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GALERIA GOŚCIŃ CA

Teresa Bartosiewicz ukoń-
czyła wyższe studia pedago-
giczne oraz studia podyplomowe 
w zakresie zarządzania kulturą 
– menedżer i animator kultury.  
Przygodę z rękodziełem zaczęła 
w wieku 11 lat. Bardzo chciała 
nauczyć się robić na drutach i po-
prosiła mamę, aby jej pokazała 
jak robi się lewe czy prawe oczka. 
Szybko wykonała pierwszą pracę 
– dwukolorową kamizelkę. 
W szkole podstawowej na zaję-
ciach praktyczno-technicznych 
nauczyła się haftować i obrabiać 
szydełkiem chusteczki do nosa. 
Jednak najbardziej podobały się 
jej robótki na drutach. Przez 
okres około 20 lat powstała nie-
zliczona ilość swetrów, spódnic, 
szalików, czapek, skarpet i  in-
nych robótek.

Kiedy w 1991 r. zaczęła pra-
cować w  Gminnym Ośrodku 
Kultury w  Konstantynowie, 
miała mniej czasu na robótki, 
a  i  rękodzieło przestało być 
modne. Powróciła do robótek 
w 2011 roku. Wtedy wymyśliła 
projekt, w ramach którego, jako 
jedno z działań, miał być pokaz 
mody rękodzielniczej. Wówczas 
wykonała swoją pierwszą szydeł-
kową chustę. W ramach projektu 
zachęciła 3 miejscowe koron-
karki do wykonania 15 ubrań 

Zafascynowana koronką 
szydełkową i decoupage

kobiecych i dziewczęcych na 
pokaz mody. Panie przygoto-
wały części ubioru z koronki, 
a ona wspólnie z krawcowymi 
zaprojektowała pozostałe ele-
menty ubiorów. Skoro na sce-
nie miała być prezentowana 
kolekcja mody rękodzielniczej 
uznała, że także powinna zro-
bić dla siebie strój z koronki, 
gdyż prezentowała tę kolekcję 
mieszkańcom i publiczności 
podczas imprezy plenerowej 
Dni Konstantynowa w 2012 
r. Wystąpiła we własnoręcznie 
wykonanej spódnicy i bluzce 
z koronki irlandzkiej.

W 2013 r. ponownie z ko-
ronkarkami z gminy przygo-
towała drugą kolekcję mody 
koronkarsk iej d la 15 pań 
i  dziewczynek, którą także 
zaprezentowano podczas ko-
lejnych Dni Konstantynowa. 
Wówczas także wystąpiła 
w  zrobionej przez siebie su-
kience z koronki. Od tego czasu 
powstało wiele prac z baweł-
nianych nici typu: szale, spód-
nice, bolerka, sukienki, bluzki, 
chusty, szydełkowe firaneczki 
oraz abażury na lampy. Oprócz 
ubrań z koronek bardzo lubi 
wykonywać szydełkowe aniołki, 

bombki na choinkę, gwiazdki 
bożonarodzeniowe i choinki 
oraz obrabiane szydełkiem jajka 
wielkanocne. W 2013 r. wyko-
nała do dożynkowego wieńca 
szydełkowy krzyż. 

Jej prace koronkarskie pre-
zentowane były trzykrotnie 
w Sitniku w konkursie „Igłą 
malowane” w  latach 2013 
(I nagroda), 2014 (III nagroda) 
i 2015 (I nagroda), a także pod-

czas imprez plenerowych: Kon-
stantynowie, Rokitnie, Zakanalu, 
Ciechanowcu, Szeleście i Tucz-
nej. 

Od 2011 roku także zainte-
resowała się techniką zdobniczą 
decoupage i wykonała kilkadzie-
siąt prac na szkle oraz na styropia-
nowych formach. Najbardziej lubi 
sama wymyślać kształty i wzory 
prac, które wykonuje. 

(a)
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W numerze m.in.

Tadeusz Łazowski
                           

Starosta Bialski

Szanowni Państwo!
Czerwiec to czas rozpoczynającego się lata, zakoń-

czenia roku szkolnego w szkołach i rozpoczęcia wy-
czekiwanych przez młodzież wakacji. W samorządach 
powiatu bialskiego czas sesji i licznych spotkań związa-
nych z 25-leciem odrodzonych samorządów był okazją 
do podsumowań i planów na najbliższe lata. W naszym 
powiecie odbyło się wiele ciekawych uroczystości, o któ-
rych z radością chcemy Państwa poinformować w na-
szym czasopiśmie. W Kodniu miała miejsce czwarta 
pielgrzymka leśników Podlasia i ich rodzin do Sanktu-
arium Matki Bożej Kodeńskiej, uroczystości sobótkowe 
w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Roma-
nowie, Jarmark Jagielloński w Łomazach, powiatowe 
zawody sportowo-pożarnicze młodzieżowych drużyn 
pożarniczych i seniorów w Międzyrzecu Podlaskim. 
W Kazimierzu Dolnym odbył się 49. Ogólnopolski Fe-
stiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych z udziałem przed-
stawicieli gminy Leśna Podlaska. Zmagania sportowe 
mogliśmy obserwować podczas czwartych Powiatowych 
Igrzysk LZS w Konstantynowie. Jubileusz 50-lecia dzia-
łalności świętowała również bialska Spółdzielnia Inwali-
dów „Elremet”. To tylko części ważniejszych wydarzeń 
minionego miesiąca, o których można przeczytać w tym 
numerze.. 

Zapraszam Państwa do lektury naszego magazynu. 
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Z ObR Ad sAmORZ ądu

Obradował Zarząd Powiatu
Od ukazania się Gościńca 

Bialskiego z miesiąca maja 2015 
r. Zarząd:         

* przyjął informację dyrek-
tora wydziału spraw społecznych 
Marianny Tumiłowicz o przeby-
waniu dyrektora Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 w Te-
respolu Tomasza Oleszczuka na 
zwolnieniu lekarskim, a następ-
nie zamiarze skorzystania z ur-
lopu dla poratowania zdrowia. 
Z uwagi na fakt, iż w terespol-
skim zespole nie ma zastępcy, or-
gan wyznacza nauczyciela, który 
będzie zastępował nieobecnego 
dyrektora. Zarząd upoważnił 
starostę do wyznaczenia nauczy-
ciela, który zastąpi dyrektora do 
dnia 31 sierpnia br., czyli do dnia, 
w którym nastąpi koniec kadencji 
Tomasza Oleszczuka na stano-
wisku dyrektora szkoły; 

* zapoznał się z informacją 
na temat spotkania organizowa-
nego przez prezydenta miasta 
Biała Podlaska w sprawie realiza-
cji europejskiego projektu „Tras 
Rowerowych EuroVelo”. Jeden 
z odcinków (EV2) planowany 
jest do realizacji w województwie 
lubelskim i podlaskim;  

* pozytywnie zaopiniował 
odwołanie Marty Smołońskiej ze 
stanowiska kierownika internatu 
w Liceum Ogólnokształcącym 
w Wisznicach. Zgodnie z za-
twierdzonym arkuszem organi-
zacji roku szkolnego 2015/2016 
w liceum likwiduje się powyższe 
stanowisko. Decyzja podyk-
towana jest tym, iż planuje się 
utworzenie tylko jednej grupy 
uczniów; 

* wyraził zgodę na wspar-
cie finansowe imprezy „Święto 
Mleka”, organizowanej 14 
czer wca przez Stowarz y-
szenie Inicjatyw Lokalnych 
w Żeszczynce;

* wyraził zgodę na dofinan-
sowanie zadania inwestycyjnego 
„Wykonanie wejścia technicz-
nego ze schodami do budynku 
Liceum Ogólnokształcącego 
w Międzyrzecu Podlaskim”; 

* wyraził zgodę na wspar-
cie finansowe wyjazdu drużyny 
ZS na Ogólnopolskie Zawody 
Sportowo-Obronne „Sprawni 
jak żołnierze”, które odbędą się 

w terminie 9- 12 czerwca w Ko-
szalinie; 

* zapoznał się z treścią posta-
nowienia generalnego dyrektora 
Dróg Krajowych i  Autostrad 
w  sprawie uzgodnienia pro-
jektu decyzji o  warunkach 
zabudowy dla inwestycji po-
legającej na budowie budynku 
magazynowo-gospodarczego 
w miejscowości Horbów Kolonia,  
gm. Zalesie, przy drodze kra-
jowej nr 2 odc. Biała Podlaska-
-Terespol; 

* zatwierdził pismo w spra-
wie zlecenia wykoszenia i uprząt-
nięcia trawy rosnącej na działce 
stanowiącej własność powiatu 
bialskiego, na której znajduje się 
budynek byłej Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej w Te-
respolu; 

* wyraził zgodę na udo-
stępnienie części nieruchomości 
stanowiącej własność powiatu 
bialskiego, położonej w obrę-
bie Sławacinek Stary, gm. Biała 
Podlaska na czas przeprowadze-
nia prac ziemnych związanych 
z  wdrożeniem ochrony kato-
dowej na stalowej sieci gazowej 
średniego ciśnienia, realizowa-
nych na zlecenie Polskiej Spółki 
Gazownictwa Sp. z o.o., polega-
jących na wymianie istniejącego 
słupka kierunkowego na słupek 
kontrolno-pomiarowy; 

* w yda ł postanowienia 
w sprawie uzgodnienia projektów 
decyzji o warunkach zabudowy 
dla inwestycji polegających na:

- rozbudowie i  nadbudo-
wie budynku mieszkalnego na 
działce położonej w m. Połoski, 
gm. Piszczac,

- budowie budynku gospo-
darczego (budynek wolnosto-
jący, parterowy) na części terenu 
działki położonej w m. Rogoź-
nica, gm. Międzyrzec Podlaski,

- budowie budynku gospo-
darczego (budynek wolnosto-
jący, parterowy) na części terenu 
działki położonej w m. Manie, 
gm. Międzyrzec Podlaski,

- rozbudowie dwóch bu-
dynków magazynowych słomy 
i zboża (każdy budynek wolnosto-
jący, parterowy) na części terenu 
działki położonej w m. Zaścianki, 
gm. Międzyrzec Podlaski,

- zmianie sposobu użytko-
wania części budynku maga-
zynowego na funkcję usługową 
- gabinet weterynaryjny (budy-
nek wolnostojący, parterowy) 
na działkach położonych w m. 
Krzewica, gm. Międzyrzec Pod-
laski; 

* zapoznał się z informacją 
przedstawioną przez dyrektora 
wydziału geodezji, katastru 
i  nieruchomości Stanisława 
Bryndziuka w  sprawie prze-
biegu postępowania w przed-
miocie sprzedaży nieruchomości 
stanowiącej własność powiatu 
bialskiego położonej w mieście 
Terespol obręb Błotków, ul. Woj-
ska Polskiego 99, gmina Terespol 
(nieruchomości gruntowej zabu-
dowanej budynkiem po Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej); 

* w yda ł postanowienia 
w sprawie uzgodnienia projektów 
decyzji o warunkach zabudowy 
dla inwestycji polegających na:

- budowie budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego wraz 
z  budową niezbędnych urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, 
w tym budowie szczelnego bez-
odpływowego osadnika ścieków, 
przyłączy, ogrodzenia w m. Ro-
maszki, gm. Rossosz,

- budowie stawu hodowla-
nego oraz zjazdu z drogi powia-
towej w m. Dobryń Duży, gm. 
Zalesie,

- budowie budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego (bu-
dynek wolnostojący, parterowy 
z poddaszem użytkowym) wraz 
z urządzeniami budowlanymi 
(przyłącze elektroenergetyczne, 
wodociągowe, bezodpływowy 
zbiornik na nieczystości ciekłe) 
oraz zjazdu indywidualnego 
z drogi powiatowej nr 1127L – 
ul. Gościniec w m. Bereza, gm. 
Międzyrzec Podlaski,

- rozbudowie budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
(budynek wolnostojący, parte-
rowy z poddaszem użytkowym 
lub nieużytkowym) w m. Krze-
wica, gm. Międzyrzec Podlaski; 

* uzgodnił bez uwag projekt 
decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego dla 
inwestycji polegającej na budowie 
nastawni lokalowej wraz ze straż-
nicą przejazdową w km 188.564, 
przyłączy sieci kanalizacji sani-
tarnej, kanalizacji deszczowej 

wodociągowej elektroenergetycz-
nej i telekomunikacyjnej do bu-
dynku nastawni, zbiornika gazu 
LPG wraz z przyłączem do bu-
dynku, układu drogowego wraz 
z odwodnieniem, przebudowie 
sieci telekomunikacyjnej; 

* skierował do wojewody 
lubelskiego oświadczenie, że 31 
grudnia 1998 roku wydzielone 
geodezyjnie w 2008 roku nie-
ruchomości położone w obrębie 
Mokre gm. Rossosz, stanowiące 
własność osób fizycznych były 
zajęte pod drogę publiczną stano-
wiącą obecnie drogę powiatową 
oznaczoną nr 1103L Rossosz– 
Brzozowy Kąt – dr. kraj. 63 
(poprzedni nr drogi 02506) 
i w dniu 31 grudnia 1998 r. były 
we władaniu Skarbu Państwa. 
Nieruchomości te stały się z mocy 
prawa drogą powiatową 1103L, 
dla której funkcję zarządcy drogi 
sprawuje Zarząd Powiatu przy 
pomocy Zarządu Dróg Powiato-
wych w Białej Podlaskiej;  

* skierował do wojewody 
lubelskiego wniosek o  stwier-
dzenie , ż e powiat bia lsk i 
stał się z  1 stycznia 1999 r. 
z  mocy prawa właścicielem 
nieruchomości położonych  
w obrębie Mokre gm. Rossosz, 
stanowiących własność osób fi-
zycznych. Nieruchomości te zo-
stały zajęte pod drogę publiczną 
stanowiącą obecnie drogę powia-
tową oznaczoną nr 1103L Ros-
sosz - Brzozowy Kąt - dr. kraj.63 
(poprzedni nr drogi 02506) 
i w dniu 31 grudnia 1998 r. były 
we władaniu Skarbu Państwa; 

* zapoznał się z prośbą Toma-
sza Kozaczka o ponowne wszczę-
cie egzekucji z prawa wieczystego 
użytkowania działki położonej 
w mieście Międzyrzec Podlaski. 
Zarząd nie wyraził zgody na po-
nowne wszczęcie egzekucji; 

* zapoznał się z pismem bur-
mistrza miasta Terespol informu-
jącym, że w oparciu o uchwałę nr 
VII/38/15 Rady Miasta Teres-
pol z 29 maja 2015 r. w sprawie 
zmian w budżecie miasta na 2015 
rok ustalono plan wydatków;  

* po zapoznaniu się z prośbą 
dyrektora Muzeum J. I. Kraszew-
skiego w  Romanowie Zarząd 
wyraził zgodę na ufundowanie 
nagród w kwocie ok. 300 zł dla 
uczestników konkursu na naj-
smaczniejszy wypiek świętojański; 
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DOK. NA STR. 6 

K A L E N D A R I U M* zapoznał się z wnioskiem 
Stowarzyszenia Rozwoju Miej-
scowości Studzianka w sprawie 
wsparcia rzeczowego w postaci 
zakupu pucharów dla uczest-
ników biegów organizowanych 
w ramach VII Spotkań z Kulturą 
Tatarską i Regionalną, które od-
będą się w dniach 11 -12 lipca 
2015 r. Zarząd wyraził zgodę na 
udzielenie wsparcia; 

* zapoznał się z prośbą dyrek-
tora Muzeum J. I. Kraszewskiego 
w Romanowie i wyraził zgodę na 
przekwalifikowanie oszczędności 
powstałych w związku z realizacją 
zadania inwestycyjnego polegają-
cego na rozbudowie systemu syg-
nalizacji włamania i napadu oraz 
systemu sygnalizacji pożarowej;  

* zapoznał się z wystąpieniem 
pokontrolnym Najwyższej Izby 
Kontroli, Delegatura w Lublinie 
dotyczącym kontroli sprawdza-

jącej w przedmiocie zarządzania 
ruchem na drogach powiato-
wych. Najwyższa Izba Kontroli 
oceniła pozytywnie działalność 
skontrolowanej jednostki; 

* zapoznał się z pismem mi-
nistra finansów informującym, że 
w Ministerstwie Finansów trwają 
analizy mające na celu wypra-
cowanie mechanizmów umożli-
wiających przyjęcie jednolitych 
sposobów kalkulacji wysokości 
kosztów wybranych zadań z za-
kresu administracji rządowej 
realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego oraz 
załączonym do pisma katalogiem 
zadań w obszarze gospodarki 
nieruchomościami; 

* wysłuchał informacji dyrek-
tor Zarządu Dróg Powiatowych 
Krystyny Beń w sprawach:

· Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych;

· środków powodziowych na 
odbudowę przepustów i drogi Ja-
błeczna – Klasztor;

· Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich.

Zarząd Powiatu podją ł 
uchwały w sprawach:

a) przyznania dorocznych 
nagród za osiągnięcia w dzie-
dzinie twórczości artystycznej, 
upowszechnienia i ochrony dóbr 
kultury. Nagrody przyznano: Ze-
społowi Śpiewaczemu Bagnoszki 
z  Drelowa, Zespołowi Podla-
sianki z Rokitna oraz Kazimie-
rzowi Kusznierowowi z Lubenki;

b) zmiany uchwały w sprawie 
powołania komisji egzamina-
cyjnej do przeprowadzenia po-
stępowań egzaminacyjnych dla 
nauczyciela szkoły prowadzonej 
przez powiat bialski ubiegającego 
się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego.  (a)

Podczas III Kongresu Ro-
dzicielstwa Zastępczego, który 
odbył się 9 czerwca 2015 roku 
w  Ministerstwie Gospodarki 
w Warszawie wręczono wyróż-
nienia dla organizatorów rodzin-

Nasi w Warszawie

Wyróżniono powiat 
bialski i PCPR

nej pieczy zastępczej i powiatów. 
Wśród dziewięciu wyróżnionych 
spośród 250 kandydatów znalazł 
się także powiat bialski i Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Białej Podlaskiej. Nagroda jest 

przyznawana za wkład w rozwój 
rodzinnej opieki zastępczej oraz 
podejmowanie wysiłków, aby 
dobrze realizować zapisy ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej. Wyróżnie-
nia są przyznawane w oparciu 
o przeprowadzone we wszystkich 
powiatach ankiety wraz z dołą-
czonymi wnioskami, a także dane 
z Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej. Są to wyróżnie-
nia Koalicji na rzecz Rodzinnej 
Opieki Zastępczej, czyli ogólno-
polskiego stowarzyszenia, któ-
rego misją jest realizowanie prawa 
dziecka do wychowania w rodzi-
nie. Wyróżnienia wręczali pa-
troni honorowi, a byli to: Elżbieta 
Seledyn, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej; Marek Michalak, 
rzecznik praw dziecka; Rudolf 
Borusiewicz, sekretarz generalny 
Związku Powiatów Polskich; 
Barbara Gębala, zastępca prze-
wodniczącego Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Powiatowych 
i Miejskich Ośrodków Pomocy 
Rodzinie Centrum, a także Edyta 
Wojtasińska, przewodnicząca Za-
rządu Koalicji na rzecz Rodzinnej 
Opieki Zastępczej. Wyróżnienia 
odbierali m.in.: starosta bialski 
Tadeusz Łazowski oraz dyrektor 
PCPR w Białej Podlaskiej Halina 
Mincewicz.

(a)

1 czerwca 
W Lublinie odbyło się pierwsze 
posiedzenie komitetu monitorują-
cego Regionalny Program Opera-
cyjny Województwa Lubelskiego 
na lata 2014 – 2020. 
Tego samego dnia miały miejsce 
liczne uroczystości z okazji Dnia 
Dziecka w powiecie bialskim.

2 czerwca 
W Białej Podlaskiej odbyło się 
posiedzenie kapituły nagrody bi-
znesowej Bialskopodlaskiej Izby 
Gospodarczej. W tym też dniu 
Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie zorganizowało konferencję 
podsumowującą projekt syste-
mowy „Uwierz w siebie – dokonaj 
metamorfozy”, współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej 
w Ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.

3 czerwca 
W gabinecie starosty bialskiego 
odbyło się spotkanie starosty 
Tadeusza Łazowskiego z prezy-
dentem miasta Biała Podlaska 
Dariuszem Stefaniukiem.

4 –7 czerwca 
Pracownicy Starostwa Powiato-
wego i jego jednostek organiza-
cyjnych uczestniczyli w wyjeździe 
do Wiednia i Pragi.

8 czerwca 
W Chełmie odbyło się posiedze-
nie walnego zebrania członków 
Euroregionu Bug. W  tym też 
dniu w Stadninie Koni Arab-
skich w Janowie Podlaskim miało 
miejsce rozpoczęcie międzynaro-
dowego pleneru fotograficznego, 
którego plon uwieczniony zosta-
nie na okolicznościowej wystawie.

9 czerwca 
W Warszawie odbył się III Kon-
gres Rodzicielstwa Zastępczego, 
w którym uczestniczyli: staro-
sta bialski Tadeusz Łazowski 
i  dyrektor Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie Halina 
Mincewicz. W  tym też dniu 
w Konstantynowie miało miejsce 
podsumowanie projektu unijnego 
gminy Konstantynów, Janów 
Podlaski, Rokitno: „Zachowanie 
dziedzictwa środowiska natural-
nego w gminach nadbużańskich”.

10 czerwca 
W Białej Podlaskiej odbyło się 
spotkanie uczestników projektu 
Euro-Velo trasy rowerowe.
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11 – 14 czerwca 
Delegacja z powiatu bialskiego 
uczestniczyła w uroczystościach 
z okazji objęcia urzędu przez 
nowego starostę Ludgera We-
skampa w powiecie Oberhavel 
w Niemczech. 

11 czerwca 
W Leśnej Podlaskiej obyły się 
uroczystości z okazji 10-lecia 
nadania imienia Żołnierzy mjr. 
„Zenona” Zespołowi Placówek 
Oświatowych w Leśnej Podla-
skiej.

12 czerwca 
W Białej Podlaskiej została od-
dana do użytku nowa siedziba 
firmy „Komunalnik”.

13 czerwca 
W Rossoszu obchodzono 10-le-
cie młodzieżowego zespołu 
„Wierzbaki”, natomiast w Wo-
skrzenicach Małych w Ośrodku 
Sportu i Rekreacji „Wiosenny 
Wiatr” miało miejsce otwarcie 
szlaku konnego dla osób niepeł-
nosprawnych. W tym też dniu 
w Białej Podlaskiej w Państwo-
wej Szkole Wyższej odbył się 
koncert papieski.

14 czerwca 
W Ośrodku Doradztwa Rolni-
czego w Grabanowie zorgani-
zowany został dzień otwartych 
drzwi. Tego dnia w Żeszczynce 
gm. Sosnówka odbywało się 
Święto Mleka, zaś w Łomazach 
drugie Impresje Muzyczne z pio-
senką biesiadną.

16 czerwca 
W Lublinie nastąpiło podpisa-
nie umowy między Wojewódz-
kim Urzędem Pracy i powiatem 
bialskim w sprawie poradnictwa 
zawodowego. W  tym dniu 
również w Lublinie odbyło się 
posiedzenie Zarządu Eurore-
gionu Bug, podczas którego 
zostały wybrane władze. Sta-
rosta bialski Tadeusz Łazowski 
został wiceprzewodniczącym 
Euroregionu Bug. Natomiast 
w Konstantynowie odbyła się 
uroczysta sesja rady gminy 
z okazji 25-lecia odrodzonych 
samorządów. Kilkadziesiąt osób 
wyróżnionych zostało okolicz-
nościowymi medalami.

17 czerwca
W Białej Podlaskiej miało miej-
sce spotkanie starosty Tadeusza 

30 czerwca br. w Brześciu 
odbyło się spotkanie w Konsu-
lacie Generalnym, na którym 
pożegnano konsul generalną  
w Brześciu Annę Nowakowską. 
W spotkaniu uczestniczyli przed-
stawiciele samorządów miast, 
gmin i powiatu bialskiego, m. in.: 
starosta bialski Tadeusz Łazowski, 
zastępca prezydenta miasta Biała 
Podlaska Adam Chodziński, 
burmistrz miasta Terespol Jacek 
Danieluk, wójt gminy Terespol 
Krzysztof Iwaniuk i wójt gminy 
Wisznice Piotr Dragan. Obecni 
byli również rektor Państwowej 
Szkoły Wyższej im. Papieża Jana 
Pawła II w Białej Podlaskiej prof. 
Józef Berger oraz dyrektor Woje-
wódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego w Białej Podlaskiej Dariusz 
Olędzki.  (a)

Na zaproszenie zaprzyjaź-
nionego powiatu Oberhavel de-
legacje z partnerskich powiatów 
z Polski: siedleckiego i bialskiego 
uczestniczyły w uroczystej se-
sji nadzwyczajnej rady powiatu 
w Oranienburgu, podczas której 
na starostę niemieckiego powiatu 
został zaprzysiężony Ludger We-
skamp. Odbyło się to 12 czerwca. 
Nowy starosta został wybrany 
do swojej nowej funkcji 27 maja 
2015 r. w pierwszym głosowaniu 
przez radę powiatu. W ten spo-
sób L. Weskamp zastąpił Karla 
Heinza Schrötera, który został 

Nasi za granicą

Pożegnanie konsula

Nasi w Niemczech

Uroczysta sesja
w Oranienburgu 

wyznaczony na ministra spraw 
wewnętrznych Brandenburgii. 
49-letni starosta Oberhavel od 
2010 roku był drugim zastępcą 
starosty i zajmował się Departa-
mentem Edukacji i Finansów.

Od przekazania listu powo-
łania przez przewodniczącego 
rady Karstena Petera Schrödera, 
rozpoczyna się ośmioletna ka-
dencja. W ceremonii uczestni-
czyło około 140 gości, w tym: 
minister spraw wewnętrznych 
Karl-Heinz Schröter, starosta 
Tadeusz Łazowski oraz Da-
riusz Stopa – starosta siedlecki. 

Ludger Weskamp oświadczył 
w swoim przemówieniu, że pod-
chodzi do swojej nowej funkcji 
pełen ufności i radości na przy-
szłość: „Wspólnie z pracownikami 
administracji, zapewnię, że nasz 
powiat pozostanie nakierowany 
na sprawy społeczne, silny finan-
sowo, który odnosić będzie sukces 
gospodarczy“. Podziękował rów-
nież zastępcy starosty Egmontowi 
Hamelowi za jego zaangażowanie 
w ostatnich miesiącach, bowiem 
od listopada przewodniczył dzia-
łaniom Zarządu. 

W  drugiej części imprezy 
oficjalnie podziękowano wcześ-
niejszemu staroście Karlowi 
Heinzowi Schröterowi za długo-
letnią służbę na rzecz rozwoju po-
wiatu Oberhavel. Oczywiście nie 
zabrakło gratulacji przekazanych 
przez obecnego ministra, dawniej 
starostę swojemu następcy. Rów-
nież delegacje z Polski przekazały 
pozdrowienia z partnerskich po-
wiatów, ofiarowując promocyjne 
upominki oraz zapewniły o dal-
szej współpracy.

Część artystyczną zaprezen-
towała powiatowa szkoła mu-
zyczna oraz zespół wokalny.

Po oficjalnej sesji delegacje 
uczestniczyły w Dniu Otwartym 
Agroturystyki w Kreuzbruch. 
Zapoznały się z  administra-
cją miejscowości Liebenwalde 
i  twórczością rzeźbiarza i ma-
larza Kurta Mühlenhaupta 
w Bergsdorfie.

AJ
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Łazowskiego z dyrektorem Wo-
jewódzkiego Szpitala Specjali-
stycznego w Białej Podlaskiej 
Dariuszem Olędzkim w sprawie 
współpracy szpitala z powiatem 
bialskim. Tego też dnia w gabi-
necie starosty bialskiego odbyło 
się spotkanie z ordynariuszem 
diecezji siedleckiej księdzem 
biskupem Kazimierzem Gurdą. 
Podczas spotkania omówiono 
możliwości współpracy samo-
rządów powiatu bialskiego z ku-
rią diecezjalną w najbliższym 
czasie.

18 czerwca 
W Międzyrzecu Podlaskim od-
były się zawody młodzieżowych 
drużyn pożarniczych z  terenu 
powiatu bialskiego, zaś w Graba-
nowie XVII Zjazd Przewoźników 
Polskich.

19 czerwca
W bialskiej Państwowej Szkole 
Wyższej z udziałem wielu gości 
odbyła się konferencja „Wyzwania 
polityki regionalnej w aspekcie 
rozwoju polityki społeczno-go-
spodarczej”.

20 czerwca 
W  Kodniu zorganizowano 
czwartą edycję pielgrzymki leś-
ników Podlasia i  ich rodzin do 
Sanktuarium Matki Bożej Ko-
deńskiej „Królowej Podlasia”. 
Tego samego dnia w Rokitnie 
świętowano jubileusz 40-le-
cia GLKS Rokitno. Natomiast 
w Roskoszy obchodzono 50-lecie 
bialskiej Spółdzielni Inwalidów 
„Elremet”.

21 czerwca 
W Konstantynowie na obiek-
tach kompleksu sportowego od-
były się IV Igrzyska Powiatowe 
LZS. Tego dnia w  Roskoszy 
odbyły się uroczystości jubileu-
szowe czterech zespołów ludo-
wych z gminy Biała Podlaska. 
Zespół „Sitniczanki” świętował 
35-lecie istnienia, a  zespoły: 
„Barwinek”, „Chodźta do nos” 
i  „Zorza” obchodziły 10-lecie. 
Wśród gratulujących był też 
starosta bialski Tadeusz Ła-
zowski.

22 - 23 czerwca 
W Brześciu na Białorusi nastą-
piło podsumowanie konkursu 
pożarniczego z udziałem pre-

O potrzebie dodatkowych 
pieniędzy na powiatowe szpitale 
oraz planach maksymalnego wy-
korzystania środków unijnych na 
drogi mówiono 13 maja podczas 
Konwentu powiatów wojewódz-
twa lubelskiego. Atmosferze 
dialogu sprzyjała specyficzna sce-
neria – duża synagoga Muzeum 
Pojezierza Łęczyńsko-Włodaw-
skiego we Włodawie.

Na konwencie przedsta-
wiono mapę potrzeb zdrowot-
nych, która ma zminimalizować 
straty szpita l i oraz uczynić 
rac jona ln ie jsz y m pol it ykę 
punktowania za poszczególne 
czynności płacone przez NFZ. 
Głównym celem opracowania 
mapy jest określenie obec-
nej i  prognozowanej sytuacji 
demograf icznej i  zdrowotnej 
społeczności w odniesieniu do 
dostępnych zasobów i  infra-
struktury ochrony zdrowia oraz 
wskazanie obszarów wymaga-
jących podjęcia odpowiednich 
działań ze strony państwa i sa-
morządów terytorialnych. Mapy 
potrzeb zdrowotnych, stanowić 
będą podstawę do tworze-
nia planu zakupów świadczeń 
przez NFZ. – „Od map po-
trzeb zdrowotnych uzależnione 
też będą możliwości w pozy-
skaniu funduszy unijnych po-
przez placówki służby zdrowia 
oraz możliwości specjalizacji 
i kierunków rozwoju szpitali” 
– mówił Paweł Pikula, staro-
sta lubelski. To właśnie na ich 
podstawie ma być sprawdzana 
zasadność składanego wniosku 
o dofinansowanie. Projekt mapy 
potrzeb zdrowotnych ma być 

Konwent powiatów województwa lubelskiego

Spotkanie starostów we Włodawie
gotowy w listopadzie tego roku, 
zatwierdzony zaś do 1 kwietnia 
2016 r. – „Jednym z podstawo-
wych problemów szpitali jest 
demografia” - mówił Andrzej 
Romańczuk, starosta włodaw-

ski. – „Mamy duże zapotrze-
bowanie na oddziale geriatrii, 
rehabilitacji czy też na bardzo 
cenionym w naszym szpitalu 
oddziale pediatrii. Jednak jest 
potrzeba na niektóre oddziały 
podnieść kontrakt.” 

Samorządowcy mieli sporo 
uwag do strony rządowej. Ich 
zdaniem rząd za mało się wsłu-
chuje w głos powiatów. 

Kolejnym ważnym elemen-
tem dyskusji w muzeum była 
sprawa dróg, w szczególności 
tych, które mają być remonto-
wane w ramach nowego unijnego 
programowania na lata 2014-
20. Ich stan jest często fatalny, 
a koszty ogromne. Odpowiedzią 
na apel o wsparcie, jest włączenie 
powiatów do programu Strate-
gicznego Rozwoju Transportu 
województwa lubelskiego. Z mi-
liarda złotych unijnego wsparcia 
powiaty mogą bowiem dostać 

nawet 100 mln zł. – „Projek-
towany megaprojekt drogowy, 
podobnie jak ten z  poprzed-
niego programowania” - mówi  
A. Romańczuk – „zakłada łą-
czenie dróg krajowych z woje-

wódzkimi poprzez odcinki dróg 
powiatowych. W naszym po-
wiecie takim odcinkiem będzie 
droga Urszulin – Hańsk”. 

Samorządowcy rozmawiali 
we Włodawie także o sprawach 
geodezyjnych. W ramach pro-
jektu e-Geodezja ma powstać 
cyfrowy zasób map, który ułatwi 
m.in. rolnikom uaktualnienie 
granic ich działek. Projekt ma 
zostać zrealizowany do 2020 
roku. 

Wszyscy obecni podkreślali 
doskonały pomysł lokalizacji 
konwentu w wielkiej synagodze 
włodawskiego muzeum. – „To 
coś naprawdę wyjątkowego obra-
dować w takiej scenerii” - mówił 
Andrzej Wnuk, prezydent Za-
mościa. – „Starosta włodawski 
postawił gospodarzowi następ-
nego konwentu bardzo wysoko 
poprzeczkę.” 

Waldemar Zakrzewski
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zesa Związku Wojewódzkiego 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP dh Mariana Starownika 
(wicewojewody lubelskiego), dh 
Tadeusza Szyszko (dyrektora 
zarządu wykonawczego OW 
ZOSP RP) oraz sekretarza ZW 
ZOSP RP Tadeusza Łazow-
skiego (starosty bialskiego).

23 czerwca 
W Białej Podlaskiej miało miej-
sce walne zgromadzenie władz 
BPIG. W tym też dniu nastą-
piło wręczenie laureatom nagród 
biznesowych Bialskopodlaskiej 
Izby Gospodarczej.

25 czerwca 
W  Lublinie zorganizowano 
pierwsze Wschodnie Forum 
Biznesu. W tym samym dniu 
odbyło się również drugie posie-
dzenie komitetu monitorującego 
Regionalny Program Operacyjny 
województwa lubelskiego na lata 
2014-2020. W tym dniu w Mię-
dzyrzecu Podlaskim odbyła się 
uroczysta sesja Rady Powiatu 
miasta i  gminy Międzyrzec 
Podlaski oraz gminy Drelów, 
zakończono odsłonięciem tab-
licy pamiątkowej, poświęconej 
zmarłemu Ireneuszowi Stolar-
czykowi, dyrektorowi szpitala 
powiatowego w Międzyrzecu 
Podlaskim.

27-28 czerwca 
W miłym nastroju przy słonecz-
nej aurze obchodzone były Dni 
Miasta Biała Podlaska.

27 czerwca 
W Romanowie zorganizowano 
widowisko obrzędowe Noc 
Świętojańska w Muzeum Józefa 
Ignacego Kraszewskiego. Nato-
miast w Łomazach kolejną od-
słonę Jarmarku Jagiellońskiego.

28 czerwca 
W Międzyrzecu Podlaskim od-
były się powiatowe zawody spor-
towo-pożarnicze Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Natomiast 
w Pratulinie gm. Rokitno piąta 
diecezjalna pielgrzymka samo-
rządowców i parlamentarzystów 
do Sanktuarium Męczenników 
Podlaskich.

29 czerwca 
Radni powiatu bialskiego wzięli 
udział w dziesiątej sesji Rady 
Powiatu. 

(a)

26 maja w Warszawie od-
była się gala finałowa rankingu 
Dziennika Gazety Prawnej „Perły 
Samorządu. Najlepszy włodarz  
i samorząd 25-lecia”. Gmina Te-
respol otrzymała wyróżnienie  
w kategorii gmin wiejskich plasując 
się w pierwszej dziesiątce. Wyróż-
niony został także wójt Krzysztof 
Iwaniuk, zajmując 5 miejsce w ka-
tegorii „Włodarze 25-lecia, gminy 
wiejskie” 

Ceremonię wręczenia wy-
różnień poprzedził panel dysku-

Włodarz na pięć
syjny „Nowe perspektywy unijne. 
Szanse i zagrożenia”.

Tak, jak w poprzedniej edycji, 
laureaci w kategorii najlepszy samo-
rząd byli typowani w podziale na 
gminy wiejskie, wiejsko-miejskie, 
miasta do 100 tys. mieszkańców  
i miasta powyżej 100 tys. miesz-
kańców. W każdej z tych kate-
gorii nagrodzono trzy samorządy  
i trzech włodarzy 25-lecia. Wyróż-
nienia otrzymali też ci, którzy upla-
sowali się na miejscach od 4 do 10.

 D. Wowczeniuk

W Międzyrzecu Podlaskim 
11 czerwca odbyła się uroczy-
sta msza święta, podczas której 
świętowano jubileusz księdza 
infułata Kazimierza Korsznie-
wicza. Jest to postać, która od 
wielu lat odgrywa ważną rolę w 
mieście i okolicach.

