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10 lutego w Sali Narad Urzędu Gmi-
ny Tuczna przy okazji comiesięczne-
go zebrania sołtysów sołectw gmi-
ny, w którym na zaproszenie wójta 
gminy Tuczna Zygmunta Litwiniuka 
uczestniczył zastępca Powiatowego 
Lekarza Weterynarii lek. wet. Jacek 
Martyniuk.

Poprowadził on spotkanie informacyj-
ne dotyczące wirusa wysoce zjadliwej 
grypy ptaków (HPAI). Podczas spotka-
nia przedstawiono sołtysom wszelkie 
zagadnienia dotyczące HPAI. 
Spotkanie rozpoczęło się od ogól-
nych informacji dotyczących historii 
choroby, obszaru jej występowania, 
objawów oraz jej zapobieganiu. Wirus 
wysoce zjadliwej grypy ptaków, podty-
pu H5N8, nie jest groźny dla ludzi, ale 
jest bardzo szkodliwy dla gospodar-
ki i niebezpieczny dla gospodarstw. 
Główną przyczyną rozprzestrzenienia 
się wirusa grypy ptaków są zarażone 
dzikie ptaki. 

Niestety przyczyną bywa też człowiek, 
dlatego należy przestrzegać zasad bio-
asekuracji: zabezpieczyć paszę przed 
dostępem zwierząt dzikich; nie karmić 
drobiu na zewnątrz budynków, w któ-
rych drób jest utrzymywany; nie poić 
drobiu oraz ptaków utrzymywanych 
przez człowieka wodą ze zbiorników, 
do których dostęp mają dzikie pta-
ki; stosować w gospodarstwie odzież 
i obuwie ochronne oraz po każdym 

kontakcie z drobiem lub dzikimi ptaka-
mi umyć ręce wodą z mydłem; stoso-
wać maty dezynfekcyjne w wejściach 
i wyjściach z budynków, w których 
utrzymywany jest drób; przetrzymy-
wać drób w przeznaczonych do tego 
celu pomieszczeniach bez możliwości 
swobodnego poruszania się po otwar-
tym wybiegu. Brak stosowania zasad 
bioasekuracji grozi karami administra-
cyjnymi.                                            Materiał: UG w Tucznej

Posiedzenie Komisji Bezpieczeń-
stwa i Porządku, które odbyło się 
21 lutego miało na celu uzyskanie 
informacji Komendanta Miejskiego 
Policji w Białej Podlaskiej o stanie 
bezpieczeństwa i porządku na te-
renie powiatu bialskiego oraz oce-
nę zagrożeń porządku publicznego 
i bezpieczeństwa obywateli za rok 
2016 r.

W posiedzeniu Komisji uczestniczy-
li stali jej członkowie: zastępca Pro-
kuratora Rejonowego w Białej Pod-
laskiej Mariola Sidorowska, radny 
powiatu Radosław Sebastianiuk , 
funkcjonariusze Komendy Miejskiej 
Policji Robert Cybulski i Grzegorz 
Pietrusik,  burmistrza Międzyrzeca 
Podlaskiego Zbigniew Kot i Dyrek-
tora Zespołu Szkół w Janowie Podla-
skim Jarosław Dubisz. Komisji prze-
wodniczył starosta bialski Mariusz  
Fi l ipiuk .  Jako zaproszeni  goście 
w posiedzeniu brali udział: Komen-
dant Miejski Policji w Białej Podlaskiej  
Jerzy Czebreszuk oraz wicestarosta 
bialski Janusz Skólimowski.
Członkowie Komisji  zapoznali  s ię 
z  informacją Komendanta Miejskie-
go Policji w Białej Podlaskiej o stanie 
bezpieczeństwa na terenie działania 
komendy oraz zaopiniowała pozytyw-

nie pracę komendanta za 2016 r. 
Obszerny materiał pisemny dotyczący 
działalności Komendy Miejskiej Poli-
cji w Białej Podlaskiej w 2016 r. został 
przedstawiony Komisji ze szczególnym 
uwzględnieniem niewątpliwych suk-
cesów w służbie miejscowej policji. 
Wykonywanie zadań Komendy Miej-
skiej Policji w Białej Podlaskiej zostało 
ocenione najwyżej w Województwie 
Lubelskim.
Komisję Bezpieczeństwa i  Porząd-

ku tworzy się w celu realizacji zadań 
starosty w zakresie zwierzchnictwa  
nad powiatowymi służbami, inspekcja-
mi i strażami oraz zadań określonych 
w ustawach w zakresie porządku pu-
blicznego i bezpieczeństwa obywate-
li. Obecnie działająca Komisja została 
powołana zarządzeniem Nr 16 Staro-
sty Bialskiego z dnia 9 czerwca 2014 r. 
w sprawie utworzenia Komisji Bezpie-
czeństwa i Porządku.

Tekst: Kazimierz Rzychoń/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk

Tuczna

 Spotkanie informacyjne na temat HPAI

Obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
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Rada Powiatu Bialskiego V kadencja 2014-2018
Arkadiusz Maksymiuk – radny powiatu 
bialskiego

Wiek, wykształcenie, praca
Arkadiusz Maksymiuk ma 53 lata, posiada 
wyższe wykształcenie: Licencjat - Zarzą-
dzanie Potencjałem Ludzkim, Magiste-
rium - Zarządzanie Małą i Średnią Firmą 
na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humani-
stycznym w Siedlcach. „Jeżeli chodzi o ro-
dzinę to po Panu Bogu i Ojczyźnie jest ona 
dla mnie najważniejsza. Wspólnie z żoną 
Teresą oraz siedmiorgiem dzieci mieszka-
my i prowadzimy rodzinne gospodarstwo 
rolne o powierzchni ponad 22 ha w Czo-
snówce. Zdrowo funkcjonująca rodzina, 
o której zawsze marzyłem, uważam za mój 
największy sukces.” 

Będąc radnym udało się
Ogromnie mocno cenię zaufanie którym 
mieszkańcy mnie obdarzają i za to im ser-
decznie dziękuję . W swoim życiu staram 
się być przede wszystkim normalny, skrom-
ny i to mi bardzo pomaga w kontaktach 
z mieszkańcami. W czasie mojej pracy w Ra-
dzie Powiatu udało się zrobić dużo pożytecz-
nych rzeczy, do których zaliczam inwestycje 
drogowe: Remont trasy powiatowej Biała 
Podlaska przez Czosnówkę, Ogrodniki, Ortel 
Książęcy, Remont trasy powiatowej na od-
cinku Ortel Książęcy (przy Szkole Podstawo-
wej) w kierunku Dokudowa z przebudową 
przepustu pod tą drogą. Przed nami zaś jest 
przebudowa mostu w Ortelu Książęcym, do-
kumentacja jest w toku realizacji. Wspólnie 
z samorządem Gminy Biała Podlaska pracu-
jemy nad przebudową trasy Biała Podlaska 
- Leśna Podlaska, obecnie zrobiony jest odci-
nek w Ciciborze Małym, a w tym roku dalszy 
odcinek w Witulinie do Leśnej Podlaskiej. 
Wspólna inwestycja drogowa od Rakowisk 
do Terebeli częściowo już wykonana ale za 
chwilę mieszkańcy Terebeli będą jeździć ca-
łościowo po nowym dywaniku drogowym. 
Przed nami kolejne odcinki, które czekają 
na remont chociażby droga Ortel Książęcy 
przez Dokudów do Dubowa która wymaga 
natychmiastowego remontu i wiele innych. 
Bycie Radnym to nie tylko obecność na se-
sjach i głosowania. Staram się angażować 
na wielu płaszczyznach życia społecznego, 
sportowego i kulturalnego. Od 10 ponad 
lat pełnię funkcję Przewodniczącego Rady 
Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły 
Sportowe w Białej Podlaskiej z/ś w Zalesiu. 
Corocznie planujemy i organizujemy wiele 
imprez sportowych dla mieszkańców na-
szego powiatu, a do najbardziej znanych 
należą Igrzyska LZS. W tym roku planujemy 
przeprowadzić je w gminie Biała Podlaska. 
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach 
reprezentują później powiat na Igrzyskach 

Wojewódzkich i Krajowych. Ostatnie sukce-
sy: I miejsce siatkarzy, I miejsce koszykarzy, 
I miejsce w BRD, I miejsce Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych - wszystkie zdobyte na 
Igrzyskach Wojewódzkich LZS w 2016 roku.

Obecnie pracuję nad
W Radzie Powiatu pełnię funkcję przewod-
niczącego Komisji Edukacji Kultury Sportu 
i Turystyki. Uważam, że to bardzo ważna 
komisja, która opiniuje wiele zadań tj. do-
stosowanie sieci szkół do nowych rozwią-
zań. Praca w komisji jest niezwykle inspiru-
jąca. Mnie osobiście zachęciła do założenia 
Zespołu Ludowego „Kaczeńce” z Czosnówki. 
Wspólnie z członkami zespołu inicjujemy 
życie kulturalne naszej miejscowości, orga-

nizujemy corocznie Przeglądy Pieśni: Ludo-
wych , Kresowych, Wojskowych a ostatnio 
w listopadzie 2016 roku Przegląd Pieśni Pa-
triotycznych. Uważam, że poprzez taką for-
mę działalności krzewimy kulturę, podtrzy-
mujemy tradycję, zaszczepiamy w młodym 
pokoleniu wartości, podtrzymujemy pamięć 
o naszych ojcach, jest to jedna z form pa-
triotyzmu w czasach pokoju. Największym 
sukcesem Zespołu jest zdobycie w 2016 roku 
tytułu Najpopularniejszego Zespołu Powia-
tu Bialskiego, za co w tym miejscu dziękuję 
zarówno członkom zespołu, jak i wszystkim 
tym którzy nas wspierali.

W przyszłości ważne będzie
W mojej ocenie położenie większego na-
cisku na promocję walorów turystycznych 
i atrakcyjności naszego powiatu. Mamy 
wiele cudownych miejsc wartych obejrze-
nia i pokazania, pochwalenia się przed tu-
rystami wyjątkowością naszego powiatu. 
Dlatego też z inicjatywy Starostwa, gmin 
i organizacji pozarządowych utworzono 
organizację turystyczną LOT. Przyczyni się 
ona skutecznie do promocji naszego regio-

nu. To duży krok w dobrym kierunku.

Dwa zdania o obecnej Radzie Powiatu
Rada Powiatu obecnej kadencji składa się 
w przeważającej większości z ludzi odpowie-
dzialnych, zatroskanych o rozwój naszego 
powiatu, a po ostatnich wyborach jest zde-
cydowanie odmłodzona. Daje to nadzieję 
na nowe spojrzenie, nowe pomysły i dalszy 
rozwój.

Dwa zdania o współpracy z Zarządem 
Powiatu

Zarząd wykonuje swoje zadania z należytą 
starannością i w nowym składzie potrzebuje 
trochę czasu, aby w pełni rozwinąć skrzydła. 
Uważam, że godne pochwały jest zaangażo-
wanie starosty w problemy, które dotknęły 
rolników oraz stanięcie po ich stronie, czego 
dowodem jest zatrzymanie umów na dzier-
żawę obwodów dla kół łowieckich. Widzimy 
wszyscy ile szkód robią dziki, dlatego nie 
wykonywanie odstrzału jest po prostu kary-
godne. W pełni solidaryzuję się z tą decyzja.

Gorąco polecam 
Zapraszam wszystkich mieszkańców i pole-
cam Powiatowe Igrzyska Spotowo –Rekre-
acyjne LZS. Jest to świetna forma spędzania 
wolnego czasu, zarówno w roli zawodnika 
jak i kibica.

