GMINA TUCZNA

Wojewódzka wystawa koni zimnokrwistych
P
o raz dziewiąty na boisku szkolnym w Tucznej zgromadzili się
miłośnicy koni zimnokrwistych oraz zaproszeni goście: Sławomir Sosnowski marszałek województwa lubelskiego, Przemysław Bednarski asystent podsekretarza stanu Rafała Romanowskiego, Mariusz Filipiuk starosta Powiatu Bialskiego, Mariusz
Kiczyński przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego oraz radni
powiatu, Janusz Skólimowski wicestarosta Powiatu Bialskiego,
Henryk Młynarczuk z-ca dyrektora ANR, Mikołaj Tokar Pierwszy Wicegubernator Województwa Brzeskiego, prof. Jewgienij
Dobruk dziekan Wydziału Biotechnologii Grodzieńskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Grodnie, przedstawiciele
SGGW w Warszawie: dr hab. Joanna Wyleżałek dr hab. Iwona
Błaszczak - katedra socjologii; dr hab. Wanda Olech-Piasecka,
dr hab. Marek Balcerak, Grzegorz Kiec wójt gminy Sławatycze,
Jerzy Troć wójt gminy Kodeń, radni Rady Gminy Tuczna.
W niedzielę 7 sierpnia pogoda jak i hodowcy koni dopisali. Zanim

zaprezentowano 36 klaczy i ogierów ras: Sokólskie, Polski Koń
Zimnokrwisty i Arden Polski, IX wystawę otworzył Sławomir Sosnowski marszałek województwa lubelskiego. Zwracając się do
wszystkich obecnych powiedział: - Cieszę się, że IX edycja wystawy koni zimnokrwistych w Tucznej osiągnęła swój rozmiar i zasięg.
Dziękuję wszystkim za przybycie i zachęcam do hodowli koni zimnokrwistych. Z przyjemnością otwieram wystawę i dziękuję wójtowi
Zygmuntowi Litwiniukowi za piękną imprezę hodowlaną.

I miejsce Klacz Pulwera
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Starosta Bialski Mariusz Filipiuk gratulował przedsięwzięcia i na
ręce Zbigniewa Sokołowskiego przewodniczącego Rady Gminy Tuczna, inicjatora wystawy oraz Zygmunta Litwiniuka wójta
gminy złożył podziękowania za promowanie hodowli koni zimnokrwistych i wręczył dyplomy uznania.
Przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego Mariusz Kiczyński radny
Rady Powiatu z okręgu Tuczna oraz były radny Rady Gminy Tuczna i jej przewodniczący podziękował za pracę i zaangażowanie
w rozwój tej imprezy: Zygmuntowi Litwiniukowi, Zbigniewowi
Sokołowskiemy, Ewie Jarosiewicz dyrektorowi GBP współorganizatorowi wystawy, Tomaszowi Kukawskiemu pracownikowi
Urzędu Gminy, Mariuszowi Jońskiemu radnemu Rady Gminy
Tuczna. W swoim wystąpieniu podkreślił jak mieszkańcy małej
ale ambitnej lokalnej społeczności potrafili z małej imprezy zrobić wspaniałe przedsięwzięcie.
Za zaproszenie podziękował Mikołaj Tokar Pierwszy Wicegubernator Województwa Brzeskiego, który też złożył organizatorom
gratulacje.
Konie wzięły udział w konkursie, w którym komisja w składzie:
Wiesław Niewiński przewodniczący, członkowie: Jerzy Gawarecki i Ryszard Pietrzak oceniała w dwóch kategoriach:
klacze i ogiery Sokólskie oraz klacze i ogiery rasy Polski Koń
Zimnokrwisty i Arden Polski. Każdy koń był oceniany przez
komisje indywidualnie, punktowano: typ, pokrój, stęp, kłus,
kondycja, pielęgnacja i ogólne przygotowanie konia do czempionatu, w tym sposób prezentacji.
Poza konkursem wystąpił ogier rasy Perszeron Quidlander.
W kategorii klacze Sokólskie: I miejsce zajęła Pulwera hodowca Zdzisław Grabarczyk z Zalutynia; II miejsce Bunia hodowca Mirosław Łobacz z Pogorzelca, III miejsce Ulla hodowca
Aneta Pajer z Wierzchowiny. Ogiery Sokólskie: I miejsce Budapeszt hodowca Janusz Charkiewicz z Lubenki, II miejsce
Brando hodowca Sławomir Kulik z Talczyna,
III miejsce Regon hodowca Grzegorz Pajer z Wierzchowiny.
W kategorii klacze rasy Polski Koń Zimnokrwisty i Arden
Polski: I miejsce Foksana hodowca Andrzej Ślepowroński
z Ostrówki, II miejsce Eveline hodowca Stanisław Strzelecki
z Żabikowa, III miejsce Arsa hodowca Jerzy Kondratiuk z Ciełuszek. Ogiery rasy Polski Koń Zimnokrwisty i Arden Polski:
I miejsce Waldos hodowca Piotr Hawryluk z Nowych Jankowic,
II miejsce Bonaparte de Moscou hodowca Andrzej Pudło
z Dębówki,III miejsce Wizental hodowca Andrzej Wierciński
z Łubina Kościelnego.

Kat. Konie Sokulskie

I miejsce Ogier Budapeszt

Najpiękniejsze konie pokazu - nagroda publiczności

Klacz Warka

Ogier Brando

Publiczność wybierała też swoje konie i tak w kat. ogierów
zgodziła się z komisją, bo za najpiękniejszego ogiera pokazu
uznała Brando nagrodzonego II lokatą w kat. koni sokólskich.
Najbardziej podobała się publiczności Warka klacz rasy PKZ
hodowcy Sławomira Kota z Krasewa.
Ponadto wystawiano konie z: Ortela Królewskiego, Horodyszcza, Białej, Stasiówki, Zaszkowa, Sernik Kol., Woli Gułowskiej,
Kowalowców, Borowicy, Wolicy, Sulowa, Kąkolewnicy i Łukówek. Były reprezentowane trzy województwa: lubelskie, podlaskie i mazowieckie.
Uczestnicy imprezy mogli nie tylko podziwiać konie, wśród
atrakcji były również przejażdżki bryczką, przejażdżki kucykiem dla najmłodszych oraz poczęstunek.

Nasz uniwersytet od 25 lat współpracuje z SGGW w Warszawie
mamy doktorantów, organizujemy wspólne konferencje naukowe - powiedział prof. Jewgienij Dobruk dziekan Wydziału Biotechnologii Grodzieńskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Grodnie.
- Dzisiaj konie wykorzystuje się inaczej w rekreacji, w hipoterapii.
U nas mówienie o walorach końskiego mięsa musi jeszcze mierzyć się z polską tradycją, ale należy uznać, że hodowla koni jest
też prowadzona w kierunku pozyskania dobrej jakości mięsa.
- Bardzo sobie cenie takie wystawy i pokazy hodowlane, ponieważ dają możliwość oceny zwierząt. Można dokonać selekcji,
porównać osiągnięcia hodowlane. Nie bez znaczenia jest też
wysiłek, który hodowca musi włożyć w przygotowanie i wytreno-

Kat. Polski Koń Zimnokrwisty i Arden Polski

II miejsce klacz Eveline

III miejsce klacz Arsa

Podczas imprezy publiczność podziwiała występ zespołu Apolinarski Group: pokaz Dżygitówki oraz władania białą bronią.
- Czekamy na turystów – mówił Mikołaj Tokar Pierwszy Wicegubernator Województwa Brzeskiego, cieszy nas ten wspólny
projekt, który poprawi ofertę turystyczną naszego województwa.
Rozwój turystyki po obu stronach granicy to są nasze wspólne
starania. Dobrze, że jest możliwość żeby Unia Europejska wsparła
starania zbudowania nowych mostów granicznych na rzece Bug.
Białoruś jest też zainteresowana polskimi inwestycjami oraz obustronną współpracą gospodarczą.
- Nasz uniwersytet współpracuje z województwem lubelskim,
będziemy realizowali wspólny projekt agroturystyczny, będzie
ścieżka turystyczna po białoruskiej i polskiej stronie. W ramach
tego projektu przewidziana jest budowa infrastruktury granicznej. Współpracujemy też w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
W ciągu dwóch miesięcy po raz trzeci jestem w województwie
lubelskim i gminie Tuczna.

wanie konia do pokazu, tak żeby można było się nim pochwalić
- mówiła dr hab. Wanda Olech-Piasecka z SGGW w Warszawie.
Przewodniczący Komisji oceniającej Wiesław Niewiński powiedział: - Ocenialiśmy dwie grupy koni: sokólskie ginąca rasa, która
jest wspierana przez dotacje unijne – fundusz zasobów genetycznych. W tej hodowli chodzi przede wszystkim o zachowanie pewnej puli genów i ocalenie rasy. W drugiej grupie ocenialiśmy konie
rasy polski koń zimnokrwisty i arden polski, w tej grupie prowadzone jest doskonalenie tych ras. I z punktu widzenia hodowlanego ta grupa jest lepsza. Na wystawie byli najlepsi hodowcy z
trzech sąsiednich województw i zaprezentowali konie najlepszej
jakości.
- Bardzo miła atmosfera, profesjonalnie zorganizowana wystawa, godna do naśladowania – podkreślił Jerzy Gawarecki.
Ryszard Pietrzak wiceprezes Polskiego Związku Hodowców
Koni oraz prezes Związku Ras Zimnokrwistych Nowe Jankowice mówił: - Tutaj są miłośnicy koni, dzisiaj żeby zajmować się
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Kat. Polski Koń Zimnokrwisty i Arden Polski

II miejsce Ogier Bonaparte de Muscou

III miejsce Ogier Wizental

hodowlą rzeczywiście trzeba lubić te zwierzęta. To jest drogie
hobby, ale namawiam żeby zajmować się hodowla tych pięknych zwierząt.
Po emocjach związanych z prowadzeniem całego pokazu prosiłam Zbigniewa Sokołowskiego pomysłodawcę, inicjatora,
a przede wszystkim hodowcę i miłośnika tych zwierząt o podzielenie się refleksjami z wydarzenia:
- Najważniejszy jest zespół, bo jedna osoba nie jest w stanie tego
wszystkiego zrobić. Zespół, który razem dąży do wspólnego celu.
Nie spoczniemy na laurach, będziemy starali się usprawniać,
ulepszać a nawet zmieniać, tak aby efekt końcowy był jeszcze
lepszy. To była IX wystawa, zaczynaliśmy, w porównaniu z tym co
dzisiaj, bardzo skromnie i dzięki współpracy i pracy rozwinęliśmy
imprezę do rangi wojewódzkiej. Za rok czeka nas X edycja, już od
jutra będziemy o tym myśleli.
Za sukces tej imprezy poczytuje to, że mamy grupę wystawców,
która od lat do nas przyjeżdża, a ci którzy przyjeżdżają pierwszy
raz zwykle wracają.
Zdaniem wójta gminy Zygmunta Litwiniuka tegoroczna edy-

cja wystawy była udana. – Dziękuję wszystkim tym, którzy zaangażowali się w bezpośrednią organizację i przygotowanie wystawy - mówił. Dziękuje Urzędowi Marszałkowskiemu w Lublinie
i Starostwu Powiatowemu w Białej Podlaskiej za dobrą współpracę. Cieszę się, że są ludzie, którzy wspierają naszą inicjatywę.
Wystawa koni zimnokrwistych w Tucznej od dziewięciu lat jest w
kalendarzu imprez gminy Tuczna, powiatu bialskiego i cieszę się,
że nasza gmina stworzyła ofertę dla województwa lubelskiego.
W tym roku najwięcej hodowców było z województwa lubelskiego, ale mamy też przedstawicieli z województw podlaskiego i
mazowieckiego i za rok spotkamy się na X edycji wystawy. Zapraszam już dziś.
Organizatorem wystawy byli: Wójt Gminy Tuczna, Gminna Biblioteka Publiczna w Tucznej. Honorowy patronat nad wystawą objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek
Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Starosta Bialski Mariusz Filipiuk. Projekt był współfinansowany przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestuje w obszary wiejskie.
Ewa Koziara

J
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ak co roku w Janowie Podlaskim zorganizowany został Międzynarodowy
Plener Fotograficzny ,,Podlaski Przełom
Bugu”. Tym razem odbył się w dniach
3 – 8 lipca. Wzięli w nim udział znakomici twórcy, mistrzowie polskiej fotografii
krajobrazowej i przyrodniczej. Plenery
„Podlaski Przełom Bugu” cieszą się dużym uznaniem w środowisku fotografików i są jedną z ważniejszych imprez
tego typu w kraju. Organizatorami plenerów są: Miejski
Ośrodek Kultury w Siedlcach,
Bialskie Centrum Kultury w
Białej Podlaskiej, Powiat Bialski – Starostwo Powiatowe
w Białej Podlaskiej, Dyrekcja
Lubelskich Parków Krajobrazowych i Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej – Stowarzyszenie Twórców.
W tegorocznym plenerze, jak
co roku, wzięli udział zaproszeni przez organizatorów
goście z Ukrainy. Odbyły się
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Foto: E.Bojaczuk

Plener fotograficzny

pokazy prac, m.in. znanego artysty
fotografika Andrzeja Zygmuntowicza,
oraz wykłady na temat estetyki i teorii
fotografii prof. Zbigniewa Tomaszczuka z ASP w Warszawie. Efekty pracy
uczestników pleneru będą mogli Państwo obejrzeć już w listopadzie.