Uroczystość zgromadziła 
wiele znanych postaci duchow-
nych i świeckich. Msza święta 
koncelebrowana była przez 
biskupów: siedleckiego Ka-
zimierza Gurdę, radomskiego 
Henryka Tomasika, pomocni-
czego diecezji siedleckiej Piotra 
Sawczuka oraz przez seniora die-
cezji drohiczyńskiej Antoniego 
Dydycza.

Wydarzenie przywoływało 
wspomnienia i zasługi księdza 
infułata Kazimierza Korszniewi-
cza, wielkiego działacza i dziel-
nego społecznika. 

(a)

Międzyrzec Podlaski

55-lecie kapłaństwa 
Kazimierza Korszniewicza
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Ireneusz Stolarczyk – lekarz 
medycyny, absolwent Akademii 
Medycznej w Białymstoku. Pracę 
zawodową rozpoczął w  1974 
roku na stanowisku kierownika 
Gminnego Ośrodka Zdrowia 
w Rokitnie. Pracował tam do 
końca lutego 1985 roku. W tym 
czasie dodatkowo zatrudniony 
był w  poradni neurologicznej 
w Przychodni Rejonowej w Mię-
dzyrzecu Podlaskim na stano-
wisku młodszego asystenta. Od 
marca 1985 r. rozpoczął pracę 
w Zespole Opieki Zdrowotnej, 
jako dyrektor tej jednostki. Na 
tym stanowisku pracował do 
roku 1987. 16 kwietnia tegoż 
roku powierzono mu stanowisko 
lekarza wojewódzkiego w Białej 
Podlaskiej. W tym okresie uzy-
skał pierwszy stopień specjalizacji 
w zakresie medycyny społecznej 
oraz drugi stopień specjalizacji 
z organizacji ochrony zdrowia 
i  tytuł specjalistyczny w  tym 
zakresie. W sierpniu 1990 r. po-
nownie objął stanowisko dyrek-
tora Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Międzyrzecu Podlaskim i asy-
stenta poradni neurologicznej 
Przychodni Specjalistycznej. 
Na przestrzeni lat zarządzania 
Zespołem Opieki Zdrowot-
nej w Międzyrzecu Podlaskim, 
jednostka ta przechodziła okres 

W sali konferencyjnej Urzędu 
Miasta Międzyrzec Podlaski od-
była się 25 czerwca uroczysta se-
sja Rady Powiatu, Rady Miasta 

Upamiętniono 
honorowego obywatela 

Honorowy obywatel Międzyrzeca Podlaskiego

Lekarz i społecznik

i Gminy Międzyrzec Podlaski oraz 
Rady Gminy Drelów. Została ona 
zwołana, aby w podniosłej atmo-
sferze pośmiertnie przyznać tytuł 

honorowego obywatela miasta 
Międzyrzec Podlaski Ireneuszowi 
Stolarczykowi, wieloletniemu dy-
rektorowi Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej, 
lekarzowi i  samorządowcowi. 
Przybyli na nią: żona ś.p. Ireneu-
sza Stolarczyka wraz z córkami, 
przyjaciele, znajomi, samorzą-

dowcy oraz  współpracownicy 
dyrektora, w tym obecny dyrektor 
tej jednostki samorządu powiato-
wego Wiesław Zaniewicz. Głów-
nym punktem sesji było wręczenie 
Ewie Stolarczyk tytułu honoro-
wego obywatela miasta, nadanego 
pośmiertnie przez Radę Miasta. 
Wręczenia dokonali burmistrz 
Międzyrzeca Podlaskiego Zbi-
gniew Kot oraz przewodniczący 
Rady Miasta Robert Matejek. Po 
sesji, w kościele p.w. św. Józefa od-
była się msza święta w intencji ś.p. 
Ireneusza Stolarczyka z udziałem 
pocztów sztandarowych i gości. 
Po jej zakończeniu wszyscy udali 
się na dziedziniec szpitala, gdzie 
odbyło się odsłonięcie pamiątkowej 
tablicy przez żonę i córki zmarłego 
dyrektora. Tablicę wmurowano 
w ścianę szpitala. Umieszczono na 
niej wizerunek twarzy dyrektora 
oraz cytat: „Jest na świecie jeden 
zawód, jedno powołanie – być do-
brym dla drugiego człowieka”. 

(a)

systematycznej rozbudowy i mo-
dernizacji bazy lokalowej szpitala, 
całkowitej przebudowy infra-
struktury technicznej oraz wy-
posażenia szpitala w nowoczesny 
sprzęt i aparaturę medyczną. Już 
w roku 1993 oddano do użytku 
nowo wybudowany pawilon 
ginekologiczno-położniczy na 
31 łóżek. Kolejnym etapem była 
modernizacja i remont głównego 
budynku szpitala, w którym po 
jego zakończeniu zlokalizowano 
oddział wewnętrzny i dziecięcy. 
W tym okresie wybudowano też 
infrastrukturę techniczną, której 
dotychczas szpital nie posiadał, 
tj. kolektory sanitarne z odprowa-
dzeniem ścieków do oczyszczalni 
miejskiej, sieć zasilająca szpital 
w energię elektryczną, cieplną 
oraz wodną, a  także centralną 
sieć gazów medycznych. Dzięki 
staraniom dyrektora Stolarczyka 
opracowano koncepcję moder-
nizacji i  rozbudowy szpitala. 
W oparciu o nią następnym za-
daniem była rozbudowa i moder-
nizacja części łóżkowej oddziału 
chirurgicznego. Po jej zakończe-

niu i oddaniu do użytku w 1995 
roku rozpoczęto budowę bloku 
operacyjno – diagnostycznego. 
Ukończono ją w roku 2000. 

Wysiłki dyrektora Stolar-
czyka koncentrowały się na 
pozyskiwaniu wysoko specja-
listycznego sprzętu i aparatury 
medycznej stanowiącej obecnie 
wyposażenie nowoczesnej bazy 
lokalowej. Wykorzystywał każdą 
możliwość pozyskania środków 
zewnętrznych na rozwój szpitala. 

Jego postawa i umiejętno-
ści kierowania zespołem ludz-
kim pozwalały na wytworzenie 
dobrej atmosfery współpracy 
i  zaangażowania wszystkich 
pracowników w realizację naj-
ważniejszych celów w zarządza-
nym przez niego Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej. Zaowocowało to 
przyznanie w 2013 roku Certy-
fikatu Akredytacyjnego Mini-
stra Zdrowia dla Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w  Międzyrzecu 
Podlaskim. Uzyskanie certyfi-
katu pozwoliło międzyrzeckiemu 

szpitalowi z wynikiem 95 proc. 
spełnienia standardów akredyta-
cyjnych znaleźć się na pierwszym 
miejscu w elitarnym gronie 145 
szpitali akredytowanych na po-
nad 700 funkcjonujących w kraju. 

Dyrektor Stolarczyk miał 
wyjątkową zdolność skupiania 
wokół siebie ludzi życzliwych 
i bezinteresownych, ludzi, któ-
rzy potrafili łączyć swe siły dla 
sprawy szpitala, jego rozbudowy 
i doskonalenia całej międzyrze-
ckiej służby zdrowia. Zawsze 
i z ogromną determinacją reali-
zował swoją misję bycia dobrym 
człowiekiem, dobrym lekarzem, 
dobrym pracownikiem. W swo-
jej koncepcji zarządzania załogą 
kierował się zasadą służby, profe-
sjonalizmu i jakości. Był szefem 
wymagającym, ale i  znającym 
swoich pracowników, ich prob-
lemy, radości, sukcesy. Potrafił 
w sposób wyjątkowy integrować 
pracowników ich rodziny i mię-
dzyrzecką społeczność wokół 
spraw zdrowia. Swoją władzę 
i umiejętności pracy z  ludźmi 
Ireneusz Stolarczyk wykorzy-
stywał także w pracy społecznej 
i politycznej, aktywnie uczest-
niczył w rozwiązywaniu wielu 
problemów swojego środowiska, 
miasta, powiatu, województwa. 

(a)



10 GOŚCINIEC BIALSKI – CZERWIEC 2015 CZASOPISMO SAMORZĄDU POWIATU BIALSKIEGO

Natalia Marczuk

GmINA kONsTANT yNÓW

Ćwierć wieku temu powstał 
odrodzony samorząd terytorialny. 
Sprzyjała mu ustawa o samorzą-
dzie gminnym z 27 marca 1990 
r., zrywająca z modelem państwa 
totalitarnego, skrajnie scentra-
lizowanego i  kontrolowanego 
przez jeden układ polityczny. 
Odejście od tego modelu spra-
wowania władzy, wyzwoliło 
w społeczeństwie nowe nadzieje 
i oczekiwania. W całym kraju 
zaczęły powstawać inicjatywy 
społeczne w postaci komitetów 
obywatelskich, które podjęły się 
przygotowania społeczności lo-
kalnych do nadchodzących wy-
borów. Władze samorządowe po 
transformacji stały się ważnym 
uczestnikiem przemian, a struk-
tury samorządowe przyczyniły 
się w  sposób istotny do upo-
rządkowania państwa polskiego. 
Dzięki zaangażowaniu i  cięż-
kiej pracy samorządowców dla 
wspólnot lokalnych, okres 25 lat 
stał się epoką rozwoju lokalnego 
i budowy społeczeństwa obywa-
telskiego, co widać niemal na 
każdym kroku. 

Jubileusz wolnych samorzą-
dów świętowano w całym kraju, 
także w gminie Konstantynów. 
16 czerwca br. w gospodarstwie 
agroturystycznym Zameczek 
miała miejsce uroczysta sesja 
Rady Gminy z  udziałem 90 
osób. Byli wśród nich obecni 
i  byli radni, sołtysi, pracow-
nicy Urzędu Gminy i dyrekto-

Jubileuszowa sesja 
w Konstantynowie

rzy jednostek organizacyjnych 
gminy, przedsiębiorcy oraz za-
proszeni goście. Z tej okazji na 
sesję przybyli: ks. dr Grzegorz 
Jabłoński, proboszcz paraf ii 
Gnojno; Artur Nitek, kierow-
nik delegatury Lubelskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Bia-
łej Podlaskiej; Riad Haidar, 

wiceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa Lubelskiego; 
starosta bialski Tadeusz Ła-
zowski; władze samorządowe 
z wójtem gminy Romualdem 
Murawskim oraz przedstawi-
ciele Podlasko- Kozieradzkiego 
Bractwa Kurkowego z królem 
Bractwa Romanem Lipskim. 

Sesję otworzył przewodni-
czący RG Tadeusz Hryciuk.

Natomiast wójt R. Muraw-
ski przedstawił obszerny referat 
sumujący dorobek samorządu 
gminy Konstantynów w minio-
nym ćwierćwieczu. Obfitował on 

w wiele znaczących inwestycji. 
Zapobiegliwość władz gminnych 
o korzystne zmiany skutkowała 
licznymi wyróżnieniami m.in. 
Wawrzynem Podlasia, nagrodą 
„Dobre, bo Bialskie”, drugą na-
grodą w konkursie Eko-Agro, 
certyfikatem Eurorenoma, wy-
różnieniem w rankingu „Perły 
Samorządu” i „Samorząd przy-
jazny oświacie”. Urząd Gminy 
Konstantynów znalazł się w gro-
nie laureatów konkursu „Pra-
codawca – organizator pracy 
bezpiecznej” i jako jedyny w wo-
jewództwie lubelskim otrzymał 
wyróżnienie w kategorii praco-
dawców zatrudniających do 50 
pracowników. Realizacja wielu 
przedsięwzięć, pomimo nie-
wielkiego budżetu gminy, była 
możliwa dzięki racjonalnemu 
wydatkowaniu środków publicz-
nych przeznaczanych corocznie 
na administrację. W regional-
nych i ogólnopolskich rankingach 
gmina Konstantynów zajmowała 
czołowe miejsca pośród gmin 
wydających w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca najwięcej 
środków pozyskanych ze źródeł 
zewnętrznych. Łącznie pozy-
skano w ostatnim okresie kwotę 

około 35 mln zł. Osiągnięte 
rezultaty możliwe były dzięki 
zaangażowaniu wielu osób. 
Wspomnieć należy o: byłym 
wójcie Stanisławie Celińskiej; 
wieloletnim przewodniczącym 
Rady Gminy, obecnie staroście 
bialskim Tadeuszu Łazowskim; 
władzach województwa bialsko-
podlaskiego i lubelskiego, a także 
byłych i obecnych radnych. Na-
leżą im się gorące słowa podzię-
kowania.

W dalszej części uroczystej se-
sji wiele osób zostało uhonorowa-
nych okolicznościowymi medalami 

25-lecia samorządu gminy 
Konstantynów. Otrzymali je: 
Riad Haidar, wiceprzewodni-
czący Sejmiku Województwa 
Lubelskiego; Tadeusz Łazowski, 
starosta bialski; Artur Nitek, kie-
rownik delegatury LUW; Alicja 
Saciuk, były inspektor Woje-
wódzkiego Wydziału Nadzoru 
i Kontroli; ks. dr Grzegorz Jab-
łoński z parafii w Gnojnie; Ta-
deusz Hryciuk, przewodniczący 
RG; Waldemar Dorofiejuk, wi-
ceprzewodniczący RG; Roman 
Demczuk, radny z Wiechowicz; 
Franciszek Misiejuk, radny 
z Komarna; Stanisław Panasiuk 
i Jolanta Rusecka, radni z Kon-
stantynowa; Jolanta Stefaniuk, 
radna z Zakalinek; Mieczysław 
Szulak, radny z Wólki Polinow-
skiej, Stanisław Szpura, sołtys 
z Konstantynowa; Halina Mo-
rawska, sołtys z  Wandopola; 
byli radni i sołtysi: Roman Kuć, 
Marian Bartosiewicz, Marian 
Chwedoruk, Jan Jakoniuk, Kry-
styna Rabczuk, Krzysztof Syryj-
czyk, Antoni Sosnowski, Helena 
Stępnik i Mirosław Szpura; pra-
cownicy Urzędu Gminy: wójt 
Romuald Murawski, sekretarz 
gminy Elżbieta Łazowska, skarb-
nik gminy Elżbieta Mikulska; 
inspektorzy Barbara Czajkow-
ska, Krystyna Kałużna, Edward 
Kamiński, Jerzy Koguc, Anna 
Milańczuk i Zofia Szczygielska; 
byli pracownicy Urzędu Gminy: 
Danuta Mirończuk, Genowefa 
Sosnowska i Maria Stefaniuk; 
Grażyna Miłkowska, kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej; Grażyna Jasińska-
-Pykało, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Komarnie Kolonii; 
Marek Horbowicz, dyrektor 
Szkoły podstawowej w Konstan-
tynowie; Monika Jankiewicz, 
dyrektor przedszkola samorzą-
dowego w  Konstantynowie; 
Bogumiła Murawska, była wie-
loletnia dyrektor PG; Teresa 
Bartosiewicz, dyrektor GOK; 
Maria Sawczuk, dyrektor GBP; 
Beata Łyczewska, prezes Sto-
warzyszenia Przyjaciół Ziemi 
Konstantynowskiej. 19 przedsię-
biorców z gminy Konstantynów 
otrzymało listy gratulacyjne wi-
cepremiera i ministra gospodarki 
Janusza Piechocińskiego. 

Istvan Grabowski
Fot. autor

25 lat samorządu terytorialnego
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koncert zespołu hip-hopowego 
Dzieci Trzeciego Millenium, 
kwartetu fletowego Filharmonii 
Lubelskiej, kabaretu Made In 
China oraz zespołu Hard Gock. 
Uwieńczeniem wieczoru był spe-
cjalnie przygotowany na tę okazję 
pokaz w technice mappingu 3D 
wyświetlany na bryle budynku 
ratusza.

Organizatorzy dziękują fir-
mie PKP Cargo, która współ-
finansowała przyjazd wesołego 

miasteczka. Podziękowania na-
leżą się radnym gminy i sołtysom, 
którzy potrafili zmobilizować 
lokalną społeczność do udziału 
w uroczystościach. Podziękowa-

nia za udział należą się również: 
Klubowi Złoty Wiek z Małasze-
wicz, Kołu Aktywnych Kobiet  
z Łobaczewa Małego, człon-
kiniom koła Spryt z Kobylan  
i strażakom z OSP Neple, którzy 
dbali, aby każdy mógł otrzymać 
gorącą grochówkę z żołnierskiej 
kuchni polowej.  (a)

GmINA tE REs P ol

30 i 31 maja br. gmina Teres-
pol świętowała pod patronatem 
Prezydenta RP jubileusz 25-lecia 
samorządności. Obchody roz-

poczęto odsłonięciem statuetki 
lisa, symbolu gminy. Dokonali 
tego: wójt Krzysztof Iwaniuk, 
przewodniczący Rady Gminy 
Mieczysław Romaniuk oraz sta-
rosta Tadeusz Łazowski. Uro-
czysta sesja odbyła się z udziałem 

licznie przybyłych do Kobylan 
gości. Stała się ona okazją do 
podsumowania ostatnich 25 lat 
działalności władz samorządo-
wych, a także do przedstawienia  
i uhonorowania ludzi, którzy ak-
tywnie pracowali na rzecz samo-
rządności. W gronie gości obecni 
byli m.in.: konsul generalny Re-
publiki Białoruś w Białej Pod-
laskiej Vładisłav Khałło, konsul 
generalny Federacji Rosyjskiej 
w Brześciu Nikita Matkowski, 
konsul generalny RP w Brześciu 
Anna Nowakowska, przewod-

Jubileusz 25-lecia samorządu
niczący Rady Samorządowej 
w Samborze na Ukrainie Oleg 
Bobik, kierownik delegatury 
Lubelskiego Urzędu Wojewódz-

kiego Artur Nitek, kierownik filii 
Urzędu Marszałkowskiego An-
drzej Marciniuk, przedstawiciele 
Brzeskiego Obwodowego Mini-
sterstwa do Spraw Sytuacji Nad-
zwyczajnych Republiki Białorusi 
Mikołaj Kuźnicki i Aleksander 

Pasiuk, starosta bialski Tadeusz 
Łazowski wraz z radnymi po-
wiatu i duchowni.

W trakcie uroczystości został 
wyświetlony spot obrazujący do-
konania minionych 25 lat gminy.

Otwarcia sesji dokonał 
przewodniczący Rady Gminy 
Mieczysław Romaniuk, przypo-
minając historię tworzenia samo-
rządu i jego znaczące dokonania.

Obchody jubileuszowe były 
okazją do wyróżnienia kilku osób 
medalem honorowego „Zasłu-
żony dla gminy Terespol”. Otrzy-

mali je: Krzysztof Iwaniuk, Jan 
Krzyżanowski, Halina Ostap-
czuk, Mieczysław Romaniuk  
i Wiesława Szymańska. Po-
nadto medalem gminy Terespol 
uhonorowani zostali: Genowefa 
Zięba, Tadeusz Demidowicz, Jan 
Krymski, Wiesław Makarewicz  
i Zygmunt Markowski.  

Po wypowiedziach zaproszo-
nych gości wysłuchano koncertu 
w wykonaniu f ilharmoników 
lubelskich.   Obchody 25-lecia 

samorządności zakończyła na-
stępnego dnia impreza plenerowa 
przed budynkiem Urzędu Gminy 
w Kobylanach. Na ten czas ra-
dosnego świętowania przygo-

towano wiele atrakcji: wesołe 
miasteczko, stoiska z lodami, 
zabawkami, watą cukrową, bez-
płatną grochówką, ziemniacza-
nymi sprężynkami oraz namiot, 
gdzie każdy mógł skorzystać  
z kawy, herbaty, produktów regio-
nalnych i czegoś słodkiego. Wy-
stępy artystyczne uwzględniły: 
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W YDARZENIA

20 czerwca br. już po raz 
czwarty na Kalwarii Kodeńskiej 
spotkali się leśnicy, uczestnicy IV 
Pielgrzymki Leśników Podla-
sia i ich rodzin do Sanktuarium 
Matki Bożej Kodeńskiej „Kró-
lowej Podlasia”. Pielgrzymka 
zgromadziła pątników z  te-
renu Regionalnej Dyrekcji La-

W dniach 15 – 22 czerwca 
2015 miał miejsce staż zawo-
dow y pracowników jedno-
stek organizacyjnych pomocy 
społecznej powiatu bialskiego 
w departamencie Deux-Sèvres. 
Staż zosta ł zorganizowany 
w ramach porozumienia pod-
pisanego 15 listopada 2002 r. 

przez Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie w Białej Pod-

Modlili się 
w intencji leśników

IV Pielgrzymka Leśników Podlasia

Poznawali francuski 
system opieki społecznej

Nasi we Francji

laskiej, francuskie placówki 
pomocy społecznej oraz Stowa-

rzyszenie Deux-Sèvres – Re-
gion Biała Podlaska. 

Polscy stażyści – pracow-
nicy Domów Pomocy Społecz-
nej w Kozuli, Konstantynowie, 
Kostomłotach oraz Kodniu (8 
osób) odbyli tygodniowy staż 
w placówkach w Lezay, La Crèche, 
Saint-Maixent, Melle oraz La 
Mothe Saint-Héray. Terapeuci, 
pielęgniarki, pracownicy socjalni 
oraz rehabilitanci pracowali wspól-
nie z francuskim personelem. 

Delegacja miała okazję po-
znać francuski system opieki 
i wsparcia dla osób starszych. 
Zanim osoba w  podeszłym 
wieku traf i do typowej pla-
cówk i pomocy społecznej, 
korzysta z licznych usług opie-
kuńczych. Pomoc jest koordy-
nowana przez stowarzyszenia 
gerontologiczne. 

towie z sąsiednich gmin, przed-
stawiciele Państwowej Straży 
Pożarnej, Straż Graniczna, Służba 
Więzienna, Policja oraz radni po-
wiatu bialskiego.

Po mszy świętej uczestnicy 
pielgrzymki udali się na tereny 

rekreacyjne przy Kalwarii Ko-
deńskiej na tradycyjny leśny 
poczęstunek, gdzie miał miej-
sce koncert  zespołu sygnalistów 
z RDLP w Lublinie. 

Mariusz Kiczyński
Zdjęcia: o. Mirosław Skrzydło, 

Henryk Marciniuk

sów Państwowych w Lublinie 
i Warszawie, a w szczególności 
z Nadleśnictw: Chotyłów, Biała 
Podlaska, Międzyrzec Podlaski, 
Parczew, Włodawa, Krasnystaw, 
Sarnaki i  Sokołów Podlaski. 
Głównym punktem pielgrzymki 
była Eucharystia w  kościele 
Świętego Ducha pod przewod-

nictwem o. Romana Nisiewicza 
OMI.

Eucharystię uświetnili syg-
naliści myśliwscy nadając w ten 
sposób liturgii klimat leśny.

Wśród zaproszonych i uczest-
niczących w Eucharystii gości byli 

m.in. dyrektor RDLP w Lublinie 
Jan Kraczek, poseł Franciszek Je-
rzy Stefaniuk, starosta Tadeusz 
Łazowski, proboszcz prawosław-
nej parafii św. Michała Archa-
nioła w Kodniu ks. Jan Grajko, 
łowczy okręgowy PZŁ w Białej 
Podlaskiej Roman Laszuk, wój-

Delegacja miała również 
okazję obejrzeć małe szpitale 
przeznaczone w dużej mierze dla 
osób starszych (tylko 10 miejsc 
interny, pozostałe miejsca to 
oddział geriatryczny oraz dom 
pomocy społecznej). 

Delegacji towarzyszyła Ha-
lina Mincewicz, dyrektor Po-
wiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie oraz Bożena Przybyl-
ska, kierownik działu opieki nad 
dzieckiem i rodziną. 

Podczas wizyty omówiono 
możliwości dalszej współpracy po-
mocy społecznej powiatu bialskiego 
oraz placówek francuskich. W paź-
dzierniku br. DPS funkcjonujące na 
terenie powiatu bialskiego gościć 
będą francuskich pracowników. Na 
przyszły rok zaplanowano wizytę 
studyjną dyrektorów polskich pla-
cówek we Francji.

Tłumaczenie zapewni l i 
Ośrodek Francuski Deux-Sèvres  
w Białej Podlaskiej oraz polscy 
kinezyterapeuci pracujący we 
francuskich placówkach.  (a)
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Burmistrz Jacek Danieluk 
kolejny raz otrzymał absoluto-
rium. Jednogłośnie za udziele-
niem absolutorium  głosowało 
obecnych na sesji 13 radnych. 
Wcześniej działalność burmi-
strza została pozytywnie oce-
niona przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową w Lublinie oraz 
komisję Rady Miejskiej.

W związku z przejściem 
obecnej skarbnik miasta Marty 
Juchnikowskiej na skarbnika 
miasta Biała Podlaska został 
ogłoszony konkurs na to stano-
wisko. Spośród 6 kandydatów 
na podstawie pisemnych testów 
i rozmów kwalif ikacyjnych 
wybrano Gabriela Barabasza 
z Janowa Podlaskiego. Nowy 
skarbnik obejmie stanowisko od 
1 sierpnia 2015 roku.

Podczas minionej sesji radni 
dokonali zmiany w wieloletniej 
prognozie finansowej. Zmiana 
dotyczy budowy dróg na osiedlu 
Kodeńska na lata 2015-2016. 
Finanse dla tych dróg zapla-
nowano z budżetu państwa   
w ramach Narodowego programu 
przebudowy dróg lokalnych  
w kwocie 510 tys. zł. W budżecie 
miasta na 2015 rok  radni zapla-
nowali 14 zadań inwestycyjnych 
w tym: przebudowę dróg gmin-
nych Prusa i Asnyka, remonty 
ulic: Narutowicza, Słowackiego, 
Czartoryskich, utwardzenie te-

W Państwowej Szkole Mu-
zycznej w Brześciu odbył się, 18 

Terespol

Absolutorium dla burmistrza
renu przy ulicach: Przeskok 2, 
Czerwonego Krzyża 52, Pił-
sudskiego 47, Kraszewskiego 
28, budowę chodników przy 
ulicach: Janowska, Armii Kra-
jowej, Wspólna, Narutowicza, 
Kraszewskiego, Piłsudskiego, 
Czerwonego Krzyża, Słoneczna, 

Graniczna, Słuszki, Kościuszki, 
Stacyjna, remont budynku i zago-
spodarowanie terenu po dawnej, 
tzw. „weterynarii” przy ul. Pił-
sudskiego 47A.

Wśród zadań do realizacji są 
również: wykup gruntów, zakup 
samochodu osobowego na po-

trzeby Urzędu Miasta Terespol, 
budowa kanalizacji przy ulicach 
Cichej i Andrzejuka, Wojska 
Polskiego 154, budowa przyłą-
czy wod-kan przy ul. Czerwo-
nego Krzyża 34, oświetlenie ulic: 
Szkolnej i Za torami.

Burmistrz przedstawił spra-
wozdanie z działalności za okres 
od 30 maja do 28 czerwca br.

W tym okresie został prze-
prowadzony przetarg na budowę 

kanalizacji przy ul. Cichej i An-
drzejuka. Spośród 5 oferentów 
wybrano firmę Smyk Krzysztof  
z Zamościa, która zaoferowała naj-
niższą kwotę 159.900 zł. Burmistrz 
poinformował także o kontynuacji 
montażu kolektorów słonecznych, 
budowie ścieżki rowerowej wzdłuż 

ul. Wojska Polskiego do granicy 
państwa i układaniu chodników. 
Trwa również remont budynku 
przy ul. Piłsudskiego 47A, do 
którego planowane jest przekwa-
terowanie najemców budynku 
przy ul. Wspólnej 4 (budynek 
ten jest planowany do rozbiórki).  
W mieście odbyły się również: 
pikniki rodzinne, olimpiada 
przedszkolaków, festiwal piosenki 
dziecięcej oraz bieg przyjaźni na 

trasie Terespol – Brześć. Miasto 
sprzedało również działki położone 
przy ulicach: Fleminga i Piłsud-
skiego za łączną kwotę 23.591,40 
zł oraz nabyło  nieodpłatnie działkę  
z przeznaczeniem na ul. Gra-
niczną. 

Tekst i foto: Adam Jastrzębski 

Wieczór 
poetycki 
w Brześciu

Nasi na Białorusimaja, wspólny wieczór poetycki 
marszałka Franciszka Jerzego 

Stefaniuka i Marii Sulimy, pre-
zes Zjednoczenia Społecz-
nego Polska Macierz Szkolna 
„Polesie” oddział w Brześciu. 
Marszałek F. Stefaniuk sam 
przeczytał swoje wiersze, na-
tomiast większość poezji Marii 
Sulimy została zaprezentowana 
przez uczniów klas polskich 
Państwowej Szkoły Średniej nr 
9 w Brześciu, a także uczniów 

Państwowej Szkoły Średniej  
w Skokach, przedstawicieli PMS 
i Młodej Polonii oraz chóru „Po-
lesie”. W programie znalazł się 
również kolaż muzyczno-tea-
tralny przygotowany przez dzieci 
Szkoły-Przedszkola nr 1 z Brześ-
cia. Na spotkanie licznie przybyli: 
miejscowi Polacy, członkowie 
PMS, Stowarzyszenia Lekarzy 
Polskich z Brześcia, dyrekcja 
Państwowej Szkoły Średniej nr 
9 z Brześcia, przedstawiciele 
organizacji zrzeszających inne 
mniejszości (B. Bruk). Wieczór 
bardzo spodobał się zebranym, 
którzy mieli okazję poznać Marię 
Sulimę i Franciszka Stefaniuka  
z poetyckiej strony.

Milena Otczyk-Borawska
Konsulat Generalny RP w Brześciu  

ROZmAITOŚCI
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Doroczny czerwcowy odpust 
w jedynej polskiej parafii unickiej 
w Polsce miał szczególny cha-
rakter.

Za męczenników unickich 
została odprawiona liturgia  
w obrządku bizantyjsko-sło-
wiańskim i po raz pierwszy  
w tej parafii został wyświęcony 
kapłan tego obrządku. Męczen-

W Zarządzie Głównym 
Dzieci Wojny w Myśliborzu 
w ośrodku rehabilitacyjnym  
w Długich miał miejsce zjazd. 
Przy pomniku „Rodło” 16 maja 
Dzieci Wojny obchodziły uro-
czyście 70. rocznicę zakończenia 
II wojny światowej oraz Święto 
Dzieci Wojny. Przybyli tam dzia-
łacze z Zarządu Głównego Kra-
jowego Związku Dzieci Wojny 
Augustyn Wiernicki z Gorzowa 
Wielkopolskiego oraz Stanisław 
Gluza z Myśliborza, a także 
liczne delegacje organizacji kom-
batanckich upamiętnili rozważa-
nia pięciu Prawd Polaków spod 
Znaku Rodła, znajdujących się 
na pomniku „Rodło”, stanowią-
cych „mały dekalog” polskości, 

Uroczystości odpustowe 
w Kostomłotach

Gmina Kodeń

tej gry jest fakt, że wielu ludzi 
pogubiło się z rozpoznaniem 
prawdy”. Podsumowując kaza-
nie powiedział: - „Co możemy 
zrobić? – możemy modlić się za 
wstawiennictwem męczenników 
o tę prawdę i jedność chrześci-
jan”. Oprawę wokalną zapew-
nił kostomłocki chór parafialny 
oraz schola pod kierunkiem ks. 
Andrzeja Danieluka. Chórzy-
ści i schola wykonali akatysty 
ku czci męczenników unickich 
oraz okolicznościowe utwory  
w języku starocerkiewno-sło-
wiańskim i polskim. Uczestnicy 
uroczystości przystąpili do ko-
munii pod dwoma postaciami: 
chleba, tzw. prosfory i wina.
Biskup E. Popowicz udzielił 
okolicznościowego błogosła-
wieństwa. W końcowej części 
uroczystości biskup i proboszcz 
ks. Z. Nikoniuk złożyli serdeczne 
podziękowania uczestnikom uro-
czystości. Nowo wyświęcony ks. 
Aleksiej Filipienka podziękował 
wszystkim, którzy pomogli mu 
dojść do kapłaństwa. W imieniu 
wiernych duchownym podzięko-
wali przedstawiciele z Kostomło-
tów: Prokopiuk i Krystyna 
Romaniuk, wręczając kwiaty  
i sękacza. Po procesji kończącej 
uroczystość ks. A. Filipienka 
udzielał okolicznościowego neo-
prezbiterskiego błogosławień-
stwa, a ks. Z. Nikoniuk zaprosił 
wszystkich do konsumpcji obiadu 
przygotowanego przez parafian  
i sponsorów. Z poczęstunku sko-
rzystało wiele osób. 

Tekst i foto: Adam Jastrzębski 

nicy uniccy zginęli w Drelowie 
i w Pratulinie w XIX wieku  
w obronie swojej wiary i jedności 
z papieżem. Okolicznościowej 
Boskiej Liturgii przewodniczył 
biskup sufragan grecko-katolicki  
z Przemyśla Eugeniusz Popowicz.  
W koncelebrze z biskupem wzięli 
udział księża uniccy z Białorusi 
wraz z archimandrytą Sergiu-

szem Gajkiem przedstawicie-
lem Watykanu dla kościołów 
wschodnich; zakonnicy: francisz-
kanie, oblaci; werbista o. Roman 
Janowski, oraz kapłani diecezji 
siedleckiej: ks. Marian Daniluk, 
ks. Wojciech Hackiewicz i księża 
odprawiający w dwóch obrząd-
kach: proboszcz z Kostomłotów 
ks. Zbigniew Nikoniuk i ks. An-
drzej Danieluk, dyrektor Liceum 
Katolickiego z Białej Podlaskiej. 
Licznie przybyli wierni nie tylko 
z najbliższych okolic Kostomło-
tów: Kodnia, Terespola, Koby-
lan, Białej Podlaskiej, ale również  
z Sobolewa, Parczewa, Mila-
nowa, Hańska, Radcza, oraz 
goście z Białorusi i Ukrainy.  
W kulminacyjnym punkcie uro-
czystości ks. bp. E. Popowicz 
wyświęcił w obrządku unickim 
kapłana Aleksieja Filipienkę.

Młody kapłan będzie wyko-
nywał swoją posługę na Biało-
rusi. Ks. o. Filipienka ma rodzinę 
(żonę i synka, obecnych podczas 
uroczystości), na co zezwala 
ten obrządek. Okolicznościową 
homilię wygłosił ks. Wojciech 
Hackiewicz duszpasterz „siedle-
ckiej młodzieżówki”. W homilii 
nawiązał do męczenników pratu-
lińskich mówiąc - „Męczennicy 
uniccy z Pratulina byli ludźmi 
głębokiej wiary wręcz kryszta-
łowi, nie musieli słuchać podsłu-
chów ujawnionych z taśm prawdy, 
byli sobą”. Kontynuując nawiązał 
do czasów obecnych. -  „Dziś jest 
wielki teatr grany przez polity-
ków pojęciem prawdy na użytek 
kampanii wyborczej… skutkiem 

Świętowano przy pomniku „Rodło”
które zostały ustalone podczas 
Kongresu Polaków w Berlinie 6 
marca 1938 roku. Oto one: Jeste-
śmy Polakami! Wiara Ojców na-
szych jest wiarą naszych dzieci! 
Polak Polakowi bratem! Co dzień 
Polak narodowi służy! Polska 
Matką naszą nie wolno mówić  
o Matce źle!. Ten „mały deka-
log” polskości stał się ogólnona-
rodowym dobrem i testamentem, 
który przekazywany jest z poko-
lenia na pokolenie. Pięć Prawd 
Polaków ogłoszonych uroczyście 
w trakcie berlińskiego Kongresu 
jest w istocie przysięgą, krzepią-
cym serca drogowskazem oraz 

wyznaniem polskości i miłości 
Ojczyzny.

Na zdjęciu przy pomniku 
„Rodło”: Zdzisław Greń, Henryk 
Skraburski, Kazimierz Olszewski, 
Wiesław Łuć, Jan Koncarewicz. 

(a)

ROZmAITOŚCI
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W Brześciu na Białorusi od 
22 do 23 czerwca na zaprosze-
nie Aleksandra Sawczuka pre-
zesa Stowarzyszenia Strażaków 
Ochotników w Brześciu przeby-
wała delegacja z województwa 
lubelskiego, którą reprezentowali: 
prezes Związku Wojewódzkiego 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczpospolitej Polskiej druh 
Marian Starownik (wicewoje-
woda lubelski), druh Tadeusz 

Pielgrzymki do klasztoru na 
Jasnej Górze należą do tradycji 
rzemieślniczych, pielęgnowanych 
od 34 lat. 

Wzorem poprzednich lat 
do pielgrzymujących członków 
cechów z różnych stron kraju 
dołączyli ponownie rzemieślnicy 
i nauczyciele rzemiosła z Białej 
Podlaskiej. 28 czerwca do Czę-
stochowy udało się blisko 50 
osób ze starszyzną Cechu Rze-
mieślników i Przedsiębiorców. 

