zdrowy styl życia, szczególnie
wśród dzieci, dlaczego?
- Jako były sportowiec cenię oraz znam wartość zdrowia

oraz sprawności fizycznej, która
generuje nam standard naszego
przyszłego życia. W trakcie pracy
z przedszkolakami dostrzegłam
ogromny problem z zakresem
ruchowości maluszków oraz
ich bardzo dużą chorowitością.
Oczywiście można to zrzucić całkowicie na zarazki i wirusy, które
są nieodzownym elementem życia publicznego, przedszkola czy
szkoły. Niemniej jednak najważniejszy wpływ na stan naszego
organizmu oraz tego, jak się czujemy...mamy my sami, a w przypadku dzieci - ich rodzice, którzy
na różnym etapie rozwoju dziecka podejmują decyzje o ich
diecie oraz aktywności. Często
zapracowani rodzice, po prostu
nie są w stanie odpowiednio o to
zadbać, dlatego też stworzyłam
miejsce, które nie jest zwykłym
przedszkolem....
Dzieci przebywają u nas od
8 do 12 godzin dziennie, a więc
praktycznie 3/4 dnia swej aktywności, w związku z tym mamy
niesamowitą sposobność kreować
w nich dobre nawyki żywieniowe
oraz wzmożoną aktywność fizyczną, jak również kontakt
z wodą, tj. naukę pływania.

* Jak udaje się pani połączyć
życie prywatne jako żony i matki
dwójki dzieci z tym intensywnym
życiem zawodowym?
- Nie jest to łatwe, wymaga
duż ej samodysc y pliny oraz
umiejętności przechodzenia
z roli dyrektora w rolę mamy
i żony. Życie służbowe należy
oddzielać grubą kreską od życia
prywatnego. Jest to bardzo pomocne, a jednocześnie pozwala
nie przenosić do domu różnego
rodzaju napięć.
Trzeba pamiętać, iż najważniejsza w tym wszystkim jest
miłość do swojej drugiej połówki
oraz ciepło rodzinne. Z tego
płyną pozytywne emocje, a co za
tym idzie powstają kolejne wspaniałe projekty oraz sposoby ich
realizacji.
* Jakie cechy trzeba mieć, żeby
osiągać sukcesy w biznesie?
- Moim zdaniem jest to wewnętrzna siła, którą każdy z nas
w sobie ma i może obudzić,
a wspomaga ją na pewno determinacja i konsekwencja w dążeniu do celu, który sobie obraliśmy.
Nie można jednak w biznesie
„pojechać windą”, ważne jest aby
„iść schodami”.

Gmina Łomazy

Wystąpiło 14 recytatorów
W Gminnym Ośrodku Kultury w Łomazach miały miejsce eliminacje XXXIV małego
konkursu recytatorskiego. Komisja konkursowa, 16 kwietnia,
przesłuchała 14 recytatorów
i zakwalifikowała do eliminacji
powiatowych następujące osoby
w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 1-3 pierwsze miejsce

zdobyła Amelia Wołosowicz,
drugie Tomasz Kulawiec; klasy
4-6 pierwsze miejsce otrzymał
Maciej Golba, drugie Nikola Sobechowicz.
Organizatorem eliminacji
był Gminny Ośrodek Kultury
i Gminna Biblioteka Publiczna
w Łomazach.
(a)
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Igłą malowane
Piękne prace różnymi technikami haftu i koronki zaprezentowali uczestnicy już siódmego
konkursu „Igłą malowane”, który
zorganizował Gminny Ośrodek
Kultury w Białej Podlaskiej. Po
raz pierwszy konkurs odbył się
na szczeblu powiatowym, choć
uczestnicy byli także z innych
powiatów. Świadczy to o renomie konkursu i szerokim zainteresowaniu. Wchodząc do sali
pracowni koronkarskiej podczas
wystawy pokonkursowej można
było się zapoznać z pracami, a nawet porozmawiać z obecnymi
twórcami. Prezentowane były
piękne serwety, obrusy, kartki,
elementy zdobnictwa, ale przede
wszystkim obrazy w większości
o tematyce religijnej, ale także
współczesnej. Tworzenie takich
prac artystycznych wymaga czasu
i cierpliwości, ale przynosi to wiele
satysfakcji. Mylnie też kojarzy się
tą formę aktywności z osobami,
które są już w podeszłym wieku,
bo twórcami biorącymi udział
w konkursie były też osoby młode,
pracujące, powiązane rodzinnie,
a nawet mężczyźni.
Wystawę pokonkursową
otworzył występ zespołu Sitniczanki z Sitnika, a następnie
głos zabrali: dyrektor GOK
w Białej Podlaskiej Bożena
Pawlina-Maksymiuk, zastępca
wójta Adam Olesiejuk, Anna
Jóźwik – inspektor ds. kultury
Starostwa Powiatowego w Białej
Podlaskiej, wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Biała Podlaska

Agnieszka Sęczyk. Zwrócili oni
uwagę na kunszt wykonania, wysoki poziom artystyczny, wielość
technik i prac i duże zainteresowanie publiczności przybyłej
na wystawę. Pogratulowali także
wszystkim biorącym udział od
najmłodszych do najstarszych.
Natomiast Janina Litwiniuk
– przewodnicząca komisji konkursowej a jednocześnie członek
Stowarzyszenia Twórców Ludowych zapoznała zgromadzonych
z uzasadnieniem werdyktu jury.
Przy ocenie prac komisja wzięła
pod uwagę: trudność, dokładność i estetykę wykonania. Jury
nie miało łatwego zadania bo
wpłynęły prace od 47 osób.
Następnie wręczono nagrody,
wyróżnienia, podziękowania oraz
dyplomy. W grupie wiekowej do
15 lat przyznano nagrodę w kategorii: motyw Matki Boskiej
w hafcie lub koronce I miejsce Kindze Neścioruk z miejscowości Piszczac. W kategorii: Haft
krzyżykowy I miejsce otrzymała
Dominika Szamuk z Komarna
gm. Konstantynów, zaś II miejsce
– Paulina Lubańska z Janówki
gm. Biała Podlaska. W grupie
wiekowej dorośli przyznano nagrody w kategorii: motyw Matki
Boskiej w hafcie lub koronce:
I miejsce – Zofii Kaliszuk
z Janowa Podlaskiego, II miejsce – Małgorzacie Kobylińskiej
z Konstantynowa, III miejsce –
Jadwidze Sidoruk z Łukowców
gm. Biała Podlaska, wyróżnienie – Janinie Gryczko z Ortela

Królewskiego gm. Piszczac.
W kategorii haft krzyżykowy
I miejscem mogła się poszczycić
– Anna Neścioruk z Piszczaca,
II miejscem – Jolanta Kołodyńska
z Konstantynowa, zaś III – Zofia
Zalewska z Rakowisk gm. Biała
Podlaska. W kategorii koronka
jury nagrodziło I miejscem Henrykę Bedlińską z Perkowic

gm. Biała Podlaska oraz Irenę
Skorupską z Przesmyk woj. mazowieckie, II miejscem – Mirosławę Twardowską z Perkowic
gm. Biała Podlaska, III miejscem
– Alinę Kolanowską ze Swór
gm. Biała Podlaska, wyróżnieniem zaś Teresę Demidowicz
z Ortela Książęcego gm. Biała
Podlaska. W kategorii haft płaski zwycięską pracą okazała się
wykonana przez Teresę Charko
z Zakalinek gm. Konstantynów,
II miejsce zajęła Teresa Kosińska z Wólki Nosowskiej gm.
Kornica, III – Anna Hornowska z Konstantynowa. W kategorii haft uwolniony I miejsce
uzyskała Teresa Bartosiewicz
z Konstantynowa, II miejsce
– Anna Niczyporuk z Zakalinek gm.Konstantynów, Joanna
Szpura z Janowa Podlaskiego, III
miejsce – Edyta Adamiuk z Łukowców gm. Biała Podlaska. Pozostałe osoby otrzymały dyplomy
i nagrody pocieszenia.
AJ

Sukcesy recytatorów BCK
27 k wietnia w Lublinie
odbył się turniej wojewódzki
IX Ogólnopolskiego konkursu
recytatorskiego dla gimnazjalistów „Przebudzeni do życia”.
Jury w składzie: Ewa Hadrian,
popularyzatorka literatury, autorka spotkań literackich w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej
im. H. Łopacińskiego i Telewizji
Lublin; Urszula Pietrzak, aktorka związana z teatrem Hansa
Christiana Andersena i Teatrem
Starym w Lublinie, instruktor
teatralny; Joanna Kolstrung,
animator kultury Działu Edukacji Kulturalnej Centrum Kultury
w Lublinie po wysłuchaniu 24
prezentacji przyznało nagrodę
–nominację do IX Ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego
dla gimnazjalistów „Przebudzeni
do życia”.
Odbędzie się on 29-31 maja
2015 r. w Bielsku Białej. Nominację otrzymało troje uczniów, wśród których znalazł się
Wojciech Pietrow z Bialskiego
Centrum Kultury Klubu Kultury Scena, który kształci się
pod okiem instruktora Romana
Uścińskiego.

Tego samego dnia miał
miejsce turniej wojewódzki 60.
Ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego. Jury w składzie: Roma
Drozdówna, aktorka Teatru H.
Ch. Andersena w Lublinie, konsultant teatralny; Ewa Hadrian,
popularyzatorka literatury, autorka spotkań literackich w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej
im. H. Łopacińskiego i Telewizji Lublin; Anna Kistelska, instruktor Kultury Żywego Słowa
w WOK w Lublinie; Piotr Selim, bard, twórca i wykonawca
poezji śpiewanej po wysłuchaniu i obejrzeniu 28 recytatorów,
4 śpiewających poezję, 4 prezentacji w kategorii „wywiedzione ze
słowa” oraz 4 prezentacji w kategorii teatrów jednego aktora przyznało nagrodę - kwalifikację do
centralnych spotkań laureatów 60.
Ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego w kategorii recytacja
(Ostrołęka 17 – 20 czerwca 2015 r.)
Marcie Łaskiej z Bialskiego Centrum Kultury Klubu Kultury
Scena. Instruktorem, który przygotował Martę Łaską do konkursu
jest również Roman Uściński.
(a)
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Niebo złote ci otworzę
Pod tą nazwą w auli ZDZ
Biała Podlaska odbyła się III
edycja konkursu recytatorskiego.
Celem corocznego konkursu
przeprowadzonego 10 kwietnia
była popularyzacja poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego patrona
szkół ZDZ Biała Podlaska.
W zamierzeniach organizatorów, tj. liceum ZDZ Biała
Podlaska i Podlaskiej Fundacji
Wspierania Talentów impreza uczy

poszukiwania literackich wzorców
i wartości istotnych w życiu młodego człowieka, krzewi wśród
młodzieży ideę patriotyzmu, braterstwa i poświęcenia. Ma także
rozwijać zainteresowania literackie,
kształtować poczucie więzi wspólnoty historycznej i narodowej.
W obecnej edycji wzięło udział 51
uczestników z 11 szkół gimnazjalnych powiatu bialskiego i miasta
Biała Podlaska.

Gmina Sosnówka

Teatr w Pipidówce

Goście Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego
w Romanowie mieli możliwość
obejrzenia spektak lu „Teatr
w Pipidówce” w wykonaniu aktorów z Teatru Pokoleń Centrum
Kultury w Siennicy Różanej.
Zaprezentowany 26 kwietnia
spektakl, jest oparty na prozie
Michała Bałuckiego. Scenariusz
napisał Andrzej David Misiura,

a komedię wyreżyserował Tadeusz Andrzej Kiciński, który również zajął się scenografią.
Wystawienie sztuki teatralnej w romanowskim muzeum,
to próba pokazania bardzo szerokich zainteresowań Józefa Ignacego Kraszewskiego, który był
autorem ponad 220 powieści, 150
opowiadań i nowel, wielu dzieł
publicystycznych i naukowych

Pierwsze miejsce zajęła Katarzyna Dziedzic z Publicznego
Gimnazjum im. Kard. St, Wyszyńskiego z Leśnej Podlaskiej,
drugie Karolina Cegłowska
z Publicznego Gimnazjum im.
K.K. Baczyńskiego w Wisznicach, trzecie miejsce Katarzyna
Artyszuk z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie
Podlaskim.
Wyróżnienia otrzymali: Jakub Maryńczuk i Sylwia Gromysz
oboje z PG im. KK. Baczyńskiego
w Wisznicach, Anna Halińska
oraz ponad 20 utworów teatralnych a także od 1857 roku dyrektorem artystycznym Teatru
w Żytomierzu.
Tą wspaniałą sztukę pełną
dobrego humoru, opowiadającą
o korupcji i pry wacie, które
zdominowały miejscowość Pipidówka obejrzeli licznie przybyli
mieszkańcy gminy Sosnówka
i gmin sąsiednich. Publiczność
żywo reagowała na poczynania sceniczne aktorów, którzy
bardzo profesjonalnie odegrali
swoje role.

z PG im. Kard. St. Wyszyńskiego
w Leśnej Podlaskiej, Agata Daniluk i Beata Witek z Zespołu Szkoł
w Rokitnie oraz Monika Mielnicka z PG im. Wł. S. Reymonta
w Ciciborze Dużym.
Widownię reprezentowała
młodzież szkolna, organizatorzy,
nauczyciele, władze samorządowe oraz ks. Marian Daniluk
z bialskiej parafii Narodzenia
NMP Panny.
Z g o d n i e z r e g u l a m inem, uczestnicy konkursu recytowali po jednym utworze
w ciągu 5 minut. Zwycięzcy i laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody,
a osoby wyróżnione nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.
Okolicznościowa impreza
była jednocześnie dniem otwartym szkół ZDZ Biała Podlaska.
Stąd oprócz oferty edukacyjnej zaprezentowano pracownie:
fryzjerskie, gastronomiczną, samochodową. Odbyły się pokazy
fryzur i zabiegów pielęgnacyjnych
oraz degustacje potraw przygotowanych przez młodzież. Wystąpił zespół muzyczny Forte pod
kierunkiem Andrzeja Jędryczkowskiego.
Adam Jastrzębski
Foto: Katarzyna Darczuk

Teatr Pokoleń Centrum
Kultury w Siennicy Różanej,
z przerwami działa od 1913 roku.
W swoim repertuarze mieli
również, m.in. spektakl oparty
na powieści Józefa Ignacego
Kraszewskiego „Chata za wsią”,
który po raz pierwszy został wystawiony w okresie międzywojennym a na przestrzeni ponad
100 lat działalności teatru miał
kolejne premiery, z których ostatnia odbyła się 2008 r. i odniosła
sukces na skalę ogólnopolską.
(a)
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Gmina Sosnówka

Harcerskie śpiewanie
w Żeszczynce

Już po raz siódmy
w Żeszczynce spotkali się harcerze i turyści. Przy Ośrodku
Kultury, Tradycji i Edukacji odbył się 26 kwietnia VII otwarty
powiatowy przegląd piosenki
harcerskiej i turystycznej „Przy
ognisku”. Do przeglądu przystąpiły następujące reprezentacje:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Biłgoraju, Gimnazjum w Wisznicach,

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
w Sosnówce, gromada zuchowa
„Szlachetne kamyki” z Białej
Podlaskiej, drużyny harcerskie
„Astus”, „Hermes” z Białej Podlaskiej, zastęp „Sarny” z Konstantynowa, drużyna harcerska „Border
82” ze Sławatycz, drużyna harcerska z Janowa Podlaskiego,
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
w Rossoszu.

„ Pa n K o w a l s k i b i e r z e
książkę prawą ręką, podchodzi do okna po lewej stronie
wielkiego drewnianego stołu
i przez krótką chwilę patrzy
z zadumą na zamglony, ponury
krajobraz, ledwo widoczny las
z widocznym zmęczeniem, potem wraca, opada w stary obity
skórą fotel, prawą dłonią bierze
okulary, niedbale je zakłada,
sięga po gazetę i zaczyna czytać z przymrożonymi oczyma”.
To ułamkowy opis sytuacyjny
planu filmowego a pan Kowalski
robi dokładnie to, co scenarzysta
napisał w swoim scenariuszu.
Praca scenarzysty filmowego
oraz wszelakich programów telewizyjnych, teleturniejów jest
bardzo ważna. Tak naprawdę
to od niego zależy, kto i co robi,
jak wygląda, ile czasu ma trwać
scena. Widz poznaje efekt końcowy często nie zdając sobie

Gmina Drelów

Jury w składzie: Helena Kochan, Helena Harach, Grzegorz Kulicki po wysłuchaniu
występów 10 zespołów i 19 solistów postanowiło nagrodzić
zwycięzców. Wśród zespołów
pierwsze miejsce zajął zespół
Gimnazjum w Wisznicach
pod opieką Doroty Makaryk,
przed zespołem „Border 82”
ze Sławatycz pod opieką Andrzeja Łuciuka oraz zespołem
z Gimnazju m w Rossosz u
pod opieką Agnieszki Zgiet.
Wś ró d s ol i s tów n ajle p s z ą
ok aza ła się Sandra K asperuk z Białej Podlaskiej przed

Poznawali sekrety scenariusza
sprawy, że jest ktoś taki jak scenarzysta i nie wie zupełnie jak
wygląda jego praca. Mieszkańcy
gminy Drelów mieli taką możliwość na warsztatach scenariuszowych prowadzonych przez
Zbigniewa Masternaka, zorganizowanych przez Gminne
Centrum Kultury w Drelowie.