Plenery mają zasięg międzynarodowy. Dotychczas do udziału w nich co
roku zapraszanych było ok. 30 artystów z Polski, Ukrainy, Białorusi, Francji
i Czech.
Główne cele organizacji plenerów to:
wspieranie oraz promocja twórczości
artystycznej w dziedzinie fotografii; wymiana doświadczeń twórczych i warsztatowych artystów z Polski
i Europy; promocja atrakcyjnych turystycznie, bogatych
w zabytki kultury duchowej
i materialnej ziem nadbużańskich; zbieranie materiału fotograficznego do organizacji
wystaw i wydania albumu
ukazującego piękno nadbużańskich krajobrazów, flory
i fauny.
Andrzej Ruciński

POWIAT BIALSKI

Spotkanie młodzieży

O

d 21 lipca do 1 sierpnia 2016 r., młodzież z powiatów bialskiego i Siedleckiego przebywała w zaprzyjaźnionym Powiecie Oberhavel w Niemczech, w ramach udziału w projekcie
pn. „Niemiecko Polskie Spotkanie Młodzieży - Musik kennt
keine Grenzen” Musicalworkshop.
Przez dziesięć dni wspólnie z młodzieżą z powiatów Oberhavel
i Vogelsbergkreis oraz powiatu Bialskiego i Siedleckiego podczas wspólnych warsztatów, młodzi artyści przygotowywali
musical, który był zwieńczeniem ponad tygodniowej pracy.
Premiera musicalu odbyła się 30 lipca 2016 r. w Oranienburgu

w Powiecie Oberhavel. Młodzież zachwyciła publiczność swoim
talentem i zaangażowaniem, zarówno w utworach prezentowa-

nych indywidualnie, jak i we wspólnych prezentacjach tanecznych
i wokalnych.
Powiat Bialski reprezentowali: Mariusz Kiczyński
- Przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego, Zygmunt Litwiniuk - Wójt Gminy Tuczna oraz Zbigniew Sokołowski - Przewodniczący Rady Gminy
Tuczna.
Jak powiedział w swoim przemówieniu do zgromadzonej publiczności Mariusz Kiczyński –
Przewodniczący Rady Powiatu: takie inicjatywy są bardzo potrzebne, gdyż młodzież dopiero
w praktyce i czynnym działaniu ma możliwość dogłębnego poznawania zwyczajów oraz kultury innych narodów. Zawiązane znajomości i przyjaźnie
zaowocują w przyszłości dla dobra obu narodów,
a tym samym dla całej wspólnej Europy.
Ważnym akcentem wymagającym podkreślenia
były rozmowy obu delegacji na temat realizacji
dzisiaj i w przyszłości wspólnych projektów. Szczególnie istotnym dla współpracy jest rozwijanie
partnerstwa powiatu Oberhawel i Aktywnego
Pogranicza, którego liderem jest Gmina Tuczna.
Rozmowy dotyczyły m.in. promocji i rozwoju w zakresie usług turystycznych pomiędzy zainteresowanymi samorządami gminnymi i powiatowymi.
(m.)

dniach 11-16.07.2016 r. delegacja 12 seniorów z Klubu
Rękodzieła Artystycznego działającego przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Janowie Podlaskim złożyła wizytę w partnerskim mieście Hohen Neuendorf w Niemczech. Umowa partnerska została podpisana 21 lat temu, wcześniej była to tylko
wymiana młodzieży i strażaków. Obecnie jest to już
trzecia wymiana seniorów.
Naszą delegację powitał nowy burmistrz Steffen Apelt oraz pan Gerd
Solik
przewodniczący
Klubu Seniorów w Hohen
Neuendorf
wraz
z seniorami. Złożyliśmy
gratulacje w związku z objęciem urzędu burmistrza,
podziękowaliśmy za zaproszenie oraz kontynuację
współpracy pomiędzy naszymi
miejscowościami.
Pan Gerd Solik przygotował
bogaty program pobytu.
Zwiedziliśmy miasto Hohen Neuendorf, byliśmy
u kobiet wiejskich w Stolpe, w Oranienburgu, pływaliśmy statkiem po rzece Hawel, zwiedziliśmy miasto Poczdam byliśmy

Wyjazd do Niemiec
w Parlamencie, powitał nas osobiście minister spraw wewnętrznych. Mieliśmy wspólne zajęcia z rękodzieła w klubie seniorów
i w kościele ewangelickim.
Pobyt w Hohen Neuendorf
pozostanie na długo w naszej pamięci.
Na kolacji pożegnalnej
zaprezentowano nam bogatą część artystyczną
w wykonaniu wielu zespołów tanecznych i śpiewaczych, zwłaszcza zespół
przygotowany przez Urszulę Krzeszowski, który przygotował około 10 pieśni
polskich. Podziękowaliśmy
za atrakcyjny program, za
miły pobyt i gościnność. Zawarliśmy nowe przyjaźnie,
poznaliśmy ich kulturę, wielu ciekawych ludzi, którzy
w tzw. złotym wieku spędzają aktywnie czas i działają społecznie na rzecz integracji
swego środowiska.
Inst. Anna Chalimoniuk

GMINA JANÓW PODLASKI

W

GOK Janów Podlaski
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RADA POWIATU

Rada Powiatu Bialskiego V kadencja 2014-2018
Nasi przedstawiciele w powiecie:
Mariusz Filipiuk radny Rady Powiatu Bialskiego trzecią kadencję, od roku
2006.
Okręg wyborczy gminy: Miedzyrzec
Podlaski i Drelów reprezentuje trzech
radnych: Mariusz Filipiuk, Mariusz Kostka, Marek Sulima.
Mariusz Filipiuk ur. się 16.01.1974 r.
w Międzyrzecu Podlaskim, rodzice Henryk i Jadwiga z d. Budner, prowadzili
w Drelowie gospodarstwo rolne.

Mariusz Filipiuk ukończył Wydział Prawa
i Administracji kierunek Administracja
samorządowa na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach
oraz studia podyplomowe w zakresie:
Zarządzanie oświatą, Bezpieczeństwo i
higiena pracy, Studia nadające kwalifikacje pedagogiczne, Nauczanie drugiego
przedmiotu ekonomii, z rachunkowości
w rolnictwie, Zarządzanie w zdrowiu publicznym i edukacji zdrowotnej. W chwili
obecnej przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa administracyjnego.
Pracę zawodową rozpoczął w 1996 r.
w Urzędzie Gminy w Drelowie i pracował do roku 2011, wówczas został
dyrektorem Europejskiego Centrum
Kształcenia i Wychowania Ochotniczych
Hufców Pracy w Roskoszy, następnie
w roku 2015 objął stanowisko dyrektora ds. administracyjnych Stadniny Koni
w Janowie Podlaskim. 30.03.2016 r. został wybrany przez Radę Powiatu Bialskiego Starostą Bialskim.
Praca zawodowa w samorządzie gminnym pozwoliła mu dokładnie zapoznać
się z rzeczywistością samorządową.
Kolejnym etapem aktywności samorządowej był niewątpliwie start w wyborach samorządowych do Rady Powiatu
Bialskiego. Mariusz Filipiuk miał wysoką
liczbę głosów mieszkańców swojego
okręgu i może powiedzieć, że jego man-
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dat zawsze miał społeczne poparcie.
W poprzedniej i w tej kadencji był i jest
radnym, który uzyskał największą liczbę
głosów. W tej kadencji zostało to zauważone i radny Mariusz Filipiuk pełnił obowiązki przewodniczącego Rady Powiatu
Bialskiego do chwili wyboru na Starostę
Bialskiego.
Patrząc przez pryzmat wieloletniej pracy w Urzędzie Gminy w Drelowie, systematycznego kształcenia się, pracy
w samorządzie powiatowym można powiedzieć, że Mariusz Filipiuk cały czas
poszerza swoją teoretyczną i praktyczną
wiedzę na temat funkcjonowania samorządu i doskonali umiejętności w działaniu samorządowym.
Jego zdaniem reforma samorządowa
z 1990 r. była jedną z bardziej udanych
reform ostatniego 25.lecia w Polsce. Ta
reforma miała bardzo duży wpływ na
przełamanie monopolu państwa totalitarnego. Od 27 maja 1990 r. rozpoczęła
się budowa państwa obywatelskiego.
Powiaty i województwa samorządowe
zostały wprowadzone od 1999 r. i cały
czas trwa proces tworzenia samorządu,
który rzeczywiście służy ludziom.
Mariusz Filipiuk od lat czynnie działa
w jednostce OSP w Drelowie, jest sekretarzem w tej jednostce oraz wiceprezesem Zarządu Gminnego w gminie
Miedzyrzec Podlaski i członkiem OSP w
Berezie. Po wyborze na Starostę Bialskiego zwyczajowo już objął funkcję
prezesa Zarządu Powiatowego OSP.
Aktywnie uczestniczy w działaniach
związanych z ochroną przeciwpożarową jak i ochroną życia i mienia ludzi. Był
inicjatorem powstania przy OSP Drelów grupy ratowniczo-poszukiwawczej
z psem, która już może pochwalić się
osiągnieciami w zakresie pomocy.
Ochotnicza Straż Pożarna powstała
w Drelowie w 1960 r. Od 1995 r. jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Mariusz Filipiuk jest ojcem dwójki dzieci: 12 letniego syna Jakuba, który jest
uczniem Szkoły Podstawowej w Rzeczycy oraz 17 letniej córki Karoliny uczennicy II klasy LO o profilu Straż Graniczna
w Janowie Podlaskim.
Pomimo licznych obowiązków zawodowych Mariusz Filipiuk znajduje czas na
hobby, zajmuje się hodowlą koni i psów
rasy owczarek niemiecki, zwierzęta wymuszają aby miał czas dla tych obowiązków. Z kolei łowiectwo i jazda konna to
przyjemności, które już musi sobie zaplanować zaglądając w kalendarz.
Ewa Koziara

*Jak ocenia pan stosunki konsulatu

z polskimi władzami lokalnymi? Czy
obecność konsulatu w Białej Podlaskiej wpisuje się w stosunki sąsiedzkie białorusko-polskie?
Od początku mojej obecności w Białej Podlaskiej jestem w kontakcie
z władzami samorządowymi miasta
i regionu. Spotykamy się aby omówić
współpracę w zakresie kultury, gospodarki, szkolnictwa, sportu oraz z innych
dziedzin życia społecznego. W kwietniu
tego roku uczestniczyłem w spotkaniu
z panem Mariuszem Filipiukiem starostą bialskim, który przyjął zaproszenie
do Brześcia na uroczystości związane
z zakończeniem II wojny światowej.
W spotkaniu uczestniczył wicekonsul
Siergiej Aleksiejew a także Wiktor Iwanow radny miasta Brześć. Rozmawialiśmy o współpracy młodzieży po obu
stronach granicy.
Współpraca ze strażą graniczną, służbami celnymi czy innymi urzędami układa
się dobrze, zawsze spotykam się ze zrozumieniem i pomocą.
Konsulat Republiki Białorusi jest w Białej Podlaskiej i dzięki tej bliskości na
pewno łatwiej, nawiązuje się nam kontakty.

*Ludzie chcą się spotykać z różnych

powodów, jak konsulat ułatwia te
spotkania?
Kiedy rozważano umiejscowienie konsulatu w Lublinie czy w Białej Podlaskiej,
to braliśmy pod uwagę przede wszystkim interes ludzi. Dla ludzi przekraczających granicę umiejscowienie konsulatu
w Białej Podlaskiej jest lepszym rozwiązaniem, bo jesteśmy blisko granicy,
skąd jest prosta droga od Warszawy do
Mińska.
Ze względów prestiżowych należało
by umieścić konsulat w Lublinie stolicy
województwa lubelskiego, ale dla ludzi
byłoby to duże utrudnienie.
W konsulacie staramy się pracować tak,
aby ludzie przekraczający granicę z jednej i drugiej strony byli zadowoleni, aby
było jak najmniej trudnych sytuacji.

*Jak aktualnie wygląda dostępność

wiz dla obcokrajowców, czy opłaty
związane z wizami nie stanowią bariery?
Z dostępnością nie ma problemu, każdy kto chce uzyskać wizę i stosuje się
do procedur a więc wszystko musi odbywać się zgodnie z prawem i przepisami, wizę uzyskuje. Wnioski wizowe
o wydanie wszystkich typów wiz rozpa-

*Ile zostało wydanych wiz dla Polaków w konsulacie w Białej Podlaskiej
w 2015 roku, a ile w okresie styczeń
– czerwic 2016. Czy jest to mniej czy
więcej w porównaniu z analogicznym
okresem poprzedniego roku?
Ilość wiz jest porównywalna z poprzednim okresem. Zmniejszyła się ilość wiz
tranzytowych ze względu na zwiększoną liczbę zatrudnionych w polskich firmach obywateli Białorusi i Ukrainy, którzy wiz nie potrzebują. Drugą przyczyną
zmniejszenia ilości wiz tranzytowych
jest w dalszym ciągu obowiązujące embargo ze strony Federacji Rosyjskiej.
*Czy współpraca sąsiedzka polsko-białoruska jest wystarczająca?
Współpraca na płaszczyźnie kulturalnej
sięga roku 1989, wówczas rozpoczęła się regularna współpraca pomiędzy
Biblioteką Obwodową im. A.M.Gorkiego w Brześciu a Miejską Biblioteka Publiczną w Białej Podlaskiej. Współpraca
polega na wzajemnej wymianie książek
i czasopism przede wszystkim o tematyce regionalnej, rozwijana jest współpraca pomiędzy bibliotekarzami, organizowane wspólne wystawy, konferencje,
seminaria naukowe, spotkania. Formy
współpracy są kontynuowane i udoskonalane.
Samorządy gminne z powiatu bialskiego współpracują z samorządami po
stronie białoruskiej, są nawet realizowane wspólne projekty, myślę tu o mieście
Terespol, gminie Wisznice i partnerstwu
Dolina Zielawy, gminie Tuczna i innych
samorządach, które podejmują się takiej współpracy.
Zawsze może być lepiej i staramy się na
miarę możliwości poprawiać wzajemne
relacje.
*Mały ruch graniczny pomiędzy Polską a Białorusią, czy jest szansa, że
w najbliższym czasie bez problemu
pojedziemy rowerem do Brześcia?
To jest temat, który od lat jest aktualny

Mosty są najważniejsze
Rozmowa z Władysławem Khałło konsulem Republiki Białorusi
w Białej Podlaskiej
ale cały czas na przeszkodzie stoi nie
spełniająca wymogów infrastruktura
graniczna. 1 lipca most na Bugu pomiędzy Domaczewem a Sławatyczmi
został zamknięty z powodu złego stanu technicznego. Remont potrwa do
1 października. Warszawski most w
Terespolu również wymaga remontu.
A tak naprawdę należy wybudować
nowe, dwupasmowe mosty z infrastrukturą.
Mały ruch graniczny jest nam potrzebny, ale musimy się
do tego przygotować poprzez zbudowanie po obu
stronach
granicy
nowoczesnej
infrastruktury
technicznej. Na dzień
dzisiejszy mosty są
najważniejsze.