ROZmAITOŚCI

Efektywna współpraca 
strażaków

Nasi na Białorusi

Szyszko (dyrektor zarządu wy-
konawczego OW ZOSP RP) 
oraz sekretarz Z.W.O.S.P.RP 
Tadeusz Łazowski (starosta bial-
ski). Zostali oni zaproszeni na 
wystawę dziecięcych rysunków  
o tematyce pożarniczej. Przedsię-
wzięcie to obejmowało 200 prac 
plastycznych uczestników projektu  
z Białorusi, Ukrainy, Litwy  
i oczywiście Polski. Miało ono cha-
rakter przeglądu, stąd też wszyscy 

uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy. Zaprezentowane były 
różne techniki pokazujące pracę 
drużyn pożarniczych, szczególnie 
tych młodzieżowych, promują-
cych działania i ostrzegających 
przed wywoływaniem pożarów. 
Trzon zarządu wojewódzkiego 
OSP RP pojechał także rozma-
wiać o kwestiach planów na dal-
szą współpracę między naszymi 

34. pielgrzymka rzemieślników do Częstochowy

Pokłonili się Matce Bożej
Byli wśród nich m.in.: starszy 
cechu Mirosław Sawczuk, dy-
rektor Rzemieślniczej Szkoły 
Zawodowej Iwona Kulhawczuk 
i przewodnicząca komisji rewi-
zyjnej cechu Anna Olszewska. 
W drodze na Jasną Górę bialscy 
pielgrzymi odwiedzili Wadowice 

(rodzinne miasto św. Jana Pawła 
II) i Kalwarię Zebrzydowską. 
W Częstochowie rzemieślnicy 
wraz z pocztem sztandarowym 
uczestniczyli w mszy świętej 
koncelebrowanej przez biskupa 
peplińskiego ks. bp Ryszarda 
Kasynę i zwiedzili sanktuarium 

sąsiednimi krajami, właśnie  
w zakresie działań ochotniczych 
drużyn pożarniczych. Odbyło się 
także spotkanie z Leonidem Cu-
prykiem, wicewojewodą brzeskim 
oraz Michaiłem Kołonczukiem, 
kuratorem brzeskim. Również te 
spotkania miały na celu omówie-
nie dalszej współpracy przygra-
nicznej. 

(a)

z przewodnikiem. – „Nasza piel-
grzymka miała charakter reli-
gijny. Pojechaliśmy, aby złożyć 
hołd Matce Boskiej i pomodlić 
się za zdrowie naszych bliskich. 
Tradycją pielgrzymek rzemieśl-
niczych jest też uhonorowanie 
mistrzów i ich uczniów na szczy-
cie jasnogórskim. Tak też było 
i w tym roku, z czego jesteśmy 
dumni” – mówi starszy bialskiego 
cechu Mirosław Sawczuk. 

(g)
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G r u p a  P K P  C a r g o  
i Zhengzhou International Hub z 
chińskiej prowincji Henan, utwo-
rzą spółkę joint venture, która zaj-
mie się kolejowym transportem 
kontenerów między środkowymi 
Chinami, a Europą. Kluczowym 
elementem projektu jest rozbu-
dowa należącego do PKP Cargo 
suchego portu w Małaszewiczach 
na granicy polsko-białoruskiej. 
W efekcie l iczba pociągów  
z Chin do Europy współobsługi-
wanych przez PKP Cargo może 
wzrosnąć do 300 rocznie.

Podpisany 16 cz er wca  
w Warszawie list intencyjny okre-
śla zakres i warunki współpracy 
PKP Cargo i Zhengzhou Inter-
national Hub. Oba podmioty 
utworzą w ciągu trzech miesięcy 
od zawarcia umowy spółkę jo-
int venture, w której obejmą po 
50 proc. udziałów. Opracuje ona 
biznesplan inwestycji w centrum 
logistycznym w Małaszewiczach. 
Wykorzystując istniejącą infra-
strukturę możliwe będzie przy-
stosowanie go do przeładunku 
zwiększonej liczby kontenerów  
z Chin i świadczenia dodatko-
wych usług logistycznych, np. 
magazynowania i konfekcjono-
wania. Dzięki temu Małaszewi-
cze mają szansę stać się głównym 
hubem dla kontenerów przewo-
żonych koleją pomiędzy Chinami 
a Europą.

– To przełomowe porozu-
mienie tworzy nowe możliwości 
wymiany handlowej z Chinami 

Nowe możliwości wymiany 
handlowej z Chinami

Grupa PKP Cargo jest liderem kolejowych przewozów towa-
rowych w Polsce i drugim największym operatorem w Unii Eu-
ropejskiej. Powstała w 2001 roku. W zakresie usług logistycznych 
wykorzystuje transport lądowy (kolejowy i samochodowy) oraz 
morski (promowy). Posiada największą flotę kolejowego taboru 
towarowego w Polsce. Dziennie przewoźnik uruchamia średnio 
tysiąc pociągów i obsługuje kilka tysięcy klientów. Świadczy samo-
dzielne przewozy towarowe na terenie Słowacji, Czech, Niemiec, 
Austrii, Belgii, Holandii i Węgier oraz Litwy.

W skład Grupy PKP Cargo wchodzą spółki zależne, m.in. 
Cargosped (odpowiedzialna za przewozy intermodalne), PS Trade 
Trans (krajowa i międzynarodowa spedycja kolejowa) oraz PKP 
Cargotabor (jedna z największych spółek taborowych na świecie).

W 2014 roku Grupa PKP Cargo osiągnęła 4,257 mld zł 
przychodów i 276 mln zł zysku netto (po wyłączeniu efektów 
jednorazowych), przewożąc 111 mln ton ładunków.

30 października 2013 roku PKP Cargo zadebiutowało na Gieł-
dzie Papierów Wartościowych w Warszawie, stając się pierwszym 
kolejowym przewoźnikiem towarowym w UE notowanym na 
giełdzie. Wartość oferty publicznej, w której PKP S.A. sprzedała 
niemal 50 procent akcji PKP Cargo, wyniosła 1,42 mld zł. Spółka 
obecnie wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jej głównym akcjo-
nariuszem pozostaje PKP S.A.

Grupa PKP Cargo prowadzi aktywną działalność z zakresu 
CSR. Stosuje standardy odpowiedzialnej polityki pracowniczej, 
realizuje szereg działań na rzecz ochrony środowiska, jest także 
mecenasem zabytków techniki kolejowej, zgromadzonych m.in.  
w unikalnej na skalę europejską Parowozowni Wolsztyn.

– mówi Adam Purwin, pre-
zes zarządu PKP Cargo. – To 
także następny krok w realiza-
cji naszej strategii międzyna-
rodowej ekspansji PKP Cargo. 
Dzięki przejęciu czesk iego 
przewoźnika AWT możemy za-
oferować naszym chińskim part-
nerom nie tylko kompleksową 
obsługę logistyczną transportów  
do Europy Zachodniej, ale też 
dostęp do innych rynków Sta-
rego Kontynentu. Nasza współ-
praca tworzy jednocześnie nowe 
możliwości rozwoju eksportu 
europejskich towarów na jeden 
z największych światowych ryn-
ków zbytu. Oznacza to nowe 
szanse również dla polskich 
producentów – dodaje Adam 
Purwin.

Transport chińskich towarów 
do Europy jest obecnie zdomi-
nowany przez statki. Zaledwie 
3,5 proc. eksportu z Państwa 
Środka do Unii Europejskiej tra-
fia drogą lądową, pomimo za-
let tego rozwiązania – znacznie 
niższych kosztów w porównaniu 
z transportem lotniczym oraz 
nawet kilkukrotnie krótszego 
czasu przewozu w porównaniu  
z transportem morskim. Trans-
port ładunku z centralnych Chin 
do Niemiec koleją realizowany 
jest w czasie od 11 do 14 dni, 
podczas gdy drogą morską zaj-
muje nawet 35-40 dni.

– Transport kolejowy jest 
optymalnym rozwiązaniem dla 
wielu grup towarów, których nie 

opłaca się przewozić drogą po-
wietrzną, a dla których transport 
morski trwa zbyt długo – mówi 
Jacek Neska, członek zarządu 
PKP Cargo ds. handlowych. – 
Obecnie koleją transportuje się 
z Chin do Europy m.in. wyroby 
włókiennicze, sprzęt elektro-
niczny oraz części do maszyn 
i urządzeń mechanicznych. Li-
czymy, że wolumeny przewo-
zów będą stale rosnąć, także  
w kierunku powrotnym – dodaje 
Jacek Neska. 

Idea „Jeden pas i jeden szlak” 
(„One Belt and One Road”) prze-
widuje utworzenie sieci połączeń 
infrastrukturalnych pomiędzy 
Chinami i Europą. Polska z racji 
wielkości gospodarki i położenia 
geograficznego odgrywa w niej 
istotną rolę. To właśnie na tery-
torium naszego kraju przecinają 
się główne europejskie szlaki 
transportowe, które w ramach 
współczesnego Jedwabnego 
Szlaku mają zostać połączone  
z Chinami. Duża część kolejo-
wych transportów kontenerowych 
ze Wschodu już dziś przechodzi 
przez należące do PKP Cargo 

centrum logistyczne w Małasze-
wiczach, największy suchy port  
w Europie, gdzie następuje ich 
przeładunek na wagony o euro-
pejskim rozstawie kół. 

Grupa PKP Cargo odpo-
wiada za kompleksową obsługę 
logistyczną europejskiego od-
cinka połączenia z Chinami 
(Polska-Niemcy). Jeden pociąg 
przewozi 41 kontenerów 40-sto-
powych, dzięki czemu może ob-
służyć nawet 41 klientów (jeden 
klient – jeden kontener). Obecnie 
Grupa współtworzy trzy pociągi 
w imporcie i jeden w ekspor-
cie. W transporcie kontenerów 
PKP Cargo wykorzystuje nowe, 
80-stopowe wagony do przewo-
zów intermodalnych.

Współpraca z prowincją He-
nan to po przejęciu AWT kolejny 
krok umacniający pozycję PKP 
Cargo, jako zintegrowanego ope-
ratora logistycznego o europej-
skim zasięgu. Grupa PKP Cargo 
jest drugim największym prze-
woźnikiem kolejowym w Unii 
Europejskiej.

Mirosław Kuk
Rzecznik Prasowy PKP Cargo S.A.
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Przypadająca 9 maja 5. rocz-
nica podpisania umowy partner-
skiej między gminami Wisznice 
i Airvault była okazją do wspól-
nego świętowania mieszkańców 
obu gmin. Komitet współpracy 
powołany w Airvault zorgani-
zował uroczyste obchody 5-lecia 
ustanowienia partnerstwa, na 

Już tradycją stały się coroczne 
wiosenne seminaria wyjazdowe 
bibliotekarzy powiatu bial-
skiego. Organizatorem jest dział 
instrukcyjno-metodyczny Miej-

Delegacja z Wisznic 
z wizytą w Airvault

Nasi we Francji

które zaproszona została delega-
cja z Wisznic. W wizycie, która 
miała miejsce w dniach 8-12 
maja br. uczestniczyło 10 osób: 
wójt gminy Wisznice Piotr Dra-
gan, zastępca przewodniczącego 
Rady Gminy Mariusz Jakubiuk, 
kierownik Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Wisznicach Piotr 

Romanowicz, delegacja z Pub-
licznego Gimnazjum im. KK. 
Baczyńskiego w Wisznicach na 
czele z dyrektorem Bogusławem 
Szcześniakiem oraz przedsta-
wiciele lokalnych chórów i kół 
gospodyń wiejskich. Uczestnicy 
wizyty zostali zaproszeni do 
aktywnego udziału w polskim 
weekendzie, zorganizowanym 
w Airvault dla uczczenia współ-
pracy gmin. W programie zna-
lazły się m.in.: dwujęzyczne (po 
polsku i po francusku) czytanie 

Seminarium wyjazdowe 
bibliotekarzy

skiej Biblioteki Pedagogicznej. 
Wyjazd cieszył się dużym po-
wodzeniem, a odbył się 28 maja. 
Tym razem bibliotekarki, bo były 
to same panie, mogły podziwiać 

pięknie odremontowane filie bi-
blioteczne gminy Lubartów oraz 
Gminną Bibliotekę Publiczną  
w Jabłoniu. 

Pierwsze jednak kroki skie-
rowane zostały do Muzeum Re-
gionalnego w Lubartowie. Dzięki 
temu uczestnicy mogli poznać hi-
storię, kulturę i specyfikę miasta. 

Następnie udano się do filii 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Lubartowie, czyli do Rokitna, 
Skrobowa i Lisowa. Przeszły one 
gruntowny remont dzięki dofi-
nansowaniu z unii europejskiej, 
od Ministra Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego oraz wkładu 
własnego gminy. Zaangażowanie 
bibliotekarzy połączone z dużym 
wsparciem władz gminnych 
dały efekt w postaci ciekawych 
aranżacji służących mieszkań-
com. W podróży towarzyszyły 
pełne energii i zapału do pracy: 
sekretarz gminy Katarzyna 
Brzozowska i dyrektor GBP  
w Lubartowie Beata Wilczyń-
ska. Specyfiką tej gminy jest to, 
że nie posiada ośrodków kultury, 
zatem biblioteki stanowią cen-

tra życia kulturalnego, prowadzą 
zespoły śpiewacze, są miejscem 
spotkań seniorów i stowarzyszeń 
lokalnych, organizują imprezy,  
a nawet prowadzą siłownie.

W stylu industrialnym jest 
potężna GBP w Jabłoniu. Bi-
bliotekarze byli pod wrażeniem 
wielkości, licznych pomieszczeń 
i nowoczesnego wystroju nawią-
zującego do tradycji i logotypu 
Jabłonia. Również i ta biblio-
teka uzyskała wsparcie ze środ-
ków zewnętrznych, dzięki temu 
mieszkańcy mogą poszczycić się 
nowoczesną instytucją na miarę 
bibliotek w dużych miastach. 

Ostatnim punktem pro-
gramu było zwiedzenie Mu-
zeum Augusta Zamoyskiego  
w Jabłoniu.

Pozytywne wrażenia, wy-
miana doświadczeń oraz korzy-
stanie z dobrych praktyk bliskich 
bibliotek, mających podobne 
możliwości do tych znajdują-
cych się w naszym powiecie to 
z pewnością plusy seminarium 
wyjazdowego. 

AJ

polskiej bajki w bibliotece multi-
medialnej, występy polskiej grupy 
folklorystycznej, degustacja pol-
skich dań oraz uroczysta inau-
guracja wystawy „Od Veluché do 
Wisznic” w muzeum Airvault 
przez burmistrza Airvault i wójta 
gminy Wisznice. W niedzielę 10 
maja odprawiona została uro-
czysta msza św., podczas której 
chór Airvault wykonał wspólnie 
z grupą z Wisznic pieśń „Czarna 
Madonno”. 

(a)
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nice uplasowała się w pierwszej 
10. rankingu, znajdując się tym 
samym w ścisłej czołówce naj-
bardziej aktywnych i skutecznych 
samorządów, w którym miesz-
kańcom żyje się coraz lepiej. 
Tak, jak w poprzedniej edycji, lau-
reatów w kategorii najlepszy sa-
morząd typowano w podziale na: 
gminy wiejskie, wiejsko-miejskie, 
miasta do 100 tys. mieszkańców 
i miasta powyżej 100 tys. miesz-
kańców. W każdej z tych kate-
gorii nagrodzono trzy samorządy  
i trzech włodarzy 25-lecia. Wy-
różniono też tych, którzy uplaso-
wali się na miejscach od 4 do 10. 

(a)

Jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych powiatu bial-
skiego i miasta Biała Podla-
ska, co roku sprawdzają swoje 
umiejętności podczas zawodów 
sportowo-pożarniczych rozgry-
wanych na szczeblu gminnym 
oraz powiatowym.

28 czerwca 2015 r. na stadio-
nie miejskim MOSIR w Mię-
dzyrzecu Podlaskim odbyły się 
XVII Powiatowe Zawody Spor-
towo-Pożarnicze Ochotniczych 
Straży Pożarnych. 

Organizatorami zawodów 
byli Zarząd Oddziału Powiato-
wego ZOSP w Białej Podlaskiej 
i Komenda Miejska PSP w Białej 
Podlaskiej, a gospodarzem mia-
sto Międzyrzec Podlaski.

Rangę zawodów podnieśli 
swoją obecnością wójtowie gmin 
powiatu bialskiego oraz przed-
stawiciele Zarządów Gminnych 
ZOSP RP.

Uroczystość rozpoczęła się 
mszą św. celebrowaną przez ks. 
Henryka Jakubowicza, diecezjal-
nego kapelana strażaków.

W zawodach powiatowych 
wzięło udział 26 drużyn OSP, 
w tym 7 kobiecych i 19 męskich. 
Nad prawidłowym przebiegiem 
zawodów czuwała komisja sę-
dziowska pod przewodnictwem 
bryg. Franciszka Filipiuka.

W wyniku sportowej ry-
walizacji w 2 konkurencjach, tj.  
w sztafecie pożarniczej 7 x 50m 

Podczas uroczystej gali, 
która odbyła się 26 maja 2015 r. 
w sali notowań Giełdy Papie-
rów Wartościowych ogłoszono 
wyniki tegorocznego jubileuszo-
wego rankingu Dziennika Ga-
zety Prawnej „Perły samorządu”. 
Wyjątkowo, z uwagi na przypa-
dającą w tym roku 25. rocznicę 
pierwszych wyborów samorządo-
wych, w rankingu brane były pod 
uwagę osiągnięcia samorządu  
w całym ćwierćwieczu funkcjono-
wania. Biorące udział w rankingu 
gminy oceniane były zarówno 
pod względem gospodarności, 
sprzyjania przedsiębiorczości, 
czy postępu technologicznego, 
jak również 
demogra f i i , 
p rog r a mów 
mieszkanio-
wych, infra-
strukturalnych, 
s o c j a l n y c h  
i sportowo-re-
kreacy jnych 
oraz innowa-
c j i .  Za k re s 
ocen i a nyc h 
z a g a d n i e ń 
obejmował nie 
tylko sukcesy 
ekonomiczne, 
l e c z  t a k ż e 
s p o ł e c z n e 
miast i gmin 
oraz aktyw-
ność samych 
mieszkańców. 
Gmina Wisz-

Prezentowali 
umiejętności pożarnicze

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP

Perły samorządu dla gminy Wisznice

z przeszkodami i ćwiczeniach 
bojowych miejsca na podium za-
jęli: w grupie kobiecych drużyn 
pożarniczych: I miejsce OSP 
Tuczna, II miejsce OSP Cho-
tyłów gm. Piszczac, III miejsce 
OSP Horodyszcze gm. Wisz-
nice, IV miejsce OSP Piszczac, 
V miejsce OSP Dubów gm. Ło-
mazy.

W grupie męskich drużyn 
pożarniczych: I miejsce zdobyła 
OSP Kwasówka gm. Drelów, 
II miejsce OSP Krzewica gm. 
Międzyrzec Podl., III miejsce 
OSP Piszczac, IV miejsce OSP 
Sławatycze, V miejsce OSP Ko-
żanówka gm. Rossosz.

Za zajęc ie pier wsz ych  
3 miejsc kobiecym drużynom 
pożarniczym zostały wręczone 
puchary, dyplomy, nagrody in-
dywidualne. Pozostałe drużyny 
otrzymały dyplom za udział.

Dla laureatów w grupie 
męskich drużyn pożarniczych 
zostały przyznane puchary, dy-
plomy oraz zespołowe nagrody 
rzeczowe o wartości ponad  
14 tys. zł.

Dzięki wsparciu samorzą-
dów powiatu bialskiego drużyny 
otrzymały, jako nagrody (do 
wyboru w kolejności zajętych 
miejsc): komplet nowoczesnych 
hełmów strażackich (9 szt.)  
o wartości 6.425 zł, agregat prą-
dotwórczy o wartości 4.500 zł, 
piła spalinowa STHIL o war-

tości 2.000 zł, zbiornik wodny  
o wartości 800 zł, buty gumowe  
o wartości  500 zł. Pozostałe dru-
żyny męskie otrzymały dyplomy 
za udział.

Ponadto członkowie męskich 
drużyn pożarniczych otrzymali 
nagrody indywidualne (siekiery 
Fiskarsa, pojemne skrzynki na-
rzędziowe, komplet śrubokrętów, 
komplet kluczy i noże ratowni-
cze) ufundowane przez: starostę 
Tadeusza Łazowskiego, burmi-
strza miasta Zbigniewa Kota oraz 
Zarząd Powiatowy.

Puchary i medale ufundo-
wali: za I miejsca - starosta bial-
ski, prezes Zarządu OP ZOSP dh 
Tadeusz Łazowski, za II miejsca 

- komendant miejski PSP st.bryg. 
Zbigniew Łaziuk, za III miejsca 
– burmistrz miasta Międzyrzec 
Podlaski dh Zbigniew Kot.

Sponsorami wyżywienia 
dla zawodników OSP był Za-
rząd Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP woj. lubelskiego  
w ramach dotacji MSW.

Wszystkim startującym dru-
żynom gratulujemy uzyskanych 
wyników.

Dziękujemy dh Zbigniewowi 
Kotowi, jako gospodarzowi za-
wodów, jego współpracownikom 
oraz strażakom z miasta za bar-
dzo dobrą organizację zawodów 
powiatowych. 

mł.bryg. Mirosław Byszuk
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30 czerwca przedszkolaki, 
a  tydzień wcześniej uczniowie 
szkoły podstawowej prowa-
dzonej przez Stowarzyszenie 
Pomocy Młodzieży i  Dzie-
ciom Autystycznym Wspólny 
Świat pożegnały się ze swoimi 
wychowawcami i  terapeutami. 
Dzieciom towarzyszyli dumni 
rodzice.

Rok szkolny, który właśnie 
się zakończył, był pracowity 
i  dla uczniów, i  dla nauczy-
cieli. Dzieci dostały świadectwa 
i dyplomy, a pedagodzy kwiaty 
i  serdeczne podziękowania za 
zaangażowanie. – Dla nas ważne 
są wszystkie osiągnięcia naszych 
podopiecznych. Cieszą nas na-
wet te najmniejsze, bo świadczą 
o postępach naszych dzieci. One 
są miarą naszych sukcesów, suk-

Międzyrzec Podlaski gościł 
młodych strażaków z powiatu 
bialskiego. A wszystko w ramach 
XVII Powiatowych Zawodów 
Sportowo-Pożarniczych Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych 
rozgrywanych według regulaminu 
CTIF powiatu bialskiego, które 
odbyły się 18 czerwca br.

Zawody obserwowała de-
legacja zagraniczna z Białorusi 
pod przewodnictwem Aleksan-
dra Sawczuka, doradcy przewod-
niczącego Rady Krajowej OSP 

na Białorusi wraz z 10-osobową 
drużyną MDP dziewcząt i opie-
kunami.

Uroczystego otwarcia zawo-
dów dokonał dh Tadeusz Łazow-
ski, prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP 
i jednocześnie starosta bialski.

Nad prawidłowym i zgod-
nym z regulaminem przebiegiem 
zawodów czuwała komisja sę-
dziowska pod przewodnictwem 
bryg. Franciszka Filipiuka.

Na starcie zawodów stanęło 
13 Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych, w tym 9 zespołów 
chłopców i 4 zespoły dziewcząt.

Młodzi strażacy rywalizo-
wali ze sobą w konkurencjach: 
rozwinięcie bojowe oraz bieg 
sztafetowy 400 m z przeszko-
dami. Rozwinięcie bojowe 
polegało między innymi na po-
konaniu rowu, płotka, tunelu, 
rozwinięciu linii wężowych, 
napełnieniu zbiorników z wodą 
przy pomocy strumieni wody 
podanych z hydronetek oraz wy-

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

Zmagania młodych 
strażaków

kazaniu się znajomością sprzętu 
strażackiego oraz umiejętnoś-
ciami wiązania węzłów. Drugą 
konkurencją był bieg sztafetowy  
na 400 m, w  trakcie którego 
należało między innymi poko-
nać ścianę-drabinę, przenieść  
gaśnicę, rozwinąć linię wężową 
i połączyć ją z prądownicą. Ry-
walizacja była bardzo zacięta.

Klasyfikacja generalna za-
wodów w grupie MDP chłopcy 
przedstawia się następująco:  
1 miejsce Swory, 2 miejsce Tuczna, 

3 miejsce Drelów Gimnazjum, 4 
miejsce Drelów Szkoła Podsta-
wowa, 5 miejsce Chotyłów.

Klasyfikacja generalna za-
wodów w grupie MDP dziew-
częta: 1 miejsce Drelów, 2 miejsce 
Swory, 3 miejsce Tuczna, 4 miej-
sce Łomazy.

Gościnnie w zawodach brała 
udział Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza dziewcząt z Biało-
rusi, która startowała poza kon-
kurencją.

Na zakończenie zawodów, 
które odbyły się w przyjaznej  at-
mosferze, rozdano nagrody. Zwy-
cięsk ie drużyny za zajęcie 
pierwszych 3 miejsc otrzymały 
puchary, dyplomy i nagrody. Po-
zostałe drużyny oraz opiekuno-
wie dostali dyplomy i upominki. 
Fundatorami pucharów byli: za 
I miejsca - starosta dh Tadeusz 
Łazowski, za II miejsca - ko-
mendant miejski PSP st. bryg. 
Zbigniew Łaziuk, za III miejsca 
– burmistrz miasta Międzyrzec 
Podlaski dh Zbigniew Kot.

Wszystkim   uczestnikom 
zwodów przygotowano poczę-
stunek. Sponsorami wyżywienia 
dla zawodników MDP był Za-
rząd Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP woj. lubelskiego w ra-
mach dotacji MSW.

Organizatorzy zawodów 
składają serdeczne podziękowa-

nie wszystkim zaangażowanym 
za udzieloną pomoc w organizacji 
imprezy.

Całe zawody przebiegły 
zgodnie z regulaminem CTiF 
oraz w duchu fair play. Gra-
tulujemy zwycięskim druży-
nom.  

mł. bryg. Mirosław Byszuk

Zakończenie roku szkolnego 
we Wspólnym Świecie

Biała Podlaska

cesów edukacyjnych i terapeu-
tycznych – mówi Anna Chwałek, 
prezes Stowarzyszenia Wspólny 
Świat w Białej Podlaskiej. Do-
konań zarówno nauczycielom, 
dyrekcji ośrodka, jak i dzieciom 
gratulował Riad Haidar, przy-
jaciel stowarzyszenia, kibicujący 
jego planom rozwoju.

Przed przedszkolakami 
i uczniami zasłużone wakacje 
i czas beztroskiego wypoczynku. 
Jednak pracownicy ośrodka przy-
gotowują się do kolejnych wy-
zwań. – Przed nami następny rok 
szkolny. Stawiamy sobie kolejne 
cele, których osiągnięcie wiąże 
się z ciężką pracą. Między in-
nymi musimy przygotować się do 
otwarcia gimnazjum – wyjaśnia 
prezes Wspólnego Świata. 

(a)

ROZmAITOŚCI



20 GOŚCINIEC BIALSKI – CZERWIEC 2015 CZASOPISMO SAMORZĄDU POWIATU BIALSKIEGO

W Europejskim Centrum 
Kształcenia i Wychowania OHP 
w Roskoszy pozytywnie zdanym 
egzaminem czeladniczym przez 
50 beneficjentów unijnego pro-
jektu „Ginące zawody pomysłem 
na przyszłość” zakończył się  
pierwszy turnus kursu praktycz-
nego w zakresie nabywania umie-
jętności w zawodach ginących.

Młodzież z czterech Woje-
wódzkich Komend OHP:  Mało-
polskiej, Łódzkiej, Mazowieckiej 
i Warmińsko-Mazurskiej oraz  
z Centrów Kształcenia i Wycho-
wania OHP w Gołdapi, Szczaw-
nicy i Pleszewie zdobywała 

Państwowa Szkoła Wyż-
sza im. Papieża Jana Pawła II  
w Białej Podlaskiej po raz drugi 
z rzędu zajęła drugie miejsce  

Wyróżnienie dla 
bialskiej PSW

w Rankingu Szkół Wyższych ty-
godnika „Perspektywy” w katego-
rii Państwowych Wyższych Szkół 
Zawodowych. W klasyfikacji 

uwzględniono 30 państwowych 
wyższych szkół zawodowych. 

PSW w Białej Podlaskiej 
zdobyła łącznie 96,3 punktów 
na 100 możliwych. Ważnym 
aspektem wyróżniającym PSW 
jest siła naukowa. W kryterium 
tym PSW zdobyła w rankingu 
100% punktacji.

W zestawieniu brano pod 
uwagę: Prestiż uczelni (opinie 
pracodawców i kadry akade-
mickiej); Siłę naukową (m.in. 
prowadzone kierunki studiów, 
nasycenie kadry osobami o naj-
wyższych kwalifikacjach, roz-
wój kadry własnej; Warunki 
kształcenia (bazę dydaktyczną, 
bibliotekę); Innowacyjność; 
Umiędzynarodowienie (m.in. 
liczba studentów cudzoziemców, 
liczba nauczycieli akademickich  
z zagranicy, wymiany studenckie).

Zwycięzcą Rankingu Szkół 
Wyższych „Perspektyw” w ka-
tegorii Państwowych Wyższych 
Szkół Zawodowych została Pań-

stwowa Wyższa Szkoła Zawo-
dowa w Kaliszu. 

Miejsce trzecie zajęła PWSZ 
w Tarnowie.

Kapitułę rankingu two-
rzy kilkunastu naukowców pod 
przewodnictwem prof. dr. hab. 
Michała Kleibera, byłego prezesa 
Polskiej Akademii Nauk. Funkcję 
przewodniczącego honorowego 
pełni prof. dr hab. Marek Safian, 
sędzia Trybunału Europejskiego 
w Luksemburgu i były prezes 
Trybunału Konstytucyjnego RP. 
Ranking PWSZ jest jedną z trzech 
składowych całego projektu. 

Odrębnie klasyfikowane są 
uczelnie akademickie i niepubliczne 
uczelnie magisterskie. Liderami ex 
aequo w pierwszej grupie są: Uni-
wersytet Jagielloński i Uniwersytet 
Warszawski, a w drugiej - Akade-
mia Leona Koźmińskiego w War-
szawie.Patronem medialnym 
tegorocznej edycji jest Dziennik 
Gazeta Prawna.  

(a)
 

Młodzież odebrała dyplomy czeladnicze
umiejętności w zakresie zawodów 
ginących podczas zajęć warszta-
towych w zawodach: cukiernik, 
kołodziej, tkacz, kowal, rymarz 
w „wiosce ginących zawodów” 
usytuowanej na terenie ECKiW 
OHP. 

Podczas oficjalnego podsu-
mowania 120-godzinnego kursu, 
młodzież odebrała dyplomy z rąk 
dyrektora ECKiW OHP An-
drzeja Czapskiego oraz prezesa 
Nadbużańskiego Uniwersytetu 
Ludowego Bożenny Pawliny-
-Maksymiuk. 

Od 13 lipca do dnia 31 lipca 
br. odbędą się zajęcia warsztatowe 

dla drugiej 110 osobowej grupy 
uczestników projektu, które 
prowadzić będą podobnie jak  
w przypadku I turnusu instruk-
torzy praktycznej nauki zawodu 
OHP, przy wsparciu konsul-
tantów rzemiosła w ginących 
zawodach z Nadbużańskiego 
Uniwersytetu Ludowego.

Zadaniem projektu „Ginące 
zawody pomysłem na przyszłość” 
jest ochrona przed zapomnie-
niem tradycyjnego rzemiosła 
i wytwórczości rękodzielniczej 
poprzez umożliwienie zdobycia 
kwalifikacji zawodowych posze-
rzonych o umiejętności z zakresu 

zawodów ginących 160 młodym 
ludziom w wieku 18-25 lat.

Małgorzata Zając
ECKiW OHP w Roskoszy

ROZmAITOŚCI
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ROZmAITOŚCI

Anna Kowaluk uczennica kl. 
VI Szkoły Podstawowej im. Ju-
liana Ursyna Niemcewicza w Ne-
plach,  została laureatką w  XXV 
konkursie na opowiadanie olim-
pijskie im. Jana Parandowskiego 
zorganizowanego przez Polski 
Komitet Olimpijski. Głównym 
celem konkursu było propago-
wanie idei olimpijskiej wśród 
dzieci i młodzieży, poszerzenie 
zamiłowań sportowych mło-
dzieży szkolnej, propagowanie 
zachowań fair play. Do konkursu 
zgłoszono 326 opowiadań (172  
z gimnazjów i 154 ze szkół pod-
stawowych). Praca Ani „Uwierz 
w siebie”, napisana pod opieką 
Agnieszki Haponik, znalazła się 
w grupie 7 laureatów z całej Pol-

29 maja 2015 roku odbyła 
się druga edycja powiatowego 
konkursu edukacji dla bezpie-

czeństwa pod hasłem: „Wiem, 
potrafię, ratuję…” zorganizo-
wanym przez Gimnazjum Rze-
mieślnicze prowadzone przez 
Cech Rzemieślników i Przed-

siębiorców. Honorowy patronat 
nad konkursem objął starosta Ta-
deusz Łazowski. W komisji kon-
kursowej zasiedli: Bogdan Gdula, 
młodszy aspirant z  Komendy 
Policji w Białej Podlaskiej; Piotr 
Chilimoniuk, młodszy aspirant 
z Państwowej Straży Pożarnej 

Wiem, potrafię, ratuję
i Marzena Gołuńska z Pogotowia 
Ratunkowego. Konkurs odby-
wał się w dwóch etapach: część 

teoretyczna i część praktyczna. 
Do udziału przystąpiło 11 dru-
żyn: z powiatu bialskiego - Ci-
cibór, Kobylany, Konstantynów, 
Łomazy, Piszczac, Rogoźnica, 

Rossosz i z Białej Podlaskiej - 
Gimnazjum nr: 5, 6, Katolickie 
oraz Rzemieślnicze.

I  miejsce zajęli uczniowie 
z Publicznego Gimnazjum nr 
1 im. Papieża Jana Pawła II 
w Piszczacu w składzie: Wero-
nika Neścioruk, Karol Woromiej, 

Piotr Piotrowski przygotowani 
przez mgr Annę Borek; II miej-
sce zdobyła grupa z Gimnazjum 
Rzemieślniczego w  składzie: 
Agnieszka Kozik, Bartosz Do-
rosz, Jarosław Sławiński przy-
gotowani przez mgr Mariolę 
Mirońską; III miejsce zajęły ucz-
nnice z Publicznego Gimnazjum 
w Łomazach w składzie: Gabriela 
Maksymiuk, Paula Siłakowicz, 
Patrycja Niedźwiedź przygoto-
wane przez mgr Dorotę Naza-
rewicz i mgr Bogumiłę Wińską.

Wyróżnienie przypadło 
młodzieży z  Zespołu Szkół 

w Kobylanach w składzie: Agata 
Romaniuk, Katarzyna Golczew-
ska, Anita Kopacz, przygotowa-
nej przez Sławomira Malczuka 

Zwycięzcy otrzymali atrak-
cyjne nagrody ufundowane przez 
Cech Rzemieślników i Przedsię-
biorców w Białej Podlaskiej. Za za-
jęcie I miejsca – tablety; II miejsce 
– słuchawki; III miejsce – pendrive.

Pozostali uczestnicy kon-
kursu ot rz y ma l i  dy plomy 
i drobne upominki, które zaspon-
sorowała firma Żółty Trójkąt – 
art. BHP i p.p. 

(a)

Uwierz w siebie
Nagrodzona w Warszawie

ski. Uroczyste wręczenie nagród 
odbyło się 12 czerwca w War-
szawie w głównej siedzibie Pol-
skiego Komitetu Olimpijskiego. 
Zwycięskie opowiadania zostały 
opublikowane w książce poświę-
conej konkursowi „Sztafeta poko-
leń”. Laureaci otrzymali nagrody 
rzeczowe, dyplomy i możliwość 
uczestniczenia w tygodniowym 
wyjeździe do ośrodka PKOL-u 
na Słowacji. Konkurs im. Jana 
Parandowskiego w 2009 roku 
uznany został przez Międzyna-
rodowy Komitet Olimpijski za 
jedną z najlepszych inicjatyw 
edukacyjnych organizowanych 
przez narodowe komitety olim-
pijskie. 

(a)
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GmINA bIAł A P OdL Ask A

8 czerwca 2015 r. w Euro-
pejskim Centrum Kształcenia  
i Wychowania OHP w Ro-
skoszy rozpoczął się pierwszy 
turnus kursu praktycznego w 
zakresie nabywania umiejęt-
ności w zawodach ginących 
dla 50 beneficjentów unijnego 

Eu rop e j sk ie  C ent r u m 
Kształcenia i Wychowania OHP 
w Roskoszy otrzymało nomina-
cję do nagrody „EDUinspiracje 
2015” w prestiżowym konkursie 
organizowanym przez Funda-
cję Rozwoju Systemu Edukacji, 
Narodową Agencję Programu 
Erasmus+. 

Realizowany przez ECKiW 
OHP projekt „Zgrane pokolenia” 
znalazł się w gronie najlepszych 
zakończonych do 2015 r. przed-
sięwzięć, które mają szansę na 
zdobycie nagrody EDUinspiracji.

Tegoroczna V edycja kon-
kursu EDUinspiracje realizo-
wana jest pod hasłem „Dobry 
rezultat – trwałe oddziaływanie”. 
Celem konkursu jest wyłonienie 
najbardziej wartościowych pro-
jektów, szczególnie w zakresie 
upowszechniania rezultatów  
i dzielenia się swoim doświadcze-
niem i sukcesem z innymi.

Konkurs odbywa się w tzw. 
trybie oscarowym. Oznacza to, 
że Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji nominuje pięciu kan-

Nominowani do nagrody
EDUinspiracje

dydatów do nagrody w każdej 
kategorii. Zainteresowani sami 
nie mogą zgłosić kandydatury 
swojego projektu. Projekty no-
minowane są w następujących 
kategoriach: edukacja szkolna, 
szkolnictwo wyższe, edukacja 
zawodowa, edukacja dorosłych, 
edukacja pozaformalna mło-
dzieży, polsko-litewska przyjaźń, 
współpraca pomiędzy Polską  
a Norwegią, Islandią i Liechten-
steinem.

Nominacje wraz z uzupeł-
nioną dokumentacją oceniają eks-
perci wewnętrzni FRSE, którzy 
przygotowują rekomendacje dla 
kapituły konkursu. Końcowego 
wyboru laureatów dokonuje ka-
pituła.