Zbigniew Masternak to pisarz, dziennikarz, scenarzysta
filmowy i producent. Autor cyklu
powieści „Chmurołap”, „Niech
żyje wolność”, „Scyzoryk”. Ale
też bardzo otwarty, pełen pasji,
profesjonalny w tym, co robi, człowiek. Podczas warsztatów słuchacze dowiedzieli się o trudnościach

Julią Raczkowską ze Szkoły
Po d s t awow ej w S o snówc e
i Oliwią Róg ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Biłgoraju.
Zdobywcy trzech pierwszych
miejsc zostali nagrodzeni pucharami, wszyscy wykonawcy
otrzymali dyplomy a soliści dostali nagrody książkowe. Jury
pozakonkursowo postanowiło
uhonorować dwóch akompaniatorów: Gabriela Czarneckiego
i Michała Kasperuka.
Podczas obrad jury wszyscy
uczestnicy zostali poczęstowani
wspaniałym bigosem przygotowanym przez Gabrielę Bilkiewicz. Po ogłoszeniu wyników
rozpalono ognisko pod nadzorem
strażaków z OSP Żeszczynka
i przy nim z radosnym śpiewem
pieczono kiełbaski.
Całość razem przygotowali
członkowie Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce
przy znacznej pomocy miejscowych wolontariuszy.
Puchary ufundował Urząd
Powiatowy w Białej Podlaskiej
a nagrody książkowe i poczęstunek Urząd Gminy w Sosnówce. Napoje dostarczył sklep
Lidii i Krzysztofa Sokołowskich
w Żeszczynce.
Większość uczestników deklarowała chęć udziału w kolejnym
przeglądzie w następnym roku.
Halczuk

i przeszkodach, jakie czekają na
początkujących scenarzystów: co
pisać a czego się wystrzegać, co
ma istotne znaczenie w konstrukcji scenariusza filmowego, różnice
i podobieństwa w tworzeniu bohatera głównego lub bohaterów
zbiorowych. Scenarzysta opowiedział też o zabawnych i groźnych
sytuacjach na planie filmowym.
Wśród uczestników pan Zbigniew ogłosił konkurs na najlepszy
pomysł scenariusza filmu o Drelowie. Zachęcił do napisania własnych pomysłów w formie synopsisu
(krótkiego streszczenia scenariusza). Na zwycięzcę czeka dyplom
i nagroda książkowa ufundowana
przez samego pomysłodawcę. Jakie
będą rezultaty warsztatów, dopiero
się okaże. Może powstanie krótki
film o Drelowie?
Beata Lewczuk, Wiesława Zaremba
Gminne Centrum Kultury
w Drelowie
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ROZMAITOŚCI
zła. Martenice, a ściślej tradycja
jaskrawego przyozdabiania ludzi
i domostw dotarła na Bałkany
prawdopodobnie wraz z hordami
chana Asparucha w VII wieku.
Od tamtej pory uważa się, że
odpowiednio zaplecione białe
i czerwone nici mają magiczną
moc. Młodzież uczestnicząca
w warsztatach miała możliwość

poznania kultury bałkańskiej
i włączenia się w tradycje bułgarskie. Taka forma spędzenia czasu
wolnego jest doskonałą okazją,
aby uczniowie mogli rozwijać
swoje zainteresowania, zgłębiać
wiedzę i doskonalić umiejętności
pozyskiwania informacji z różnych źródeł.
(a)

Recenzja
Gmina Wisznice

Uczniowie wyplatali
martenice
W Liceum Ogólnokształcącym w Wisznicach odbyły się
wiosenne warsztaty „Wyplatanie martenic” przeprowadzone
przez studentki II stopnia slawist yki UMCS w Lublinie.
Zajęcia zostały zorganizowane
24 marca przez Koło Naukowe
Młodych Bułgarystów, działające w szkole od 29 marca
2015 roku. Zarząd koła tworzą uczniowie: Natalia Korszeń
- przewodnicząca, Sylwester
Stolarczyk – zastępca przewodniczącego, Magdalena Kotiuk

Martenica, to ozdoba wykonana
z białej i czerwonej włóczki.
Według tradycji kolory biały
i czerwony zapewniają zdrowie
i zabezpieczają przed urokami.
W dniu 1 marca Bułgarów odwiedza baba Marta, czyli po
prostu babcia Marzec, która jest
zwiastunem upragnionej wiosny.
Tego dnia Bułgarzy obdarowują
się „marteniczkami”, które wiąże
się też na rękach, szyjach dzieci
lub warkoczach, czasami martenica przybiera kształt chłopca
i dziewczyny, zwanymi Piżo

– sekretarz. Opiekunem koła
i koordynatorem przedsięwzięć
jest nauczycielka języka rosyjskiego Marta Jaroszewicz.
Uczniowie pod bacznym
okiem znawczyń martenic uczyli
się je wyplatać. Były martenicowe
legendy, bułgarska tradycyjna muzyka ludowa, pokaz bułgarskiego
korowodu, zwanego „horo”. Na
zakończenie warsztatów uczniowie zorganizowali wystawę, na
której prezentowali swoje prace.

i Penda. Podarki w postaci martenic mają chronić właściciela
przed złymi mocami i nieszczęściami oraz zapewnić zdrowie
i powodzenie przez cały rok. Aby
wróżba się spełniła martenicę
w formie bransoletki czy też naszyjnika należy nosić tak długo,
dopóki nie zobaczy się pierwszego
bociana lub jaskółki. Wtedy chowamy ją pod kamień, wieszamy
na drzewie lub wrzucamy do
rzeki i pozbywamy się całego

Ludowa kultura fizyczna

Ludowe Zespoły Sportowe
w powiecie bialskim od początku
swych struktur na naszym terenie uczyniły wiele dobrego na
rzecz promocji i rozwoju różnych form sportu wobec dorosłych, młodzieży i dzieci. Swoją
działalnością na obszarach wiejskich obejmują organizację imprez, wsparcie dla sportowców,
organizację klubów sportowych,
wiele przedsięwzięć związanych
ze sportem powszechnym, wyczynowym czy turystyką. Dzięki
temu osoby zdolne w zakresie
kultury fizycznej mogą rozwijać swoje pasje, zainteresowania
i umiejętności w różnych dziedzinach. Nic zatem dziwnego,
że przyszedł czas, by te doko-

nania opisać. Zrobili to Tadeusz
Maziejuk i ks. Czesław Maziejuk w książce, która ukazała się
w tym roku „Ludowa kultura
fizyczna sport i turystyka w powiecie bialskim”. Przedstawiają
oni historię LZS, działania
w poszczególnych gminach powiatu, przybliżają prężne kluby
i ich dokonania, a także ukazują
sylwetki zasłużonych dla ludowej kultury fizycznej i turystyki
z powiatu bialskiego wzbogacone
o ich zdjęcia.
Z pewnością dla zainteresowanych tą tematyką, a także
osób, które miały styczność
z LZS w powiecie będzie to przyjemna lektura.
AJ
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Gmina Konstantynów

Poznawali wiedzę
o teatrze

W Szkole Podstawowej im.
Kajetana Sawczuka w Komarnie Kolonii miały miejsce zajęcia
otwarte dla rodziców oraz nauczycieli. Przeprowadziła je 17
kwietnia wśród uczniów klasy
czwartej Agnieszka Typa. Swoją
obecnością zaszczycił wszystkich autor analizowanych tekstów literackich Jacek Daniluk.
Tematyką zajęć było zastosowanie technik parateatralnych do
interpretacji bajek oraz wierszy
Jacka Daniluka oraz wyszukiwanie i selekcjonowanie zawartych
w nich informacji. Jak również
rozwijanie refleksyjnej postawy
wobec kultury oraz kształtowanie właściwego odbioru dzieła
teatralnego.
Wprowadzeniem do tematu
była recytacja wiersza Marka
Głogowskiego „Takie miejsce”.
Uczniowie podczas zajęć
mieli możliwość zdobycia ogólnej wiedzy dotyczącej teatru oraz
wzbogacenia słownika o nazwy
związane z tą dziedziną rozwiązując krzyżówkę nawiązującą do
sztuki teatralnej.
Doskonaląc umiejętności
prezentowania efektów swojej
pracy uczniowie przedstawili
krótką inscenizację bajki Jacka
Daniluka „Biedroneczka”.
Prezentując zdolności artystyczne oraz kształtując właściwą
postawę podczas wystąpień publicznych uczniowie recytowali
bajki oraz wiersze literata. Podczas zajęć przybliżono dzieciom
świat bajek, zwrócono uwagę na
walory poznawcze i wychowawcze oraz wdrożono do systematycznego ich czytania.
Poprzez udział w zajęciach
uczniowie mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy o literaturze i sztuce oraz rozwijania
umiejętności efektywnego współdziałania w zespole.
AT
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techniką współczesną w kategorii indywidualnej I miejsce
otrzymała Miszczuk Natalia, II
Artyszuk Katarzyna, III Samociuk Paulina; palma tradycyjna w
kategorii indywidualnej I miejsce
Weremiuk Dominika.
W kategorii dorośli: pisanka
wielkanocna wykonana techniką
tradycyjną w kategorii indywidualnej I miejsce otrzymała Panasiuk
Danuta, II Ziomkowska Teresa;
pisanka wielkanocna wykonana
techniką współczesną w kategorii indywidualnej I miejsce Bujek
Halina, II Melaniuk Halina, III

miejsce Karwacka Kosińska Anna;
palma tradycyjna w kategorii indywidualnej I miejsce Melaniuk
Halina, II Michaluk Wojciech, III
Jagodzińska Krystyna; palma wielkanocna w kategorii grupowej I
miejsce zajął zespół ludowy Pawłowianki, II miejsce Klub Twórców
Rękodzieła Artystycznego.
Nagrody, dyplomy i podziękowania wręczył Jacek Hura wójt
gminy Janów Podlaski. Prace laureatów wzięły udział w „II Powiatowym Przeglądzie Tradycji
Wielkanocnych” w Sosnówce.
(a)

Gmina Janów Podlaski

Ocenili 52 prace
wielkanocne

W Gminnym Ośrodku Kultury po raz drugi miał miejsce
przegląd tradycji wielkanocnych.
19 marca komisja w składzie:
Kamil Mazurkiewicz, ksiądz wikary; Bożena Warda, pracownik
LODR Grabanów; Iwona Lipińska, kierownik GBP; Anna
Chilimoniuk, st. instruktor GOK

oceniła 52 prace, z których wyłoniła zwycięzców w poszczególnych kategoriach:
W kategorii dzieci (szkoła
podstawowa): pisanka wielkanocna wykonana techniką tradycyjną w kategorii indywidualnej
I miejsce zajęła Andruszkiewicz
Amelia, II miejsce Romaniuk
Amelia, III Rypina Anna; pi-

sanka wielkanocna wykonana
techniką współczesną w kategorii indywidualnej I miejsce Romaniuk Amelia, II Kaczmarek
Michał, III Jakoniuk Klaudia;
palma tradycyjna w kategorii indywidualnej I miejsce Kajka Sebastian, II Bazylczuk Jakub, III
Wawryniuk Kacper; palma wiel-

kanocna w kategorii grupowej I
miejsce otrzymało Przedszkole
Samorządowe.
W kategorii młodzież (gimnazjum, ponadgimnazjalne):
pisanka wielkanocna wykonana
techniką tradycyjną w kategorii
indywidualnej I miejsce zdobyła
Andrzejuk Ewa, II Gajda Iza;
pisanka wielkanocna wykonana

Gmina Kodeń

Młodzi recytatorzy
Gminne Centrum Kultury
Sportu i Turystyki w Kodniu organizowało w kwietniu kolejne
eliminacje środowiskowe do wojewódzkiego 34 małego konkursu
recytatorskiego uczniów szkół
podstawowych z gmin: Kodeń,
Piszczac i Tuczna.
„Recytować to znaczy mówić
sobie, od siebie, dla innych” – takie motto towarzyszyło tegorocznym eliminacjom.
Jury przesłuchało 19 recytatorów grupy kl.I-III oraz 14
z grupy kl.IV-VI. Oceniło dobór
repertuaru - jego orginalność,
wartość artystyczną, poprawność
dykcyjną, interpretację utworu
oraz ogólny wyraz artystyczny.
Trzeba przyznać, że z roku
na rok przybywa zdolnych recytatorów sięgających po ciekawy
repertuar i w pełni wykorzystujących swoje predyspozycje i zdolności recytatorskie,
w związku z tym jury miało

niełatwe zadanie wytypować
tych najlepszych.
Wyniki przedstawiają się
następująco: kl. I-III 1 miejsce
zdobył Tomasz Winiarek ZPO
Kodeń, drugie miejsce Emilia
Kuźmicz SP w Tucznej, 3 miejsce
Nikola Gryczon SP w Połoskach.
W grupie kl. IV-VI 1 miejsce
otrzymał Cezary Arseniuk SP
w Połoskach, 2 miejsce Adrianna
Kolasińska SP w Piszczacu, 3
miejsce Mateusz Świeczak SP
w Połoskach.
Do eliminacji powiatowych
w Międzyrzecu Podlaskim wytypowano: Tomasza Winiarka
i Emilię Kuźmicz oraz Cezarego
Arseniuka i Adriannę Kolasińską.
Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe zaś wszyscy recytatorzy pamiątkowe dyplomy
za udział, ufundowane przez
GCKSiT w Kodniu.
(a)
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W YDARZENIA

Gmina Kodeń

Najpiękniejsze palmy i kartki
świąteczne nagrodzone
W marcu br. w świetlicy
szkolnej przy ZPO w Kodniu
miały miejsce dwa konkursy:
„Kartka świąteczna wielkanocna”
oraz „Palma wielkanocna”. Celem konkurów było pielęgnowanie tradycji wykony wania
i obdarow y wania kartkami
świątecznymi, kultywowanie

3a, III miejsce Aleksandra Król
kl.3a, Paweł Kamiński kl. 1a.
Wyróżnienia w tej kategorii
wiekowej otrzymali: Martyna
Ulbrich 1b, Maria Wołosik1b,
Szymon Kaciuczyk 3b, Danieluk Kinga 2a, Wiktoria Romaniuk 2a, Kinga Ryl 2a, Natalia
Drobczuk 1b, Gabriel Wołodko

zwyczajów wielkanocnych oraz
podtrzymywanie więzi międzypokoleniowych.
Wpłynęło 83 karty świąteczne oraz 31 palm wielkanocnych.
Ju r y oceni ło: pomy słowość prac, estetykę wykonania,
zgodność z tematyką konkursu
i wkład własny.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco. Palma
wielkanocna - klasy 1-3 SP: I
miejsce Emilia Symeczko kl.
1a, II miejsce Amelia Hałaszuk
kl.1a, Zuzanna Lewkowicz kl.

3b, Marta Oleszczuk 1b, Płandowska Urszula 3b, Hanna Sosnowska 1c, Kozaczuk Oliwia 1a,
Aleksandra Kaniuk 3a, Tomasz
Winiarek 1b, Mateusz Majek
1b, Jakub Hermanowski 2a;
klasy 4-6 SP: I miejsce Natalia
Symeczko kl.5a, II miejsce Marecka Aleksandra kl. 4a, III miejsce
Uchman Kacper kl. 6b.
Wyróżnienia: Nikola Wołosiuk
kl.6b, Rafał Komor kl. 4a, Wiktoria
Rojek 6b, Patryk Majek 5a.
W kategorii gimnazjum wyróżnienie dostała Ewelina Kaniuk kl. 1a.

Palmę wielkanocną wykonały również: grupa „Najlepiej
Razem” oraz Świetlica Szkolna
przy współudziale uczniów ZPO
w Kodniu.
Nagrody w kategorii „Kartka
świąteczna wielkanocna” otrzymali: Aleksandra Seroczyńska
kl. II B, Szymon Płandowski kl
1 a, Urszula Płandowska kl. 3
b, Lewkowicz Zuzanna kl. 3a,
Mitura Emilia kl. 3 a, Kowalczyk Amelia kl. 5 b, Marchewka
Julita kl. 2 a, Podsiadły Pola kl. 1
a, Celińska Anna kl. 1 a, Kozaczuk Oliwia kl. 1 a, Filipek Patrycja kl. 1 a, Symeczko Emilia
kl. 1 a, Saczuk Dominika kl. 6
b, Saczuk Bartłomiej kl. 4, Kamińska Hanna kl. 1 c, Łyczewski
Mateusz kl. II A, Kargul Daniel
kl. 1 a, Marecka Aleksandra kl.

4a, Rajkiewicz Weronika kl. 4a,
Rajkiewicz Martyna kl. 2 a, Kłosowska Weronika kl. II A, Rajkiewicz Izabela kl. 6 a, Uchman
Kacper kl. 6 b.
Sponsorem konkursu
„Kartka świąteczna wielkanocna” był Komitet Rodzicielski,
natomiast nagrody w konkursie
„palma wielkanocna” ufundowała Parafia św. Anny w Kodniu.
Wyróżnione kartki zostały
przekazane osobom i instytucjom
zaprzyjaźnionym z placówką.
Palmy podarowano do dekoracji
kościoła św. Anny w Kodniu.
Zwycięzcom oraz uczniom
wyróżnionym serdecznie gratulujemy!
Teresa Filipek
zdjęcia: Zbigniew Gwardiak

Nasi w Lublinie

Wyróżniona za
ilustrację do książki
K a rol ina Szaniawsk a,
uczestniczka koła plastycznego
Kreska z Bialskiego Centrum
Kultury otrzymała wyróżnienie
w X X wojewódzkim konkursie plastycznym „Mój Świat” II
edycja międzynarodowa „Ilustracja do ulubionej książki”,
zorganizowanym przez Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice w Lublinie.