Dlaczego warto odwiedzić  
Powiat Bialski?

W otoczeniu pieknej przyrody położonej 
między Bugiem i Krzną mieszkają wspaniali 
i życzliwi ludzie.

Dlaczego warto, gdzie i w co zainwe-
stować w Powiecie Bialskim?

Najlepsza inwestycją jest inwestycja w ludzi, 
bo oni są zalążkiem każdego działania, to 
w ludzkich głowach rodzą się ciekawe po-
mysły trzeba tylko stworzyć dla nich dobry 
klimat.

Radny prywatnie
Prywatnie od 20 lat prowadzę własną dzia-
łalność gospodarczą i ona pochłania mi 
bardzo dużo czasu, jednak w wolnej chwi-
li lubię spędzać czas z rodzina, z dziećmi 
i z wnukami. Ulubioną formą są wspólne 
wyjazdy rowerowe leśnymi duktami. Moje 
zainteresowania to sport, turystyka oraz sze-
roko rozumiany rynek ubezpieczeń, zawsze 
chciałem robić to, co lubię i to obecnie ma 
miejsce, a jeżeli przy okazji można pomagać 
w rozwoju naszego powiatu w rożnej formie 
to daje to wiele satysfakcji i nakręca do dal-
szej pracy.
Dziękuję i pozdrawiam wszystkich miesz-

kańców naszej Małej Ojczyzny. 

Kontakt do radnego:
Tel. 602503313 lub e-mail:  

arkadiusz.maksymiuk@o2.pl

Arkadiusz Maksymiuk w Radzie Powiatu 
zasiada od 2006 roku i reprezentuje wy-
borców z Gminy Biała Podlaska i Leśna 
Podlaska. Kandydował z listy Polskiego 
Stronnictwa Ludowego i jest członkiem 

klubu radnych PSL. 
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Władze gminy

Wójtem gminy Terespol jest Krzysztof 
Iwaniuk. Ma 58 lat, jest żonaty, ma dwoje 
dzieci. Interesuje się łowiectwem, pielę-
gnacją ogrodu i strzelectwem. Przewod-
niczącym Rady Gminy jest Mieczysław 
Romaniuk. 68-latek żonaty, ma czworo 
dzieci. Interesuje się filatelistyką i pszcze-
larstwem.

Położenie gminy, ludność,  
administracja 

Gmina Terespol to gmina graniczna, któ-
ra rozciąga się z północy na południe 
w środkowym biegu Bugu – granicznej 

rzeki między Polską a Białorusią. Położo-
na jest w północno – wschodniej części 
województwa lubelskiego, na terenie po-
wiatu bialskiego na powierzchni 141 km 
2. W 25 sołectwach mieszka 6736 osób ( 
stan na 31.12.2016r.). W 2013 roku został 
oddany do użytku nowowy budynek ad-
ministracyjny w Kobylanach, który od 1 
stycznia 2014 roku stał się siedzibą władz 
gminy Terespol. Swoja siedzibę mają tu 
również: Urząd Gminy Terespol, Gminne 
Centrum Kultury z Gminną Biblioteka 
Publiczną. Budynek jest zlokalizowany 
na terenie o powierzchni ponad 3,3 ha, 
przeznaczonym pod działalność usługo-
wą. W sąsiedztwie terenów inwestycyj-
nych przeznaczono również działki pod 
budownictwo mieszkaniowe o łącznej 
powierzchni ponad 30 ha. Tereny te są 
kreowane jako przyszłe centrum gminy 
Terespol. 

Dziedzictwo przyrodnicze
Elementem wyróżniającym gminę Te-
respol są bezcenne obszary niezdegra-
dowanych ekosystemów nadbużańskiej 
przyrody. Ponad połowę powierzchni 
gminy zajmują: Nadbużański Obszar 
Chronionego Krajobrazu oraz Park Krajo-
brazowy "Podlaski Przełom Bugu". Przez 
teren gminy przepływają dwie duże rze-

ki Podlasia - Bug i Krzna 
oraz mniejszy ciek wod-
ny Czapelka.

Dziedzictwo kulturowe
Gmina Terespol to obszar historycznie 
wielonarodowy i wielokulturowy, gdzie 
Polacy, Rusini, Białorusini, Żydzi i Tatarzy 
pozostawili ślady swoich kultur: kościo-
ły rzymsko – katolickie, np. kościół z XIX 
wieku w Neplach, prawosławne, drewnia-
ne cerkwie, m.in. dawna cerkiew unicka 
z początków XVI wieku w Krzyczewie czy 
w Kobylanach pw. Matki Boskiej Pokrow-
skiej Orędowniczki z 1808r. z bogatym 

i k o n o s t a s e m . 
W Zastawku, przy 
drodze z  Lebie-
dziewa do Pisz-
c z a c a ,  i s t n i e j e 
mizar (cmentarz 
tatarski) z 1704 r.. 
Na terenie gmi-
ny znajduje się 
Ze s p ó ł  Fo r tów 
Twierdz y Brze -
skich – 27 obiek-
tów fortecznych. 
Pr z y  roz widle -
niach i  skrzyżo-
w a n i a c h  d r ó g 
zlokalizowane są 
liczne kapliczki 
i   k r z yże wśród 

nich kamienna baba w Neplach. 

Ciekawe miejsce w gminie
Prochownia w Kobylanach to obiekt wy-
budowany w ostatniej fazie rozbudowy 
Twierdzy Brzeskiej, tuż przed I wojną świa-
tową, jako odcinkową składnicę amuni-
cyjną. Grubość ścian i stropów wynosi od 
0,8m do 1,6m. Zadanie tego obiektu bojo-
wego to obrona tylnej ściany magazynu. 

W 2013 i 2014 roku przeprowadzono 
gruntowny remont prochowni pod okiem 
konserwatora zabytków, by w maju 2015 
roku udostępnić obiekt zwiedzającym. 
Obecnie w prochowni można zobaczyć 
eksponaty darowane przez mieszkańców 
regionu jak i z kolekcji miłośników historii. 
Prochownia czynna jest od środy do nie-
dzieli w godzinach: 11.00 - 16.00.

Na tę imprezę zapraszamy
Co roku na terenie gminy przy współpra-
cy Gminnego Centrum Kultury i Urzędu 
Gminy Terespol są organizowane liczne 
imprezy kulturalne i sportowe. W 2017 
przypada jubileusz 25 lecia gminy Tere-
spol. Zgodnie z przyjętym haromonogra-
mem w ramach obchodów zapraszamy na 
następujące wydarzenia: w maju – gmin-
ny dzień strażaka połączony ze świętem 
Konstytucji 3 maja oraz Dzień samorządu 
terytorialnego i Dzień rodziny, w lipcu na-
sza sztandarowa impreza - Przegląd Folk-
lorystyczny Kultura bez granic z udziałem 
takich gwiazd jak: Andrzej Piaseczny czy 
Golec Orkiestra. We wrześniu: Festiwal 
Biegów „Wrota Wolności oraz szereg in-
nych o mniejszym zasięgu wydarzeń skie-
rowanych do społeczności lokalnej jak 
np. Gminny Dzień Dziecka organizowany 
w każdej szkole, czy kino plenerowe na te-

GMINA TERESPOL

fot. Nadbużańskie tereny z lotu ptaka

fot. Urząd Gminy Terespol
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renie rekreacyjnym w Kobylanach.

Gmina w 2016 roku
W ramach „Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016 – 2019” gmina Terespol uzyska-
ła dofinansowanie projektu pn. „Utworze-
nie spójności komunikacyjnej z krajowym 
systemem transportowym w gminie Te-
respol, poprzez budowę dróg łączących 
drogę krajową Nr 2 z drogą powiatową 
Nr 1046L”. Koszt realizacji zadania - 4 867 
112,20 zł. Uzyskana dotacja - 2 433 556,10 
zł. Zakończono budowę drogi i utwardze-
nia placu w sąsiedztwie nowobudowanej 
kaplicy rzymsko-katolickiej w Kobylanach. 
Wartość robót: 140 983,08 zł. Został też za-
kończony I etap realizacji budowy boiska 
piłkarskiego przy pomniku Wrota Wolno-
ści w Kobylanach (przy drodze krajowej 
E - 30), a mianowicie wykonanie bramek 
i piłkochwytów. Dodatkowo boisko zosta-
ło wyposażone w ławki z zadaszeniem dla 
zawodników rezerwowych. W kolejnym 
etapie planowane jest wykonanie trybun 
oraz zaplecza technicznego. Uruchomio-
no również kotłownię na biomasę o mocy 
500 kW. Energia cieplna wytworzona 
przez kotłownię zużywana jest do ogrza-
nia budynków: siedziby Spółki Eko-Bug, 
Zespołu Szkół im Orła Białego w Kobyla-
nach, budynku administracyjnego Urzędu 
Gminy Terespol oraz planowanych do wy-
budowania budynków Centrum Szkole-
nia Służb Ratowniczych. To tylko niektóre 
z projektów wykonanych w ubiegłym 
roku.

Perspektywy 
W trakcie realizacji jest budowa cmenta-
rza komunalnego w Kobylanach. Wartość 
inwestycji - 1 136 156,45 zł. Zakres robót 
obejmuje budowę kaplicy cmentarnej 
wraz z ciągami pieszo-jezdnymi i parkin-

giem, wykonanie alejek żwirowych przy 
kwaterach, wykonanie przyłącza nN, wy-
konanie ogrodzenia cmentarza i budowę 
kolumbarium na 32 wnęki. Inwestycja 
realizowana będzie etapowo. Termin re-
alizacji etapu I do dnia 29 czerwca 2018r. 
W planach jest też m.in. budowa zbiorni-
ka retencyjnego z rezerwą w Kobylanach 
o pow. ok. 26,0 ha. „Odkrywanie historii 
pogranicza z Twierdzą Brzeską i Przedmo-
ściem Terespolskim w tle - wzmacnianie 
partnerskich powiązań poprzez rozwój 
transgranicznego produktu turystyczne-
go” to projekt który ma szanse realizacji 
w ramach programu PL-BY-UA. Po polskiej 
stronie Projekt będzie obejmował m.in. 
roboty budowlane i inne prace zmierza-
jące do udostępnienia turystom niektó-
rych fortów Przedmościa Terespolskiego, 
budowę budynku ”Transgranicznego 
Centrum Promocji i Kultury w gminie Te-
respol”. Kolejne projekty, które mają szan-
se realizacji to wspólny projekt PSP-MYC 
w ramach którego w sąsiedztwie Urzędu 
Gminy Terespol ma powstać strażnica 
PSPR i rozbudowa Szkoły w Kobylanach 
o oddział przedszkolny. Inwestycja będzie 
realizowana w ramach programu RPO WL. 
Koszt inwestycji – 1251074,63. Kwota dofi-
nansowania – 501500,00 zł.

Wspólnie z powiatem
W ramach współpracy między samorzą-
dem Powiatu Bialskiego i Gminy Terespol 
w zakresie zadań infrastruktury drogo-
wej zakończono remont kolejnego - już 
ostatniego odcinka drogi powiatowej na 
terenie gminy Terespol. W br. wykonano 
remont drogi powiatowej Nr 1052 L Pisz-
czac – Dobrynka – Lebiedziew w m. Podo-
lanka. W ramach remontu ułożono nową 
nawierzchnię bitumiczną. Wartość zada-
nia - 414 059,48 zł. Udział gminy Terespol 
w przedsięwzięciu wyniósł 80 % kosztów, 

tj. 331 247,58 zł.