Laureaci konkursu zostaną 
ogłoszeni podczas gali wręczania 
nagród edukacyjnych FRSE, na 
którą zostaną zaproszeni wszyscy 
nominowani w konkursie. Gala 
odbędzie się w Warszawie w li-
stopadzie 2015 r.

Małgorzata Zając
ECKiW OHP w Roskoszy

Ginące zawody 
pomysłem na przyszłość

projektu „Ginące zawody po-
mysłem na przyszłość”.

Otwarcia kursu dokonał dy-
rektor ECKiW OHP Andrzej 
Czapski, zaś w imieniu komen-
danta głównego OHP Mariana 
Najdychora zebranych powitała 
zastępca dyrektora Biura Eduka-

cji i Organizacji Jednostek Opie-
kuńczo-Wychowawczych KG 
OHP Kalina Kenczew-Pałasz.

W 120-godzinnym kursie, 
który potrwa do końca czerwca, 
uczestniczy młodzież z czterech 
Wojewódzkich Komend OHP: 
Małopolskiej, Łódzkiej, Mazo-
wieckiej i Warmińsko-Mazur-
skiej oraz z Centrów Kształcenia 
i Wychowania OHP w Gołdapi, 
Szczawnicy i Pleszewie. 

Zajęcia warsztatowe w za-
wodach cukiernik, kołodziej, 
tkacz, kowal, rymarz odbywać 
się będą w pracowniach ginących 
zawodów usytuowanych na te-
renie ECKiW OHP w Rosko-
szy. Poprowadzą je instruktorzy 

praktycznej nauki zawodu OHP, 
przy wsparciu konsultantów rze-
miosła w ginących zawodach  
z Nadbużańskiego Uniwersytetu 
Ludowego. Po zakończeniu szko-
lenia beneficjenci przystąpią do 
egzaminu czeladniczego.

Zadaniem projektu „Ginące 
zawody pomysłem na przyszłość” 
jest ochrona przed zapomnie-
niem tradycyjnego rzemiosła 
i wytwórczości rękodzielniczej 
poprzez umożliwienie zdobycia 
kwalifikacji zawodowych posze-
rzonych o umiejętności z zakresu 
zawodów ginących 160 młodym 
ludziom w wieku 18-25 lat.

Małgorzata Zając
ECKiW OHP w Roskoszy
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Z A GR ANICą

25 kwietnia br. uczniowie, 
nauczyciele i dyrekcja Zespołu 
Szkół w Łomazach brali udział 
w wycieczce na gościnną Biało-
ruś. To już drugi wyjazd zwią-
zany z podpisaną w listopadzie 
2014 r. umową o współpracy 
międzynarodowej pomiędzy 
Zespołem Szkół w Łomazach  
i Średnią Szkołą nr 13 w Brześ-
ciu. Najważniejsze założenia 
podpisanej umowy to: wymiana 
delegacji uczniów i nauczycieli; 
rozszerzenie i pogłębienie wie-
dzy w dziedzinie historii, tradycji  
i kultury narodów polskiego  
i białoruskiego; organizacja im-
prez kulturalnych i sportowych; 
wymiana doświadczeń i poglądów 
dotyczących dydaktyki i wycho-
wania; przygotowanie wspólnych 
projektów edukacyjnych.

W bogatym programie wy-
cieczki znalazły się takie atrakcje 
jak: zwiedzanie Średniej Szkoły 
nr 13 w Brześciu, żywa lekcja hi-
storii w muzeum patrona szkoły, 
wizyta w siedzibie Dziadka 
Mroza, która znajduje się  

Młodzież z Rzemieślniczej 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
w Białej Podlaskiej przebywała w 
dniach 19 kwietnia – 3 maja br. 

na stażu zawodowym w Rheine 
(Niemcy). Grupa 12 uczniów w 
zawodach: elektromechanik sa-

mochodowy, elektryk, murarz, 
kucharz, sprzedawca i fryzjer od-
bywała praktyki w niemieckich 
zakładach pracy. Czas wolny od 
pracy spędzali uczniowie bardzo 
aktywnie – pływając na kajakach, 
zwiedzając zamki, spacerując po 
targu w Holandii oraz ogląda-

Nasi na Białorusi

Międzynarodowa 
współpraca szkół 

w Puszczy Białowieskiej, zwie-
dzanie Muzeum Parowozów  
i Twierdzy Brzeskiej, a także 
spacer ulicami Brześcia. Ucz-
niowie obu szkół wzięli udział  
w zajęciach integracyjnych, pod-
czas których mieli okazję lepiej 
się poznać, sprawdzić swoje 
umiejętności językowe i zrobić 
wspólne pamiątkowe zdjęcia. 

W czasie spotkania grona 
pedagogicznego obu szkół na-
uczyciele mogli wymienić swoje 
doświadczenia i poglądy doty-
czące dydaktyki i wychowania.

Serdecznie dziękujemy dy-
rekcji, nauczycielom i uczniom 
Średniej Szkoły nr 13 w Brześciu 
za wspaniałe przyjęcie. 

Podziękowania kierujemy 
również do właściciela biura po-
dróży Mario Presto Mariusza 
Burdzyluka za pomoc w organi-
zacji wyjazdu.

Zainteresowanych zapra-
szamy do odwiedzenia strony 
internetowej Średniej Szkoły  
w Brześciu: http://sch13.brest.edu.by 

(a)
 

Nasi w Niemczech

Młodzież na stażu 
w Rheine

jąc zwierzęta w zoo w Rheine. 
Praktykantów w szkole powitał 
dyrektor, a do ratusza zaprosił 
burmistrz miasta. Na zakoń-

czenie wymiany benef icjenci 
otrzymali z rąk dyrektora szkoły 
certyfikaty potwierdzające udział 

w projekcie. Wymiana młodzieży 
była możliwa dzięki organizacji 
międzynarodowej Polsko - Nie-
miecka Współpraca Młodzieży.

W drodze powrotnej ucznio-
wie spędzili dwa dni w stolicy 
Niemiec – Berlinie. 

(a)
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Uczniowie Gimnazjum im. 
Cypriana Norwida w Konstan-
tynowie wzięli udział w VI edycji 
akcji edukacyjnej „Cztery minuty 
= życie”, zorganizowanej przez 
Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 4 im. Orląt Lwowskich 
w Lublinie i Stowarzyszenie „Na-
sze Orlęta” skierowanej do szkół 
podstawowych i gimnazjalnych 
województwa lubelskiego. 

Celem akcji jest upowszech-
nianie wśród dzieci i młodzieży 
wiedzy i umiejętności z zakresu 
pierwszej pomocy oraz promocja 
postaw prospołecznych i prozdro-
wotnych.

Szczegółowym tematem VI 
edycji jest bezpieczne korzysta-
nie z komputera oraz Internetu. 
Jego realizacja obejmuje przeka-
zanie uczniom wiedzy i umiejęt-
ności w zakresie następujących 
problemów: jaki wpływ ma spę-
dzanie czasu przy komputerze 
na funkcjonowanie organizmu 
człowieka; jak prawidłowo ko-
rzystać z komputera; jak udzielać 
pierwszej pomocy przedlekarskiej 
w sytuacjach związanych z ko-
rzystaniem z komputera, takich, 
jak np.: porażenie prądem, atak 
padaczki, zasłabnięcie.

W szkole odbyły się zajęcia 
edukacyjne na temat problemów 
wchodzących w zakres tema-
tyczny przeprowadzone przez Jo-
annę Szczypek i Annę Hryciuk.  
Następnie 5 zespołów 3-osobo-
wych przygotowało prezentacje 
multimedialne zawierające po-
wyższe zagadnienia. Wyniki I 
etapu akcji zostały ogłoszone 
22 maja br. Zespół w składzie: 
Kamila Jówczuk, Aleksandra 
Kapłan i Izabela Osiak zdobył I 
miejsce. Uczennice uzyskały 51 
punktów na 54 możliwe i poko-
nały 36 drużyn z całego woje-
wództwa. Drużyna przeszła do 
finału, w którym weźmie udział 
6 najlepszych szkół.  

JS

 Gimnazjum im. Cypriana 
Norwida w Konstantynowie ni-
gdy nie jest obojętne na krzywdę 
i cierpienie innych, potrafi roz-
budzić wrażliwość młodzieży 
szkolnej na potrzeby ludzi cho-
rych i potrzebujących wsparcia. 
Dlatego już po raz szósty szkoła 
przystąpiła do Akcji Twój Dar 
Serca dla Hospicjum organizo-
wanej przez lubelskie Hospicjum 
dla Dzieci im. „Małego Księcia”.

Inicjatywę zorganizowania 
kwesty przy kościele Św. El-
żbiety w Konstantynowie pod-
jął Szkolny Klub Wolontariatu 
działający pod okiem opiekunek: 
Teresy Bogusz-Filipiuk i Mar-
leny Chwedoruk-Nowickiej. 
W niedzielę, 12 kwietnia 2015 

Cztery 
minuty 
= życie

Nasi w Lublinie

Dar serca 
dla hospicjum

Gmina Konstantynów

r., po każdej mszy św., pomimo 
wietrznej aury, wolontariusze 
wytrwale prowadzili zbiórkę 
pieniędzy wśród mieszkańców 
gminy Konstantynów. W pusz-
kach młodzieży znalazła się 
kwota 847,90 zł. Wolontariu-
szami w tym dniu byli ucznio-
wie: Magdalena Kępińska, Daria 
Łukijaniuk, Michał Zalewski, 
Emilia Szymula, Mateusz Sade-
cki, Paulina Pieńkus, Aleksandra 

Kapłan, Oliwia Sosnowska, Zo-
fia Bartosiewicz, Kamila Czubaj, 
Julia Majczyna, Wiktoria Czurak 
i Karolina Makarewicz.

Chcąc pozyskać dodatkowe 
wsparcie f inansowe na rzecz 
podopiecznych Hospicjum, 
w dniu 30 kwietnia na koryta-

rzu gimnazjum przeprowadzony 
został „Kiermasz rozmaitości 
- do jedzenia i nie tylko”. Za 
symboliczną opłatą można było 
zakupić różności - przyjemne 
zarówno dla podniebienia, jak 
i dla oka i duszy. Stoisko „Weje” 
oferowało pyszne kanapeczki 
ze swojskiego chlebka z humu-
sem (pasta z ciecierzycy) oraz ze 
smalcem z fasoli ze śliwką i ogó-
reczkiem kiszonym. Chlebek 
upiekła Teresa Bogusz-Filipiuk, 
natomiast humus i  smalczyk 
przygotowała Anna Hryciuk - 
pedagog szkolny. Na stoisku ze 
słodkościami można było zaku-
pić: szarlotkę, rogaliki z dżemem, 
muffinki, trufelki, ciastka z ziar-
nem oraz karpatkowe grzybki - 
autorkami tych rarytasów były 
Marlena Chwedoruk-Nowicka 
oraz uczennice: Magdalena Kę-
pińska, Daria Łukijaniuk, Ewe-
lina Korniluk, Julia Majczyna 
i Kamila Czubaj. W sprzedaży 
dostępna była również ręcznie ro-
biona biżuteria - bransoletki wy-
konane techniką makramy przez 
grupę uczniów z kl. III a na za-
jęciach artystycznych. Kiermasz 
cieszył się ogromnym zaintere-
sowaniem, wszystkie produkty 
zostały wyprzedane w mgnieniu 
oka, a tym samym konto lubel-
skiego Hospicjum powiększyło 
się o kolejne 330,54 zł. 

W porozumieniu z dyrekto-
rem gimnazjum Anną Czubaj, 
na rzecz podopiecznych Ho-
spicjum im. „Małego Księcia” 
przekazane zostały również 
pieniądze pozyskane w grudniu 
2014 r. podczas przeprowadzo-
nego w szkole konkursu klaso-
wego „Góra grosza”.

W sumie gimnazjum pozy-
skało kwotę 1668,26 zł. Wszyst-
kie pieniądze zostały przekazane 
do banku, tam jeszcze raz do-
kładnie przeliczone i wpłacone 
na konto lubelskiego Hospicjum. 
Otrzymane wsparcie finansowe 
w tym roku przeznaczone bę-
dzie na zakup leków, środków 
higieniczno-opatrunkowych dla 
podopiecznych, zakup sprzętu 
medycznego oraz napraw y 
i zakup części zamiennych do 
sprzętu medycznego. 

Osobom, które zaangażo-
wały się w przebieg akcji i oka-
zały dobre serce – dziękujemy.

M. Chwedoruk-Nowicka

ROZmAITOŚCI
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11 czerwca w Muzeum Po-
łudniowego Podlasia w Białej 
Podlaskiej rozstrzygnięto kon-
kurs historyczny „Mój region”. 
Konkurs był trudny, wymagał 
przyswojenia specjalistycz-
nej wiedzy historii: Podlasia, 
sztuki, architektury, geografii. 
O wysoki poziom zmagań dbali 
pracownicy muzeum, którzy są 
najlepszymi znawcami proble-
matyki poruszanej w pytaniach 
konkursowych. Do pierwszego 
etapu, który odbył się 20 marca 
br. w siedzibie muzeum przy-
stąpiło 128 uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjów z Białej 
Podlaskiej oraz z powiatu bial-
skiego i  radzyńskiego. Do II 
etapu zakwalifikowało się 46 

Jedno z polskich powiedzeń 
brzmi „Ucz się pilnie, jak Mickie-
wicz w Wilnie”. Czy nasz wieszcz 
był naprawdę tak uzdolnionym 

uczniem, postanowiła spraw-
dzić niemal czterdziestoosobowa 
grupa uczniów z  terespolskiej 
„jedynki”, która wybrała się do 
Wilna. W pięknym mieście piąto 
i szóstoklasiści zwiedzili nie tylko 
muzeum Adama Mickiewicza, 
ale także zabytkowy kościół św. 
Piotra i  Pawła, Górę Trzech 
Krzyży oraz cmentarz na Rossie, 
gdzie spoczywa wielu wybitnych 
Polaków. Dzieci zawędrowały 
także pod Ostrą Bramę, a na-
stępnie modliły się przy pięknym 
obrazie Matki Bożej Miłosier-
dzia, o której pisał Mickiewi-
cza w „Panu Tadeuszu”. Pobyt 
w Wilnie uczniowie zakończyli 
spacerem po starówce i zakupem 

Nasi na Litwie

Z wizytą u Adama Mickiewicza
pamiątek. Kolejnym miejscem, 
które terespolscy turyści zwie-
dzili na Litwie, były Troki, gdzie 
znajduje się niezwykły zamek. 

Uczniowie stali się więc na chwilę 
paniami dworu i  rycerzami, 
którzy przemierzając zamkowe 
komnaty, poznawali historię tego 
miejsca. 

Ale wycieczka na Litwę 
miała także bardzo rozrywkowy 
charakter, za sprawą wizyty 
w aquaparku w Druskiennikach. 
Dzieci spędziły kilka godzin 
na świetnej zabawie w jednym 
z największych parków wodnych 
w Europie, który oferuje wiele 
atrakcji wodnych, z których naj-
większym zainteresowaniem cie-
szyły się zjeżdżalnie. Uczniowie 
chętnie korzystali także z sauny 
oraz basenów, z których niezwy-
kle trudno było ich zabrać. 

Ponadto młodzież zwiedziła 
także Suwalszczyznę, najpierw 
pływając gondolami po kanale 
Augustowskim, a także space-

rując po Wigierskim Parku Na-
rodowym czy Pokamedulskim 
Klasztorze w Wigrach.

Na uczn iach og romne 
wrażenie zrobiły także domki, 
w których mieszkali. Gliniana 
Wioska w Kuklach, położona 
przy malowniczym jeziorze Po-
morze to niezwykle ekskluzywne 
i urokliwe miejsce. Dzieci miały 
do dyspozycji piękne, wygodne 
i  znakomicie wyposażone gli-
niane domki, z którycz nie miały 
ochoty wychodzić.

Wycieczkę, która trwała 
od 1 do 3 czerwca zorganizo-
wała Anna Warakomska, której 
w opiece nad szaloną gromadką 
pomagały Barbara Wegiera, 
Małgorzata Kamińska i Kamila 
Korneluk.

KK
 

Sukcesy uczniów 
z bialskiej „trójki”

osób. Przed ostatnim etapem 
konkursu finaliści odbyli wy-
cieczkę po południowym Pod-
lasiu: Biała Podlaska - Janów 
- Wygoda - Cieleśnica - Pratu-
lin - Neple - Koroszczyn - Za-
stawek - Kostomłoty - Kodeń 
- Jabłeczna - Sławatycze - Biała 
Podlaska. Wśród najlepszych 
znaleźli się uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Marii Ko-
nopnickiej. II miejsce otrzymali: 
Szymon Dębowski z VI e i Do-
rota Hubczuk z VI d, III miej-
sce - Michalina Martychowiec 
z VI d i Alicja Najdychor z VI 
c. Uczniowie zdobywali wiedzę 
pod  okiem nauczyciela historii 
i społ. dr Dariusza Sikory. 

(a)
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W Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Władysława Zawadzkiego 
w Wisznicach odbył się Dzień Ot-
warty. Dla uczniów trzecich klas 
gimnazjum przygotowano liczne 
atrakcje. Odbyły się pokazy che-
miczne, konkursy – matematyczny 
i z języka angielskiego, pokazy sa-
moobrony i siłowe. Dużym zainte-
resowaniem cieszyły się prezentacje 

W  dniach 11-12 czerwca 
drużyna z Gimnazjum im. Cy-
priana Norwida w Konstantyno-
wie w składzie: Kamila Jówczuk, 
Magdalena Kępińska, Daria Łu-
kijaniuk, Magdalena Łyczewska, 
Izabela Osiak, Mateusz Ignatiuk, 
Mateusz Karpowicz, Damian 
Kołodyński, Piotr Niewęgłow-
ski, Jakub Osiak reprezentowała 
szkołę na XIV Wojewódzkim 
Rambicie Ekologicznym w Oku-
nince. Rambit jest dwudniową 
imprezą odbywającą się nad Je-
ziorem Białym. Dziesięciooso-

Rambit ekologiczny 
w Okunince

bowe drużyny reprezentujące 
gimnazja z terenu województwa 
lubelskiego zmagają się w kon-
kursach ze znajomości wiedzy 
ekologicznej. Celem tego kon-
kursu jest upowszechnianie 
wśród młodzieży wiedzy o śro-
dowisku przyrodniczym oraz 
przyczynach i  skutkach jego 
zanieczyszczenia, poznawanie 
metod restytucji środowiska, 
rozwijanie wrażliwości eko-
logicznej. Nadrzędnym celem 
jednego z konkursów jest także 
profilaktyka uzależnień. 

W tym roku do rywalizacji 
przystąpiły 4 drużyny. Pierwszego 
dnia grupy zmagały się z kon-
kursem wiedzy „Ekologia włas-
nego organizmu – uzależnienia”, 
przedstawiły kabaret o tematyce 
ekologicznej oraz uczestniczyły 
w konkurencjach sportowych. 
Po południu wszystkie drużyny 
uczestniczyły w zajęciach tereno-
wych „O tym, co kryje las”, pro-

wadzonych przez A. Chwalczuk, 
następnie było przygotowane og-
nisko z kiełbaskami i tańce. Drugi 
dzień drużyny zaczęły od biegu 
ekologicznego, podczas którego 
rozwiązywały zadania związane 
ze środowiskiem leśnym. W tym 
czasie komisja oceniała prezenta-

cje multimedialne „Odnawialne 
źródła energii”. Po biegu odbył się 
konkurs wiedzy ekologicznej do-
tyczący rozpoznawania gatunków 
ptaków i drzew. Na zakończenie 
wszystkie drużyny zaprezen-
towały modę ekologiczną „na 
wesoło”. W podsumowaniu koń-
cowym drużyna z Konstanty-
nowa zdobyła pierwsze miejsce, 
otrzymując puchar wójta gminy 

Włodawa oraz nagrodę w po-
staci urządzenia wielofunkcyj-
nego. Opiekunem drużyny jest 
Joanna Szczypek. Organizatorem 
konkursów jest Publiczne Gim-
nazjum nr 2 im. Zamoyskich we 
Włodawie. 

JS

Gmina Wisznice

Dzień Otwarty w liceum
specjalistycznego sprzętu Policji 
i Straży Granicznej. Licealiści 
przygotowali występy kabaretowe 
i wokalne. Ważny punkt programu 
Dnia Otwartego stanowiły pre-
zentacje klas liceum (akademickiej 
i mundurowych) oraz technikum 
(technik informatyk i technik lo-
gistyk). 

(a)
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Pod hasłem Detoks serca 
w  Pratulinie przez dwa dni 
młodzi z  diecezji siedleckiej 
świętowali na spotkaniu Jerycho 
Młodych. 19- 20 czerwca na 
pratulińskich polach uczestni-
czyło blisko 2 tys. młodzieży ze 
wszystkich dekanatów diecezji. 
W tym roku hasłem przewodnim 
było błogosławieństwo: „Błogo-
sławieni czystego serca, albo-
wiem oni Boga oglądać będą”. 
W medycznej terminologii - od 

duchowego EKG, po reanima-
cję, koronarografię, echo serca po 
transplantację serca, czyli eucha-
rystię odbywało się tegoroczne 
Jerycho Młodych. Sobotni dzień 
rozpoczął się od katechezy ks. 
Roberta Patro i pracy w grupach. 

W tym roku ponad 120 ani-
matorów rozważało w grupach 
z  uczestnikami orędzie Ojca 
Św. Franciszka, jakie skiero-

Tradycyjnie jak co roku 
w Święto Bożego Ciała w pa-
rafii p.w. Matki Bożej Różań-
cowej w Sławatyczach odbyła 
się procesja, którą prowadzili ks. 
proboszcz Andrzej Kania i ks. 

Jerycho Młodych 
w Pratulinie

Gmina Rokitno

wał w tym roku do młodzieży. 
W drugim bloku młodzi przeży-
wali swoistą reanimację spotka-
nia, gdzie wszyscy tańczyli flash 
mob - poprowadzony przez gości 
z Zamościa, ks. Jerzego Franko-
wicza i młodzieży. W tej części 
spotkania został także rozstrzyg-
nięty konkurs organizowany 
w ramach akcji Poświęć kilometr. 
Zostały przyznane cztery złote 
kropidła i jedna główna nagroda 
grand prix. Laureatami złotych 

kropideł w kategorii: Poświę-
cona Społeczność została parafia 
w Urszulinie, Poświęcona Puszka 
parafia Chrystusa Miłosiernego 
w Białej Podlaskiej, Największa 
Kwota Poświęcona parafia św. 
Zygmunta w Łosicach, Promu-
jący Film Poświęcony parafia św. 
Brata Alberta w Łukowie. Na-
grodę główną, czyli czek na 3 600 
zł otrzymała parafia z Włodawy, 

ekpia ks. Pawła Brońskiego. Po 
rozstrzygnięciu konkursu i zbio-
rowym flash mobie młodzi zjedli 
obiad dzięki Caritas Diecezjal-
nemu - oddział w Białej Podla-
skiej. Ostatnią część spotkania 
rozpoczęło słowo, jakie skierował 
do wszystkich Andrzej Sowa, au-
tor bestselerowej książki o swoim 
nawróceniu. 

Punktem centralnym spot-
kania była procesja z  Arką 
Słowa Bożego, którą zaanimo-
wało Rejonowe Centrum ŚDM  
z Łukowa pod okiem ks. Pawła 

Wierni uczestniczyli 
w procesji

Gmina Sławatycze

Bieleckiego. Do młodych świa-
dectwo o czystości serca wygłosili 
w tym roku: siostra Dorota ze 
Zgromadzenia sióstr Pasterza-
nek; ojciec Michał Deja, fran-
ciszkanin, oraz Alina i Maciej 
Sikorscy z Krakowa, którzy na 
Jerycho przybyli wraz z piątką 
swoich dzieci. Każde świadectwo 
oddawało życie w czystości serca, 
intencji i życia, jakie goście toczą 
na co dzień w swoich obowiąz-
kach - siostry zakonnej, odpo-
wiedzialnego za nowicjat księdza 
i małżeństwa. 

Spotkanie zakończyła eucha-
rystia pod przewodnictwem ks. 
biskupa Piotra Sawczuka, który 
kierując słowo do młodych po-
dziękował im za obecność, a także 
pożyczył siły, aby na co dzień, 
w chwilach trudnych nie zatra-
cili wiary. Podziękował również 
wszystkim duszpasterzom dzięki, 
którym młodzi z całej diecezji po-
jawili się na spotkaniu. Na koniec 
przypomniał i zachęcił, że za rok 
Jerycho Młodych odbędzie się 
w lipcu, w Kodniu jako spotkanie 
kończące tzw. Dni w diecezjach 
przed wyjazdem do Krakowa na 
Światowe Dni Młodzieży.

Ilona Trojnar

profesor Zbigniew Zalewski 
z kurii diecezjalnej w Siedlcach. 
W procesji licznie uczestniczyli 
sławatyccy parafianie i przybyli 
goście.

Foto: Antoni Chorąży
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Mieszkańcy Jelnicy i okolic 
mieli okazję uczcić jubileusz 
funkcjonowania miejscowej 
jednostki OSP, która ma już 
55 lat. 31 maja mszę św. w in-
tencji strażaków poprowadził 

W  dniach 14-15 czerwca 
w parafii pw. Matki Bożej Ró-
żańcowej w Sławatyczach odbyła 
się wizytacja kanoniczna, którą 
przeprowadził biskup pomoc-
niczy diecezji siedleckiej Piotr 
Sawczuk. Pobyt hierarchy w Sła-
watyczach połączony był z udzie-
leniem sakramentu bierzmowania 
młodzieży z drugiej i  trzeciej 
klasy miejscowego gimnazjum.

Wizytacja rozpoczęła się od 

Wizytacja kanoniczna 
w Sławatyczach

Gmina Sławatycze

uroczystych powitań. Pierwsi 
powitali pasterza mieszkańcy 
Lisznej. Przed parafialną świą-
tynią ks. proboszcz Andrzej 
Kania, wręczył ks. biskupowi 
symboliczne klucze do bram pa-
rafii. Następnie po staropolsku 
chlebem i solą powitali go wójt 
gminy Sławatycze Grzegorz 
Kiec i Dorota Gryciuk, dyrektor 
Zespołu Szkół w Sławatyczach. 
Po wejściu do świątyni w imie-

niu paraf ian biskupa powitał 
Janusz Skibiński przedstawiciel 
Rady Parafialnej. Na początku 
eucharystii proboszcz przedsta-
wił zwyczajowe sprawozdanie 
z życia parafii, przygotowane 
na okoliczność wizytacji kano-
nicznej. 

W homilii wygłoszonej do 
zgromadzonych biskup powie-
dział, iż „czas wizytacji to czas 
wytężonej i pogłębionej modli-
twy”. Po eucharystii ks. biskup 
spotkał się z przedstawicielami 
parafialnych wspólnot i ruchów. 
Odwiedził także kaplicę w Krzy-
wowólce, a na wieczornej mszy 
św. udzielił sakramentu bierzmo-
wania. Zwieńczeniem popołu-

dniowych uroczystości były słowa 
podziękowania oraz kwiaty, które 
młodzież złożyła na ręce swojego 
pasterza.

Następnego dnia ks. biskup 
spotkał się z  pracownikami 
miejscowego Urzędu Gminy, 
a następnie odwiedził uczniów 
Zespołu Szkół w Sławatyczach. 
Z tej okazji został przygotowany 
montaż słowno- muzyczny uka-
zujący postać Archanioła Mi-
chała w nawiązaniu do dawnego 
tytułu parafii. Ksiądz biskup 
spotkał się także z gronem pe-
dagogicznym i innymi pracow-
nikami szkoły.  

Maria Wit 
Foto: B.Szulej, R.Szczur

OSP Jelnica 
ma 55 lat

Gmina Międzyrzec Podlaskiks. dziekan Józef Brzozow-
sk i z  paraf i i św. Mikołaja 
w Międzyrzecu Podlaskim. Po 
wspólnej modlitwie odświęt-
nie ubrani strażacy w asyście 
pocztów sztandarowych po-

szczególnych jednostek oraz 
pocztu Rady Gminy Między-
rzec Podlaski przemaszerowali 
z kościoła na plac przy remizie 
OSP. Spikerem uroczystości 
był komendant gminny OSP 
Józef Daniluk. Zgromadzo-
nych powitał wójt gminy Mię-
dzyrzec Podlaski Krzysztof 
Adamowicz i druh Mirosław 
Podgajny z OSP Jelnica. Rys 
historyczny jednostk i OSP 
Jelnica przedstawiła druhna 
Emilia Domańska. Następ-
nie wręczone zostały odzna-
czenia, pamiątkowe statuetki 
i dyplomy dla osób i instytucji 

najbardziej zasłużonych dla 
OSP Jelnica. Głos zabrali go-
ście: komendant miejski PSP 
w  Białej Podlaskiej st. bryg. 
Zbigniew Łaziuk, przewodni-
czący Rady Powiatu Mariusz 
Filipiuk, ksiądz dziekan Józef 
Brzozowski oraz poseł Franci-
szek Jerzy Stefaniuk.

Strażacy z jednostek OSP, co 
dzień dbają o życie i mienie wszyst-
kich mieszkańców gminy. Uroczy-
stości w Jelnicy były świetną okazją 
do podkreślenia roli strażaków-
-ochotników oraz podziękowania 
za ich poświęcenie.

Sylwia Hubica

PoWIAt b IAlskI
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To już 10 lat od kiedy zawią-
zał się w Rossoszu zespół tea-
tralny Wierzbaki. Działał on na 
bazie Szkoły Podstawowej w Ros-
soszu, a obecnie też Gminnego 
Ośrodka Kultury. Jego twórczy-
nią, instruktorem i animatorem 
jest Danuta Szaniawska. Przez te 
wszystkie lata radości tworzenia 
teatru doświadczyło 80 dzieci. 
Obecnie występuje w nim: Do-
minika Demidowicz, Kasia Ku-
rianowicz, Kamila Niedźwiedź, 
Paulina Włoszek, Agnieszka 
Klujewska, Aleksandra Paster-
nak oraz opiekun grupy Da-
nuta Szaniawska. Zespół działa 
w formie żywego planu i zespołu 
śpiewaczo-obrzędowego, zatem 
pasja teatralna i szacunek do tra-
dycji są tym, co wyróżnia mło-
dych twórców kultury. Dorobek 
artystyczny zespołu to nagrody 
i wyróżnienia na wojewódzkich, 
powiatowych przeglądach i kon-

Orkiestra Dęta Uczniów 
Kolegium Muzycznego  

z Brześcia wystąpiła 28 czerwca 
w terespolskim parku miejskim 
przy restauracji Galeria Smaków.

To był niezapomniany wy-
stęp dla ponad 150 osobowej 
publiczności. Orkiestra wyko-
nywała głównie polskie utwory 
ludowe i patriotyczne: „Ojczy-
zno ma”, „Szła dzieweczka do 
laseczka”, „Pierwsza Brygada-
-marsz wojskowy”, „Upływa 
szybko życie”, „Polka wiejska”, 
„ Jak dobrze nam zdobywać 
góry”, „Hej sokoły”, „Rozkwi-
tały pąki białych róż”, „Dziś 
do Ciebie przyjść nie mogę” 

Jubileusz Wierzbaków
Gmina Rossosz

kursach folklorystycznych. Chyba 
najbardziej prestiżową jest zdo-
bycie w 2014 r. trzeciego miejsca 
w kategorii rekonstrukcje podczas 
Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel 
i Śpiewaków Ludowych w Kazi-
mierzu nad Wisłą. Zespół wydał 
również płytę prezentującą pieśni 
południowego Podlasia. Aktyw-
nie uczestniczy również w życiu 
kulturalnym gminy. 

Na jubileusz noszący nazwę 
„Tu wśród wierzb” 13 czerwca 
przybyło liczne grono sympaty-
ków i przyjaciół. Wśród zapro-
szonych gości byli obecni: Anna 
Jóźwik, przedstawiciel Starostwa 
Powiatowego w Białej Podlaskiej; 
Anna Stanek i Roman Uściński 
z Bialskiego Centrum Kultury; 
władze samorządowe gminy 
Rossosz z  Urszulą Tomczak, 
przewodniczącą Rady Gminy 
oraz Kazimierzem Weremko-
wiczem wójtem na czele. Nie 

zabrakło  nauczycieli ze Szkoły 
Podstawowej oraz Gimnazjum 
w Rossoszu, w których to szko-
łach członkinie Wierzbaków 
pobierały naukę. Wszyscy skła-
dali jubilatkom ciepłe życzenia. 
Nie zabrakło też niespodzianek 
artystycznych przygotowanych 
przez zaprzyjaźnione obecne 
na jubileuszu zespoły. Zespół 
ludowy Zielawa z Rossosza za-
prezentował się z  podlaskimi 
pieśniami, natomiast teatr ob-
rzędowy Czeladońka z Lubenki, 
a także połączone siły zespołów 
Elipsa i Sylaba z BCK w Białej 

Podlaskiej pokazały swój kunszt 
sceniczny. Same jubilatki rów-
nież zaprezentowały się na sce-
nie z  tradycyjnymi pieśniami 
ludowymi oraz przedstawieniem 
teatralnym.

Potem był słodki poczęstu-
nek przygotowany przez GOK 
w  Rossoszu, podczas którego 
płynął miło czas na rozmo-
wach i wspomnieniach. Na sali 
GOK-u dziewczyny przygoto-
wały kolaż swoich zdjęć, dyplo-
mów i artykułów zbierający te 10 
lat intensywnej działalności na 
rzecz kultury.  (a)

Niezapomniany koncert 
brzeskiej orkiestry

Terespol

czy „Odlatują żurawie”. Nie 
zabrakło również białoruskich 
ludowych melodii. Instrumen-
talistów wspomagały 2 piękne 
wokalistki o takim samym imie-
niu – Katarina.

Po zakończeniu koncertu, 
na ręce dyrygenta i zarazem kie-
rownika zespołu, złożone zostały, 
przez dyrektorkę MOK - Annę 
Pietrusik, kwiaty. Serdecznie 
podziękował orkiestrze także 
burmistrze Jacek Danieluk.

Orkiestra zagrała koncert w 
Terespolu dzięki temu, że tego 

samego dnia przyjechała do na-
szego kraju  na występ podczas 
Dni Białej Podlaskiej.

Będziemy starać się, aby tak 
wyjątkowe koncerty odbywały się 
w centrum miasta częściej. 

(a)
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17 maja w kaplicy w Przy-
chodach odbył się VII Przegląd 
Pieśni Maryjnej. Organizatorem 
wydarzenia był zespół ludowy 
Echo z Przychód przy współ-
pracy z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Międzyrzecu Podla-
skim. Patronat nad uroczystością 
objął wójt gminy Międzyrzec 
Podlaski. Przegląd organizowany 
każdego roku w Przychodach, 
ma za zadanie upowszechnianie 
pieśni Maryjnych oraz ożywienie 
religijnego ruchu artystycznego.

Występy poprzedziła msza 
św. w intencji śpiewających ze-
społów, zgromadzonych gości 
oraz organizatorów, którą odpra-
wił ks. Michał Wawerski z parafii 
p.w. św. Mikołaja w Między-

rzecu Podlaskim. W tym roku 
12 zespołów ludowych zapre-
zentowało się w  przeglądzie. 
Udział wzięły zarówno zespoły 
reprezentujące naszą gminę, jak 
i gminy sąsiednie czy też zespoły 

1 czerwca w Gimnazjum im. 
C. Norwida w Konstantynowie 
odbył się VII szkolny Festiwal 
Nauki połączony z obchodami 
Dnia Dziecka. 

Podczas fest iwa lu ucz-
niowie biorący udział w pro-
jektach edukacyjnych mieli 
możliwość zaprezentowania na 
forum szkoły swoich prac. Im-
prezę rozpoczął występ grupy 
pod opieką Sabiny Denci-
kowskiej, która przygotowała 
przedstawienie o Czerwonym 
Kapturku w  języku rosyjskim. 
Kolejna grupa językowa pod 
opieką Swietłany Rowczenii 
zaprezentowała umiejętności 
z  języka angielskiego, wysta-

wiając humorystyczne scenki 
rodzajowe dotyczące nieporo-
zumień wynikających ze słabej 
znajomości języka. Po ocenie 
artystycznej i  językowej twór-
czości uczniów przyszła pora 
na pogłębienie wiedzy z chemii 
i biologii. Grupa pod opieką Bo-
gumiły Murawskiej przedstawiła 
prezentację dotyczącą procesu 
przeróbki śmieci, która powstała 

Festiwal nauki
Gmina Konstantynów

12 zespołów śpiewało 
pieśni Maryjne

Przegląd Pieśni Maryjnej w Przychodach

po wyjeździe do Zakładu Za-
gospodarowania Odpadów 
w Białej Podlaskiej, a uczniowie 
realizujący projekt pod okiem 
Joanny Szczypek przedstawili 
zebranym pracę dotyczącą cho-
rób cywilizacyjnych XXI wieku. 
Uczniowie mieli również okazję 
zwiedzenia krajów należących 
do Unii Europejskiej dzięki hu-
morystycznemu przedstawieniu 
grupy uczniów, nad którymi 
czuwała Renata Grzybow-
ska. Wszystko to odbywało się 
w  przepięknej scenerii, którą 
tworzyły prace plastyczne i ręko-
dzieło wykonane przez uczniów 
w ramach projektów z plastyki 
i zajęć artystycznych.