WYWIAD

trywane w dwóch trybach: trybie zwykłym w terminie 5 dni roboczych oraz
w trybie ekspresowym do 48 godzin,
w Konsulacie w Białej Podlaskiej można uzyskać wizę w ciągu jednego dnia.
Taryfa opłat konsularnych: Tryb zwykły
: Jednokrotna 25 Euro, Dwukrotna 35
Euro, Wielokrotna (3m-c) 60 Euro, Wielokrotna (1rok) 150 Euro.
Tryb ekspresowy: Jednokrotna 50 Euro,
Dwukrotna 60 Euro, Wielokrotna (3m-c)
85 Euro, Wielokrotna (1rok) 175 Euro.

wołuje się do tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego, którego niezależności bronili Radziwiłłowie. Jak dziś
Białorusini postrzegają okres wspólnej historii polsko-białoruskiej? Czy
przeszłość-historia jest ważna w życiu współczesnego Białorusina?
Zamek w Nieświeżu rodowej siedzibie
rodu Radziwiłłów na Białorusi oraz otaczający go park został przez naszych
konserwatorów zabytków, konserwa-

*Najważniejsze
białoruskie święto państwowe to
Dzień Niepodległości, obchodzony 3
lipca, upamiętnia- Władysławem Khałło ur. 29.03.1975 r. w Mińsku. Ukończył
jący wyzwolenie Białoruski Państwowy Ekonomiczny Uniwersytet w Mińsku
Białorusi spod oku- oraz Instytut Przedsiębiorczości. W 2000 r. rozpoczął prapacji niemieckiej. cę w MSZ, w latach 2002-2005 był na placówce w Kijowie,
Czy w konsulacie w latach 2008-2010 w Rydze, od 2014 r. jest w Białej Podlapamiętano o tym skiej. Żonaty, żona Galina, córka Sofija.
święcie?
Główną uroczystością Dnia Niepodtorów sztuki odrestaurowany i w 2012
ległości jest defilada wojskowa. Po
r. uroczyście otwarty po remoncie. W
ukończeniu oficjalnej części impreotwarciu uczestniczył pan Prezydent
zy rozpoczynają się części nieoficjalBiałorusi i przedstawiciele rodu Radzine. Obywatele całego kraju świętują.
wiłłowskiego. Maciej Radziwiłł podaMieszkańcy gromadzą się na placach,
rował pięknie wykonaną kopię Matki
w parkach i amfiteatrach. Wieczorem
Bożej Nieświeskiej oraz wiele historyczw stolicy Białorusi – Mińsku odbywa się
nych pamiątek do zamku. Ma on trzywielki pokaz sztucznych ogni.
letnią wizę białoruską, a takie wizy są
W kraju Święto Niepodległości jest
wydawane niewielkiej grupie obcokraświętowane 3 lipca natomiast w plajowców. W naszym kraju mamy bardzo
cówkach dyplomatycznych jest obdobry chleb, na opakowaniu jest herb
chodzone nieco wcześnie. Tegoroczna
radziwiłłowski a chleb nazywany jest
uroczystość w Ambasadzie Białorusi w
radziwiłłowski.
Rzeczypospolitej Polskiej, odbyła się na
Przez ponad 200 lat byliśmy w jednym
wysokim szczeblu dwustronnych stopaństwie, a wiec mamy wspólną histosunków. Uroczystość rozpoczęła się od
rię i od nas, zarówno Białorusinów jak i
odsłuchania Hymnu obu państw.
Polaków zależy co z tym robimy i zrobimy. Współpraca na płaszczyźnie sze*Biała Podlaska należała do rodu
roko pojętej kultury to dobra droga do
Radziwiłłów, odrodzona Białoruś odzrozumienia się nawzajem.
Rozmawiała: Ewa Koziara
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Pod patronatem starosty bialskiego Mariusza Filipiuka
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Gwarantowana Tradycyjna Specjalność
- aby można było
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korzystać z tego
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oznaczenia, produkty muszą wyróżniać się tradycyjną
metodą
produkcji,
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tradycyjnym składem oraz posiadać specyficzny charakter.
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Chronione Oznaczenie Geograficzne
- zarejestrowane
ACZENIE G
mogą być proN
Z
dukty, których jakość jest związana
z pochodzeniem
geograficznym,
jednak ten związek
nie musi być tak
silny, jak w przypadku Chronionej Nazwy
Pochodzenia. Zarejestrowany jako ChOG
produkt powinien:
- w nazwie wykorzystywać nazwę regionu, miejsca, w którym jest wytwarzany,
- specyficzną jakość, reputację lub inne
cechy, produkt zawdzięcza temu pochodzeniu geograficznemu,
- przynajmniej jeden z etapów wytwarzania produktu odbywać się musi na wyznaczonym obszarze geograficznym.
GRAFICZN
EO

Podstawowymi
znakami
służącymi do identyfikacji
produktów rolnych i środków spożywczych są Chroniona Nazwa Pochodzenia,
Chronione Oznaczenie Geograficzne i Gwarantowana
Tradycyjna Specjalność - są
to oznaczenia na szczeblu
wspólnotowym. Natomiast
naszym znakiem towarowym krajowym jest „Jakość
Tradycja”.

Chroniona Nazwa Pochodzenia − aby
nazwa produktu
mogła zostać zaZWA PO
NA
C
A
rejestrowana jako
Chroniona Nazwa
Pochodzenia, jakość produktu musi
być ściśle związana
z jego pochodzeniem, czyli:
- nazwa powinna wykorzystywać nazwę
konkretnego miejsca, regionu, a w wyjątkowych przypadkach kraju, gdzie jest
produkowany;
- cały proces technologiczny - wytwarzanie surowców, produkcja wyrobu. Jego
przygotowanie do sprzedaży musi odbywać się na obszarze, którego dotyczy
nazwa;
- jakość produktu lub jego cechy powinni
być głównie zasługą otoczenia geograficznego tego obszaru (czynniki naturalne i czynniki ludzkie).
DZENIA •
HO

Wytwarzanie, ochrona i promocja żywności wysokiej jakości ma w krajach Unii
Europejskiej bardzo duże znaczenie.
Głównym sposobem realizacji polityki
jakości jest wyróżnienie znakami potwierdzającymi wysoką jakość wyrobów
rolno - spożywczych. Regulacje w prawodawstwie polskim, związane z wytwarzaniem i ochroną produktów regionalnych
i tradycyjnych zawarte są w Ustawie
z dnia 17 grudnia 2004r. o rejestracji
i ochronie nazw i oznaczeń produktów
rolnych i środków spożywczych oraz
o produktach tradycyjnych (Dziennik
Ustaw z 2005r z późniejszymi zmianami).
Ustawa wraz ze zmianą reguluje zasady
i tryb składania i oceny wniosków o rejestrację, warunki tymczasowej ochrony
nazw przed rejestracją na szczeblu UE,
zasady i tryb kontroli produktów posiadających ochronę prawna. Reguluje też
warunki prowadzenia Listy Produktów
Tradycyjnych oraz sankcje karne dla podrabiających produkty, których nazwy są
chronione.
System wytwarzania, ochrony i promocji wyrobów regionalnych to szansa dla
mieszkańców obszarów wiejskich: stwarza dodatkowe źródło dochodów z działalności pozarolniczej, chroni kulinarne
dziedzictwo oraz wspomaga rozwój wielu form turystyki wiejskiej. Konsumenci
zaś mają gwarancję zakupu żywności
wysokiej jakości, o unikalnym smaku od
zidentyfikowanego producenta.

Charakterystyka poszczególnych
oznaczeń:

E

Produkt regionalny i tradycyjny

Zgodnie z prawodawstwem za produkt
tradycyjny uznaje się taki, który na rynku
istnieje minimum 25 lat, a specyficzny charakter to cecha lub zespół cech, który wyraźnie odróżnia go od innych tej samej kategorii produktów dostępnych na rynku.
Jakość Tradycja - znakiem tym mogą być
wyróżniane produkty, które:
- wytwarzane są
z surowców naturalnych, - produkty muszą się
charakteryzować
tradycyjnym składem lub tradycyjną metodą wytwarzania
(co najmniej 50 - letni okres), szczególną
jakością, wynikającą z tradycyjnego charakteru.
Krajowa Lista Produktów Tradycyjnych
Lista Produktów Tradycyjnych (LPT) jest
prowadzona przez Ministra Rolnictwa,
który corocznie, w terminie do dnia 31
maja, ogłasza w dzienniku urzędowym
wykaz produktów tradycyjnych wpisanych na listę produktów tradycyjnych do
końca lutego danego roku. Lista jest publikowana na stronie internetowej www.
minrol.gov.pl.
Lista służy wyłącznie zbieraniu i rozpowszechnianiu informacji związanych
z wytwarzaniem produktów tradycyjnych
promując równocześnie region i propagując kulturę i tradycję oraz zwiększając
świadomości konsumentów. Przygotowuje producentów do rejestracji na poziomie UE. Stwarza możliwości ubiegania
się o odstępstwa weterynaryjne i sanitarne. Na Liście znajdują się następujące informacje: nazwę, rodzaj, charakterystykę
produktu rolnego, środka spożywczego
lub napoju spirytusowego, surowce wykorzystywane do produkcji, informacje
dotyczące tradycji, pochodzenia oraz historii, opis metody produkcji, streszczenie. Nazwa wpisanego produktu tradycyjnego nie podlega ochronie, a użycie
nazwy odnoszącej się do obszaru geograficznego nie stanowi uznania pochodzenia produktu z obszaru, do którego
nawiązuje nazwa. Produkty umieszczane
na LPT nie podlegają dodatkowej kontroli. Producenci nie są zobowiązani do dobrowolnej kontroli, która miałaby na celu
potwierdzenie zgodności produkcji z metodą wytwarzania zadeklarowaną przez
nich we wniosku.
Na LPT mogą być wpisane:
- Produkty rolne i środki spożywcze

- Mamy bardzo smaczną żywność
i produkujemy ją ekologicznie. Nie
ma więc najmniejszych przeszkód
aby sięgać po najwyższe oznaczenia jakości – mówił Mariusz Filipiuk starosta bialski.
- Zachęcam zarówno producentów żywności jak i wszystkie gospodynie aby chwalili się swoimi
osiągnieciami w zakresie produkcji i przetwarzania produktów
rolnych na smaczne potrawy.
pojedynczy producent. Wniosek składany
jest do właściwego miejscowo marszałka województwa, który sprawdza go pod
względem formalnym i spełnienia przez
produkt obowiązkowych wymagań. W terminie 30 dni marszałek uzyskuje opinię od
izby gospodarczej zrzeszającej podmioty
wytwarzające produkty tradycyjne w zakresie spełnienia przez produkt obowiązkowych wymagań. Po pozytywnej weryfikacji marszałek przesyła kopię wniosku
i jeśli została uzyskana - również kopię opinii izby gospodarczej - do Ministra Rolnictwa. Minister Rolnictwa wpisuje produkt
tradycyjny na LPT lub występuje do marszałka o uzupełnienia lub wydaje decyzję
o odmowie dokonania wpisu w przypadku
nie spełnienia przez produkt obowiązkowych wymagań. Produkt tradycyjny może
być skreślony z listy w przypadku, gdy nie
ma możliwości jego wytworzenia zgodnie
z opisem we wniosku o wpis.
Bożenna Warda
LODR w Końskowoli

Nowi dyrektorzy
O

d 1 lipca 2016 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Terespolu ma już nową dyrektor. Stanowisko zostało powierzone na mocy uchwały nr 193/2016
Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30
czerwca br. pani Urszuli Szubińskiej. To osoba
z ponad dwudziestoletnim stażem pracy, w tym
ponad dwuletnim stażem na stanowisku kierowniczym. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie języka polskiego oraz studia
podyplomowe w zakresie geografii, doradztwa
zawodowego, a także organizacji i zarządzania
oświatą. Jest nauczycielem dyplomowanym,
z wyróżniającą oceną pracy.
Doświadczenie w zakresie nauczania oraz zarządzania zasobami ludzkimi zdobyła m.in. jako
koordynator lokalny w projekcie realizowanym przez powiat bialski pn. „Pozalekcyjna
Akademia Kompetencji” współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Stanowisko zostało powierzone do 31 sierpnia 2017 r.
Od 1 września tego roku Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego
w Wisznicach będzie mieć nowego dyrektora. Zostanie nim Piotr Osipiuk. Stanowisko
powierzono na mocy uchwały Nr 207/2016 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia
29 lipca 2016 r.
Piotr Osipiuk to osoba z dwudziestotrzyletnim
stażem pracy, w tym pięcioletnim na stanowisku
kierowniczym. Posiada wykształcenie wyższe
magisterskie w zakresie wychowania fizycznego
oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą. Jest nauczycielem dyplomowanym,
z wyróżniającą oceną pracy. Ma doświadczenie w kierowaniu szkołą. W pracy dydaktycznej
osiąga bardzo dobre efekty, czego dowodem są
sukcesy wychowanków podczas zawodów sportowych. Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej
otrzymał nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty
oraz Organu Prowadzącego, a także w 2014 r. uhonorowany Medalem Komisji Edukacji
Narodowej. Pan Osipiuk za zaangażowanie w życie środowiska lokalnego, propagowanie sportu i kultury fizycznej nagrodzony został medalem „Zasłużony dla powiatu bialskiego” oraz Złotą Honorową Odznaką LZS i Medalem Wojewódzkiego SZS za zasługi
w rozwoju sportu szkolnego. Swoją nową funkcję będzie pełnił do 31 sierpnia 2017 r.

