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W

związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi nielegalnego zakopywania przez hodowców padłej trzody chlewnej, uprzejmie informuję, co następuje.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr
1069/2009 padła trzoda chlewna stanowi materiał
kategorii 2. Zwierzęta podejrzane o choroby zakaźne powinny być przekazywane do unieszkodliwienia w zakładach utylizacyjnych kat. 2 lub l.
W w/w zakładach uboczne produkty pochodzenia
zwierzęcego są przetwarzane zatwierdzoną metodą
z zastosowaniem odpowiednich parametrów temperatury, czasu oraz ciśnienia. Materiał kategorii l
oraz 2 jest przetwarzany w drodze sterylizacji ciśnieniowej (temperatura 133°C, czas 20 minut pod
ciśnieniem (bezwzględnym) co najmniej 3 barów.
Uzyskana mączka mięsno-kostna i tłuszcz są spalane
w zatwierdzonych spalarniach. Taki sposób obróbki
gwarantuje unieszkodliwienie ewentualnych czynników zakaźnych i zapobiega przedostawania się
tych patogenów do środowiska.
Ponadto hodowcy nie ponoszą kosztów związanych
z przekazywaniem padłych zwierząt do utylizacji,
ponieważ istnieje w Polsce specjalny system dopłat
z budżetu państwa dla zakładów utylizacyjnych odbierających od rolników padłe zwierzęta. Za realizację systemu dopłat do unieszkodliwiania padłych
zwierząt odpowiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na stronie internetowej w/w
Agencji pod linkiem http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/dofinansowanie-kosztow-utylizacjipadlych-zwierzat-gospodarskich.html
dostępny
jest wykaz zakładów utylizacyjnych prowadzących
przedmiotową działalność w poszczególnych województwach oraz kontakt do tych przedsiębiorstw.
Biorąc pod uwagę powyższe istnieje całkowity zakaz
grzebania zwłok padłych zwierząt gospodarskich.
W przypadku stwierdzenia przez powiatowego lekarza weterynarii nielegalnego zakopywania lub
innego niezgodnego z prawem zagospodarowania
w/w zwierząt polecam bezwzględne zastosowanie
przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 maja 2014 roku w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt dotyczące postępowania
z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego
i produktami pochodnymi (Dz. U. 2014 roku poz. 629).
Zgodnie z § 3 pkt 2 (lit. b) w/w rozporządzenia kara
pieniężna za taki czyn może wynosić od 3 000 do
11 000 złotych.
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szą Świętą w kościele p.w. św. Piotra i Pawła w Międzyrzecu Podlaskim 2 września rozpoczęto uroczystości Powiatowej Inauguracji Roku Szkolnego 2016/2017.
W dalszej części goście zaproszeni, przedstawiciele szkół
prowadzonych przez powiat bialski z dyrekcjami i pocztami
sztandarowymi na czele przeszły do Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Sikorskiego, gdzie miała miejsce główna
część uroczystości.
Starosta bialski Mariusz Filipiuk w swoim wystąpieniu przy-

witał zaproszonych gości, którymi byli: poseł na Sejm RP
Stanisław Żmijan, wicekurator Oświaty w Lublinie Ryszard
Golec, kierownik Delegatury w Białej Podlaskiej Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego Małgorzata Bogusz, p.o. kierownika Oddziału Zamiejscowego w Białej Podlaskiej Kuratorium Oświaty w Lublinie Wanda Żukowska, kierownik Filii
w Białej Podlaskiej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubelskiego Andrzej Marciniuk, radni powiatowi: wicestarosta bialski Janusz Skólimowski, przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Ryszard Boś,
wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jolanta Zbucka, przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki
i Infrastruktury Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Marek Sulima, przewodniczący Komisji Samorządowej i Spraw Radnych Mateusz Majewski, członek Komisji Edukacji, Kultury,
Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Marzenna Andrzejuk, wiceprezydent miasta Biała Podlaska Michał
Litwiniuk, burmistrz miasta Międzyrzec Podlaski Zbigniew
Kot, wójt gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz,
wójt gminy Drelów Piotr Kazimierski, a przede wszystkim
dyrekcje szkół ponadgimnazjalnych, dla których powiat jest
organem prowadzącym, nauczyciele i rozpoczynająca nowy
rok młodzież. Starosta złożył pracownikom oświaty i uczniom
życzenia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.
Podczas inauguracji głos zabrali także Stanisław Żmijan, Ryszard Golec, w imieniu wicewojewody lubelskiego – Małgorzata Bogusz, a w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego – Andrzej Marciniuk, dziekan dekanatu międzyrzeckiego
ks. kanonik Józef Brzozowski, Zbigniew Kot i Teresa Sidoruk
– prezes Powiatowego Oddziału w Białej Podlaskiej Związku
Nauczycielstwa Polskiego.
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Powiatowa inauguracja roku szkolnego
Uroczystość była okazją do wręczenia aktów powierzenia stanowiska nowym dyrektorom szkół. Tę funkcję od 1 września
piastują Urszula Szubińska w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu i Piotr Osipiuk w Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Zawadzkiego w Wisznicach.
W trosce o wysoki poziom kształcenia i wychowania młodzieży kadra pedagogiczna zatrudniona w szkołach powiatu bialskiego systematycznie podnosi kwalifikacje oraz dba o rozwój
zawodowy. W roku szkolnym 2015/2016 w szkołach prowadzonych przez Powiat Bialski 16 nauczycieli otrzymało awan-

se zawodowe. Nauczyciele kontraktowi, którzy zdali egzamin
przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej i uzyskali stopień awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego z rąk starosty i wicestarosty otrzymali akty nadania. Byli to: Ewa Piotrowicz – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Międzyrzecu Podlaskim, Monika Swórska – nauczyciel języ-

ka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie Liceum
Ogólnokształcącego w Międzyrzecu Podlaskim, Magdalena
Król – nauczyciel matematyki i fizyki Zespołu Szkół w Jano-

wie Podlaskim, Leszek Nestorowicz – nauczyciel przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu Podlaskim. Złożyli oni także uroczyste ślubowanie
odczytane przez Mariannę Tumiłowicz dyrektora Wydziału
Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. W imieniu nowo mianowanych nauczycieli podziękowała władzom powiatu Ewa Piotrowicz.
Na koniec zgromadzeni mogli usłyszeć zdolną młodzież grającą i śpiewającą z międzyrzeckiego liceum, która pod kierunkiem Doroty Plewki przygotowała krótką część artystyczną.
W roku 2016/2017 w siedmiu szkołach ponadgimnazjalnych
prowadzonych przez powiat bialski rok szkolny rozpoczęło
1791 uczniów w 78 oddziałach.
Anna Jóźwik
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Rada Powiatu Bialskiego V kadencja 2014-2018
Nasi przedstawiciele w powiecie:
Agnieszka Jakoniuk radna Rady Powiatu Bialskiego trzecią kadencję, od
roku 2006.
Okręg wyborczy nr 1, gminy: Janów
Podlaski, Konstantynów, Rokitno
reprezentują
radni:
Agnieszka
Jakoniuk, Ryszard Boś, Tadeusz
Łazowski.
Agnieszka Jakoniuk ur. 14 lipca
1961 r. w Janowie Podlaskim, rodzice Ryszard Ruszkowski i Krystyna z d. Markiewicz oboje pochodzą
z Janowa Podlaskiego. Pan Ryszard
Ruszkowski był wieloletnim prezesem
Gminnej Spółdzielni w Janowie

Podlaskim, pani Krystyna pracowała
w GS. Oboje byli i rodzinnie i zawodowo
związani z tą miejscowością.
Agnieszka Jakoniuk ukończyła Studium
Wychowania Przedszkolnego w Białej
Podlaskiej, studia wyższe rozpoczęła
w Wyższej Szkole Pedagogicznej
w Warszawie (licencjat), ukończyła w
Akademii Podlaskiej w Siedlcach (magisterium).Ukończyła kurs kwalifikacyjny Zarządzanie oświatą.
W 1983 r. rozpoczęła pracę zawodową
w Przedszkolu Samorządowym w
Janowie Podlaskim, gdzie pracuje do
chwili obecnej, od 2001 r. jest dyrektorem placówki.
W naszym przedszkolu panuje typowo rodzinna atmosfera – mówiła Agnieszka Jakoniuk dyrektor
Przedszkola Samorządowego i radna
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Rady Powiatu Bialskiego. Mam wspaniałą kadrę pedagogiczną i personel
pomocniczy.
Rok szkolny 2012/13 w historii przedszkola był najlepszy pod względem
liczebności dzieci, mieliśmy w sześciu
oddziałach 173 dzieci. W tym roku
szkolnym 2016/2017 otworzyliśmy
siódmy oddział, dzieci mamy 159.
Większa liczba oddziałów a mniejsza
dzieci wynika z przepisów- oddział
przedszkolny nie może liczyć więcej niż
25 dzieci, przedtem mieliśmy oddziały
liczące ponad 30 wychowanków. Do
naszej placówki uczęszczają dzieci z
całej gminy Janów Podlaski, co roku
mamy też kilkoro przedszkolaków z
gminy Konstantynów i Rokitno.
Placówka nasza dysponuje dużym placem zabaw wyposażonym w bezpieczne urządzenia, umożliwiające realizację
zadań związanych z rozwojem aktywności fizyczno – ruchowej dzieci.
W związku z niezadowalającym stanem technicznym budynku przedszkola
Rada Gminy podjęła decyzję o budowie
nowego przedszkola przy Szkole Podstawowej, którego realizacja ma się rozpocząć wiosną 2017 r.
Środowisko społeczne w którym
funkcjonuje przedszkole docenia
efekty
prowadzonej
działalności
dydaktyczno
–
opiekuńczej
i
wychowawczej oraz zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa a także kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych. Partnerzy przedszkola
działający w środowisku lokalnym chętnie wspomagają nasze działania edukacyjne i wychowawcze.
Uśmiechy na twarzach dzieci są najlepszą formą podziękowania zarówno mi
jak i nauczycielom, a także osobom z
nami współpracującym.
Agnieszka Ruszkowska wyszła za mąż
w 1980 r. za Janusza Jakoniuka, wychowali dwoje dzieci: Monikę i Pawła.
Mają 12 letniego wnuka Oskara.
Mąż po ciężkiej chorobie zmarł
w lutym 2016 r.
Przygodę z samorządem rozpoczęła
w 2006 r.: - Do kandydowania w wyborach samorządowych namówił mnie
Jacek Hura wójt gminy Janów Podlaski,

a moją kandydaturę poparł gminny
Zarząd koła PSL– mówiła. Wygrana w
wyborach potwierdziła, że ludzie mnie
w tej roli widzą.
W pierwszej mojej kadencji w latach
2006-2010 zmodernizowano drogę na
stadninę, to był mój priorytet i cieszyłam się, że udało się to zadanie wykonać. Drogi powiatowe, które znajdują
się na terenie danej gminy to cały czas
temat gorący, ponieważ do dzisiaj w zakresie drogownictwa powiat ma bardzo
dużo potrzeb, które regularnie, w miarę
możliwości realizuje.
Przez pierwsze dwie kadencje z krótkimi
przerwami byłam członkiem Zarządu
Powiatu i pełnię tę funkcję nadal.
Ważnym zadaniem, które realizował
powiat na terenie Janowa Podlaskiego
była modernizacja i remont Zespołu
Szkół im. biskupa Adama Naruszewicza.
Ten remont jeszcze trwa ponieważ teraz
modernizowany jest budynek internatu. Mam nadzieję, że szkoła doczeka się
również hali sportowej, gdyż jako jedyna w powiecie jej nie posiada. Zespół
Szkół cieszy się popularnością wśród
młodzieży z całej Polski a w tym roku
był największy nabór uczniów do szkoły
w porównaniu ze wszystkimi szkołami
prowadzonymi przez powiat.
Na terenie naszej gminy są drogi powiatowe, które wymagają remontu. Obecnie wykonywane są projekty na dwie
drogi tj. Werchliś -Ostrów i droga od
Osówki do Janowa.
Praca w samorządzie daje mi dużo satysfakcji, zawsze cieszę się, kiedy udaje
się pomóc ludziom i pozytywnie załatwić sprawy z którymi do mnie, jako
radnej powiatowej się zwracają. Jestem
otwarta na potrzeby mieszkańców gminy Janów Podlaski i całego okręgu wyborczego.
Współpraca z samorządem gminnym
a więc Radą Gminy Janów Podlaski i
Wójtem Gminy układa się bardzo dobrze. Zawsze mogę na nich liczyć zarówno w realizacji zadań wynikających
z pracy zawodowej jak i działalności samorządowej.
Praca w przedszkolu jest bardzo absorbująca, działalność samorządowa
nie mniej, tak że w wolnych chwilach z
przyjemnością sięga po dobrą książkę,
jak sama przyznaje ma też swoje
ulubione seriale.
Ewa Koziara
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*Jaka jest sytuacja w powiatowej
oświacie w nowym roku szkolnym?
Jesteśmy przygotowani zarówno od strony kadrowej, jak i bazowej. W tym roku
szkolnym w naszych placówkach rozpoczęło naukę 1791 uczniów, którzy uczęszczają do 78 oddziałów.
Wszystkich nauczycieli uczących jest
ogółem 224. Mamy wykształconą kadrę
pedagogiczną, posiadającą także kwalifikacje zawodowe. Niemniej zmieniające
się przepisy prawne wymagają ciągłego
doskonalenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
Jednym
z
ważnych elementów
dbałości
Wydziału Spraw
Społecznych
o
pracowników szkół
jest stwarzanie warunków
ku ich dokształcaniu i doskonaleniu zawodowemu.
W związku z niżem demograficznym systematycznie maleje liczba uczniów i klas
w szkołach. Wobec tego już od dłuższego czasu staramy się wspólnie z naszymi
szkołami uatrakcyjnić ofertę oświatową.
Odbywa się to poprzez nowe kierunki
kształcenia, zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów, organizację praktyk i staży zagranicznych, konkursów przedmiotowych i językowych,
międzynarodową wymianę nauczycieli i
uczniów.
Powiat prowadzi również Powiatową Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w
Białej Podlaskiej z filiami w Międzyrzecu
Podlaskim, Wisznicach i Terespolu. Swoim zasięgiem obejmuje ponad 27 tys. potencjalnych klientów. Zatrudnia 21 osób,
w tym logopedów, pedagogów, psychologów. Systematycznie wzrasta zapotrzebowanie na usługi poradni. Widzimy
już potrzebę organizacji zajęć z zakresu
wczesnego wspomagania realizowanego przez poradnię.
Zwracamy uwagę na racjonalne i
oszczędne dysponowanie środkami finansowymi. Pozyskujemy też fundusze
pozabudżetowe, w tym środki unijne.
*Jak ocenia pani stan bazy lokalowej
powiatowych placówek oświatowych?
Przygotowując się do nowego roku

Jesteśmy przygotowani
Rozmowa z Marianną Tumiłowicz dyrektorem Wydziału Spraw
Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej
szkolnego, w każdej placówce były
wykonane bieżące naprawy, konserwacje, częściowe malowanie sal lekcyjnych dostosowywanie obiektów do
wymogów
sanitarno-higienicznych.
W Zespole Szkół w Janowie Podlaskim
zostało wbudowane nowe przyłącze
wodociągowe oraz wykonano remont
internatu. W Liceum Ogólnokształcącym
w Międzyrzecu Podlaskim wykonano
klimatyzację pomieszczeń na poddaszu.
W LO w Wisznicach odnowiono korytarze
i klatkę schodową.
Czekamy na pieniądze unijne, które w
sposób istotny poprawiłyby bazę szkolnictwa zawodowego w naszym powiecie. Realizacja projektów przyczyniłaby
się również do uzupełnienia wyposażenia i pomocy dydaktycznych w placówkach objętych projektem.