Po ciekawym pogłębianiu 
wiedzy przyszedł czas na wspólną 
zabawę. Pedagog Anna Hryciuk 
odpowiedzialna za obchody Dnia 
Dziecka zaprosiła uczniów do 
wspólnego oglądania i oceniania 
grup biorących udział w szkol-
nym kabaretonie. W tym roku do 
konkursu przystąpili uczniowie 
z klasy Ib, IIa, IIIa oraz grupa 
wolontariuszy. Wszystkie grupy 
bawiły zebranych do łez, jednak 
niepokonani okazali się ucznio-
wie z klasy III a, którzy zajęli 
I miejsce. Podczas obrad jury 
czas umilali zebranym Piotr Nie-
węgłowski i Izabela Osiak z kl. 
IIIa, którzy przedstawili skecz 
„Przepis na ciasto dla mężczy-
zny”. Wbrew pozorom okazało 
się, że pieczenie szarlotki wcale 
nie należy do najłatwiejszych.

Po tak dużej dawce hu-
moru przyszedł czas na konkurs 
„Wszystkie dzieci nasze są”, 

w którym uczniowie z poszcze-
gólnych klas mogli wykazać się 
wiedzą i znajomością szerokiej 
dziedziny, jaką jest dzieciństwo. 
W tym konkursie najlepsze oka-
zały się uczennice z kl. IIIb.

Obchody Dnia Dziecka były 
niebywałą okazją do nagrodzenia 
wszystkich uczniów, którzy zaan-
gażowali się w konkursy szkolne, 
międzyszkolne i ogólnopolskie. 

Wręczanie nagród zasłużonym 
i  towarzyszące temu gromkie 
brawa należą do nie lada przyjem-
ności zarówno dla nagrodzonych, 
jak i całej społeczności szkolnej. 
O uśmiech na ustach uczniów za-
dbała również Gminna Komisja 
ds. Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych, która zakupiła 
dla wszystkich słodycze.

AH

zaprzyjaźnione. Spoza gminy 
Międzyrzec Podlaski wystąpiły: 
Brzozowianki z Brzozowicy Du-
żej, Tęcza z Brzozowicy Małej, 
Worsianki z Wors, Malwy z Ko-
marówki Podlaskiej oraz Wrzos 
z Kąkolewnicy. Gminę Między-
rzec Podlaski reprezentowały ze-
społy: Leśne Echo z Zaścianek, 
Sami Swoi z Tłuśćca, Ale Baby 
z kapelą z Berezy, Przyjaciele 
z Berezy, Jutrzenka z Rogoźnicy, 
Nadzieja z Mań oraz współorga-
nizatorzy Echo z Przychód.

Swoją obecnością przegląd 
uświetnili również liczni go-
ście: posłowie Franciszek Jerzy 
Stefaniuk i Stanisław Żmijan, 
dyrektor Zarządu Dróg Powia-
towych Krystyna Beń, a także 

władze gminy Międzyrzec Pod-
laski. Po zakończeniu przeglądu 
na wszystkich zebranych czekał 
poczęstunek w remizie w Przy-
chodach.

Sylwia Hubica
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Piękną uroczystość przygoto-
wało grono z Zespołu Placówek 
Oświatowych w Leśnej Podla-
skiej. W tym roku, bowiem przy-
pada 10. rocznica nadania szkole 
imienia Żołnierzy majora „Ze-
nona”. Uroczystości 11 czerwca 
rozpoczęły się od dziękczynnej 
mszy świętej w leśniańskiej ba-
zylice, którą celebrował i słowo 
wygłosił o. Eustachy Rakoczy, 
jasnogórski kapelan Żołnierzy 
Niepodległości. 

Dalsza część przebiegała 
już na hali sportowej ZPO. 
W jubileuszu uczestniczyła cała 
społeczność szkolna: dyrekcja, 
nauczyciele, pracownicy oraz 
dzieci i rodzice, a także władze 
samorządowe z wójtem Pawłem 
Kazimierskim na czele. Nie za-
brakło też kombatantów i  ich 

11 czerwca w Pensjonacie 
„Uroczysko Zaborek” Bialsko-
podlaska Lokalna Grupa Dzia-
łania zorganizowała otwartą 
konferencję podsumowującą 
działania podejmowane w  ra-
mach osi IV Leader PROW 
2007 – 2013 w województwie lu-
belskim. Celem konferencji była 
ocena działań podejmowanych 
przez LGD w ciągu ostatnich lat, 
rezultaty tych działań oraz ich 
wpływ na społeczności lokalne 
zamieszkujące teren objęty tym 
działaniem. 

Gmina Sosnówka, jako be-
neficjent BLGD, który realizo-

Pamiętają o Żołnierzach 
majora „Zenona”

Gmina Leśna Podlaska

rodzin, którzy walczyli w szere-
gach Oddziału Partyzanckiego 
34 Pułku Piechoty 9-tej Podla-
skiej Dywizji Armii Krajowej. 
Są oni zaprzyjaźnieni ze szkołą 
i wspierają jej działalność. Ży-
czenia i  przemowy wygłosiło 
wiele zacnych osób, podkreśla-
jąc wyjątkowość uroczystości, 
ważność sztandaru w  życiu 
szkoły oraz godnych do naśla-
dowania patronów. Zwrócono 
także uwagę na rolę patriotyzmu 
w dzisiejszym świecie i  formę 
jego przekazywania w  etapie 
wychowawczym uczniów. Tą 
role widzą dobrze nauczyciele, 
którzy przygotowali wzrusza-
jącą część artystyczną, a brali 
w niej udział od dzieci z Samo-
rządowego Przedszkola i Szkoły 
Podstawowej po młodzież 

z  Publicznego Gimnazjum. 
Wszystkie typy szkół wchodzą 
w ZPO. Przypomniano także 
w prezentacji multimedialnej 
postacie Żołnierzy majora z ar-
chiwalną dokumentacją zdję-

ciową, a  także nadanie szkole 
imienia i wręczenia sztandaru 
przez Ryszarda Kaczorowskiego. 
Prezydent RP na uchodźstwie 
osobiście przed dziesięciu laty 

przyleciał do Leśnej Podlaskiej, 
by móc uczestniczyć w prze-
kazaniu ufundowanego sztan-
daru. Od tego czasu wiele się 
zmieniło, jednak pamięć o Żoł-
nierzach majora „Zenona” jest 

ciągle żywa i  przekazywana 
kolejnym rocznikom, dowodzi 
tego odbywająca się w czerwcu 
uroczystość.

AJ

Sosnówka promowała 
swoją gminę

Uroczysko Zaborek

się na terenie gminy, obrazy wy-
konane haftem krzyżykowym 
Heleny Harach oraz serwety 
i obrusy Marii Lewczuk. Na stole 
królowały sosnowskie przysmaki, 
a wśród nich: pierogi, wątróbka, 
schab, swojski chleb, parowańce, 
ciasta, ciasteczka i bułeczki wy-

konane przez panie z Gminnego 
Koła Gospodyń Wiejskich, sery 
typu korycińskiego Ewy Sidor 

wał projekty z programu Leader 
został zaproszony do udziału 
w tym wydarzeniu poprzez or-
ganizację stoiska promującego 
walory gminy. Zaprezentowana 
została ekspozycja prezentującą 
atrakcje regionu w tym działania 
podejmowane przez mieszkań-
ców w zakresie rękodzieła, lokal-
nego dziedzictwa kulturowego, 
działalności turystycznej oraz 
kulinariów. Dlatego na stoisku 
znalazły się materiały promocyjne 
– foldery i ulotki, fotografie ze 
zrealizowanych projektów oraz 
fotografie prezentujące atrakcje 
i walory turystyczne znajdujące 

oraz sosnowa nalewka. Dodat-
kową atrakcją stoiska był pokaz 
bicia masła wykonany przez Te-
resę Skrzyńską.

Serdeczne podziękowania 
paniom z GKGW za przygo-
towanie potraw na stoisko oraz 
wszystkim, którzy pomogli 

w przygotowaniu stoiska promu-
jącego gminę Sosnówka.

Jolanta Mikulska

P oWIAt b IAlskI



32 GOŚCINIEC BIALSKI – CZERWIEC 2015 CZASOPISMO SAMORZĄDU POWIATU BIALSKIEGO

W  dniach 6-7 czerwca br. 
odbyły się w Gminnym Ośrodku 
Kultury warsztaty skierowane do 
młodzieży interesującej się filmem 
i telewizją, a w szczególności re-
alizacją filmów. Być może dla 
niektórych z nich uczestnictwo 
w  zajęciach filmowych, stanie 
się inspiracją do szerszego zain-

W  Europejskim Centrum 
Kształcenia i Wychowania OHP 
w Roskoszy trwa realizacja pro-
jektu „Ginące zawody pomysłem 
na przyszłość” współfinansowa-
nego ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Dotychczas w ramach pro-
jektu młodzi ludzie skorzystali 
z grupowych zajęć z doradztwa 
zawodowego, podczas których 
poznali metody aktywnego po-
szukiwania pracy, zasady auto-
prezentacji podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej, prawidłowego 
przygotowania dokumentów 
aplikacyjnych oraz uczestniczyli 
w  kursie przedsiębiorczości, 
który miał na celu wykształcenie 
w młodzieży postaw przedsię-
biorczych. 

Obecnie młodzież kończy 
kurs umiejętności zawodowych 
w zawodzie murarz z podstawo-
wymi zagadnieniami kamieniar-

Murarka bez tajemnic
stwa. W ramach 180 godzinnego 
kursu młodzież poznaje zagad-

nienia z  zakresu technologii, 
maszynoznawstwa, rysunku tech-
nicznego, materiałoznawstwa oraz 

nabywa praktyczne umiejętności 
w zakresie pracy murarza. 

Po zakończonym kursie mło-
dzież zdobędzie praktyczną spe-
cjalizację w zawodzie kamieniarz 
ucząc się wyrobu i wykładania 

bruku podczas kursu praktycz-
nego w zakresie nabywania umie-
jętności w zawodach ginących.  

Praktyczna część projektu 
w zawodach ginących dla mło-
dzieży z całej Polski realizowana 
będzie w  czerwcu i  lipcu br. 
w Europejskim Centrum Kształ-
cenia i Wychowania OHP w Ro-
skoszy. Poprowadzą ją wyszkoleni 
instruktorzy praktycznej nauki 
zawodu OHP przy wsparciu kon-
sultantów rzemiosła Nadbużań-
skiego Uniwersytetu Ludowego. 
Podczas pobytu w  Roskoszy 
młodzież zdobędzie specjaliza-
cje oraz dodatkowe umiejętności 
w zawodach: piekarza, cukier-
nika, kamieniarza, zduna, deka-
rza, kołodzieja, tkacza, kowala 
rymarza.

Celem projektu jest ochrona 
przed zapomnieniem tradycyj-
nego rzemiosła i wytwórczości 
rękodzielniczej poprzez umożli-
wienie zdobycia kwalifikacji za-
wodowych w zakresie ginących 
zawodów, a także podjęcie za-
trudnienia lub założenie własnej 
działalności gospodarczej przez 
młodzież w wieku 18-25 lat.

Małgorzata Zając
ECKiW OHP w Roskoszy

Poznawali tajniki 
filmu i telewizji

Gmina Łomazy

teresowania tym tematem, by 
później swoją przyszłość wią-
zać z pracą w branży filmowej.  
Warsztaty prowadzone były 
przez Michała Baranowskiego 
i Marka Mikielewicza, profesjo-
nalnych filmowców zawodowo 
związanych z filmem i telewizją. 
Program zajęć obejmował za-

gadnienia jak: sztuka operatorska 
(poprawne kadrowanie, ruchy 
kamery, obsługa kamery); jak na-
grać poprawnie wywiad (ćwicze-
nia dziennikarskie i operatorskie); 
oświetlenie na planie (ustawianie 
światła na planie zdjęciowym); 

realizacja newsa telewizyjnego; 
podstawy montażu reportażu 
telewizyjnego (praca z  TIME 
CODEM), obsługa programu; 
animacja poklatkowa (realizacja 
animacji z wykorzystaniem opro-
gramowania komputerowego); 
realizacja etiudy fabularnej (sce-
nariusz, podział na role, przygoto-

wanie planu zdjęciowego); efekty 
specjalne, kluczowanie - GREEN 
BOX (praca w wirtualnym studio); 
montaż filmowy (obsługa oprogra-
mowania do edycji filmów); telewi-
zja internetowa (jak zrobić ciekawy 
film na Youtube); realizacja spotu 

reklamowego dla gminy (przygoto-
wanie, pomysł, realizacja, montaż). 
Na zakończenie warsztatów 
uczestnicy otrzymali imienne dy-
plomy. Prace młodych filmowców 
można obejrzeć na Facebooku: 
Gminny Ośrodek Kultury w Ło-
mazach. 

(a)

PoWIAt b IAlskI
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Społeczność gimnazjum  
w Ciciborze Dużym jest dumna 
z sukcesu Moniki. Jej niezwy-
kła kreatywność w stworzeniu 
filmu w konwencji komediowo-
-realistycznym z przesłaniem 
budzi podziw. Sama go wy-
reżyserowała, przygotowała 
kostiumy i weszła w kilka ról: 

elektryka, kucharki, mechanika 
samochodowego, dziennikarki, 
babci Jadzi, emeryta i fryzjerki. 
Na podstawie trzech scenek  
z życia, bohaterka dochodzi do 
konkluzji, że ważniejsze od dy-
plomów są umiejętności, które 
można uzyskać w szkole zawo-
dowej. Walczy ze stereotypem, 
że najgorsi i nieudacznicy kon-
tynuują naukę w zawodówkach. 

Tymczasem szkolnictwo zawo-
dowe to przyszłość dla Polaków. 
Umiejętności poparte pomy-
słem na życie to sposób walki 
z bezrobociem. Stwierdzenie 
„Bądź czujny, bo szczęście jest 
tak blisko” stanowi przesłanie 
jej filmu. Monika podzieliła się 
z koleżankami i kolegami do-
świadczeniem, wiedzą i umie-
jętnościami, zdobytymi podczas 
przygotowania do konkursu 
oraz wrażeniami z gali w gma-
chu MEN. 

(a)

Jesienią ub. roku Minister-
stwo Edukacji Narodowej w 
ogłosiło ramach Roku Szkoły 
Zawodowców 

Konkurs „Szkoła zawo-
dowa – mój wybór” Można było 
w nim wystartować w trzech 
kategoriach: praca plastyczna, 
praca pisemna i film. Konkurs 
został skierowany do uczniów 
gimnazjów, szkół zawodowych, 
techników i szkół policealnych 
z zamiarem promowania wśród 
młodzieży szkolnictwa zawo-
dowego oraz zachęcania jej do 
planowania własnej kariery edu-
kacyjno – zawodowej, tudzież 
wspierania jej w zakresie podej-
mowania samodzielnych i traf-
nych decyzji dotyczących wyboru 

Gimnazjalistka z Cicibora Dużego laureatką 
ogólnopolskiego konkursu MEN

Monika zaskoczyła 
wszechstronnością

zawodu. Szkoły wysyłały prace 
uczniów do kuratoriów w swoich 
województwach, gdzie komisja 
oceniała je pod względem formal-
nym i merytorycznym. Wyłoniła 
też zwycięzców w każdej katego-
rii. Najlepsze prace trafiły do Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej. 
Dziś wiadomo, że do kuratoriów 
wpłynęły 3173 prace. W woje-
wództwie lubelskim pierwsze 
miejsce w kategorii film zdobyła 
Monika Mielnicka, uczennica 
klasy II b z Publicznego Gim-
nazjum w Ciciborze Dużym. 
Jej opiekunem i mentorem była 
nauczycielka Ewa Szewczyk.   
W etapie centralnym komisję 
konkursowa, powołana przez 
Departament Kształcenia Zawo-

dowego i Ustawicznego MEN, 
wyłoniła 18 laureatów, po trzech 
w każdej kategorii, uwzględniając 
typ szkół: gimnazjalna i ponad-
gimnazjalna. 12 czerwca w gma-
chu MEN miała miejsce finałowa 
gala wręczenia nagród konkursu. 
Wzięli w niej udział: minister 
edukacji Joanna Kluzik -Rost-

kowska, wiceminister Tadeusz 
Sławecki, autorzy nagrodzonych 
prac, ich opiekunowie i dyrekto-
rzy. Na finał została zaproszona 
uczennica ciciborskiego gimna-
zjum wraz z opiekunką konkursu 
i dyrektorem szkoły Stanisławem 
Szewczykiem. W kategorii film 
Monika została laureatką, zdo-
bywając drugą nagrodę.  Zo-
stała uhonorowana dyplomem 

i nagrodami rzeczowymi. Pod-
czas gali odbyła się prezentacja 
nagrodzonych prac i filmów, w 
tym filmu „Szkoła z przyszłoś-
cią” Moniki Mielnickiej. Prace 
zwycięzców można obejrzeć na 
stronie internetowej MEN. Mi-
nister pogratulowała laureatom 
i ich opiekunom, stwierdzając: - 
Wszyscy możecie czuć się zwy-
cięzcami. Jeśli macie wokół siebie 
osoby, zastanawiające się nad wy-
borem szkoły, to przekazujcie im 
swoje doświadczenie. Jesteście w 
tym wiarygodni.

GmINA bIAł A P OdL Ask A
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Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Białej Podlaskiej już 
po raz 8 zorganizowało festyn 
rodzinny poświęcony idei rodzi-
cielstwa zastępczego, połączony 
z obchodami Dnia Dziecka. Od 
2012 roku wydarzenie to od-
bywa się w Europejskim Cen-
trum Kształcenia i Wychowania 
OHP w Roskoszy. Impreza jest 
organizowana w ramach projektu 
systemowego „Uwierz w siebie 

– dokonaj metamorfozy” współ-
finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie 30 maja br. roz-
poczęło się od przywitania 
przybyłych gości przez Halinę 
Mincewicz, dyrektora PCPR. 
Dyrektor podziękowała rodzi-

W celu realizacji trójstron-
nych projektów szkół zawodo-
wych Polski, Niemiec i Ukrainy 
została podpisana 29 kwietnia 
2015 roku w  Rheine umowa 
międzynarodowa. Umowa zo-
stała zawarta pomiędzy szkołami: 
Rzemieślniczą Zasadniczą Szkołą 
Zawodową z Białej Podlaskiej, 
Berufskolleg Rheine des Kreises 
Steinfurt, oraz Rokytnivs,kyj 
NVK „Shkola I-III st.-licey”. 

ROZmAITOŚCI

Rodzinny Dzień Dziecka
Powiat bialski

nom zastępczym oraz placówkom 
opiekuńczo – wychowawczym 
typu rodzinnego za serce i za-
angażowanie, jakie wkładają 
w opiekę i wychowanie dzieci, 
które dotknięte przez los nie 
mogą dorastać w  rodzinach 
biologicznych. Następnie głos 
zabrał starosta bialski Tadeusz 
Łazowski, który również podzię-
kował rodzinom za pracę na rzecz 
dzieci oraz PCPR za organizację 

festynu oraz innych akcji wspie-
rających rodzicielstwo zastępcze. 
Starosta powiedział także, że 
powiat bialski został wyróżniony 
jako jeden z 9 na ponad 200 zgło-
szonych powiatów przez Kon-
gres Rodzicielstwa Zastępczego, 
który rozwija i wspiera rodzinną 
opiekę zastępczą. 

Po części oficjalnej rozpo-
częły się zabawy, konkursy i po-
kazy dla dzieci. Wiele radości 
dostarczył klaun, który animował 
dzieci młodsze, jak i starsze do 
wspólnej zabawy. Dla tych, któ-
rzy nie chcieli bawić się z klau-
nem była karuzela, „dmuchańce”, 
kule wodne, konkursy sportowe, 
konkursy plastyczne. Festyn 
uświetnił pokaz capoeiry, który 
zaprezentowała grupa z AWF.

Wielką atrakcją była moż-
liwość obejrzenia wozu po-
licyjnego oraz strażackiego. 
Dzieci mogły włączyć syreny, 
przymierzyć kaski strażackie 
lub czapki policyjne. Najwięcej 
jednak radości przyniosła kąpiel 
w pianie, a następnie „deszcz” 
z armatki wodnej, które przygo-
towała Staż Pożarna. Na koniec 
festynu każde dziecko dostało 

drobne upominki w postaci za-
bawek.

W ramach poczęstunku każdy 
z uczestników festynu miał zapew-
nioną: zupę pomidorową, pieczone 
udka z kurczaka, kiełbaski i ka-
szankę z grilla, pączki i drożdżówki, 
lody, watę cukrową i popcorn, kawę, 
herbatę i zimne napoje. 

Nieocenioną, bezinteresowną 
pomoc w przebieg festynu wło-
żyli studenci z  Akademii Wy-
chowania Fizycznego w Białej 
Podlaskiej oraz z Medycznego 
Studium Zawodowego w Bia-
łej Podlaskiej. Prowadzili oni 
zabawy dla dzieci, konkurencje 
sportowe, malowanie twarzy. 

W spotkaniu uczestniczyło 
łącznie około 200 osób, tj. wy-
chowanków, opiekunów środo-
wiska pieczy zastępczej. 

(a)

Trójstronna umowa
o wymianę młodzieży

Nasi w Niemczech

Wspólnym celem tego poro-
zumienia jest wzmocnienie 
globalizacji w Europie, walka 
z  uprzedzeniami oraz nauka 
wzajemnego respektu. Na mocy 
tego porozumienia uczniowie 
z  Rheine oraz Rokytna będą 
w czerwcu 2016 roku przebywać 
na wymianie międzynarodowej 
w Cechu Rzemieślników i Przed-
siębiorców w Białej Podlaskiej. 

(a)
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W Gminnym Ośrodku 
Kultury w Janowie Podlaskim 
obchodzono Dzień Dziecka.  
1 czerwca zaprezentowali się arty-
ści z Krakowa w spektaklu „Pieski 
świat”, ukazujący problematykę 
bezdomnych i porzucanych zwie-
rząt oraz segregacji śmieci i recy-
klingu. Po przedstawieniu dzieci 

IV Powiatowe Igrzyska 
Sportowo Rekreacyjne LZS 
dzięki   pracy organizacyjnej 
działaczy sportowych wielu 
szczebli oraz gościnności gminy 
Konstantynów i osobistemu za-
angażowaniu wójta Romualda 
Murawskiego przeprowadzone 

zostały w  sposób modelowy, 
za co należą się słowa uznania 
i podziękowania od władz LZS. 
W  sportowej  rywalizacji 21 
czerwca wzięło udział około 200 
zawodników z całego powiatu 
bialskiego. Imprezie towarzy-
szyła piękna słoneczna pogoda, 
przez co i publiczność  licznie 
zgromadzona oklaskiwała swo-
ich zawodników. Rodzice mogli 
swoim małym pociechom poka-
zać sportową rywalizację na prze-
pięknym kompleksie sportowym 
Konstantynowa. Udostępniona 
była darmowa zjeżdżalnia dla 
dzieci, która była cały dzień oble-
gana przez maluchów. Powiatowe 
Zrzeszenie LZS realizując ka-
lendarz imprez sportowych wy-

Turniej sportowo-rekreacyjny 
w Konstantynowie

chodzi naprzeciw mieszkańcom 
powiatu proponując miłe i przy-
jemne spędzenie czasu poprzez 
sportowe zmagania, rekreację 

i  integrację zarówno rodzinną, 
jak i międzygminną. 

Uczestnicy igrzysk brali 
udział w konkurencjach druży-
nowych i indywidualnych. Były 
to m.in.: piłka nożna i siatkowa, 
koszykówka, biegi sztafetowe, 
przeciąganie liny, skoki, rzut 
lotką, wyciskanie odważnika itp. 
Sędzią głównym zawodów był 
Wiesław Rzymowski. W kla-
syfikacji końcowej turnieju na 
pierwszym miejscu uplasowała 
się gmina Konstantynów z 513 
pkt., drugie miejsce zdobyła 
gmina Biała Podlaska uzyskując 
323 pkt., 3 miejsce wywalczyła 
gmina Zalesie z 295 pkt.   

Zwycięska grupa z  gminy 
Konstantynów będzie reprezento-

wać powiat bialski na Igrzyskach 
Wojewódzkich w Parczewie 26 
lipca 2015 roku. Podziękowania 
należą się zarówno organizato-
rom, zawodnikom, opiekunom, 
jak też i wójtom gmin biorących 
udział w igrzyskach. W sposób 
szczególny dziękujemy wszystkim 
tym, którzy wsparli nasze działa-
nia finansowo lub rzeczowo i na 
tej liście znajdują się: Starostwo 
Powiatowe Biała Podlaska, Bank 
Spółdzielczy w  Białej Podla-

skiej, Firma Lew-Trans-Bank, 
Towarzystwo Ubezpieczeniowe 
Warta i HDI, marszałek woje-
wództwa lubelskiego Sławomir 
Sosnowski, przewodniczący Sej-
miku Województwa Lubelskiego 
Przemysław Litwiniuk, wiceprze-
wodniczący Sejmiku Wojewódz-
twa Lubelskiego Riad  Haidar, 
przewodniczący Rady Powiatu 
Mariusz Filipiuk, starosta Tadeusz 

Łazowski, przewodniczący Rady 
Gminy Konstantynów Tadeusz 
Hryciuk, przewodniczący Rady 
Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS 
Józef Poterucha, przewodniczący 
Rady Powiatowego Zrzeszenia 
LZS Arkadiusz Maksymiuk, 
honorowy przewodniczący Rady 
Powiatowego Zrzeszenia LZS 
Tadeusz Maziejuk, „Sobieradzik” 
Antoni Tymoszuk, prezes Bial-
skopodlaskiej Lokalnej Grupy 
Działania Mariusz Kostka, dy-
rektor Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego  Arkadiusz 
Maksymiuk, Oli – Ama – Trans, 
RED – BED Krzysztof Dudek, 

kierownik Apteki w Konstanty-
nowie Andrzej Żuk, kierownik 
Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej doktor Dariusz 
Szutko, PUH Szczepan Fran-
czuk, Romuald Murawski – wójt 
gminy Konstantynów, PH „ Nie-
zapominajka” Konstantynów, kie-
rownik Oddziału KRUS Marek 
Koprianiuk. 

(a)

Obchodzili Dzień Dziecka
Gmina Janów Podlaski

spędziły aktywnie czas podczas 
zajęć dynamiczno – rytmicznych, 
uczestniczyły w różnego rodzaju 
grach i zabawach. W trakcie 
przerwy w zajęciach miały okazję 
złapać chwilę oddechu przy po-
częstunku przygotowanym przez 
pracowników GOK.

(a) 
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miejsce zajęła Paulina Mikołaj-
czuk, uczennica kl. VIa wspo-
mnianej szkoły, trzecie miejsce 
przypadło Dawidowi Walenci-
kowi, uczniowi kl. IV Zespołu 
Szkół im. K. Makuszyńskiego 
w Małaszewiczach. Wyróżnienia 
otrzymali: Łukasz Tomaszewski, 
uczeń kl. VI Szkoły Podstawo-
wej w Neplach; Natalia Roma-
niuk, uczennica kl. IVa; Natalia 
Szołoniuk kl. IVa SP1 Terespol; 
Jakub Paweł Antoniuk kl. IVa, 
SP1 Terespol; Marta Michalak 
kl. Va, SP1 Terespol; Agnieszka 
Łukaszuk kl. IVa, SP1 Terespol; 
Eryk Jaroszuk i Dominik Osy-
powicz - uczniowie kl. VI Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Terespolu.  

Należy podkreślić, że dzięki 
ludziom wielkiego serca i dobrej 
woli organizatorzy mogli na-
grodzić i wyróżnić wspaniałych 
uczniów, którzy podjęli się trudu 
wykazania wiedzą ze znajomości 
historii regionalnej. Organiza-
torzy serdecznie dziękują spon-
sorom konkursów legionowych, 
którymi byli: senator Grzegorz 
Bierecki, poseł Adam Abramo-
wicz, radna powiatu Elżbieta 
Iwaniuk, radni miasta Terespol: 
Bożena Kowalczyk, Wojciech 
Guziuk, Dariusz Herlikiewicz, 
Justyna Sowa, Urszula Artecka, 
Stanisław Krzemiński, oraz płk 
Artur Barej, komendant placówki 
Straży Granicznej w Terespolu 
i Maciej Niedźwiedzki – firma 
usługowo-handlowa PIXEL 
w Terespolu.

Uczniów do konkursów 
przygotowywali nauczyciele: 
Grażyna Oleszczuk – Szabluk, 
Małgorzata Sowa, Maria Miko-
łajczak, Edyta Drobysz i Justyna 
Sowa.

Drugą część pikniku stano-
wiło obejrzenie wystawy Legiony 
Polskie 1915 – 2015, która znaj-
duje się w miejscowej Prochowni. 
Oprócz fotografii i przedmiotów 
z czasów legionowych zgroma-
dzonych w gablotach, odwie-
dzający to miejsce mieli okazję 
podziwiać mundur legionisty 
I Brygady. Na placu przy Pro-
chowni uczestnicy pikniku delek-
towali się kiełbaskami z ogniska. 

Organizatorzy składają ser-
deczne podziękowania instytu-
cjom i osobom, które przyczyniły 
się do organizacji tej imprezy.

JS

9 czerwca w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Terespolu 
i w miejscowej Prochowni miała 
miejsce uroczystość uczczenia 
100. rocznicy przemarszu Le-
gionów Polskich przez Podlasie. 
Impreza ta odbyła się w ramach 
obchodów roku 2015 Rokiem 
Legionów Polskich w  Powie-
cie Bialskim. Szkoła, wspólnie 
z Kołem Miłośników Fortyfi-
kacji i Historii Terespola, Klu-
bem Seniora „Srebrny Włos” 
i Miejskim Ośrodkiem Kultury, 
zorganizowała przedsięwzięcie 
pod nazwą Piknik Legionowy, 
którego koordynatorem była Jus-
tyna Sowa, nauczycielka historii 
w ZSO. Wcześniej, w szkole, od-
bywały się zajęcia pozalekcyjne 
z historii na temat przemarszu 
Legionów Piłsudskiego przez 
Podlasie. W ramach tych ob-
chodów zorganizowane zostały 
konkursy: historyczny „Śladami 
Legionów po Podlasiu”, foto-
graficzny „Tędy maszerowały 
Legiony”, plastyczny „Chłopcy 
malowani” dla uczniów z teres-
polskich i okolicznych szkół pod-
stawowych i gimnazjów. Patronat 
nad wspominanymi konkursami 
objęli: senator Grzegorz Bierecki 
i poseł Adam Abramowicz.

Pierwsza część uroczystości 
odbyła się w ZSO. W zastęp-
stwie dyrektora Anna Chaber, 
powitała zaproszonych gości. 
Byli nimi m.in.: Wojciech Ga-
łabuda, reprezentujący senatora 

tEREs P ol

Piknik legionowy
Grzegorza Biereckiego, poseł 
Adam Abramowicz, burmistrz 
miasta Terespol Jacek Danieluk, 
proboszcz parafii prawosławnej 
w Terespolu ks. Jarosław Łoś, 
prezes Miejsko-Gminnego Koła 

Kombatantów w Terespolu An-
toni Jaśkiewicz, oraz przedsta-
wiciele służb mundurowych, 
urzędów, szkół i samorządowcy.

Zgromadzeni wysłuchali 
referatu „Legiony Polskie na 
Południowym Podlasiu”, wy-
głoszonego przez dra Bogusława 
Korzeniewskiego. 

Anna Chaber, wspólnie ze 
sponsorami, wręczyła pamiąt-
kowe dyplomy i wyróżnienia oraz 
nagrody. Rozdawaniu nagród 
towarzyszyły pieśni legionowe 
w  wykonaniu uczniów szkoły 

podstawowej, gimnazjum i klubu 
seniora pod batutą Tomasza Jezu-
ita, nauczyciela muzyki. 

W konkursie historycznym 
w kategorii klas IV-VI pierw-
sze miejsce zajął Eryk Jaroszuk, 
uczeń kl. VI Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Terespolu, drugie miej-
sce Bartosz Błysku, uczeń kl. VI 
Zespołu Szkół im. K. Maku-
szyńskiego w Małaszewiczach, 
a trzecie miejsce przypadło Pa-
trycji Sawczak, uczennicy kl. V 
Szkoły Podstawowej im. J. U. 
Niemcewicza w Neplach. Wy-
różnienie otrzymała Magdalena 
Justyna Tarasiuk, uczennica kl. 
V Szkoły Podstawowej im. J. U. 
Niemcewicza w Neplach.

W  kategorii gimnazjum 
w konkursie historycznym zwy-
ciężył Michał Warakomski, 
uczeń kl. III Gimnazjum Pub-
licznego nr 2 w Terespolu. Dru-
gie miejsce przypadło Józefowi 
Misiejukowi, także uczniowi kl. 
III wspomnianego gimnazjum.

Zwycięzcą konkursu foto-
graficznego został Jakub Gro-
mada, uczeń kl. VI Zespołu 

Szkół w Małaszewiczach. Drugie 
miejsce w tym konkursie zajęła 
Anna Litwiniuk, uczennica kl. VI 
Szkoły Podstawowej im. J Ursyna 
Niemcewicza w Neplach, zaś trze-
cie miejsce przypadło Erykowi Ja-
roszukowi, uczniowi kl. VI Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Terespolu.

Największą popularnoś-
cią wśród uczniów szkół pod-
stawowych cieszył się konkurs 
plastyczny. Pierwsze miejsce zdo-
była Magda Wasiluk, uczennica 
kl. Va Zespołu Szkół Publicz-
nych nr 1 w Terespolu, drugie 
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Na dwa dni rozłożony zo-
stał tegoroczny festyn „Powitanie 
lata” w Komarnie. Przyczyniła 
się do tego kapryśna aura z desz-
czem. Pierwszego dnia zorga-
nizowane zostały rozgrywki 
sportowe z  udziałem przyja-
ciół wolontariuszy z firmy Gaz 
System S.A. (oddział Rem-
belszczyzna) oraz tłoczni w Ho-
łowczycach. Przygotowali oni 
szereg ciekawych zajęć spor-
towych, gry i zabawy, a  także 
poprowadzili trening piłkarski 
i quiz ze znajomości przepisów 
piłkarskich. Na finał został ro-

zegrany mecz piłkarski drużyn 
mieszanych z wolontariuszami 
i pracownikami placówki. Dzięki 
projektowi przygotowanemu 
przez wolontariuszy Gaz System 
placówka z Komarna wzbogaciła 
się o przenośne bramki piłkar-
skie oraz zestaw do unihokeja. 
Decyzja o przeniesieniu części 
zajęć na następny dzień festynu 
okazała się trafiona. Pogoda do-
pisała i można było zrealizować 
prawie w całości zakładany pro-
gram. Umiejętności kulinarne 
zaprezentowały w nim placówki 
opiekuńczo-wychowawcze z: 
Komarna, Janowa Podlaskiego 
i Szach. Wspaniałe potrawy re-
gionalne o  różnych smakach, 
owocowy raj, przysmaki z grilla, 
wypieki ciast były rajem dla pod-
niebienia smakoszy i uczestników 
festynu. Wyjątkowe umiejętności 
wokalne zaprezentowali wycho-
wankowie placówki z Komarna 
wraz z wychowawcami. Festyn 
uświetnił występ bialskiej kapeli 
podwórkowej Klawa Ferajna, 
która rozbawiła uczestników 
piosenkami biesiadnymi. Atrak-
cją dla najmłodszych był występ 
animatorów dobrej zabawy, któ-

Festyn „Powitanie 
lata” w Komarnie

rzy w sposób genialny rozkręcili 
festyn na całego. Zabawy i kon-
kursy rozgrzały milusińskich do 
czerwoności, zaś uwieńczeniem 
emocji było rozdanie szalonych 
nagród. W trakcie zabawy przy-
był Zdzisław Kozłowski z mo-
tocyklistami klubu GROM, 
przeprowadzając konkurs ze zna-
jomości zasad ruchu drogowego. 
Przez cały czas festynu, mega 
atrakcją były dmuchane zjeż-
dżalnie pod nazwą Formuła oraz 
basen kulkowy Formuła Serwis. 
Część muzyczną poprowadził DJ 
Dario, a podsumowanie imprezy 

uświetnili muzycy z  zespołu 
System. Organizatorem festynu 
było Stowarzyszenie Przyjaciół 
Domu Dziecka w Komarnie. 

W   p r z y g o t o w a n i a c h 
ogromną rolę odegrały placówki 
z powiatu bialskiego, które czyn-
nie włączyły się w organizacje 
festynu. Były nimi: Placówka 
Opiekuńczo-Wychowawcza 
w Komarnie, w Szachach oraz w 
Janowie Podlaskim. Oprócz tych 
reprezentacji uczestniczyły dzieci 
ze środowiska lokalnego, z za-
przyjaźnionych świetlic socjo-
terapeutycznych „Perspektywa” 
i  „Eureka” z Białej Podlaskiej 
oraz podopieczni Rodzinnych 
Domów Dziecka z powiatu bial-
skiego. 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Domu Dziecka w Komarnie dzię-
kuje wszystkim, którzy przyczynili 
się do organizacji festynu w sposób 
charytatywny, członkom stowa-
rzyszenia oraz fundacji „Skok Stef-
czyka”, sieci sklepów Biedronka, 
Grzegorzowi Gerlachowi, hur-
towni Bialpak, hurtowni Ibis, klu-
bowi motocyklowemu GROM 
oraz zespołowi System.  

Piotr Malesa
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Po raz trzeci w Sławatyczach 
zagościła Nadbużańska Biesiada 
Motocyklowa. Od 22 do 24 
maja uczestniczyło w niej 120 
miłośników dwóch kółek. Po-

Pierwszy w tym roku pik-
nik w parku miejskim odbył się 
w niedzielę 31 maja pod hasłem 
„Rodzina razem”. Impreza od-
była się w ramach przypadającego 
dzień później (01.06) Międzyna-
rodowego Dnia Dziecka. Pogoda 
dopisała, wreszcie było słonecznie 
i ciepło. Organizatorzy przygoto-
wali dzieciom i rodzicom wiele 
atrakcji. Można było za darmo 
pobawić się na dmuchanych zjeż-
dżalniach, basenie z piłkami, po-
skakać na trampolinie.