POWIAT BIALSKI

przeznaczone do spożycia przez ludzi
wymienione w załączniku I do Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską;
wymienione w załączniku do rozporządzenia nr 509/2006 i w załącznikach do
rozporządzenia nr 510/2006 oraz napoje
spirytusowe według rozporządzenia Rady
nr 1576/89 ustanawiającego ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji napojów
spirytusowych,
- których jakość lub wyjątkowe cechy
i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, czyli metod
wykorzystywanych od co najmniej 25 lat,
- stanowiące element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarzane
i będące elementem tożsamości społeczności lokalnej.
O wpis produktu na LPT mogą wystąpić
osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wytwarzające dany produkt rolny, środek spożywczy lub napój
spirytusowy. Nie istnieje obowiązek zrzeszania się producentów poszczególnych
wyrobów. Produkt może zgłosić nawet

Anna Jóźwik

C

„Akcja Aktywizacja”

entrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej rozpoczyna rekrutację
do projektu „Akcja Aktywizacja” finansowanego ze środków europejskich w ramach
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Głównym założeniem projektu jest poprawienie sytuacji młodych ludzi na rynku pracy, poprzez umożliwienie im nabycia
bądź podniesienia kwalifikacji zawodowych. Młodzież zostanie objęta m.in.: wsparciem
z zakresu doradztwa zawodowego, zajęciami z psychologiem oraz kursem zawodowym
po którego ukończeniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający nabycie
określonych umiejętności zawodowych. Dodatkowo wszyscy beneficjenci odbędą 3 –
miesięczne staże zawodowe, które pozwolą nabyć doświadczenie i ugruntować zdobytą podczas szkolenia wiedzę.
Projekt skierowany jest do osób w wieku 18 – 24 lata, nie uczących się i nie pracujących.
Udział w przedsięwzięciu jest całkowicie bezpłatny. W trakcie odbywania stażu każdy
uczestnik będzie otrzymywał wynagrodzenie w postaci stypendium stażowego.
Bliższe informacje oraz zapisy prowadzone są w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
OHP w Białej Podlaskiej przy ulicy Sikorskiego 5, a także pod nr. tel. 83 342 70 90.

Zapraszamy!
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Niedziela w Terespolu
W niedzielę 31 lipca odbył się w Terespolu festyn pn. „Niedziela
w Terespolu”. Głównym punktem imprezy był koncert legendy polskiego rocka, zespołu LADY PANK, który nieprzerwanie
rządzi na scenie od 35 lat. Dla nieco starszej publiki wystąpił
Andrzej Rosiewicz a dla młodszej gwiazda muzyki disco polo
– Czadoman i DJ Hazel. Natomiast fanom rocka zagrał zespół
Kruk. Tradycyjnie każdy mógł znaleźć coś dla siebie zarówno na
scenie i na placu imprezy, gdzie rozstawione było bardzo atrakcyjne wesołe miasteczko, gastronomia, stoiska z zabawkami
oraz wystawcy: twórcy ludowi, firmy.
Przez cały dzień wolontariusze pod kościołami i podczas imprezy zbierali pieniądze do puszek na rzecz Antosia Pawluczuka
kilkuletniego chłopca, mieszkańca Terespola, który z powodu
choroby wymaga ciągłego leczenia i rehabilitacji. I taki właśnie
był cel zbiórki charytatywnej, podczas której zebrano dzięki
nieocenionej pracy wolontariuszy dokładnie 3069,73 zł (w tym
kwota 500zł od grupy życzliwych darczyńców z parafii prawosławnej w Terespolu).
Festyn o godzinie 15:00 rozpoczęła Orkiestra Dęta z koledżu
muzycznego w Brześciu prezentując standardy muzyki klasycznej i rozrywkowej we własnych aranżacjach. Następnie na scenie pojawił się młodzieżowy zespół Hard Gock (GCK Kobylany)
prezentując znane przeboje muzyki rockowej.
Tuż po nich przed sceną zaprezentował się zespół taneczny
FLESZ, składający się z kilku formacji wiekowych (Flesz mini,
Fleszaki, Flesz Dance company) działający przy MOK Terespol.
Efektowne układy taneczne przygotowane przez instruktorkę
Magdę Wieczorek podobały się zebranej publiczności.
Oficjalne otwarcie odbyło się tuż przed godziną 17:00. Burmistrz
miasta Terespol Jacek Danieluk oraz vice-przewodnicząca rady
miasta Ewa Zając zaprosili na scenę przedstawicieli zaprzyjaźnionych władz lokalnych gmin oraz województwa lubelskiego
a także delegacje władz miast partnerskich z Białorusi, Ukrainy
i Niemiec. Po krótkich powitaniach, podziękowaniach i przemowach na scenę wkroczył artysta estrady - Andrzej Rosiewicz. Zaprezentował w towarzystwie 2 tancerek swoje największe przeboje z ponad 50 letniej kariery: ,,Chłopcy radarowcy”
i ,,Najwięcej witaminy” czy utwór do serialu ,,Czterdziestolatek”.
Mimo wieku artysta prezentuje się na scenie żywiołowo i bardzo humorystycznie. Dowcipne anegdotki często zapowiadały
kolejne piosenki. Publiczność podziękowała panu Andrzejowi
długimi brawami.
Po panu Rosiewiczu wystąpiła znana terespolskiej publice młoda wokalistka Angelina Pipper z Brześcia. Jest to wschodząca
gwiazda muzyki pop w Białorusi. Dostała za swój wokalno-taneczny występ zasłużone brawa. Był to dobry wstęp do występu kolejnej gwiazdy festynu - CZADOMANA, do niedawna
muzyka rockowego dziś gwiazdy muzyki disco polo. Czadowe
show jakie zaprezentował na scenie wspólnie z 4 tancerkami
rozruszało zebraną licznie pod sceną publikę. Takie przeboje jak
,,Ruda tańczy jak szalona” czy ,,Chodź na kolana” są niezawodnym sposobem na rozkręcenie każdej imprezy. Nie zabrakło też
bisów. Na koniec Czadoman, ku uciesze publiczności wyszedł
przed scenę rozdawać autografy i przybijać piątki swym fanom.
Z tanecznych klimatów w klimaty cięższe brzmieniowo, pełne
rockowej mocy przeniósł nas zespół Kruk działający od 15 lat
na polskiej scenie rockowej. Mocna gitara solowa, świetna sekcja rytmiczna, klawisze tradycyjnego hammonda oraz mocny,
wyrazisty głos wokalisty dało ludziom jasno do zrozumienia,
że teraz na scenie królować będzie klasyczny rock spod znaku
Deep Pourple. Koncert był świetny. Tego samego zdania była

publiczność nagradzając zespół gromkimi brawami.
Po ich występie wiadomo było już tylko jedno, że mimo zbliżającego się deszczu nikt spod sceny nie wyjdzie, ponieważ za
kilkanaście minut pojawią się długo oczekiwani gwiazdorzy
polskiego rocka, zespół LADY PANK. Legendarni rockmani
na światowym poziomie muzycznym. Po opuszczeniu kurtyny kilkutysięczny tłum oszalał. Każdy utwór zespołu to wielki
przebój, na którym wychowały się pokolenia Polaków. Przez
35 lat działalności panowie Jan Borysewicz (gitarzysta i lider)
i Janusz Panasewicz (wokalista i frontman) stworzyli masę hitów. Na koncercie zaprezentowali większość z nich: ,,Kryzysowa
narzeczona”, ,,Zamki na piasku”, ,,Zawsze tam gdzie Ty”, ,,Mniej
niż zero”, ,,Stacja Warszawa”, ,,Zostawcie Tytanica” i wiele innych.
Ludzie bawili się znakomicie, dla wielu była to też podróż sentymentalna do zbuntowanych lat młodości. Z pewnością ten
koncert zostanie zapamiętany przez ludzi na długie lata.
Po tak wspaniałym koncercie zainteresowanie publiczności
przykuły pięknie i efektownie wystrojone tancerki z grupy

Fantazja z Teatru Tańca Fantazja w Brześciu. Zaprezentowały
2 układy, które przedzielone był pokazem sztucznych ogni.
Na zakończenie programu po godzinie 23:00 sceną i licznie
zebraną pod sceną młodzieżą wręcz zawładnął jeden z najlepszych twórców muzyki elektronicznej w kraju – DJ Hazel.
Zaprezentował swój blisko 1,5 godzinny set. Pod sceną było
gorąco, młodzież bawiła się w najlepsze. Klimat po Hazelu podtrzymał znany lokalnie DJ Steca_Si, który poprowadził dyskotekę do końca. Ostatnie dźwięki zamilkły po godzinie 2 w nocy.
Tegoroczny festyn był bardzo udany, pogoda była w miarę litościwa. Deszcz spadł jedynie podczas koncertu Lady Pank, ale
nie wystraszyło to nikogo. Możliwość zobaczenia gwiazd muzyki była nieporównywalnie silniejsza niż deszcz.
Festyn w Terespolu to nie tylko muzyka. Na placu stadionu zaprezentowali swoją twórczość rękodzielniczą lokalni twórcy:
Zbigniew Golec (rzeźba), Marian Demczuk (makiety domów
podlaskich), Zofia Kalicka (ozdoby techniką quillingu), Krystyna Łukaszuk (serwetki i gadżety szydełkowe), Marzena Dmitruk (ozdoby wykonane techniką koronki frywolitkowej) oraz
pracownia plastyczna i ceramiczna MOK Terespol (naczynia,
biżuteria, ozdoby ceramiczne i filcowe oraz pastele Michała Papińskiego). Potrawy regionalne charakterystyczne dla naszego
terenu przygotowały panie z Koła Aktywnych Kobiet z Łobaczewa Małego. Obecna byłą też terespolska grupa ASG Korpus
Wschodni prezentująca repliki broni i umundurowania.
Odliczamy więc miesiące i dni do następnej ,,Niedzieli w Terespolu”. Obiecujemy równie wspaniałe atrakcje i równie wspaniałych artystów. Do zobaczenia!
Tekst: Łukasz Pogorzelski
Zdjęcia: Autofokus - Piotr Reducha

Gmina Konstantynów

ZABYTKI
Konstantynów – Zespół pałacowo-parkowy
Istniejący zabytkowy pałac został wybudowany ok. 1804 r.
obok jednej z ocalałych oficyn dawnego założenia pałacowego K.J. Odrowąża Sedlnickiego. Pierwotnie zaprojektowany
w późno-klasycystycznym stylu przez architekta Fryderyka
Alberta Lessela.
Całość założenia ogrodowego (park dolny i górny) ogrodzone jest zabytkowym kamiennym murem, w który wkomponowano dwie paradne bramy z herbami Plater-Zyberk i Tyszkiewiczów.
Konstantynów – zespół kościoła parafialnego – kościół
rzym.-kat. p.w. Św. Elżbiety, plebania, cmentarz przykościelny, ogrodzenie, kostnice, drzewostan
Kościół wybudowany w latach 1905-1908 w stylu neogotyckim wg projektu architekta Józefa Piusa Dziekońskiego. Konsekrowany w 1909 r., w latach 20-tych wyposażony w neogotyckie ołtarze i ambonę.
Konstantynów - dawna cerkiew.
Wybudowana w 1834 r. jako cerkiew unicka, po skasowaniu
Unii w 1875 r. zamieniona na cerkiew prawosławną. Parafia
prawosławna istniała tu do 1915 r. W latach dwudziestych
obiekt został gruntownie przebudowany i przekształcony na
szkołę. Obecnie zlokalizowano w nim Warsztat Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.
Komarno – kościół p.w. św. Bpa Stanisława
Wybudowany w stylu klasycystycznym w roku 1844 pierwotnie jako kaplica dworska. Od 1875 r. pełnił funkcję kaplicy
publicznej. Po 1920 r. rozbudowany o prezbiterium i zakrystię. W chwili obecnej w związku z wybudowaniem nowego
kościoła obiekt nie jest wykorzystywany.

Wójt Gminy Konstantynów Romuald Murawski zaprasza turystów
do odwiedzenia gminy i zapoznania się z jej zabytkami i walorami
turystycznymi

Stary Las” – Rezerwat o powierzchni 5,88ha położony
w Leśnictwie Konstantynów. Przedmiotem ochrony jest
dobrz wykształcony grąd z tendencją do przejścia w bór
mieszany. Dominuje tu dąb szypułkowy, niektóre okazy mają
charakter pomnikowy, a w borze sosna zwyczajna w wieku
pow. 100 lat.
Skarpa Widokowa” w Gnojnie – rozległy piękny widok na
dolinę Bugu z wysokości 32m.
Projektowany rezerwat faunistyczny „Kalinik”
Położony jest na terenie dwóch gmin: Konstantynowa i Janowa Podlaskiego, na północ od wsi Gnojno i Bubel Stary.
Obejmuje starorzecza Bugu z przylegającymi łąkami i fragmentami zadrzewień.
Projektowany rezerwat leśny „Borsucki Las”
Rezerwat leśny w gminie Konstantynów, obejmujący fragment Borsuckiego Lasu. Powierzchnia rezerwatu wynosi
około 62 ha.

Aleja lipowa im. Kajetana Sawczuka w Komarnie Kolonii – w
1933 roku wieś Komarno uczciła pamięć poety nadając Alei
Lipowej jego imię. W roku 1982 - 41 lip o obwodzie 123-253
cm i wysokości 18-22 m ustanowiono jako pomniki przyrody.