*Jakie projekty unijne są w planach?
Do Urzędu Marszałkowskiego złożyliśmy
wnioski aplikacyjne w ramach RPO WL na
lata 2014-2020 „Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim”. Celem projektu jest lepsze dostosowanie systemów
kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku
pracy. Drugi wniosek to „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski”, obejmuje on
prace modernizacyjne i dostosowawcze
istniejącej infrastruktury. Jeśli otrzymamy dofinansowanie, w projektach uczestniczyć będą: Zespół Szkół Ekonomicznych i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Międzyrzecu Podlaskim oraz Zespół
Szkół w Janowie Podlaskim.
Szkoły przygotowują się do złożenia
wniosku aplikacyjnego do Działania 2.1
Cyfrowe Lubelskie RPO WL 2014-2020
Działanie 5.2 Efektywność energetyczna
sektora publicznego.
*Uczniowie w szkołach prowadzonych
przez powiat bialski otrzymują stypendia za dobre wyniki w nauce. Jak
będzie w tym roku?
Szacujemy, że stypendia Starosty Bialskiego w tym roku trzyma ok. 150
uczniów. Uzyskać je może uczeń legitymujący się średnią ocen co najmniej
4,5. Kwota comiesięcznego stypendium
wynosi od 60 zł do 150 zł - przy średniej
ocen 5,1.
W ubiegłym roku w stypendia Starosty
Powiat Bialski zainwestował 161.300 zł.
Dodatkowo trzeba nadmienić, że uczniowie Zespołu Szkół w Małaszewiczach
otrzymują stypendia fundowane przez
PKP PLK. W poprzednim roku było 23

stypendystów. Zgodnie z umową stypendialną uczeń, który otrzymuje kwalifikacje zawodowe ma zapewnioną w
PKP PLK pracę. Dotyczy to takich zawodów jak technik transportu kolejowego
i technik automatyk sterowania ruchem
kolejowym. Są to atrakcyjne stypendia,
bowiem ich wysokość wynosi w klasie II
- 350 zł, w kl. III - 400 zł., w kl. V - 500 zł.

*A co będzie z Liceum Ogólnokształcącym w Terespolu?
Chcę zwrócić uwagę na jedną kwestię.
Przeanalizowaliśmy liczbę urodzeń w
latach 1999-2015 w Terespolu, najwięcej dzieci, bo 74 urodziło się w 2001 r. i
niestety dalsze lata to mniejsza liczba,
w 2015 r. urodziło się 50 dzieci. W tym
konkretnym przypadku demografia w
istotny sposób przyczynia się do trudnej
sytuacji LO w Terespolu.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr
1 w Terespolu jest szkoła podstawowa,
do której w tym roku szkolnym uczęszcza 32 uczniów, gimnazjum z 36 uczniami i LO z 29 uczniami. Łącznie w całym
Zespole jest 97 dzieci. W Terespolu funkcjonują dwie szkoły podstawowe i dwa
gimnazja.
W roku ubiegłym i w tym roku nie było
naboru do klas I LO. Na przełomie roku
2016/2017 Powiat Bialski będzie musiał
podjąć decyzję dotycząca przyszłości liceum w Terespolu.
*Pani dyrektor, gdyby miała pani
dziecko w wieku szkoły ponadgimnazjalnej, do jakiej szkoły by pani je wysłała?
Szkoły w powiecie to placówki przyjazne młodym ludziom, nie anonimowe, z
dobrą kadrą nauczycielską.
Wybór szkoły ponadgimnazjalnej jest
wyzwaniem i dla młodego człowieka
i jego rodziców, którzy mają świadomość, że jest to już planowanie ścieżki
zawodowej ich dziecka.
Nasze licea kształcą na dobry poziomie.
Jeśli chodzi o ponadgimnazjalne szkoły
zawodowe to widać, że są uczniowie,
którzy idą do szkoły, aby zdobyć konkretny zawód. Egzamin zawodowy zdają bardzo dobrze, choć czasami nie idzie
to w parze z maturami.
Wybór dalszego kształcenia to decyzja,
która wymaga przemyślenia. Jednak zachęcam wszystkie osoby stojące przed
dylematem wyboru miejsca kształcenia
do szkół prowadzonych przez powiat
bialski.
Rozmawiała: Ewa Koziara
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Sierpniowa sesja Rady Powiatu
Sesję Rady Powiatu poprzedziło
posiedzenie dwóch komisji Rady
Powiatu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Komisji Rolnictwa, Gospodarki
i Infrastruktury w składzie:
Tomasz Bylina,
Mariusz Kostka,
Mateusz Majewski,
Czesław Pikacz,
Marek Sulima – przewodniczący,
Marek Uściński – wiceprzewodniczący.

Komisji Budżetu i Finansów
w składzie:
1. Marzenna Andrzejuk,
2. Jan Bajkowski,
3. Tomasz Bylina wiceprzewodniczący,
4. Mariusz Filipiuk,
5. Mariusz Kiczyński,
6. Mariusz Kostka,
7. Paweł Litwiniuk przewodniczący,
8. Tadeusz Łazowski,
9. Marek Sulima,
10. Marian Tomkowicz.

wiatowej Nr 1010L Międzyrzec Podlaski
(ul. Drohicka) – Zasiadki – gr. woj. (Huszlew) wraz z budową kanalizacji deszczowej od km 0+000 do km 1+072 odc. długości 1,072 km”. Wkład na realizację tych
przedsięwzięć zostanie zabezpieczony w
budżecie Powiatu Bialskiego na 2017 r.
Wysokość wkładu na realizację pierwszego z zadań ustalono na 539.000 zł, a na realizację drugiego zadania - 497.580,22 zł.
Przyjęto także uchwałę zmieniającą
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bialskiego na lata
2016 – 2020 i uchwałę w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Bialskiego na 2016 r.
Ponadto Radny Arkadiusz Maksymiuk
poinformował obecnych, że w niedzielę 7
sierpnia odbyły się Wojewódzkie Igrzyska
Ludowych Zespołów Sportowych. Brała
w nich udział reprezentacja powiatu, która zajęła 7 miejsce. Radny podziękował za
wsparcie Staroście Bialskiemu, wójtowi
gminy Rokitno, wójtowi gminy Biała Podlaska oraz pozostałym działaczom, którzy
przyczyniają się do funkcjonowania Ludowych Zespołów Sportowych.

Z posiedzeń Zarządu Powiatu

O
P

odczas sierpniowej sesji Rady Powiatu, radni podjęli 5 uchwał. Pierwsza
z przyjętych uchwał dotyczyła wyrażenia
zgody na przyjęcie w drodze darowizny
nieruchomości położonej w Maniach,
gmina Miedzyrzec Podlaski do powiatowego zasobu nieruchomości. Jest to
budynek po byłej Szkole Podstawowej
położonej w tej miejscowości, który został przekazany powiatowi bialskiemu
w drodze uchwały Rady Gminy Międzyrzec XX/151/16 z dnia 29 lipca 2016 r.
Planowane jest utworzenie w budynku
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.
Kolejne uchwały odnosiły się do wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu
własnego na realizację dwóch zadań
inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1041L Zalesie – Krzyczew od
km 0+500 do km 3+382,5 odc. długości
2,8825 km” oraz „Przebudowa drogi po-
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kres wakacyjny nie był dla Zarządu Powiatu czasem odpoczynku.
W okresie od dnia 11 sierpnia do 9 września Zarząd Powiatu obradował 5 razy.
Tok pracy zarządu zdominowały sprawy
bieżące, wśród których znalazło się m.in.
przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bialskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej, w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć, o wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim oraz Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie za I półrocze 2016
roku. Zarząd określił także podstawowe wskaźniki i wytyczne oraz
wzory materiałów planistycznych
przyjętych do prac nad budżetem.
Ponadto Zarząd po zapoznaniu się
z wnioskiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Piszczacu, wyraził zgodę na wsparcie finan-

sowe w kwocie 1440 zł na zakup 12
sztuk hełmów strażackich w związku
z wyjazdem drużyny kobiecej na Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze,
które odbyły się w dniach 16-18 września
2016 r. w Polanicy Zdroju. Członkowie
Zarządu zapoznali się także z problemami placówek edukacyjnych i zaaprobowali zakup pieca konwekcyjno-parowego, celem podniesienia jakości żywienia
młodzieży w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu
Podlaskim oraz wykonanie nowego przyłącza wodociągowego do budynku internatu oraz na pomalowanie pomieszczeń
mieszkalnych w internacie w Zespole
Szkół w Janowie Podlaskim.
W kwestiach edukacyjnych Zarząd zapoznał się również z informacją o naborze
w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bialski na rok
2016/17. Planowana liczba oddziałów
klas pierwszych, według stanu na 1 września 2016 r., przedstawia się następująco:
Zespół Szkół w Janowie Podlaskim – 3;
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w
Międzyrzecu Podlaskim – 3; Zespół Szkół
Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim – 4; Zespół Szkół w Małaszewiczach
– 2; Liceum Ogólnokształcące w Międzyrzecu Podlaskim – 3; Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu – 1; Liceum Ogólnokształcące w Wisznicach – 1.
Wśród spraw drogowych pojawiła się
kwestia ujęcia budowy chodnika w m.
Rokitno w dokumentacji projektowej na
przebudowę drogi powiatowej Nr 1036L
Biała Podlaska (ul. Francuska) – Rokitno
– Błonie odcinek Grabanów – Rokitno
od km 2+677 do km 16+427 o długości
13,750 km, na którą to inwestycję Zarząd
jednogłośnie wyraził zgodę.
Zarząd zapoznał się także z wnioskiem
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Międzyrzecu Podlaskim i zaaprobował
udzielenie wsparcia rzeczowego Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej OLDBOY poprzez zakup 3 piłek meczowych
i jednego pucharu, których szacowany
koszt wynosi 400 zł.
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V Piknik Historyczny w Dubicy
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września 2016 r w Dubicy odbył się
kolejny Piknik Historyczny. W tegorocznej imprezie uczestniczyła grupa
rekonstrukcyjna „Bemowo” z Warszawy.
Przygotowali oni cykl prezentacji historycznych związanych z II wojną światową oraz wystawę sprzętu wojskowego
i umundurowania z tego okresu. Tematycznie prelekcje były związane z powojenną historią żołnierzy AK. Uczestnicy
wysłuchali prelekcji na temat Żołnierzy
Wyklętych. Można było także wziąć udział
w konkursie strzeleckim oraz spróbować
żołnierskiej grochówki i kiełbasek. Pod-

Narodowe czytanie Sienkiewicza w Piszczacu

W

tegorocznej edycji ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”
mieszkańcy gminy Piszczac zgromadzili się w sali Gminnego Centrum Kultury
i Sportu 2 września 2016 roku. Celem
wspólnego czytania była popularyzacja

książki oraz poznanie jednego z wielki
dzieł Henryka Sienkiewicza. Organizacją czytania zajęła się Janina Świrska
z Gminnej Biblioteki Publicznej. Zebrani uczniowie oraz zaproszeni goście czytali fragmenty powieści „Quo
Vadis” Henryka Sienkiewicza. Wspólne czytanie rozpoczął sekretarz
gminy Piszczac Arkadiusz Misztal. Następnie
zgromadzona młodzież
gimnazjum odczytywała
fragmenty powieści polskiego noblisty. Każdy
z uczestników otrzymał
pamiątkową kartę z pieczęcią wykonaną specjalnie na tę okazję.
Łukasz Węda

J
czas pikniku chętni mogli samodzielnie
wykonać pamiątkową koszulkę, związaną
z tematem pikniku. Imprezę współorganizowali: Stowarzyszenie OSP „Jedna Dubica”, Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Gmina Wisznice, SGO „Wschód” ASG
Team Wisznice oraz GOKiO Wisznice.
Tekst Elżbieta Sokołowska
Zdjęcia Elżbieta Sokołowska

D

nia 3.09.2016 r. mieszkańcy gminy
Łomazy uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. W tym
roku odczytana została powieść
H. Sienkiewicza „Quo vadis”. To piękna
powieść o miłości, upadającym imperium ale przede wszystkim o sile wiary,
która potrafi góry przenosić.
Celem akcji była popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia
narodowej tożsamości poprzez kontakt
z arcydziełami literatury polskiej.
W czytaniu udział wzięli: Wójt Gminy
Łomazy Jerzy Czyżewski; Dyrektor Zespołu Szkół w Łomazach Anna Filipiuk;
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Łomazach Agata Chwalewska; Kierownik Teatru obrzędowego ,,Czeladońka” Kazimierz Kusznierów; Szkolne Koło
Caritas nr.45 w Łomazach - Wojciech Telaczyński; Radio Biper - Mariusz Maksymiuk, a także pracownicy Gminnego
Ośrodka Kultury, Urzędu Gminy, uczniowie i kadra nauczycielska Zespołu Szkół
oraz mieszkańcy Gminy Łomazy: Teresa
Paszkowska, Barbara Żukowska, EwaPiętka, Agnieszka Horaczyńska, Nata-

ak co tydzień czwartkowe spotkanie seniorów zgromadziło
ponad 20 mieszkańców gminy
Piszczac. Tym razem uczestnicy poznawali sekrety mydła. Dowiedzieli
się o procesach powstawania zapachów. W myśl dewizy „Co natura
daje dla ciała i dla ducha” prelegentami byli przedstawiciele „Mydlarni u Franciszka” z Białej Podlaskiej.
Spotkania odbywają się w ramach
Saloniku 50+ zainicjowanego przez
Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Piszczacu w każdy czwartek w
świetlicy „Jaskółka”.
Łukasz Węda

Piszczaccy seniorzy

Narodowe Czytanie „Quo vadis” w Łomazach
lia Krasuska, Katarzyna Sucharzewska, Anna Marciniuk, Anna Telaczyńska oraz najmłodsza uczestniczka 6
– letnia Zuzanna Telaczyńska.
Cieszymy się, że
w naszej miejscowości została zaprezentowana klasyczna
literatura polska
pisana pięknym
polskim
językiem,
będąca
obecna w skarbcu
światowej
literatury,
została bowiem
przetłumaczona na ponad 50
języków w 60
krajach.