Ostatnie sukcesy i osiągnięcia gminy 
i jej mieszkańców

Ministerstwo Finansów opublikowa-
ło wskaźniki dochodów podatkowych 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
dla poszczególnych gmin. Wskaźnik gmin-
ny oszacowano w tym roku na 1 596,67 
zł. Dochody powyżej średniej uzyskało 
449 gmin na 2478 wszystkich gmin w Pol-
sce. gmina wiejska Terespol z dochodem 
2209,79 zł na 1 mieszkańca uplasowała 
się na 129 miejscu. W kwietniu 2016 roku 
wójt Krzysztof Iwaniuk został „Człowie-
kiem Roku 2015 Białej Podlaskiej i powia-
tu bialskiego” w plebiscycie „Wspólnoty 
Bialskiej”. W XXII Festiwal Pieśni Maryjnej 
w Leśnej Podlaskiej, w kategorii zespoły 
wokalne gminny zespół „Łobaczewianki” 
zajął I miejsce.
Podczas wojewódzkiego finału konkursu 
,,Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Re-
gionów” w Stężycy Koło Aktywnych Ko-
biet z Łobaczewa Małego otrzymało dwa 
wyróżnienia: pierwsze za „Chleb swojski”, 
drugie zaś za ciasto „Dziad”.

Wójt o gminie:
Odtworzenie samorządu w III RP zmieniło 
oblicze naszej gminy. Przez ostatnie 25 lat 
wspólnie dokonaliśmy skoku cywilizacyjne-
go w infrastrukturze komunalnej i społecz-
nej, a otwarcie na inwestycje zewnętrzne 
przysporzyło znaczącego wzrostu docho-
dów i uplasowało naszą jednostkę w czo-
łówce rankingów ogólnopolskich. To był 
złoty okres przyspieszonego rozwoju dla 
poprawy warunków życia naszych miesz-
kańców oraz nakreślania śmiałych planów 
na przyszłość.

Przewodniczący o gminie:
Reforma samorządowa z 1990 roku i na-
stępnie powstanie samodzielnej jednostki 
samorządowej jaka jest gmina Terespol 
wyzwoliło inicjatywę i chęć działania mie-
szańców, jak i władz gminy. Lata wytężo-
nej pracy na rzecz rozwoju naszej gminy 
spowodowały, że dzisiaj bez kompleksów 
możemy patrzeć w przyszłość. Wszystkie 
te działania były możliwe wyłącznie dzięki 
stabilności i ciągłości władzy samorządo-
wej oraz wzajemnej współpracy wszystkich 
związanym na przestrzeni ostatnich 25 lat 
z samorządem gminy Terespol. Dzisiaj je-
stem dumny z dokonań naszej Małej Ojczy-
zny i nakreślonych planów na przyszłość.

Adres i kontakt: 
Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Ko-
bylany,  21-540 M ałaszewicze,  Te l . 
834112000, fax 834112009; e -mail :  
sekretariat@gminaterespol.pl; adres 
www: gminaterespol.plfot. XIII Przegląd Folklorystyczny pn. „Kultura bez granic” 2016
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W Europejskim Centrum Kształce-
nia i Wychowania OHP w Roskoszy 
trwa realizacja projektu „Od stażu 
do angażu”. Jest on finansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w  ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Roz-
wój.

Głównym celem realizowanego pro-
jektu jest wsparcie uczniów w nauce 
danego zawodu, poznaniu języka bran-
żowego, organizacji pracy w zakładach 
na terenie Hiszpanii jak również kultu-
ry, tradycji i zwyczajów kraju przyjmu-
jącego. W chwili obecnej 18 osobowa 
grupa uczestników ECKiW OHP w Ro-
skoszy kształcąca się w jednym z trzech 
zawodów: kucharz, cukiernik lub me-
chanik pojazdów samochodowych od-
bywa dwutygodniowy staż zawodowy 
w  prywatnych przedsiębiorstwach 
mieszczących się miejscowości Ubeda 
w Hiszpanii. 
Doświadczenie i umiejętności zawodo-
we zdobyte za granicą zostaną potwier-
dzone certyfikatem oraz dokumentem 
Europass – Mobilność, który jest obec-
nie bardzo ważnym atutem przy poszu-
kiwaniu pracy. Dla uczniów, którzy już 
niedługo staną się absolwentami odby-
te staże zagraniczne są ważną i wartą 
polecenia formą rozwoju zawodowego.
Oprócz codziennej pracy młodzież wy-
korzystuje każdą wolną chwilę na do-

skonalenie języka hiszpańskiego oraz 
zwiedzanie malowniczych zakątków 
Hiszpanii. Wyjazd młodzieży do Hisz-
panii, poprzedzony był szeregiem dzia-
łań przygotowujących, uczestnicy brali 
udział we wsparciu pedagogicznym 
i kulturowym jak również 60–godzin-
nym kursie języka hiszpańskiego obej-
mującym słownictwo branżowe.
Jest to już drugi projekt całkowicie 
bezpłatnych staży zagranicznych re-
alizowany przez Europejskie Centrum 
kształcenia i Wychowania OHP w Ro-
skoszy, kolejna grupa młodzieży na 
staż zawodowy do Hiszpanii wyjedzie 
w sierpniu br.

Tekst: Katarzyna Bancarzewska/ Foto: OHP w Roskoszy

gm. Biała Podlaska
 Młodzież na stażu w Hiszpanii

Kształcenie kierowców w szkołach 
publicznych było tematem spo-
tkania konsultacyjnego zorgani-
zowanego przez Zrzeszenie Mię-
dzynarodow ych Przewoźników 
Drogowych w Polsce. Odbyło się 
ono 21 lutego w Białej Podlaskiej.

Na spotkanie przybyli przewoźnicy, 
samorządowcy oraz dyrektorzy szkół 
zawodowych. Wśród osób zaproszo-
nych był starosta bialski Mariusz 
Filipiuk i dyrektor Wydziału Spraw 
Społecznych Starostwa Powiato-
wego w Białej Podlaskiej Marianna 
Tumiłowicz. Podczas spotkania za-
prezentowano obecny stan oraz do-
celowy model kształcenia kierowców 

w szkołach publicznych. Dyskutowa-
no także o perspektywach wzrostu 
liczby klas o profilu kierowca mecha-

nik i relacjach między środowiskiem 
szkół kształcących kierowców a prze-
woźnikami drogowymi. 

Tekst: Anna Jóźwik/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk

Rozmawiali o kształceniu kierowców  
w szkołach publicznych



9

16-28.02.2017 Gościniec Bialski Nr 04

AKTUALNOŚCI

14 lutego z inicjatywy burmistrza Tere-
spola Jacka Danieluka i przewodniczą-
cego Rady Miasta Terespol Jarosława 
Tarasiuka, w sali gimnastycznej Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących przy 
ul. Warszawskiej 88, odbyło się spotka-
nie z mieszkańcami Terespola i okolic, 
poświęcone omówieniu procesu zmian 
organizacyjnych w terespolskich szko-
łach podstawow ych, gimnazjach  
i liceum.

Tematem przewodnim spotkania stała 
się sprawa Liceum Ogólnokształcące-
go im. Bohaterów Warszawy. W związ-
ku z powtarzającym się już od wielu lat 
dużymi problemami w naborze uczniów 
do tej placówki, Rada Powiatu Bialskiego, 
organ prowadzący szkołę, na sesji w dniu 
31 stycznia 2017 roku podjęła uchwałę 
w sprawie jej likwidacji. Jednak, jak za-
znaczył w swojej wypowiedzi zaproszo-
ny na to spotkanie wicestarosta bialski  
Janusz Skólimowski, decyzja rady nie 
jest ostateczna, a liceum będzie istniało 
dalej, jeśli tylko znajdą się chętni ucznio-
wie do nauki w nim. Stanowisko wice-
starosty potwierdzili w swoich wystąpie-
niach radni powiatu bialskiego Radosław  
Sebastianiuk i Tomasz Bylina.
Według władz Terespola alternatywą dla 
terespolskiej młodzieży, jest powołanie 
nowego liceum. Wspólnie z Rektorem 
Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana 
Pawła II w Białej Podlaskiej rozpoczęły już 
tworzenie Akademickiego Liceum Ogól-
nokształcącego w Terespolu, które będzie 
ściśle współpracowało z istniejącym już 
Liceum Akademickim w Białej Podlaskiej. 
Burmistrz Terespola zwrócił się z prośbą 
do obecnego na spotkaniu Lubelskiego 
wicekuratora Oświaty Eugeniusza Pelaka 
o poparcie przy tworzeniu tej szkoły.

Tekst i Zdjęcia: Grzegorz Łukomski

Polski Związek Hodowców Koni wspól-
nie z Polskim Związkiem Hodowców 
Koni Małopolskich zorganizowa-
ły konferencję poświęconą koniom 
rasy małopolskiej. Miała ona miejsce 
w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim 
w dniach od 18 do 19 lutego. Uczest-
niczył w niej starosta bialski Mariusz 
Filipiuk.

Uczestnicy zapoznali się z aktualną sytu-
acją hodowli koni tej rasy m.in. obowią-
zującym programem i stanem jego reali-
zacji w naszym kraju. Podkreślano także 
konieczność zmian i wyznaczono propo-
zycje kierunków dalszego rozwoju. Kon-
ferencja miała również na celu przyjęcie 
określonych założeń we wspólnej polity-
ce hodowlanej dla rasy małopolskiej. 

Tekst: Anna Jóźwik/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk

Janów Podlaski
 O hodowli koni małopolskich

Spotkanie w sprawie szkół w Terespolu
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W sali Starostwa Powiatowego w Bia-
łej Podlaskiej 22 lutego odbyło się 
posiedzenie prezydium Zarządu Od-
działu Powiatowego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP w Białej 
Podlaskiej.

W posiedzeniu, któremu przewodniczył 
Prezes Oddziału druh Mariusz Filipiuk – 
starosta bialski, dodatkowo udział wzięli: 
kapelan powiatowy strażaków ks. Hen-
ryk Jakubowicz, komendant miejski 
Państwowej Straży Pożarnej bryg. Artur 
Tomczuk, prezes Oddziału Gminnego 
i wójt gminy Rokitno Jacek Szewczuk 
oraz kustosz Sanktuarium w Pratulinie 
ks. Jacek Guz.
W czasie posiedzenia zostały przyjęte 
założenia organizacyjne XVIII Powiatowej 
Pielgrzymki Strażaków połączonej z ob-
chodami powiatowymi „Dnia Strażaka 
2017”, które odbędą się 14 maja w Pra-
tulinie, oraz XIX Powiatowych Zawodów 
Sportowo – Pożarniczych Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych (8 czerwca) 
i  OSP (18 czerwca), które rozegrane  
zostaną na stadionie w  Międzyrzecu  
Podlaskim.

W dalszej części posiedzenia przedsta-
wione zostały informacje z podsumowa-
nia konkursu plastycznego pod hasłem 
„Zapobiegajmy pożarom”, które odbyło 
się 2 stycznia oraz o sytuacji finansowej 
Oddziału Powiatowego. Ocenie pod-
dano także sprawozdanie finansowe za 
2016 rok, które po pozytywnej akceptacji 
Prezydium zostanie przedłożone do za-
twierdzenia na najbliższym posiedzeniu 
Zarządu. Kolejnym punktem obrad był 

podział limitu odznaczeń związkowych 
na rok 2017, który w formie przyjętej 
uchwały zostanie przekazany dla pod-
ległych Oddziałów Gminnych Związku 
OSP RP na terenie powiatu. Na zakończe-
nie obrad druhna Bożena Krzyżanowska 
poinformowała o terminach organizacji 
eliminacji powiatowych turnieju wiedzy 
pożarniczej (15 marca) oraz zjazdu wo-
jewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie, 
który odbędzie się 21 kwietnia.