Zbiornik małej retencji „KONSTANTYNÓW”
W latach 2006-2007 wybudowano zbiornik małej retencji
wodnej „Konstantynów” w „dolnej” części zespołu pałacowo
- parkowego w Konstantynowie, jego powierzchna czaszy
wynosi 1,9 ha a powierzchna lustra wody 1,7 ha

Zakalinki - Wiatrak typu „Koźlak” – 1923, przystosowany
do współpracy silnikiem spalinowym. Działalność usługowa
prowadzona do 1959 r.

GOSPODARKA

Gnojno – kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego – dawna cerkiew, w latach 40-tych zmieniona na kościół katolicki.
OBIEKTY TURYSTYCZNO-KRAJOBRAZOWE
Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu” Utworzony
został w 1994 roku. Na terenie gm. Konstantynów powierzchnia Parku Krajobrazowego wynosi 2.788 ha

GMINA KONSTANTYNÓW

Położona jest w północnej części województwa lubelskiego w powiecie bialskim w granicach obszaru Natura 2000
oraz Parku Krajobrazowego Podlaski
Przełom Bugu.
Zajmuje powierzchnię 8706 ha. W 14
sołectwach zamieszkuje 4262 osoby.

Gmina Konstantynów jest gminą typowo rolniczą. Ponad
700ha stanowią uprawy sadownicze. Pomimo kolonijnej rozproszonej zabudowy powstało szereg przedsięwzięć infrastrukturalnych między innymi: utwardzone drogi, uregulowana gospodarka wodno – ściekowa i sieć gazownicza. Duży
nacisk Gmina kładzie się na rozwój infrastruktury edukacyjno – sportowej, jak również na samą edukację. Z ogromną
troską pielęgnowane są wartości kulturalne, kultywowana
jest tradycja, a także opieka nad istniejącymi zabytkami.
Odzwierciedleniem tych działań jest 100% realizacja powsta-
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łej w latach 2007-2008 Strategii Rozwoju
Gminy na lata 2007-2015, przy tworzeniu
której były sukcesywnie zbierane wszelkie opinie i sugestie mieszkańców oraz
przedsiębiorców dotyczące przyszłości
gminy, co pozwoliło również na określenie głównych kierunków rozwoju gminy.
W w/w okresie Gmina Konstantynów
zrealizowała 41 projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych na kwotę 28 949 072,26 zł.
w tym pozyskane z budżetu Unii Europejskiej 26 680 089,16zł.
Projekty te obejmowały m. in. przebudowę 7 ulic w Konstantynowie, kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Konstantynów, montaż
kolektorów słonecznych w ilości 430 instalacji oraz paneli
fotowoltaicznych w ilości 50 instalacji w gospodarstwach
domowych mieszkańców gminy, rozbudowę sieci wodociągowej i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
w 139 gospodarstwach. Powstały dwa obiekty sportowe tj.

przy Szkole Podstawowej w Komarnie-Kolonii - boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej (2 boiska do
koszykówki, 2 boiska do piłki siatkowej oraz boisko do piłki
ręcznej), przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Konstantynowie wybudowano Kompleks Sportowy z boiskiem piłkarskim z bieżnią lekkoatletyczną, boiska do piłki ręcznej,
boisko do koszykówki, boisko do siatkówki, boiska tzw. zielona sala – 2 szt. kort tenisowy, skocznia w dal, skocznia wzwyż,

rzutnia kulą. Nie zapominając o najmłodszych mieszkańcach
i ich potrzebie aktywnego spędzania czasu powstały dwa
place zabaw przy Przedszkolu Samorządowym oraz przy ulicy Parkowej w Konstantynowie.
Na potrzeby mieszkańców utworzone zostały Wiejskie Centra Aktywności Społecznej na bazie świetlic wiejskich w Zakanalu, Gnojnie i Konstantynowie. Rozbudowano i wyposażono świetlice w Zakanalu, Komarnie-Kolonii oraz Gnojnie
tworząc miejsca spotkań mieszkańców jak i Kół Aktywnych
Kobiet.
Położenie gminy w sąsiedztwie rzeki Bug jak i modernizowana ciągle infrastruktura turystyczna stwarza wspaniałe możliwości do uprawiania turystyki. Dzięki pozyskanym środkom
zewnętrznym przebudowano, rozbudowano i wyremontowano Schronisko PRZYSTAŃ w miejscowości Gnojno stwarzając tym samym doskonałe miejsce wypoczynku i noclegu
dla turystów i młodzieży szkolnej. Przebudowana została
przeprawa promowa Gnojno – Niemirów łącznie z dojazdem
i z przyczółkami oraz utworzono małą infrastrukturę turystyczną, miejsce spotkań grillowych w otoczeniu
malowniczego nadbużańskiego krajobrazu. Modernizacja istniejących tras rowerowych, budowa
nowych oraz utworzenie sieci miejsc postojowych
i odpowiednie oznakowanie całego szlaku GREEN
VELO pozwoliły na stworzenie bezpiecznej enklawy do aktywnego spędzanie wolnego czasu
w pięknej dolinie rzeki Bug.
Gmina Konstantynów za swoją działalność była
wielokrotnie wyróżniana i nagradzana oraz zajmowała wysokie miejsca w rankingach przeprowadzanych przez różne media oraz instytucje.
Redakcja pisma Samorządu Terytorialnego
„WSPÓLNOTA” w roku 2012 przeprowadziła ogólnopolski ranking dotyczący wykorzystania środków unijnych w latach 2007 - 2011. Gmina Konstantynów wśród gmin wiejskich znalazła się na 15
miejscu w kraju, a na 3 miejscu w województwie
lubelskim następnie w roku 2013 w ogólnopolskim
rankingu dotyczącym wykorzystania środków unijnych w latach 2009 – 2012, gmina Konstantynów
wśród gmin wiejskich znalazła się na 16 miejscu w kraju i na
3 miejscu w województwie lubelskim. W rankingu „Gazety
Prawnej” gmina uplasowała się na 5 miejscu w Polsce w kategorii gmin wiejskich i otrzymała tytuł „Perły Samorządu” za
działania w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, ochrony
środowiska i rekreacji. Gmina zajęła II miejsce w województwie w konkursie ekoAGRO-Samorząd za działania na rzecz
ochrony środowiska, Statuetkę Starosty Bialskiego „Dobre,
bo bialskie” za zajęcie I-go miejsca w konkursie
„Gmina – Lider samorządności” przyznano Gminie Konstantynów za 2012 rok.
Redakcja Dziennika „Rzeczpospolita” opublikowała
dodatek specjalny „Ranking samorządów 2015”. Jest
to ogólnopolskie zestawienie gmin, które uzyskują najlepsze wyniki finansowe oraz w zarządzaniu
rozwojem gminy lub miasta. Samorządy oceniane
sąbyły w trzech kategoriach: miast na prawach powiatu, gmin miejskich i wiejsko-miejskich oraz gmin
wiejskich. Ranking uznawany jest jako prestiżowy
i wiarygodny, a kryteria ocen ustalała niezależna
kapituła pod przewodnictwem byłego wicepremiera profesora Jerzego Buzka. W rankingu „Euro-

Pobiegli w hołdzie Powstańcom
Warszawy

W

ieczorem, 23 lipca 2016 r. w stolicy odbył się 26. Bieg Powstania Warszawskiego. Celem zawodów jest oddanie hołdu tym,
którzy poświęcili życie w walce za ojczyznę.
Uczestnicy walk byli honorowymi gośćmi zawodów. Powstańcy na starcie oraz na mecie wręczali nagrody zawodnikom. Trasa biegu licząca 10 kilometrów została wytyczona w ten sposób,
by zawodnicy przebiegali przez miejsca walk, obok pomników
i tablic upamiętniających ważne dla postania miejsca. Część tra-

z budżetu Unii Europejskiej, Gmina Konstantynów uklasyfikowała się na 5 miejscu w kraju. Dziennik „Rzeczpospolita”
nagrodził najlepszych polskich samorządowców dbających
o efektywny rozwój swoich miast i gmin, a także starających
się podnosić jakość życia mieszkańców przy jednoczesnym
zachowaniu bezpieczeństwa finansowego samorządów.
W opublikowanym Rankingu Samorządów 2016, w kategorii gmin wiejskich Gmina Konstantynów uplasowała się na
bardzo wysokim 34 miejscu w Polsce. Wśród gmin wiejskich
województwa lubelskiego na 3 miejscu, i jako jedyna gmina
powiatu bialskiego. Tygodnik „Wspólnota - Pismo Samorządu Terytorialnego” opublikował ranking wykorzystania
środków z Unii Europejskiej w latach 2004-2014 - „Fundusze
Europejskie”. Gmina Konstantynów została sklasyfikowana na 36 miejscu w kraju wśród gmin wiejskich, które
najefektywniej wykorzystały środki UE w latach 2004-2014.
Należy również wspomnieć o ocenie działalności Urzędu przy
pomocy metody CAF. Jako trzeci samorząd w Polsce otrzymała certyfikat Skutecznego Użytkownika CAF przyznawany
przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Wojewódzka
Inspekcja Pracy w Lublinie wyróżniła Gminę Konstantynów
w konkursie Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”
i przyznało jako jedynej gminie w województwie lubelskim
wyróżnienie - w kategorii pracodawców zatrudniających do
50 pracowników.
Ostatnie lata to czas tworzenia nowych gospodarstw agroturystycznych, które serdecznie zapraszają.
Największym problemem, który dotyka gminę jest budownictwo drogowe, w tym zakresie są największe potrzeby.
Każdego roku powstaje kilka nowych odcinków dróg, lecz
nie zaspokaja to w pełni potrzeb. Aby zatrzymać młodych
ludzi na terenie gminy istnieje pilna potrzeba stwarzania nowych miejsc pracy o co władze gminy próbują od wielu lat
zabiegać.
Gmina Konstantynów zaprasza
– spotkasz tu czyste powietrze, wspaniałą przyrodę oraz bardzo życzliwych i gościnnych mieszkańców.
Gmina Konstantynów
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2
21-543 Konstantynów
tel/fax 83 341 41 92
adres e-mail – konstantynow@lubelskie.pl
www.konstantynow.lubelskie.pl

GMINA TERESPOL

pejski samorząd”, który został przygotowany na podstawie
danych z 2014 roku i umów zawartych na dofinansowanie

sy była sporym fragmentem szlaku bojowego żołnierzy Zgrupowania
„Radosław”.
http://wiadomosci.wp.pl/wiadomosc.
html?wid=18434548&title=Spor-o-apel-smolenski-na-obchodachrocznicy-powstania-warszawskiego-Prof-Sadurski-powstancy-sapsychicznie-torturowani-przez-szefa-MON-Antoniego-Macierewicza&kat=89914 Zawodnicy, po odśpiewaniu Roty wystartowali
-z ulicy Bonifraterskiej, a finiszowali na Konwiktorskiej przy stadionie Polonii. Trasa zawodów przebiega przez Wisłostradę, Wybrzeże
Gdańskie, Kościuszkowskie, ulice: Wioślarską, Ludną, Topiel, Dobrą,
Krakowskie Przedmieście i Bonifraterską. Wśród 10 000 wielbicieli
Biegu Powstania nie zabrakło mieszkańców Terespola. Wystartowali: Katarzyna Tabulska, Krystyna Pucer i Marek Dac. Wzięliśmy
udział w zawodach ponieważ są one niezwykłą lekcją historii. Pobiegliśmy również dla własnej satysfakcji ale dołączyliśmy też do akcji
charytatywnej na rzecz 3,5 – letniego Alanka, podopiecznego Fundacji Serce Dziecka. Chłopiec urodził się z wadą serca (HLHS) i wiotkością lewego oskrzela głównego. W najbliższych miesiącach ma
przejść kolejną operację serca, na którą zbierane są środki. Na mecie za wysiłek otrzymaliśmy przecudne medale. Zabraliśmy ze sobą
również niepowtarzalną atmosferę towarzyszącą zawodom. Zwyciężyli: Maciej Badurek z Mińska Mazowieckiego i Karolina Pilarska
z Lublińca.
Tekst i zdj. Krystyna Pucer
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O

d 2011 roku, z chwilą przyjęcia mnie
i syna Jakuba w poczet Chorągwi
Rycerskiej Księcia Siemowita Mazowieckiego, miesiąc lipiec jest dla nas czasem
przygotowania do największego wydarzenia w Europie, dotyczącego odtwarzania dziejów średniowiecza, jakim jest
bitwa pod Grunwaldem.
Od wczesnych lat szkolnych interesowałem się historią Polski i cieszę się, że
mogę naocznie i w realu poznac i doświadczyć klimatu historycznego jaki
panował w czasach około grunwaldzkich
w ówczesnej Europie, rozumianej wtedy
tylko jako chrześcijańskiej.
Wraz z synami (Jakubem i młodszym