Na konkurs napłynęło 1232
prac ze 104 ośrodków z: Polski,
Ukrainy, Białorusi i Rosji.
Komisja zakwalifikowała
do wystawy pokonkursowej 237
prac, w tym pracę Gabrieli Jurkiewicz, również z Kreski.
Wystawę pokonkursową
w Dzielnicowym Domu Kultury
Bronowice w Lublinie można
oglądać do 14 maja. 
(a)

Karolina Szaniawska – pierwsza z prawej
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Gmina Drelów

Przedświąteczne spotkanie w Żerocinie

By poczuć atmosferę zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy
w Niedzielę Palmową 29 marca
w Żerocinie zorganizowano spot-

kanie z tradycją wielkanocną pod
hasłem „Tu i Teraz”. Poprzedzała
je uroczysta msza św. w kaplicy
pod wezwaniem Bożego Miło-

Gmina Terespol

Najpiękniejsze mazurki
wielkanocne
Tradycja wypiekania mazurków na Święta Wielkanocne
rozpoczęła się już w XVII wieku.
Symbolika mazurka powiązana
jest z zakończeniem Wielkiego
Postu, w czasie którego chrześcijanie przez czterdzieści dni
powstrzymywali się od jedzenia potraw mięsnych i słodkich.
Słodki mazurek był swego rodzaju nagrodą dla wytrwałych
w wierze. Mazurki dawniej
przygotowywało się na waflach,

andrutach i opłatkach. Są też mazurki biszkoptowe, drożdżowe
i oczywiście te najpopularniejsze
obecnie, na kruchym spodzie.
Kultywując tradycje i zwyczaje w ielkanocne Gminne
Centrum Kultury zorganizowało konkurs na Najpiękniejszy
mazurek wielkanocny. Celem
konkursu była m.in.: integracja środowiska lokalnego oraz
wymiana doświadczeń kulinarnych. Uczestnikami mogły być

sierdzia, podczas której ks. kan.
Wiesław Mańczyna poświęcił
palmy. Po nabożeństwie zebrani
udali się w uroczystym pochodzie
do Domu Ludowego. W niezwykły klimat powagi i zadumy wprowadził zebranych przegląd pieśni
wielkopostnych, wykonywanych
przez zespoły śpiewacze z terenu
gminy Drelów. Najbardziej oczekiwanym punktem programu było
rozstrzygnięcie konkursów na najKoła Gospodyń, jak również
osoby indywidualne z terenu
gminy Terespol. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu
mazurka z zachowaniem tradycyjnej receptury.
29 marca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Terespol odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie
konkursu. Spośród 14 mazurków
zgłoszonych do konkursu Komisja konkursowa postanowiła
przyznać nagrody następującym
paniom: I miejsce Elżbiecie

piękniejszą palmę oraz najpiękniejsze jajko wielkanocne. Palmy
oceniano w dwóch kategoriach:
zespołowej (KGW) oraz indywidualnej. Najpiękniejszą palmę
uwiły panie z KGW w Żerocinie. Drugą nagrodę zdobyła
palma uwita przez panie z KGW
w Kwasówce. Trzecią nagrodą
podzieliły się Koła Gospodyń
Wiejskich z Szóstki i Zahajek.
W kategorii indywidualnej pierwsze miejsce otrzymała Elżbieta
Panasiuk z Żerocina, drugie Stanisława Andrzejuk z Kwasówki,
a trzecie miejsce Agnieszka
Marczuk z Aleksandrówki. Wyróżnienia otrzymały: Kazimiera
Faluszewska z Łózkek i Ewa Ołtuszyk z Wors. Pisanki oceniano
w dwóch kategoriach: pisanka
tradycyjna i pisanka współczesna.
W kategorii tradycyjnej I miejsce
zajęła pisanka wykonana przez
Annę Wróbel z Nahajek, II miejsce przypadło pisance autorstwa
Marianny Kalinka z Szóstki.
W kategorii współczesnej nagrody trafiły do pań z żerocińskiego KGW: I miejsce Elżbieta
Panasiuk, II Anna Ostapiuk, III
Halina Woch. Gratulujemy nagrodzonym i dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali prace.
Marta Terpiłowska
GCK w Drelowie

Matczuk z Kobylan, II miejsce
Jolancie Gawryluk z Łobaczewa
Małego, III miejsce Iwonie
Żmińczuk z Łobaczewa Małego.
Ponadto wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali pamiątkowe
dyplomy.
Organizatorzy serdecznie
gratulują nagrodzonym, natomiast paniom, które wzięły
udział w konkursie podtrzymując
tradycje i zwyczaje wielkanocne
serdecznie dziękują.
Magdalena Jaszczuk
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Gmina Piszczac

Przekazywali tradycje
wielkanocne

To już piąta edycja konkursu na najpiękniejszą palmę
i pisankę wielkanocną. Jak co
roku w podtrzymywaniu tradycji
wielkanocnych najliczniejsze są
koła gospodyń, które przygoto-

tradycji i przekazywanie jej młodemu pokoleniu jest całą istotą
przedsięwzięcia. Podczas konkursu w sali kolumnowej można
było obejrzeć wyroby rękodzieła
ludowego, sutażu, dekupaque

wują prace zbiorowe. Pojawiają
się też prace indywidualne dorosłych oraz dzieci. Największym zainteresowaniem jest
zdobienie jajek, choć konkurs
mówi o pisance w ujęciu tradycji.
Ozdobione jajka wstążkami czy
cekinami zostały potraktowane,
jako stroiki. Dlatego komisja
nagrodziła pisanki tradycyjne.
W przyszłym roku konkurs zostanie rozszerzony o stroik wielkanocny. Jednakże podtrzymywanie

i innych rzeczy, które są robione
w świetlicy Jaskółka. Po wręczeniu nagród wyświetlony został
film „Ziemia Maryi”. Wszyscy
w tym dniu mogli podziwiać wystawę prac z dziedziny batiku,
którego warsztaty odbywały się
7-8 marca i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem pań
oraz dzieci. To bardzo relaksująca dziedzina sztuki, co było
widać po zadowolonych twarzach uczestniczek. W niedzielę

Gmina Łomazy

Nagrodzono dzieci
za stroiki
31 ma rca w Gm inny m
Ośrodku Kultury w Łomazach
odbyło się podsumowanie gminnego konkursu plastycznego
„Stroik Wielkanocny”, pod patronatem wójta gminy Łomazy
Jerzego Czyżewskiego. Konkurs
został zorganizowany przez
Gminny Ośrodek Kultury we
współpracy z Gminną Biblioteką
Publiczną. Celem konkursu było
kultywowanie tradycji, rozwijanie
wyobraźni i pomysłowości dzieci.
W konkursie udział wzięło
70 dzieci z terenu gminy Ło-

maz y : pr z edszkola k i, uczniowie szkół podstawowych,
młodzież gimnazjalna. Jur y
w składzie: Anna Mańczyna,
A nna L esiu k , k s. A nd rz ej
Ognik przyznało wszystkim
uczestnikom dy plomy i nagrody. Na zakończenie uroczystości wręczono podziękowania
Ewie Karpowicz i Elżbiecie
Bieleckiej za opiekę nad uczniami prezentującymi część
artystyczną, która uświetniła
podsumowanie konkursu.

(a)

8 marca po zakończonych warsztatach wójt osobiście wręczył
symboliczny kwiatek i złożył
życzenia z okazji Dnia Kobiet.
Spotkanie przebiegało w atmosferze podróży po świecie, ponieważ gościem specjalnym był

podróżnik Lech Pawlak, którego
fascynują Indie, gdzie był już
około 30 razy. Pan Lech bardzo
ciekawie opowiadał o kulturze,
zwyczajach, klimacie i ludziach,
którzy tam żyją.
Aneta Buczyńska
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Gmina Sosnówka

Wystąpiło 36 recytatorów
Już po raz 34. Wojewódzki
Ośrodek Kultury w Lublinie
ogłosił Mały konkurs recytatorski dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego.
Zgodnie z tradycją, konkurs odbywa się w drodze wielostopniowych eliminacji: środowiskowych
(szkolnych, gminnych, miejskich),
powiatowych i wojewódzkich.
W związku z tym, 17 kwietnia
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sosnówce odbyły się eliminacje gminne. W konkursie udział
wzięło 36 małych recytatorów ze
szkół z terenu gminy.

Komisja konkursowa w składzie: Anna Czobodzińska –
Przybysławska, Helena Kochan
oraz Teresa Chilczuk po przesłuchaniu wszystkich uczestników,
postanowiła wyróżnić i zakwalifikować na eliminacje powiatowe
do Miejskiego Ośrodka Kultury
w Międzyrzecu Podlaskim po
dwóch laureatów z każdej grupy
wiekowej.
W kategorii uczniów klas I-III wyróżniona została Kinga
Martychowiec ze Szkoły Podstawowej w Sosnówce oraz
Tomasz Rudko ze Szkoły Pod-

Recencja

Monografia Kobylan
Stanisław Jadczak we współpracy z Haliną Ostapczuk podjął
się napisania monografii Kobylan. Dzięki temu mieszkańcy

tej wsi w gminie Terespol mogą
się cieszyć opisaną historią ich
przodków. Gro zdjęć pochodzi właśnie ze zbiorów domo-

stawowej w Motwicy. Natomiast
w kategorii uczniów klas IV-VI
najlepsza okazała się Martyna
Szypiło oraz Amelia Kolejko
obie ze Szkoły Podstawowej
w Sosnówce.

Wszyscy recytatorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz
nagrody rzeczowe ufundowane
przez organizatora konkursu,
Gminny Ośrodek Kultury w Sosnówce. 	
(a)

wych. Wydawnictwa podjęła się
Gminna Biblioteka Publiczna
w Kobylanach a uzyskało ono
wsparcie ze środków UE.
Na kartach książki poznajemy dzieje tej wioski, doświadczonej przez historię, ze względu
też na swoje położenie na ważnym szlaku komunikacyjnym.
Dzieje burzliwe, bo ziemia ta
i ludzie doświadczeni byli bitwami, wymaganiami zaborców
i okupantów, akcją „Wisła”. Co
można przeczytać na kartach tej
pozycji książkowej. Dużo miejsca

zajmuje najbliższa mieszkańcom
historia ostatnich dziesięcioleci.
Dzięki temu wspomnienia przeplatają się z faktami. Poznajemy
ważne miejsca tej miejscowości:
kościół prawosławny, kaplicę
katolicką, szkołę, cmentarz, ale
także ludzi, jak choćby Franciszka Jaszczołda – XIX w. architekta. Nie mogło zabraknąć
najbardziej charakterystycznego
dla gminy Terespol opisu biznesu
ogórkowego.
Zachęcamy do zapoznania
się z tą publikacją
AJ

Nasi w Białymstoku

Sukces młodych
fotografów
Wychowankowie Młodzieżowego Koła Fotograficznego
„Migawka” z Bialskiego Centrum Kultury w Białej Podlaskiej odnieśli kolejne sukcesy na
XVII Ogólnopolskiej Wystawie
Fotografii Dzieci i Młodzieży
Białystok 2015. Koło prowadzi
instruktor Małgorzata Piekarska.
Na wystawę nadesłano 2429
zdjęć 555 autorów, ze 162 placówek.
Do pokazu zakwalifikowały
się prace uczestników bialskiego
koła: Klary Chwaluk, Oliwi
Kondratiuk, Adama Piekarskiego, Karoliny Dziedzic, Katarzyny Gadomskiej, Huberta

Krawczyka, Katarzyny Olesiejuk,
Martyny Saczuk, Sandry Tokarskiej, Angeliki Żeleźnickiej.
Nagrodę grand prix otrzymała Angelika Żeleźnicka za
zdjęcie „O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna”.
Nagroda okręgu północno-wschodniego Związku Polskich
Artystów Fotografów przypadła
Oliwii Kondratiuk za zdjęcie
z zestawu „Malowanie”. Ponadto
Angelika Żeleźnicka za całość
swoich prac otrzymała nagrodę
specjalną dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku. Serdecznie gratulujemy.

(a)
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Najładniejsze
pisanki
W Gminnym Ośrodku Kultury w Sławatyczach 7 kwietnia
rozstrzygnięto konkurs na najładniejszą pisankę. Do konkursu
zgłosiło się 9 uczestników. Pisanki zdobione były różnymi
technikami. W oparciu o wymogi

pierwsze miejsca. Otrzymały je
następujące osoby: Sara Ślązak,
Katarzyna Sobieraj i Paweł Goliński.
Pisanki zdobione były precyzyjnie, z dbałością o każdy szczegół i dużym nakładem pracy,

regulaminowe zakwalifikowano
wszystkie prace do oceny.
Jury w składzie: Bolesław
Szulej, dyrektor GOK; Małgorzata Walczuk, dyrektor GBP;
Elżbieta Gruszkowska, instruktor GOK dokonało oceny prac
i postanowiło przyznać trzy

przy zastosowaniu różnorodnych
materiałów. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za
ogromny wkład pracy w piękne
rękodzieła i udział w konkursie.
Cieszą się, że autorami prac są
także dzieci i młodzież szkolna.

Docenione wokalistki
ze Sławatycz
23 kwietnia w sali koncertowej Bialskiego Centrum
Kultury odbyły się eliminacje
do wojewódzkiego konkursu
piosenki dziecięcej i młodzieżowej „Śpiewający Słowik 2015”.
Gm inny Ośrodek Ku lt u r y
w Sławatyczach reprezentowały: Oliwia Popko, Natalia
Marczuk i Izabela Jaszczuk. Po
wysłuchaniu 38 osób w czterech
kategoriach wiekow ych jury
w składzie: Anna Stanek, instruktor teatralny; Beata Wawryniuk, wokalistka; Mariusz Polak,

muzyk przyznała nominacje:
Karolinie Śledź, Agacie Arasymowicz, Aleksandrze Daniluk
oraz Natalii Dymeckiej. Komisja
artystyczna postanowiła również
przyznać 11 wyróżnień. Otrzymali je: Olga Tarasiuk, Joanna
Białucha, Maja Czublun, Anna
Myronenko, Adam Piekarski,
Julia Lichograj, Aleksandra Nowicka, Aleksandra Chalimoniuk,
Natalia Marczuk, Izabela Jaszczuk oraz Adrian Litewka.
Małgorzata Piekarska
Foto ze strony int. BCK

Pojadą na konkurs powiatowy
24 kwietnia uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Sławatyczach wzięli udział w gminnym
przeglądzie konkursu recytatorskiego, który odbył się po raz
34. Komisja w składzie: Irena
Pruniewicz, Małgorzata Wal-

czuk, Bolesław Szulej wysłuchała 35 uczestników biorących
udział w przeglądzie. Zgodnie
z założeniami recytatorzy zostali ocenieni pod względem
poprawności dykcyjnej, doboru
repertuaru, ogólnego wyrazu

artystycznego i interpretacji
utworów.
Decyzją komisji do eliminacji
powiatowych zakwalifikowały się
następujące osoby w poszczególnych kategoriach wiekowych: klasy
I–III Maja Buraczyńska, Wiktoria

(a)

Gruszkowska, Wiktoria Szczur;
klasy IV–VI Paweł Łukaszewicz.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe podziękowania
i upominki.
Osobom wyróżnionym gratulujemy, a wszystkim uczestnikom życzymy wielu sukcesów
w pracy nad literaturą piękną
i kulturą żywego słowa.
(a)
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Związek Nauczycielstwa Polskiego
w województwie bialskopodlaskim
w latach 1975-1981
Szkic do dziejów (cz. II)
W działalności Oddziału
ZNP w Białej Podlaskiej dużą
rolę odegrała społeczna Komisja
Konsultacyjno-Opiniodawcza.
Z analizy materiałów źródłowych wynika, że reprezentowała
ona różne placówki oświatowe
i administrację. Działalność jej
opierała się na pracy 4 zespołów:
do spraw ideowo-politycznych;
do spraw socjalnych; do spraw
pracowniczych; do spraw opiniowania wniosków o nadanie
Złotej Odznaki ZNP. Każdy
zespół składał się z 5 członków.
Przewodniczącymi poszczególnych zespołów byli: Kazimierz
Czajkowski, Czesław Szydłowski, Józef Furman i Maria
Jędryczkowska.
W latach 1976-1979 w działalności ZNP województwa bialskopodlaskiego dążono przede
wszystkim do: upowszechnienia
wychowania przedszkolnego;
modernizacji sieci szkolnej; dostosowania szkolnictwa zawodowego do potrzeb gospodarki;
rozwoju szkolnictwa specjalnego i placówek opiekuńczo-wychowawczych; podnoszenie
kwalifikacji kadry nauczycielskiej, rozszerzenie uprawnień
i obowiązków dyrektorów dużych szkół; regulowanie spraw
dotyczących w ynagradzania
nauczycieli; utworzenie funduszu socjalnego. Realizując swoje
zadania Oddział ZNP w Białej
Podlaskiej współpracował z różnymi instytucjami, w tym z Kuratorium Oświaty i Wychowania.
Związek był jedną z trzech organizacji oświatowych biorących
udział w rozwoju szkolnictwa,
dokształcaniu i doskonaleniu
kadr pedagogicznych.
ZNP aktywnie uczestniczył
w pracach nad koncepcją programową reformy oświaty i warunkami jej wprowadzenia. Należy
dodać, że w latach 1975-1980

władze polityczno-administracyjne województwa bialskopodlaskiego intensywnie pracowały
nad wprowadzeniem w życie
koncepcji zreformowanego systemu oświaty. Wiele twórczego
wysiłku w rozwój oświaty włożyli: kurator Henryk Mierzwiński; wicekurator Zygmunt
Jakuszko; wicekurator Eugeniusz Wiński i wicekurator Maria
Zydlewska. Szczególną uwagę
zwracano na rozbudowę sieci
przedszkoli w województwie, aby
wychowanie przedszkolne objęło
wszystkie dzieci. W roku 1975
pracę wychowawczą prowadzono
w 154 ogniskach przedszkolnych
skupiających 2 382 dzieci oraz
24 klasy przedszkolne, które
obejmowały opieką 109 dzieci.
Łącznie różnymi formami wychowania przedszkolnego objęto
80% dzieci w wieku 6 lat. Nad
rozwiązaniem tego problemu
dyskutowano między innymi
na zebraniach we wszystkich
instancjach związkowych. Sytuacja ta w ymagała budow y
nowych przedszkoli, zwłaszcza
na wsi. Zaangażowanie organów
administracyjnych i społecznych
przyczyniło się do systematycznej poprawy sytuacji lokalowej
przedszkoli. Z każdym rokiem
zwiększała się ich liczba, w latach 1975 - 1980 uruchomiono
23 nowe przedszkola, w tym 17
na wsi. Oprócz budowy nowych
placówek prowadzono również
liczne prace remontowe. Dzięki
pomocy władzy oświatowej i całemu środowisku oświatowemu,
już w 1980 roku województwo bialskopodlaskie należało
do 17 województw w Polsce,
które objęły pełnym wychowaniem przedszkolnym dzieci
6-letnie.
Wśród problemów pedagogicznych główne miejsce zajmowała troska o lepsze efekty

dydaktyczne i wychowawcze.
Polityka oświatowa państwa
zmierzała do doskonalenia systemu organizacyjnego oraz
podnoszenia pracy dydaktyczno-wychowawczej. Realizacja obowiązku pełnego wykształcenia
w zakresie szkoły podstawowej
znalazła się w centrum władz
szkol nyc h i z w ią zkow yc h.
W roku szkolnym 1975/1976
w województ w ie by ło 41%
szkół ośmioklasowych, które
pracowały systemem tzw. klas
łączonych. Podczas posiedzeń
Zarządu Oddziału omawiano
bieżące zadania i sprawy oświatowe i związkowe oraz sposób
ich realizacji. Wzrosła też rola
społecznych inspektorów pracy,
którzy poprzez przeglądy warunków i bezpieczeństwa w zakładach pracy przyczyniali się
do poprawy stanu w tym zakresie. Rady zakładowe były
organizatorem wielu imprez
i uroczystości, choćby z okazji
Dnia Kobiet, Dnia Nauczyciela.
Związek monitorował zagadnienia związane z dokształcaniem nauczycieli. W latach
siedemdziesiątych w ystąpiło
duże zainteresowanie nauczycieli zdobywaniem wyższego
w yk szta łcenia. K ierowanie
czynnych nauczycieli na studia
zaoczne prowadzone było pod
kątem potrzeb bialskopodlaskiej
oświaty. W roku 1975 systemem
zaocznym studiowało 450 naucz ycieli. Zw iązek otocz y ł
opieką organizacyjną i merytoryczną nauczycieli studiujących.
Pomagał im w uzyskiwaniu: potrzebnych podręczników, w pomocy finansowej studiującym
w odległych uczelniach, w uzyskiwaniu zakwaterowań i wyżywienia w domach nauczyciela,
hotelach, bursach szkolnych.
Przyczynił się w ten sposób
do ukończenia przez nich stu-