Animatorzy z  płock iej 
grupy Jo-art Show przygoto-

Terespol

Postawili na rodzinę
wali szereg zabaw animacyj-
nych dla najmłodszych. Nie 
zabrakło żonglerki, chodzenia 
na szczudłach, dowcipów myd-
lanych baniek. Kolorowo prze-
brani młodzi kuglarze odegrali 
ponadto wesołe przedstawienie 
parateatralne. Dzieci był za-
chwycone.

Młodzieży i dorosłym z pew-
nością podobał się muzyczno-
-taneczny zespół Kryniczka 
z Brześcia (BY). Folkowa mu-
zyka, ludowe stroje i dynamiczne 
tańce wywoływały wśród pub-
liczności zasłużony aplauz.

Dla osób wolących rozrywkę 
polegającą na „główkowaniu” Klub 
Szachowy MOK Debiut Terespol 
przygotował turniej, w którym 
wziąć udział mógł zespół złożony 
z 2 osób, w tym jednej dorosłej. Po 
długich zmaganiach I miejsce zajął 
duet: Sławomir Leszek i Marcin 
Dudek, II miejsce: Janusz Sałtru-
kiewicz i Andrzej Tarasiuk a III 
Marek Ferens i Mateusz Proko-
piuk, IV miejsce: Robert i Kacper 
Wieczorkowie.

Również pracownia pla-
styczna z MOK Terespol, pod 
kierunkiem Danuty Izdebskiej, 
przygotowała dzieciom wiele 
atrakcji. Można było pokoloro-
wać tekturowe zamki, polepić 
z  plasteliny a  wolontariuszki 

malowały maluchom buzie i ro-
biły zwierzątka z balonów. Nie 
zabrakło także konkursów spor-
towych. Przygotował je Wojciech 
Machnowski, instruktor sportu 
w MOK. Atrakcją, szczególnie 
dla chłopców, był wóz strażacki, 
którego obsługiwało kilku umun-
durowanych strażaków.

Ważnym elementem pik-
niku były programy profilak-
tyczno-edukacyjne: „Postaw na 
rodzinę”, „Zatrzymaj pijanego 
kierowcę” oraz „Przemoc boli”. 
Dzieci otrzymywały materiały 
informacyjne, do których dołą-
czone były słodycze.

Całą imprezę sprawnie pro-
wadził wodzirej Paweł. 

(a)

Gmina Sławatycze

Biesiada motocyklowa nad Bugiem
goda ich nie rozpieszczała, ale to 
nikogo nie zniechęcało. Dzięki 
uprzejmośc i mieszkańców 
pierwszy dzień minął na prze-
pięknej polanie tuż przy Bugu. 

Motocykliści byli zachwyceni 
fantazyjnie przebranymi Bro-
daczami i poczęstunkiem. Dru-
giego dnia odwiedzili janowską 
stadninę arabów. Zaś trzeciego 

wybrali się na spływ Bugiem. 
W uroczystości otwarcia bie-
siady uczestniczył wójt gminy 
Grzegorz Kiec, w którym też 
bije serce motocyklisty. W prze-
konaniu uczestników biesiady 
Sławatycze na długo pozostaną 
w ich sercach. 

( jk)
Foto: B. Szulej
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Bardzo aktywna wiosna pod 
względem wydarzeń kultural-
nych w gminie Piszczac, wpro-
wadza w sezon letni wiele atrakcji 
związanych z rekreacją, kulturą, 
sportem oraz aktywnie spędzo-
nym czasem wolnym. Miesiące 
maj i czerwiec to bogactwo spot-
kań oraz integracji zdrowotno-
-profilaktycznych. Prawie każde 
sołectwo gminy Piszczac zorga-
nizowało u siebie przynajmniej 
jedno spotkanie integracyjne 
poświęcone Dniu Dziecka. So-
łectwo Kościeniewicze urzą-
dziło 31 maja piknik z wieloma 
atrakcjami typu: zabawy dzieci 
z rodzicami, przejażdżki konne, 
pokazy łucznictwa z grupą re-
konstrukcyjną Tatarów ze Stu-
dzianki, urządzenia rekreacyjne 
oraz wspólne ognisko z kiełbas-
kami. Podobne zabawy i wspólna 
integracja odbyły się w  sołe-
ctwach Wyczółki 7 czerwca, 
gdzie głównym organizatorem 
było Koło Gospodyń Struga, przy 
współzaangażowaniu sołectwa 
Wólka Kościeniewicka. W Za-
horowie 13 czerwca również 
organizacją i zaangażowaniem 
wykazało się KGW oraz sołtyski 
ze wsi Zahorów i Połoski Stare, 
łącząc oba sołectwa na wspólnym 
pikniku. Duży i bardzo ciekawy 
piknik przygotowało sołectwo 
Dobrynka. Dzień 14 czerwca 
zgromadził wszystkich miłośni-

Piszczac pełen atrakcji
ków zdrowego żywienia. Przy-
gotowano stoiska warsztatowe 
z trzech dziedzin. Na pierwszym 
można było samodzielnie przy-
gotować koktajl z truskawek, na 
drugim lody z bananami i kaszą 
jaglaną, natomiast na trzecim, 
każdy mógł uformować i upiec 
zdrową bułeczkę z dodatkami 
ziaren słonecznika, dyni, sezamu 
czy siemienia lnianego. Atrakcją 
była obsługa stoisk oraz instruk-
taż wykonania poszczególnych 
potraw udzielany przez wójta i se-
kretarza gminy, którzy bardzo 
aktywnie włączyli się do wspólnej 

akcji zdrowotno-profilaktycznej. 
Podczas wspólnej zabawy odbyły 
się pokazy Zumby, wystawiono 
sztukę „Dziwne Historie” w wy-
konaniu teatru młodzieżowego 
Fame z Chotyłowa, warsztaty 

artystyczne świetlicy Jaskółka 
oraz ekranizacja filmu „Skubani” 
w ramach kina plenerowego. Do 
tych wydarzeń, oraz ich organi-
zacji przyczyniły się trzy aktywne 
młode kobiety: Anna Galczak - 
Kondraciuk, Mariola Fiutak oraz 
Marta Piertuczuk. Za ich szcze-
gólną aktywność, kreatywność 
oraz zapał serdecznie dzięku-
jemy. Wiele podobnych atrakcji 
przygotowano w sołectwie Ortel 
Królewski Drugi 20 czerwca, 
w Trojanowie 28 czerwca oraz 
w Ortelu Królewskim Pierwszym 
również tego samego dnia. Mie-

siąc czerwiec obfitował również 
w seanse filmowe na świeżym po-
wietrzu. 13 czerwca  na boisku 
ZPO w Piszczacu, mieszkańcy 
gminy mogli obejrzeć „Zemstę 
futrzaków” i „Home Rum”, a 14 

czerwca na kąpielisku Kubiki 
w Chotyłowie wyświetlono filmy: 
„Iluzja” oraz „Poranek Kojota”. To 
nie koniec kina letniego w Pisz-
czacu, kolejne seanse już 3 lipca 
na boisku ZPO, gdzie można bę-
dzie obejrzeć film „Popiełuszko”. 
5 lipca komediowa sobota na 
Kubikach w Chotyłowie i ofi-
cjalne otwarcie kąpieliska, które 
jest nieodpłatne dla wszystkich. 
Letnie kino zakończy pokazy 16 
sierpnia w Piszczacu. Wszystkich 
miłośników kina i dobrej zabawy 
zapraszamy do Piszczaca. Bo nie-
wątpliwie dużo się tu dzieje. Za 
nami największe przedsięwzię-
cie rozrywkowe w tym roku Dni 
Gminy z Mini Galą Dico Polo. 
Dzień 21 czerwca zgromadził 
prawdziwych fanów i miłośników 
tego rodzaju muzyki, co spotkało 
się z wielką aprobatą i zadowole-
niem mieszkańców oraz gości. 
Atrakcje w Piszczacu to nie tylko 
integracja dzieci. Panie z Kół Go-
spodyń Wiejskich postanowiły 
zorganizować zabawy z muzyką, 
śpiewem i  humorem. Prawie 
każde koło (a jest ich 11) zorgani-
zowało a przynajmniej ma w pla-
nach przygotowanie imprezy dla 
amatorek kulinariów i  dobrej 
zabawy, tak zwane „babińce”, 
które zaczęły się cieszyć dużym 
powodzeniem. W  lipcu wiele 
atrakcji kulturalno - sportowych. 
Zapraszamy na program Waka-
cje w Piszczacu. Atrakcje, jakie 
przygotowaliśmy dla dzieci oraz 
młodzieży znajdują się na stronie 
internetowej gminy i faceeboku 
świetlicy Jaskółka. Wszystkich 
miłośników sztuki malarskiej za-
praszamy na warsztaty w ramach 
Międzynarodowego Pleneru 
Malarskiego „Śladami Bazylego 
Albiczuka - natura moją miłoś-
cią”, który zostanie oficjalnie ot-
warty 26 lipca na „Wasylówce” 
w Dąbrowicy Małej. Wakacje to 
czynny wypoczynek sportowy, 
do którego serdecznie zachęcamy 
dzieci, młodzież i dorosłych. Nie-
wątpliwą możliwością uczestni-
ctwa w animacjach sportowych 
jest organizowany 26 lipca „Me-
moriał Kapysia”. Będzie można 
obejrzeć i kibicować rozgrywkom 
piłki nożnej, wziąć udział w za-
wodach i konkursach sportowych 
przygotowanych dla różnych 
grup wiekowych.

Aneta Buczyńska
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Na stadionie miejsk im  
w Terespolu odbyły się mię-
dzygminne zawody sportowo 
– pożarnicze jednostek OSP z 
gmin: Rokitno, Terespol, Zalesie   
i miasta Terespol.

W zawodach 14 czerwca 
wzięło udział 18 jednostek.  

Najlepszy wynik zawodów 
uzyskała jednostka OSP Krzy-
czew.

Świętowanie Gminnego 
Dnia Dziecka wpisało się już 
na stałe do kalendarza czerw-
cowych imprez: 13 czerwca 
w Zespole Szkół im. Orla Bia-
łego w Kobylanach, 14 czerwca 
w Szkole Podstawowej im. J.U. 

Niemcewicza w Neplach a 20 
czerwca w Zespole Szkół im. 
K.Makuszyńskiego w  Mała-
szewiczach. Wszystkie imprezy 
odbywały się w plenerze, przy ła-
skawości wiosennego słoneczka. 
Z  tej okazji na terenie wokół 
boisk szkolnych bawiły się dzieci 
małe, które nie chodzą jeszcze 
do szkoły, jak i nastolatki, każdy 
mógł wybrać coś dla siebie, bo-
wiem organizatorzy przygotowali 
wiele atrakcji.

W Zespole Szkół w Kobyla-
nach sobotnie świętowanie roz-
poczęło się od przedstawienia 
pełnych dziecięcego uroku ukła-

Świętowano 
Dzień Dziecka

Międzygminne 
zawody strażackie

dów tanecznych przygotowanych 
przez dzieci z klas I-III a po nich 
na scenie zagościli aktorzy z Kra-
kowa w  scence „Zaczarowany 
bagaż”. Spragnieni sportowych 
zmagań mogli się wykazać w tur-
nieju piłki nożnej o puchar dyrek-

tora szkoły w kategoriach klas I-III, 
IV-VI i gimnazjum. Odważniejsi 
stanęli do walki w meczu piłki 
nożnej drużyn: nauczyciele kontra 
uczniowie. W programie znalazły 
się także liczne gry i konkurencje 
sportowe z nagrodami, a także za-
bawy przy muzyce pod wodzą DJ 
Fantomasza.

Z kolei w niedzielne popo-
łudnie w Szkole Podstawowej 
w Neplach bawiono się świet-
nie, m.in. dzięki osobie prowa-
dzącego DJ Fantomasza, który 
posiada niewyczerpane ilości 
swoich pomysłów na konkursy 
i konkurencje dla całych rodzin. 

Na scenie wystąpił teatr Kur-
tyna z Krakowa w zabawnym 
przedstawieniu „Bajka o  do-
brym zachowaniu”, następnie 
dzieci ze szkoły przedstawia-
jące postacie do odgadnięcia, 
a po nich w mocnym uderzeniu 
zespół Hard Gock. Wszędzie 
można było zobaczyć kolorowo 
pomalowane buzie specjalnie 
na tę okazję

Najdłużej na swoje święto 
czekały dzieci z Małaszewicz, ale 
chyba warto było, gdyż impreza 
odbywała się pod znakiem zna-
komitej frekwencji uczestników 
- dzieci i  ich rodzin. Obchody 
Dnia Dziecka rozpoczął chór 
Złoty wiek, który wzruszającym 
występem uświetnił uroczystość. 
Później na scenę wkroczyli „Ani-
matorzy dobrej zabawy”, którzy 
mają wiele propozycji aktyw-
ności mającej wywołać uśmiech 
i radość dziecka. Były też kon-
kurencje sportowe dla dzieci i do-
rosłych - mecze w piłkę nożną: 
żeński Rada Sołecka - Rada 

Pedagogiczna i męski seniorzy 
(ojcowie) – juniorzy (uczniowie). 
Po emocjach ochłody dostarczyły 
Delikatesy Centrum sponsorując 
dla wszystkich dzieci lody. Nie 
można zapomnieć o sponsorze 
nagród, którym było Przedsię-
biorstwo Wielobranżowe Papirus 
z Terespola.

Dużym zainteresowaniem 
cieszył się sektor najmłodszych 
dzieci, wesołe miasteczko, gdzie 
udostępniono dmuchaną zjeż-
dżalnię i  zamek z piłeczkami 
do skakania, tor przeszkód 
i nieujarzmionego byka rodeo. 
Zregenerować siły można było 
hot-dogiem i  napojem, który 
otrzymało każde dziecko biorące 
udział w imprezie. Dorośli mogli 
częstować się grochówką, która 
była dostępna dla wszystkich 
chętnych. Koszty zabawy i po-
siłków poniosła gmina Terespol. 
W  organizacji imprez bardzo 
ofiarnie pomagały Rady Rodzi-
ców z poszczególnych szkół.

M. Andrzejuk

Najlepsze wyniki w poszcze-
gólnych gminach uzyskały drużyny 
z jednostek OSP: gmina Rokitno:  
I miejsce  Klonownica Duża, II 
miejsce Rokitno, III miejsce Ol-
szyn; gmina  Terespol:  I miejsce  
Krzyczew,  II miejsce  Neple,  III 
miejsce Koroszczyn; gmina  Zale-
sie:  I miejsce – Dobryń Duży, II 
miejsce – Wólka Dobryńska,  III 
miejsce – Kijowiec.  (a)

GmINA tEREs P ol
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Na początek były Mikołajki. 
Potem Ryn, Giżycko, Wilkasy 
i Sztynort. Do tych portów za-
wijali niepełnosprawni żeglarze 
by odpocząć po dniach pełnych 
żeglownych wrażeń. Piętna-
stoosobowa załoga składała się 
z uczestników Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej „Misericordia” 
Caritas diecezji siedleckiej z Bia-
łej Podlaskiej i Skórca. Szlifowali 
żeglarskie umiejętności podczas 
pięciodniowego rejsu po ma-
zurskich jeziorach.  Pływali po 
jeziorach: Mikołajskim, Tałty, 
Ryńskie, Jagodne, Niegocin, Ki-
sajno i Dargin. Był to już trzeci 
rejs pod hasłem „Sprawni żegla-
rze”. Wybieranie szotów, zwroty, 
sterowanie, zrzucanie żagli i kła-
dzenie masztów - to nie takie 
trudne, gdy ćwiczy się umiejętno-
ści pod czujnym okiem doświad-
czonego kapitana. I choć czasami 
zawiał silny wiatr, a niebo przy-
kryły ciemne chmury, niepełno-
sprawni żeglarze udowodnili, że 
kapryśna aura nie pokrzyżuje im 
planów. Dnie mijały na żeglowa-
niu, klarowaniu jachtów, przy-
gotowywaniu posiłków, nauce 
węzłów i słuchaniu żeglarskich 
opowieści. Wieczorami był czas 
na szanty, zwiedzanie i tańce. Po-
zostały wspomnienia i marzenie 
by szybko na mazurskie jeziora 
powrócić. I powrócili w czerwcu 

Nasi na mazurskich jeziorach

Sprawni żeglarze
by pokazać swoje umiejętności, 
które zdobyli podczas 5 dnio-
wego rejsu. I miejsce w regatach 
w kategorii Sasanka, III miej-
sce w kategorii łodzi typu DZ. 
To pucharowe efekty niepełno-
sprawnych podczas „Nieprzetar-
tego rejsu”.  Żeglarską imprezę 
zorganizował Polski Związek 
Żeglarzy Niepełnosprawnych 
w Giżycku. Wzięło w niej udział 
ponad 160 niepełnosprawnych 
z całej Polski. Przyjechały ekipy 
z: Łukowa, Ryżek, Marcinkowa, 
Kwidzyna, Skórca, Jedwabna, 
Prejłowa i zwycięska ekipa z Bia-
łej Podlaskiej.  To nie koniec 
sukcesów. Nasi niepełnosprawni 
uczestnicy sięgnęli po nagrody 
także na lądzie. Tancerze bial-
skiego wrsztatu podbili serca 
publiczności „wiązanką tańców 
góralskich” podczas prezenta-
cji ośrodków biorących udział 
w  „Nieprzetartym rejsie”. Ar-
tyści, poza gromkimi brawami, 
otrzymali album podróżniczy 
za najlepszy występ. Podczas 
mazurskiej imprezy oprócz zdo-
bywania żeglarskich szlifów był 
też czas na zabawy z harcerzami, 
wspólne biesiady przy ognisku, 
wycieczki i szalone tańce. War-
sztat Terapii Zajęciowej Ośrodka 
„Misericordia” Caritas w Białej 
Podlaskiej jest pierwszą placówką 
pobytu dziennego dla osób nie-

pełnosprawnych, w której oprócz 
innych form rehabilitacji prowa-
dzona jest rehabilitacja poprzez 
żeglowanie. Od 4 lat bialski 
WTZ organizuje projekty żeglar-
skie dla uczestników warsztatu. 
Wszystko dzięki pasjonatom 
z Polskiego Związku Żeglarzy 
Niepełnosprawnych w Giżycku. 
To na ich zaproszenie niepełno-
sprawni z Białej Podlaskiej pierw-
szy raz żeglowali i przekonali się, 
że niepełnosprawność nie ogra-
nicza. Sukces pierwszych rejsów 
sprawił, że chętnych na kolejne 

edycje rejsu jest coraz więcej. Na 
wodzie niepełnosprawni uczest-
nicy zdobywają nowe umiejęt-
ności. Codzienne obowiązki 
związane z  funkcjonowaniem 
na jachcie i jego obsługą budują 
w nich odpowiedzialność i sy-
stematyczność w działaniu, tak 
trudne dla nich w codziennym 
życiu. Niezmiernie ważna jest 

też relacja, jaką buduje wspólne 
życie jachtowe. Umiejętność 
współpracy w grupie i dyscyplina 
żeglarska ma ogromny wpływ na 
ich funkcjonowanie w  społe-
czeństwie. Determinacja, z jaką 
uczestnicy pokonują przeszkody, 
które stawia przed nimi natura 
powoduje, że niepełnosprawność 
znika. Pozostaje satysfakcja, 
radość, chęć działania i  dal-
szego rozwoju w tym kierunku. 
W trakcie rejsu został zrealizo-
wany film dokumentujący życie 
i pracę uczestników na jachcie 
oraz mówiący o ich marzeniach, 
żeglowaniu po morzach i ocea-
nach. (film na https://www.yo-
utube.com/watch?v=IueFHXRc
9gY&feature=youtu.be)

Rejs „Sprawni żeglarze” 
odbył się dzięki darczyńcom 
i wolontariuszom. Za wsparcie 
i pomoc w zdobywaniu nowych 
umiejętności żeglarskich dzięku-
jemy kapitanom-wolontariuszom: 
Robertowi Bzdędze, Andrzejowi 
Skotnickiemu, Janowi Hasio-
rowi, Januszowi Wilczyńskiemu 
i Adamowi Kaliszukowi. Rejs 
nie mógłby się odbyć, gdyby nie 
wsparcie darczyńców: BialBud, 
Autosfera, Insat S.C, Monitex, 
Bialcon, Bakkavita, ZBL Telbial. 
Sp. z o.o., Arspol, Biuro Obsługi 
Nieruchomości Zalewscy, Mi-
chał Wróbel, Robert Bzdęga 
horneTTeam, Milo, DH Ela, 

SM Mlekovita, Hurtownia Pigi, 
Carrefour. Czterodniową przy-
godę w  Giżycku i  możliwość 
startu w regatach i sięgnięcie po 
pucharowe podium odbyliśmy na 
zaproszenie Polskiego Związku 
Żeglarzy Niepełnosprawnych. 
Impreza została sfinansowana ze 
środków PFRON. 

(a)
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Nad stawem w  gospo-
darstwie agroturystycznym 
pa ńs t wa Der lu k ie w ic z ów 
w  Lubence można by ło 23 
czerwca o  godz. 21 obejrzeć 
widowisko plenerowe „Baśń 
o nocy świętojańskiej” w wy-
konaniu teatru obrzędowego 
Czeladońka. Współudzia ł 
w przedstawieniu brały zespoły 
śpiewacze Zielona Kalina z Du-
bowa oraz Luteńka z Koszoł. 
W rolę czarownic wcieliły się 
aktorki teatru ognia Antidotum 
z Białej Podlaskiej. W widowi-
sku inscenizowane były stare 
obrzędy, zwyczaje, pieśni i  le-
gendy związane z Sobótkami. 

23 czerwca br. w Publicznej 
Szkole Podstawowej im. Henryka 
Sienkiewicza w Halasach odbyła 

się uroczysta Gala Mistrzów. 
Wydarzenie zapoczątkowane 
sukcesem w 2014 roku, zgroma-
dziło wielu zdolnych uczniów z 
terenu gminy. Wszystko w celu 
ukoronowania starań najbardziej 
ambitnych młodych ludzi oraz 
podkreślenia ich osiągnięć w róż-
nych dziedzinach. Uroczystości 
zostały objęte patronatem wójta 
gminy Międzyrzec Podlaski.

PoWIAt b IAlskI

Noc świętojańska 
w Lubence

Gmina Łomazy

Licznie przybyła publiczność 
i uczestnicy widowiska prze-
szli korowodem do uroczyska 
Glinki, gdzie znajduje się miej-
scowy amfiteatr. W niezwykłej 
naturalnej scenerii uroczyska 
zaprezentował się teatr ognia 
Antidotum. Ku zaskoczeniu 
publiczności w poszukiwanie 
legendarnego kwiatu paproci 
wyruszył wójt Jerzy Czyżewski. 
Czy go znalazł mogli zobaczyć 
ci, co dotrwali do końca przed-
stawienia.  – „Szukałem przez 
dużo lat i  znalazłem szczęś-
cia kwiat” – powiedział wójt. 
- „Warto szukać i sto lat, byle 
tylko znaleźć szczęścia nieska-

Uroczysta gala w Halasach
Gmina Międzyrzec Podlaski

Edycja Gali Mistrzów z roku 
2014 pokazała młodym ludziom, że 
warto dołożyć wszelkich starań, aby 

dojść na wyżyny swoich możliwo-
ści oraz promować swoje wybitne 
umiejętności. Dowodem tego jest 
wzrost liczby nagrodzonych uczniów 
w tym roku – wyróżnionych zostało 
aż 51 osób. Aby zostać docenionym, 
należało wyróżnić się wysokimi oce-
nami, osiągnięciami sportowymi, 
talentem artystycznym lub aktywną 
działalnością społeczną. 

Sylwia Hubica

lany kwiat” – dodała pani Re-
nata, żona wójta. Był to piękny 
i romantyczny debiut teatralny 
państwa Czyżewskich.

Po występach chętni za-
siedli przy wspólnym ognisku 

piekąc kiełbaski. Spotkanie za-
kończyło się o północy.

Organizatorami imprezy 
byli: Wiejsk i Dom Kultury  
w Lubence oraz Gminny Ośro-
dek Kultury w Łomazach.  (a)
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Podlaska Agencja Consul-
tingowa Rectus-Woc Sp. z o.o. 
wraz z Muzeum im. J I. Kra-
szewskiego w Romanowie oraz 
Miejską Biblioteką Publiczną 
w Białej Podlaskiej już po raz 
czwarty zorganizowali konkurs 
„Piękne czytanie prozy J.I. Kra-
szewskiego” .

Konkurs adresowany był 
do uczniów szkół gimnazjal-
nych i  ponadgimnazjalnych 
z  całej Polski, którym patro-
nuje J. I. Kraszewski. Celem 
konkursu było zainteresowa-
nie młodzieży twórczością J.I. 
Kraszewskiego, zachęcenie do 
czytania a także poszukiwanie 
literackich wzorców i warto-
ści istotnych w życiu młodego 
człowieka. Jednym z  celów 
było także upowszechnianie 
zanikającej obecnie kultury ję-
zyka polskiego oraz promocja 
uczniów zdolnych. 

Patronat honorowy nad 
konkursem objęli: marszałek 
województwa lubelskiego Sła-
womir Sosnowski, prezydent 
miasta Biała Podlaska Dariusz 
Stefaniuk oraz starosta bialski 
Tadeusz Łazowski. Patronat me-
dialny sprawowali: portal www.

Międzynarodowy festiwal 
piosenki „Podlaska Nuta 2015” 

Czytali prozę Kraszewskiego

Na podlaską nutę 
Nasi w Bielsku Podlaskim

interwizja.edu.pl, Radio Biper, 
portal biala24.pl, oraz Tygodniki 
„Wspólnota Bialska” oraz „Życie 
Bialskie”. 

Konkurs odbywał się przez 
Internet i  polegał na tym, że 
uczestnicy przesyłali do 7 czerwca 
br. nagrany film (max.5 min), na 
którym czytali fragment wybra-
nego utworu J.I. Kraszewskiego. 

Nadesłane filmy zamieszczane 
były na stronie www.interwizja.
edu.pl i oceniane przez internau-
tów od 15 do 21 czerwca. Nieza-
leżnie od głosowania internautów 
22 czerwca zebrało się także jury 
w składzie: Anna Czobodzińska 
– Przybysławska, była dyrektor 
Muzeum J.I. Kraszewskiego 
w Romanowie; Tadeusz Kucha-

ruk, prezes Podlaskiej Agencji 
Consultingowej Rectus-Woc Sp. 
z o.o.; Monika Palonka, p.o. dy-
rektora Spółki; Marek Krzewicki 
– Radio Biper.

Komisja wyłoniła następują-
cych laureatów: 1 miejsce – Mar-
tyna Lichaczewska, 2 miejsce 
– Katarzyna Gadomska, 3 miej-
sce – Maciej Karcz wszyscy z LO 
im. J.I. Kraszewskiego w Białej 
Podlaskiej.

W głosowaniu internautów 
pierwsze miejsce zdobyła Kata-
rzyna Gadomska z I LO im. J.I. 
Kraszewskiego w Białej Podla-
skiej.

Uroczyste podsumowanie 
konkursu „Piękne czytanie prozy 
J.I. Kraszewskiego” połączone 
z projekcją filmów zwycięzców 
odbyło się 22 czerwca w siedzi-
bie Studium Celnego, przy ulicy 
Warszawskiej 14 w Białej Pod-
laskiej.  

Finaliści konkursu zostali 
uhonorowani dyplomami oraz 
nagrodami rzeczowymi ufundo-
wanymi przez: Podlaską Agen-
cję Consultingową Rectus-Woc, 
Starostwo Powiatowe oraz Mu-
zeum J.I. Kraszewskiego w Ro-
manowie. Puchar dla zwycięzcy 
konkursu ufundował prezy-
dent miasta Dariusz Stefaniuk. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali 
dyplomy.

Filmy uczestników zostały 
zamieszczone w Internecie na 
stronie www.interwizja.edu.pl.

Monika Pawlonka

miał miejsce w Bielsku Pod-
laskim w dniach 30-31maja.  

W festiwalu wzięli udział soli-
ści: Mateusz Łopaciuk i Bartosz 
Prokop, reprezentanci Gminnego 
Ośrodka Kultury w Janowie Pod-
laskim, którzy zakwalifikowali 
się na imprezę po wcześniejszym 
przesłuchaniu piosenek festiwa-
lowych przez jury. 

Mateusz Łopaciuk zdobył 
nagrodę specjalną dyrektora 

Bartosz Prokop z akompa-
niamentem gitarowym Piotra 
Kulickiego, zdobyli III miejsce. 
Obaj soliści wystąpili w koncer-
cie galowym z okazji Dni Bielska 
Podlaskiego.

Soliści godnie reprezen-
towali gminę Janów Podlaski 
przed uczestnikami festiwalu 
oraz widownią zgromadzoną na 
uroczystości. 

(a)
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Gminne Centrum Kultury 
Sportu i  Turystyki w  Kod-
niu zorganizowało 1 czerwca 
z okazji Dnia Dziecka –Festi-
wal solistów piosenki dziecięcej 
i młodzieżowej. Festiwal miał 
charakter konkursowy. Celem 
przedsięwzięcia było zachęcenie 
dzieci i młodzieży do pracy twór-
czej w zakresie muzyki, propago-
wanie i popularyzacja piosenki 
polskiej, rozwijanie talentów 
estradowych, kształtowanie 
umiejętności współzawodnictwa 
oraz promocja młodych wyko-
nawców. Jury w składzie: Kinga 
Kuligowska, Beata Kupryś, 
Regina Hasiewicz, Małgorzata 
Storto, Grzegorz Siergiej wysłu-
chało solistki i solistów w trzech 
kategoriach: przedszkole, szkoła 
podstawowa i placówki dla osób 
niepełnosprawnych, następnie 
wyłoniło zwycięzców w  tych 
kategoriach na podstawie - do-
boru repertuaru, umiejętno-
ści wokalnych oraz ogólnego 
wyrazu artystycznego i  zaan-
gażowania (ruch sceniczny, 
oddanie k limatu piosenki). 
Wśród przedszkolaków I miejsce 
otrzymała Gabrysia Saczuk za 
wykonanie piosenki „Jagódki”, II 
- Kalina Wojewoda, III - Alek-
sandra Kałużyńska.

W kategorii szkoła podsta-
wowa – I miejsce pięknym wyko-
naniem piosenki „Zanim zacznie 
padać deszcz” wyśpiewała sobie 
Aleksandra Sacharczuk, II –We-
ronika Rajkiewicz, III - Aleksan-
dra Kościuczuk.

Członkinie Klubu Twórców 
działającego przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Janowie 
Podlaskim 31 maja uczestniczyły 
w wyjeździe integracyjnym do 
Niepokalanowa. Organizatorem 
wycieczki był instruktor GOK 
w Janowie Podlaskim. Panie 
uczestniczyły we mszy świętej  
w Niepokalanowie obejrzały 
Misterium Męki Pańskiej i Pa-

Gmina Kodeń

Festiwal 
młodych solistów

Nasi w Niepokalanowie

Podziwiały piękne 
różaneczniki

Wśród solistów z placówek dla 
osób niepełnosprawnych, bardzo 
dojrzałym wykonaniem piosenek - 
„Samba dla Pani, Pana” i „Laleczka” 
zaskoczył chyba wszystkich wzru-
szającym występem 8 letni Jakub 
Siergiej z Włodawy, wychowanek 
Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego dla Dzieci Niewidomych 
w Lublinie zdobywając I miejsce 
w tej kategorii, II - Hubert Kołpak 
z Białej Podlaskiej, zaś III miejsce 
przyznano równolegle dla Magda-
leny Sacharczuk, Dawida Dobro-
wolskiego i Filipa Bezłady.

Laureaci otrzymali ufundo-
wane przez organizatora statu-
etki i pamiątkowe dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe ufundowane 
przez Barbarę Radecką, prze-
wodniczącą RG Kodeń, która 
objęła patronatem imprezę oraz 
dyrektora GCKSiT Piotra Sko-
limowskiego.

Wszyscy uczestnicy festiwalu 
otrzymali od organizatorów pa-
miątkowe dyplomy za udział 
i słodkie nagrody, które ufundo-
wała Firma Świat Lodów Chyz 
ze Sławatycz.

Dzieci i  młodzież słodko 
wspominają ten dzień.

Nie lada atrakcją imprezy 
by ło podziwianie z  bl iska 
sprzętu Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Kodniu. Chętni mogli 
zapoznać się i zobaczyć z bliska 
sprzęt, jakim dysponuje straż. 
Dzięki druhowi Dariuszowi 
Krawczykowi mogli podziwiać 
samochód bojowy MAN z jego 
nowoczesnym sprzętem a nawet 

dotykać, zobaczyć jak wygląda od 
wewnątrz, przymierzać np. stra-
żackie hełmy czy przez chwilkę 
poczuć się strażakiem w kabinie 
tego imponującego samochodu.

Organizatorzy imprezę uwa-
żają za udaną. Dopisała słoneczna 
pogoda, jak również licznie przy-
byli uczestnicy.                                                         

Agnieszka Nowacka

noramę Tysiąclecia, zwiedziły 
Muzeum Maksymiliana Kolbe. 
Kolejnym punktem wycieczki był 
Ogród Botaniczny w Powsinie, 
wystawa malarstwa, fotografii 
storczyków i gadów, szklarnia  
z roślinami tropikalnymi. Szcze-
gólny zachwyt uczestniczek 
wzbudziły aleje kwitnących ró-
żaneczników i azalii. 

(a)
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Z inicjatywy Stowarzyszenia 
„Aktywność kobiet” promującego 
ideę zwiększania aktywności tej 
grupy społecznej w sferze pub-
licznej 19 czerwca br. zorgani-
zowano galę f inału IV edycji 
konkursu „Aktywność Kobiet 
2015” we Wrocławskim Cen-
trum Kongresowym Hali Stu-
lecia we Wrocławiu. Honorowy 
patronat nad spotkaniem objęło 
Ministerstwo Gospodarki. Te-
goroczna gala swoim zasięgiem 
objęła 12 województw: dolnoślą-
skie, opolskie, śląskie, lubelskie, 
podlaskie, świętokrzyskie, mazo-
wieckie, warmińsko – mazurskie, 
wielkopolskie, kujawsko-pomor-
skie, małopolskie oraz lubuskie. 

153 ambasadorów – znane 
postacie świata kultury, nauki, 
mediów, biznesu itp. nomino-
wało osoby, które wyróżniły się 

szczególną aktywnością w życiu 
zawodowym i społecznym w 5 na-
stępujących kategoriach: mikro, 
małe i średnie przedsiębiorstwa; 
kobiety działające na rzecz zwie-
rząt i przyrody; młodzi aktywni; 
kultura, turystyka i  rekreacja; 
wspieranie tożsamości lokalnej.

Uroczystą galę poprzedziła 
konferencja „Gospodarka jest 
kobietą”, a pierwszy panel dys-
kusyjny dotyczył zagadnienia 
„Promocja polskiej gospodarki 
za granicą”. Rozmowa ujawniła 
ogromne kompetencje interlo-
kutorów, którzy ze znawstwem 
i wnikliwością ukazywali, jak 

ważna jest rola kobiet. Uwydatnili 
ich aktywność we współczesnej 
gospodarce, a także rozwijającym 
się świecie. Podkreślali wartość 
wytrwałej pracy, osobistego za-
angażowania, umiejętności łą-
czenia różnych ról społecznych, 
zachowania równowagi między 
różnymi aspektami życia. Zwró-
cono uwagę, jakimi ważnymi 
cechami powinny odznaczać się 
kobiety w  działalności zawo-
dowej m. in.: odwagą, empatią, 
punktualnością, odpowiednim 
ubiorem, a także dokładać sta-
rań, by nie zaniedbywać ważnych 
wartości, jak: rodzina, zdrowie, 
odpoczynek. 

W atmosferze szacunku dla 
siebie i własnych dokonań oraz 
licznych doświadczeń zawodo-
wych uczestniczki pierwszego 
panelu dyskusyjnego kładły na-

cisk na umiejętność kształtowa-
nia dobrej współpracy między 
kobietami, przy jednoczesnej ak-
ceptacji każdej z nas. Otwarcie 
mówiły, że jeśli nawet ma miejsce 
rywalizacja zawodowa, to można 
ją zmienić we współdziałanie 
i osiąganie celów oraz „przekuć” 
na ciekawe, interesujące inicja-
tywy. Dostrzegły, że jeśli potrak-
tuje się możliwości kobiet, jako 
punkt wyjścia do realizowania 
innowacyjnych przedsięwzięć 
społecznych, to stworzy im się 
szansę na rozwój. Osiągną wtedy 
więcej niż w pojedynkę. Połączą 
siły, zdolności, co pozwoli im na 

Gala konkursu „Aktywność kobiet 2015”
prowadzenie godnego życia i za-
znawania satysfakcji z faktu, że 
są cennymi jednostkami. Kładły 
również nacisk na integrację 
z mężczyznami, jako cennymi 
partnerami w procesie gospodar-
czym, bez których nie udałoby 
się przeprowadzać inspirujących 
zadań oraz projektów o różno-
rodnym charakterze i zasięgu. 

Drugi panel dyskusyjny 
„Zdrowie kobiet” poruszył za-
gadnienia związane z promocją 
wysokich standardów życia, in-
nowacyjnych rozwiązań w diag-
nostyce, leczeniu i profilaktyce 
oraz wyników badań dotyczących 
zdrowia kobiet.