Organizatorzy: Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach Gminny Ośrodek
Kultury w Łomazach, Szkolne Koło Ca(gbp.)
ritas w Łomazach.
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W

poprzednim numerze zaprezentowałam trzy produkty żywnościowe,
wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych. W obecnym numerze przedstawiam
następne dwa produkty. Zostały wpisane
na LPT już w roku 2007, są wytwarzane
przez Misjonarzy Oblatów w Kodniu.
Pierwszym produktem jest „Nektar Św.
Eugeniusza – miód ziołowy”. Tradycja
jego wyrobu sięga początków przybycia
Misjonarzy Oblatów do Kodnia, miało
to miejsce w połowie 1927 r. i jest ściśle związana z tym obszarem. Od dawnych wieków zakonnicy uprawiali zioła
w swoich klasztornych ogrodach, a także wykorzystywali rośliny dziko rosnące.
Nazwa produktu pochodzi od imienia
Ojca Założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów, żyjącego we Francji na
przełomie XVIII i XIX wieku – świętego
Eugeniusza de Mazenoda. Misjonarze
Oblaci, po przybyciu do Kodnia założyli
wokół klasztoru ogrody, sady i pasieki
pszczele.
Podstawowym surowcem do wyrobu
Nektaru jest kwiat mniszka pospolitego,
zwanego mleczem lub dmuchawcem.
Mniszek zakwita wiosną na przełomie
kwietnia i maja. Całe kwiaty w pełni
rozkwitnięte zbiera się w słoneczne dni.
Kwiaty mniszka są następnie odpowiednio gotowane i słodzone miodem z własnej pasieki. Syrop z mniszka jest bogaty
w wiele składników odżywczych, takich
jak witaminy A, C, D, witaminy z grupy B,
potas, magnez, krzem żelazo, garbniki,
związki flawonowe, inulina, kwas krzemowy, asparagina, Na uwagę zasługują
walory zdrowotne tego napoju, dzięki
bogatej ilości składników odżywczych
w kwiatach mniszka, odpowiednio zachowanych w trakcie przygotowania,
napój stosowany jest przy schorzeniach

Produkty tradycyjne z Kodnia
wątroby i dróg żółciowych. Może być
stosowany do ciast, a odpowiednio rozcieńczony jako smaczny napój. Syrop
z mniszka jako skarbnica wymienionych

ka stymuluje produkcję soków żołądkowych i poprawia trawienie
- infekcji dróg moczowych - ze względu
na działanie moczopędne syrop z mnisz-

powyżej witamin, minerałów i innych
substancji, które mają działanie prozdrowotne, jest stosowany w leczeniu wielu
dolegliwości. Jak podaje fachowa literatura działa korzystnie przy leczeniu:
- układu oddechowego - kaszel, chrypka, stany zapalne jamy ustnej i wszelkie
infekcje dróg oddechowych (działanie
przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne)
- układu pokarmowego - miód z mnisz-

ka łagodzi schorzenia pęcherza, nerek
i kamicy moczowej
- leczeniu schorzeń wątroby (np. po
przebyciu WZW czy marskości wątroby)
i woreczka żółciowego
- leczeniu miażdżycy
- łagodzeniu stanów zapalnych skóry
i przyśpieszenie gojenia się ran
- oczyszcza organizmu z toksyn.
Z historią przybycia Misjonarzy
Oblatów ściśle związany jest też napój
„Witaminy Eremity – syrop z czarnego
bzu”. Napój jest wytwarzany w sposób
tradycyjny. Podstawowym surowcem
do wyrabiania Witamin Eremity jest
kwiat lub owoce czarnego bzu zbierane
z dziko rosnących krzewów w okolicach
Kodnia. Dodatkiem podnoszącym walory smakowe jest cytryna oraz cukier
lub miód z pasieki. Gotowy produkt jest
lepkim czarno – fioletowym gęstym napojem o smaku słodko – cierpkim. Baldachy kwiatów czarnego bzu zbiera się
w suche dni, wybierając te, na których
część kwiatostanów nie jest jeszcze rozwinięta. Podczas zbioru owoców bzu
czarnego również ścina się całe baldachy (ważne, żeby wybierać tylko te,
na których owoce są dojrzałe – czarne
i lśniące). Sam pomysł wytwarzania napoju z owoców i kwiatów czarnego bzu
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bazował na ich właściwościach odżywczych i leczniczych. Kwiaty czarnego
bzu zawierają duże ilości flawonoidów,
kwasów fenelowych i organicznych,
a ponadto garbniki, olejek, śluzy, triterpeny, sterole i sole mineralne. W owocach zaś jest sporo glikozydów antocyjanowych, cukrów, pektyn, garbników,
rzadkich kwasów organicznych, rutyny,
a także witamin – C, z grupy B, prowitaminy A. Zarówno kwiaty, jak i owoce
czarnego bzu można więc z pożytkiem
zastosować dla zdrowia i urody. Właściwości lecznicze czarnego bzu znane są
od dawna. W kwiatach, jak i w owocach
są związki mające korzystny wpływ na
układ trawienny i moczowy. Przede
wszystkim działają lekko przeczyszczająco i regulują trawienie, łagodzą
wzdęcia i zgagę. Dodatkowo zaś mają
działanie moczopędne. Dlatego przy
skłonnościach do zaparć czy innych zaburzeń trawienia, a także problemach
z nerkami i obrzękach warto regularnie
popijać napar z kwiatów lub owoców.
Świeże kwiaty można też dodawać do
sałatek czy omletów, a z owoców spo-

rządzać sok albo dżem.Napar z kwiatów
lub sok z owoców to wszechstronny lek
na przeziębienie. Ponieważ działa silnie
napotnie, szybko obniża podwyższoną temperaturę ciała. Ma właściwości
wykrztuśne, więc ułatwia oczyszczenie
oskrzeli z zalegającej w nich wydzieliny.
Wzmacnia błony śluzowe dróg oddechowych i uszczelnia naczynka krwionośne, co ogranicza rozprzestrzenianie
się chorobotwórczych drobnoustrojów. Łagodne działanie przeciwbólowe
wspomaga leczenie bólu głowy i gardła często towarzyszącym przeziębieniu, a właściwości przeciwwirusowe
i przeciwzapalne ułatwiają ostateczne
pokonanie infekcji. Duża zawartość witaminy C, która wzmacnia tkankę łączną
i wspomaga produkcję włókien kolagenowych, jest bardzo przydatna w walce
z cellulitem. Dodatkowym wsparciem
są przeciwzapalne flawonoidy i rutyna
mające działanie uszczelniające naczynka włosowate i zwiększające elastyczność ich ścianek. Aby pozbyć się
nierówności skóry, najlepiej jednocześnie stosować kąpiele z dodatkiem od-

waru z owoców, pijać napar z kwiatów,
ale przede wszystkim regularnie masować ciało olejkiem z czarnego bzu.
Przeciwzapalne właściwości naparów
i odwarów z czarnego bzu doskonale
sprawdzają się w pielęgnacji skóry podrażnionej i zanieczyszczonej, z wągrami. Napary można używać do oczyszczających parówek czy łagodzących
okładów. Dobrze jest po umyciu twarzy
przetrzeć ją, niczym kosmetycznym tonikiem, np. letnim naparem z kwiatów.
Zarówno kwiaty, jak i owoce czarnego
bzu mają działanie moczopędne, kora
zaś (dziś rzadko stosowana) stymuluje
pracę wątroby i działa przeczyszczająco. Właściwości te wpływają korzystnie
na pozbywanie się z ciała toksyn i zbędnych produktów przemiany materii.
W ofercie sprzedaży znajduje się też
miód klasztorny z pasieki brata Jana.
Produkt nie jest jeszcze wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych. Opisane
powyżej produkty kupić można w sklepiku zlokalizowanym w piwnicy zamku
Sapiehów w Kodniu. Można też zmówić
telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Bożena Warda – LODR.
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77 rocznica II wojny światowej
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lat temu, 1 września 1939 roku
o godzinie 4.47 atakiem Niemiec
na Polskę rozpoczął się największy
i najbardziej krwawy konflikt w historii
ludzkości. Działania wojenne dotknęły
ponad 1,5 miliarda ludzi na pięciu kontynentach, z czego 110 milionów zostało
powołane pod broń. Podczas 6 lat wojny
życie straciło, wedle różnych szacunków
od 55 do 80 milionów ludzi. W samym
powiecie bialskim na blisko sto dwadzieścia tysięcy mieszkańców w roku 1939
zginęło w walce, bombardowaniach
i egzekucjach około 25 tysięcy mieszkańców, głównie wyznania mojżeszowego. Ponadto na terenie powiatu pochowanych zostało około 125 tysięcy
jeńców wojennych z Armii Czerwonej,
Włochów, Francuzów i Belgów, którzy
byli więzieni w obozach jenieckich zorganizowanych w Kaliłowie, Sielczyku,
Terespolu, Międzyrzecu Podlaskim i Białej Podlaskiej.
Działania wojenne mieszkańcy Ziemi Bialskiej odczuli w pierwszych godzinach wojny. Już o godzinie 5.00,
1 września zbombardowane zostało
lotnisko wojskowe w Małaszewiczach.
Atak przeprowadziła 1 Flota Powietrzna Prus Wschodnich. Podczas dwóch
faz bombardowania zniszczonych zostało kilkanaście polskich samolotów,
spłonęły też dwa hangary. Oprócz bazy
lotniczej zbombardowano również stację kolejową. Bombardowanie Małaszewicz ponowiono tego samego dnia
w godzinach popołudniowych, spłonęło wówczas kilka domów mieszkalnych.
W wyniku nalotów na bazę w Małaszewiczach śmierć poniosło 12 żołnierzy,
a 35 zostało rannych. O godzinie 6.15
rano, bomby spadły też na bialskie lotnisko, nie wyrządzając jednak większych
strat. Kolejny nalot miał miejsce, podobnie jak w Małaszewiczach, w godzinach
popołudniowych, był on przeprowadzony przez eskadrę 21 niemieckich
bombowców nurkujących JU-87 Stuka.
Drugie bombardowanie miało tragiczne
skutki. Samoloty zrzuciły bomby burzące i zapalające na dzielnice robotnicze
Łuzki i Odpadki położone w pobliżu lotniska, oraz na budynki administracyjne
Podlaskiej Wytwórni Samolotów, w wyniku tego nalotu życie straciło kilkanaście
osób, żołnierzy i cywili, a kilkadziesiąt
zostało rannych. Piloci niemieccy dokładnie wiedzieli kogo atakują, nie przeszkadzało im, że zabijają bezbronnych
cywili. Chodziło o wywołanie poczucia
bezsilności i dominacji. Jednymi z ofiar
w dzielnicy Łuzki była rodzina Jaroszów,
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zginęli wówczas jednocześnie 20 letni
Tadeusz Jarosz i jego 39 letnia matka
Aleksandra Jarosz. Tragedię tę upamiętnia wystawiona w latach 50 przy ulicy
Szumowej kapliczka. Ataki niemieckiego lotnictwa sprawiły, że już pierwszego dnia wojny PWS w Białej Podlaskiej
praktycznie przestała istnieć, doszczętnego zniszczenia dokonał nalot w dniu
4 września. Lotnisko wojskowe w Małaszewiczach zostało ponownie zaatakowane zmasowanym nalotem trzeciego dnia wojny, zrzucono wówczas na
obiekty wojskowe, jak i na wieś ponad
100 bomb co doprowadziło do wielu
pożarów i zniszczenia niemal połowy
zabudowy w miejscowości. Tak bezkarne ataki niemieckiego lotnictwa spowodowane były kompletnym brakiem
przygotowania obrony przeciwlotniczej,
doskwierał szczególnie brak amunicji.
Około 7 września w powiecie bialskim
zaczęli pojawiać się pierwsi uciekinierzy
z atakowanej Warszawy. Niemieccy piloci z lubością ostrzeliwali masę ludzką
podążającą traktem brzeskim na dotąd
jeszcze bezpieczny teren wschodniej
Polski. Wyczerpani drogą w dużej części
pozostawali w okolicach Międzyrzeca
Podlaskiego i Białej. W uciekającym tłumie znalazł się m. in. Prymas Polski kardynał August Hlond, który zatrzymał się
6 września na krótko w Białej Podlaskiej.
Pod koniec pierwszego tygodnia walk
na teren powiatu dotarł wycofujący
się baon marszowy 33 pp. WP z Łomży,
który po kilkudniowym odpoczynku we
wsi Łukowce udał się do Brześcia w celu
wzmocnienia załogi twierdzy.
1 września teren powiatu bialskiego był
praktycznie bezbronny. Stacjonujący
w Białej Podlaskiej 34 pp został skierowany do walk na pomorzu w rejonie Borów Tucholskich, gdzie walczył w dniach
1-4 września w składzie 9 Podlaskiej DP
z XIX Korpusem Pancernym gen. Guderiana. W wyniku przeważających sił wroga cała dywizja została rozbita. Ciężko
ranny została dowódca pułku płk Budrewicz, część żołnierzy i oficerów dostała
się do niewoli, a część przebijając się
w kierunku Bydgoszczy dostała się do
walczącej Warszawy. Niektórym żołnierzom 34 pp udało się powrócić w okolice
Białej Podlaskiej, część z nich dołączyła
do SGO Polesie gen. Kleeberga i walczyła do samego końca kampanii wrześniowej. Wielu z nich przystąpiło do działalności konspiracyjnej, warto nadmienić
iż największy oddział partyzancki operujący na terenie powiatu bialskiego nosił
właśnie nazwę 34 pp.