Tekst: Bożena Krzyżanowska ZOP ZOSP RP BIała Podlaska/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk

22 lutego w Starostwie Powiatowym 
w Białej Podlaskiej miała miejsce na-
rada dyrektorów szkół ponadgimna-
zjalnych prowadzonych przez powiat. 
Starosta bialski Mariusz Filipiuk i wi-
cestarosta Janusz Skólimowski rozma-
wiali z dyrektorami o bieżących proble-
mach funkcjonowania szkół. 

Dyrektorzy przedstawili propozycje ofert 
edukacyjnych na rok 2017/2018 wraz 
z harmonogramami promocji szkół i pla-

nami na nowe kierunki kształcenia. Po-
ruszane były także kwestie racjonalnego 
wydatkowania środków otrzymanych 
z budżetu powiatu bialskiego na 2017 r. 
Poza tym omawiano funkcjonowanie pla-
cówek edukacyjnych pod kontem jakości 
i dyscypliny pracy. W spotkaniu uczestni-
czyli również pracownicy Wydziału Spo-

łecznych Starostwa Powiatowego w Białej 
Podlaskiej z dyrektor Marianną Tumiło-
wicz na czele. 

Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Białej Podlaskiej

Spotkanie z dyrektorami szkół

Tekst: Anna Jóźwik/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk

Zmiana godzin pracy 
Wydziału Komunikacji

Od 7 marca w każdy następny 
wtorek pracownicy Wydziału 
Komunikacji Starostwa Powia-
towego w Białej Podlaskiej, za-
trudnieni na wieloosobowych 
stanowiskach pracy ds. reje -
stracji  pojazdów oraz stano-
wiskach pracy ds. praw jazdy, 
będą przyjmowali interesan-
tów w godzinach 7:30 - 17:00 
(Zarządzenie Nr 13/2017 Staro-
sty Bialskiego z dnia 20 lutego 
2017 r.).
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18 lutego w hali sportowej w Sworach 
odbył się uroczysty koncert z okazji 
jubileuszu 15–lecia działalności arty-
stycznej dwóch zespołów tanecznych 
Gminnego Ośrodka Kultury w Białej 
Podlaskiej: Dziecięcego Zespołu Ta-
necznego „Figiel” oraz Młodzieżowej 
Grupy Tanecznej „Macierzanka”. 
(nazwiska)
Podczas koncertu pod nazwą: „Niezwy-
kły zimowy wieczór” zaprezentowało się 
ponad stu wykonawców. Zadebiutowa-
ły trzy grupy Zespołu „Figiel”: grupa ze 
Swór w układzie pt. „Śniegowa polka”, 
grupa młodsza ze Styrzyńca w układzie 
pt. „Taki ze mnie mróz” oraz grupa starsza 
ze Styrzyńca w tańcu hip – hop zatytuło-
wanym „Uśpione zabawki”. W premiero-
wych, a także wielokrotnie nagradzanych 
układach pokazały się dzieci z Zespołu 
„Figiel” z Sitnika oraz młodzież z „Macie-
rzanki”. Tańczyli w rytmach rock&rolla, 
walca wiedeńskiego, disco – dance, za-
prezentowali się też w tańcu współcze-
snym i folkowym. Na scenie pojawili się 
również „Oldboje”, czyli byli członkowie 
Zespołów, którzy przy okazji jubileuszu 
chcieli jeszcze raz pokazać się przed pu-
blicznością. 
Gośćmi koncertu byli przedstawiciele 
Klubu Tańców Polskich „Krajka” z Miejsko 
– Gminnego Ośrodka Kultury w Drohi-
czynie. Niespodzianką specjalnie przygo-
towaną na ten koncert był występ „Szalo-
nych Zumbowiczek”, oraz „Muzykujących 
Rodziców”. „Piosenkę na zły czas” z po-
działem na 3 głosy zaśpiewał między-
pokoleniowy kwartet wokalny złożony 
z „Oldbojów” i „Muzykujących Rodziców”. 
Publiczność dopisała i gromkimi brawa-
mi nagradzała wszystkie prezentacje. 
Koncert zakończył się finałowym tańcem 
w tylu disco – dance, w którym zapre-
zentowały się wszystkie grupy taneczne 
oraz walczykiem kotylionowym z figura-
mi, w którym wzięła udział także publicz-
ność, prowadzonym przez Agnieszkę 
Bieńkowską instruktora i choreografa 
obu świętujących Zespołów. 
Po finale gratulacjom i życzeniom nie 
było końca. „Figiel” i  „Macierzanka” 
przyjęły je m.in. od starosty bialskiego 
Mariusza Filipiuka. Wójt gminy Biała 
Podlaska Wiesław Panasiuk wręczył 
na ręce Agnieszki Bieńkowskiej pamiąt-
kowy grawerton oraz czek na 5 tys. zł 
z przeznaczeniem na wyjazd MGT „Ma-
cierzanka” na międzynarodowy festiwal 
do włoskiego miasta Rimini, na który 
młodzież pod opieką instruktora wybie-
ra się w lipcu tego roku. Wszyscy jubilaci 
oraz inni uczestnicy koncertu otrzymali 

z rąk dyrektora Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Białej Podlaskiej Dariusza Cho-
rąży, pamiątkowe upominki i dyplomy. 
Życzenia składali także przedstawiciele 
zaproszonych zespołów: „Podlasie” AWF, 
„Podlasiacy” BCK, „Krajka” Drohiczyn, 
„Kropelki Rosy” Łuków oraz zespołów 
artystycznych GOK Biała Podlaska, a tak-
że delegacje szkół gminnych: SP W Sit-
niku i Styrzyńcu. Tancerze „Figla” i „Ma-
cierzanki” wraz z rodzicami dziękowali 
choreografowi za pracę, zaangażowanie 
i serce. Uroczystość zakończyła się słod-
kim poczęstunkiem. Gdy jubileuszowe 
emocje opadną dzieci i młodzież z „Figla” 
i „Macierzanki” rozpoczną przygotowania 

do udziału w turniejach tanecznych w se-
zonie 2017.
Młodzieżowa Grupa Taneczna „Macie-
rzanka” ma na swoim koncie wiele na-
gród i wyróżnień, m.in.: wyróżnienie 
w konkursie „Bialskie Talenty” przyznane 
przez Starostę Powiatu Bialskiego za pro-
mocję Powiatu i współpracę w dziedzinie 
kultury w 2006 roku; wyróżnienie specjal-
ne w Międzynarodowym Festiwalu Folk-
lorystycznym „Radawod” w Iwacewiczach 
w Białorusi w 2011 roku czy I i III miejsce 
w I Przygranicznym Konkursie Tańca Fol-
kowego „Folkowe Impresje” w Sworach 
w 2016 roku.

Tekst: Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej/ 
Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk

gm. Biała Podlaska

    Jubileusz w tanecznym klimacie
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Przeżyć razem pół wieku to nie 
lada wyczyn. Wiedzą o tym bardzo 
dobrze małżeństwa z   Terespola 
oraz gmin Wisznice i  Sosnówka, 
k t ó r e  w   l u t y m  u r o c z y ś c i e 
obchodziły swoje złote gody. 

W Sosnówce, po mszy św. w intencji 
jubilatów, świętujące tego dnia pary 
udały się do Urzędu Gminy by w Sali 
Ślubów odebrać z rąk wójta Marka 
Korpysza  medale  nadane pr zez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
za długoletni staż małżeński. Jubilaci 
otrzymali także listy gratulacyjne, 
kwiaty i upominki. Życzenia składali 
przybyli z  tej okazji  goście, m.in. 
p r z e w o d n i c z ą c y  R a d y  Po w i a t u 
Bialskiego Mariusz Kiczyński i poseł 
na Sejm RP Marcin Kamil Duszek. 
Złoty Jubileusz w Gminie Sosnówka 
obchodzili :  Maria  i   Adam Bożyk , 
Maria  i   Włodzimierz Dawidiuk , 
Fe l i k s a  i   M i e c z ys ł a w  J a r o c c y , 
M a r i a  i   K a z i m i e r z  Ko ś c i u c z y k , 
Eugenia i Stanisław Krysa, Halina 
i   F r a n c i s z e k 
Maciejuk, Marianna 
i   L u c j a n  M a j e k , 
Z o f i a  i   P a w e ł 
M a r t y c h o w i e c , 
A n i e l a  i   J a n 
Najdyhor, Eugenia 
i   J a n  Pa ra f i n i u k , 
Janina  i   Sławomir 
P r z y b y s ł a w s c y , 
B a r b a r a  i   J a n 
P r z y b y s z ,  M a r i a 
i Henryk Romaniuk, 
D a n u t a  i   J a n 
S ł a b k o ,  Z o f i a 

i Antoni Włoszek, Halina i Eugeniusz 
Wróbel.

18 lutego swoje święto obchodziło 
6 par z Terespola: Halina i  Stefan 
Janiszek, Alicja i Zbigniew Migasiuk, 
Janina i Bogdan Trochimiuk, Helena 
i Władysław Piech, Danuta i Antoni 
Ż u k  o r a z  B o g u s ł a w a  i   L e s z e k 
Kurasińscy. Medale od prezydenta 
RP, listy gratulacyjne i kwiaty wręczali 
jubilatom burmistrz Jacek Danieluk 
i   p r z e w o d n i c z ą c y  R a d y  M i a s t a 
Jarosław Tarasiuk .  Urocz ystość 
uświetnił występ chóru Klubu Seniora 
„Srebrny Włos”.

Małżeństwa z Wisznic świętowały 19 
lutego. Obecny podczas spotkania 
starosta bialsk i  Mariusz Filipiuk 
w r a z  z   wó j t e m  g m i ny  Wi s z n i c e 
i   k i e r o w n i k i e m  U S C  w r ę c z y ł 
s z a c o w n y m  j u b i l a t o m  m e d a l e 
P r e z y d e n t a  R P  z a  d ł u g o l e t n i e 
poż ycie  małżeńsk ie,  a   od s iebie 
p a m i ą t k o w e  d y p l o m y .  Z ł o ż y ł 

t a k że  o b c h o d z ą c y m  z ł o te  g o d y 
życzenia kolejnych lat w  zdrowiu 
i wzajemnej miłości i pogratulował 
w y t r w a ł o ś c i  w   m a ł ż e ń s k i m 
powołaniu. Tego dnia świętowali: 
Teresa  i   Władysław Bosakowie , 
Wa n d a  i   Wa l e r i a n  B u j n i kow i e , 
Kazimiera i  Marian Chodkowscy, 
Ja d w i g a  i   J u l i a n  C ze c zo tow i e , 
Helena i Franciszek Daniłosiowie, 
J ó z e f a  i   Z e n o n  D r a g a n o w i e , 
Krystyna i Bonifacy Filipczakowie, 
M a r i a n n a  i   J a n  G r o mys z o w i e , 
Te re s a  i   S t e f a n  J a s zc z u kow i e , 
Krystyna i Zdzisław Kacprzakowie, 
Genowefa i Edward Kaczejkowie, 
Wanda  i   Kazimierz Kotiukowie , 
Irena  i   Franciszek Lewczukowie , 
M a r i a  i   E d wa rd  M a k a r u kow i e , 
Anna  i   Józef Naumczyk ,  Lucyna 
i   E d w a r d  O l s z e w s c y ,  Te r e s a 
i   S t a n i s ł a w  O s i p i u k ,  J a n i n a 
i   Zbysław Ryszkowscy ,  Jadwiga 
i   E d w a r d  S i d o r o w i c z ,  S a b i n a 
i  Jan Sokołowscy,  Krystyna i  Jan 
Welikowie.