diów w terminie, a tym samym
zwiększeniu liczby najbardziej
wykwalifikowanych nauczycieli
w regionie. W latach 1975-1980
głównie dzięki studiom zaocznym odsetek nauczycieli z wyższym wykształceniem wzrósł
z 18% do 43%. Dużą pomocą
służyła im Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna, która gromadziła księgozbiór z zakresu
najnowszych, pedagogicznych
wydawnictw naukowych. Pod
koniec lat siedemdziesiątych
osłabło tempo postępu edukacyjnego nauczycieli. Wynikało
to z ogólnej sytuacji politycznej
w kraju.
W omaw ia ny m ok resie
ZNP zwracał szczególną uwagę
na doskonalenie pedagogiczne
naucz yciel i proponowane
przez władze szkolne i szkolenia ideowo-polityczne prowadzone przez Wydział Nauki
i Oświaty KW PZPR. Działalność ideowo-pedagogiczna
należała do priorytetow ych,
organizatorem i koordynatorem
był Oddział ZG ZNP w Białej Podlaskiej. Wyrażało się
to przede wszystkim w pracy
szkoleniowej dla osób pełniących statutowe funkcje, szkolono
prezesów i wiceprezesów rad
zakładowych. Stosowano różne
formy szkolenia: między innymi
kursy szkoleniowe (w Puławach,
Łodzi, Gdyni). Troszczono się
o właściwą atmosferę pracy
i więź związkową. Dla aktywu
związkowego Zarząd Główny
ZNP organizował szkolenia. Podejmowano tam wiele tematów,
takich jak: rocznice państwowe
i związkowe, aktualne zadania
ogniw ZNP w świetle wytycznych krajowych zjazdów ZNP,
istotne problemy społeczne i gospodarcze zawarte w uchwałach
Komitetu Centralnego PZPR,
bezpieczeństwo Polski i walka
o odprężenie militarne, a także
wybrane zagadnienia ze stosunków służbowych nauczycieli. Masową formą szkolenia
ideowo-pedagogicznego od roku
1976 były konferencje teoretyczno-pedagogiczne. Związek
organizował szereg konferencji
zgodnie z terminarzem określonym przez oddział. Tematy
problemowe były dostosowane
do ówczesnych wydarzeń i po-
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trzeb oświatowych. Staranne
przygotowanie aktywu związkowego do dyskusji, rzeczowe
wypowiedzi poparte znajomością zagadnień teoretycznych
oraz praktycznych nadawały im
charakter poważny. Wnioski
z odbytych konferencji szkoleniowych przesyłane były do
Oddziału ZG ZNP w Białej
Podlaskiej. Nauczyciele biorący udział w szkoleniu nie tracili prawa do wynagrodzenia
za dzień przeznaczony na konferencję. Należy dodać, że różnorodne formy szkoleń, w których
uczestniczyli nauczyciele wykorzystywane były do podnoszenia poziomu ideowo-moralnego
nauczycieli.
Jedną z najważniejszych
form pracy wojewódzkiej organizacji ZNP była działalność
socjalna. Wraz z rozwojem
szkolnictwa wzrastały potrzeby
mieszkaniowe nauczycieli miast
i wsi. Najtrudniejsza nadal dla
wielu rodzin nauczycielskich
była kwestia mieszkaniowa.
Związek dbał o polepszanie
warunków życia nauczycieli,
proponował różne rozwiązania
i zabiegał o ich urzeczywistnienie, wykorzystując między innymi społeczną funkcję swych
członków w komisji do podziału
środków funduszu socjalnego.
Na przykład, w roku 1980 skład
takiej komisji był następujący:
Zbigniew Wa lczuk , Ma ria
Jędryczkowska, Kazimiera Kulawiec, Wiesław Wrotkowski,
Janina Barszcz, Katarzyna Kurowska, Janina Dunejko, Bolesław Żaczek. Celem komisji było
przyznawanie pomocy materialnej nauczycielom i pracownikom
oświaty. Z funduszu mieszkaniowego w latach 1975-1980
udzielono pożyczki dla 632 osób,
na kwotę 15 mln 405 tys. Bezprocentowe korzystanie z dużej
sumy rozwiązywało problemy
finansowe nauczycieli. Należy
podkreślić, że w tej działalności, podobnie jak w innych dziedzinach, nie spotkano żadnych
niedociągnięć, co umacniało
wiarygodność instytucji związkowej i zaufanie członków.
Do działalności socjalnej
ZNP należało również zaliczyć
niesienie pomocy materialnej
nauczycielom. Zachowane ma-

teriały pokazują, że z funduszu
zdrowotnego przyznawano zapomogi finansowe. Na przykład,
w latach 1977-1980 udzielono
1 365 zapomóg na kwotę 1
mln 520 tys. złotych. Nauczyciele i pracownicy oświaty bardzo chętnie korzystali z tych
form pomocy, o czym świadczą
w/w fakty. Na bieżąco zaspokajano potrzeby w zakresie sanatoriów i wczasów leczniczych.
Analizując działalność Oddziału ZG ZNP, nie można
pominąć tur yst yk i i w y poczynku. W omawianym okresie
szeroko rozwijano działalność
turystyczną wśród nauczycieli.
A oto statystyka turystyczna
tych lat: udział w wycieczkach
zorganizowanych przez oddział,
w roku 1976 - dla 882 uczestników; w roku 1977 - 1 188
uczestników; w roku 1978 852 uczestników; w roku 1979
- 681 uczestników; w roku
1980 - około 900 uczestników.
Odrębną formą związkowej
turystyki był wypoczynek sobotnio-niedzielny dla członków
ZNP i ich rodzin. Z tej formy
wypoczynku skorzystała następująca liczba osób: w roku 1976
- 3 429, w roku 1977 - 2 348,
w roku 1978 - 2 364 i w roku
1979 - 2 377. Poza wypoczynkiem sobotnio-niedzielnym były
też organizowane wczasy wypoczynkowe. Oddział w Białej
Podlaskiej w latach 1976-1980
dysponował 1 100 skierowaniami na wypoczynek, realizując w ciągu roku przeciętnie 366
propozycji. Z powyższego wynika, że wszystkie formy dobrze
zorganizowanego wypoczynku
i przystępnie dostosowane do
„kieszeni” nauczyciela ceny znajdowały licznych uczestników.
Wśród form działalności
związku na rzecz członków
w tym okresie należy zaliczyć
opiekę nad dziećmi nauczycielskimi. Dzięki staraniom ZNP
dzieci nauczycielskie uzyskiwały
prawo pierwszeństwa w przyjęciach do szkół ponadpodstawow ych, jeśli legitymowały
równymi z innymi kandydatami
wynikami osiągniętymi na egzaminach i w postępowaniu kwalif ikacyjnym. Organizowano
choinki noworoczne dla dzieci
członków połączone z poczę-

stunkiem. Zadbano też o zdrowie dla dzieci nauczycielskich,
służyły temu między innymi
kolonie letnie.
Działalność Oddziału na
początku lat osiemdziesiątych
przypadała na wyjątkowo trudny
okres ze względu na sytuację
w kraju. Koncepcje ówczesnych
władz dotyczące budowy Polski,
jako potęgi gospodarczej całkowicie uległy w gruzach. W lipcu
i sierpniu 1980 roku przez kraj
przeszła fala masowych wystąpień robotniczych. Miało to
wpływ na przeobrażenia społeczno-polityczne w kraju.
Po w ydarzeniach sierpniowych 1980 roku rozpoczął
działalność wśród nauczycieli
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.
Dnia 29 sierpnia 1980 roku ZG
ZNP powołał w województwach
rady koordynacyjne, by 12 września reaktywować zarządy okręgów Związku. W dniach 14-15
października 1980 roku odbył
się XXXI/XIII Krajowy Zjazd
Delegatów ZNP, który uchwalił
program działania na lata 19801983 oraz zlecił dokonać wyboru
zarządów oddziałów, przeprowadzić wybory w sekcjach wybrać
delegatów na konferencje okręgowe i zarządy tej instancji.
Na terenie województwa
bialskopodlaskiego ZNP był
nadal aktywnym i liczącym się
związkiem, który aktywnie i skutecznie integrował nauczycieli
i pracowników oświaty. Dnia
3 lutego 1981 roku wybrano
nowy skład Prezydium Zarządu
Okręgu w Białej Podlaskiej, na
czele którego stanął prezes Edward Czuchaj, wiceprezesem
została Maria Jędryczkowska,
a sekretarzem Lilianna Olesiejuk. Członkami Prezydium Zarządu zostały: Janina Barszcz,
Bolesław Chlipalski, Zygmunt
Jakuszko, Janina Dunajko i Jerzy Stefaniuk. Do prezydium
wybrano doświadczone w pracy
związkowej osoby, toteż szybko
wypracowano sprawne mechanizmy działania - znano potrzeby
i oczekiwania środowiska, doskonale rozumiejąc rolę organizacji,
jaką było ZNP. Zarząd przystąpił do opracowania planów pracy
na najbliższą kadencję. W kraju
narastały problemy gospodarcze,

pogarszały się z każdym rokiem
warunki pracy nauczycieli: praca
na 2-3 zmiany, poważny brak
środków na pomoce naukowe
i potrzeby bieżące szkół oraz ich
remonty, jednak praca związkowa odbywała się bez większych
przeszkód. W dniu 13 grudnia
1981 roku wprowadzony został
na terytorium całego kraju stan
wojenny. Na mocy Dekretu Rady
Państwa z 12 grudnia 1981 roku
o stanie wojennym (Dz. U. Nr
29, poz. 154) - zawieszono działalność związków zawodowych,
w tym także ZNP. Powszechne
było rozgoryczenie spowodowane przerwaniem działalności
związku. Przed działaczami stanęło pytanie: Co dalej? Większość z nich dostosowała się do
nakazu dekretu i powróciła do
pracy pedagogicznej. Organizacja związkowa województwa
bialskopodlaskiego w momencie
ogłoszenia stanu wojennego była
ruchem zwartym, a w jej szeregach pozostawało blisko 96%
ogółu nauczycieli i pracowników
oświaty. Dopiero jesienią 1982
roku określone zostały podstawy
prawne do reaktywowania i rozwoju nauczycielskiej organizacji
związkowej.
Tak w ogólnych zarysach
kształtowało się życie i działalność Oddziału ZG ZNP w Białej
Podlaskiej w latach 1975-1981.
Problemy nurtujące oświatę na
szczeblu podstawowym przekazywane były drogą związkową
do władz miejscowych i do oddziału. W rozwiązywaniu problemów pracowniczych sprzyjał
dobry klimat dla związku wśród
kadry kierującej i czynnika politycznego. W radach miejskich
i gminnych pracował wypróbowany akt y w z w iązkow y,
odznaczający się zdolnościami
organizatorsk imi. Zw iązek
wspierał pracę dydaktyczno-wychowawczą poprzez różnorodne
formy dokształcania nauczycieli.
Z czasem zaczęła jednak dominować pomoc materialna i socjalna dla nauczyciela. Każdego
roku wyróżniano nauczycieli
i wychowawców Złotą Odznaką
ZNP, medalem Komisji Edukacji Narodowej. Te i inne odznaczenia wręczano zwykle w Dniu
Nauczyciela.
dr Dariusz Sikora
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Z kart historii Związku Nauczycielstwa
Polskiego w województwie
bialskopodlaskim (1983-1998) cz. I
St a n wojen ny z aw ie si ł
pracę związków zawodowych,
w tym ZNP. Dopiero jesienią
1982 roku określone zostały
podstawy prawne do reaktywowania i rozwoju nauczycielskiej organizacji związkowej.
Uchwała Rady Państwa PRL
z dnia 12 października 1982
roku określiła zasady i sposoby
tworzenia organizacji związkow ych w zak ładach pracy.
Pracownikom oświaty i nauki
pozwalała zachować nazwę:
Związek Nauczycielstwa Polskiego. Stworzyła ona nową
sytuację, związek rozpoczął starania o wznowienie działalności.
W miastach i gminach powstawały grupy założycielskie, które
doprowadzały do rejestracji
organizacji w sądach, przez co
otrzymywały osobowość prawną.
W Białej Podlaskiej na spotkaniu grona nauczycielskiego (31
osób) w dniu 1 grudnia 1982
roku wybrano Prezydium Komitetu Założycielskiego w składzie: Janina Barszcz, Barbara
Jarzębowska, Tadeusz Jaszczuk,
Zdzisław Kowalczyk, Alicja
Krukowska, Marian Stańczuk
i Henryk Ziemba. Spośród nich
wyłoniono trzy osoby, którym
powierzono zadanie zarejestrowania ZNP w sądzie. Do tego
składu weszły: Tadeusz Jaszczuk,
Zdzisław Kowalczyk i Marian
Stańczuk. W wyniku tych działań 24 grudnia 1982 roku Sąd
Wojewódzki w Lublinie zarejestrował Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Wydziale
Oświaty i Wychowania Urzędu
Miasta w Białej Podlaskiej.
Wcześniej, bo 20 grudnia 1982
roku zarejestrowany został Związek Nauczycielstwa Polskiego
przy Inspektoracie Oświat y
i Wychowania w Radzyniu
Podlaskim. Podobna organizacja związkowa została zarejestrowana 20 grudnia przy Liceum
Ogólnokształcącym w Międzyrzecu Podlaskim. Następowała
stopniowa odbudowa Związku.
Kolejnym krokiem zmierzającym do odbudowy ZNP było

reakt y wowanie działalności
Zarządu Okręgu. 20 maja 1983
roku wybrano wojewódzką grupę
założ ycielską i przedstawiciela do reprezentacji krajowej
w Warszawie. Na czele tej grupy
stanęła Maria Jędryczkowska,
która jednocześnie weszła do
Krajowej Grupy Założycielskiej
ZNP. Okręgowa Konferencja
Delegatów, na której powołano
Zarząd Okręgu ZNP, odbyła się
1 października 1983 roku.
W dniach 14-15 października 1983 roku odbył się XXXIII
Krajowy Zjazd Delegatów ZNP,
który uchwalił dokumenty stanowiące podstawę działania ZNP:

statut, deklarację ideowo-programową, program działania na lata
1983 - 1986. Zgodnie ze statutem
struktura związku wyglądała następująco: ognisko w placówkach
oświatowych, oddział w gminach i miastach, okręg w mieście
wojewódzkim i Zarząd Główny
ZNP. Członkami organizacji
mogli być wszyscy pracownicy
szkolnictwa, instytucji naukowych i administracji działającej w sferze edukacji i nauki,
niezależnie od w y uczonego
i wykonywanego zawodu oraz
zajmowanego stanowiska.
Zarząd Okręgu ZNP w Białej
Podlaskiej w omawianym okresie działał w składach wybranych
na Okręgowych Konferencjach
Delegatów i Okręgowych Konferencjach Sprawozdawczo-Wyborczych. Podstawowymi
formami działalności Zarządu
Okręgu były posiedzenia ple-

narne i posiedzenia prezydium.
Zarządy poszczególnych oddziałów między innymi w ybierały prezydia i ustalały ich
kompetencje oraz uchwalały
plany pracy.
W latach 1983-1998 obsada
Prezydium Zarządu Okręgu
ZNP w Białej Podlaskiej była
następująca:
Kadencja 1983 - 1986
Prezydium: prezes - Maria
Jędryczkowska, wiceprezes Romuald Szudejko, wiceprezes
- Lilianna Olesiejuk, sekretarz
- Tadeusz Jaszczuk; członkowie
prezydium - Wojciech Bolesta,
Janina Dunajko, Edward Kornacki, Leon Wiernicki i Kazimierz
Wojtaszek.
Kadencja 1986 - 1990:
Prezydium: prezes - Maria Jędryczkowska, wiceprezes
- Romuald Szudejko, wicepre-

1991 r.), wiceprezes - Władysław
Gawryluk (od stycznia 1992 r.);
członkowie prezydium - Janina
Dunajko, Józef Hawryluk, Franciszek Jarmołowicz, Tadeusz
Jaszczuk, Henryk Paszkiewicz,
Michał Raczyński, Marian Stańczuk i Jan Tywoniuk.
Kadencja 1994 - 1998
Prezydium: prezes - Anna
Kamińska, wiceprezes - Jan Tywoniuk, wiceprezes - Wiesław
Wrotkowski, sekretarz - Henryk Paszkiewicz; członkowie
prezydium Barbara Jankowska,
Barbara Kulicka i Eugeniusz
Wawryniuk.
Kadencja 1998 - 1999
Prezydium: prezes - Anna Kamińska, wiceprezes - Jan Tywoniuk,
sekretarz - Barbara Jankowska;
członkowie prezydium - Władysław Gawryluk, Barbara Kulicka,
Andrzej Kurenda, Zdzisława Markowska, Edward Prokopiuk, Michał Raczyński i Wiesława Tazbir.
Zaznaczyć należy, że w województwie bialskopodlaskim
ekipy kierownicze Okręgu odznaczały się dużą stabilnością,
często kierowały zarządami przez
kilka kadencji.
Podstawowe znaczenia dla
działalności Związku miała liczba
i wielkość oddziałów ZNP, stanowiąca o jego miejscu i roli
w życiu oświatowym województwa. Po stanie wojennym związek
odbudował szybko swoje tradycyjne
struktury, we wszystkich gminach
i miastach zorganizowano komitety założycielskie ZNP. W miarę
upływu czasu stał się jednym
z najliczniejszych związków pracowniczych w województwie bialskopodlaskim. Ilustruje to podane
zestawienie w tabeli nr 1.

zes - Janina Barszcz, sekretarz
– Tadeusz Jaszczuk; członkowie
prezydium - Wojciech Bolesta,
Janina Dunajko, Józef Hawryluk, Daniela Horbowicz, Lidia
Macuba, Adam Osuch, Julian
Oszpiuk, Stanisław Topolewski
i Leon Wiernicki.