Dominikiem) w ciągu całego roku
uczestniczymy, na zaproszenia, w
różnego rodzaju pokazach historycznych,
ale Grunwald jest ukoronowaniem
naszej przygody z rycerstwem.
W okolice wsi : Grunwald, Stębark, Frygowo, Samin, a więc na polach, gdzie
15 lipca 1410 roku odbyła się bitwa pod
Grunwaldem, na około 2 tygodnie przed
główną bitwą, przybywają członkowie
poszczególnych chorągwi, aby przygotować obóz. Ponieważ każda chorągiew
stacjonuje oddzielnie, należy wykonać
ogrodzenie, które zabezpiecza przed
wejściem niepowołanych osób, wartownię, ziemiankę jako lodówkę, miejsce
do przygotowania posiłków. Najogólniej mówiąc – kwaterka. Chorągwi jest

kilkanaście m.in. nasza – Mazowiecka
Siemowita, Mazowiecka księcia Janusza,
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Krakowska, Podolska, Litewska, Wielkiego Mistrza, Pomezańska, Nadreńska, św.
Jerzego. W każdej jest po kilkaset osób,
często z całymi rodzinami, małymi dziecmi, generalnie ludzie młodzi, pasjonaci
średniowiecza. Gdy zjadą już wszyscy,

musiałem dołączyć drugi napęd w samochodzie terenowym, a i tak z ledwością
wjechaliśmy.
Po rozstawieniu namiotu i przebraniu się w stroje historyczne, poszliśmy
zwiedzić rozstawione kramy, aby ewen-

setki rozstawionych namiotów robi naprawdę imponujące wrażenie.
Aby jak najwierniej odtwarzac daną
epokę, należy jak najbardziej wczuć się
w ówczesne realia, co stanowi, dla laika,
niemałe wyzwanie. Każdy rekonstruktor musi przede wszystkim być ubrany w strój, jaki używany był w tamtych
czasach i wykonany z materiału wtedy
dostępnego. Najczęściej używano lnu,
wełny, barchanu, futer, skór a zamożniejsi
także jedwabiu. Przedmioty codziennego
użytku, uzbrojenie rycerskie, namioty
itp. muszą również być wykonane
z materiałów i według wzorów potwierdzonych historycznie. Wzory te czerpiemy z różnego rodzaju
średniowiecznych malowideł, rycin, nagrobków,
wykopalisk
znajdujących się w muzeach.
Generalna bitwa odtwarzana jest zawsze
w sobotę w okolicach 15
lipca. W tym roku, wraz
z Kubą, przyjechaliśmy
dosyć późno, bo dopiero w piątek, ale wyszło
nam to na dobre, gdyż w
czwartek, przez całą noc
i dzień, padał deszcz.
Do tego stopnia było
mokro, że aby wjechać
z naszymi rzeczami do obozu, żeby się
wypakować, po niewielkim wzniesieniu,

tualnie dokupić brakujące rzeczy. Tam
można praktycznie kupic wszystko, ale
oczywiście tylko przedmioty używane
w tamtych czasach, w średniowieczu. Począwszy od uzbrojenia rycerza (miecze,
topory, tarcze, kolczugi, zbroje płytowe,
hełmy) poprzez różnego rodzaju odzież
(buty skórzane, patynki, kapelusze z rogożyny, czapki filcowe, nogawice, przeszywki, robe, cote, bielizna, płaszcze),
a skończywszy na ozdobach, nabijkach,
pasach, rzemieniach, wisiorkach, cwiekach itp.
W naszej chorągwi, każdy jej członek,
ma wcześniej wyznaczone funkcje. My
pełniliśmy straż wartowniczą, każdy po
dwie godziny w nocy, ale oprócz tego
mieliśmy za zadanie pomóc w kuchni,
aby przygotować posiłek na wieczorną
ucztę, przed sobotnią bitwą. Najgorzej,
że w ciągu dnia, zaczęły padac dosyć
intensywne deszcze i był problem z rozpaleniem ognia. Cały zapas drewna był
mokry jeszcze po czwartkowych ulewach, ale na szczęście znalazły się jakieś
stare dechy.
W piątek wieczorem uczta, która trwała
do białego rana. Na niej oczywiście potrawy średniowieczne typu: mięsiwa,
soczewica, jajka, pierogi, orzechy, jabłka
oraz trunki.
W sobotę zaś czas upłynął na przygotowaniu się do bitwy. Poprawienie odzieży,
czyszczenie zbroi, odpoczynek. Około
godziny 14 nastąpiła zbiórka naszego

oddziału, przegląd uzbrojenia, wręczenie nagrody za najbardziej historyczny
strój (skórzany bukłak na płyn otrzymał
Kuba), po czym, wraz z innymi rycerzami
udaliśmy się na pole bitwy.
W tym roku pogoda była dla nas łaskawa.
Nie było za gorąca ani nie padał deszcz.
Ustawiliśmy się do boju w oczekiwaniu
na sygnał. Głos lektora, który przez głośniki opowiadał o wydarzeniach związanych z bitwą ,dla tysięcy zgromadzonych ludzi, którzy przyjechali obejrzeć
tę inscenizację, był wprowadzeniem
w klimat tamtego wydarzenia. I nareszcie, gdy usłyszeliśmy „Bogurodzicę",mimo dwudziestu kilku kilogramów uzbrojenia na sobie, z radością ruszyliśmy na
Krzyżaków. Oczywiście bój rozpoczęła
konnica, co jest bardzo efektowne i rzeczywiście szarża nawet kilkunastu koni,
gdy drży ziemia, powoduje dreszczyk
emocji. Później uderzyły na siebie spieszone chorągwie rycerskie W rzeczywistości, w samej bitwie nie brała udziału
po stronie polskiej piechota. Nasza chorągiew zwarła się z Chorągwią Nadreńską i zaczęła się rąbanina i siekanina.
Później, według scenariusza, zaatakowaliśmy tabory. Obrońcy dzielnie się
bronili, obrzucali nas głazami i ostrze-
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lali strzałami. Gdy Wielki Mistrz Zakonu
Krzyżackiego poległ, a gonfanon jego
chorągwi został zdobyty, wtedy nastąpił
koniec bitwy. Wszyscy rekonstruktorzy
ustawili się do prezentacji i wśród rzęsistych owacji i zwycięskich melodii, wróciliśmy do obozu.
W ferworze walki trudno jest rozpoznać poszczególnych rycerzy, chyba że
po herbach namalowanych na tarczach
i jakach. Rycerzy z naszej chorągwi dodatkowo można rozpoznać po chabrowych wiankach na hełmach, które wiją
dziewczyny w obozie przed bitwą. Szkoda, że żadna nie chce się przyznać, któremu z rycerzy oddała wianek.
Tomasz i Jakub Bylinowie herbu Belina
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CARITAS DIECIEZJI SIEDLECKIEJ

Rowerami

z przesłaniem pokoju
Trzech mężczyzn ruszyło rowerami z Sarajewa w kierunku Moskwy z misją promującą pokój.
Dwóm z nich nie przeszkadza
nawet własna niepełnosprawność. Zatrzymają się na nocleg w Caritas Diecezji Siedleckiej w Białej Podlaskiej, która
wspiera inicjatywy na rzecz
szerzenia miłości bliźniego
i zdecydowanie sprzeciwia się
wojnom.
Dejan (31 lat), Petar (38 lat)
i Srdan (48 lat) przejeżdżać będą
w I dekadzie sierpnia kolejno

przez Krosno, Nisko, Lublin, a następnie 9 sierpnia zatrzymają się
w diecezjalnej Caritas. Jeden
z nich jako 9 latek trafił w czasie
wojny bałkańskiej na minę, w wyniku czego stracił nogę. Dziś porusza się na protezie. Jego towarzysz
jako 18 latek został wcielony do
armii i odstrzelono mu rękę, którą
również zastępuje obecnie proteza. Nad wyprawą czuwa ich pełnosprawny opiekun.
- Podróżnicy podjęli wyzwanie,
aby wzywać do pokoju na świecie.
W wielu miejscowościach na swojej drodze będą dawać świadectwo antywojenne. Chcą poznać
ludzi kalekich, by wymieniać doświadczenia i po powrocie do Bośni relacjonować, jak radzą sobie
niepełnosprawni w Polsce, Białorusi i Rosji – tłumaczy Małgorzata
Niemkiewicz, wolontariuszka.
(c.)
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N

a ten dzień czekała z niecierpliwością cała rodzina bogatego gospodarza i włościanie wynajęci do pracy na
zagonach... Jeszcze nie przebrzmiało
echo ulewnego deszczu, który nie poskąpił swej ożywczej mocy, gdy już radosne słonko opromieniło swym blaskiem
pola we wsi Lubenka. A grzała siarczyście ta życiodajna kula życia sprawiając,
że łany zbóż czekały gotowe do zżęcia...
Dużą gromadą ruszyli wiejską drogą na
położone z dala od wsi pole. Pełni zapału i sił do czekającej ich pracy... Z pieśnią na ustach i dużym zapałem, ubrani
w proste płócienne ubrania, kroczyli na
ukochane ziemie przodków, te zaś pobłogosławione Bożą łaską wydały swe
nasiona i zapraszały wdzięcznym skinieniem na żniwa. Przybyli wszyscy: kobiety, mężczyźni, młodzież, dzieci przejęci
pragnieniem troski o byt podążali tam,
gdzie ich karmicielka rozkwitła urodzajem... Najszlachetniejsze ziarna zbóż
z samego serca ziemi czekały na zwinne
i troskliwe ręce pracujących włościan...
którzy pamiętali o sprawieniu wereji...
Zostawiało się pięćdziesiąt na pięćdziesiąt centymetrów najładniejszego żyta
i z tego u góry zakręcało się zawijkę... pod
tym trzeba było wyplewić... to nie był łan
zboża... Zwyczaj robienia wereji był znany
od dawien dawna... Zostawiało się rosnące zboże, które było ubrane, przystrojone...
Nie ścinało się go... Wereja to był znak, że
żniwa u gospodarza zakończone... Wtedy
owies i pszenicę nie uważało się za zboże... Za zboże uważało się jedynie żyto...
To była podstawa... chleb kiedyś... Sprawa
wyżywienia to była świętość... Kiedy kosiło
się żyto, to wtedy były dożynki... Każdy gospodarz szykował wereję... Pamiętam kiedyś było tak, że jak zmówili się sąsiedzi...
a każdy miał swoje zagony... Jeden trzy,
drugi sześć, trzeci cztery... Każdy na swoim polu ubierał wereję... u siebie to robił...
Ciężka była ta praca chłopów... Spędzali
wspólnie czas, rozmawiali, śpiewali, śmiali się... Kazimierz Kusznierow snuje ciekawą opowieść - Ja sięgam sprzed sto lat
w przeszłość... Kiedyś było jeszcze grzech
było kosić żyto kosą było to zabronione...
bo tylko śmierć kosą kosi... Trawę można
było kosić, ale nie żyto... Żyto i zboże musiały kobiety sierpem żąć... Wtedy ponad
sto lat temu w Lubence włościanie mieli
niewiele ziemi... a bogaty wówczas gospodarz miał około trzydziestu hektarów... On
nawet jak miał te swoje dzieci nie dawał
rady sierpami żyta wyżąć... Wynajmował
tych biedniejszych włościan i do niego szła
cała ta hurma ludzi... Miał dużo ziemi...
i niewiele płacił czeladzi za pomoc... Cze-

ladź to była służba w dworze... i jak wynajmowali pięć, sześć kobiet do żęcia sierpami
mówili na nich czeladońka... Później, jak
oni żęli sierpami, skończyli to i zrobili wereję... Widowisko, które oglądaliśmy było
zrobione jak u bogatego gospodarza we
wsi... Opowiada z pasją Kazimierz - Sierpami żęły tylko kobiety, mężczyźni nie, pomagali im parobki zwani ratajcami... Taki
bogaty gospodarz miał dwóch, trzech parobków z biednych rodzin, często za zboże
zgadzali się... Oni wszystko robili: krowy
paśli, pastuchami byli za nędzne grosze
to robili, musieli się utrzymać... Biedniejsi
nie mieli sadów, dlatego za gruszki, jabłka pracowali, nie za pieniądze... A wereję
przystrajaliśmy jarzębiną, kaliną jak młodą dziewczynę...Ubieraliśmy ją kwiatami
polnymi: krwawnikiem i rosnącymi po
wsiach żółciakami... Ciągnie z przejęciem
opowieść Kazimierz Kusznierow - opowieść o przeszłości - Pracujący przy żniwach po skończonej pracy musieli ośpiewać wereję, bo taki był zwyczaj... Potem
do żniwiarzy przychodził syn bogatego
gospodarza...Wtedy pracujący łapali go,
przewracali, brali za nogi, ciągali, a on rękami bronował zagon, klepali po tylnich
częściach ciała... Kobiety krzyczały wtedy:
żeby nie było perzu, kąkolu, szporychu,
śnieciu... Ludzie kilka dni zboże u gospodarza żęli, ale wiedzieli, w którym dniu
skończą... Gospodarz był przygotowany
na to, że ich poczęstuje na uczcie i zrobi
dożynki, gościnę... U gospodarza najważniejszą osobą była przodownica - postatnica, poganiała wszystkich na polu, którzy
nie chcieli robić... Zdawała gospodarzowi
relacje o tych, co nie pracowali... Na żniwa matki zabierały ze sobą dzieci... i one
musiały kłosy wyzbierać...Kiedy czeladź
wracała z pola to śpiewała, a gospodarz
z gospodynią wychodzili przed wrota,
przyjmowali wianek i zapraszali gości na
ucztę do stołu...
Dnia 30 lipca br. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lubenka „Czeladońka” w ramach
projektu pt. „Bo Teatr to My” współfinansowanego z Lubelskie - Lokalnie Mikrodotacje FIO 2016 przedstawiło na zakończenie warsztatów teatralno - filmowych
widowisko Wereja. Miało to miejsce na
imprezie plenerowej „Z folklorem lato za
białą chatą” zorganizowanej przez Wiejski Dom Kultury w Lubence. Impreza
odbyła się pod patronatem Wójta Gminy
Łomazy Jerzego Czyżewskiego na terenie mini skansenu amfiteatru plenerowego, a wsparcia udzielił Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach.
Głównym celem projektu było: zwiększenie zaangażowania społeczności lo-

tradycję i kulturę. Wykształciły wrażliwość na otaczający świat, wzmocniły
rozwój zainteresowań, wpłynęły na