Wisznice, Sosnówka, Terespol

                   Razem przez pół wieku

fot. Złote gody w gminie Sosnówka

fot. Jubileusz par z Terespola (Adam Jastrzębski) 
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Już 15. raz Caritas Diecezji Siedlec-
kiej i Środowiskowy Dom Samo-
pomocy (ŚDS) w Białej Podlaskiej 
zorganizowały bal karnawałowy 
dla podopiecznych ponad 20 pla-
cówek. Impreza odbyła się 23 lute-
go w sali widowiskowej Bialskiego 
Centrum Kultury.

W  wydarzeniu, które stało się już 
niemal tradycją, uczestniczyły osoby 
niepełnosprawne, pozostające pod 
opieką Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej, Środowiskowych Domów Samo-
pomocy i Domów Pomocy Społecz-
nej z terenu województw lubelskiego 
i mazowieckiego: m.in. Międzyrzeca 
Podlaskiego, Kozuli, Wisznic, Kon-
stantynowa, Radzynia Podlaskiego, 
Lublina, Radomia, Lasek czy Sie -
dlec.Bal odbył się pod patronatem 
honorowym biskupa siedleckiego 
Kazimierza Gurdy, starosty bialskie-
go Mariusza Filipiuka, prezyden-
ta miasta Biała Podlaska Dariusza 
Stefaniuka i dyrektora siedleckiej 
Caritas ks. Marka Bieńkowskiego. 
Podczas otwarcia imprezy starosta 
bialski pogratulował organizatorom 
przedsięwzięcia i przyznał: „Odwie-
dzając Domy Pomocy Społecznej, 
Warsztaty Terapii Zajęciowej czy Śro-
dowiskowe Domy Samopomocy na 
terenie powiatu bialskiego dostrze-
gam wiele ludzkich tragedii, ale też 
widzę ile jest miłości, dobra i radości 
z prostych, codziennych spraw. Ten 
dzisiejszy uroczysty bal jest potwier-
dzeniem tego. I nie powiem z pew-
nością na wyrost - jesteście skarbem 
w  nasz ych lokalnych społeczno -
ściach, bo uczycie nas jak pięknie 
i w pełni żyć. Za to wam bardzo dzię-
kuję.”Niezmiennie bal pozostaje oka-
zją do świetnej zabawy i  integracji 
środowisk różnych ośrodków. Jak co 
roku organizatorzy przygotowali dla 
swoich wyjątkowych gości cały wa-
chlarz atrakcji. Zebrani mogli obej-
rzeć przedstawienie przygotowane 
przez twórców z Akademii Artystycz-
nej oraz występ teatru „Antidotum”. 
W części artystycznej znalazło się 
również miejsce na wystąpienie go-
spodarzy - podopiecznych Środowi-
skowego Domu Samopomocy, którzy 
pod okiem instruktorów BCK z zaan-
gażowaniem poznają tajniki poka-
zów ledowych, żonglerki i  innych 
sztuk artystycznych.
Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk 

Bal karnawałowy Caritas
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Gwarno i  wesoło było 11 lutego 
w Klubie Kultury w Hrudzie. Miej-
scowy Zespół Obrzędowo-Śpiewa-
czy obchodził jubileusz 20-lecia 
działalności artystycznej.

W uroczystości wzięły udział zespoły 
śpiewacze Gminnego Ośrodka Kultury 
w Białej Podlaskiej: „ Zorza’’ z Cicibora 
Dużego, „ Barwinek’’ ze Styrzyńca, „Ju-
trzenka’’ ze Sławacinka, „Sitniczanie’’ 
z Sitnika, „Chodźta do nos’’ ze Swór, 
„Wrzos’’ z Woskrzenic, „Lewkowianie’’ 
z Dokudowa, „Kalina’’ z Perkowic, Mło-
dzieżowy Zespół Taneczny „Macierzan-
ka’’, „Sokotuchy”, Kapela Podwórkowa 
„Klawa Ferajna‘’ z Białej Podlaskiej, 
Kapela Ludowa Zdzisława Marczuka 
z Zakalinek oraz licznie przybyli go-
ście. Wszystkich serdecznie powitali 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Białej Podlaskiej Dariusz Chorąży 
oraz instruktor GOK Jolanta Zając. Na-
stępnie odbyła się część artystyczna, 
w której wystąpili jubilaci z koncertem 
pieśni podlaskich, przeplatanych pro-
jekcją zdjęć zespołu z różnych wyda-
rzeń kulturalnych. W trakcie prezenta-
cji zdjęć panie z zespołu komentowały 

z humorem różne zaistniałe sytuacje 
w ciągu 20 lat istnienia zespołu, wy-
wołując tym salwy śmiechu wśród 
uczestników imprezy. Koncert zespo-
łu przygotował i prowadził instruktor 
zespołu Jakub Gdela. 

Po części artystycznej Zespołu Obrzę-
dowo-Śpiewaczego z Hruda rozpo-
częła się część oficjalna – wręczanie 
dyplomów, upominków przez wójta 
gminy Biała Podlaska Wiesława Pa-
nasiuka oraz zaproszonych gości; 
wśród nich był Andrzej Czapski re-
prezentujący Bialską Delegaturę Urzę-
du Marszałkowskiego, który wręczył 
list gratulacyjny i dyplom uznania od 
marszałka Województwa Lubelskiego 
Sławomira Sosnowskiego. Repre-
zentujący powiat bialski radny Arka-
diusz Maksymiuk wręczył zespołowi 
dyplom uznania od starosty bialskiego 
Mariusza Filipiuka.
W imieniu całej społeczności Szkoły 
Podstawowej w Hrudzie, dyrektor Ja-
cek Kisiel odczytał list gratulacyjny 
oraz wręczył zespołowi kosz ze słod-
kościami. Gratulacje i podziękowania 
złożyli reprezentanci mieszkańców 

Hruda – radny Sławomir Paluch i soł-
tys wsi Jarosław Wachowiec.
Przy uroczystym odśpiewaniu jubila-
tom „ Sto lat ‘’ przez wszystkich uczest-
ników, Wójt Wiesław Panasiuk złożył 
na ręce instruktor Jolanty Zając oko-
licznościowy grawer z gratulacjami 
i życzeniami dla zespołu. W asyście 
przewodniczącego Rady Gminy Dariu-
sza Plażuka i dyrektora GOK Dariusza 
Chorążego wójt wręczył wszystkim 
członkom zespołu oraz instruktorom 
dyplomy i upominki w postaci fotok-
siążek. Nagrodzeni członkowie ze-
społu to: Marianna Jówko, Maria 
Harwacka, Zofia Jówko, Marianna 
Sawczuk, Zofia Guzarów, Regina 
Nestoruk, Tadeusz Panasiuk, Józef 
Guzarów, Danuta Jówko (była człon-
kini zespołu) oraz instruktorzy: Jolan-
ta Zając, Roman Makarski, Krzysz-
tof Giez i Jakub Gdela. Po ceremonii 
wręczania dyplomów i upominków 
dla zespołu rozpoczęła się zabawa 
z udziałem grających do tańca - Kapeli 
Podwórkowej „Klawa Ferajna” z Białej 
Podlaskiej oraz Kapeli Ludowej Zdzi-
sława Marczuka z Zakalinek.

Materiał: GOK Biała Podlaska

gm. Biała Podlaska

             Zespół z Hruda ma już 20 lat
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We wtorek 21 lutego w Terespolu 
odbyło się spotkanie z pochodzącą 
z  miasta pisarką Ewą Bagłaj, która 
promowała swoja najnowszą książkę 
pt. ,,Marek Trela. Moje konie, moje ży-
cie". Licznie zebraną publiczność oraz 
autorkę przywitał prezes Stowarzysze-
nia Rozwoju Gminy Miejskiej Terespol 
Krzysztof Badalski.

Przed rozpoczęciem prezentacji książki 
zaśpiewał Janusz Maleńczuk - ceniony 
w regionie wokalista, muzyk. Zaśpiewał 
standardy m.in. Czerwonych Gitar, Dże-

mu, Grzegorza Turnaua, Luisa Armstron-
ga i piosenkę swojego zespołu „Silk” pt.” 
Jesteś częścią mnie”.
Rozmowę z pisarką przeprowadził Daniel 
Parol z kwartalnika ,,Dolina Bugu”. Książ-
ka terespolanki opowiada o życiu, pasji 
i zmaganiach z trudnościami. Marek Tre-
la związany był z janowską Stadniną Koni 
przez prawie czterdzieści lat. Najpierw 
otaczał opieką weterynaryjną końskie 
sławy czystej krwi arabskiej, a później 
wyhodował blisko tysiąc koni, w tym 
wiele czempionów. Zasłużył się tej stad-
ninie jak mało kto. Wiele interesujących 

informacji przekazała podczas rozmowy 
sama autorka, odkrywając, co skłoniło ją 
do napisania biografii człowieka zasłużo-
nego dla polskiej hodowli arabów.
Spotkaniu towarzyszyła wystawa zdjęć 
(nawiązująca do tematyki koni i natury) 
miejscowych zasłużonych fotografików: 
Lecha Mazura i Krzysztofa Tarasiuka. Pod-
czas spotkania można było zakupić książ-
kę i poprosić o autograf oraz spróbować 
kulinarnych specjałów.
Organizatorami wydarzenia byli: Instytut 
Wydawniczy ERICA, MOK Terespol oraz 
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Miejskiej 
Terespol.

Tekst: Łukasz Pogorzelski/ Zdjęcia: Eryk Kaliszuk

24 lutego w  Urzędzie Gminy So-
snówka zostały przeprowadzone 
eliminacje gminne Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod na-
zwą „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W wyniku przeprowadzonego wcze-
śniej etapu szkolnego do elimina-
cj i  gminnych zakwalif ikowało się  
12 uczniów ze wszystkich szkół funk-
cjonujących na terenie gminy Sosnów-
ka. Uczestników podzielono na dwie 
grupy tj. grupa I - uczniowie szkół pod-
stawowych oraz grupa II - uczniowie 
szkół gimnazjalnych.
Pierwszy etap rywalizacji polegał na 
rozwiązaniu pisemnego testu wiedzy. 
Drugim etapem była odpowiedź ustna 
każdego uczestnika. Po podsumowa-
niu liczby punktów zdobytych przez 
uczniów z obu etapów komisja wyło-
niła zwycięzców.
I grupa: I miejsce – Szymon Skrzyń-

ski, kl. IV, SP w Sosnówce; II miejsce – 
Dominika Harasimiuk, kl. V, SP w So-
snówce; III miejsce – Jakub Mikulski 
kl. VI, SP w Motwicy
II grupa: I   miejsce –Honorata Ho-
łowieniec ,  kl. II ,  Publiczne Gimna-
zjum w  Sosnówce; II miejsce – Ga-
briel Jóźwik kl. II, PG w Sosnówce; III  

miejsce – Klaudia Sibińska kl. II, PG 
w Sosnówce
Osoby, które zajęły pierwsze miejsca 
w poszczególnych grupach, wezmą 
udział w eliminacjach powiatowych, 
które odbędą się 15 marca KM PSP 
w Białej Podlaskiej.