Tabela nr 1. Liczba członków ZNP w województwie bialskopodlaskim
w latach 1983-1998
Wyszczególnienie
Liczba członków ZNP, w tym:
pracownicy administracji i obsługi;
emeryci i renciści
Liczba oddziałów ZNP
Liczba ognisk ZNP

Kadencje
198619901990
1994

19941998

4 739
1 078
242

5 166
1 071
492

4 400
692
499

4 142
537
547

57
15

54
39

54
40

54
42

1983-1986

Kadencja 1990 - 1994
Prezydium: prezes - Maria
Jędryczkowska (do grudnia 1991 r.),
pre z e s - A n na K a m i ń sk a
(od stycznia 1992 r.), wiceprezes
- Wiesław Wrotkowski, wiceprezes Tadeusz Pietras (do grudnia

Przytoczone powyżej dane
pokazują, że początek nowego
okresu zaznaczył się pozytywnym zjawiskiem w zakresie wzrostu liczby członków ZNP. ( c.d.
w następnym numerze GB)
dr Dariusz Sikora
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L I T E R ATU R A

Prezentacje Literackie
Nr 70 (redakcja mig; regionalia@mbp.org.pl)

Ryszard Bielecki
(Łomazy)

wyznanie
nie wiążmy nas tylko po to
by związać
bez rytuałów dajmy sobie siebie
umieścimy w oczach
to co może być
blisko
dwoje ślicznych dzieci
dziewczynka i chłopiec
są ludzie co nie wierzą
ja kocham

spowiedź
grzeszę
gdy szepty pani sycą moje
zmysły
wiem
mogą kłamać i to wszystko
co jest
może być nieprawdą
nie żałuję

równolegle
przepraszam za siebie
za to że jestem
i za to że jeszcze będę
może tylko kroplami deszczu
i nie opowiem
słowami wszystkiego
przepraszam za moje
niebo co wszędzie
a ja nie urosłem
by móc je widzieć
każdym gestem za słów tysiące
przede mną
noce bez gwiazd i dni
bez słońca
drzwi niedomknięte
przez które wchodzą
nieokiełznane żądze
przepraszam za światło
którego często niewiele

i radości nieodkryte
za wszystko co było
co będzie za to że mówię
zbyt głośno

rozterka
nie marudź już późno
usłyszałem dosadnie
nikt cię nie usłyszy
nie pozostawię w takim stanie
to
co teraz rysuję
miałeś czas
ponowne smaczne pchnięcie
nie miałem
przecież nikt go nie ma
i nikt nigdy nie umieści go
w sejfie
nie przesadzaj
jakbyś nie wiedział
że czas jest tylko czasem
zatrzymałem się
- ile mnie tu jeszcze

moje święto
nie pytam Boga o mnie
czy jestem i będę
bo zawsze odpowie że tak
że nie istnieją kraty
więzienia granice zakazy
i nie spotka mnie sądem
wszędzie gra koncert
technicznie dobry
nie pytam wiatru
co szukam w polu
bo wiem że słów
snów
telefonów rozmów i Bóg wie
czego jeszcze o tobie
muzyką się stajesz
ślesz siebie
a ja zasłuchany
nie mówię chcę więcej
ty jesteś

modlitwa
turbulencje tworzą burze
ciebie i mnie
duszki iskrzą
a spaghetti
smakuje pomidorowo i ostro
w dowolnym miejscu
chcę od teraz
kolekcjonować

przepisy kulinarne
zamieszkaj u mnie
kiedy będzie pełnia
w kroplach oczu
aniołami tańcz
pościeli białej powiedz
jestem

„pod budą”
pamiętam mój pierwszy raz
na tej ulicy
błotnista
przed znakiem niebezpieczny
w lewo
piesek szczekał

nie wyciszenia a pośpiechu
do śpiewania
w ogrodach rozczarowań
fanfar i porażek
to co tobą mnie wypełniam
to hojna rozrzutność
ciszy którą karmisz
wszystko i wszystkich
bez wyjątku
by rozmowy nasze
były
w każdym miejscu strawą

młode wino

a między nami nic
nawet jednej myśli
o burzy

to nie problem
upić swoje myśli we wrzątku
nocy
będą czyste
i będą oddychać
że pobudzenie
pełne przebudzenia
opowie tobie ciebie
umówionego z każdą sekundą
ciepła
co owocem wonnym wtula się
w słowa i ciało
wypełniając je po brzegi
ekstazą barwy i bukietu
świadomy delikatnych oczu
które wciąż mówią
że są by kochać
popłyniesz w pocałunku
rozkoszy
tak słodkiej
że przesytu nie rozpoznasz

dzwony

z myślą o tobie

ludzie idą
na porannych modlitw gadanie
bezwiednie ich śladem
bo dźwięk
Bogiem mówi

we mnie ten fakt zaczyna się
budować
nie jestem bezradny
i nie zapominam
że tu nie tylko ja
obok mnie ktoś jeszcze
sytuacji nie da się ukryć

byłem nowy
to czysta rozkosz
okrzyczeć nieznajomego
i z nim pogadać
a Pani tego ni słyszała
że jest nam dobrze
bez niej

nie iskrzy
wlecze się echem pobrzękiwanie
słowa za górą
w gaju nieoliwnym świerszcze
pokazują drogę błyskawic

a ja tak blisko ziół nie wypatruję
śpiewam że człowiekiem jestem
i kocham każdą nutką

do dnia
pięknie wyglądasz i jesteś moim
chociaż nie widzę jak
inni cię widzą
to wiem że
tylko ze mną gadasz
wirującym derwiszem
od świtu
i mantrą

w kwiatach co łąki złocą
w słowach które morzem płyną
trafiam do tylu miejsc
nie tonę
myśli myśl niosą i ziemi
niczyjej nie widać
chodź zatańczmy z sąsiadem
z dojrzałym ogrodem
przy płocie
pogwarzmy
jest dobrze
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P o d l a s k ie przy s m a k i

Wybrane potrawy na wiosnę
Zupa z porów

Składniki – 25 dag kiełbasy, 50 dag
porów, 1 kg ziemniaków, włoszczyzna, 1 szklanka śmietany, łyżka
mąki, sól, pieprz.
Wykonanie – pory oczyścić,
naciąć wzdłuż i bardzo starannie umyć każdy listek. Umyte
pory pokrajać na małe kawałki.
Ziemnia k i obrać, pok rajać
w grubą kostkę. Włoszczyznę
oczyścić, umyć i zetrzeć na tarce.
Kiełbasę obrać z osłonki, włożyć
na moment do wrzątku, a potem
dodać do wrzącej wody (około
2,5 litra) razem z ziemniakami,
włoszczyzną i porami, ugotować. Kiełbasę wyjąć, pokrajać
w plasterki i dodać do zupy. Gdy
ziemniaki będą miękkie wlać
śmietanę wymieszaną z łyżką
mąki, doprawić do smaku solą
i pieprzem, zagotować. Podawać
z pieczywem.

Zupa „Minestrone”

Składniki – 50 dag chudej wołowiny z kością, 1 pietruszka, kawałek selera, por, 2 cebule, 2 garście
białej fasoli, 2 garście zielonego
groszku, 2 garście fasolki szparagowej, 4 duże ziemniaki, pół główki
małej kapusty, 2 łyżki koncentratu
pomidorowego, 2 kostki rosołowe
drobiowe, 10 dag ugotowanego
drobnego makaronu, 2 łyżki startego żółtego sera, natka pietruszki.
Wykonanie – nasiona białej fasoli
namoczyć dzień wcześniej. Warzywa oczyścić, dokładnie umyć,
zetrzeć na tarce o dużych otworach, kapustę pokrajać w kwadra-

ciki. Wszystkie składniki (oprócz
ziemniaków) razem z wołowiną
włożyć do garnka, zalać wodą
(2,5 litra) i gotować na wolnym
ogniu aby zupa nie zmętniała.
Gdy składniki będą miękkie,
dodać pokrajane w drobną kostkę

ziemniaki, dalej gotować. Po 15
minutach dodać przecier pomidorowy, a przed samym końcem
gotowania kostki rosołowe. Do
ugotowanej zupy dodać ugotowany osobno makaron. Przed podaniem wyjąć mięso pokrajać na
małe kawałki. Po podaniu, już na
talerzach posypać zupę startym
serem i zieleniną.

Sałatka z selera

Składniki – 1 duży seler, 2-3 jabłka, pół szklanki majonezu, kilka
liści sałaty, natka pietruszki, sól,
cukier, pieprz ziołowy, sok z cytryny.
Wykonanie – seler dokładnie
umyć, obrać cienko, ugotować
na półmiękko, ostudzić, pokrajać w kostkę. Jabłka umyć, obrać
i zetrzeć na tarce o dużych otworach, skrapiając sokiem z cytryny
aby nie ciemniały. Cebulę drobno
posiekać. Wszystkie składniki
wymieszać z majonezem, doprawić cukrem, solą i pieprzem.
Sałatkę wyłożyć na liście sałaty
i posypać posiekaną zieleniną.

Pasztet
wegetariański

Składniki – 5 50 dag soi lub 50
dag soczewicy, 2-3 cebule, 2 jajka,
1 czerstwa bułka, bułka tarta,
tłuszcz, 1 ugotowana pietruszka,
sól, pieprz.
Wykonanie – soję lub soczewicę namoczyć dzień wcześniej
i ugotować z dodatkiem kwasku.
Cebulę oczyścić, umyć, posiekać
i dusić kilka minut. Czerstwą
bułkę namoczyć, odcisnąć z nadmiaru wody i przekręcić przez
maszynkę razem z ugotowaną
soją (soczewicą) i pietruszką. Do
masy dodać 2 żółtka, sól, pieprz
i tyle bułki tartej aby masa była
dość gęsta. Na koniec dodać
pianę ubitą z 2 białek i delikatnie
wymieszać. Włożyć do blachy
keksowej wysmarowanej olejem
i wysypanej tartą bułką. Piec
około 30 minut w nagrzanym
piekarniku.

Jajka z rybą pod
beszamelem

Składniki – 5 jajek, 20 dag rybnych
filetów, sól, pieprz, zielona pie-

truszka, cukier, 2 duże ziemniaki,
5 dag masła, 3 płaskie łyżki mąki,
szklanka mleka, kilka kropel soku
z cytryny, 5 dag sera żółtego łyżka
tartej bułki.
Wykonanie – jajka ugotować na
twardo, ostudzić, obrać ze skorupki, przekrajać na pół, wyjąć
żółtka. Filety z ryby ugotować
w niewielkiej ilości wody z solą
i szczyptą cukru. Rybę i żółtka
zemleć w maszynce do mięsa,
wymieszać, dodać sól, pieprz
i posiekaną natkę pietruszki.
Przygotowaną masą nadziewać
połówki jajek. Ziemniaki obrać,
umyć i ugotować na miękko,
ale tak aby się nie rozsypywały.
Ostudzone ziemniaki pokrajać
na plastry. Blachę do zapiekania posmarować częścią masła
i wysypać tartą bułką, ułożyć na
niej ziemniaki. Pozostałe masło
stopić, wymieszać z mąką, rozprowadzić mlekiem i zagotować.
Gęsty sos przyprawić do smaku
solą, dodać kilka kropli soku
z cytryny i czwartą część startego żółtego sera. Na plasterkach
ziemniaków ułożyć połówki jajek
(częścią przekrojoną do ziemniaków). Każde jajko obłożyć
przygotowanym sosem, obsypać
pozostałym startym żółtym serem i na 15 minut wstawić do
nagrzanego piekarnika. Podawać
na ciepło.

Kapusta w śmietanie

Składniki – główka młodej kapusty,
4 dag masła, mała cebula, szczypta
nasion kopru, sól, pół szklanki śmietany, płaska łyżka mąki, zielony
koperek.
Wykonanie – kapustę dokładnie
umyć, zdjąć zewnętrzne liście,
cienko poszatkować i włożyć do

małej ilości wrzącej wody, gotować. Pozostałą część kapusty
też poszatkować i włożyć do gotującej się kapusty kilka minut
później, osolić, dodać nasiona
kopru, drobno pokrajaną cebulę,
doprowadzić do wrzenia, przykryć, dodać masło i gotować
pod przykryciem około 10 minut.
Śmietanę wymieszać z mąką,
wlać do kapusty, zagotować. Po
ugotowaniu posypać obficie zielonym koperkiem. Aby kapusta
była lekko kwaśna, podczas gotowania dodać łodygę drobno
pokrajanego rabarbaru.

Flaczki jarzynowe

Składniki – 0,5 kg kapusty,
4 marchewki, 2 pietruszki, 1 seler,
2 cebule, pół szklanki oleju, ¼ ugotowanego kurczaka razem z wywarem, w którym był gotowany,
przyprawa do flaków, 2 łyżki masła, 2 łyżki mąki.
Wykonanie – umyte, oczyszczone
warzywa (marchew, pietruszka,
seler) podsmażyć na oleju. Cebulę
pokrajać w cienkie pół-plasterki
i też podsmażyć. Ugotować wywar z kurczaka, wyjąć mięso, pokrajać w paski, dodać do wywaru
razem z warzywami, ugotować.
Pod koniec gotowania dodać
cienko poszatkowaną kapustę.
Z masła i mąki zrobić zasmażkę
i zaprawić jak flaki, dodać przyprawy. Flaczki jarzynowe można
podawać z usmażonymi i pokrajanymi w paski naleśnikami.
Przepisy wybrała Bożenna Warda,
Lubelski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Końskowoli
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Skulimowski sławi
Terespol i czeka na
wsparcie

W stolicy Peru – Limie – odbyły
się mistrzostwa świata do lat 17
w podnoszeniu ciężarów. Jednym
z pięciu reprezentantów naszego
kraju był zawodnik MULKS Zirve Terespol Mateusz Skulimowski i w kat. do 84 kg wywalczył
bardzo dobre siódme miejsce,
uzyskując w dwuboju 280 kg
(125 +155). W sierpniu czeka go
start w mistrzostwach Europy
w Ladndskronie (Szwecja).
Sukcesy Mateusza wynikają,
póki co, z jego ciężkiej pracy,
wytrwałości i determinacji oraz
finansowego wsparcia trenerów:
Marka Zielonki oraz Artura
Skulimowskiego. Jak obaj mówią, jeżeli sytuacja nie ulegnie
zmianie, wkrótce Terespol może
być w kraju „znany” jedynie poprzez wyczyny granicznych przestępców.
(mf)

Mateusz Skulimowski zalicza w
Limie kolejny ciężar.Foto PZPC.

Rekord Polski
Adriana Kopani

Aż 29 rekordów Polski oraz
5 rekordów świata ustanowiono
podczas VI Międzynarodowych
Mistrzostw Polski w wyciskaniu
sztangi leżąc, jakie odbyły się
w hali Zespołu Szkół w Zalesiu.
W zawodach wystartowało 150
zawodników ze Słowacji, Łotwy, Szwecji, Ukrainy, Armenii
i Polski.
Największy ciężar, aż 330 kg,
wycisnął Grzegorz Wałga z Cieszyna, a jeden z rekordów kraju
pobił Adrian Kopania z ULPKS
Gaj Zalesie. W kategorii wiekowej J23 i wagowej 82,5 kg
wycisnął 232,5 kg, czyli o 17,5
kg więcej niż wynosił poprzedni
wynik. Rezultaty pozostałych
zawodników klubu z Zalesia: 1.
Remigiusz Chomicz (T16-17,

67,5 kg) – 75 kg, 2. Dominik Kopania (T18-19, 67,5 kg) – 75 kg,
1. Krystian Dimidiuk (T18-19,
75 kg) – 90 kg, 1. Kamil Lipiński
(T18-19, 82,5 kg) – 150 kg, 2.
Krzysztof Celiński (open, 110 kg)
– 270 kg, 2. Artur Jóźwiak (open,
110 kg) – 205 kg, 2. Hubert Dawidziuk (open, 125 kg) – 180 kg,
5. Konrad Czupryn (open, 100
kg) – 140 kg.
W imprezie perfekcyjnie przygotowanej przez Urząd Gminy
w Zalesiu, Starostwo Powiatowe
w Białej Podlaskiej, Gminny
Ośrodek Kultury w Zalesiu,
ULPKS Gaj Zalesie i Powiatowe
Zrzeszenie LZS w Białej Podlaskiej tym razem nie wystartował
Franciszek Szabluk, lecz na przeszkodzie stanęły wyłącznie obowiązki organizacyjne. Od gości
zbierał jednak same pochwały.
(mf)

Seniorowski medal
Chwalewskiej

Trzy medale przywieźli z rozegranych w Pruszczu Gdańskim
zawodów Grand Prix Polski seniorów i juniorów w taekwon-do ITF reprezentanci Akademii
Virtus w Łomazach. Pierwszy
raz w starszej kategorii stanęła
na podium Monika Chwalewska,
druga w konkurencji układów
mistrzowskich I dan. Ponadto
wśród seniorów brązowy krążek
wywalczyła Katarzyna Gicewicz
– trzecia w walkach kat. do 75
kg. Ta sama zawodniczka była
też trzecia w walkach kat. +65
kg juniorów.
Kilka tygodni wcześniej w hali
lubelskiego MOSiR-u przy Al.
Zygmuntowskich odbyły się międzywojewódzkie mistrzostwa
juniorów młodszych i juniorów
stanowiące pierwszą eliminację do
mistrzostw Polski w taekwon-do
w t ych kategoriach wiekowych. Bardzo dobrze zaprezentowali się w nich łomascy adepci.
W kategorii junior Karolina Juszczak zdobyła złoto w walkach kat.
-50 kg oraz srebro w układach kup.
Z kolei Katarzyna Gicewicz była
druga w walkach kat. +65 kg.
Udanie zaprezentowali się także
juniorzy młodsi. Ernest Szopliński zwyciężył w konkurencji
układów dan i walkach kat. do 64
kg oraz był trzeci w technikach
specjalnych, co w sumie dało

mu tytuł najlepszego zawodnika
zawodów. Medale wywalczyli
również: Aleksandra Sacharczuk
– złoto w technikach specjalnych
kobiet, srebro w walkach kat.
do 46 kg oraz brąz w układach
kobiet dan; Grzegorz Polubiec
– brąz w walkach kat. do 46
kg; Wojciech Szopliński – brąz
w walkach kat. do 58 kg.
(mf)