Ciekawostką jest, że w związku z dalekosiężnymi planami Hitlera dotyczącymi ataku na Związek Radziecki, XIX
Korpus Pancerny gen. Guderiana otrzymał rozkaz zdobycia Brześcia w związku
z czym siły niemieckie ominęły Białą Podlaską, dzięki czemu przez prawie cały wrzesień 1939 roku miasto i
jego okolice były jedynym w którym
nie było sił wroga. Jedynym akcentem
było wkroczenie do miasta, 18 września
patrolu rozpoznawczego złożonego
z trzech czołgów. Doszło do potyczki
między polskim oddziałem batalionu leśnego por. Niedziałkowskiego a jednym
z wozów. Wobec przeważającej siły ognia
nieprzyjaciela, żołnierze polscy opuścili
miasto i skierowali się w kierunku Łomaz. Niebawem w tym samym kierunku
skierowały się też niemieckie czołgi. Do
spotkania sił polskich z owymi czołgami
doszło ponownie na drodze pomiędzy
Dubowem a Łomazami. Niestety z powodu braku odpowiedniego uzbrojenia
i błędów w dowodzeniu śmierć poniosło
18 polskich żołnierzy, a ponad 30 zostało
rannych.
Armia polska, pomimo archaicznego
i niedostatecznego uzbrojenia, praktycznie braku zorganizowanego planu
obrony kraju i nieudolności dowódców
wysokiego szczebla broniła się dzielnie
i ofiarnie w wielu miejscach powstrzymując siły wroga a nawet kontratakując.
Jednak wobec bezczynności sojuszników zachodnich, wyniszczająca walka na przetrzymanie nie mogła trwać
w nieskończoność. Czarę goryczy przelało wkroczenie 17 września na teren
Polski Armii Czerwonej, której oddziały zajęły teren powiatu bialskiego
w dniu 25 września. Stacjonując tu jedynie przez 15 dni, do 10 października
Rosjanie ograbili i wywieźli na wschód
praktycznie wszystko co dało się załadować na wagon, lub ciężarówkę. Choć
obecność wojsk radzieckich trwała tylko
dwa tygodnie jest to temat na oddzielny
artykuł.
Po wkroczeniu wojsk niemieckich teren
powiatu znalazł się na terenie Guberni
Lubelskiej Generalnego Gubernatorstwa. Rozpoczęły się ponad cztery długie lata okupacji niemieckiej, usiane
wieloma zbrodniami i represjami, jednak
pomimo zagrożenia życia swojego i najbliższych mieszkańcy powiatu bialskiego wielokrotnie wykazali się odwagą
w walce z okupantem jak i człowieczeństwem udzielając pomocy więźniom
i uciekinierom.
Grzegorz Siemakowicz
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GMINA ŁOMAZY położona jest w Powiecie Bialskim,
w północno-wschodniej części województwa lubelskiego na obszarze tzw. Zaklęsłości Łomaskej. W skład
administracyjny gminy wchodzi 19 sołectw: Łomazy I, Łomazy II, Bielany, Burwin, Dubów, Huszcza I,
Huszcza II, Kopytnik, Koszoły, Krasówka, Korczówka, Kozły, Lubenka, Jusaki-Zarzeka, Stasiówka, Studzianka, Szymanowo, Wola Dubowska i Wólka Karczowska. Gmina liczy 5.250 mieszkańców.

P

owierzchnia wód na terenie gminy
wynosi ok. 201 ha. Największa rzeka
to Zielawa, zaliczana do III klasy czystości, jej dopływy to Lutnia, Żarnica, a także Grabarka. Gmina Łomazy jest typowo
rolnicza. Większość mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa, w granicach Gminy funkcjonuje 1873 indywidualnych
gospodarstw rolnych. Zajmują one 85
% ogólnej powierzchni gruntów Gminy.
Lasy i grunty leśne zajmują 4588 ha powierzchni Gminy.
Jednym z najważniejszych czynników
aktywizujących rozwój gospodarczy
Gminy jest rozwój przedsiębiorczości.
Na terenie Gminy Łomazy zarejestrowanych jest wiele podmiotów gospodarczych. Są to głównie zakłady usługowe:
usługi budowlane, mechanika pojazdowa, stacje paliw, usługi transportowe
i placówki handlowe. Działalność wytwórcza stanowi niewielki procent ilo-

Gmina Łomazy

ści podmiotów gospodarczych. Są to:
piekarnia, zakłady stolarsko-budowlane
produkujące stolarkę drzwiową i okienną oraz meble.
Najważniejszy szlak drogowy to odcinek
drogi wojewódzkiej nr 812 Biała Podlaska – Krasnystaw oraz drogi powiatowe
łączące Łomazy z sąsiednimi gminami.
Łącznie przez gminę przebiega 317,6
km dróg.
Zaopatrzenie mieszkańców Gminy Łomazy w wodę do celów konsumpcyjnych odbywa się w większości z wodociągu gminnego, ścieki odprowadzane
są do gminnej oczyszczalni ścieków.
W gminie istnieją warunki do tworzenia
bazy turystycznej opartej na walorach
przyrody i dziedzictwa kulturowego.
Wśród zabytków wpisanych do rejestru
wymienić można m.in.:
- Zespół Kościoła Parafialnego pod we-

zwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła
Kościół Łomazach obejmujący kościół w
stylu neogotyckim, murowany, wybudowany w 1907 r., wraz z plebanią. (Fot.1)
• klasycystyczną drewnianą Kaplicę
cmentarną pod wezwaniem św. Jana
w Łomazach, wybudowaną w połowie
XIX wieku i odrestaurowaną w 2003 r.
(Fot.2)
• cmentarz mahometański w Studziance.
(Fot.3)
Istnieją także pomniki przyrody: • Głaz
narzutowy z szaro-czerwonego granitu
o obwodzie 540 cm w lesie „Olszynka”
w Korczówce, wiąz szypułkowy w Lubence, 2 jesiony o obwodzie 370 i 375
cm w Koszołach.
Historię regionu, sposób i warunki życia mieszkańców wsi, a także kolekcję
militariów poznać i obejrzeć można
w prywatnym muzeum wsi w Studzian-

(Fot.3)

(Fot.1)

(Fot.2)
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ce, w Izbie pamięci przy Zespole Szkół
w Łomazach, w Gminnym Ośrodku Kultury w Łomazach. Dla amatorów jazdy

(Fot.4)

(Fot.4)

konnej istnieją warunki do aktywnego
wypoczynku, np. w Lubence czy Krasówce. (Fot.4)
Tradycje regionalne kultywują: Gminny
Ośrodek Kultury w Łomazach, Zespół
„Czeladońka” z Lubenki, Stowarzyszenie Miejscowości Studzianka, Łomaskie
Stowarzyszenie Rozwoju, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „TŁOKA”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lubenki
„Grabarka”.
Zespół Czeladońka istnieje od 1980
roku. Swoimi występami uświetnia imprezy kulturalne nie tylko na terenie
gminy, ale także na terenie powiatu
i województwa. (Fot.5)
Na terenie gminy działają zespoły: „Śpiewam bo lubię”, „Studziańczanie”, „Luteńka”, „Zielona Kalina”, „Pohulanka” .
W tym roku zespół „Śpiewam bo lubię”
obchodził 10-lecie działalności. Z tej
okazji zespół wydał płytę, na której znajdują się najpiękniejsze piosenki biesiadne. (Fot.6)
W Gminie prężnia działa Strażacka Orkiestra Dęta, która swoimi występami
uświetnia uroczystości gminne i powia-
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(Fot.5)

towe. (Fot.7)
Gmina Łomazy leży na dawnym szlaku
królewskim –Kraków-Lublin-Wilno. W związku z tym co roku w
Łomazach odbywa się
Jarmark
Jagielloński.
Jest to jedna z najciekawszych imprez historycznych połączonych
z atrakcjami kulturalnymi w naszym regionie.
(Fot.8)
Cyklicznie też organizowane są Dożynki
Gminne, w których biorą udział sołectwa z terenu gminy. W tym roku
oprócz wszystkich zespołów z gminy Łomazy na dożynkach zadebiutował zespół „Pohulanka” Kopytnika.
(zdjęcie 10) (Fot.9)
Gmina Łomazy, to także coroczne spotkania z Kulturą Tatarską w Studziance,
gdzie co roku odbywa się bieg tatarski,
a w 2016 roku także spływ kajakowy

rzeką Zielawą. Podczas tego spotkania
można zasmakować potraw tatarskich

(Fot.8)

serwowanych przez Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Studzianka. (Fot.10)
Cykliczną imprezą kulturalną na terenie gminy od kilku lat jest Piknik
Rodzinny organizowany w Łomazach
i Piknik Rodzinny „Ułani, ułani… orga-

(Fot.6)
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(Fot.9)

(Fot.10)

(Fot.12)

(Fot.13)

nizowany przez Stowarzyszenie TŁOKA w Koszołach.
Gmina Łomazy nie zapomina też
o oświacie. Budynek Zespołu Szkół,
sala gimnastyczna i boisko sportowego „Orlik” to bardzo dobra baza
umożliwiająca wszechstronny rozwój
dzieci i młodzieży z terenu gminy.
(Fot.11,12)
W ostatnich latach najważniejsze inwestycje gminy to: termomodernizacja Zespołu Szkół, remont Ośrodka Zdrowia w Łomazach, remonty
dróg gminnych, budowa wodociągu.
(Fot.13)
(Fot.13)

W

2016 roku Gmina realizuje takie inwestycje jak: przebudowa
drogi powiatowej nr 1071L na terenie gminy Łomazy, budowa wodociągu w miejscowościach Kozły, Korczówka, Wólka Korczowska, budowa
ulicy Słonecznej w Łomazach.
Władze gminy są zainteresowane
rozwojem Odnawialnych Źródeł
Energii. W tym celu w 2016 roku Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie
dotyczący projektu „Czysta energia

w gminie Łomazy”, gdzie zaplanowano przyłącza dla gospodarstw indywidualnych w ilości - 220 instalacji
solarnych, 112 instalacji fotowoltaicznych i 21 pieców ekologicznych.
Na terenie gminy Łomazy od 2015
roku w miejscowości Kopytnik funkcjonuje farma fotowoltaiczna.
Położenie gminy na ciekawie ukształtowanym terenie, z dala od miast,
a także brak zakładów produkcyjnych pozwoliło zachować walory

naturalne obszaru. Pola, lasy, łąki zostały poprzecinane dróżkami, przy
których stoją kapliczki i krzyże. Wręcz
kuszą aby nimi wędrować i cieszyć
się widokami tych miejsc.
W dzisiejszych czasach są to walory,
o które coraz trudniej, gdy choć trochę chcemy oderwać się od miejskiego zgiełku WARTO zawitać w łomaskie strony!

ZAPRASZAMY

(ug.)
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Sprawiedliwie dzielić chlebem
R

olnicy, mieszkańcy gminy Tuczna
oraz goście uczestniczyli we Mszy św.
odprawionej 21 sierpnia 2016 r. przez
proboszcza parafii ks. Henryka Szustka,
który też poświęcił wieńce dożynkowe.
Barwny korowód dożynkowy przeszedł

od kościoła parafialnego na boisko
szkolne przy Zespole Szkół w Tucznej.
Tą część uroczystości rozpoczęła prezentacja wieńców z sołectw: Bokinka Królewska, Choroszczynka, Dąbrowica
Duża, Międzyleś, Tuczna, Wiski, Wła-

W

Aleksandrówce 21 sierpnia 2016 r. odbyły się Dożynki Gminne gminy Drelów. Wspaniała organizacja mieszkańców
oraz wszystkich osób zaangażowanych w
przedsięwzięcie, a także sprzyjająca pogoda,
złożyły się na naprawdę udaną imprezę.
Po mszy świętej sprawowanej przez proboszcza parafii Ostrówki pw. św. Stanisława
Bp. i M. ks. Zdzisława Brzoskowskiego, ks.
Karola Nasiłowskiego z Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowych przy Konferencji Episkopatu Polski, ks. Arkadiusza, ks.
Edwarda oraz ks. Dariusza, odbyła się część
oficjalna uroczystości.
Jako pierwsze zaprezentowały się poczty sztandarowe: Rady Gminy Drelów, OSP
RP Odział Gminny, OSP z Drelowa, OSP z
Dołhy, OSP z Szach, OSP z Żerocina oraz
OSP z Wors. Poczty sztandarowe prowadził druh Krzysztof Tomczuk z OSP Dołha.
Następnie przed sceną zaprezentowały się
delegacje wieńcowe z Aleksandrówki, Żerocina, Szóstki, Wors, Kwasówki, Szach,
Drelowa, Łózek i Wólki Łózeckiej.
Zaskoczeniem dla wszystkich zgromadzonych był udział w korowodzie dożynkowym
dzieci niosących swój własny wieniec, wykonany przez osoby uczęszczające na warsztaty artystyczne organizowane w Świetlicy
Gminnego Centrum Kultury w Drelowie.
Dzieci pięknie ubrane w stroje ludowe, prowadzone przez najlepszą żniwiarkę - Postalnicę, zaprezentowały krótkie przedstawienie opisujące tradycję przyniesienia wieńca
i chleba ze wsi do dworu. Wieniec dziecięcy
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dysławów i Żuki.
Starostowie dożynek Monika i Ireneusz Czubla przekazali wójtowi gminy
Zygmuntowi Litwiniukowi chleb z tegorocznych zbiorów, który on obiecał
dzielić sprawiedliwie.
Przewodniczący Rady Powiatu Mariusz Kiczyński wręczył
rolnikom z terenu gminy Dyplomy Uznania za efektywne
gospodarowanie.
Dyplomy
otrzymali: Grażyna i Marek
Rzadkowscy, Marta i Marek
Wasilewscy, Wioletta i Piotr
Sozoniukowie, Agnieszka i
Adam Czapscy i Sylwester
Olędzki. Wyróżnionym rolnikom gratulował Zygmunt Litwiniuk wójt gminy i Zbigniew
Sokołowski przewodniczący
Rady Gminy.
Wójt gminy i przewodniczący Rady Gminy podziękowali pani Ewie Jarosiewicz
i panu Tomaszowi Kukawskiemu za pracę i zaangażowanie w organizację inicjatyw kulturalno-promocyjnych.
W tegorocznych dożynkach uczestni-

czyła też delegacja z partnerskiej gminy
Klejniki na Białorusi.
Wszystkie wieńce dożynkowe zostały

uhonorowane nagrodami pieniężnymi,
I miejsce zdobył wieniec z Bokinki Królewskiej, II miejsce Tuczna, III miejsce
Władysławów.
(e.)

Aleksandrówka 2016
decyzją wójta Piotra Kazimierskiego oraz
prowadzącej uroczystość Wiesławy Zaremby, dyrektor GCK w Drelowie, został włączony do konkursu na Najpiękniejszy wieniec
dożynkowy.
Przekazanie chleba dożynkowego oraz prezentację Starostów – gospodarzy z Aleksandrówki Agnieszki i Dariusza Marczuków,
poprzedził występ Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca «Drelowiacy» z Drelowa.
Publiczność wysłuchała przemówień Wójta
Gminy Drelów Piotra Kazimierskiego, Starosty Bialskiego Mariusza Filipiuka, posła na
Sejm Stanisława Żmijana, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego
dr Przemysława Litwiniuka oraz Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki i
Infrastruktury Marka Sulimy.
Decyzją komisji konkursowych w konkursie na:
* Najpiękniejsze stoisko promujące wieś
pierwsze miejsce zdobyło stoisko z Szóstki.
*Najpiękniejszy
wieniec współczesny
pierwsze miejsce zdobył wieniec uwity przez
Szachy, drugie miejsce
- Wólka Łózecka, trzecie miejsce - Szóstka.