Materiał: UG Sosnówka

M. Terespol
 Prezentacja książki Ewy Bagłaj

Sosnówka

 „Młodzież zapobiega pożarom” - eliminacje gminne
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19 lutego tego minęła 544. rocznica 
urodzin Mikołaja Kopernika, patrona 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mi-
kołaja Kopernika w Tłuśćcu. Z tej okazji 
17 lutego w tłuścieckiej szkole odbył 
się uroczysty apel, którego celem było 
wzbogacenie wiedzy o patronie szko-
ły, kształtowanie postaw sprzyjających 
otwartości na historię i naukę, rozwi-
janie indywidualnych umiejętności i 
talentów uczniów.

Społeczność szkolna miała okazję obej-
rzeć program artystyczny specjalnie na 
tę okazję przygotowany przez uczniów 
klas IV – VI pod kierunkiem Anny Kozłow-
skiej. Scenografię przygotowały: Joanna 
Oleksiuk i Renata Tarkowska. W części 
artystycznej uczniowie zaprezentowali 
wiersze i wiadomości z życia patrona. W 
swoim występie podkreślali rolę Koper-
nika jako wielkiego uczonego i wzoru do 
naśladowania. Uczniowie klasy III zaśpie-
wali piosenkę o patronie szkoły.
Szczególnie ciekawą inicjatywą był szkol-
ny konkurs wiedzy astronomicznej. Tur-
niej składał się z zestawu pytań, które 
swoim zakresem obejmowały wiedzę o 
Układzie Słonecznym. Zebrani w sali gim-
nastycznej uczniowie mogli wspomagać 
swoje drużyny z klas IV – VI. Uczestnicy 
wykazali się dużą wiedzą i nie mieli więk-
szego problemu z odpowiedzią na wylo-
sowane pytania.
Pierwsze miejsce przypadło drużynie 

klasy VI, którą reprezentowali uczniowie: 
Tomasz Smoliński, Karolina Maksy-
miuk, Izabela Marciniuk, II miejsce zdo-
była drużyna klasy IV w składzie: Jędrzej 
Woch, Alicja Nowosielska, Natalia Wsół, 
natomiast III miejsce zajęła reprezentacja 
klasy V, w skład której wchodzili ucznio-
wie: Agnieszka Stańczuk, Iga Raczyńska 
i Mikołaj Chodziński. Po rozstrzygnięciu 

konkursu dyrektor szkoły wręczyła klaso-
wym drużynom pamiątkowe dyplomy.
Po konkursie, uczennica klasy szóstej 
Maja Śledź przedstawiła „Rzecz o astro-
nomie Mikołaju Koperniku”, wcielając się 
w postać sowy. Apel uświetnił występ 
przedszkolaków z punktu przedszkolne-
go. Mali uczniowie, pod kierunkiem Ur-
szuli Saczuk, zaprezentowali się w tańcu 
do piosenki „Twist Walentyny”.

Materiał: Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski

„Ocalić od zapomnienia. Przeszłość 
zachowana w pamięci” to tytuł naj-
nowszej publikacji Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim 
z/s w Wysokim. Uroczysta prezentacja 
książki odbyła się w niedzielę 26 lute-
go.

W projekcie, który w całości zrealizo-
wał zespół Biblioteki w Wysokim, udział 
wzięli przedstawiciele wszystkich so-
łectw gminy Międzyrzec Podlaski, któ-
rzy zechcieli podzielić się swoimi wspo-
mnieniami z okresu II wojny światowej 
i czasów powojennych do roku 1989. 
Rezultatem wspólnej pracy jest unika-
towy zbiór barwnych i żywych opowie-
ści mieszkańców Ziemi Międzyrzeckiej, 
który teraz przekazują innym członkom 
lokalnej społeczności. 
W siedzibie głównej Biblioteki w Wyso-
kim zebrały się osoby, które zaangażowa-
ły się w powstanie książki oraz okoliczni 
mieszkańcy. Po oficjalnym zaprezentowa-

niu publikacji, podziękowaniach i prze-
mówieniach gości w części artystycznej 
zaprezentowała się młodzież Publiczne-
go Gimnazjum nr 1 im. Józefa Ignacego 

Kraszewskiego w Jelnicy i członkowie 
Klubu Seniora z Rzeczycy. Podczas spo-
tkania wręczone zostały statuetki „Przy-
jaciel Biblioteki”.

Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Radio Biper

gm. Międzyrzec Podlaski

 Wspomnienia ocalone od zapomnienia

Dzień patrona szkoły w Tłuśćcu
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22 lutego w Szkole Podstawowej 
w Rudnikach odbyła się prezenta-
cja książki dra Szczepana Kalinow-
skiego. „Chwała Bohaterom Miejsca 
Pamięci Narodowego Powstania 
styczniowego w Powiecie Bialskim” 
to kolejna publikacja autorstwa 
bialskiego historyka i regionalisty.

„Chwała Bohaterom…” nie jest jedy-
ną w dorobku autora książką, która 
porusza tematykę insurekcji stycz-
niowej. Tym razem uczony skupia się 
na szczególnie na miejscach pamięci, 
których na terenie naszego powiatu 
jest kilkadziesiąt, a które często po-
zostają nieznane nawet przez lokalną 
społeczność.
Uczestnicy spotkania w Rudnikach 
mieli okazję porozmawiać z autorem 
o jego nowym projekcie, zadawać 
pytania oraz zapoznać się z kolekcją 
zdjęć, pochodzącą ze zbiorów dra 
Kalinowskiego i Gminnej Biblioteki 
Publicznej. Dr Szczepan Kalinow-
ski odebrał również honorowy tytuł 
„Przyjaciela Szkoły”.      
                                  Tekst: Wioletta Bielecka

Międzynarodowo w Wisznicach
Od 13 do 17 lutego w Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Zawadzkie-
go w Wisznicach odbywały się warsztaty kulturowo-edukacyjne, pro-
wadzone w języku angielskim przez studentów-wolontariuszy z Grecji 
i Indonezji.

Studenci, Maria i Bahal, którzy odwiedzili szkołę w ramach wymiany, są re-
prezentantami organizacji AIESEC, której głównym założeniem jest zwiększa-
nie zrozumienia kulturowego i współpracy międzynarodowej. Celem warsz-
tatów był rozwój wrażliwości kulturowej wśród uczniów oraz wzbudzanie 
chęci poznawania świata i języków obcych.

Materiał: LO Wisznice

gm. Międzyrzec Podlaski 

Nowe książki 
do bibliotek

Gmina Międzyrzec Podlaski otrzymała 
dotację przeznaczoną na dofinansowanie 
zakupu nowości wydawniczych (książek 
niebędących podręcznikami) do biblio-
tek szkolnych w ramach programu wie-
loletniego „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa”.

Szkoły, których wnioski zostały pozytyw-
nie zaakceptowane i dofinansowane to: 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii 
Konopnickiej w Misiach, Publiczna Szko-
ła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza 
w Halasach, Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ko-
żuszkach, Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
Mikołaja Kopernika w Tłuśćcu, Publiczna 
Szkoła Podstawowa im. Karola Krysińskiego 
w Rudnikach, Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy, 
Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Józefa Igna-
cego Kraszewskiego w Jelnicy, Publiczne 
Gimnazjum Nr 2 im. Adama Mickiewicza 
w Krzewicy, Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Rogoźnicy Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicy, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogoźnicy 
Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Janusza Ku-
socińskiego w Rogoźnicy.
Osiem szkół otrzyma wsparcie w wysoko-
ści 5 000,00 zł (4 000,00 zł dotacji, 1 000 
zł wkład własny), jedna szkoła otrzyma 
wsparcie w wysokości 3 100,00 zł (2 480,00 
zł dotacji, 620,00 zł wkład własny) oraz jed-
na szkoła otrzyma wsparcie w wysokości 
3 200,00 zł (2 480,00 zł dotacji, 720,00 zł 
wkład własny). Całkowita wartość projektu 
wynosi 46 300,00 (36 960,00 zł dotacja, 9 
340 zł wkład własny).
Zakup książek będzie odbywał się po zasię-
gnięciu opinii rady rodziców i samorządu 
uczniowskiego, a więc to głównie rodzice 
i uczniowie zdecydują o publikacjach jakie 
trafią do bibliotek.

Materiał: Urząd Gminy w Międzyrzecu Podlaskim

Nowość od dra Kalinowskiego
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Pod takim hasłem w sobotę 11 lute-
go w sali Gminnego Ośrodka Kultury 
w Leśnej Podlaskiej bawili się naj-
młodsi mieszkańcy gminy.

Bal karnawałowy jest imprezą cyklicz-
ną, którą już od szesnastu lat organi-
zuje GOK i na stałe wpisała się w ka-
lendarz imprez.  Atmosfera na balu 
była magiczna, a  to za sprawą Kró-
lewny Śnieżki, która wcieliła się w rolę  
gospodyni balu. Dzieci doceniły wysi-
łek organizatorów przybywając licznie 
na bal w  bajkowych strojach. Pod-
czas balu odbyło się wiele konkursów 
i   zabaw. Dzieci świetnie bawiły się 
przy dźwiękach znanych przebojów,  
a   organizator z y  pr z ygotowal i  d la 
uczestników balu słodki poczęstunek.  

Leśna Podlaska

                             „Bajkowy Bal Karnawałowy”

6 lutego w Parafii p.w. św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Łomazach odbyła się 
wizyta kanoniczna księdza biskupa 
Kazimierza Gurdy. Wizyta była rów-
nież okazją do spotkania ze społecz-
nością szkolną.

Księdzu biskupowi towarzyszył ks. dzie-
kan Andrzej Biernat, ks. kapelan Leszek 
Borysiuk, ks. proboszcz Adam Kamecki, 
ks. wikary Andrzej Ognik oraz wójt gminy 
Łomazy Jerzy Czyżewski i przewodniczą-
cy Rady Rodziców Wiesław Bańkowski.
Dyrektor szkoły Anna Filipiuk, witając 
gości w imieniu uczniów, grona peda-
gogicznego, pracowników szkoły i rodzi-
ców zaznaczyła, że obecność Ks. Biskupa 
jest dla wszystkich wielkim wydarze-
niem. Doceniła też starania nauczycieli, 
które sprzyjają wychowaniu młodzie-
ży w duchu wartości chrześcijańskich 
i zmierzają do osiągania najwyższych 
wyników nauczania. Działania te dają 
możliwość wszechstronnego rozwoju 
w wymiarze moralnym i duchowym oraz 
dokonywanie własnych wyborów hierar-
chii wartości.
Zebrani goście obejrzeli krótki program 
Artystyczny, upamiętniający Unitów 
Podlaskich, a przedstawiciel uczniów 
poprosił Biskupa o błogosławieństwo.
Zwracając się do zebranych ze Słowem 
Bożym Ks. Biskup podziękował za pa-
mięć o Unitach Podlaskich, ponieważ nie 
można budować przyszłości bez prze-
szłości. Podkreślił, jak ważne w dzisiej-
szych czasach jest wychowanie i uczenie 
młodego pokolenia wiary, tradycji, mi-
łości do Ojczyzny i drugiego człowieka. 

Spotkanie zakończyło się udzieleniem 
pasterskiego błogosławieństwa dla  

całej społeczności szkolnej.
Materiał: Zespół Szkół w Łomazach

Łomazy

                            Biskup z wizytą w Łomazach
Materiał: GOK w Leśnej Podlaskiej
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Historia represjonowanych przez wła-
dze komunistyczne żołnierzy – górni-
ków w latach 1949- 1959, wykonują-
cych katorżniczą pracę w kopalniach, 
kamieniołomach i zakładach pozyski-
wania rud uranu jest tragiczna. W uję-
ciu ówczesnych władz, będąc synami 
niepewnych politycznie ojców, byli 
wcielani do wojska, a tak naprawdę 
wyjeżdżali na ciężkie roboty, które 
cześć znich przypłaciło życiem, kalec-
twem czy innymi ciężkimi chorobami.