Poprowadził Jan
Kulbaczyński

Mimo niesprzyjającej pogody na
starcie III Cross Maratonu Jana
Kulbaczyńskiego po Ziemi Kodeńskiej i Piszczackiej stanęło
blisko pięćdziesięciu biegaczy z
całej Polski. Najszybszym okazał
się Piotr Kuryło z Pruski Wielkiej, który uczynił to w czasie
2:51:34, a w czołowej dziesiątce
z naszego regionu uplasowali
się: 2. Paweł Pakuła (Wisznice,
2:55:53), 8. Jacek Chruściel
(Międzyrzec Podl., 3:29:02),
10. Łukasz Węda (Studzianka/
KB Biała Biega, 3:36:30). Twórca
imprezy, reprezentujący LKS
Kodeń i obchodzący 30-lecie
biegania, dotarł do mety jako
dziewiętnasty, w czasie 4:11:01.
(mf)

Najwięcej wycisnął
Chwalczuk

Serię podlaskich zawodów w wyciskaniu sztangi leżąc zakończył
XVII Integracyjny Turniej Siłowy o puchar wójta Jacka Hury
w Janowie Podlaskim. Imprezę
zorganizowali: janowski wójt,
dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie
Podlaskim, GKS Janowia, starosta bialski oraz Gminny Ośrodek
Kultury w Janowie Podlaskim,
a wzięło w niej udział 51 zawodników z powiatów: bialskiego,
łosickiego, łukowskiego, radzyńskiego oraz z Siedlec i Białegostoku. Największy ciężar – 220
kg – wycisnął Tomasz Chwalczuk z Białej Podlaskiej.
Siłaczami z naszego powiatu, którzy stanęli w poszczególnych kategoriach na podium, byli – kobiety:
1. Aleksandra Bernaszuk– 42,5
kg, 2. Karolina Weremkowicz
(obie Janów Podl.) – 37,5 kg; mężczyźni – kat. do 42 kg: 1. Jarosław
Bartoszuk– 45 kg, 2. Grzegorz
Guzarow (obaj Janów Podl.) –

32,5 kg; kat. do 48 kg: 1. Kacper
Koleśnik (Zalesie) – 47,5 kg, 2.
Dawid Korolczuk– 35 kg, 3. Szymon Rusinek (obaj Janów Podl.)
– 32,5 kg; kat. do 52 kg: 1. Adrian
Kowaluk (Konstantynów) – 65 kg,
2. Karol Pisaruk– 65 kg, 3. Paweł
Guzarow (obaj Janów Podl.) – 47,5
kg; kat. do 56 kg: 1. Przemysław
Bartoszuk (Janów Podl.) – 90 kg,
2. Jakub Ilczuk (Łomazy) – 60 kg,
3. Piotr Semeryło (Janów Podl.)
– 45 kg; kat. do 60 kg: 1. Daniel
Malinowski – 87,5 kg, 2. Piotr
Szczygielski (obaj Konstantynów)
– 85 kg, 3. Piotr Maliński (Janów
Podl.) – 60 kg; kat. do 67,5 kg: 1.
Adrian Skubisz (Komarno) – 140
kg, 2. Michał Hołonowicz (Łomazy) – 102,5 kg, 3. Kamil Jakoniuk (Komarno) – 97,5 kg; kat. do
75 kg: 1. Marcin Pitrowski (Łomazy) – 135 kg, 2. Bartosz Szucki
(Grabanów) – 130 kg; kat. do 82,5
kg: 1. Adrian Kopania (Zalesie) –
182,5 kg; kat. do 90 kg: 1. Paweł
Szudejko (Łomazy) – 170 kg; kat.
do 100 kg: 2. Łukasz Brzozowski
(Janów Podl.) – 190 kg.
(mf)

Pamiętali o
katyńskiej zbrodni

Klub Olimpijczyka w Terespolu
zorganizował VII Powiatowe
Katyńskie Biegi Przełajowe.
Ukończyło je 465 osób, a gościem honorowym była urodzona
w nadbużańskim mieście Izabela
Trzaskalska, rekordzistka Polski
juniorów w biegu na 5000 m.
Zwycięzcami poszczególnych
biegów zostali: rocz. 2006-07
– Natalia Wegiera (Kobylany)
i Wiktor Waszczuk (Rokitno);
rocz. 2005-04 – Natalia Dyczkowska (Berezówka) i Patryk Suwalski
(Sławatycze); rocz. 2003 – Klaudia
Boguszewska (Sławatycze) i Marcin Maksymiuk (Ortel Ks.); rocz.
2002 – Ewelina Barmosz (SP 1
Terespol) i Wojciech Pawłowicz
(Rokitno); rocz. 2001 – Daria
Hordejuk i Adam Wawryszewicz
(PG 1 Terespol); rocz. 2000-1999
– Patrycja Buczyło (PG 1 Terespol)
i Bartek Adamiuk (Swory); dziewczęta: rocz. 1998-96 – Natalia
Korszeń (LO Wisznice); chłopcy:
rocz. 1998 – Piotr Demczuk (II
LO Biała Podl.); rocz. 1997-96
– Łukasz Gawroński (ZS Małaszewicze),.
(mf)
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Międzyrzec Podlaski

Memoriał Leszka Dulskiego

Międzyrzec Podlaski. Jak co roku
słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników zorganizowali:
PSS Społem Międzyrzec Podlaski, Cukiernia Jerzego Wójcika
z Międzyrzeca Podlaskiego, a po
raz pierwszy dołączył Dr Gerard
Sp. z o.o.
Wszyscy uczestnicy otrzymali napoje z firmy Krynica Vitamin.
Puchary i nagrody wręczali
zastępca burmistrza Międzyrzeca
Podlaskiego Grzegorz Łubik oraz
dyr. MOSiR Międzyrzec Podlaski Arkadiusz Myszka. Sędzią

Memoria ł Leszk a Du lskiego w tenisa stołowego został
przeprowadzony w ZPO nr 2
w Międzyrzecu Podlaskim. Organizatorami turnieju byli MOSiR Międzyrzec Podlaski oraz
KS MOSiR Huragan.
Ogółem wzięło w nim udział
63 zawodniczek i zawodników
z następujących miejscowości:
Lublin, Lubartów, Bełżyce,
Włodawa, Siedlce, Parczew,
Łosice, Biała Podlaska, Między-

rzec Podlaski. Wielu uczestników brało już udział kolejny raz.
Ci, którzy byli po raz pierwszy
zapowiedzieli, iż wezmą w nim
udział za rok.
Dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego,
BS Międzyrzec Podlaski oraz
ZREMB Poland Międzyrzec
Podlaski zostały zakupione puchary dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach, zaś nagrody
rzeczowe ufundował MOSiR

W ramach siódmych już
spotkań z kulturą tatarską i regionalną, Urząd Gminy Łomazy
i Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka zapraszają
miłośników biegania oraz nordic
walking do startu w „IV Tatarskiej Piątce”.
Zawody rozpoczną się 12
lipca 2015 r. od godz. 14.30
w Studziance (gm. Łomazy).
Trasa przebiegać będzie polnymi
drogami ze startem i metą przy
Szkole Podstawowej w Studziance, gdzie do 1915 roku
stał meczet. Celem zawodów
jest popularyzacja biegania oraz
nordic walkingu (NW), jako
formy czynnego wypoczynku,
a jednocześnie promocja walorów przyrodniczych I dziedzictwa kulturowego gminy
Łomazy. Poprzez rywalizację
sportową chcemy upamiętnić
ponad 250 lat pobytu ludności
tatarskiej w Studziance. Biegom towarzyszyć będzie rywalizacja dzieci i młodzieży na
dystansach: bieg „Skrzata” 100
m (rocznik 2009 i mł.), „Małe
Nadzieje” 300 m (rocznik 2006-

Zaproszenie do Studzianki

Tatarskie bieganie
2008), bieg „Szkolniaka” 600 m
(rocznik 2003-2005) oraz bieg
„Młodzików” 1000 m (rocznik
2000-2002).
W biegu głównym (5,2 km)
prawo startu mają osoby, które
ukończą do dnia 12 lipca 2015
roku 15 lat, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowościowej.
W rywalizacji NW nie ma ograniczeń wiekowych. Zgłoszenia
do biegu głównego i NW (5,28

km) oraz biegów towarzyszących
przyjmowane są poprzez kartę
zgłoszeniową dostępną pod
regulaminem na stronie internetowej www.studzianka.pl od
01.04.2015 r. Zgłoszenia należy
wysyłać pocztą tradycyjną lub
elektroniczną na adres stowarzyszenia do 7 lipca 2015 r. do
godz. 23:59. Zgłoszeni zawodnicy zobowiązani są do odbioru
pakietu startowego najpóźniej na
godzinę przed startem. W przy-

głównym turnieju był Łukasz
Męczyński.
O to zwycięzcy poszczególnych kategorii: Chłopcy SP
- 1. Miłosz Plewik, 2. Michał
Wiśniewski, 3. Mateusz Łukaszewicz; Chłopcy Gimnazjum - 1. Arkadiusz Żuk, 2.
Kamil Hamziuk, 3. Sylwester
Włoszek; Amatorzy Open – 1.
Wiesław Wiśniewski, 2. Dagmara Baranowska, 3. Leszek;
Dziewczęta SP – Gimnazjum 1.
Kamila Wiśniewska, 2. Amelia
Kroszczyńska, 3. Anna Lipska;
Dziewczęta Open - 1. Magdalena Pińczuk, 2. Agata Lipska,
3.Anna Lipska; Zawodnicy
zrzeszeni - 1. Jakub Sagan, 2.
Łukasz Jarocki, 3. Marcin Trockim.
Podsumowując turniej należy zwrócić uwagę na fakt, iż
wzięły w nim udział całe rodziny,
gdzie córki mogły obserwować
zmagania taty przy stole i na odwrót. Nie obyło się bez łez przegranych, jak i zwycięzców, ale
wszystko odbywało się w przyjaznej pełnej sportowego ducha
atmosferze.
(a)

padku nie wyczerpania limitu
zawodników, zgłoszenia będą
możliwe po 7 lipca 2015 r. wyłącznie w biurze zawodów „IV
Tatarska Piątka”.
Organizatorzy wyznaczają
limit biegu głównego „IV Tatarska Piątka” na 150 uczestników, a NW na 50, stąd liczy się
kolejność zgłoszeń. W ubiegłym
roku w biegach wzięło udział
blisko 150 zawodników i zawodniczek z naszego regionu,
sąsiednich województw oraz
zagranicy. W tym roku sklasyfikujemy m.in. biegaczy w kategoriach wiekowych, najszybszych
mieszkańców gminy Łomazy
i powiatu bialskiego. Wszelkie
dokładne informacje zamieszczone zostały w regulaminie
dostępnym na www.studzianka.
pl. Zachęcamy wszystkich do
wspólnego biegania w Studziance, gdzie przeszłość łączy się
z teraźniejszością. Zadanie jest
realizowane w ramach działania
„IV Tatarskie bieganie”, współf inansowanego przez Urząd
Gminy Łomazy.
Łukasz Węda
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Bialska Liga Szachowa
Od pięciu lat uczniowie
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
rywalizują na szachownicach
w ramach Bialskiej Ligi Szachowej. Liga jest pomysłem Marka
Uścińskiego, prezesa Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Niwka” w Łomazach. Jest
on sędzią i głównym organizatorem zawodów. Rozgrywki cieszą
się z roku na rok coraz większym
zainteresowaniem grających. Od
dwóch lat Liga zyskała znaczącego propagatora i sponsora. Jest
nim starosta Tadeusz Łazowski.
Dzięki życzliwości starosty było
możliwe zakupienie na potrzeby
rozgrywek 30 kompletów szachów i zegarów elektronicznych.
Ponadto, starosta przekazał
środki finansowe na atrakcyjne
nagrody dla zwycięzców. Okazane wsparcie starosty przekłada
się na wzrost zainteresowania
szachami wśród dzieci i młodzieży powiatu bialskiego. Po-

Gmina Drelów

kazuje to systematyczny wzrost
liczby biorących udział w turniejach Ligi.
Pierwszy turniej tegorocznej edycji został rozegrany 31
stycznia br. w Białej Podlaskiej.
Kolejny 21 lutego w Łomazach.
Trzeci 21 marca w Międzyrzecu
Podlaskim, a ostatni 11 kwietnia
w Terespolu. W Białej Podlaskiej
uczestniczyło 79 szachistów,
w Łomazach 50, w Międzyrzecu
Podlaskim 65, a Terespolu 52.
W czterech turniejach wzięło
udział 246 szachistów. Jest to
nowy rekord rozgrywek. Rywalizowano w kategoriach szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych, z podziałem na dziewczęta i chłopców.
W klasyfikacji generalnej
szkół podstawowych chłopców
zwyciężyli: Paweł Węgrzyniak
SP nr 3 Międzyrzec Podlaski
– 380 p., przed Wiktorem Kukawskim SP nr 3 Międzyrzec
Podlaski – 230 p. i Jakubem

Relugą SP nr 9 Biała Podlaska
– 217 p. Wśród dziewcząt zwyciężyła Patrycja Majczyna SP nr
3 Międzyrzec Podlaski - 380 p.
przed Aleksandrą Kuźmicz SP
nr 3 Biała Podlaska – 280 p.
oraz Aleksandrą Szyszko SP nr
3 Międzyrzec Podlaski – 240 p.
W kategorii szkół gimnazjalnych chłopców zwyciężyli: Grzegorz Olichwirowicz Gimnazjum
Katolickie Biała Podlaska – 380
p. przed Jakubem Niczyporukiem Gimnazjum w Konstantynowie – 305 p. oraz Karolem
Fedorukiem Gimnazjum nr 3
Biała Podlaska – 220 p. Wśród
dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Agnieszka Korzeniewska
Gimnazjum w Łomazach – 400
p. przed Andżeliką Petruczenko
Gimnazjum nr 3 Biała Podlaska
– 210 p. oraz Julią Zaorską Gimnazjum nr 1 Terespol – 160 p.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych chłopców zwyciężyli:
Marcin Dudek IV LO Biała

Podlaska – 310 p. przed Mateuszem Prokopiukiem I LO Biała
Podlaska – 290 p. oraz Danielem
Kalinowskim LO Sikorski Międzyrzec Podlaski – 240 p. Wśród
dziewcząt pierwsze miejsce zajęła
Klaudia Zawistowska LO Sikorski Międzyrzec Podlaski – 400
p. przed Weroniką Zawistowską Zespół Szkół Małaszewicze
– 320 p. oraz Dominiką Porębą
LO Sikorski Międzyrzec Podlaski – 240 p.
Nagrodę główną w turnieju
dla najlepszego zawodnika otrzymała Klaudia Zawistowska z LO
Sikorski w Międzyrzecu Podlaskim. Była nią encyklopedia szachowych końcówek pionkowych,
o wartości około 200 złotych.
Atrakcyjne książki i programy szachowe oczekiwały na
zwycięzców każdego z czterech
turniejów rozgrywanych w poszczególnych kategoriach wiekowych. Dodatkową atrakcją
były ufundowane przez starostę
bialskiego mapy i przewodniki
turystyczne po powiecie bialskim. Niewątpliwą atrakcją turnieju w Łomazach były słodycze
i napoje ufundowane przez sklep
spożywczy „Mars” Zbigniewa
Gołosia z Łomaz.
Organizatorzy planują, że
w VI edycji Bialska Liga Szachowa zostanie zwiększona
o jeszcze jeden turniej, który
zostanie rozegrany w Konstantynowie, co jest odpowiedzią na
zainteresowanie szachami uczniów tej miejscowości.
MU

Kosmet-Hurt zwycięzcą turnieju siatkarskiego

Trzecia edycja siatkarskiego
turnieju „Drelovia Volleyball
Cup” już za nami. W tegorocznej odsłonie na drelowskiej hali
sportowej rywalizowały ze sobą
drużyny: Kosmet-Hurt Biała
Podlaska, Mix Lublin, Trójka
Międzyrzec Podlaski oraz Turovia Turów.
Pierwszy mecz rozegrali
zwycięzcy poprzedniej edycji
- Międzyrzecka Trójka, wygrywając z Turovią 2:0. W drugim meczu ekipa III-ligowego
Kosmet-Hurtu Biała Podlaska, pokonała zespół z Lublina
w dwóch setach - do 17 i do 16,

udowadniając, że nie bez powodu
uznano ich za faworyta turnieju.
Po dwóch spotkaniach odbył się
konkurs „Złotego Gwoździa”.
Zawodnik ma za zadanie zaatakować piłkę, jak najbliżej linii
3-metra, kto pośle piłkę wyżej
sufitu, nie dotykając przy tym
siatki - wygrywa. Każda drużyna w ytypowała po dwóch
zawodników, którzy mieli dwie
próby ataku. Pierwsza seria była
na tyle wyrównana, że potrzeba
było dogry wki, aby w yłonić
zw ycięzcę. Konkurs w ygrał
Łukasz Ostropolski z Turowa.
W trzecim meczu zawodnicy

z Lublina pokona li Trójkę
16:14. Po czterech meczach sytuacja punktowa w tabeli była na
tyle skomplikowana, że żadna
z drużyn nie mogła odpuścić
o zwycięstwo w turnieju, trzeba
było walczyć do ostatniego meczu. W przedostatnim spotkaniu
zmierzyły się drużyny Turovii
Turów oraz Lubelskiego Mixu.
Niestety Turowia z porażką
2:0 musiała pożegnać się z turniejem na czwartym miejscu.
W ostatnim meczu Międzyrzec przegrał z Białą Podl. 0:2.
Pierwsze miejsce zajęła drużyna
Kosmet-Hurt Biała Podlaska

z dorobkiem 8 punktów, drugie
Mix Lublin (5 pkt), trzecie Międzyrzecka Trójka (4pkt), czwarte
Turovia (1 pkt). Oprócz trofeów
i nagród rzeczowych dla drużyn
wręczono także statuetkę dla
najlepszego zawodnika turnieju,
został nim Rafał Rybak z Kosmet-Hurt Biała Podlaska. Wyróżniony został także zawodnik
Międzyrzeckiej Trójki - Marcin
Kusznieruk. Organizatorzy nie
zapomnieli również o kibicach.
W przerwach meczowych rozdawane były upominki dla widzów
m.in.: kubki, smycze i przypinki.
Michał Olesiejuk
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51 zawodników wyciskało sztangę
Już po raz siedemnasty odbył się integracyjny turniej siłowy
o puchar wójta gminy Janów
Podlaski w wyciskaniu sztangi leżąc. Organizatorami imprezy 19
kwietnia byli: wójt gminy Janów
Podlaski, dyrektor Publicznego
Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Janowie Podlaskim, Gminny