Laureatkami IV edycji 
Konkursu „Aktywność Kobiet” 
zostały: Jolanta Oliwa, przewod-
nicząca Polskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym „Koło”; Scarlett 
Szyłogalis-Jankowiak, założy-
cielka Fundacji „Tara”; Justyna 
Piotrowska, nauczycielka, in-
struktorka harcerska; Elżbieta 
Woźniak-Łojczuk i Anna Nowo-
cień-Rega, szefowe Stowarzysze-
nia „Klub Mamuśki”; Małgorzata 
Nowak i Anna Kasjan wolonta-
riuszki Stowarzyszenia „Misja 
Dworcowa” im. Ks. Jana Schnei-
dera. Nagrodę specjalną „Szklana 
Kroplę 2015”, przyznaną przez 
Ilonę Antoniszyn-Klik, wicemi-
nister gospodarki otrzymała Te-
resa Kamińska, Prezes Zarządu 
Pomorskiej SSE sp. z o.o.

ROZmAITOŚCI

Nasi we Wrocławiu Należy przyznać, że kobiety 
konsekwentnie zmierzają do re-
alizowania własnych pomysłów. 
Śmiałe, skuteczne, rozsądne 
ofensywnie spełniają nieosią-
galne na pozór marzenia i cele. 
Nie zapominają o innych, służą 
wsparciem, pomocą oraz stawiają 
sobie wyzwania. Te efektywnie 
realizowane przyczyniają się do 
podniesienia jakości polskiej 
gospodarki, stworzenia nowych 
miejsc pracy oraz utrzymania 
ich. Nasza kreatywność podnosi 
poprzeczkę nam samym, jest 
niezwykłym impulsem do wy-
tyczania sobie zadań uważanych 
za trudne, a czasami wręcz nie-
możliwe. Przekonałam się o tym 
widząc te niezwykłe, dzielne 
i nieustraszone kobiety, których 
nikt i nic nie jest w stanie zawró-
cić z obranej drogi istnienia. Moja 
obecność na Gali „Aktywność 
Kobiet 2015” we Wrocławiu była 
spowodowana tym, że zostałam 
nominowana do konkursu przez 
Ambasadora Aktywności Kobiet 
– starostę bialskiego Tadeusza 
Łazowskiego. Przedsięwzięcie 
to uzmysławia, jak niesamowi-
cie duży jest potencjał twórczy 
wśród kobiet w naszym kraju, co 
przekłada się na ich efektywną 
działalność w kulturze, gospo-
darce i  innych dziedzinach ży-
cia. Spotkanie umożliwiło mi 
poznanie tych, które z niesłab-
nącym entuzjazmem pracują 
dla własnych środowisk, są ich 
chlubą i powodem do dumy. Ob-
serwując zaangażowanie, pasję, 
konsekwencję, współpracę pań na 
różnych szczeblach społecznych 
przekonałam się po raz kolejny, 
że najlepsze efekty osiągamy 
wtedy, kiedy szczerze ofiarujemy 
i  pragniemy zmieniać siebie. 
Zmieniając siebie przekształcamy 
rzeczywistość w taką, która ma 
ludzką twarz, rzeczywistość, 
która nie jest obliczona na spek-
takularne efekty, eksponowanie 
własnego ja, ale na ubogacaniu 
życia innych w szerokim tego 
słowa znaczeniu. Upewniłam 
się też, ile dobra wynika z po-
zytywnego nastawienia władz 
samorządowych do osób, które 
mają wewnętrzne pragnienie 
angażowania się w życie arty-
styczno – kulturalne lokalnych 
społeczności. 

Beata Kupryś
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W  nocy z  29 na 30 maja  
w bibliotece Szkoły Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza w Kon-
stantynowie została zorganizowana 
Noc w bibliotece, której przewodnie 
hasło brzmiało: Groza nie czytać.

Osiemnastoosobowa grupa 
dziewcząt wraz z Edytą Chwe-
doruk i Katarzyną Pieczykolan 
przygotowała nastrojową dekora-
cję pomieszczeń. Dziewczęta po-
dzieliły się na dwie grupy, wybrały 
kapitanów i wymyśliły nazwy: 
Pingwiny i Pędraki książkowe. 
Uzgodniono plan zajęć i przystą-
piono do jego realizacji. 

Plan wyglądał następująco: 
zgaduj zgadula z hasłem; czy-
tanie „Lokomotywy” z lukami; 
kalambury – tytuły książek; mój 
ulubiony bohater – pantomima 
indywidualna; scenki z książek 
w wykonaniu grup; tworzenie 
opowiadania od słowa „Noc …” 
– na żywo; krzyżówka z lektur; 
hasła o zaletach czytania książek 

2  c z e r wc a  2 015 rok u 
w Szkole Podstawowej im. Ka-
jetana Sawczuka w Komarnie 
Kolonii odbył się Szkolny Dzień 
Dziecka. Głównym założeniem 
imprezy było propagowanie 
wśród uczniów aktywnego spę-
dzania czasu, zachęcenie ich do 
zdrowego stylu życia. Dzieci nie 
mogły doczekać się szkolnych 
obchodów ich święta, ponieważ 
dostarczają im zawsze wielu ra-
dosnych przeżyć. W tym roku 
dzień ten był również wyjątkowy, 

Noc w bibliotece

obfity w wiele atrakcji i niespo-
dzianek specjalnie dla nich przy-
gotowanych przez rodziców. 

Pierwszym punktem uro-
czystości było podsumowanie 
konkursów przeprowadzonych 
w ramach Ogólnopolskiej Kam-
panii Zachowaj Trzeźwy Umysł. 
Na apelu z okazji święta dyrektor 
szkoły Grażyna Jasińska-Pykało 
złożyła uczniom życzenia; speł-
nienia marzeń, wytrwałości 
w  dążeniu do wyznaczonego 
celu oraz dużo zdrowia. Dalsza 

część imprezy odbyła się na boi-
sku szkolnym. Zarówno przed-
szkolaki, jak i najstarsi uczniowie 
w szkole, by wyładować swoje po-
kłady energii, korzystali z atrakcji 
wesołego miasteczka. Natomiast 
miłośnicy koni mogli przejechać 
się po Komarnie bryczką Mariana 
Gryglasa. Dla zregenerowania 
sił rodzice uczniów serwowali 
wszystkim obecnym hod-dogi 
oraz watę cukrową. Dzień ten 
uświetniły pokazy sprzętu ra-
towniczego z: Komendy Miej-

skiej Państwowej Straży Pożarnej 
z  Białej Podlaskiej, Placówki 
Straży Granicznej z Janowa Pod-
laskiego, Komendy Policji z Białej 
Podlaskiej oraz Komendy Policji 
z Janowa Podlaskiego.                                                                                                        

Pogoda sprzyjała, humory 
dopisywały wszystkim. Według 
uczniów był to bardzo udany 
dzień, pełen niezapomnianych 
wrażeń. Nie byłoby to możliwe 
bez ludzi dobrego serca. Sponso-
rami Dnia Dziecka w Komarnie 
byli: Aneta i  Jarosław Iwaniu-
kowie, A.D.I Industrietechnik 
- Ryszard Rabajczyk, Dariusz 
Szutko, Bank Spółdzielczy 
w  Konstantynowie, Przed-
siębiorstwo Rolno-Handlowe 
Władysław Russecki, „Drewax” 

Stanisław Chwedoruk. Dyrektor 
szkoły, nauczyciele, uczniowie 
oraz Rada Rodziców dziękują 
sponsorom za pomoc i okazane 
serce.   

Katarzyna Nowik                       

Uśmiech dziecka 
w Komarnie

(w formie plakatu); kolacja; film 
„Sekret Eleonory”; konkurs na 
piosenkę o nocy w bibliotece.

Po podsumowaniu konku-
rencji okazało się, że drużyny 
zremisowały. Wszyscy otrzymali 

smakołyki i grzecznie (około 4) 
poszli spać. Rano, po śniadaniu 
dziewczęta zaprezentowały teksty 
piosenek. Zabawa była przednia, 
wspomnienia bardzo miłe. 

KP
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W  Szkole Podstawowej 
w Komarnie Kolonii odbyły się 
zajęcia otwarte w oddziale przed-
szkolnym, prowadzone przez 
Halinę Juszczuk. W spotkaniu 10 
czerwca uczestniczyli: dyrektor 
szkoły Grażyna Jasińska-Pykało, 
nauczyciele oraz rodzice przed-
szkolaków.

Zajęcia miały na celu po-
głębienie wiedzy na temat życia 
dinozaurów oraz rozbudzenie 
zainteresowań przedszkolaków 

Jedenasty z kolei Przegląd 
Zespołów Tanecznych odbył się 
w  hali sportowej w  MOK 28 
czerwca. Przed rozpoczęciem 
turnieju, tak jak w ostatnich la-
tach, miały miejsce warsztaty 
taneczne, które prowadzili ce-
nieni w kraju instruktorzy: Karol 
Polssky Polak (hip hop, freestyle) 

oraz Paulina Jurkowska (taniec 
współczesny, balet).

O godzinie 15 wszystkie ze-
społy był gotowe do rozpoczęcia 
rywalizacji. Na przegląd stawiły 
się: Sezamki oraz Crazy Girls 
- MOK Międzyrzec Podlaski, 
Dance Academy Studio KK 
„Piast” w Białej Podlaskiej, Ballo 
MDK Chełm, Kontra Szkoła 
Tańca Biała Podlaska, Akade-
mia Art Factory ŁDK Łosice 
oraz duma Terespola Flesz Dance 
Company. 

Zatańczyło łącznie ponad 
330 uczestników, głównie dziew-

Terespol

Wystąpiło ponad 300 
tancerzy

cząt. W tym roku podzielono ze-
społy na następujące 4 kategorie 

wiekowe: 5-8 lat, 9-12 lat, 13-16 
lat i powyżej 16 lat oraz na kate-
gorie według stylu tańca, czyli: 
breakdance, show dance i hip 
hop. Zwycięzcy w wymienionych 
kategoriach otrzymali nagrody 
pieniężne, puchary i dyplomy. 

Najważniejszą nagrodę, czyli 
grand prix XI Powiatowego 
Przeglądu Zespołów Tanecz-
nych, który od kilku lat ma cha-
rakter ponad powiatowy, zdobył 
zespół Ballo z Chełma za układ 
„Z głębi oceanu”. 

Wyniki w poszczególnych 
kategoriach przedstawiają się 

następująco: kategoria 5-8 lat: 1 
miejsce Kontra I, za układ „Na 
pirackim statku”; 2 miejsce Ballo 
Junior, za układ „Jak w Ulu”; 
3 miejsce Sezamki, za układ 
„Przedszkolaki”.

Kategoria 9-12 lat: 1 miejsce 
Flesz Mini, „Sneaker’s night”; 2 
miejsce Ballo II, „Przerwa mię-

dzylekcyjna”; 3 miejsce Flesz 
Mini, „Let’s groove”. Katego-
ria 13-16 lat: 1 miejsce Ballo, 
„Shout”; 2 miejsce Dance Aca-
demy Studio Juniors, „Wojna”; 
3 miejsce Kontratak, za układ 
disco-dance. Kategoria powyżej 
16 lat: 1 miejsce Dance Academy 

Studio Seniorzy, „Game”; 2 miej-
sce Kontrakcja, „Another Love”; 
3 miejsce Flesz Dance Company, 
„Hands up”.

Jury złożone z Joanny Pastu-
szewskiej (Klub Tańca Nowo-
czesnego i Towarzyskiego Show 
Dance w Radzyniu Podlaskim) 
i Karola Polssky’ego Polaka (New 
Boogie Down School – Południe 
w Lublinie) przyznało nagrody 
także w kategoriach stylu tanecz-
nego. Kategoria breakdance: 1 
miejsce Crazy Girls, za układ 
„Summer in the city”. Katego-
ria show dance: 1 miejsce Dance 

Academy Studio Mini, za układ 
„Darkness”. Kategoria hip hop: 1 
miejsce Dance Academy Studio 
Seniorzy, za układ „High level”.

Gratulujemy wszystk im 
zwycięzcom i zapraszamy za rok 
na kolejną edycję przeglądu. 

(a)

Dzieci 
poznały 
dinozaury

Gmina Konstantynów otaczającym światem, jego pre-
historią. Do nauki wykorzystano 
techniki multimedialne. Pre-
zentacja filmu poszerzyła dzie-
cięcą wiedzę o warunkach życia 
najstarszych zwierząt świata. 
Zabawy dydaktyczne z wyko-
rzystaniem tablicy interaktywnej 
doskonaliły umiejętność wyko-
rzystania technik multimedial-
nych do zdobywania wiedzy 
i zabawy. Urozmaiceniem zajęć 
były odwiedziny krewnego dino-
zaurów „Smoka Obiboka”, który 
przygotował dzieciom zagadki 
przyrodnicze. W postać smoka 
wcieliła się mama przedszkolaka. 
Na zakończenie maluchy wyko-
nały wspólną pracę plastyczną 
„Portret smoka” wykorzystując 
tablicę interaktywną.

HJ
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* Jerzy Stuhr przekonywał 
kiedyś, że śpiewać każdy może. 
Nie wszystkim jednak udaje się 
wspiąć na estradowy top. Jak 
z  perspektywy 16 lat oceniasz 
własną drogę muzyczną?

- Dla mnie to bardzo ważny 
czas – czas jeszcze przecież 
mojego dzieciństwa i wczesnej 
młodości. Mała dziewczynka 
i wielkie sukcesy, wielkie sceny, 
a z drugiej strony szkolne zaję-
cia, intensywne ćwiczenia gry 
na instrumentach, egzaminy itp. 
Moja droga muzyczna rozpoczęta 
dosyć wcześnie spektakularnym 
sukcesem konsekwentnie wiodła 
przez lata nauki w bardzo do-
brych warszawskich szkołach 
muzycznych, zdobywania do-
świadczeń scenicznych, a także 
intensywnej pracy własnej. Dwu-
krotnie miałam szansę poczuć jak 
moja kariera zawodowa nabiera 
zawrotnego tempa. Pierwszy raz 
podczas mojego debiutu w 1999 
roku, kiedy byłam małą dziew-
czynką, która wygrała wielki 
finał jednego z najbardziej po-
pularnych programów telewizyj-
nych – „Szansy na Sukces” oraz 
po raz drugi dzięki współpracy 
z Piotrem Rubikiem, kiedy pro-
mowałam swoim głosem w due-
cie z Januszem Radkiem najlepiej 
sprzedający się album roku w Pol-
sce. Dzięki tym doświadczeniom 
wielokrotnie miałam okazję 
przyjrzeć się topowym gwiaz-
dom, ich pracy, życiu za kulisami. 
Poznałam takich artystów, którzy 
byli wtedy na topie i o których 
już dziś rzadko kto pamięta. 
Myślę, że wypracowałam mocne 
podstawy do bycia w branży mu-
zycznej nie na chwilę, ale na całe 
życie. To co robię traktuję już nie 
tylko jako pasję, ale jako zawód, 
z którego się utrzymuję i mam 
nadzieję utrzymam się w przy-
szłości. Oczywiście znalazłabym 
takie momenty, w których z dzi-
siejszej perspektywy być może 
zrobiłabym coś nieco inaczej, ale 
z drugiej strony każde z tych do-
świadczeń było dla mnie cenną 
lekcją, która wpłynęła na mój 
rozwój jako artysty i jako czło-

Ze sławną janowianką Małgorzatą 
Markiewicz rozmawia Istvan Grabowski

wieka. Jednocześnie wiem, że te 
16 lat było przygotowaniem do 
najważniejszego egzaminu, który 
czuję, że już się zbliża.  

* Elżbieta Zapendowska, ju-
rorka licznych programów mu-
zycznych uważa, że dobry głos 

i słuch to zaledwie przepustka do 
sławy. Jaka w twoim odczuciu 
jest cena kariery?

- Osobiście uważam, że ta-
lent nie jest nawet przepustką 
do kariery, a  co dopiero mó-
wiąc o sławie. Droga do sławy 
jest w moim odczuciu żmudną 
i ciężką pracą, a osiągnięcie suk-
cesu, sławy zależy od wielu czyn-
ników. Z  tego, co opowiadają 
mi moi starsi koledzy po fachu 
wynika, że ta droga jest w dzi-
siejszych czasach wbrew pozo-
rom trudniejsza. Kiedyś każdy, 
kto miał tzw. dar i kto mógł się 
zaprezentować szerszej publicz-
ności był otaczany rzeszą specja-
listów, którzy dbali o całą resztę. 
Liczył się po prostu talent, pre-
dyspozycje, ponieważ technika 
nie była na tak zaawansowanym 
poziomie jak dziś i można było 
od razu zweryfikować umiejęt-
ności. Dzisiaj często bardziej od 
dobrego głosu liczy się pomysł na 

siebie, teksty, wizerunek a cza-
sem po prostu dobra produkcja 
muzyczna, czyli cała otoczka, 
która może sprawić, że nawet 
przeciętny głos zabrzmi cieka-
wie. To jest bardzo trudne tak 
naprawdę, aby poddać to zjawisko 
ocenie. Często sami mamy takie 
momenty, kiedy patrzymy na coś, 
co obiektywnie nie powinno nam 
się podobać, ale się nam podoba 
i zdarza się nawet bardziej niż to, 
co teoretycznie jest lepsze. Myślę, 

że w obecnych czasach najważ-
niejsza w sztuce jest prawda i to 
ona dzisiaj decyduje o tym, czy 
coś ma szansę być sukcesem. Nie 
jest ważna perfekcja a przekaz 
i szczerość w tym co się robi. Jeśli 
chodzi o cenę kariery, to myślę, że 
czasem bywa bardzo wysoka, ale 
zależy co rozumiemy przez słowo 
kariera. Bo dla jednych karierą 
będzie znalezienie dobrej pracy, 
dla drugich kariera to osiągnięcie 
popularności, czasami za wszelką 
cenę a dla jeszcze innych, których 
osobiście podziwiam, to osiąg-
nięcie mistrzowskiego poziomu 
w danej dziedzinie, wniesienie 
wkładu w historię i dzięki temu 
stanie się legendą, osobą sławną. 
Każdy rodzaj kariery wiąże się 
z innymi kosztami i problemami. 
Osiągnięcie poziomu mistrzow-
skiego w danej dziedzinie, to są 
często lata nauki, pracy, ćwiczeń, 
wielu wyrzeczeń. Jeśli taka osoba 
znajdzie się już na szczycie i sta-

nie się popularna, sławna, do-
chodzą do tego inne problemy, 
jak np. odarcie z prywatności 
nie tylko danej osoby, ale często 
także jej bliskich, bycie podda-
wanym ciągłej ocenie. I to może 
być bardzo trudne, szczególnie 
w  dzisiejszych czasach, kiedy 
w Internecie każdy może wypo-
wiedzieć się anonimowo, co daje 
możliwość eskalacji agresji. Prak-
tycznie życie takiej osoby zmienia 
się diametralnie, zyskuje „pełen 
pakiet” plusów i minusów.

* Przygotowujesz się do wy-
dania solowej płyty. Kto pisze Ci 
na nią piosenki?

- W większości sama piszę 
dla siebie piosenki, ale na płycie 
znajdą się też utwory stworzone 
we współpracy z innymi ludźmi, 
których spotkałam na swojej 
drodze w ciągu ostatnich kilku 
lat. Do pisania musiałam doj-
rzeć i była to momentami trudna 
praca, zmaganie się z własnymi 
słabościami. Wcześniej pisałam 
tylko muzykę, na teksty nie mo-
głam się odważyć. Pierwszy bo-
dziec dała mi moja koleżanka, 
która podarowała mi swój utwór 
i zachęciła do tego, aby wyjść 
z własną twórczością a nie ko-
lekcjonować jej na dnie szuflady. 
Kiedy wpadłam w wir pracy, to 
powstał prawie cały materiał 
w kilka miesięcy. 

Pomimo ciężkiej pracy, bar-
dzo miło wspominam ten czas. 
Zmuszona poniekąd sytuacją 
prywatną, miałam idealny mo-
ment na to, żeby pobyć w  sa-
motności, poukładać kilka spraw 
i przelać swoje myśli na papier.  

* W jakim klimacie mają być 
premierowe nagrania?

- Na pewno będą refleksyjne. 
Muzycznie będą oscylowały wo-
kół gatunków, które zawsze mnie 
inspirowały, takie jak: soul, jazz, 
blues czy indii pop. Utwory te 
często powstawały dzięki dłu-
gim rozmowom, spotkaniom 
z inspirującymi ludźmi, czasem 
pod wpływem zauroczenia twór-
czością innych artystów. Czasem 
były wyrazem tęsknoty za ro-
dziną, która wówczas przebywała 
za granicą, były także wyrazem 
tęsknoty za miłością, czy też 
próbą refleksji nad tym, co dzieje 
się na świecie.

*  Z a c z y n a ł a ś  ś p i e w a ć 
w  szkole pod stawowej. Ja-

W sztuce liczy się prawda
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kie uczucie towarzyszyło Ci po  
wygranej finału „Szansy na suk-
ces” w Sali Kongresowej?

- Uczucie szczęścia, ale i też 
niedowierzanie, że to się dzieje 
naprawdę. Wszystko od tego 
czasu zaczęło się dziać bardzo 
szybko, bo praktycznie niecały 
miesiąc później zostałam lau-
reatką Krajowego Festiwalu 
Piosenki Polskiej w Opolu oraz 
zwyciężczynią Międzynarodo-
wego Festiwalu Piosenki Dzie-
cięcej w Koninie. Dostawałam 
mnóstwo listów, zaproszeń na 
koncerty, festiwale, wydarzenia 
muzyczne, wywiady, nagrania. 
Zawsze marzyłam o  wygra-
nej finału „Szansy na Sukces”, 
o śpiewaniu, ale to co działo się 
zaraz po spełnieniu tego marze-
nia przerosło moje najśmielsze 
oczekiwania.

* Z  jakimi reakcjami kole-
żanek i pedagogów spotkałaś się 
w janowskiej szkole? 

- Miałam ogromne szczęście, 
ponieważ moi koledzy i koleżanki 
ze szkoły w Janowie szczerze cie-
szyli się ze mną. Moi nauczyciele 
też byli wyrozumiali z powodu 
mojej absencji na lekcjach. Udział 
w koncertach, podróżowanie po 
całej Polsce, a ponadto równo-
ległe zajęcia w szkole muzycznej 
sprawiały dla mnie duże obciąże-
nie, że trudno mi było wszystko 
pogodzić. 

* Czy już wtedy miałaś prze-
czucie, że warto opuścić rodzinne 
Podlasie i przenieść się do stolicy. 
Mogłaś tam doskonalić umiejęt-
ności muzyczne, nawiązywać in-
teresujące kontakty. Czy spełniły 
się Twoje oczekiwania?

- Sama nie myślałam o za-
mieszkaniu w  innym mieście 
niż Janów do pełnoletności. 
Jednak po roku od udanego de-
biutu wyjechałam do Warszawy 
z mamą, co było wynikiem roz-
mów z wcześniej wspomnianą 
panią Elą Zapędowską oraz moją 
nauczycielką z bialskiej szkoły 
muzycznej. Przekonywały one 
moich rodziców, że Warszawa 
stworzy mi większe szanse roz-
woju muzycznego: nauki w naj-
lepszych szkołach muzycznych 
w Polsce, profesjonalnego kształ-
cenia wokalnego, udziału w wy-
darzeniach kulturalnych. Jestem 
bardzo wdzięczna rodzicom, że 
bez żadnej dyskusji podjęli decy-

zję mojego kształcenia w War-
szawie, stwarzając mi optymalne 
warunki rozwijania zaintereso-
wań i zdolności.

Przeprowadzka była przez 
pierwsze lata dość trudnym do-
świadczeniem nie tylko dla mnie, 
ale dla całej naszej rodziny, lecz 
z perspektywy czasu nie wyob-
rażam sobie, żeby mogło być 
inaczej. 

* Podobno wiele zawdzię-
czasz rodzicom – nauczycielom 
o artystycznych duszach. Udało 
Ci się uzyskać dwa dyplomy – 
muzyczny i uniwersytecki. Który 
z nich ma dla Ciebie szczególne 
znaczenie? 

- Przyznaję, że dużo za-
wdzięczam rodzicom. Mój 
dom był i  jest nadal dla mnie 
ogromnym wsparciem. Rodzice 
zawsze pragnęli dać mnie i mojej 
siostrze wszystko, co najlepsze. 
I chociaż z nauczycielskich pen-
sji nie mieli „kokosów”, to nigdy 
mi niczego nie brakowało. Do-
syć drogie kształcenie muzyczne: 
instrumenty muzyczne, konsul-
tacje z wybitnymi specjalistami, 
różnego rodzaju warsztaty, 
prywatne lekcje emisji i dykcji 
artystycznej, no i  późniejsze 
utrzymanie w Warszawie było 
dla nich ogromną inwestycją 
i wielkim poświęceniem. My-
ślę, że ich artystyczne dusze 
pozwoliły na zrozumienie mojej 
pasji oraz wspieranie mnie przez 
lata w kształceniu w tym kie-
runku. Ponadto nasz dom był 
zawsze pełen sztuki i ciekawych, 
inspirujących gości. Mój tata 
jest artystą plastykiem, mama 
pochodzi z muzycznej rodziny. 
Oboje kochają sztukę i  tę mi-
łość zakorzenili też w nas. Moja 
siostra, po latach i ukończonych 
dwóch k ierunkach studiów 
w Polsce, zapragnęła malować 
i niedawno ukończyła w Irlan-
dii Akademię Sztuk Pięknych. 
Dziś jest obiecującą artystką. 
Miłości do piękna, wrażliwo-
ści na sztukę nie da się w sobie 
zagłuszyć. Wracając do pytania 
o  znaczenie moich studiów, 
szkół, które ukończyłam. Cieszę 
się, że moja edukacja potoczyła 
się w  taki sposób, że oprócz 
szkół muzycznych, w których 
studiowałam muzykę klasyczną 
i jazzową uczęszczałam równo-
legle do szkół ogólnokształcą-

cych oraz ukończyłam studia 
magisterskie z psychologii. Od 
zawsze fascynowała mnie natura 
ludzka i dzięki tym studiom po-
znałam od strony naukowej me-
chanizmy działania człowieka. 
Studia psychologiczne pozwoliły 
mi spojrzeć na życie z zupełnie 
innej strony. Ponadto, cennym 
doświadczeniem były spotkania 
z kolegami i koleżankami z in-
nego niż muzyczne środowisko, 
poznaniu ich życiowych pasji, 
upodobań, sposobu spędzania 
czasu, co pomogło mi w więk-
szym uspołecznieniu, empatii, co 
jest bardzo ważne w przypadku 
artysty scenicznego.    

* Jak wspominasz występy 
w oratorium „Psałterz wrześ-
niowy”, w którym zaśpiewałaś 
największy dotąd szlagier „Psalm 
dla ciebie”?

- Wspominam bardzo miło. 
To były niesamowite koncerty, na 
które przychodziło tysiące osób, 
fanów oratoriów Piotra Rubika 
i Zbigniewa Książka. Zawsze 
pełne sale i to tak ogromne, jak 
Hala Ludowa we Wrocławiu, 
Sala Kongresowa w Warszawie, 
Katowicki Spodek i wiele in-
nych miejsc, do których ludzie 
przychodzili tłumnie i żegnali 
nas najczęściej 3 bisami z owa-
cjami na stojąco. To największa 
nagroda, jaka może spotkać 
artystów - tak wspaniałe przy-
jęcie. Obok mnie występowali 
tacy wspaniali artyści jak Janusz 
Radek czy Igor Michalski i inni, 
od których wiele mogłam się na-
uczyć. Po koncertach dwie go-
dziny podpisywania autografów 
i zdjęcia z  fanami oraz często 
długie nocne rozmowy w hotelu 
z ekipą solistów, twórców i pro-
ducentów przedsięwzięcia, gdzie 
można było usłyszeć niezwykłe 
historie zakulisowe pochodzące 
z życia każdego z nich. 

* Odbyłaś wiele interesują-
cych podróży. Którą wspominasz 
szczególnie ciepło?

- Cieszę się, że dzięki temu 
co robię, mogę podróżować, 
zwiedzać świat. Niedawno 
wróciłam z Mediolanu, gdzie 
koncertowałam przez trzy dni 
z  zespołem Perfect Girl and 
Friends Wojtka Zielińskiego 
podczas największych między-
narodowych targów na świecie. 
Wyjazd był bardzo dynamiczny, 

dużo się działo. Fascynującym 
przeżyciem było zobaczyć, jak 
wygląda tak ogromna impreza, 
jaką są Międzynarodowe Targi 
EXPO. Szczególnie, że jest to 
niezła gradka dla tych, którzy 
uwielbiają disign i nowoczesną 
architekturę, do których osobiście 
też należę. Jednak z największym 
sentymentem wspominam wy-
jazd do Stanów Zjednoczonych, 
ale chyba głównie z powodu bar-
dzo interesujących ludzi, których 
wtedy poznałam. Sama Ameryka 
nie zrobiła na mnie wówczas tak 
wielkiego wrażenia, być może 
dlatego, że było mało czasu na 
zwiedzanie. Każdego dnia przez 
dwa tygodnie graliśmy jeden lub 
dwa koncerty. Szczególnie miło 
wspominam fakt, że mogłam 
przebywać z panią Hanką Bie-
licką. To było niesamowite prze-
życie dla 14-letniej dziewczynki 
móc występować na jednej scenie 
z legendą polskiej estrady. Jako 
damska reprezentacja byłyśmy we 
trzy: Hanka Bielicka, Ewa Ku-
klińska i ja. Ponieważ byłam nie-
pełnoletnia towarzyszyła też nam 
przez całe tournée moja mama, 
która pomagała nam w  wielu 
garderobianych czynnościach. 
Niezwykłą frajdą było obserwo-
wać perfekcyjność obu pań. Na 
zawsze zapamiętam barwną gar-
derobę damską, w której mogłam 
podziwiać piękne, drogocenne 
suknie pani Ewy, słynne kape-
lusze i szyte na miarę kostiumy 
pani Hanki oraz pięknie opa-
kowane szminki, pudry, często 
pokryte prawdziwymi płatkami 
złota i wysadzane drogocennymi 
kamieniami od najlepszych 
światowych marek. Można so-
bie wyobrazić, jakie wrażenie na 
mnie to zrobiło, tym bardziej, że 
w tamtym momencie zupełnie się 
nie malowałam a o sukienkach 
od projektantów mogłam jedynie 
pomarzyć.  

* O czym marzy ambitna ar-
tystka przed trzydziestką?

- Marzę, żeby nadal robić, 
to co kocham, czyli śpiewać, 
występować, nagrywać płyty, 
współpracować ze wspaniałymi 
artystami z całego świata, podró-
żować, ale przede wszystkim, 
żeby być spełnioną w życiu oso-
bistym, żeby móc założyć rodzinę 
i być po prostu szczęśliwą.

Foto: Jacek Heliasz
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Teatr obrzędowy Czela-
dońka z Lubenki po raz kolejny 
w tym roku odniósł sukces. 
W ogólnopolskim przeglądzie 
grup i zespołów kolędujących 
zajął I miejsce za widowisko 
„Z gwiazdą, kozą i Cyganami”. 

W Miejskim Ośrodku Kul-
tury w Terespolu odbyły się war-
sztaty ceramiczne i garncarskie. 
Instruktorkami były ceramiczki z 
Brześcia: Tamara i Tania. Tamara 
pracuje we własnej firmie cera-
micznej, Tania jest nauczycielem 

Terespol

Gmina Łomazy

Owocne warsztaty 
ceramiczne

ceramiki. Wyspecjalizowała się 
w tworzeniu figurek-gwizdków, 
tworzy również inne autorskie 
formy. Przez 2 dni, 16 i 17 maja 
uczestnicy warsztatów pracowali 
pod ich okiem, ucząc się nieła-
twej sztuki toczenia naczyń na 

kole i formując ręcznie gwiżdżące 
f igurki. W warsztatach brały 
udział mieszkanki Terespola i 
Małaszewicz, a także pracownicy 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 
z Kodnia, którzy mają u siebie 
dobrze wyposażoną pracownię 
ceramiczną. Nauka umiejętno-
ści formowania naczyń na kole 
garncarskim wymaga wielogo-
dzinnych ćwiczeń. Jest to zmaga-
nie się z wirującą materią- gliną. 
Garncarze uważają, że zdobycie 
tej umiejętności to kwestia około 

roku pracy. My zrobiliśmy mały 
krok do przodu w tej dziedzi-
nie. Wykonaliśmy proste na-
czynia oraz gwizdki, spędzając 
czas w miłej atmosferze. Pragnę  
w imieniu pozostałych uczest-
ników podziękować Stanisławie 
Karpol ze Stowarzyszenia Twór-
ców Ludowych, działającym przy 
Związku Polaków na Białorusi, 
która wniosła osobisty wkład  
w to spotkanie. 

Tekst i foto: Danuta Izdebska 
MOK Terespol 

Kolejny sukces Czeladońki 
Natomiast jury Powiatowego 
Przeglądu Wiejskich Teatrów 
Obrzędow ych w Drelowie 
nominowało Czeladońkę do 
udziału w Wojewódzkim Sej-
miku Wiejsk ich Zespołów 
Teatralnych 2015 w Stoczku 

Łukowskim, który odbędzie się 
w dniach 20-21 czerwca. 

Teatr wystąpił z widowi-
skiem „Baśń o bialskim smoku”. 
Autorem baśni i scenariusza oraz 
reżyserem jest Kazimierz Kusz-
nierow, kierownik teatru Czela-
dońka. Warto dodać, że został 

on tegorocznym laureatem na-
grody kultury przyznanej przez 
starostę bialskiego. Do występów 
w Sejmiku zostały też nomino-
wane teatry obrzędowe z naszego 
powiatu: Zielawa z Rossosza  
i Lewkowianie z Dokudowa. 

(a) 
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Oryginalny sposób na wy-
korzystanie zasobów rodzinnego 
gospodarstwa znalazł Bogusław 
Kuszneruk, rolnik z Pojelec. - 
Ziemie u nas słabe, przeważnie 
czwartej i piątej klasy, więc o wy-
sokich plonach z tradycyjnych 
upraw zbożowych można raczej 
pomarzyć. Za namową znajo-
mego zdecydowałem się kilka 
lat temu na uprawę kukurydzy 
i nie żałuję tej decyzji – zwierza 
się rolnik. W tym roku kukury-
dzą obsiał 70 hektarów z areału 
liczącego ponad 100 ha. Kuku-
rydza posiada liczne zalety. Nie 
wymaga urodzajnych gleb ani 
szczególnego nawożenia (poza 
cynkiem podawanym do liści), 
daje zadowalające plony (ok. 
10 ton z hektara) i nie brakuje 
nabywców na uzyskane z niej 
ziarno. Rolnicy chętnie kupują 
je na pasze dla zwierząt hodow-
lanych. Mieszkaniec Pojelec jest 
dobrze przygotowany do wy-
branej uprawy. Dysponuje do-
brym siewnikiem punktowym, 
kombajnem do zbioru kukury-
dzy, a także dwoma suszarniami 
przygotowanymi do pozbywania 
się wilgoci z ziarna. Jedna opa-
lana jest drewnem sosnowym, 
brzozowym i osikowym. Druga 
zaś miałem węglowym. Zbiory 
upraw odbywają się późną je-
sienią, a nawet w grudniu i nie 
są zbyt pracochłonne. Jedynym 
mankamentem dla dużego are-
ału kukurydzy mogą być szkody 
spowodowane przez dziką zwie-

Nietypowa hodowla 
rolnika z Pojelec

rzynę. Dziki wybierają kolby ku-
kurydziane jak rarytas i potrafią 
wędrować za nim nawet 30 kilo-
metrów. Walka ze zwierzętami 
może być trudna, jeśli nie zdoła 
się je odpowiednio odstraszyć. 
Ten zamiar zachęcił B. Kuszne-
ruka do zostania myśliwym. Od 
6 lat jest członkiem koła łowie-
ckiego „Słonka” z Międzyrzeca 
Podlaskiego i dość skutecznie ra-
dzi sobie z nawiedzającymi pola 
watahami dzików. Doczekał się 
nawet srebrnego medalu Rady 

Okręgowej PZŁ za oręż dzika 
upolowanego w sierpniu ub. r. 
w uroczysku Brodek Zabłocie. 
Łowiecka pasja skłoniła rolnika 
do podjęcia nietypowej hodowli. 