Od początku 1945 roku Armia Czerwona 
z zajmowanego Śląska wywoziła tysiące 
górników (od 20 do 30 tysięcy). Dużą ich 
część stanowili obywatele polscy. Brak 
wykwalifikowanej kadry spowodował 
lukę w gospodarce i znacząco obniżył 
wydobycie węgla. Władze komunistycz-
ne próbowały początkowo uzupełnić 
te braki pracą więźniów kryminalnych 
i niemieckich jeńców wojennych (około 
50 tysięcy). Jednak w 1949 roku powsta-

ła Niemiecka Republika Demokratyczna 
i jeńcy zostali zwolnieni do domów. Pro-
blem braku rąk do pracy powrócił. 
Próbowano go rozwiązać poprzez ogło-
szenie możliwości dobrowolnego wstę-
powania do batalionów górniczych. 
Jednak odzew był dość niewielki i komu-
niści wprowadzili bardziej systematyczne 
rozwiązania. 1 lutego 1951 roku wydano 
rozkaz nr 008/MON marszałka Polski Kon-
stantego Rokossowskiego, stemplowany 
pieczęcią „Ściśle tajne”, zaostrzający do-
tychczasowe represyjne kryteria poboru 
roczników do Batalionów pracy, który 
mówił o wytycznych przyjmowania do 
służby.
Podstawą do zakwalifikowania poboro-
wego do służby zastępczej było jego po-
chodzenie społeczne, oblicze polityczne 
i moralne oraz przeszłość polityczna.
„Do służby zastępczej przeznaczać: a) po-
borowych pochodzących ze środowiska 
bogaczy wiejskich, wywłaszczonych ob-
szarników, kupców, właścicieli przedsię-

biorstw przemysłowych zatrudniających 
siły najemne, właścicieli większych nie-
ruchomości miejskich oraz synów byłych 
funkcjonariuszy bezpośredniego aparatu 
ucisku reżimu przedwrześniowego; b) po-
borowych, którzy według opinii organów 
bezpieczeństwa publicznego są wrogo 

►

ustosunkowani do obecnej rzeczywi-
stości; c) poborowych, których rodzice, 
rodzeństwo lub żona byli karani przez 
organa Polski Ludowej za przestępstwa 
polityczne; d) poborowych, którzy utrzy-
mują kontakt z członkami najbliższej ro-
dziny, pozostającymi w krajach kapitali-
stycznych i zajmującymi wrogą postawę 
wobec Polski Ludowej.

Na podstawie tego dekretu w  latach 
1949-1959 do ciężkiej pracy zostało wy-
słanych około 200 tysięcy osób. Relacja 
Pana Waldemara Mamełko żołnierza-
-górnika opisująca jak wyglądało życie 
w kopalni:
„Pracowałem jako żołnierz, przy wydo-
bywaniu węgla w kopalni. Najczęściej 
powyżej 8 godzin dziennie. Po pracy 

obowiązkowo sześć godzin ćwiczeń tak-
tycznych, oczywiście bez broni, według 
zasady: im więcej potu na ćwiczeniach, 
tym mniej krwi w boju[…]. Żeby utrzy-
mać na odpowiednim poziomie plan wy-
dobycia, często były tzw. rolki, czyli praca 
bez przerwy na dwóch szychtach i wię-
cej. Do pracy w górnictwie nie byliśmy 
przeszkoleni w zakresie BHP, stąd masa 

Szlakiem życia Żołnierzy - Górników

fot. Pomnik Żołnierzy-Górników na Cmentarzu Powązkowskim
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wypadków. Często, stojąc w kolejce pod 
szybem przed zjazdem na szychtę wi-
działem wywożonych kolegów, rannych, 
zmasakrowanych i martwych. Wysyłano 
nas do pracy na odcinkach szczególnie 
zagrożonych, tzn, gdzie zawodowi gór-
nicy odmawiali pracy. Żołnierz - górnik 
swoją prace musiał wykonywać bez sło-
wa sprzeciwu. Jeśli ktoś uległ wypadko-
wi, został kaleką – był przenoszony do 
rezerwy bez żadnej renty czy odszkodo-
wania. W każdym miesięcy przepraco-
wywaliśmy 40 dniówek, otrzymywaliśmy 
najniższe stawki, jako górnicy niewy-
kwalifikowani. Z tego mieliśmy potra-
cone za wyżywienie, umundurowanie, 
zakwaterowanie, odzież roboczą oraz 
pensje i premie dla naszych przełożo-
nych. Dowódcami naszymi na wyższych 
szczeblach, już od dowódców kompanii 
i wzwyż byli radzieccy oficerowie, najczę-
ściej nie znający języka polskiego (…)”. 
W sierpniu 1989 r., gdy w Polsce przemia-
ny społeczno-polityczne i gospodarcze 
nabierały przyspieszenia, minęło 40 lat 
od czasów powołania wojskowych bata-
lionów górniczych (1949-1959). Przeszło 
przez nie ok. 200 tysięcy młodych ludzi. 
W PRL publikacje na ten temat były ob-
jęte zakazem cenzury. Dopiero po 42 
latach wymuszonego milczenia, po raz 
pierwszy prawdę o żołnierzach - gór-
nikach i o ich krwawym trudzie, społe-
czeństwo usłyszało oficjalnie z trybuny 
sejmowej 25 stycznia 1991 r. od posła 
ziemi ciechanowskiej – Witolda Chrza-
nowskiego. Głosił on nie tylko prawdę 

o zasadniczych faktach na ten temat, ale 
również zgłosił potrzebę naprawy wyrzą-
dzonych krzywd. 
W bardzo krótkim czasie, w ciągu kilku 
miesięcy powołano Związek Żołnierzy - 
Górników. 10 kwietnia 1992 r. Sąd Woje-
wódzki w Warszawie wydał postanowie-
nie z zarejestrowaniu Związku.
Wierszem przemówił także poseł Franci-
szek Jerzy Stefaniuk, który dziękował po-
słowi Witoldowi Chrzanowskiemu głów-
nemu autorowi i promotorowi ustawy 
o żołnierzach- górnikach. 

Przed Tobą Czarny Żołnierzu
Chylę z szacunkiem czoła

Ty, co nikt nie zmierzy,
Ileś w tym czasie znieść zdołał

Gdy cię wyrwano do służby
na mocy tamtego rozkazu

Co z narodowej drużby
miał patriotyzm wymazać.

Twą bronią węgla bryły
koszmarne warunki, na zdrowiu straty

Harówka nad ludzkie siły
I nigdy żadnej zapłaty.

I nikt nie wyrzekł słowa
chociażby w grzecznej podzięce,

żeś Ty za Polskę harował,
za spracowane Twe ręce.

Nikt nie powiedział przepraszam
za krzywdy w bólu zadane.

Za oskarżenie Judasza.
Za narodową ranę.

Trafne motto z filmu „Czarni Baronowie” 
prezentujące żołnierzy górników:
 „Ich żołnierze nie brali udziału w żad-
nej zwycięskiej bitwie, ich sztandary nie 
zdobiły żadne krzyże i odznaczenia ale Ci 
co nosili czarne pagony, byli i pozostaną 
dumni ze swego przydziału. Nienawiść 
rządzącej ekipy komunistycznej wywarła 
znamienny wpływ na losy tych żołnierzy, 
którzy po zakończeniu służby musieli no-
sić na czole wypalone piętno obywateli 
drugiej kategorii…”
Dramat ludzi skazanych bez wyroku 
i  sądu polegał na tym, że niedawno 
opuścili odziały partyzanckie, Powsta-
nie Warszawskie, więzienie skazanych 
politycznie oraz tych których jedyną 
winą było to, że posiadali wykształcenie,  
czy też niewłaściwe pochodzenie spo-
łeczne. To własne oni przeżyli swoistą 
tragedie życia a  mimo to zachowali 
swoją tożsamość, dumę i upartość, two-
rząc po latach swój Związek oraz dum-
nie nosząc aktualnie mundury Wojska  
Polskiego. 

Opracowanie: Grzegorz Panasiuk 
w oparciu o lektury: „Szlakiem wspo-
mnień Żołnierzy – Górników z  lat 
1949 – 1959”, autorstwa Józefa Wąsa-
cza; „Skazani Bez wyroku”, wydawca: 
Krajowy Zarząd Związku Represjono-
wanych Żołnierzy-Górników Komisja 
Historyczna.

fot. Żołnierze-Górnicy z gminy Drelów
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12 lutego w LO im. Wł. Zawadzkiego 
w Wisznicach odbył się III Turniej Piłki 
Siatkowej Mężczyzn w ramach Ligi pod 
patronatem Starosty Bialskiego. 

W zawodach zmagało się 7 drużyn z te-
renu powiatów bialskiego i parczewskie-
go. Mecze rozgrywane były w systemie 
„radzieckiem” – do dwóch wygranych 
setów. Najlepsi tego dnia byli zawodni-
cy Hetman Sosnówka, tuż przed druży-
ną Absolwent Wisznice i zespołem LO 
Wisznice. Na miejscach od IV do VII upla-
sowali się: Master Biała Podlaska, GLKS 
Jabłoń, Wczorajsi Jabłoń i Horyzont 
Drelów. W składzie Hetmana Sosnowka 
wystąpili: Marek Wójcik, Wojciech Igna-
tiuk, Robert Boruk, Krzysztof Bobruk, 
Michał Bednarczyk, Marcin Skrzyński. Po 
trzech turniejach w klasyfikacji ogólnej 
Ligi prowadzi drużyna LO Wisznice.
Ostatni turniej odbędzie się 5 marca, po-
czątek 9.30.                        Materiał: LO Wisznice

Codziennie ciężko trenują, żeby od-
nosić sportowe sukcesy i cieszyć nimi 
dopingujących ich kibiców. Tym ra-
zem to kibice mogli nagrodzić swoich 
sportowych idoli. 24 lutego odbył się 
finał XXX plebiscytu na 10 Najpopu-
larniejszych Sportowców Południo-
wego Podlasia. 

W jubileuszowej edycji plebiscytu, któ-
ry organizuje tygodnik „Słowo Podlasia”, 
można było głosować na 61 kandyda-
tów – sportowców reprezentujących 
dwanaście dyscyplin sportowych. Zwy-
cięsk ą dziesiątkę 
wytypowali czytel-
nicy gazety. Wśród 
laureatów, podob-
n i e  j a k  w   l a t a c h 
ubiegłych, znaleźli 
się przedstawiciele 
dwóch grup wieko-
wych. 

W ś r ó d  j u n i o r ó w 
najwięcej głosów 
zdobyła Mar tyna  
Zielnik  z  Radzyń-
skiego Sportowego 
Centrum Taekwon-
-do w Radzyniu Pod-
laskim (taekwon-do 
ITF), która wyprze-
dziła w klasyfikacji 
dwie inne zawod-
niczki tego klubu:  
Patrycję Chud i Ka-

rolinę Świć. Czwarty wynik w głosowa-
niu osiągnął Jakub Polok, reprezentant 
UKS Olimpia Biała Podlaska (piłka ręcz-
na). Zwycięską piątkę juniorów zamknął 
Kacper Stalewski z AP TOP-54 Biała 
Podlaska (piłka nożna). 