Karol (Janów Podlaski) – 65 kg,
Guzarow Paweł (Janów Podlaski)
– 47,5 kg; do 56 kg: Bartoszuk
Przemysław (Janów Podlaski) –
90 kg, Ilczuk Jakub (Łomazy)
– 60 kg, Semeryło Piotr (Janów
Podlaski) – 45 kg; do 60 kg:
Malinowski Daniel (Konstantynów) – 87,5 kg, Szczygielski Piotr

Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary starosty bialskiego.
Są nimi w poszczególnych kategoriach: Open Weremkowicz
Karolina ( Janów Podlaski) –
50,52 pkt; do lat 13 Bartoszuk Jarosław (Janów Podlaski) – 60,10
pkt; do lat 16 Jakoniuk Kamil
(Komarno) – 76,66 pkt; do lat 18

Klub Sportowy Janowia, starosta
bialski oraz Gminny Ośrodek
Kultury w Janowie Podlaskim.
W turnieju wzięło udział
51 zawodników z powiatu bialskiego, łosickiego, łukowskiego,
radzyńskiego oraz z Siedlec
i Białegostoku. Rywalizowali
oni w 11 kategoriach wagowych
mężczyzn, kategorii kobiet, 4 kategoriach wiekowych oraz w kategorii open kobiet i mężczyzn.
Wyniki w poszczególnych
kategoriach przedstawiają się
następująco:
Kobiety: Bernaszuk Aleksandra (Janów Podlaski) – 42,5 kg,
Weremkowicz Karolina (Janów
Podlaski) – 37,5 kg, Bartoszewska Diana (Biała Podlaska) – 30
kg; Mężczyźni do 42 kg: Bartoszuk Jarosław (Janów Podlaski) - 45 kg, Guzarow Grzegorz
(Janów Podlaski) – 32,5 kg; do
48 kg: Koleśnik Kacper (Zalesie)
– 47,5 kg, Korolczuk Dawid (Janów Podlaski) – 35 kg, Rusinek
Szymon (Janów Podlaski) – 32,5
kg; do 52 kg: Kowaluk Adrian
(Konstantynów) – 65 kg, Pisaruk

(Konstantynów) – 85 kg, Maliński Piotr (Janów Podlaski) – 60
kg; do 67,5 kg: Skubisz Adrian
(Komarno) – 140 kg, Hołonowicz Michał (Łomazy) – 102,5
kg, Jakoniuk Kamil (Komarno)
– 97,5 kg; do 75 kg: Piotrowski
Marcin (Łomazy) – 135 kg, Szucki Bartosz (Grabanów) – 130
kg, Ossowski Mateusz (Fabryka
Ciała Biała Podlaska) – 130 kg;
do 82,5 kg: Kopania Adrian
(Zalesie) – 182,5 kg, Zając Paweł
(Goliat Biała Podlaska) – 145 kg,
Kulik Przemysław (Hołowczyce)
– 142,5 kg; do 90 kg: Szudejko
Paweł (Łomazy) – 170 kg, Świderski Sebastian (Goliat Biała
Podlaska) – 135 kg, Skatulski
Mateusz (Hołowczyce) – 130
kg; do 100 kg: Kanclerz Robert
(Fabryka Ciała Biała Podlaska) –
195 kg, Brzozowski Łukasz (Janów Podlaski) – 190 kg, Brojek
Adrian (Biała Podlaska) – 160
kg; + 100 kg: Chwalczuk Tomasz
(Fabryka Ciała Biała Podlaska) –
220 kg, Jóźwiak Artur (Siedlce)
– 210 kg, Celiński Krzsztof (Łuków) – 207,5 kg.

Bartoszuk Przemysław (Janów
Podlaski) – 82,52 pkt; do lat 20
Kamil Górski (Viking Białystok)
– 115,84 pkt.
W kategorii Open puchary
wójta gminy Janów Podlaski
otrzymali: I miejsce – Kopania
Adrian (Zalesie) – 129,45 pkt,
II miejsce – Celiński Krzysztof
(Łuków) – 125,5 pkt, III miejsce
– Chwalczuk Tomasz (Fabryka
Ciała Biała Podlaska) – 124,99
pkt.
Najsilniejszy zawodnik turnieju (największy wyciśnięty
ciężar): Chwalczuk Tomasz

(Fabryka Ciała Biała Podlaska)
– 220 kg dostał puchar wójta
gminy Janów Podlaski.
Impreza została zorganizowana dzięki hojności sponsorów,
którymi w tym roku byli: wójt
Jacek Hura, starosta Tadeusz
Łazowski, dyrektor Publicznego
Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Janowie Podlaskim Leszek
Chwedczuk, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jano-

wie Podlaskim Wiesława Tur,
Zakład Kamieniarski - Marcin
Peszuk, Firma Rawa Sport – Jan
Dacewicz, przewodniczący Rady
Gminy w Janowie Podlaskim –
Arkadiusz Podskok, Zbigniew
Jureczek, Jolanta i Mariusz Bondaruk, Marianna Kublik, wiceprezes GKS Janowia – Maciej
Kublik.
Organizatorzy serdecznie
dziękują kibicom, sponsorom
oraz tym wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób pomagali
w organizacji zawodów.
Maciej Kublik

Informacja SZS

Biegi uliczne młodzieży
Bialski Szkolny Związek
Sportowy w Białej Podlaskiej
informuje, że finał powiatu bialskiego w indywidualnych biegach
ulicznych dziewcząt i chłopców
odbędzie się w dniu 19 maja o
godz. 10.00 w Leśnej Podlaskiej.
Zbiórka przy Zespole Szkół.

Program minutowy może
ulec zmianie w zależności od
pogody.
Godzina 10.15 – Igrzyska
dziewczęta kl. I i II. Pozostałe
biegi – bieg po biegu bez programu minutowego.
Stanisław Polaczuk
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Terespol

Katyńskie biegi przełajowe

465 osób ukończyło VII Powiatowe Katyńskie Biegi Przełajowe. Zawody zorganizowane
przez Klub Olimpijczyka 15
kwietnia w Terespolu rozpoczęły
się zgodnie z ceremoniałem olimpijskim. Odczytany został apel
olimpijski. Odbył się niezwykle
przejmujący apel poległych; na
skraju lasu, przy dźwiękach werbli
przypomnieliśmy nazwiska polskich olimpijczyków zamordowanych w Katyniu. Zgromadzeni
również uczcili minutą ciszy pa-

Wiosenny cykl zawodów
w szachach był bardzo udany
dla trzech młodych chłopaków
klubu szachowego MOK Debiut
Terespol.
Najpierw 23 marca w Kąkolewnicy podczas otwartych
mistrzostw powiatu radzyńskiego w szachach, w ramach
cyklu Grand Prix Lubelszczyzny FIDE gromadzących najlepszych szachistów województwa
lubelsk iego, Marcin Dudek
w kategorii do lat 18 zajął pierwsze miejsce, natomiast drugi był
Mateusz Prokopiuk. Obaj obecnie są uczniami liceów w Białej
Podlaskiej.
Tydzień później, czyli 30
marca wyżej wymieniona dwójka
plus Marek Prokopiuk - obecnie
uczeń 6 klasy Szkoły Podstawowej nr 1 w Terespolu - uczestniczyli w jednym z cyklu turniejów
młodych talentów w Lublinie.
Tu bardzo dobrze wypadł Marek
Prokopiuk, który w swojej kate-

mięć Piotra Nurowskiego, prezesa
Polskiego Komitetu Olimpijskiego,
który zginął podczas tragicznej katastrofy pod Smoleńskiem. Burmistrz miasta, Jacek Danieluk
oficjalnie otworzył zawody. Organizatorzy podsumowali konkurs na
plakat promujący biegi terenowe.
Nagrodę z rąk sponsora (tablet)
Mariusza Kozioła odebrał uczeń
LO w Terespolu – Tomasz Badalski, zwycięzca konkursu na logo
Klubu Olimpijczyka. Zawodnicy
rywalizowali w 15 biegach w róż-

nych kategoriach wiekowych i na
różnych dystansach. Najlepsza
szóstka otrzymała dyplomy, medale i koszulki. Sponsorem zawodów byli: Starostwo Powiatowe
w Białej Podlaskiej i Urząd Miasta
Terespol. Sprawny przebieg zawodów był możliwy dzięki młodzieży
liceum w Terespolu. Gościem honorowym była Izabela Trzaskalska. Rekordzistka Polski juniorów
w biegu na 5000 m. Obecnie
specjalizuje się w biegach długich.
Brązowa (2012r) i srebrna (2014 r.)

Trzej szachiści z Terespola

gorii wiekowej do 14 lat zajął 2
miejsce. Zawody te zgromadziły
najlepszych szachistów z Lublina i woj. lubelskiego. Natomiast
w zakończonej 11 kwietnia Bialskiej Lidze Szachowej w Terespolu, po podsumowaniu cyklu
czterech turniejów w swojej kategorii wiekowej do 16 lat wygrał
Marcin Dudek, wyprzedzając

Mateusza Prokopiuka. Brat Mateusza Marek Prokopiuk zajął 4
miejsce. Z niezłej strony pokazali
się uczniowie ZSP nr 1 w Terespolu i jednocześnie członkowie
klubu MOK Debiut Terespol,
np. Julia Zaorska zajęła 2 miejsce
szkół gimnazjalnych.
Wymienieni tu szachiści zaczynali uczyć się gry na zajęciach

medalistka MP w półmaratonie,
brązowa medalistka MP w biegach
przełajowych (2011 i 2014r). Piąta
zawodniczka 36 PZU Maratonu
Warszawskiego 2014 r. (najlepsza
Polka!). Sama była już po wyczerpującym treningu. Podczas
zawodów zapaliła znicz olimpijski, wręczała nagrody, pozowała
do zdjęć. Cieszymy się jako organizatorzy, że mogliśmy zaprezentować po raz kolejny osobę,
która osiągnęła sukces w sporcie,
jednocześnie mamy nadzieję, że
te największe dopiero przed Izą.
Komunikat końcowy na stronie
Klubu Olimpijczyka
Krystyna Pucer
Zdjęcia: Aleksandra Byszko

koła szachowego, działającego
przy Zespole Szkół Publicznych
nr 1 w Terespolu pod kierunkiem:
Marka Ferensa, który potrafił zaszczepić miłość do królewskiej
gry. Nie byłoby tych wyników,
gdyby nie zaangażowanie samych
szachistów, wsparcie rodziców
uczniów oraz dorosłych członków
klubu MOK Debiut Terespol:
Janusza Sałtrukiewicza, Sławka
Leszka, Marka Ferensa oraz Witolda Pytki. Dużą pomocą służy
Marek Uściński z Łomazy, sędzia
szachowy i organizator Bialskiej
Ligi Szachowej, służąc radą i pomocą m.in. przy sędziowaniu zawodów.
Działalność klub wspiera
duże grono życzliwych ludzi, są
nimi m.in: pracownicy MOK
w Terespolu, burmistrz Jacek Daniluk, Bożena Kowaluk, a także
Zenon Iwanowski, dyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 1
w Terespolu.
Tekst i foto: MF
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Zaproszenie na piknik Biała Biega

Biegam, bo lubię
14 czerwca 2015 roku (niedziela) w Białej Podlaskiej odbędzie się IV Rodzinny Piknik
Biegowy Biała Biega. Jest to
impreza promująca ruch na
świeżym powietrzu, zdrow y
tryb życia oraz model aktywnej
rodzinnej zabawy. Na terenie
hali widowiskowo-sportowej
bialskiego Wydziału Akademii
Wychowania Fizycznego – partnera strategicznego imprezy, przy
ulicy Sitnickiej będzie umiejscowione miasteczko biegowe oraz
start i meta zawodów sportowych
zaplanowanych tego dnia. Organizatorem imprezy jest Klub
Biegacza Biała Biega na czele

z prezesem klubu Grzegorzem
Sicińskim. Patronat nad imprezą
objął prezydent miasta Biała
Podlaska a współorganizatorem
w tym roku jest również Bialskie Centrum Kultury. Trzy poprzednie edycje Pikniku Biała
Biega cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem. Zapraszamy
mieszkańców Białej Podlaskiej
oraz powiatu bialskiego wraz
z rodzinami, miłośników biegów
długodystansowych a także do
ścigania się na rolkach i nordic
walkingu. 14 czerwca 2015 roku
o godz. 11:00 przy budynku hali
AWF odbędzie się start głównego biegu imprezy na dystansie

Grand prix Terespola w szachach
Szachiści z Terespola, Sarnak i Łomaz uczestniczyli w V
jubileuszowym Grand Prix Terespola w szachach.
29 marca zwyciężył Marek
Uściński z Łomaz, a w pokonanym polu zostawił Darka
Pawłowskiego i Marka Ferensa.
Dalsze miejsca zajęli Piotr Fedorowicz, Sławomir Leszek
i Kacper Wieczorek.
W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
Dziewczęta: Joanna Szymańska z Sarnak 3 pkt., Maja
Prokopiuk z Terespola 1 pkt.;
Chłopcy do lat 12: Kacper Wieczorek Terespol 4 pkt., Cezary

Sobechowicz Łomazy 3 pkt.,
Aleksander Malinowski Sarnaki
3 pkt.; Chłopcy do lat 16: Adrian
Wudarski Sarnaki 3 pkt., Jakub
Iwaniuk Terespol 2 pkt.; Kategoria open: Marek Uściński 7 pkt.,
Dariusz Pawłowski 6 pkt., Marek
Ferens 5 pkt.
Turniej przebiegał w miłej
i koleżeńskiej atmosferze. Największą niespodzianką turnieju
był występ Kacpra Wieczorka,
który w kat. do 12 lat zdobył
zdecydowanie pierwsze miejsce
i z każdym turniejem gra coraz
lepiej.
Następną sesję letnią organizatorzy przewidują zorganizować

10 km, który będzie prowadzić
ulicami miasta. Trasa biegu posiada atest Polskiego Związku
Lekkiej Atletyki. Organizatorzy
zapewniają elektroniczny pomiar
czasu.
Planowany jest również start
zawodników na rolkach na dystansie 5 km oraz na tym samym
dystansie miłośników nordic walkingu. Sklasyfikowani zostaną
m.in. funkcjonariusze służb
mundurowych (służba celna,
straż graniczna, straż pożarna,
wojsko, służba więzienna), drużyny w biegu głównym, absolwenci AWF Biała Podlaska
czy najlepszy zawodnik i zawodniczka Białej Podlaskiej.
Wszyscy startujący otrzymają
pakiet startowy, a w nim m.in.:
pamiątkową koszulkę biegową,
z okazji Dnia Dziecka. Będzie
ona połączona tradycyjnie z turniejem rodzinnym, na który już
dziś serdecznie zapraszamy!
Z awo dy z org a n i z ow a l i
Marek Ferens ze Sławomirem

upominki, oraz wodę mineralną.
Po zakończeniu zawodów wszyscy zawodnicy otrzymają posiłek
regeneracyjny, wodę mineralną
lub napój izotoniczny. Opłata
startowa dla uczestników biegu
głównego wniesiona do dnia
31 maja 2015 wynosi 30 zł; od
1-7 czerwca – 40 zł; od 9 do 13
czerwca – 50 zł. W tym roku odbędzie się również specjalny bieg
dla dzieci do lat 12, w którym
uczestnicy będą mogli poczuć się,
jak prawdziwi zawodnicy i otrzymać numer startowy oraz medal
na mecie.
Zapraszamy na stronę internetową www.bialabiega.pl,
na której są aktualne informacje
dotyczące imprezy. Tam również
znajduje się formularz zgłoszeniowy dla wszystkich chętnych
chcą c ych a kt y w nie w ziąć
udział w zawodach sportowych
i regulamin uczestnictwa
Każda, nawet nie biegająca
jeszcze osoba, ma możliwość
przygotowania się i wystartowania w tej niecodziennej imprezie. Aby to ułatwić, Klub
Biegacza Biała Biega organizuje wspólne, prowadzone przez
trenerów lekkoatletyki, treningi
dla wszystkich chętnych. Odbywają się one w soboty o godzinie 9.30 na bieżni stadionu
lekkoatletycznego AWF przy
ul. Akademickiej w ramach
ogólnopolskiej akcji „Biegam,
bo lubię”.
Łukasz Węda

Leszkiem z klubu MOK Debiut
Terespol z pomocą miejscowego
Domu Kultury w osobach Łukasza Pogorzelskiego i Anny
Pietrusik.
MF
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Wywalczyły puchar SZS
Na boisku „Orlik 2012”
Szkoły Podstawowej nr 9 w Białej Podlaskiej 27 kwietnia miał
miejsce Finał Miasta Biała Podlaska w piłce nożnej dziewcząt
– Igrzyska. Zawody finansowane

podstawowych z Białej Podlaskiej w dwóch grupach. System
gier w grupach każdy z każdym
1 x 12 minut.
Wyniki rozgrywek końcowych: mecz o III miejsce: SP nr

Jarosław Romaniuk; II SP nr 3
opiekun Edyta Tarantowicz; III
SP nr 1 opiekun Dariusz Deni-

Jakubowska, Nikola Kornecka,
Wiktoria Popiełowska, Roksana
Romaniuk, Weronika Polińska,

cki: IV SP nr 9 opiekun Iza Łukaszuk.
Puchar Bialskiego Szkolnego
Związku Sportowego oraz awans
do rejonu otrzymała drużyna
dziewcząt ze SP nr 5 w Białej
Podlaskiej w składzie: Wiktoria
Jarocka, Julia Patejuk, Milena
Filipiuk, Wiktoria Błażejowska,
Martyna Sidorowicz, Alicja Masarz, Wiktoria Golian, Wiktoria

Aneta Lisiecka, Gabriela Kołakowska, Elżbieta Błażejowska.
Pozostałe drużyny otrzymały
dyplomy.
Bialski Szkolny Związek
Sportowy dziękuje dyrekcji SP
nr 9 w Białej Podlaskiej oraz
nauczycielom wychowania fizycznego za pomoc w przeprowadzeniu finału.

były ze środków Gminy Miejskiej
w Białej Podlaskiej.
W rozgr y wk ach w zięło
udział osiem drużyn ze szkół

1 – SP nr 9 2:0; mecz o I miejsce:
SP nr 3 – SP nr 5 1:2.
Kolejność miejsc: I miejsce
SP nr 5 Biała Podlaska, opiekun