Lubenka, wzmocnienie potencjału technicznego i promocyjnego Stowarzyszenia Czeladońka działającego na terenie
gminy Łomazy. Potrzeba realizacji projektu, która wynika z obserwacji środowiska lokalnego oraz rozmów przeprowadzonych na zebraniach wiejskich
w miejscowości Lubenka wskazują na
kolejny, istotny cel przedsięwzięcia przeciwdziałanie problemowi wykluczenia społecznego mieszkańców. Udział
w warsztatach teatralno - filmowych,
których uczestnikami byli obecni aktorzy
Teatru Obrzędowego Czeladońka oraz
osoby z terenu gminy Łomazy, pozwolił
im nabyć praktycznych umiejętności aktorskich. Pracowali nad dykcją, pokonywaniem tremy, siłą głosu, została pobudzona ich kreatywność, nastąpił wzrost
umiejętności społecznych. Działania
wynikające z projektu zdecydowanie
ukierunkowały młode osoby na obrzęd,

umiejętność zawierania nowych kontaktów oraz współdziałania w grupie. Realizacja projektu zachęciła mieszkańców
Lubenki do brania aktywnego udziału
w wydarzeniach kulturalnych, umocniła
przynależność do społeczności lokalnej,
zaspokoiła potrzebę akceptacji wielopokoleniowej, przyczyniła się do wzrostu
poczucia wartości.
W widowisku wzięło udział 30 uczestników warsztatów i aktorzy Teatru obrzędowego „Czeladońka”, którzy wchodzą
w skład Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Lubenka „Czeladońka”. Spotkanie uświetniły zespoły zaproszone przez gospodarza
Kazimierza Kusznierowa w gościnę urządzaną na okoliczność widowiska Wereja:
Sokotuchy z Gminnego Ośrodka Kultury
w Białej Podlaskiej, Pelagia - zespół Śpiewaczy z Leopoldowa z okolic Ryk oraz
Kapela z Berezy.
Na organizację imprezy plenerowej

„Z folklorem lato za białą chatą” Gminny
Ośrodek Kultury otrzymał szeroką pomoc
od następujących darczyńców: Gminna
Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Łomazy Tadeusz Bańkowski - Prezes, Bank
Spółdzielczy Łomazy - Krzysztof Łojewski
- Prezes, Marian Serhej Zakład Stolarski,
Krzysztof Kamiński - Zakład Lakierniczo-Blacharski, Zbigniew Gołoś -Delikatesy
Centrum, Kazimierz Derlukiewicz z Lubenki oraz Teresa Derlukiewicz - Apteka
Łomazy. W gronie zaproszonych gości
honorowych znaleźli się: Józef Obroślak
- Wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, Jerzy Czyżewski
- Wójt Gminy Łomazy, Ryszard Bielecki
- Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Łomazach, Agata Chwalewska - Dyrektor Gminnej Biblioteki w Łomazach,
Jadwiga Doluk - Skarbnik Urzędu Gminy
Łomazy, Piotr Jakubiuk - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi «OSP Jedna Dubica»
Marek Uściński - radny Powiatu Bialskiego, Mateusz Majewski - radny Powiatu
Bialskiego, Beata Kupryś - Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kodniu, ośrodka dla osób niepełnosprawnych oraz Wioletta Jarzębkowska
- Kustosz Muzeum Biała Podlaska.
Żniwa dobiegały końca... Włościanie
powracali do wioski... Jeszcze w uszach
dźwięczały im skoczne pieśni, jakie
wspólnie śpiewali... Zmęczeni pracą na
zagonach i siłą mocarnego słońca ocierali pot z czoła... Wkrótce mieli odpocząć
przy suto zastawionym stole w otoczeniu najbliższych sąsiadów oraz rodziny
gospodarza... Już widzieli to w swojej
wyobraźni... Mieli w sobie poczucie dobrze wykonanej pracy oraz ogrom radości, że się do czegoś przydali... A pięknie
sprawiona wereja jak śliczna, młoda
dziewczyna była widocznym obrazem
ciężkiej i pożytecznej pracy włościan...
Przeszłość minęła bezpowrotnie, ale teraźniejszość może, a nawet powinna odkrywać jej blask i wyjątkowość. Bez pamięci o dawnych czasach i szacunku dla
tradycji trudno stworzyć wartościowy
czas obecny. Taką cenną i wrażliwą osobą na to, co dawne jest Kazimierz Kusznierow. Opiera się powiewowi pospolitej współczesności. Z niepowtarzalnym
pietyzmem, umiłowaniem zwyczajów
i obrzędów z przeszłości oraz z jedyną
w swoim rodzaju wizją świata zachwyca
każdego, kto czuje się związany z ziemią
przodków. Nie poprzestaje na słowach.
On przekształca je w rzeczywistość, która porywa za serce swoją naturalnością,
spontanicznością, wrażliwością, prostolinijnością. I prowadzi ogarniętych podziwem dla jego wiarygodności tam, gdzie
przeszłość spotyka się z przyszłością...

GMINA ŁOMAZY

kalnej, a przede wszystkim dzieci i
młodzieży oraz osób starszych w życie kulturalno - teatralne miejscowości

Beata Kupryś
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V Powiatowy Rajd Rowerowy im. J.I. Kraszewskiego
23 lipca odbył się V Powiatowy Rajd
Rowerowy im. J.I. Kraszewskiego zorganizowany przez Starostwo Powiatowe

miesięcy), który pokonał trasę w foteliku na rowerze taty, natomiast najmłodszym uczestnikiem, który przejechał

w Białej Podlaskiej, Urząd Gminy w Sosnówce oraz Gminny Ośrodek Kultury
w Sosnówce. Po raz trzeci rajd ten został objęty Honorowym Patronatem
Marszałka Województwa Lubelskiego –
Sławomira Sosnowskiego.
Swój udział w rajdzie zgłosiło ok. 140
rowerzystów, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Na starcie każdy otrzymał pakiet startowy, na który składał się: identyfikator imienny, saszetka typu nerka
z logo rajdu, butelka wody oraz odblask. Trasa rajdu wynosiła ok. 36 kilometrów i prowadziła przez dwie gminy:
Sosnówkę i Wisznice.
Rajd zakończył się na obiektach sportowych przy Publicznym Gimnazjum
w Sosnówce, gdzie na wszystkich czekał
gorący bigos oraz ognisko z kiełbaskami. Tradycyjnie wręczono upominki dla
najmłodszego i najstarszego uczestnika

samodzielnie całą trasę rowerem okazał
się 7-letni Gabriel Pańko. Nagrodzona
została również 65 – letnia Janina Iwanek z Dubicy, która była najstarszym
uczestnikiem rajdu. Przeprowadzono
również konkursy, w których można
było wygrać atrakcyjne nagrody sportowe. W tym roku trafiły one do: Magdaleny Iwanek, Aleksandry Marciak,
Małgorzty Gazda, Patrycji Bożyk,
Aleksandry Mazur, Bartosza Mikulskiego, Tomasza Semeniuka, Karola
Czarneckiego, Krzysztofa Skrzyńskiego, Łukasza Czarneckiego, Beaty
Czarneckiej, Edyty Prudaczuk, Lidii
Sokołowskiej, Emili Litwiniuk, Anny
Olczuk, Henryka Dyrdy, Romana Adamiuka, Krzysztofa Bielaka, Słwomira
Golis i Grzegorza Czarneckiego.
Tegoroczny Powiatowy Rajd Rowerowy
im. J.I. Kraszewskiego wsparli: Starostwo Powiatowe w Białej
Podlaskiej,
Teresa i Józef
Sokołowscy
– Sklep „Kubuś”,
Beata
i
Wojciech
Kowalcz yko wie – Sklep
„Omega”, Apteka „Mariola
Majewska,
Firma Mat –
Rol
Mariola
i Andrzej Bedenak, Anatol
Mielniczuk – reprezentujący firmę PZU
oraz sklep Martes Sport.

rajdu. Najmłodszym uczestnikiem okazał się Franciszek Tkaczyk (w wieku 16
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W niedzielę, 31 lipca br. w Sosnówce
odbyło się II Lubelskie Święto Ziół
„Na zielarskim szlaku”. To już druga
odsłona regionalnego wydarzenia
służącego promocji gmin z Lubelszczyzny, słynących z uprawy ziół.
Przygotowany program imprezy
wypełniony był atrakcjami związanymi z tematem. Wydarzenie stało się
znakomitą okazją do poznania tradycji
zielarskich województwa lubelskiego,

specyfiką uprawy ziół oraz dobroczynnymi właściwościami poszczególnych
roślin. Swoje zielarskie walory zaprezentował gospodarz - gmina Sosnówka oraz
osiem gmin współorganizujących: Abramów, Fajsławice, Jabłoń, Milanów, Podedwórze, Rossosz, Rybczewice i Wisznice.
Program II Lubelskiego Święta Ziół
„Na zielarskim szlaku” obejmował
wiele atrakcji. Pierwszą z nich były zawody wędkarskie o puchar Wójta Gminy Sosnówka. Wzięło w nich udział
jedenastu wędkarzy. Nad prawidłowością zawodów czuwał sędzia Wiesław
Mróz – Prezes Koła Polskiego Związku
Wędkarskiego Wisznice, który dokonał oficjalnego zważenia ryb i ustalił
klasyfikację wędkarzy. A przedstawiała się ona następująco: I miejsce zajął
Zbigniew Kuflowski, II – Stanisław
Jakubiuk, III – Sławomir Olszewski.
Podsumowanie zawodów, wręczenie
statuetek oraz dyplomów nastąpiło
o godz. 10.00 na obiektach sportowych
przy Publicznym Gimnazjum w Sosnówce. Następnie odbyła się uroczysta Msza
Św. w Kościele pw. NNMP w Motwicy,
której przewodniczył ks. Marek Kujda – proboszcz parafii. Po mszy oficjalnego otwarcia II Lubelskiego Święta
Ziół „Na zielarskim szlaku” dokonał
wójt gminy Sosnówka – Marek Korpysz.
Podczas tegorocznego święta wyróżniono najlepszych producentów ziół
z gminy Sosnówka. Odznaczenia resortowe Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
„Zasłużony dla Rolnictwa” otrzymali:
Witold Marek Doroszuk z Rozwadówki,
Krzysztof Mirosław Prudaczuk z Prze-

choda oraz Tomasz Jan Kowalczuk
z Motwicy. Wręczono również dwa

złote medale dla pracowników samorządowych „Za długoletnią służbę”,
które otrzymali: Danuta Kaźmieruk
i Czesław Romańczuk. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył je wicewojewoda lubelski Robert

no konkursy kulinarne – na najlepszą
potrawę przygotowaną z wykorzystaniem ziół oraz
na
nalewkę
i destylat. KOMISJA KONKURSOWA W
SKŁADZIE: Paweł Zając - z
Oddziału Rozwoju Obszarów Wiejskich
Departamentu Rolnictwa
i Środowiska
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa
Lubelskiego w
Lublinie, Anna Martychowiec – radna
gminy Sosnówka oraz Małgorzata Doroszuk z Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Wisznicach ocenili potrawy i nagrodzili następujące osoby: DANIE MIĘSNE: I. Gminne Koło Aktywnych Ko-

Gmitruczuk. Po południu wygłoszony
został referat „Hortiterapia metodą poprawy, jakości życia” przez dr Grażynę
Zawiślak. Następnie przeprowadza-

biet, Fajsławice - Karkówka z ziołami,
II. KGW „Marysieńki”, Pilaszkowice - Pasztet z kaczki z wędzoną śliwką, III. Jadwiga Szypiło, Rozwadówka - Ziołowe

pierogi z indykiem i kurkami, Wyróżnienie: Maria Kozioł, Sosnówka - Gołąbki
z ziołami.
DANIE BEZMIĘSNE: I. KGW „Marysieńki”, Pilaszkowice - Pasztet z cukini
z ziołami, II. Stowarzyszenie „Aktywni
Razem”, Wolica - Pierogi z serem, ziołami i lubczykiem, III.Gminne Koło Aktywnych Kobiet, Fajsławice - Zupa pokrzywowa, Wyróżnienie: Teresa Diadik,
Rozwadówka - Śledzie prezydenckie
z ziołami.
DESER: I. Dominika Pych, Rafał Winniczuk, Rozwadówka - Tort pokrzywowy,
II. Teresa Skrzyńska, Rozwadówka - Parowańce z czarną borówką, III. Gminne Koło Aktywnych Kobiet, Fajsławice
- Kompot miętowy, Wyróżnienie: KGW
„Marysieńki”, Pilaszkowice - Prośniaki
z miodem z mniszka i jagodami.
NALEWKI I DESTYLATY: I. Tadeusz Wikira, Rybczewice - Nalewka „Owoce leśne”, II. Marzena Guz, Rossosz - Nalewka
z bzu czarnego, III. Maria Matczuk, Jabłoń - Miętówka,
Wyróżnienie: Stowarzyszenie „Aktywni
Razem”, Wolice - Nalewka truskawkowa.
Nagrody w konkursie ufundowali:
I. nagrodę Starosta Bialski – Mariusz Filipiuk, II. nagrodę Wójt Gminy Sosnówka – Marek Korpysz, III. nagrodę Jolanta Mikulska – p.o. dyrektora Gminnego
Ośrodka Kultur w Sosnówce.
W międzyczasie ogłoszono również wyniki konkursu KRUS - „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Najlepsi otrzymali
nagrody rzeczowe a byli to: I miejsce Jan Rudko z Dębowa, II miejsce - Mateusz Łobacz z Sosnówki, III miejsce
- Ryszard Łukaszewicz z Sosnówki, IV
miejsce - Kamil Pańczuk z Sosnówki, V
miejsce - Mikołaj Hołowieniec z Rozwadówki.
Podczas imprezy nie zabrakło licznych
atrakcji towarzyszących - wystaw, pokazów, stoisk promocyjnych, bloku tematycznego dla dzieci, występu lokalnych
zespołów ludowych jak i gwiazdy wieczoru zespołu „Power Play”. Po koncercie gwiazdy odbył się pokaz sztucznych
ogni a impreza zakończyła się zabawą
taneczną.
II Lubelskie Święto Ziół „Na zielarskim szlaku” odbyło się pod Honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego – Sławomira
Sosnowskiego oraz Starosty Bialskiego – Mariusza Filipiuka.
Zdjęcia dzięki uprzejmości Marleny Łuszczyk, Marka Oniśka i Eryka Ostapiuka.