*Najpiękniejszy wieniec tradycyjny
pierwsze miejsce ex equo zdobyły panie
z Żerocina i Wors, drugie miejsce - Drelów,
trzecie - Kwasówka.
*Nagrodę specjalną w postaci sfinansowania biletów na seans otrzymały dzieci, po raz
pierwszy biorące udział w dożynkach z własnym wieńcem.
Wójt Gminy Drelów Piotr Kazimierski ogłosił
również miejscowość, w której odbędą się
Dożynki Gminne 2017 i będzie to Danówka,
której pomocą będą służyły wsie: Witoroż,
Strzyżówka i Leszczanka.
Ostatnim punktem dożynek był koncert
Zespołu «Spełnienia marzeń!», na którym
zgromadzeni goście bawili się do późnych
godzin nocnych.
Anna Ostapiuk
GCK w Drelowie
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W dniu 4 września 2016 na placu przy
Domu Ludowym w Berezie odbyły
się Gminne Dożynki. Organizatorami
dożynek byli: społeczność wsi Bereza, Wójt Gminy Krzysztof Adamowicz
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim.

Dożynki w gminie Międzyrzec Podlaski

Obchody święta plonów zainaugurowane zostały uroczystą mszą świętą
koncelebrowaną przez ks. kan. Józefa
Brzozowskiego i ks. prałata Michała
Domańskiego. Uroczystości obrzędowe
Gminnych Dożynek rozpoczęły się od
powitania gości przez wójta Krzysztofa
Adamowicza oraz prezentacji wieńców
przygotowanych przez poszczególne
miejscowości z gminy Międzyrzec Podlaski. Towarzyszyły temu informacje na temat każdej miejscowości. Następnie starostowie dożynek – Teresa Nikończuk
i Tadeusz Rosiński przekazali na ręce
Wójta Gminy chleb dożynkowy, który

zgodnie z tradycją został podzielony tak,
aby w żadnym domu go nie zabrakło.
Następnie radni z gminy rozdzielili chleb
pomiędzy uczestnikami uroczystości.
Dożynki były okazją do uhonorowania
rolników. Odznaczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużonych
dla rolnictwa” otrzymali: Bożena Jędruchniewicz , Dariusz Pawłowski,
Edward Litwiniuk z Berezy, Ewa
Biernacka z Rudnik, Grzegorz Kowalski z Mań, Janusz Dąbrowski z
Tłuśćca, Łukasz Łaziuk z Tłuśćca, Paweł Bogucki z Jelnicy, Piotr Semeniuk z Sitna, Waldemar Bartoszuk z
Berezy, Zbigniew Kowalski. Odznaczenia wraz z Wójtem Krzysztofem
Adamowiczem wręczali: Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Przemysław Litwiniuk oraz
Starosta Bialski Mariusz Filipiuk.
Nie zabrakło konkursów dożynkowych:
„Najlepszy chleb dożynkowy”- do konkursu zgłosiło się 7 chlebów ( dwa chleby z Berezy, Jelnica, Misie, Pościsze,
Przychody i Żabce). I miejsce zdobyła
miejscowość Jelnica, II miejsce Misie, III
miejsce przyznano dla Pościsz. Konkurs
„Wieniec dożynkowy tradycyjny”, w którym rywalizowały ze sobą 8 wieńców
z korowodu dożynkowego. Wszystkie
wieńce były piękne i kolorowe jednak
trzeba było wybrać 3 zwycięzców. Jury
zdecydowało, że pierwsze miejsce należy się wieńcowi wykonanemu przez
miejscowość Bereza drugie miejsce przy-
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Święto Plonów Gminy Łomazy

więto Plonów Gminy Łomazy odbyło
się21 sierpnia. Mieszkańcy sołectw
przygotowali wspaniałe wieńce oraz bogato zdobione i suto zaopatrzone stoiska.
Wśród przybyłych gości spotkać można
było: Starostę Bialskiego - Mariusza Filipiuka, Wicestarostę Bialskiego - Janusza
Skólimowskiego, Radnego Powiatu Bialskiego - Mateusza Majewskiego, Kierownika KRUS w Białej Podlaskiej - Marka

Uścińskiego, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego - Przemysława Litwiniuka, Skarbnika Powiatu
Bialskiego - Stefana Klimiuka. Na scenie
zaprezentowały się gminne zespoły śpiewacze: „Pohulanka” z Kopytnika, „Luteńka” z Koszoł, „Śpiewam bo lubię” z Łomaz,

padło wieńcowi z miejscowości Przychody , a trzecie zdobyła miejscowość Manie
– Przyłuki. W konkursie brały ponadto

udział wieńce z Rogoźnicy, Tłuśćca, Wysokiego, Zaścianek i Żabiec. Do konkursu na „Wieniec dożynkowy współczesny”
zgłosiło się 2 miejscowości . I miejsce
przyznano Rogoźniczce, II miejsce zdobyły Pościsze. Do konkursu na najładniejsze stoisko promujące wieś zgłosiło
się 11 miejscowości. Pierwsze miejsce
zdobyła miejscowość Misie, drugie miejsce przyznano Rzeczycy, trzecie miejsce
zdobyły Strzakły. W kategorii stoiska
konkurencja była niezwykle wyrównana,
piękne prezentacje wsi przygotowały:
Bereza, Jelnica, Pościsze, Przychody, Rogoźnica, Wysokie, Zaścianki i Żabce.
Po oficjalnej części obchodów święta
plonów, przyszedł czas na dobrą zabawę, o co zadbali prezentujący się na scenie artyści.
(gmp.)

«Studzianczanie» ze Studzianki, «Zielona
Kalina» z Dubowa, a także «Kapela Podlaska» z Siemiatycz oraz «Cygańskie rytmy» z Hańska. Akustycznie zagrał zespół
«TENTATIVE» a o zabawę przy muzyce
zadbał «Sonel» oraz gwiazda disco polo
«DIN DONG». Wszystkich przybyłych do
wspólnej biesiady zaprosiła «Jagna i Antek». Starostami tegorocznych dożynek
byli Państwo Wioletta i Marian Szoplińscy z Łomaz.
(GL.)
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Gmina Kodeń dzisiaj

mina Kodeń liczy 3.724 mieszkańców (stan na 26.08.2016 r.) i zajmuje obszar 150,33 km², z czego 65% stanowią użytki rolne, a 27% użytki leśne.
Średnia liczba mieszkańców na 1 km²
wynosi 24,77 osób.
Od wschodu granica gminy biegnie
wzdłuż rzeki Bug, która w tym miejscu
jest także granicą Polski i Unii Europejskiej z Republiką Białorusi. Od północy
graniczy z gminą Terespol, od zachodu
z gminami Tuczna i Piszczac, a od południa z gminą Sławatycze.
Obszar gminy podzielony jest na 19 sołectw, w obrębie, których znajduje się 17
miejscowości.
Przez gminę przebiega droga wojewódzka nr 816, tzw. „Nadbużanka” łącząca, Terespol – Kodeń – Sławatycze – Włodawę
– Dorohusk – Horodło – Zosin.
Odległość do miasta powiatowego Biała
Podlaska wynosi 45 km. Do najbliższej
stacji kolejowej znajdującej się w Terespolu jest ok. 20 km.
Dużym atutem gminy są jej bogate walory przyrodniczo-krajobrazowe. Położona jest w obrębie Nadbużańskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, który
zajmuje ok. 17% jej powierzchni. Przez
teren gminy prowadzi turystyczny Nadbużański Szlak „Przyjaźni”, „Nadbużański
Szlak Rowerowy” oraz „Szlak Kajakowy
Bug – Krzna”. Niewątpliwie największą
atrakcją jest szlak „Green Velo”, który niestety na naszym terenie poprowadzony
został istniejącymi już wcześniej drogami. Mimo tego zaobserwowano duży
wzrost ilości turystów-rowerzystów, jadących drogami naszej gminy.
Zaletą gminy jest też stan środowiska naturalnego: czyste powietrze, woda i niezanieczyszczone, chociaż słabe, gleby.
W sposób naturalny wpisuje to gminę
w rozwój biogospodarki oraz turystyki
skierowanej do mieszkańców zurbanizowanych terenów w Polsce.
Wśród problemów, z jakimi boryka się
gmina, wyliczyć można:
- słabe gleby uniemożliwiające uzyskiwanie wysokich plonów klasycznych
upraw, głównie zbóż;
- tendencję ujemnego przyrostu naturalnego i migrację, głównie młodzieży,
za granicę lub do większych ośrodków
w poszukiwaniu pracy. W 2008 roku
na terenie gminy mieszkało 4051 osób
w 2016 już tylko 3724, stanowi to ok. 8%
spadek liczby mieszkańców;
- zły stan dróg. Na drodze wojewódzkiej
nr 816 o łącznej długości 22 km nowa
nawierzchnia jest na odcinku ok. 5 km.
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Drogi powiatowe – na 47 km aż 10 km
jest nieutwardzonych, żaden z fragmentów tych dróg nie ma nowej nawierzchni. Drogi gminne – na 105 km tylko ok 20
km jest wylanych asfaltem.
Rolnictwo, przemysł
Większość mieszkańców gminy, tak jak
ich przodkowie, zajmuje się rolnictwem.
Dużym problemem jest wspomniany
wyżej stan gleb. Są to głównie gleby V
i VI klasy. W uprawach dominują zboża,
a wśród nich kukurydza, owies, pszenżyto, żyto. Hodowla zwierząt to głównie
bydło opasowe, w mniejszym zakresie
trzoda chlewna, owce, a także konie.
Z dużych przedsiębiorstw rolnych swą
siedzibę na terenie gminy mają dwie
firmy: PPHU AVENA w Kodniu zajmująca
się głównie uprawą kukurydzy i hodowlą trzody oraz Mazzoni w Kostomłotach
– duży producent sadzonek truskawek
przeznaczonych na eksport.
Pozytywną tendencją w rolnictwie na terenie gminy jest wzrost umaszynowienia
gospodarstw (zasługa dostępności środków z UE). Problemy to: nierozwiązana
od lat kwestia melioracji oraz szkody
czynione przez dzikie zwierzęta i wyjałowiona gleba.
Słabo rozwinięta jest w gminie pozarolnicza działalność gospodarcza. Znajdują
się tutaj małe i nieco większe przedsiębiorstwa. Dwa turystyczne: Dolina Bugu
i Zajazd Kodeński oraz mogąca odegrać
wielką rolę w życiu gminy firma Ireneusza Piskorza, o którym głośno w Polsce
w związku z przełomowym wynalazkiem
pozyskiwania energii z wiatrów nietypowymi „wiatrakami”.

Edukacja
W gminie istnieje Zespół Placówek
Oświatowych, w skład którego wchodzą:
Szkoła Podstawowa im. kpt. Michała Fijałki, Gimnazjum Publiczne im. Jana Sapiehy oraz Przedszkole Samorządowe.
Edukacją objętych jest 390 uczniów.
Uczniowie szkół są laureatami wielu konkursów wojewódzkich, krajowych i mię-

dz ynarodowych.
Wyniki sprawdzianów szóstoklasistów plasują ich
powyżej średniej
powiatowej. Wiele
sukcesów odnoszą
także na płaszczyźnie sportowej zwłaszcza w lekkoatletyce.
Kultura
W 2000 roku w Kodniu utworzono Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki.
Jest to samorządowa instytucja kultury.
Prowadzi ono wielokierunkową działalność rozwijającą potrzeby kulturalne
mieszkańców. Wśród wielu przedsięwzięć można wymienić zajęcia: rękodzieła artystycznego, kulinarne prowadzone dla dzieci, próby teatralne Klubu
Seniora, zajęcia w zakresie śpiewu ludowego i kultywowania regionalnej kultury muzycznej.
Wiele imprez odbywa się, co roku, są to
między innymi: Gminny Przegląd Grup
i Zespołów Kolędniczych, Gminny Turniej Tenisa Stołowego, Kiermasz Wielkanocny, Dożynki Gminno-Parafialne, Dni
Kodnia, Pożegnanie Lata.
25 lat istnienia obchodził niedawno
Zespół Śpiewaczy „Jarzębina” z Zabłocia. Członkinie zespołu wykonują
pieśni w języku polskim i w gwarze
nadbużańskiej. Prezentują się na
konkursach, dożynkach powiatowych
i imprezach gminnych. Największym
sukcesem występujących Pań było zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.
Ważną pozycję w życiu kulturalnym
gminy zajmuje Grupa Teatralna Perły
Życia. Tworzą ją osoby niepełnospraw-

ne - uczestnicy Środowiskowego Domu
Samopomocy i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kodniu. Grupa działa od 2010 r.
W swoim repertuarze grupa ma przedstawienia, pokazy literacko - wokalno
- taneczne, spektakle, w tym: «Quo va-
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dis Domine» (2010), «Wichry istnienia»
(2011) i «Hrabina Cosel» (2014) - wystawione w Teatrze Nowym im. Kazimierza
Dejmka w Łodzi oraz filmy - «Hrabina Cosel» i « Brühl - meandry natury ludzkiej»
na podstawie dzieł literackich Józefa
Ignacego Kraszewskiego.
Działalność społeczna w gminie skupia się w stowarzyszeniach – działają
u nas: Towarzystwo Przyjaciół Kodnia,
współorganizator m.in. Biegu Sapiehów
oraz Memoriału im. Stanisława Seheniuka w piłce siatkowej, Koło Kodeńskie
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata
Alberta prowadzące w zabytkowym
obiekcie letniej rezydencji Sapiehów od
1992 roku całodobowy Dom Pogodnej
Starości dla kobiet.
Kodeń, od wieków, to jeden z największych ośrodków kultu maryjnego
w Polsce.. W bazylice znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Kodeńskiej,
który został sprowadzony do Kodnia
w 1630 roku przez Mikołaja Piusa Sapiehę. W 1723 roku nastąpiła trzecia na
ziemiach polskich koronacja obrazu koronami papieskimi. Po powstaniu styczniowym rząd carski skonfiskował dobra
parafii, a po utracie przez Kodeń praw
miejskich i likwidacji parafii obraz został
wywieziony do Częstochowy. Po I wojnie
światowej przywrócono parafie, którą
przejęli Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. W 1927 roku cudowny obraz powrócił do Kodnia. Rokrocznie kodeńskie
sanktuarium odwiedza blisko 150 tys.
wiernych Najwięcej pielgrzymów przybywa 14 i 15 sierpnia z okazji Głównego
Odpustu Diecezjalnego Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny.
W gminie, oprócz katolików, mieszkają
także wyznawcy religii prawosławnej.
W przeszłości na tym terenie stanowili
większość. Dzisiaj największa cerkiew
w gminie znajduje się w Zabłociu.
W Kostomłotach znajduje się jedyna
w Polsce parafia Kościoła Neounickiego.
Drewnianą grekokatolicką cerkiew neounicką zbudowano w pierwszej połowie
XVII wieku. Dziś Sanktuarium w Kostomłotach ściąga do siebie rzesze pielgrzymów i turystów.
Zabytki i przyroda
W gminie zlokalizowanych jest wiele zabytków, głównie związanych z twórcami
świetności Kodnia – rodem Sapiehów.
Wśród nich na szczególną uwagę
zasługują:
- kościół św. Ducha (dawna cerkiew późnogotycka) – świątynia ta została ufundowana wraz zamkiem kodeńskim przez
wojewodę nowogrodzkiego Pawła Sapiehę i zbudowana ok. 1540 roku,
- renesansowy kościół św. Anny, który

otrzymał tytuł Bazyliki Mniejszej (zbudowany w latach 1631 -1640), w którym
znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej Kodeńskiej,
- kaplica cmentarna pw. św. Wawrzyńca
(1683 -1685) w Kodniu,
- jedyna w Polsce drewniana cerkiew
unicka św. Nikity z XVII w., o statusie