13 kwietnie na boiskach
w Zamościu uczennice z Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Karola Krysińskiego w Rudnikach, gm. Międzyrzec Podlaski,
reprezentowały powiat bialski
w etapie wojewódzkim ogólnopolskiego “Turnieju z boiska

Nasi w Zamościu

z Rudnik zdobyły jesienią wygrywając bez porażki turniej
międzygminny oraz powiatowy.

grały ćwierćfinał 5:3 z drużyną
z Łęcznej, w półfinale turnieju
po wyrównanym meczu 2:2 prze-

na stadion o Puchar Tymbarku”
w kategorii wiekowej do 12 lat.
Kwalif ikację do turnieju
wojewódzkiego, w którym brały
udział 24 zespoły, piłkark i

Spotkanie w Zamościu rozpoczęły od wygrania rozgrywek
grupowych: 6:4 z Chełmem,
5:2 Momotami Górnymi, 2:2
z Niedrzwicą. Następnie wy-

grały w rzutach karnych z drużyną z Krasnegostawu.
W meczu o 3 miejsce nie
sprostały drużynie z Opola Lubelskiego 1:2 ostatecznie koń-

Sukces piłkarek z Rudnik

Stanisław Polaczuk

cząc zawody na 4 miejscu. Gra
oraz sportowa postawa piłkarek
ze szkoły w Rudnikach została
doceniona przez organizatorów
pucharem Fair Play dla drużyny.
Do grona 4 najlepszych zawodniczek turnieju została wybrana
zawodniczka Szkoły Podstawowej w Rudnikach Wiktoria
Bogucka (zdobywczyni 10 goli).
Drużynę w składzie: Wiktoria
Bogucka, Weronika Bogucka
(4 gole), Wiktoria Litwiniuk(6
goli), Joanna Fotschki, Karolina
Nieroda, Dominika Wielkopolan, Natalia Daniluk, Milena
Melaniuk prowadził nauczyciel
wychowania fizycznego Emil
Nasiłowski.
Satysfakcja jest tym większa, że zawodniczki z Rudnik
rywalizowały z rówieśniczkami
z dużo większych szkół i klubów
sportowych dysponujących lepszą
bazą sportową, szkoleniową oraz
doświadczeniem na tego typu
imprezach. Sukces w finale wojewódzkim był możliwy dzięki dużemu zaangażowaniu nauczyciela
wychowania fizycznego, rodziców
i przychylności wójta gminy Międzyrzec Podlaski, który zapewnił
transport na zawody.
Andrzej Kurenda
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Komunikat organizacyjny

Międzynarodowy Bieg
Przyjaźni Terespol-Brześć
Miejski Ośrodek Kultury
wraz z Urzędem Miasta w Terespolu, Sektorem Ku lt ur y
Fizycznej Sportu i Turystyki
Urzędu Miasta Brześć na Białorusi oraz Klubem Olimpijczyka
w Terespolu organizują wspólnie już po raz dziesiąty Międzynarodowy Bieg Przyjaźni
Terespol-Brześć.
Jest to impreza charakteryzująca się cykliczną zmianą miejsca
startu i mety (w tym roku start
jest po stronie polskiej, w Terespolu). Poprzednie edycje biegu
były objęte honorowymi patronatami: Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Białoruskiego
Komitetu Olimpijskiego.
W biegu, który ma dystans
ok. 12 km. rokrocznie bierze
udział blisko 100 zawodników
z Polski, Białorusi, Niemiec
i Ukrainy. Są podzieleni na kategorie do 19 lat, 20-29 lat, 30-39
lat, 40-49 lat, 50 i więcej. Jest to
impreza mająca na celu promocję
sportu masowego, współpracę
międzynarodową oraz nawiązanie przyjaźni pomiędzy uczestnikami.
Niniejszym chcieliśmy zaprosić państwa do udziału w tegorocznym Międzynarodowym
Biegu Przyjaźni, który odbędzie
się 13 czerwca, start o godzinie
11:00 czasu polskiego w Terespolu.

Aby wziąć w nim udział należy: posiadać aktualny paszport,
ważny co najmniej do 13 września br.; jedno kolorowe zdjęcie
paszportowe; oświadczenie lub
zaświadczenie od lekarza o braku
przeciwwskazań do wzięcia udziału
w biegu; prawidłowo wypełnić
wniosek wizowy, który można pobrać ze strony internetowej http://
poland.mfa.gov.by/pl/consular_issues/visas/wniosek/ lub ze strony
internetowej MOK Terespol: www.
mokterespol.com w zakładce Pliki
do pobrania (przed wypełnieniem
prosimy o kontakt z organizatorem). Ponadto osoby niepełnoletnie do ww. dokumentów muszą
dołączyć: zezwolenie od rodziców/
opiekunów prawnych; kserokopie
dowodów osobistych obojga rodziców/opiekunów. Są to dokumenty
niezbędne do uzyskania białoruskiej wizy.
Powyższe dokumenty należy
dostarczyć do siedziby organizatora najpóźniej do dnia 15 maja
bieżącego roku. Rejestracja zawodników 8:00 w MOK Terespol
w dniu biegu.
Do udziału w biegu można
zgłaszać się wcześniej osobiście i e-mailowo podając: imię
i nazwisko (brzmienie tak jak
w paszporcie); datę urodzenia;
obywatelstwo; serię i numer paszportu, datę jego ważności; miejsce zamieszkania; miejsce pracy.

Osoby zgłaszające się wcześniej w jeden z podanych wyżej
sposobów są tak samo zobowią-

zane do dostarczenia ww. dokumentów do 15 maja br.
UWAGA! Ilość miejsc jest
ograniczona i decyduje kolejność
zgłoszeń.
Adres organizatora: Miejski
Ośrodek Kultury, ul. Sienkiewicza 27, 21-550 Terespol , e-mail:
mokterespol@wp.pl. Osoby do
kontaktu: Anna Pietrusik, Łukasz Pogorzelski tel: 507-170018, 83-375-22-65. Prosimy
również o śledzenie naszej strony
internetowej: www.mokterespol.
com
Prosimy o rozpropagowanie
tej imprezy w waszym środowisku. Serdecznie zapraszamy do
wzięcia udziału!
Anna Pietrasik
dyrektor MOK w Terespolu

Nasi w Racocie

Terespolanie wzięli udział
w Dniach Olimpijczyka
37 olimpijczyków, prezes
PKOL Andrzej Krasicki, sekretarz generalny Adam Krzesiński, władze samorządowe,
parlamentarzyści, przedstawiciele Klubów Olimpijczyka
z całej Polski, a wśród nich Klub
Olimpijczyka z Terespola, wzięli
udział w 51 Centralnych Uroczystościach Dni Olimpijczyka
w 17-18 kwietnia w Racocie.
Otwarcie odbyło się wg ceremoniału olimpijskiego. Minutą
ciszy zebrani uczcili pamięć tragicznie zmarłego Piotra Nurowskiego. Książkę – wspomnienie
o nim SKS „Jantar” przekazał
do PKOL i Muzeum Sportu

w Warszawie na ręce prezesa
Andrzeja Krasickiego. Wybitni
działacze sportowi otrzymali
medale i odznaczenia. Młodzież
zaprezentowała swoją sprawność
podczas pokazów sportowych:
karate, aerobiku, piłki nożnej.
Drugi dzień był typowo sportowy. Odbyły się indywidualne
biegi przełajowe. W 10 biegach
r y walizowali zawodnicy na
różnych dystansach i w różnych kategoriach wiekowych.
W biegu 11 wystartowali olimpijczycy, samorządowcy, młodzież i przedstawiciele Klubów
Olimpijczyka.
Zdjęcia i tekst: Krystyna Pucer
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Maraton im. Jana Kulbaczyńskiego

Startowało 46 zawodników
Z roku na rok organizowanych jest coraz więcej imprez
biegowych. Jednak jak dotąd w
naszym regionie jest tylko jeden
maraton na trasie Zahorów – Ko-

goda nie sprzyjała bieganiu. Całą
noc padało i drogi polne były
pełne błota. Trasa wiodła polnymi drogami, przez lasy i obok
bazyliki w Kodniu. Krótkie prze-

Chruściel z Międzyrzeca Podlaskiego z czasem 3:29; Łukasz
Węda ze Studzianki (KB Biała
Biega) 3:36; czternasty Andrzej
Pawoniak (LSSiW Chotyłów)
3:45; szesnasty Dariusz Mackiewicz (Aktywni Kodeń) 3:39;

osiemnasty Mirosław Laskowski (Komarówka Podlaska) 4:08.
Na metę dziewiętnasty przybiegł
główny organizator i pomysłodawca biegu Jan Kulbaczyński
(LKS Kodeń) 4:11.
Każ dy zawodnik, któr y
ukończył maraton otrzymał medal od edWood. Zwycięzcy i najlepsi w kategoriach wiekowych
zostali uhonorowani pucharami
i nagrodami. Warto podkreślić
zaangażowanie mieszkańców
Zahorowa w ugoszczenie biegaczy. Imprezę wsparli: edWOOD,
Zakłady Mięsne z Łukowa, samorząd Piszczaca i Kodnia, poseł na sejm Adam Abramowicz,
Starostwo Powiatowe w Białej
Podlaskiej i radny Mariusz Kiczyński.
Mały kameralny maraton, ale
z fajną miłą rodzinną atmosferą
zostanie na długo zapamiętany
przez uczestników.
Łukasz Węda
Foto.: Karolina Juszczuk

Terespol

Podnosili ciężary
deń – Zahorów, tzw. Cross Maraton Jana Kulbaczyńskiego po
ziemi piszczackiej i kodeńskiej.
Bieg na królewskim dystansie to
inicjatywa maratończyka i popularyzatora biegania Jana Kulbaczyńskiego z Kodnia. 28 marca
do Zahorowa gm. Piszczac od
samego rana przyjeżdżali biegacze z rożnych zakątków Polski
i odbierali numery startowe i
koszulki. Wskutek padającego
deszczu większość startujących
rozgrzewała się w świetlicy, gdzie
mieściło się biuro zawodów. Po-

mówienia lokalnej władzy oraz
przedstawiciela firmy wspierającej
imprezę rozpoczęły zawody. Na
trasę ruszyło 46 zawodników.
Rywalizację utrudniał wiatr,
stale padający deszcz i błoto.
Przemoknięci biegacze walczyli
do końca.
Zawody wygrał Piotr Kuryło
z Pruski Wielkiej z czasem 2 godziny 51 minut. Za nim uplasował się Paweł Pakuła z Wisznic
2:55, a trzeci był Artur Motyl
ze Świdnika 3:10. Maratończycy
z naszego powiatu to m.in.: Jacek

25 kwietnia w hali MOK odbyły się zawody w podnoszeniu
ciężarów I Rzut Międzynarodowej Ligi Juniorów, w której brały
udział 3 zespoły: Sidor Brześć,
drużyna z Pińska (Białoruś)
oraz MULKS Zirve Terespol,
który wygrał I rzut uzyskując
wynik 1090,8 punktów. Na 2
miejscu uplasowała się drużyna
z Sidor Brześć 1081,1 pkt. na trzecim drużyna z Pińska 1079,7 pkt.
W rozgr y wkach uczestn i c z y ł o 2 5 z a w o d n i k ó w,
najmłodsza grupa chłopców startowała w wieloboju atletycznym.
W tej grupie najlepszy był Konrad Łazuga (83 kg), 2 miejsce

zajął Michał Zrol (66 kg), pozostali zawodnicy z MULKS
Zirve Terespol uzyskali wyniki:
Jaszczyk Czarek (56 kg), Zalech
Kacper(25 kg), Klimuk Igor (58
kg), Zub Dawid (42 kg).
W kategorii pań najlepszy
rezultat uzyskała Hanna Iholka
z Pińska (179 kg), nasza Ania
Chomiuk uplasowała się na
3 pozycji z wynikiem 125 kg
w dwuboju, pozostałe panie:
Magda Mazurkiewicz uzyskała
w dwuboju 71 kg, Weronika Janiszek 41 kg.
W kategorii junior panowie,
najlepszy wynik uzyskał Dzmitryieu Pavel z klubu Sidor Brześć
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- 251 kg w dwuboju. Zawodnicy
z MULKS Zirve Terespol uzyskali następujące wyniki: Ko-

towski Dawid - 225 kg, Kowal
Grzegorz - 220 kg, Juchimiuk
Karol - 207 kg, Magielnicki
Kacper - 183 kg, Żukowski Jakub - 145 kg, Kłos Adrian - 88kg.
*****
W Zamościu odbyły się
Mistrzost wa Polsk i do lat

20 w podnoszeniu ciężarów.
W ostatnim dniu mistrzostw
Mateusz Sikora z MULKS Zi-

rve Terespol w kategorii wagowej
+105 kg zdobył brązowy medal
z wynikiem 306 kg w dwuboju.
Mateusz wystartował dobrze,
brakowało troszeczkę szczęścia
srebrny medal przegrał tylko 1 kg!
Marek Zielonka,
Artur Skulimowski

Nasi w Warszawie

Gratulacje dla chłopców
z Komarna

40 zespołów młodych piłkarzy, około 400 podopiecznych
placówek opiekuńczo-wychowawczych walczyło o zwycięstwo
w VI Mistrzostwach Polski w
Piłce Nożnej, Dzieci z Domów
Dziecka. Turniej odbył się 25

kwietnia na warszawskim Bemowie.
Organizatorem szóstej edycji
mistrzostw, podobnie jak pięciu
poprzednich, było Stowarzyszenie Nadzieja na Mundial. Do
rywalizacji o tytuł najlepszej

polskiej drużyny przystąpiło 40
zespołów z całego kraju. Zagrali
m.in. reprezentacje z dużych
miast, np. z: Bydgoszczy, Łodzi,
Szczecina i przedstawiciele mniejszych miejscowości, takich jak:
Komarno, Łobez czy Świdnica.
Po zakończeniu imprezy odbył
się mecz Reprezentacji Artystów
Polskich i byłych reprezentantów Polski w piłce nożnej m.in.:
Dariusz Dziekanowski, Marek
Jóźwiak, Tomasz Sokołowski,
Maciej Szczęsny oraz Tomasz

kowie z Komarna, pod nazwą FC
Komarno, przystąpili do rywalizacji w grupie B, wraz z ubiegłorocznym wicemistrzem Polski
Burzą Kłobuck, oraz z FC Mały
Dworek Łaszczyn, Tęcza Kutno
oraz Łobuziaki Łobez. Początek turnieju był wyśmienity Dela
Komarna, pierwszy mecz i mega
sensacja zwycięstwo nad ubiegłorocznym finalistą Mistrzostw
Polski Burzą Kłobuck 2-1, dało
nam nadzieje na dalsze dobre
wyniki. Niestety następny mecz

Kłos. W obu zespołach, obok
dorosłych zawodników, wystąpiły
dzieci biorące udział w turnieju.
Atmosfera podczas mistrzostw
była wyjątkowa. To nie tylko wydarzenie sportowe, ale również
wspaniała impreza, podczas której odbywają się liczne atrakcje.
Ambasadorami Dobrej Woli
Mistrzostw są m.in.: Zbigniew
Boniek, Włodzimierz Szaranowicz, Dariusz Dziekanowski oraz
Tomasz Kłos. Imprezę poprowadził Jacek Kurowski, dziennikarz
i prezenter Telewizji Polskiej,
ekspert piłkarski. Wychowan-

i zimny prysznic, pechowo przegrany mecz 2-1 z Łaszczowem.
Kolejne mecze to remis z Tęczą Kutno 3-3 oraz zwycięstwo
nad Łobuziakami Łobez 5-1,
dało nam tylko trzecie miejsce
w grupie i brak awansu do dalszych gier. Chłopcy z Komarna
spisali się bardzo dobrze, zostawili wiele potu i sił za ogromne
zaangażowanie, należą im się
ogromne gratulacje. Mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenie
zaprocentuje na innych turniejach.
Piotr Malesa
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Quiz Gościńca

Z zasobów Stowarzyszenia
Miłośników Historii Międzyrzeca

Dopłaty bezpośrednie w 2015 roku
- Obszary proekologiczne
Jedną z nowych form płatności bezpośrednich
w roku 2015 to tzw. płatność za zazielenianie, która
dotyczy w szczególności rolników, którzy posiadają
ponad 10 ha gruntów ornych. Rolnicy, którzy posiadają ponad 15 gruntów ornych mają obowiązek utrzymania obszarów proekologicznych – obszary EFA.
1. Za obszar proekologiczny w danym roku rolnik
może zgłosić uprawy roślin wiążące azot, są
jednak wyjątki. Która z wymienionych upraw
roślin wiążących azot nie może być zaliczona
do EFA?

Odpust św. Michała, unici bp Czarnecki, 21 listopada 1935

A/ koniczyna biała
B/ wyka jara
C/ bobik

2. Obszary EFA wyznacza się na gruntach ornych,
wyjątkiem od tej zasady jest:

A/ strefa buforowa położona na innych gruntach niż orne ale przylegająca do gruntów ornych,
B/ rowy o szerokości do 2 m położone na trwałych użytkach zielonych,
C/ cenne przyrodniczo siedliska na trwałych użytkach
zielonych,

3. Do obszarów EFA zaliczyć można też międzyplony ozime pod warunkiem, że zostaną one
utrzymane do dnia:

A/ 1 marca następnego roku,
B/ 15 lutego następnego roku
C/ 1 października, czyli w tym samym roku, w którym
były wysiane,

4. Obszary EFA to też grunty ugorowane, na których uprawa nie jest prowadzona w okresie:
A/ od 1 stycznia do 31 lipca danego roku,
B/ od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku,
C/ od 15 marca do 31 grudnia danego roku.
Bożenna Warda
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Rozebrana cerkiew unicka św. Michała

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

Brama cerkwi unickiej

Rozwiązanie Quizu Gościńca nr 02/2015
1 –B
2 –A
3-C
4–B
Niestety, tym razem nikt nie nadesłał
prawidłowych odpowiedzi.
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Walczuk, Bożenna Warda, Łukasz Węda, Danuta Wowczeniuk, Małgorzata Zając, Beata Zgorzałek.
Adres redakcji: Starostwo Powiatowe ul. Brzeska 41; 21–500 Biała Podlaska, tel. 83 343 75 31; fax: 83 343 36 09;
e–mail: gosciniec@powiatbialski.pl, powiatbialski@lubelskie.pl
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów w nadesłanych tekstach. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

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