GMINA SOSNÓWKA

Na zielarskim szlaku

Jolanta Mikulska
GOK w Sosnówce
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Poznajemy gminę Piszczac

W

piątek 22 lipca 2016 roku odbył się rajd rowerowy pt.
„Poznajemy gminę Piszczac” zorganizowany przez
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu. Ponad 20
uczestników w asyście policyjnego radiowozu wyjechało
z Piszczac kierując się w stronę Ortela Królewskiego. Po przejechaniu 7 km i dotarciu do miejscowości miał miejsce postój gdzie dzieci z chęcią korzystały z placu zabaw. Następnie
przez las i punkt edukacji ekologicznej „Barwinek ” rowerzyści dojechali do Stajni nad Lutnią. Tam dzieci miały okazje
zobaczyć konie rasy huculskiej. Wysłuchały opowieści Jana
Milanowicz o hodowli koni. Następnie dzieci karmiły konie,
głaskały i podziwiały je w całej okazałości. Na zakończenie
grupa udała się na kąpielisko „Kubiki’ do Chotyłowa. Niektórzy grali w piłkę nożną plażową, a inni bawili się na plaży. Po
posiłku nastąpiło zakończenie rajdu. Uczestnicy przejechali
łącznie 22 km.
Łukasz Węda

P

III Spływ Kajakowy rzeką Zielawą

o raz trzeci na trasie z okolic Rossosza do Studzianki po
rzece Zielawie odbył
się spływ kajakowy. Organizatorem było Stowarzyszenie Rozwoju
Miejscowości Studzianka oraz Marek Pomietło
ht t p : / / k a j a k i . n a d b u giem.pl Na dystansie 13
km popłynęło 55 osób
z województw lubelskiego, mazowieckiego i
wielkopolskiego. Wśród
nich było sporo debiutantów. Zanim, nastąpił
spływ uczestnicy zwiedzali cmentarz tatarski
i poznawali jego specyfikę. Nie zabrakło pytań
o nagrobki oraz tatarskie nazwiska. Następnie wszyscy udali
się autokarem na miejsce startu niedzielnej wyprawy. Strat
miał miejsce w okolicach mostu w miejscowości Bordziłówka, gdzie odbyło się wodowanie. Początek spływu to walka
z przeszkodą, która stanowiły zalegające gałęzie. Kajaki jeden za drugim przemykały do przodu. Z czasem było coraz
lepiej. Pogoda tego dnia była wspaniała. Piaszczyste dno rzeki w wielu miejscach było bardzo dobrze widoczne. Bogata
roślinność i liczne zakręty dodają uroku wyprawie. Na moście w miejscowości Jusaki-Zarzeka gdzie zlokalizowano postój kajakarzy przywitali miejscowi mieszkańcy. Dalsza część
spływu przebiegał bardzo spokojnie. Licznie mijane mostki
i kładki na Zielawie czynią te spływ niezwykle urokliwym.
Płynąc dalej z koryta rzeki można było dostrzec wieżę kościoła neogotyckiego pw. Św. Piotra i Pawła w Łomazach
z 1911 roku. Duża trawa, tatarak i sitowie nie pozwalały dalej
na zbytnie podziwianie krajobrazu z kajaka. Uczestnicy z rzeki obserwowali niezwykłe gniazdo bocianie zlokalizowane
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w pobliżu ujścia rzeki
Grabarki do Zielawy.
Spływ zakończył w pobliżu miejsca zwanego
potocznie w miejscowej gwarze jako „Głuch”,
pole, teren bitwy z 15
września 1769 r. w której zginął płk Franciszek
Ksawery Pułaski, brat
Kazimierza. Bitwa na
Głuchu
wymieniona
została w „Zemście ” A.
Fredry w akcie IV scenie
1. Cześnik Raprusiewicz
dobywając szablę mówi:
He, he, he! Pani barska!
Pod Słonimiem, Podhajcami, Berdyczowem,
Łomazami dobrze mi się
wysłużyła.
Wyprawa trwała trochę ponad 3 godziny. Każdy kto wychodził na brzeg otrzymał pamiątkowy medal przygotowany na te okazję. Wszyscy udali się do świetlicy na
tatarski obiad z pieremiaczami i czeburekami na czele.
Wszyscy smakowali pyszny sękacz oraz mogli uczestniczyć
w nauce strzelania z łuku tradycyjnego. Odbył się także turniej łuczniczy z podziałem na kobiety i mężczyzn. Wśród
Pań wygrała zdecydowanie Gabriela Szaniawska przed Władysławą Chwedoruk. Trzecie miejsce zajęła Kinga Jasińska,
a czwarte Agnieszka Ladwiniec (wszystkie z Białej Podlaskiej). Zacięta rywalizacja toczył się wśród Panów. Wygrał
Piotr Tymoszyński z Białej Podlaskiej przed Pawłem Krywczukiem ze Studzianki. O 3 miejscu zadecydowała dogrywka między Grzegorzem Marczukiem a Krzysztofem Kaszuba,
który ostatecznie dwoma punktami więcej wyrwał trzecie
miejsce. Zwycięzcy otrzymali puchary i statuetki.
Kolejny spływ rzeką Zielawą i Krzną na trasie ze Studzianki
Tekst i foto Łukasz Węda
do Kijowca już 31 lipca b.r.

sobotę, 30 lipca w Brześciu spotkało się 14 drużyn
z Białorusi, Litwy, Rosji i Polski by rozegrać zawody w
eisstocka. Na celność wygrali juniorzy z Brześcia: U 16, przed U19
i Litwą. Wśród „naszych” najlepiej
spisali się seniorzy, którzy zajęli
VI miejsce. Drużynowo również
bezkonkurencyjny Brześć: I
m – Bisons, II m – U 19, III m –
Baufirma. Seniorzy z Terespola
znowu na szóstym miejscu.
31 lipca (niedziela) gospodarzem
zawodów był Terespol. Grało 9
drużyn reprezentujących: Rosję,
Ukrainę, Białoruś i Polskę. Gośćmi honorowymi byli przedstawiciele niemieckiego powiatu
Oberhavel. Zwyciężyła Baufirma
z Brześcia. Drugie miejsce zajęli
seniorzy z Terespola: Marek Czerwiński, Zdzisław Wołoszko,

Grand Prix Europy U 16

N

ajmłodsi zawodnicy z Terespola reprezentowali Polskę
w Regen (Niemcy) w Grand Prix Europy w Eisstocku.
Startowali: Michał Korneluk, Bartłomiej Maryniuk, Jakub
Żądło i Agata Korzeniewska. W zawodach wzięło udział 10
państw: Austria, Niemcy, Włochy, Szwajcaria, Czechy, Finlandia, Rosja, Litwa, Białoruś i Polska. Dobrze zaprezentowali się podopieczni Andrzeja Korbala. W grze drużynowej
na celność (najmłodsi uczestnicy!) zajęli 5 miejsce. Indywidualnie najlepiej zaprezentowali się Michał Korneluk i Jakub Żądło. Następne Grand Prix U 16 odbędzie się w Austrii
i cała drużyna w dalszym ciągu będzie mogła startować w tej
grupie wiekowej, a niektórzy nawet przez dwa lata. Istnieje
więc realna szansa na poprawę zajmowanych obecnie lokat.
„Bezcenne jest doświadczenie zdobyte podczas wyjazdu, była

możliwość podziwiania przepięknych widoków. Zazdrościmy
również Niemcom warunków do trenowania” – mówi Andrzej
Korbal.

Weekend z eisstockiem

Jacek Wiśniewski i Andrzej
Korbal. Na trzecim uplasowali się Rosjanie. Terespol U 19
wywalczyli IV miejsce (Paulina Biłanicz, Jowita Korbal,
Bartłomiej Wiśniewski i Stanisław Daniluk). Jednak największą rewelacją była nasza
drużyna U 16 (Michał Korneluk, Karolina Zajączkowska,
Agata Korzeniewska, Jakub
Żądło, Bartłomiej Maryniuk
i Magda Mazurkiewicz). Ci
najmłodsi zawodnicy w stawce szkolą się od roku, a toczyli zawzięty bój z drużynami
trenującymi od lat. Ich piąte
miejsce na 9 drużyn, to naprawdę duży sukces!

SPORT

W

Tekst i zdj. Krystyna Pucer

Bieg jeziorek
w nowym wydaniu
Będzie błoto, ogień, woda i mnóstwo dobrej zabawy. Ruszyły zapisy na Ekstremalny Bieg Międzyrzeckich Jeziorek. Impreza
odbędzie się w sobotę 27 sierpnia.
Cykliczny bieg zmienił w tym roku swoją formułę. Na około sześciokilometrowej pętli zawodnicy będą musieli pokonać 20 przeszkód
naturalnych i sztucznych, które zweryfikują ich
sprawność fizyczną i psychiczną. Ważne będą
także umiejętności działania w grupie. Organizator, czyli Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
gwarantuje niezapomniane wrażenia i mnóstwo dobrej zabawy.
Za każdą ominiętą przeszkodę trzeba będzie
wykonać karne zadanie – ćwiczenie burpees (padnij, powstań, wyskocz), 15 powtórzeń
dla panów i 10 dla pań. Wolontariusze będą
weryfikować sposób pokonania przeszkód.
W zawodach mogą wystartować osoby, które
mają ukończone 18 lat, ale organizatorzy dopuszczaj udział uczestników w wieku 16-18
lat, z pisemną zgodą rodziców. Liczba miejsce
ograniczona. Zapisy na: www.time2go.pl. Więcej informacji pod nr tel. 83 371 78 08, można
też pisać na adres: mosir@miedzyrzec.pl.
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GMINA SŁAWATYCZE

G

minna Biblioteka Publiczna w Sławatyczach wraz z Filiami przygotowała
dla dzieci i młodzieży kolejną wakacyjną
rozrywkę. Był nią biwak w Mościcach
Dolnych, który odbył się w dniach 28 –
29 lipca. Organizatorzy starali się urozmaicić czas uczestnikom.
Już na początku pobytu
skorzystaliśmy z gościnności Antoniego Chorążego,
który oprowadził nas po
swoim prywatnym muzeum. Obejrzeliśmy dawne
przedmioty codziennego
użytku, warsztat kowalski
oraz inne ciekawe eksponaty. Podziwialiśmy także
ogród warzywny, a zwłaszcza aromatyczne zioła.
Odwiedzili nas także Funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy przeprowadzili
z dziećmi pogadankę dotyczącą zasad przebywania
w strefie nadgranicznej.
Dzieci chętnie słuchały,
opowiadały o sobie, zadawały także pytania m.in. dotyczące dnia
pracy Funkcjonariusza SG.
Udaliśmy się także na spacer po okoli-

BIWAKOWA PRZYGODA

cy, podczas którego urzekły nas piękne
tereny oraz typowe dla Mościc Dolnych
budownictwo.
Dzieci spędzały czas aktywnie grając

w piłkę, babingtona, jeździły na deskorolce, puszczały latawca. Najmłodsi
chętnie biegali po kałużach. Wieczorem

rozpaliliśmy grilla, a później wszyscy bawili się podczas dyskoteki. Chętne osoby
wzięły udział w konkursie wzorowanym
na telewizyjnym show ,,Mam talent”. Największe wrażenie zrobił na
wszystkich występ Antosi
Kowal oraz Gosi Zagajskiej,
które zaprezentowały układ
taneczny i zdobyły pierwsze miejsce. Wszyscy, którzy odważyli się wystąpić
otrzymali ogromne brawa.
Mimo zmęczenia nie zasnęliśmy jednak szybko – prowadziliśmy długie nocne
rozmowy.
Poranek rozpoczęliśmy od
śniadania, które jedzone na
tarasie smakowało wyśmienicie.
Mimo deszczu przedpołudnie spędziliśmy na sportowo.
Podczas biwaku uczestnicy
pełnili dyżury przy posiłkach – ustawiali
stoliki, roznosili naczynia oraz sprzątali
ze stołu.
(s.)

Odjazdowy bibliotekarz – czyli rowerem do Zabłocia
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minna Biblioteka Publiczna w Sławatyczach wraz z Filiami
przyłączyła się do 6 edycji ogólnopolskiej kampanii – Odjazdowy Bibliotekarz.
15 lipca wyruszyliśmy ze Sławatycz, po tym jak dołączyła do nas
grupa z Jabłecznej. Gdy dotarliśmy do Krzywowólki czekał już na

hełm i kamizelki. Odwiedziliśmy także pokój, gdzie znajduje się
monitoring. Na zakończenie skosztowaliśmy pysznego miodu z
pasieki znajdującej się na terenie Zakładu.
Później udaliśmy się na warsztaty artystyczne do Świetlicy Środowiskowej. Dziewczynki uczyły się wykonywać kwiaty z krepi-

nas poczęstunek w postaci stołu szwedzkiego. Po pysznym śniadaniu – już w pełnym (33 osobowym) składzie ruszyliśmy dalej.
Nasz pobyt w Zabłociu rozpoczęliśmy od wizyty w Zakładzie
Karnym. Kierownik Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu mjr
Sławomir Stańczuk w bardzo ciekawy i przystępny sposób
opowiedział o funkcjonowaniu placówki. Mieliśmy także okazję zobaczyć funkcjonariusza Służby Więziennej w stroju do
interwencji. Mogliśmy później przymierzyć elementy stroju tj.

ny natomiast chłopcy grali w piłkę nożną. Korzystaliśmy także
z placu zabaw przy Świetlicy. Po powrocie do Krzywowólki ponownie usiedliśmy do poczęstunku, a na deser zjedliśmy soczyste arbuzy i lody. Pomimo zmęczenia szczęśliwi wróciliśmy do
swoich miejscowości.
Serdecznie dziękujmy Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sławatyczach oraz Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich
w Krzywowólce za ufundowanie poczęstunku. (b.)

Biała Podlaska w starej fotografii

Biała Podlaska, dzieci przy pomniku cara I wojna

Biała Podlaska, cerkiew w Sidorkach,

Fot. Archiwum

okres przed I wojną.

Biała Podlaska defilada, lata trzydzieste

Biała Podlaska defilada, lata trzydzieste
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