Sanktuarium Unitów Podlaskich, w Kostomłotach, - Pałac Sapiehów z XVIII w.,
zwany Placencją, w Kodniu.
Nadbużańska nieskażona przyroda bogata jest w siedliska rzadko występujących ptaków i wyjątkowych gatunków
roślin. Wijące się wśród pól i lasów ścieżki dla pieszych i rowerzystów przenoszą
nas w świat ciszy i spokoju. Wszystko to,

podparte meandrami zasobnego w ryby
Bugu, znajduje się na terenie obszarów
chronionych Natura 2000.
Kodeń i jego okolice to doskonałe miejsce do rodzinnego wypoczynku z dala
od miejskiego zgiełku w otoczeniu
urokliwych krajobrazów. To miejsce na
niezapomniane krótsze (weekendowe)
i dłuższe (urlopowe) pobyty.
Nasza baza noclegowa i gastronomiczna
opiera się na obiektach: Domu Pielgrzyma Misjonarzy Oblatów, Zajazdu Kodeńskiego, ośrodka Dolina Bugu i gospodarstw agroturystycznych.

Plany na przyszłość
Korzystając z możliwości pozyskiwania
środków na rozwój gminy z Unii Europejskiej, planowana jest dalsza rozbudowa
infrastruktury drogowej i modernizacja
obiektów będących własnością Urzędu
Gminy.
Obecne władze gminy, z wójtem Jerzym Trociem, dużą uwagę przywiązują do poprawy warunków nauczania
w szkołach i przedszkolu.
Aby to uzyskać, złożone
zostały wnioski na budowę nowego przedszkola
i rozbudowę oferty edukacyjnej dla przedszkolaków.
Złożono także wnioski na
poszerzenie oferty programowej dla uczniów szkoły
podstawowej i gimnazjum
oraz zakup pomocy naukowych. W planach ujęto stworzenie pracowni
przedmiotowych, wzrost
liczby zajęć pozalekcyjnych, organizowanie wycieczek do ośrodków przemysłowych w całej Polsce i Zielone Szkoły.
Na początku 2016 r. złożony został wniosek o środki na wymianę starych, mało
efektywnych i zanieczyszczających powietrze pieców c.o. na nowe, opalane
biomasą (drewno, pelet). Wielu mieszkańców zgłosiło chęć zainstalowania
paneli
słonecznych
i
powietrznych
pomp ciepła.
Dzięki
temu
nasze otoczenie będzie nadal czyste.
Przygotowujemy się na pozyskanie środków na rozwój
infrastruktury
turystycznej.
Po d s u m o w u jąc tę garść
informacji na
temat gminy Kodeń, można powiedzieć,
że jest to gmina o bardzo dużych tradycjach i dużej otwartości na przyszłość.
Część historyczną opracowano na podstawie:
1. Górny Bolesław „Monografia powiatu
bialskiego województwa lubelskiego”,
1939 r.
2. Tłomacki Andrzej „Sapiehowie kodeńscy: historia rodu od kolebki do współczesności”, 2009 r.
3. Zugaj Leszek „Zarys historii Kodnia. Od
średniowiecza do współczesności.”, 2011
r. Urząd Gminy Kodeń. Tekst: Andrzej Krywicki
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Kraina możliwości turystycznych obszaru
P
owiat bialski można zwiedzać na milion różnych sposobów. Rowerem,
konno, płynąc kajakiem, czy po prostu
spacerując, samotnie lub w towarzystwie
przyjaciół czy rodziny. Wschodnią i północną granicę powiatu wyznacza piękny
i nieokiełznany Bug, będący jednocześnie
najważniejszą rzeką regionu, a także Park
Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu”.
Dzięki wsparciu ze środków finansowych
Unii Europejskiej obszar działania BLGD
zyskał bogate zaplecze turystyczne. Powstało wiele obiektów kulturalnych, sportowych oraz rekreacyjnych z bardzo ciekawą i jednocześnie zróżnicowaną ofertą
spędzania wolnego czasu.
Główne cele jakie przyświecały działalności BLGD w okresie programowania na
lata 2007-2013 to poprawa jakości życia
poprzez rozwój turystyki, tworzenie oraz
promocja szlaków turystycznych wraz
z niezbędną infrastrukturą, a także rozwój
przedsiębiorczości usługowej i turystycznej. To jednak nie jest koniec działań nad
rozwojem turystycznym regionu. Również w obecnej perspektywie finansowej
2014-2020, będzie wspierała działania
mające na celu wzrost atrakcyjności obszaru objętego działaniem Stowarzyszenia. W obecnej perspektywie finansowej
Bialskopodlaska LGD zwiększyła obszar
działania o dwie gminy miejskie: Międzyrzec Podlaski oraz Terespol. Łącznie
obejmuje 19 gmin powiatu bialskiego.
Największym sukcesem BLGD w dziedzinie turystyki było utworzenie na terenie
całego powiatu bialskiego szlaków turystycznych: wodnych, rowerowych, oraz
konnych. Zostało oznakowanych tysiąc
kilometrów szlaków rowerowych. Przy
pomocy jedynego w Polsce systemu numerycznego, turyści nawet zagraniczni
bez znajomości terenu, mogą swobodnie poruszać się po całym obszarze działania Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy
Działania.
W ramach projektu zostały również wydane mapy w wersji papierowej i elektronicznej oraz ustawione w każdej gminie
powiatu bialskiego tablice informacyjne.
Na skrzyżowaniach i dojazdach do nich
ustawiono 1400 specjalnych znaków.
Wzdłuż wytyczonych szlaków powstało
wiele kwater agroturystycznych, pensjonatów, hoteli, schronisk, kempingów.
Wszystko to dla zaspokojenia potrzeb
osób zwiedzających region.
Miasto Międzyrzec Podlaski
Bogata w atrakcje turystyczne, szczególnie sportowe jest gmina miejska
Międzyrzec Podlaski. Na terenie miasta
18

funkcjonuje Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji, który administruje wieloma obiektami
sportowymi, a także organizuje imprezy sportowo-rekreacyjne
zrzeszające
mieszkańców miasta, oraz
pobliskich miejscowości. Do
dyspozycji społeczności lokalnej jest m.in. stok narciarki z nawierzchnią igelitową oraz wypożyczalnią sprzętu narciarskiego, parking
i pole biwakowe; stadion miejski z kompleksem boisk sportowych, pawilonem
sportowym oraz kortami tenisowymi.
Warto również wspomnieć o Żwirowni.
Jest to kompleks sześciu zbiorników powstałych po kopalni kruszywa. Międzyrzeckie Jeziorka są miejscem, w którym
odbywają się Motorowodne Mistrzostwa
Świata w Klasie GT-30. Za stery szybkich
łodzi motorowych wsiedli najlepsi zawodnicy m.in. z Finlandii, Estonii, Łotwy,
Litwy i Wielkiej Brytanii. W okresie letnim
to przede wszystkim kąpieliska miejskie,
lecz wiosną można liczyć na zadowalające połowy.

Gmina Janów Podlaski
Gmina Janów Podlaski ma również wiele
do zaoferowania swoim turystom. Warto
zagościć do Pensjonatu „Uroczysko Zaborek”. Jest to miejsce z duszą, esencja
nadbużańskiego Podlasia, pensjonat z
klimatem staroświeckiego zaścianka i
znakomitą podlaską kuchnią. Kompleks
zabytkowej drewnianej architektury,
odnowionej i przystosowanej do celów
hotelowo-szkoleniowych, dysponujący
miejscami noclegowymi. Położony na
uboczu, nad malowniczym zalewem, na
terenie Parku Krajobrazowego „Podlaski
Przełom Bugu” o każdej porze roku daje
swoim Gościom poczucie spokoju. Można zamieszkać w autentycznych, pieczołowicie odnowionych obiektach z XIX
wieku; starej plebanii, bielonym dworku,
leśniczówce, zaścianku lub zabytkowym
wiatraku. Na ponad 70 hektarowym obszarze Goście mogą skorzystać z wielu
atrakcji urozmaicających i umilających
pobyt. Do ich dyspozycji pozostają dwa
plenerowe zadaszenia, pod którymi
można organizować regionalne biesiady.
Turyści mogą również zwiedzić Stadninę Koni z 1817 r. w Wygodzie, która jest
znana na całym świecie z hodowli koni
czystej krwi arabskiej.
Gmina Leśna Podlaska
W gminie Leśna Podlaska, w miejscowości Droblin oddalonej 2 km od Leśnej Podlaskiej znajduje się wyjątkowy

kompleks
hotelowo-rekreacyjny Dwór Droblin. Jest
idealnym miejscem dla
wszystkich, którym bliska jest filozofia wypoczynku w zgodzie
z naturą. Malownicze
położenie, różnorodność
atrakcji, a przede wszystkim gościnność sprawiają,
że jest to idealne miejsce do
wypoczynku. Na terenie gminy znajduje
się również Rezerwat przyrody „Chmielinne” - jeden z najważniejszych zasobów
przyrodniczych gminy oraz Sanktuarium
Maryjne - miejsce kultu religijnego, otoczone czcią i honorem.

Powiat Bialski
W Romanowie (gmina Sosnówka) znajduje się muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego, założone w starym dworze,
w którym swoją młodość spędził pisarz.
Bialskie to również forty Twierdzy Brzeskiej, znane zespoły pałacowo-parkowe,
m.in. w Nosowie i Cieleśnicy, oraz obiekty
sakralne katolickie, prawosławne i unickie, których znajdziemy tu całe mnóstwo.
Wizytówką obszaru objętego działaniem
BLGD, są tereny nadbużańskie, które charakteryzują się piękną aurą przyrodniczą.
Turyści wolny czas mogą spędzać na wiele różnych sposobów. Spływy kajakowe
cieszą się ogromną popularnością zarówno wśród gości krajowych jak i zagranicznych. Szlak kajakowy Bug - Krzna to jedno
z fundamentalnych przedsięwzięć BLGD
150 km wodnej trasy, łączącej Bug z jego
lewym dopływem - rzeką Krzną, ukazuje
najatrakcyjniejsze walory przyrodnicze i
kulturowe północnej Lubelszczyzny, porywając obfitością niezwykłych doznań,
które czekają na kajakarzy. Trasa szlaku
przebiega wyłącznie przez powiat bialski
i została wyznaczona w ramach międzynarodowego projektu „Boot2Lubelskie”,
w którego realizacji uczestniczył Rząd
Flandrii Zachodniej w Belgii, samorząd
województwa lubelskiego, Regionalna
Organizacja Turystyczna Dom Europy
oraz stowarzyszenie theBoot. Efekt finalny współpracy to szlak z profesjonalną
infrastrukturą, która obejmuje: wygodne
zejścia i wyjścia ułatwiające wodowanie
sprzętu, klarowne turystyczne oznakowania, sieć parkingów w pobliżu miejsc wodowania, a także kempingi, pola namiotowe oraz gospodarstwa agroturystyczne
i domy pielgrzyma.
Szlak kajakowy Bug - Krzna
Szlak podzielono na trzy trasy:
Odcinek wielokulturowy Sławatycze
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– Jabłeczna – Kodeń, w ramach którego zakłada się jednodniowy spływ rzeką
Bug, z początkiem w Sławatyczach. W tej
oddalonej o 50 km od Białej Podlaskiej
wsi, oprócz drogowego przejścia granicznego pomiędzy Polską a Białorusią, znajduje się murowana prawosławna cerkiew
Opieki Matki Bożej oraz neorenesansowy
kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej. We
wnętrzu bogato zdobionej cerkwi znajduje się jednorzędowy ikonostas, wizerunki świętych związanych z Bizancjum
i Rusią Kijowską oraz ikony Chrystusa Pantokratora i św. Mikołaja z przełomu XVIII i
XIX w. Przez Sławatycze przebiega także
Nadbużański Szlak Rowerowy, można zatem urozmaicić sobie podróż, zmieniając
środek transportu. W Jabłecznej koniecznie trzeba odwiedzić Monaster św. Onufrego, który – jak głosi legenda, powstał
w miejscu, gdzie zatrzymała się płynąca
Bugiem ikona św. Onufrego. W klasztorze
znajduje się piękny ikonostas z ikonami
z XVII wieku, z których najcenniejsza jest
oczywiście ta przedstawiająca św. Onufrego. Cały zespół jest wspaniale wkomponowany w otaczającą go przyrodę.
W Kodniu natomiast zobaczymy słynne
usłane różami Sanktuarium Matki Boskiej Kodeńskiej Królowej Podlasia. Warto
wspomnieć, iż gmina Kodeń zrealizowała
projekt w ramach którego, został nakręcony film dokumentalny
o zasobach historycznych, kulturowych
miejscowości Kodeń. Atrakcji na szlaku
nie brakuje. Kto ma więcej czasu, może
zatrzymać się w Kostomłotach, gdzie
znajduje się jedyna na świecie katolicka
parafia neounicka obrządku bizantyjsko
-słowiańskiego, z piękną cerkwią unicką.
Odcinek przyrodniczy Kuzawka – Pratulin – Gnojno – spływ rzeką Bug. Zaletą tej propozycji przygotowanej przez
BLGD jest możliwość wyboru środka
transportu, którym może być kajak lub
statek rzeczny. Na trasie spływu można
podziwiać uroki Rezerwatu Szwajcaria
Podlaska, gdzie pięknie meandrujący Bug
wije się pomiędzy bujnie porośniętymi
wąwozami. Szlak prowadzi również przez
fragment Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”.
W Pratulinie koniecznie trzeba wstąpić do
Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich, gdzie znajdują się relikwie unitów bestialsko zamordowanych
w 1874 r. W roku 1998 polegli w obronie
swojej wiary zostali beatyfikowani przez
papieża Jana Pawła II. Każdego roku Pratulin odwiedzają rzesze wiernych, oddając hołd męczennikom.
Odcinek zapomniane rzemiosła Biała Podlaska – Malowa Góra – Neple.
W tym przypadku kajakarzy będą unosić
wody rzeki Krzna. Trasę można pokonać