W grupie seniorów najczęściej głosowa-
no na Magdę Bańkowską z Akademii 
Taekwon-do Virtus Łomazy (taekwon-do 
ITF). Druga była Monika Chwalewska, 
również zawodniczka łomaskiej Aka-
demii Taekwon-do (taekwon-do ITF). 
Wśród najlepszych znaleźli się także: 

Eryk Niewęgłowski – Radzyńskie Spor-
towe Centrum Taekwon-do w Radzy-
niu Podlaskim (taekwon-do ITF), Kamil  
Kocoł – Podlasie Biała Podlaska (piłka 
nożna) i Marcin Stefaniec – AZS-AWF 
Biała Podlaska (piłka ręczna).
W uroczystej gali 24 lutego udział wzięli 
zaproszeni goście: osoby związane ze 
sportową społecznością naszego regio-
nu, dziennikarze oraz przedstawiciele 
władz samorządowych, wśród których 
znalazł się m.in. starosta bialski Mariusz 
Filipiuk.

Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk 

Wisznice

 Hetman Sosnówka zwycięski

Najlepsi sportowcy wybrani
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W dniach 17-19 lutego w Szkole 
Podstawowej im. Adama Mickie-
wicza w Konstantynowie odbył się 
3 dniowy IV Ogólnopolski Turniej 
Koszykówki Dziewcząt rocznik 
2002/2003 o Puchar Wójta Gminy 
Konstantynów i Starosty Bialskiego.

W zawodach uczestniczyło 6 drużyn: 
ULPKS Iskra Konstantynów (go-
spodarz), UKS Max Basket Wysokie 
Mazowieckie, UKS Łapa Łapy, UKS 
Dwójka Działdowo, MG UKS Kozieni-
ce i MKK1 Siedlce.  
Po trzech dniach rozgrywek najlepszy 
okazał się zespół z Konstantynowa, 
którego do zwycięstwa poprowadził 
trener Dariusz Domitrz. Na II miejscu 
uplasował się team UKS Łapa Łapy, 
a na trzecim drużyna z Działdowa. 
Tuż za podium, na miejscu IV zawody 
zakończyły zawodniczki z Kozienic. 
Miejsca V i VI przypadły kolejno koszy-
karkom z Wysokiego Mazowieckiego 
i Siedlec. 

W  sk ładzie z wycięsk iej  druż yny 
z Konstantynowa znalazły się: Alicja 
Janczak, Aleksandra Broda, Wikto-
ria Filipiuk, Martyna Przybysław-

ska, Aleksandra Nowicka, Sandra 
Kapłan ,  Klaudia Świątek ,  Julia 
Dencikowska ,  Magda Jakoniuk , 
Małgorzata Andrzejuk ,  Oliwia 
Mackiewicz, Kornelia Broda, Marta 
Mitura, Karina Dudko i Aleksandra 
Nitychoruk.
Wszystkie drużyny, biorące udział 
w turnieju otrzymały puchary i pa-
miątkowe koszulki, zaś trzy pierwsze 

zespoły otrzymały odpowiednio zło-
te, srebrne i brązowe medale. 
Zawody zorganizowano z  inicjaty-
wy Dariusza Domitrza - nauczycie-
la wychowania fizycznego w Szkole 
Podstawowej w  Konstantynowie, 
a nagrody ufundowali starosta bial-
ski Mariusz Filipiuk i wójt gminy 
Konstantynów Romuald Murawski. 

Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: UG Konstantynów

13 lutego w hali piszczackiego gim-
nazjum odbył się turniej finałowy 
powiatu bialskiego w piłce ręcznej 
chłopców zorganizowany przez Bial-
ski Szkolny Związek Sportowy.

I miejsce w zawodach zdobył zespół 
z Gimnazjum nr 1 w Międzyrzecu Pod-
laskim, który w finale pokonał gimna-
zjalistów z Piszczaca (16:10). Mecz o III 
miejsce wygrała ekipa z Rokitna, poko-
nując zespół z Łomaz (15:7).

Uczniowie Gimnazjum nr 1 w  Mię-
dzyrzecu Podlaskim otrzymali puchar 
Bialskiego Szkolnego Związku Spor-
towego i awansowali do turnieju re-
jonowego. W składzie zwycięskiego 
zespołu, który poprowadził szczypior-
nista AZS AWF Biała Podlaska Andrzej 
Chmielewski ,  znaleźl i  s ię:  Jakub 
Wawryniuk, Kacper Leszczuk, Szy-
mon Domański, Maciej Trojanowski, 
Jakub Grudziński, Aleksander Grze-

siuk, Paweł Babicz i Mateusz Osta-
piuk. Wszystkie drużyny otrzymały 
pamiątkowe dyplomy. Zawody sfinan-

sowane zostały ze środków Starostwa 
Powiatowego w Białej Podlaskiej.

Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Bialski Szkolny 
Związek Sportowy

Konstantynów

 Ogólnopolski turniej koszykarski

Piszczac
                      Finał powiatu w szczypiorniaku



KALENDARZ NAJCIEKAWSZYCH WYDARZEN MIAST I GMIN POWIATU BIALSKIEGO!!

CO, GDZIE, KIEDY... MARZEC 2017

,

Sejmik Kobiet
7 marca, godz. 11:00, siedziba Starostwa 
Powiatowego przy ul. Brzeskiej 41 w Białej 
Podlaskiej. Sejmik Kobiet Powiatu Bialskie-
go to spotkanie skierowane do wszystkich 
Pań z powiatu bialskiego z występami ar-
tystycznymi, prelekcjami i prezentacją rę-
kodzieła ludowego. Organizator: Starostwo 
Powiatowe w Białej Podlaskiej Tel. (83) 35 
11 339

Urodziny Kajetana Kraszewskiego
10 marca, godz. 10:30, Sala Widowiskowa 
Gminnego Ośrodka Kultury w Wisznicach. 
Sesja pn. „Kajetan Kraszewski jako człowiek 
pogranicza kulturowego. W 190. rocznicę 
urodzin pisarza”. Organizatorzy: Wojewódz-
ka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Ło-
pacińskiego w Lublinie, Instytut Filologii 
Słowiańskiej UMCS w Lublinie, Wójt Gminy 
Wisznice oraz Muzeum Józefa Ignacego 
Kraszewskiego w Romanowie

„ROCKwMOCK”
11 marca, godz. 16:00, Ogólnopolski Prze-
gląd Zespołów Rockowych skierowany do 
zespołów młodzieżowych grających szero-
ko rozumianą muzykę rockową, a które nie 
mają podpisanego kontraktu płytowego. 
Celem konkursu jest prezentacja i Promo-
cja zespołów instrumentalno-wokalnych. 
Organizator: MOK Międzyrzec Podlaski Tel. 
(83) 371 78 07

Konferencja „Jakość w turystyce  
wiejskiej”

16 marca; godz. 11.00; Gminne Centrum 
Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu, ul. 
Rynek 4. Konferencja adresowana do pod-
miotów zainteresowanych wytwarzaniem 
tradycyjnych produktów spożywczych, 
w szczególności gospodarstw agrotury-
stycznych i innych obiektów turystycznych, 
dla których wytwarzanie produktów trady-
cyjnych stanowiłoby poszerzenie oferty tu-
rystycznej. Zgłoszenia przyjmowane są do 
10 lutego br. na Tel. 605 836 558. Będą pro-
wadzone imienne zapisy. O uczestnictwie 
decyduje kolejność zgłoszeń.

„Józef Ignacy Kraszewski jego  
życie i dzieło”

20 marca, Muzeum J. I. Kraszewskiego 
w Romanowie (organizator). Finał i wrę-
czenie nagród finalistom konkursu czy-
telniczego o życiu i twórczości pisarza. Tel. 
(83) 379 30 14, e-mail: muzeum_kraszew-
skiego@op.pl

Wojewódzki Konkurs Tańca
26 marca, Szkoła Tańca „Amigo Dance” 

w Białej Podlaskiej. Konkurs tańca uczniów 
szkół z terenu województwa lubelskie-
go. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury 
w Łomazach (Stanisław Juszczyk 
Tel. 601 367 802)

XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego dla Dzieci i Młodzie-

ży 2017 „25 lat PSP – Profesjonalni, 
Sprawni, Pomocni”

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

Wydarzenia sportowe:

3. turniej w ramach VII Bialskiej Ligi 
Szachowej

4 marca; godz. 10.00; Zespół Szkół Publicz-
nych Nr 1 w Terespolu, ul. Sienkiewicza 
27. Turniej zostanie rozegrany systemem 
szwajcarskim na dystansie 7 rund, z tem-
pem 15 minut na rozegranie partii przez 
zawodnika. Mogą w nim uczestniczyć 
wszyscy uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjanych 
z Powiatu Bialskiego i powiatów sąsied-
nich. Zgłoszenia należy dokonywać na 
adres Szkolnego Związku Sportowego 
w Białej Podlaskiej lub sędziego zawodów 
Marka Uścińskiego – tel. 509 926 526 albo 
w dniu zawodów, 30 minut przez ich roz-
poczęciem u sędziego prowadzącego roz-
grywki oraz na stronie internetowej www.
chessarbiter.com.

III Turniej Koszykówki Dziewcząt 
w Konstantynowie

14 marca, turniej odbędzie się w hali spor-
towej przy Gimnazjum w Konstantynowie 
ul. Nowa 2.

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

i Kodeńskiej
25 marca; Szkoła Podstawowa w Połoskach 
Biuro Zawodów od godz. 7:00, start biegu 

o godz. 9:00. Bieg maratoński na dystansie 
42 195 m. Jedyny w całym roku maraton jaki 
odbywa się na terenie powiatu bialskiego. 

XIV Turniej Siłowy o Puchar Wójta Gmi-
ny Konstantynów i Starosty Bialskiego 
w wyciskaniu sztangi leżąc w Konstan-

tynowie
25.03.2017 r.; hala sportowa przy Gimna-
zjum w Konstantynowie ul. Nowa 2 (wej-
ście od tyłu hali); godz. 10.00. Turniej od-
będzie się w następujących kategoriach 
wagowych: do 48 kg, do 56 kg, do 62kg, 
do 69 kg, do 77 kg, do 85 kg, do 95 kg; po-
wyżej 95 kg, kategoria kobiet. 
Otwarte Mistrzostwa Międzyrzeca Podla-
skiego w Szachach
26 marca; Impreza odbędzie się w Zespole 
Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrze-
cu Podlaskim, ul. Leśna 2.
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POWIAT BIALSKI
w MATERIAŁACH WIDEO

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

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

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

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

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

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

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

drata, który widnieje na ekra-
nie urządzenia po włączeniu 

aplikacji. Jeśli wykonasz te 
działania sprawnie i kod 

będzie wyraźny do 
odczytania auto-

m a t y c z n i e  n a 
twoim telefo-

nie pojawi 
się film!

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Pawłowianki - zespół z prawie 50-cio letnim 
stażem..

Nowy wóz bojowy w OSP Nowy Pawłów

Spotkanie Noworoczne z sołtysami z terenu 
powiatu bialskiego

Młodzieżowa Arena Umiejętności  
Pożarniczych w Jelnicy

Koncert Kolęd i Pastorałek w „Dzień Babci i 
Dziadka” w Perkowicach 

Grand Prix LZS w Piłce Siatkowej o Puchar 
Starosty Bialskiego 

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Wieczór kolęd w romanowskim dworze 
QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

XXIV Prezentacje „Za kolędę dziękujemy”  
w Konstantynowie

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Burzliwa XXXI Sesja Rady  
Powiatu Bialskiego 

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

II Turniej Halowej Piłki Nożnej  
Ligi Obrony Kraju w Drelowie

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Materiał: Radiobiper / Biper TV (radiobiper.info)