w przeciągu jednego lub dwóch dni, w zależności od indywidualnych preferencji.
Na szlaku czeka na nas stolica powiatu –
Biała Podlaska, ze swoim najcenniejszym
zabytkiem, którym jest Zamkowy Zespół
Radziwiłłów otoczony pięknym parkiem,
gdzie trzeba koniecznie zawitać. W okolicy miasta, w miejscowościach Hrud,
Woroniec i Sitnik, czekają na nas pracownie koronkarstwa, tkactwa, garncarstwa
i wiele innych, w których pielęgnowane
są tradycje ginących zawodów. W Husince istnieje możliwość wzięcia udziału w
warsztatach, które organizuje pan Janusz
Maksymiuk – artysta plastyk.
W Malowej Górze warto zobaczyć neogotycki kościół pw. Przemienienia Pańskiego, świątynię zaprojektowaną przez
Józefa Piusa Dziekońskiego wzniesioną w
latach 1906-1909, natomiast w Neplach
znajduje się zespół dworski należący niegdyś do rodziny Niemcewiczów oraz kamienna baba – tajemniczy, ciekawy głaz,
z którym związanych jest wiele legend.
Ponadto tereny, przez które prowadzi
szlak, oferują moc dodatkowych atrakcji.
W miejscowościach na szlaku i ich okolicach istnieje możliwość zorganizowania
konnej przejażdżki, wypożyczenia roweru i sprzętu do nordic walking, zorganizowania ogniska czy też grilla. To wspaniała
okazja do bliskiego spotkania z tutejszym
folklorem, poznawania lokalnego rzemiosła oraz obyczajów miejscowej ludności.
Turyści mają okazję spróbować tradycyjnych wyrobów z ekologicznych produktów, w tym także z dziczyzny. Bardziej
ciekawscy mogą skorzystać z usług przewodnika, wędkarzy z kolei ucieszy możliwość wybrania się na ryby, a zmęczonym
pędem życia codziennego spodoba się
okazja do wypoczynku w absolutnej ciszy
pod strzechą gospodarstwa agroturystycznego lub na polu namiotowym.
Oferta Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy
Działania jest skierowana zarówno do
grup zorganizowanych, jak i turystów indywidulanych. Obejmuje ona transport,
wyżywienie, ubezpieczenie, profesjonalną opiekę instruktorów kajakarstwa
oraz ratownika, a także zwiedzanie miej-

scowych zabytków, prezentację i degustację kuchni regionalnej, uczestnictwo
w warsztatach i wiele innych atrakcji.
Wszystko to gwarantuje wspaniałą zabawę i doskonały relaks w komfortowych
warunkach.
Kolejnym przedsięwzięciem zrealizowanym przy pomocy środków pozyskanych od BLGD jest zielarski ogród
w Dobryniu Dużym gdzie można bliżej
poznać zioła i ich lecznicze zastosowanie. Nad ogrodem czuwa właściciel – pan
Andrzej Karmasz, który chętnie udziela
informacji na temat roślin, oprowadzając gości po swoim królestwie. We wsi
Rokitno działa od ćwierćwiecza zespół
„Podlasianki”, znany z występów na regionalnych konkursach. W ramach projektu
„Ocalić od zapomnienia i kultywowanie
tradycji ludowych” zostały zakupione
stroje ludowe. Z kolei wszystkie gminy
wiejskie powiatu bialskiego otrzymały od
BLGD tablicę informacyjną z mapą, trasami pieszymi, rowerowymi i konnymi oraz
listą miejsc noclegowych. Gmina Sosnówka przy pomocy środków finansowych
pozyskanych z budżetu Bialskopodlaskiej
Lokalnej Grupy Działania zorganizowała
imprezę kulturalno- integracyjną „Święto
sosny”, po której lokalne gospodynie
rozpoczęły produkcję nalewki z sosny
i jej suszu. Utworzony został również
rowerowy szlak „W cieniu sosny”.
BLGD realizowała ponadto mnóstwo
większych i mniejszych, ale równie istotnych projektów, zwiększając tym samym
turystyczny potencjał regionu, na obszarze którego działa.
Z efektów pracy Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania mogą korzystać
turyści nie tylko z całej Polski, ale coraz
częściej także z pozostałych państw europejskich i bardziej odległych zakątków
świata. Bogata oferta, jaką BLGD przygotowała z myślą o turystach, jest bardzo
elastyczna i dostosowana do potrzeb
odbiorców o różnorodnych zainteresowaniach, dzięki czemu każdy znajdzie dla
siebie coś odpowiedniego.
Zatem komu w drogę temu czas.
Mariusz Kostka
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związku z wystąpieniem kolejnego
potwierdzonego ogniska afrykańskiego pomoru świń w Droblinie odbyło
się 6 września spotkanie Powiatowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Ustalono, że będzie stosować się środki zaradcze wypracowane na wcześniejszych spotkaniach. Posterunki kontroli i dezynfekcji
pojazdów obsługiwane przez ochotniczą
straż pożarną będą utrzymane jeszcze
przez 10 dni, z uwagi na kończące się
w samorządach środki finansowe na to
przeznaczone.
Starosta bialski Mariusz Filipiuk 8 września monitorował posterunki kontroli

i dezynfekcji pojazdów ustawione na terenie powiatu bialskiego. Była to okazja
do spotkania z strażakami ochotnikami,
którzy te posterunki obsługują i podziękowania im za ich pracę. Starosta również
przyjrzał się działaniom podejmowanym,
by chronić inne gospodarstwa przed kolejnymi przypadkami wystąpienia ASF.
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sierpnia odbyło się spotkanie sołtysów z terenu powiatu bialskiego
w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej. Jego organizatorem był starosta

bialski Mariusz Filipiuk. Licznie przybyli
sołtysi, przedstawiciele izb rolniczych, radni powiatowi, rolnicy z powiatu bialskiego
mogli wysłuchać ciekawych wystąpień i
dyskutować o ważnych problemach, z którymi się borykają nasi rolnicy. Wśród gości
był poseł na Sejm RP Stanisław Żmijan
oraz kierownik Biura Powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Białej Podlaskiej Łukasz Chilczuk.
20

POWIAT BIALSKI

ASF nadal atakuje

Cały powiat bialski znajduje się w strefie
zagrożenia, dlatego też 8 września br.
w gabinecie starosty bialskiego Mariusza
Filipiuka odbyło się spotkanie, w którym
uczestniczył Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir
Sosnowski oraz przedstawiciele
zakładów branży przetwórstwa
mięsnego i przedstawiciele rolników. Starosta Mariusz Filipiuk
w trosce o trudną sytuację z jaką
borykają się nasi rolnicy i przetwórcy branży mięsnej
zdecydował o podjęciu
bardziej radykalnych
działań w celu uzyskania pomocy. Stwierdził,
że nie możemy czekać,
aż sytuacja sama się
rozwiąże musimy wypracować własne stanowisko. Z
rozmów wynikało, że w obecnej sytuacji problem tkwi
w przerobie mięsa i jego
sprzedaży. Brak odpowiednich technologii, linii produkcyjnych, a przede wszystkim
środków finansowych to uniemożliwia.
Pan Marszałek Sosnowski zadeklarował
pomoc i wsparcie. Stwierdził, że należy
zachować jak największe środki ostrożności w obszarach zagrożonych, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. W
przypadku takiego zagrożenia należałoby wprowadzić odpowiednie instrumen-

ty prawne, które mamy, a na przyszłość
należy wypracować nowe, aby użyć ich
w sytuacjach tak krytycznych jak obecna. Podczas spotkania wytypowano dwa

zakłady funkcjonujące w strefie zagrożenia, które zgodnie z obowiązującymi
procedurami mogą zajmować się skupem, ubojem i przetwarzaniem tuczników z terenów zagrożonych ASF. Taka
sytuacja uchroniłaby hodowców przed
likwidacją hodowli i bankructwem. Na
koniec spotkania zostało wypracowane
stanowisko, zgodnie z którym przygotowano pismo do Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela z prośbą o wskazanie zakładu zajmującego
się ubojem i przetwórstwem tuczników
z terenów zagrożonych.
Tekst: AJ, foto: Mirosław Byra
Test i foto: Elżbieta Chwalczuk

Spotkanie z sołtysami
Od Piotra Chomiuka z kancelarii notarialnej w Miedzyrzecu Podlaskim zgromadzeni mogli usłyszeć interpretacje przepisów
dotyczących obrotowi ziemią. Roman
Laszuk przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego
w Białej Podlaskiej mówił o szkodach łowieckich. Natomiast o szkodach wyrządzanych przez bobry mówił Wojciech
Duklewski naczelnik Wydziału Spraw
Te r e n o wych w
Białej
Podlaskiej Regionalnej
D yre k cj i
Ochrony
Środowiska w
Lublinie. Jako

ostatni poruszany był problem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń w powiecie bialskim. Szczegółowo o tym mówił
Radomir Bańko – Powiatowy Lekarz Weterynarii.
Na zakończenie gromkimi brawami sołtysi przyjęli propozycję starosty bialskiego,
by przynajmniej raz na pół roku organizować takie spotkania i rozmawiać, o tym co
Tekst i foto: AJ
ważne i potrzebne.
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ZESPÓŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM

zkolne Koło Teatralne ZSE otrzymało zaproszenie do Oranienburga
w powiecie Oberhavel w Niemczech na
międzynarodowe warsztaty artystyczne,
których celem było przygotowanie i prezentacja międzynarodowego musicalu.
W czasie wakacji młodzież Szkolnego
Koła Teatralnego ZSE oraz uczniowie innych międzyrzeckich szkół, przygotowali prezentację swoich umiejętności, które
zaprezentowane zostały w Neuendorf
w ramach dnia polskiego.
W warsztatach udział wzięli także młodzi ludzie z powiatu siedleckiego oraz
liczna grupa młodzieży z Niemiec. Po 10
dniach wytężonej pracy ze specjalistami
od muzyki i choreografii powstał międzynarodowy musical, który obejrzały
władze powiatu Oberhavel, Wicestarosta
powiatu siedleckiego, pan Michał Okniński oraz Przewodniczący Rady Powiatu
Bialskiego, pan Mariusz Kiczyński, przybyła także liczna grupa mieszkańców
Oranienburga. Temat musicalu dotyczył
historii tego miasta, dla którego duże
znaczenie miała działalność księżniczki
orańskiej Luizy Henrietty.
Pobyt młodzieży w Niemczech to nie
tylko warsztaty taneczno-muzyczne.
Uczniowie zwiedzili Berlin oraz Poczdam, organizatorzy zadbali także o takie
atrakcje jak pływanie smoczymi łodziami
oraz wizytę w miasteczku filmowym.
Poza wrażeniami artystycznymi i atrakcjami turystycznymi młodzież wróciła
bogatsza o nowe przyjaźnie oraz umiejętności komunikowania się w języku
niemieckim i angielskim.
Szkolne Koło Teatralne ZSE, wykorzystując wiedzę zdobytą w Oranienburgu,

SZKOLNE KOŁO TETRALNE

przygotowuje nowy musical, pod tytułem „Casting”, którego premiera plano-

wana jest na październik 2016r. Serdecz(s.)
nie zapraszamy!
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Oferta edukacyjna Muzeum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie

Muzeum
w Romanowie

ZAPRASZA
Wystawa stała
Wystawa stała „Życie i twórczość Józefa
Ignacego Kraszewskiego” szczegółowo
prezentuje dzieje losów pisarza oraz
różnorodność jego zainteresowań. W
części pomieszczeń zostały odtworzone

wnętrza w stylu dworskim, dzięki czemu
stanowią dobrze zachowany przykład
ziemiańskiej siedziby.
Na ekspozycji stałej prezentowane są
rękopisy autora „Ulany”, rysunki, obrazy,
akwaforty, dokumenty rodzinne, fotografie oraz listy. Wśród zgromadzonych
w muzeum osobistych rzeczach po pisarzu i członkach jego rodziny znajdują się
m.in. ulubiona zabawka małego Józia
- psia budka, nóż pisarza do rozcinania
papieru, papierośnica, kieszonkowy zegarek, modlitewnik z 1727 roku z autografem Józefa Ignacego Kraszewskiego i jego brata Kajetana oraz filiżanka
pisarza.
Wystawy czasowe
Wystawy czasowe są formą działalności
muzeum, poszerzającą informacje prezentowane na wystawie stałej o życiu
i dorobku autora „Starej baśni”. Tematyka
wystaw czasowych związana jest również z innym wielkimi postaciami Południowego Podlasia oraz wydarzeniami
historycznymi tego regionu. Oparte są
zarówno na zbiorach własnych, jak i ko22

lekcjach innych muzeów oraz twórców
i kolekcjonerów.
Lekcje muzealne
W muzeum prowadzone są lekcje muzealne, skierowane do uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem zajęć jest
poszerzenie wiedzy uczniów na temat życia i twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz członków jego
rodziny, a także z zakresu literatury,
historii i dziedzictwa kulturowego naszej gminy, regionu i kraju. Dzięki wykorzystaniu różnych form, dostosowanych do wieku uczestników takich jak
zabawa, pokaz, pogadanki, wykłady,
prezentacje multimedialne, spotkania
na ekspozycjach muzealnych, lekcje są
bardzo atrakcyjne dla różnych grup
wiekowych.
Zajęcia prowadzone są w sali edukacyjno – wystawienniczej lub salach ekspozycyjnych przez pracowników muzeum.
Istnieje możliwość dostosowania zarówno formy, jak i treści przekazywanych
podczas lekcji do oczekiwań uczestników
i nauczycieli.
Proponujemy lekcje muzealne o tematyce:
• Chłopiec z Romanowa – lekcja dedykowana jest do uczniów szkół podstawowych; prowadzi Jadwiga Mazuruk,
czas trwania 45 min.
Na zajęciach dzieci poznają dzieje życia
i twórczość Józefa Ignacego Kraszewskiego ze szczególnym uwzględnieniem
lat dziecięcych pisarza spędzonych w
Romanowie. Podczas lekcji dzieci zapoznają się z drzewem genealogicznym
rodu Kraszewskich oraz historią romanowskiego dworu.
• Józef Ignacy Kraszewski nauczyciel
historii – lekcja dedykowana jest do
uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych; prowadzi Dominik Litwiniuk, czas trwania 60 min.
Podczas lekcji omówiona jest twórczość
literacka Józefa Ignacego Kraszewskiego ze szczególnym uwzględnieniem
powieści historycznych, a także jego
nieocenione zasługi w dziedzinie popularyzacji wiedzy historycznej wśród

narodu będącego od lat pod zaborami.
Młodzież pozna autora „Starej baśni”
jako twórcę zafascynowanego historią,
archeologią i kolekcjonerstwem m.in.
dokumentów historycznych.
• Od Sanguszki do Kraszewskiego
i Rościszewskiego - z dziejów Romanowa i dworu - lekcja dedykowana jest do
uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych; prowadzi Krzysztof Bruczuk, czas trwania 45 min.
Podczas lekcji poznawane są dzieje Romanowa i romanowskiego dworu od
czasów Romana Sangnuszki, założyciela
wsi po Kraszewskich i ostatnich właścicieli – Rościszewskich. Uczestnicy poznają sylwetki mieszkańców romanowskiego dworu oraz ich osiągnięcia.
Gry edukacyjne
Dla miłośników zagadek i dobrej zabawy na świeżym powietrzu proponujemy
gry edukacyjne, które wzbudzają wiele
emocji, integrują grupę a przede wszystkim są aktywną formą poznawania życia
i twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego. Muzeum otacza piękny park
w stylu włoskim z przełomu XVII i XVIII
wieku, z piękną aleją świerkową, starymi
grabami i ławeczką z postacią pisarza.
Wśród tych prastarych drzew Józef Ignacy jako mały chłopiec spędzał beztroskie dzieciństwo. „… Dnie mi zajmowała
nauka wcale nieciężka, wesołe zabawy,
przechadzki po romanowskim ogrodzie,
przechadzki, w ciągu których, poglądając
po starych drzewach, po cienistych zakątkach, uczyłem się marzyć i domyślać mglistej jakiejś przeszłości, zdając się ją tylko
przypominać sobie. …” .
Gry edukacyjne znajdujące się w ofercie
muzeum pozwalają uczestnikom poczuć się w Romanowie jak czuł się w tym
miejscu przed laty mały Józio.
Proponowane gry:
• „Tajemnice romanowskiego dworu”
– gra dedykowana dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjum. Czas trwania gry – 40 min.
Gra prowadzona jest we wnętrzach Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego.
Uczestnicy dzieleni są na grupy. Każda
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z grup młodzieży otrzymuje przewodnik
poszukiwacza oraz kartę poszukiwacza,
na której wpisuje rozwiązania poszczególnych zagadek. Poruszając się zgodnie
ze wskazówkami zawartymi w instrukcji,
rozwiązuje zagadki, odkrywa tajemnice
i znajduje ciekawe eksponaty znajdujące się w kolejnych salach. Wygrywa grupa, która pierwsza rozwiąże hasło.
• „Skarby Kraszewskich” - gra dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz szkół średnich.
Czas trwania gry - 40 min.
Jest to gra wykorzystująca
wszystkie obiekty zespołu dworsko - parkowego.
Każda z uczestniczących
w grze grup dzieci i młodzieży, porusza się trasą
oznaczoną na mapie i
rozwiązuje zagadki. Zadaniem uczestników gry jest
odnalezienie
szczególnych miejsc i bezcennych
przedmiotów należących
do rodziny Kraszewskich.
Wygrywa grupa, która pierwsza odgadnie
wszystkie zagadki i rozwiąże hasło.
•„W parku Kraszewskiego” - gra dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjum. Czas trwania gry – 30 min.
Trasa gry wiedzie przez romanowski
park. Reprezentantom świata roślin
tworzącym faunę zespołu parkowo –
dworskiego nadano imiona bądź nazwiska bohaterów literackich stworzonych
przez Pisarza. Zadaniem grup dzieci
i młodzieży jest poruszanie się trasą
oznaczona na mapie i odnalezienie tabliczek zawierających nadane roślinom
nazwy i następnie zapisanie ich na karcie poszukiwacza. Wygrywa grupa, która
pierwsza wpisze wszystkie nazwy i rozwiąże hasło.
Ognisko
Po zwiedzaniu muzeum i skorzystaniu
z gier edukacyjnych zapraszamy na
ognisko. Na terenie parku zostało wydzielone miejsce gdzie w bezpiecznym

i bardzo przyjemnym otoczeniu uczestnicy mogą się posilić. Mamy do dyspozycji miejsce z paleniskiem, wiatą, stołami i ławkami. Zabezpieczamy drewno
oraz kijki do pieczenia kiełbasek.
Konkursy i imprezy
W tradycje muzeum wpisane są już różnorodnego typu konkursy kierowane
do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych,
a także imprezy kulturalne.

Konkurs pt. „Józef Ignacy Kraszewski –
jego życie i dzieło” na stałe wpisał się w
program działalności edukacyjnej muzeum i przez wiele lat cieszy niezmiennie dużym zainteresowaniem uczniów
szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o życiu i twórczości J. I. Kraszewskiego oraz
budzenie zainteresowania osobowością
pisarza, jego imponującym dorobkiem i
rolą w kulturze narodowej.
Do najważniejszych imprez kulturalnych
organizowanych w muzeum należą Noc
Muzeów oraz Europejskie Dni Dziedzictwa. Noc Muzeów – ogólnopolskie
święto kultury i sztuki organizowane
jest każdego roku w maju. Europejskich
Dni Dziedzictwa – impreza, której celem głównym jest edukacja historyczna
i kulturalna, promowanie regionalnego

dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej organizowane są każdego roku we wrześniu.
Podczas tych imprez, dla zwiedzających
przygotowywane są specjalne atrakcje,
takie jak: koncerty muzyczne, wernisaże
wystaw czasowych, spektakle teatralne czy występy teatrzyków szkolnych.
Wstęp na imprezy jest zawsze bezpłatny.
Informacje dodatkowe
• opłaty uiszczane są bezpośrednio przed zajęciami w kasie muzeum,
• grupy zwiedzające
mogą liczyć maksymalnie
50 osób,
• zajęcia edukacyjne
prosimy zamawiać z kilkudniowym wyprzedzeniem.
Rezerwacji można dokonać osobiście lub telefonicznie w Muzeum Józefa
Ignacego Kraszewskiego
w Romanowie, Romanów
25, 21-518 Sosnówka, tel.
83 379 30 14; od poniedziałku do piątku, w godz.
8.00-16.00.

Cennik
•ulgowy bilet wstępu – 7 zł od każdego
uczestnika (do biletów ulgowych uprawnieni są: uczniowie, studenci, emeryci
i renciści),
•dzieciom do lat 6 przysługują bilety
bezpłatnego wstępu,
•normalny bilet wstępu – 10 zł od każdego uczestnika,
•oplata za przewodnika – 30 zł od grupy,
•lekcja muzealna – 30 zł od grupy,
•ognisko - 50 zł od grupy,
•gry edukacyjne udostępniane są bezpłatnie,
•wstęp do parku jest bezpłatny,
•osoby, które zakupiły bilet wstępu,
uprawnione są do zwiedzania wystawy
stałej i wystaw czasowych.

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
Zespół Redakcyjny - Ewa Koziara, Anna Jóźwik, Grzegorz Siemakowicz, Elżbieta Chwalczuk, Paweł Litwiniuk, Mariusz Kostka, Arkadiusz
Misztal, Jarosław Gajewski; Współpracują: Szczepan Kalinowski, Dariusz Sikora, Grzegorz Michałowski, Adam Trochimiuk, Bożena Warda,

Mirosław Byszuk, Adam Jastrzębski, Teresa Bartosiewicz, Bolesław Szulej, Jolanta Mikulska, Beata Lewczuk, Emilia Litwiniuk, Anna Ostapiuk,
Renata Kaczmarek, Łukasz Pogorzelski, Natalia Sokołowska, Marta Muszyńska, Sylwia Hubica, Dorota Demianiuk, Krystyna Pawlik, Agnieszka Typa,
Anna Filipiuk, Katarzyna Nowik, Beata Kupryś, Kamila Korneluk, Marek Ferenc, Małgorzata Walczuk, Małgorzata Zając, Katarzyna Bancarzewska,
Krystyna Pucer, Magdalena Jaszczuk, Łukasz Węda, Anna Jureczek, Monika Dadacz, Mariusz Maksymiuk.

Egzemplarz bezpłatny
Nakład 3000 egz.

Adres redakcji: Starostwo Powiatowe ul. Brzeska 41; 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 351 13 64; fax 83 343 36 09;
e-mail: gosciniec@powiatbialski.pl, powiatbialski@lubelskie.pl
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów w nadesłanych tekstach. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Skład i druk: POLIGRAF, tel. (83) 372 03 23, poligraf@list.pl, www.poligraf-druk.pl

23

Współpraca międzynarodowa miasta Terespol
W
czasie ostatnich trzech kadencji miasto Terespol nawiązało
wiele kontaktów międzynarodowych, z samorządami krajów Unii Europejskiej oraz z państw Europy środkowo-wschodniej wśród których znajdują się Niemcy, Białoruś i Ukraina.
Ze stroną Białoruską Terespol nawiązał współpracę w 2008 roku
przy udziale Przewodniczącego Rady Rejonu Brzeskiego Sołoniewicza Aleksandra Pawłowicza, który zaproponował dla
miasta jako partnera Gminę Motykały. W marcu 2009 roku
w Konsulacie RP w Brześciu w obecności Konsula Generalnego
RP Jarosława Książka doszło do podpisania pierwszej 5 letniej
umowy o współpracy pomiędzy Miastem Terespol reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Terespol Jacka Danieluka
a Gminą Motykały, którą reprezentował Przewodniczący Rady
w Motykałach Anatolij Prigara. W dniu 13 maja 2014 roku
w Pałacu Juliana Ursyna Niemcewicza w Skokach na Białorusi
Burmistrz Miasta Terespol Jacek Danieluk ponownie podpisał
umowę o współpracy międzynarodowej pomiędzy Miastem Terespol, a Radą Wiejską w Motykałach, którą reprezentował Przewodniczący Rady w Motykałach Władimir Lietaszkow. Podpisanie umowy odbyło się w obecności Konsula Generalnego
w Brześciu pani Anny Nowakowskiej.
20 lipca 2014 roku w Sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Terespolu Burmistrz Miasta Terespol Jacek Danieluk zawarł umowę o współpracy pomiędzy Miastem Terespol
a Urzędem Sportu i Turystyki Województwa Brzeskiego, którą reprezentował Głuszenija Nikołaj Nikołajewicz.
Dzięki podpisanym umowom partnerstwa i ścisłej współpracy
pomiędzy Miastem Terespol i Miastem Brześć, mieszkańcy mogą
spotykać się podczas wspólnie organizowanych imprez i uroczystości, a artyści i sportowcy z obu regionów uświetniają te wydarzenia swoimi występami. Korzyści z nawiązanej współpracy

z samorządem na Ukrainie jest kontynuacją i poszerzeniem
podpisanej umowy w 2010 roku z Radą Osiedlową w Torczynie
znajdującej się na terenie administracyjnym Rejonu Łuckiego.
Umowę o współpracy Miasto Terespol z Rejonem Łuckim podpisało w celu wymiany samorządowych doświadczeń w różnych dziedzinach życia naszych samorządów, zachęcania do
współpracy instytucji kulturalno-oświatowych oraz organizacji
różnego rodzaju imprez; organizowania wymiany grup młodzieżowych; tworzenia i wspierania towarzystw przyjaźni; pomocy
przy organizowaniu obozów sportowych, szkoleniowych oraz

czerpie również młode pokolenie. Organizowane są wymiany
uczniów i wizyty studyjne między naszymi szkołami. Zawiązują
się przyjaźnie, uczniowie mogą nawzajem wymieniać doświadczenia, uczyć się języka i śledzić nowe trendy młodzieżowe.
W ramach współpracy z miastem Brześć organizowanych jest
wiele konkursów dla uczniów szkół z Terespola i Brześcia a nagrodami są często między innymi wyjazdy do Brześcia.
6 lutego 2015 roku w Łucku na Ukrainie Miasto Terespol podpisało umowę partnerską z Rejonem Łuckim. Miasto Terespol reprezentował Burmistrz Jacek Danieluk, stronę Ukraińską reprezentowali Głowa Rady Rejonu Łuck Ołeksij Gwozdecki w obecności
Konsula Generalnego RP w Łucku pani Beaty Brzywczy.
Celem podpisanych umów jest rozwój współpracy pomiędzy
państwami Unii Europejskiej i państwami spoza Unii, które
wspierane będą w ramach Programów Europejskiej Współpracy
Terytorialnej. Terespol stawia przede wszystkim na rozwój infra-

różnych form aktywności sportowo-rekreacyjnych; wspierania
współpracy pomiędzy firmami, instytucjami i organizacjami gospodarczymi z terenu Miasta Terespol i Rejonu Łuck.
W sierpniu 2008 roku Burmistrz Miasta Terespol Jacek Danieluk
wystosował list intencyjny do Starosty Powiatu Oberhavel Karla
Heinza Schrötera z prośbą nawiązania współpracy z Gminą na
terenie Niemiec. Starosta Powiatu Oberhavel zaproponował dla
Miasta Terespol partnera z gminy Löwenberger Land. Pierwsze
spotkanie miało miejsce w Terespolu w styczniu 2009 roku. Od
tamtego czasu w każdym roku dochodzi do wielu spotkań i wymiany pomiędzy naszymi gminami. Wielokrotnie podejmowaliśmy inicjatywę organizowania i realizowania przedsięwzięć mających na celu wspieranie oraz rozwijanie turystyki na obszarze
Miasta Terespol i gminy Löwenberger Land. W okresie wakacyjnym i ferii zimowych następowała wymiana młodzieży szkolnej
Józef Paderewski
i gimnazjalnej.

struktury sportowej. Chodzi o to, by młodzież miała gdzie trenować i rozwijać sportowe zamiłowania. Ale samorząd deklaruje
współpracę właściwie we wszystkich obszarach, w jakich będzie
możliwe składanie wspólnych projektów. Podpisana umowa