Na własnej działce leśnej w po-
bliżu domu hoduje daniele. Na 
razie ma ich dziesięć sztuk, ale 
liczy na powiększenie stada. Da-
niele mają optymalne warunki 
rozwoju. Na sporym terenie 
ogrodzonym metalową siatką 
mają paśniki, poidełka, łąkę z so-
czystą trawą i spory zagajnik do 
wybiegów. Właściciel hodowli 
postawił drewniany budynek, 
gdzie jesienią daniele mają być 
odławiane z zamiarem szczepień 
ochronnych oraz selekcji stada 
umożliwiającej zdrowy rozrost. 
Daniele to łagodne, choć pło-
chliwe zwierzęta. Dorosły byk 
osiągnąć może 100 kg wagi, 
a łania do 70 kg. Zwierzęta nie 
wymagają wyszukanego poży-
wienia. Starcza im trawa i woda, 
a zimą siano i ziarno owsa. Ho-
dowca z Pojelec nie nastawia się 
na osiąganie zysków z utrzymy-
wania danieli. Na razie traktuje 
to jako sympatyczne hobby i od-
skocznię od pracy na roli. Nosi się 
też z zamiarem budowy klimaty-
zowanego budynku z chłodnią, 
gdzie na użytek własny i kole-
gów myśliwych organizowane 
będą warsztaty kulinarne. Zain-
teresowanie nimi wyraża wielu 
myśliwych z okręgu bialskiego 
i kto wie, czy nie okażą się one 
przydatne do przygotowywania 
pysznych potraw nie tylko z dzi-

czyzny: – Sam umiem i  lubię 
przygotowywać domowe węd-
liny, a jeśli się znajdą chętni do 
wykorzystania mojej kuchni, to 
może okazać się korzystne dla 

obu stron – twierdzi właściciel. 
Jego myśliwskie ranczo wzbudza 
spore zainteresowanie mieszkań-
ców naszej gminy. Na ogrodzo-
nym terenie powstała zadaszona 
wiata, nadająca się na organi-
zowanie spotkań towarzyskich 
czy sąsiedzkich. Zanim zajął 
się hodowlą dzikiej zwierzyny 
uprawiał zboża pomocne w tu-
czu trzody chlewnej. Pozostało 
mu jeszcze 30 macior utrzymy-
wanych w cyklu zamkniętym. 
Doszedł jednak do wniosku, ze 
tucz świń na większą skalę nie 
przynosi spodziewanych zysków 
i nie zamierza ich hodować dłu-
żej niż do 2020 r. Tym bardziej, 
że obaj synowie nie są zainte-
resowani pracą na roli i konty-
nuowaniem dzieła ojca. On sam 
jest przekonany, że nowoczesne 
gospodarowanie oznacza wybór 
najbardziej opłacalnej działal-
ności, a nie rozdrabnianie się na 
różne, często wątpliwe ekspery-
menty. Gospodarstwo, jakie po-
siada nie należy do zbyt wielkich, 
ale może przynosić pożądane 
zyski. W tej chwili priorytetem 
jest w nim uprawa kukurydzy, 
ale za kilka lat może zastąpić ją 
inna opłacalna uprawa. Rolnik 
z Pojelec stara się być optymistą. 
Dlatego, oprócz pracy na roli, 
znalazł sobie ciekawą pasję, którą 
zamierza rozwijać i udoskonalać. 

Już teraz gustownie urządzane 
mieszkanie zaczyna zapełniać się 
myśliwskimi trofeami. 

Istvan Grabowski 
Fot. autor
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Na Placu Jagiel lońsk im 
w Łomazach odbył się „X Jar-
mark Jagielloński”. W jarmarku 
28 czerwca uczestniczyły władze 
gminy Łomazy wraz z wójtem 
Jerzym Czyżewskim oraz za-
proszeni goście: wicestarosta Jan 

Bajkowski, wójt gminy Piszczac 
Kamil Kożuchowski i przedsta-
wiciel Urzędu Marszałkowskiego 
w Lublinie Andrzej Marciniuk.

Po oficjalnym rozpoczęciu 
jarmarku na scenie zaprezento-
wała się Orkiestra Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Łomazach 
oraz dwa zespoły wokalne Śpie-
wam bo lubię i Zielona kalina. 
Następnie w bloku młodych ar-
tystów wystąpił dziecięcy zespół 

17 czerwca w Gminnej Insty-
tucji Kultury w Rokitnie odbyło się 
XIV powiatowe Spotkanie z Pio-
senką Wakacyjną zorganizowane 
przez: Starostwo Powiatowe w Bia-
łej Podlaskiej, wójta gminy Rokitno 
oraz GIK Rokitno. W spotkaniu 
brało udział 19 wykonawców z róż-
nych gmin powiatu bialskiego: 
Janowa Podlaskiego, Konstan-
tynowa, Leśnej Podlaskiej, Mię-
dzyrzeca Podlaskiego, Rossosza, 
Łomaz i Rokitna.

Otwarcia spotkania dokonał 
Jacek Szewczuk, wójt gminy Ro-
kitno. 

Skład jury oceniającego wy-
stępy: Anna Jóźwik, przedstawi-
ciel Starostwa Powiatowego; ks. 
Jacek Guz, proboszcz parafii Pra-
tulin i Wiesław Kukawski, sołtys 
wsi Michałki. 

Wyniki występów przedsta-
wiają się następująco: kategoria 
szkoła podstawowa soliści: 1 
miejsce zdobyła Amelia Wojdat 

PoWIAt b IAlskI

Jarmark 
Jagielloński

Gmina Łomazy

wokalny Wiem dokąd idę wraz 
z solistami: Amelią Wołosowicz, 
Dominikiem Derlukiewiczem, 
Maciejem Golbą oraz instrumen-
talistką Katarzyną Sucharzew-
ską. Po muzycznych atrakcjach 
przyszedł czas na prezentacje 

taneczne w wykonaniu dwóch 
grup dziecięcych – przedszkol-
nej i szkolnej – uczęszczających 
na zajęcia taneczne w Gminnym 
Ośrodku Kultury, prowadzone 
przez Szkołę Juszczyków. Ko-
lejnym punktem programu był 
koncert młodzieżowego zespołu 
Tentative. Zaraz po mocniejszym 
brzmieniu pojawiły się biesiadne 
utwory w  wykonaniu zespołu 
Lachowickie stroje z Białorusi. 

Przerywnikiem w artystycznych 
występach było podsumowanie 
XVIII plebiscytu na 10 Naj-
popularniejszych Sportowców 
Południowego Podlasia organi-
zowanego przez „Słowo Podla-
sia”. Po sportowcach na scenie 
pojawiła się jedna z  gwiazd 
wieczoru Michał Milowicz 
oraz zespół Loola, który zapre-
zentował trzy bloki muzyczne: 
muzyka folk, muzyka lat 70 
oraz polskie szlagiery lat 60-90. 
Drugą gwiazdą wieczoru był ze-

spół „ZA NO ZA” z przebojem 
„Kanikuły”. Jarmark zakończyła 
zabawa z zespołem Trio Dance. 
Uczestnicy jarmarku mogli rów-
nież obejrzeć wystawę twórczości 
rzemieślniczej twórców z Polski 
i Białorusi.

Organizatorzy X Jarmarku 
Jagiellońskiego: Gminny Ośro-
dek Kultury w  Łomazach, 
Gminna Biblioteka Publiczna 
w Łomazach, Łomaskie Stowa-
rzyszenie Rozwoju. 

(a)

Gmina Rokitno

Spotkanie z piosenką 
wakacyjną

z Rokitna, 2 miejsce Aleksan-
dra Nowicka z Konstantynowa, 
3 miejsce Wiktoria Suszczyńska 
z Kołczyna, gm. Rokitno; ka-
tegoria zespoły: 1 miejsce zajął 
chór szkolny z Rossosza, 2 miej-
sce zespół Kwiatuszki z Kon-
stantynowa, 3 miejsce Śnieżynki 
z Rokitna.

W  kategorii gimnazjum 
soliści: 1 miejsce wyśpiewała 
Angelika Korlaga z  Janowa 
Podlaskiego, 2 miejsce Ewelina 
Tymińska z Pratulina, gm. Ro-
kitno, 3 miejsce Przemysław Kuć 
z Bohukał; kategoria zespoły: 1 
miejsce zdobyły Stokrotki z Ro-
kitna, 2 miejsce Duet Ewelina 
i Przemysław z gminy Rokitno

Wyróżnienie spośród wszyst-
kich wykonawców otrzymał Do-
minik Derlukiewicz z Łomaz.

Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali dyplomy a wyróżnieni na-
grody rzeczowe. 

(a)
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Już po raz siódmy w gminie 
Sławatycze gościli rowerzyści za-
równo z najbliższych okolic, jak 
i z: Białej Podlaskiej, Parczewa, 
Chełma, Lublina, Warszawy, 
Krakowa, a także wielu innych 
miast i miejscowości w Polsce. 
Na imprezę 20 czerwca przybyło 
także kilkoro gości z Brześcia 
na Białorusi. W sumie siódma 
edycja popularnej wśród mi-
łośników rowerowej turystyki 
imprezy Nadbużańskiego rajdu 
rowerowego zgromadziła około 
120 uczestników. Najmłodsza 
uczestniczka miała kilka lat. 
Najstarsza ponad 70. 

Rajd odbył się pod patrona-
tem starosty Tadeusza Łazow-
skiego i wójta gminy Sławatycze 
Grzegorza Kieca.

Po tradycyjnym przywita-
niu i rejestracji, a także rozdaniu 
„pakietów startowych” sfinanso-
wanych dzięki pomocy starosty, 
rowerzyści wyruszyli w  trasę. 
W  tym roku przebiegała ona 
w znakomitej większości przez 
malownicze zakątki gminy Sła-
watycze, pozwalając uczestnikom 
czerpać z tego, co mamy tutaj naj-
lepsze, czyli nieskazitelnej czy-
stości przyrody i pełnego spokoju 
oraz ciszy przycupniętych nad 
leniwie płynącym Bugiem łąk. 

Warto wspomnieć, że na 
pewnych odcinkach trasa rajdu 
pokrywała się z wytyczonym 
niedawno Wschodnim Szla-
k iem Rowerow ym „Green 
Velo”, który przebiega przez 
powiat bialski.

Jak co roku, dzieci z gminy 
Sosnówka z niecierpl iwoś-
cią czekały na ten wyjątkowy 
dzień, dzień w którym beztro-
sko mogą poskakać, powspinać 
się i pozjeżdżać. Gminny pik-
nik z okazji Dnia Dziecka od-
był się 3 czerwca na obiektach 
sportowych przy Publicznym 
Gimnazjum w Sosnówce. Na 
dzieci czekały takie atrakcje jak: 
duża i mała zjeżdżalnia, wielkie 
kule do skakania, krokodyl po-
łykacz, dmuchany plac zabaw 
oraz malowanie na kolorowo 
buziek. Chętni mogli posilić 
się w wielkiej budce z lodami, 
goframi i watą cukrową oraz 
zjeść gorące kiełbaski ufundo-
wane przez Gminną Komisję 
ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Sosnówce. 

Nadbużański rajd rowerowy
Gmina Sławatycze

W  połowie rajdu, w  cza-
sie postoju, odbyło się ognisko, 
na którym oprócz pieczonych 
kiełbasek rowerowi turyści mo-
gli posilić się także słodyczami 
i zaspokoić pragnienie, wybie-
rając spośród sporego spektrum 
napojów smakowych. To było 
możliwe również dzięki wsparciu 
starosty bialskiego. Ognisko zor-
ganizowano przy przeznaczonej 
do tego altanie, w Sławatyczach, 
nad samym Bugiem.

Po przejechaniu pełnej trasy, 
liczącej tradycyjnie około 40 km, 

rowerzyści powrócili do miejsca 
startu w Mościcach Dolnych, 
gdzie czekał już na nich grill, 
możliwość próbowania lokal-
nych potraw, zorganizowane 
przez Stowarzyszenie „Bużanie”, 
a  na wieczorną imprezę inte-
gracyjną czekało przygotowane 
przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Sławatyczach odpowiednie na-
głośnienie i karaoke. 

Zanim uczestnicy rozpoczęli 
wspólną zabawę, odbyło się lo-
sowanie cennych, atrakcyjnych 
nagród, których było około 30. 

W tym roku, podobnie jak w la-
tach wcześniejszych, rowerowi 
turyści mogli cieszyć się dobrą 
pogodą. Wszyscy byli zachwy-
ceni pięknem nadbużańskich te-
renów południowo-wschodnich 
krańców powiatu bialskiego 
i chwalili sprawną organizację.  
Nadbużański rajd rowerowy, jako 
sztandarowa impreza rowerowo-
-turystyczna tych okolic, co roku 
gromadzi dużą grupę rowerzystów, 
z każdym rokiem zyskując coraz 
większą popularność. Dość tu za-
cytować Krzysztofa Bielaka ze Sto-
warzyszenia „Rowerowy Lublin”, 
głównego organizatora imprezy, 
pasjonata dwóch kółek i rowerzy-
stę zakochanego w nadbużańskich 
krajobrazach. - „Na rajdzie gości-
liśmy już Polaków z najdalszych 
zakątków naszego kraju, ale także 
Białorusinów, Niemców, Belgów, 
Anglików, Amerykanów. Co roku 
pojawiają się nowi uczestnicy, ale 
pewna część jest wierna tym oko-
licom od lat. To pozwala sądzić, 
że piękno tutejszej przyrody i nie-
powtarzalna (podobno) atmosfera 
tej imprezy przyciągają tu ludzi” 
- mówi Krzysztof.

Organizatorzy imprezy już te-
raz zapraszają na jej kolejną edycję 
za rok. Rajd zawsze odbywa się 
pod koniec czerwca. Do zobacze-
nia na rowerach nad Bugiem.

Tekst i foto: KB

Gmina Sosnówka

Piknik z okazji Dnia Dziecka
Wszystk ie atrakcje budziły 
wiele emocji, dzieci tryskały 
dobrym humorem a dzień ten 
należał do wyjątkowych i bar-
dzo udanych.

Piknik został zorganizowany 
przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Sosnówce przy współpracy 
Gminnej Biblioteki Publicznej oraz 
wsparciu finansowym Rady Ro-
dziców przy Szkole Podstawowej 
w Sosnówce i Rady Rodziców przy 
Szkole Podstawowej w Motwicy. 

Jolanta Mikulska
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Dużo śmiechu i radości, cu-
downy klimat, wspaniała zabawa 
do samego wieczora - to wszystko 

za sprawą pikniku z okazji Dnia 
Matki i Dziecka, który odbył się  
na placu przy parku w centrum 
Sławatycz. Cały pomysł na im-
prezę powstał z inicjatywy Gmin-
nego Ośrodka Kultury, Zespołu 
Szkół i Gminnej Biblioteki Pub-
licznej w Sławatyczach. Do prac 
organizacyjnych ochoczo włączyli 
się nauczyciele z  przedszkola, 

Gminny Ośrodek Kultury 
w Janowie Podlaskim był orga-
nizatorem uroczystości z okazji 
Dnia Matki. W imprezie 29 maja 

PoWIAt b IAlskI

Dzień Matki i Dziecka 
pełen wrażeń

Gmina Sławatycze

najmłodszych klas szkoły podsta-
wowej, rodzice dzieci uczęszczają-
cych na zajęcia do GOK. Zabawa 

rozpoczęła się występem najmłod-
szych grup wokalnych z GOK. 
Perełki i Nutki swoim śpiewem 
wprowadziły w klimat rodzinny. 
Duże wrażenie artystyczne na 
uczestnikach festynu zrobiły 
dzieci z klasy I tańcząc „trojaka”. 
Dzieci odważnie z uśmiechem na 
twarzy tańczyły, śpiewały pio-
senki i recytowały wiersze dedy-

kowane mamom. Po występach 
najmłodsi mieli zapewnione sporo 
atrakcji, m.in.: dmuchane urzą-
dzenia, z których korzystanie było 
darmowe i hasać mogły do woli. 
Dodatkowo mogły skorzystać 
z pomalowania twarzy, spróbować 

sił w puszczaniu dużych baniek. 
W międzyczasie odbył się pokaz 
sprzętu Straży Granicznej ze Sła-
watycz. Starsi uczestnicy pikniku 
mogli przebadać się w kierunku 
cukrzycy i  nadciśnienia tętni-
czego. Wszystkim uczestnikom 
imprezy organizatorzy przy-
gotowali kiełbaski z grilla. Po 
godzinie 16 imprezę uświetniły 

występy wokalistek z miejscowego 
GOK, jak też oczekiwanej przez 
starszych uczestników imprezy 
Kapeli Ludwika. Muzyka i za-
bawy  trwały nieprzerwanie do 
godz. 19. Piknik rodzinny z oka-
zji Dnia Matki i Dziecka okazał 

się imprezą udaną i potrzebną 
dla zintegrowania środowiska, 
a każdy uczestnik mógł wybrać 
z oferty pikniku coś dla siebie. 
Organizatorzy składają po-
dziękowanie Urzędowi Gminy 
w Sławatyczach za sponsoring 
dmuchanego placu zabaw dla 
dzieci.

Tekst i foto: B. Szulej

Gmina Janów Podlaski

Tobie 
mamo

wystąpili: Małgorzata Markie-
wicz z akompaniamentem piano 
w wykonaniu Nikola Kołodziej-
czyka; grupa teatralna Amator 
– z utworami poetyckimi; so-
listki: Zuzanna Pikacz, Angelika 
Korlaga, Małgorzata Klimczuk; 
zespół wokalny Sing; Oliwia  
i Aleksander Nieścioruk; zespół 
gitarowy Desperado; zespoły ta-
neczne: Kaszmir, Jantar. 

Na uroczystość przybyło bar-
dzo dużo widzów, którzy wypeł-
nili widownię po brzegi.

W sali USC udostępniono 
wystawę prac dzieci z kół pla-

stycznych działających przy 
GOK, którą zwiedziło bardzo 
dużo mam i innych przybyłych 
osób na tę uroczystość.

(a)
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ROZmAITOŚCI

1 czerwca na stadionie miej-
skim w Międzyrzecu Podla-
skim odbyła się XII Olimpiada 
przedszkolaków. Przybyło 250 
dzieci, które zaprezentowały 
przedszkolne tańce, piosenki i 
wzięły udział w konkurencjach 
sportowych.

Imprezę rozpoczął burmistrz 
miasta Zbigniew Kot składając 
życzenia dzieciom. Dyrektor 
MOSiR Arkadiusz Myszka wrę-
czył puchary za aktywne wspie-
ranie akcji rekreacyjnych dla 
dzieci. Otrzymali je: burmistrz 
miasta Zbigniew Kot, dyrektor 

Dzień Ojca podopieczni 
ośrodka dla dzieci z autyzmem 
Wspólny Świat w Białej Podla-
skiej świętowali z całymi rodzi-

nami. Były wspólne zabawy, gry 
i dużo radości.

Terapeuci, wychowawcy i na-
uczyciele przedszkola i szkoły dla 

Biała Podlaska

Święto rodziny we 
Wspólnym Świecie

dzieci z autyzmem 23 czerwca 
zaprosili do siedziby ośrodka 
Wspólny Świat rodziny swoich 
podopiecznych. Dzięki temu 

dzieci i dorośli mogli wspólnie 
świętować Dzień Ojca. – „Rola 
mężczyzny w  rodzinie, gdzie 
występuje niepełnosprawność, 

jest często niedoceniona, a  to 
niesłuszne i krzywdzące przeko-
nanie. Ojcowie odgrywają bardzo 
ważną rolę w terapii. Są też nie-
ocenionym wsparciem dla matek 
swoich dzieci” – podkreśla Anna 
Chwałek, prezes Stowarzyszenia 
Wspólny Świat.

Podczas imprezy we Wspól-
nym Świecie było mnóstwo atrak-
cji – gry i zabawy, konkurencje 
sportowe i malowanie twarzy. 
Dużą frajdę sprawili najmłodszym 
bialscy strażacy, którzy demon-
strowali sprzęt pożarniczy i wnę-
trze wozu strażackiego. Dzieci 
bardzo zaangażowały się w kon-
kurencje sportowe, w nagrodę, za 
co dostały watę cukrową i pop-
corn. Dla ich rodziców nagrodą 

było obserwowanie ich starań 
i zmagań.

Organizowanie spotkań po-
dobnych do Dnia Rodziny jest 
już we Wspólnym Świecie tra-
dycją. – „W ten sposób chcemy 
nie tylko sprawić przyjemność 
naszym podopiecznym, a le 
przede wszystkim pokazać, jak 
ważne jest współdziałanie szkoły 
i  przedszkola z  opiekunami 
dzieci. Tu chodzi nie tylko o in-
tegrację, ale o zawiązanie auten-
tycznej wspólnoty. Tylko w ten 
sposób możemy skutecznie po-
magać dzieciom z autyzmem” 
– mówi prezes stowarzyszenia 
Wspólny Świat. 

Katarzyna Fronc, Stowarzyszenie
 Wspólny Świat

Międzyrzec Podlaski

Przedszkolandia 
na Dzień Dziecka

ZPO nr 3 Mirosław Kot, dyrek-
tor ZPO nr 2 Grzegorz Kowal-
czyk, dyrektor przedszkola Jaś 
i Małgosia Janusz Gołęgowski 
oraz dr Krzysztof Piech, wykła-
dowca AWF w Białej Podlaskiej.

Maluchy reprezentowały 
okrzyki i tańce przedszkolne. 
Wzięły udział w 10 konkurencjach. 
Po przejściu 5 konkurencji dzieci 
dostawały medale. Na przedszko-
laków czekało wiele atrakcji, m.in.: 
dmuchańce, kąpiel w piłkach, ma-
lowanie twarzy. Na zakończenie 
imprezy odbyło się ognisko.  

(a)
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Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Pościsze i Tuliłów po raz 
kolejny zorganizowało rajd rowe-
rowy „Doliną Krzny”, który od-
był się 21 czerwca br. Na starcie 
rajdu przy Szkole Podstawowej  
w Tuliłowie pojawiło się ponad 
100 uczestników. 

Trasa rajdu przebiegała przez 
następujące punkty: cmentarz 
wojenny w Tuliłowie, Sawki, 
Pościsze Stare, Krzymoszyce, 
kończąc na boisku w Pościszach. 
Uczestnicy mieli możliwość 
wziąć udział w plenerze fotogra-
ficznym oraz podziwiać piękno 
lokalnego krajobrazu. Nie zabra-
kło też atrakcji w postaci ogniska 
z kiełbaskami oraz przejażdżki 

Już po raz szósty w  tema-
tycznej „Mlecznej wsi” zor-
ganizowano doroczny piknik 
„Święto Mleka”, który odbył się 

14 czerwca br. Impreza ta już na 
trwale wpisała się do kalendarza 
imprez kulturalnych w powiecie.

Na scenie prezentowały 
się zaproszone zespoły, biorące 
udział w mlecznym wieloboju, 
składającego się z konkurencji ar-
tystycznych (piosenki biesiadne, 
piosenka tematyczna, utwór li-
teracki, praca plastyczna, oraz 
produkt kulinarny) i sprawnoś-
ciowych (strzelanie z bata, wy-
ścig taczek, rzut lassem, wyścigi 
z mlekiem, rzut workiem siana).

Święto Mleka w Żeszczynce
Gmina Sosnówka

O  i le w  konkurencjach 
sprawnościowych prowadziła 
Żeszczynka , to w  konku-
rencjach artystycznych prym 

wiodła „Czeladońka” z  Lu-
benki, która w  ostatecznym 
rozrachunku zdek lasowała 
rywali.

Oprócz zawodów drużyno-
wych zorganizowano również 
konkursy indywidualne. Kon-
kurs literacki zakończył się zwy-
cięstwem Zuzanny Kossowskiej 
z Lubenki przed Natalią Racz-
kowską. Konkurs plastyczny wy-
grała Paulina Termena z Lubenki 
przed Patrycją Przybysławską 
z Żeszczynki, oraz Julią Racz-
kowską.

Najsilniej obsadzony konkurs 
kulinarny zakończył się zwycię-
stwem Danuty Niedźwiedzkiej 
przed Alicją Lewczuk, obie 

Gmina Międzyrzec Podlaski

Rajd rowerowy „Doliną Krzny”

czuk. Na pamiątkę rajdu dzieci 
i młodzież otrzymały kubki  
z nadrukami. 

Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Pościsze i Tuliłów zorga-
nizowało rajd w ramach do-
tacji przyznanej przez wójta 

z Żeszczynki, oraz Ewą Kossow-
ską z Lubenki.

Artystyczne prace konkur-
sowe oceniali jurorzy w osobach: 
Marek Korpysz, Jolanta Mikul-
ska, Helena Kochan, Sabina Sa-
kowicz i Mariusz Maksymiuk. 
Zaś konkurencje sprawnościowe 
sędziowali: Adam Sakowicz, 
Krzysztof Lewczuk, Krzysz-
tof Martychowiec, Andrzej 
Sawczuk, Jan Pilipiuk, Helena 
Harach. Dyplomy i  nagrody 
zwycięzcom zasponsorowało 
Starostwo Powiatowe w Białej 
Podlaskiej oraz Urząd Gminy 
w Sosnówce.

Impreza została przygo-
towana przez członków stowa-
rzyszenia Inicjatyw Lokalnych 
w  Żeszczynce przy wydatnej 
pomocy wolontariuszy (Andrzej 
Pukiś, Natalia Klimiuk, Helena 
Kochan, Tomasz Kopcewicz, Jan 
Harach, Anna Sawczuk) oraz 
wsparciu sponsorów, którymi 
byli: Urząd Gminy w Sosnówce, 
Starostwo Powiatowe w Białej 
Podlaskiej, Mariola i Andrzej 
Majewscy, Monika i Sławomir 
Mazurkowie, Lidia i Krzysztof 
Sokołowscy, Bialskie Centrum 
Kultury. 

Po zawodach współorgani-
zator imprezy wójt gminy w Sos-
nówce Marek Korpysz zaprosił 
uczestników do ogólnej biesiady, 
gdzie degustowano potrawy 
„z mleka, do mleka, na mleku”. 

(a)
gminy Międzyrzec Podlaski  
w otwartym konkursie ofert dla 
organizacji pozarządowych oraz 
innych podmiotów prowadzą-
cych działalność pożytku pub-
licznego.

Sylwia Hubica
na kucyku, którą przygotowała 
sołtys wsi Tuliłów Jadwiga Il-
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Niedziela 31 maja b.r. obfito-
wała w atrakcje dla najmłodszych 
oraz dla rodzin z gminy Mię-
dzyrzec Podlaski. Wszystko za 
sprawą hucznego Dnia Dziecka 
pod hasłem „Bezpieczne waka-
cje” połączonego z obchodami 
gminnego Dnia Matki. Uroczy-
stości miały miejsce we wsi Jel-
nica, a ich organizatorami były: 
Urząd Gminy Międzyrzec Pod-
laski, Gminny Ośrodek Kultury 
w Międzyrzecu Podlaskim oraz 
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju 
wsi Jelnica.

Atrakcje tego dnia rozpo-
częły się w Publicznym Gimna-
zjum nr 1 w Jelnicy, gdzie na sali 
gimnastycznej wystąpiły dzieci 
z terenu gminy w przedstawie-
niu dla wszystkich mam. Licznie 
przybyłe rodziny mogły również 
wspólnie spędzić czas korzystając 
z atrakcji zgromadzonych wo-
kół terenu szkoły. Na każdego 
czekała przejażdżka radiowozem 
policyjnym oraz policyjnymi qua-
dami, możliwość podziwiania 
okolicy z podnośnika wozu stra-

Stajnia w  Woskrzenicach 
Małych dysponuje szlakiem 
konnym dla niepełnosprawnych. 
Wszystko dzięki współpracy Sto-
warzyszenia Rozwoju Turystyki 
Konnej, Tradycji Jeździeckich 
i Hipoterapii oraz Fundacji Kro-
nenberga. Pierwsi jeźdźcy 13 
czerwca 2015 r. przetestowali 
wytyczoną ścieżkę.

Prawie 80 osób niepełno-
sprawnych wraz z opiekunami 

Gmina Biała Podlaska

Otwarcie szlaku konnego 
dla niepełnosprawnych

przyjechało do stajni „Wiosenny 
Wiatr”, aby uczestniczyć w otwar-
ciu szlaku. Szlak ma 7 km, prowa-
dzi ze stajni „Wiosenny Wiatr” do 
pobliskiego lasu, gdzie jest spe-
cjalna rampa przystosowana do 
wózków inwalidzkich, przy której 
niepełnosprawny jeździec może 
zejść z konia i na niego wsiąść. Jest 
tam miejsce do wypoczynku dla 
jeźdźców jak też koni. Na szlaku 
osobie niepełnosprawnej, jadącej 

konno towarzyszył instruktor 
hipoterapii oraz wolontariusz 
z Fundacji Kronenberga. Jest to 
pierwszy taki szlak, który powstał 
we wschodniej Polsce. Dzięki 
Fundacji Kronenberga udało się 
zbudować dwie rampy i oznaczyć 
szlak.

Starosta bialski ufundował 
tablicę informacyjną „Wiosenny 
Trakt”, wójt gminy Biała Pod-

laska – medale dla wszystkich 
uczestników rajdu, a  bialskie 
f irmy takie jak Wola-Pasze, 
Plastimo i  Bialpak pomogły  
w organizacji całej imprezy. 

W  niedalekiej przyszłości 
Stowarzyszenie Rozwoju Tu-
rystyki Konnej, Tradycji Jeź-
dzieckich i Hipoterapii planuje 
otworzyć kolejne pętle szlaku. 

(a)

Gmina Międzyrzec Podlaski

Bezpieczne wakacje w Jelnicy
żackiego, a także basen do „spa-
ceru po wodzie” w dmuchanych 
kulach. Niezapomnianą atrakcją 
dla wszystkich był konkurs strze-
lectwa sportowego, który wyło-
nił zwycięzcę nagrodzonego na 
koniec zmagań pucharem przez 
wójta gminy Krzysztofa Adamo-
wicza. Podczas festynu prezento-
wały się lokalne stowarzyszenia: 
Na rzecz rozwoju wsi Jelnica oraz 
Moja Gmina. 

Wydarzenie nie okazałoby się 
sukcesem bez wkładu i zaanga-
żowania organizatorów oraz licz-
nych życzliwych osób i instytucji. 
Należy tu wymienić: Komisariat 
Policji w Międzyrzecu Podlaskim, 
Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą 
w Międzyrzecu Podlaskim, OSP 
Stołpno, OSP Rzeczyca oraz 
Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Międzyrzecu Podlaskim.

Malowanie buziek, konkursy, 
quizy, prezentacje firm kosme-

tycznych, grill, lody i inne wy-
mienione już wcześniej atrakcje 
stanowiły tylko narzędzia do in-
tegracji rodzin w duchu wspólnej 
aktywności. Takie inicjatywy są 
bardzo popularne i cieszą się du-
żym zainteresowaniem w gminie 
Międzyrzec Podlaski. Na przeło-
mie maja i czerwca miały miejsce 

również inne imprezy z okazji 
Dnia Matki i Dziecka w miej-
scowościach: Halasy, Tłuściec, 
Rzeczyca, Misie, Rudniki, Tu-
liłów oraz Rogoźnica. Organi-
zatorzy takich spotkań zawsze 
mogą liczyć na pomoc, tak finan-
sową jak i osobową Gminnego 
Ośrodka Kultury w Międzyrzecu 
Podlaskim, który chętnie wspiera 
lokalne wydarzenia kulturalno-
-sportowe. 

Sylwia Hubica

P oWIAt b IAlskI
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„Nie czuje tego, że jestem 
w cieniu sławnego dziadka”- po-
wiedział znany podróżnik Arkady 
Paweł Fiedler na spotkaniu, jakie 
odbyło się 15 maja 2015 r. w sali 
konferencyjnej Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Terespolu. Ar-
kady Fiedler ostatnio dokonał 
niebywałego wyczynu, pokonując 
odległość ponad 16.200 km ma-
łym fiatem. Był to rajd po Afryce. 
Podróżnik rozpoczął swoją wy-
prawę w Egipcie poprzez 11 kra-
jów, a zakończył ją w Republice 
Południowej Afryki. Trwało to 
3,5 miesiąca, a towarzyszyła mu 
ekipa filmowa, która nakręciła 
film. Spotkanie miało tytuł „Po 
drodze Afryka - jak mały fiat 
podbił Afrykę”. Arkady Fiedler 
opowiedział o  całej wyprawie 
licznie zgromadzonej młodzieży 
z Zespołu Szkół Publicznych nr 
1 w Terespolu. Spotkanie było 
bardzo ciekawe i na koniec naj-
bardziej zainteresowani uczniowie 

Już po raz 14 Klub Olim-
pijczyka przy ZSO nr 1 w Te-
respolu, 23 czerwca 2015 r. 
zorganizował Olimpiadę przed-
szkolaków. Ze względu na złe 
warunki atmosferyczne odbyła 
się ona wyjątkowo w hali spor-
towej MOK. Zawody rozpoczęły 
się zgodnie z ceremoniałem olim-
pijskim. Dzieci uroczyście wnio-
sły i wciągnęły f lagę na maszt 
przy dźwiękach hymnu olimpij-
skiego. Następnie został zapalony 
znicz olimpijski. Uroczystego 

W Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Łomazach 8 czerwca miał 
miejsce gminny konkurs orto-
graficzny „O złote pióro wójta”. 
W konkursie wzięły udział 
dzieci ze szkół podstawowych 
z Huszczy i Łomaz w dwóch 
kategoriach wiekowych: kl. II - 

Olimpiada przedszkolaka
Terespol

otwarcia dokonała w  zastęp-
stwie dyrektora ZSO nr 1 Anna 
Chaber. Dzieci z wielką ochotą 
przystąpiły do poszczególnych 
konkurencji przygotowanych 
przez nauczycieli i  młodzież. 
Wszystkie bardzo chętnie się 
bawiły i  z  zaangażowaniem 
brały udział we wszystkich 
konkurencjach. W nagrodę za 
sprawność i umiejętności każdy 
uczestnik otrzymał przepiękny 
dyplom. Przedszkole otrzymało 
nagrody rzeczowe ufundowane 

Terespol

Nie jestem w cieniu 
sławnego dziadka

Złote pióro wójta
Gmina Łomazy

przez Urząd Miasta w Terespolu. 
Nauczyciele wychowania fizycz-
nego: Andrzej Korbal i Renata 
Nowicka dziękują sponsorowi, 
a w sposób szczególny niezastą-

pionej młodzieży ZSO nr 1 za 
pomoc w przygotowaniu i reali-
zacji przedsięwzięcia. 

Renata Nowicka
Foto: Jowita Korbal

zadawali gościowi wiele pytań. 
Dowiedzieli się m.in., że całe 
przedsięwzięcie kosztowało go rok 
pracy, mieszka w Puszczykowie 
pod Poznaniem, a jest wnukiem 
słynnego podróżnika Arkadego 
Fiedlera, znanego z takich wybit-
nych książek, jak „Dywizjon 303” 
czy „Ryby śpiewają w Ukayali”. 
Arkady był już raz w Terespolu, 
kiedy objeżdżał granice Polski, 
też małym fiatem i zawitał do na-
szego miasteczka. Z tej wyprawy 
przywiózł film, który podarował 
bibliotece. Później rozdawał au-
tografy, aby na koniec zrobić pa-
miątkowe zdjęcie z uczniami.

Podróżnik zdradził też swoje 
plany na przyszłość. Chce ma-
łym fiatem przejechać Amerykę 
wzdłuż południka, a refleksjami 
z  tej wyprawy podzielić się 
podczas następnego spotkania 
w Terespolu, na które obiecał się 
wybrać. 

Marek Fero Ferens

III oraz kl. IV - VI. W sumie 
startowało dwunastu uczniów. 
Wszystkie dzieci otrzymały dy-
plomy za udział, a podsumowa-
nie konkursu i wręczenie nagród 
odbędzie się podczas zakończenia 
roku szkolnego. 

(a)

PoWIAt b IAlskI
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W ramach akcji Noc biblio-
tek oraz XIV Ogólnopolskiego 
Tygodnia Czytania Dzieciom 
z inicjatywy Gminnej Biblioteki 
Publicznej 3 czerwca br. w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy 

Terespol odbył się bezpłatny 
pokaz f i lmu animowanego 
dla dzieci „Sekret Eleonory”. 

W hali sportowej Zespołu 
Szkół w Łomazach 14 czerwca 
miały miejsce II Łomaskie Im-
presje Muzyczne z piosenką bie-
siadną. Organizatorami imprezy 

byli: Gminny Ośrodek Kultury 
w Łomazach oraz Łomaskie Sto-
warzyszenie Rozwoju. Na scenie 
zaprezentowało się osiem zespo-

4 czerwca w  święto Bo-
żego Ciała w sali widowiskowej 
w Miejskim Ośrodku Kultury od-
był się koncert pieśni religijnych 
„Jednego Serca, Jednego Ducha”.

Dzieci ze Szkoły Muzycz-
nej I  stopnia im. Karola Kur-
pińskiego oraz scholii należącej 

do parafii p.w. Chrystusa Króla 
wspólnie przedstawiały występy 
artystyczne. Wśród atrakcji 
można było wysłuchać pieśni 
religijnych, psalmów, obejrzeć 

Kino w bibliotece

Łomaskie Impresje 
Muzyczne

Śpiewali pieśni 
religijne

Dostęp do filmu był możliwy 
dzięki współpracy ze Stowarzy-
szeniem Nowe Horyzonty.

Film „Sekret Eleonory”, 
w reżyserii Dominique Monfery, 
to historia Nathaniela i wyjątko-

wej biblioteki, w której mieszkają 
postacie z bajek. To film o od-
wadze, pokonywaniu trudności 

Gmina Terespol

Międzyrzec Podlaski

taniec Aleksandry Olesiejuk 
z zespołu KTT Iskra oraz taniec 
break dance wykonany m.in. 
przez Izabelę Chmielewską i Łu-
cję Niestoruk. Na zakończenie 
spotkania proboszcz parafii p.w. 
Chrystusa Króla ks. kan. Jerzy 
Domański podziękował dzieciom 

za piękne występy i wręczył im 
słodkie upominki. Publiczność 
była zachwycona występami, 
a małe dzieci tańczyły i śpiewały 
w trakcie imprezy.  (a)

jest czynnością prawdziwie 
magiczną, zaspokaja bowiem 
wszystkie potrzeby emocjonalne 
dziecka, znakomicie wspiera 
jego rozwój psychiczny, inte-
lektualny i społeczny, jest jedną 
z najskuteczniejszych strategii 
wychowawczych, a  przy tym 
przynosi dziecku ogromną ra-
dość i  pozostawia cudowne 
wspomnienia. 

(cyt. Irena Koźmińska, El-
żbieta Olszewska „Wychowanie 
przez czytanie”)  

Gminna Biblioteka Pub-
liczna z siedzibą w Kobylanach 
serdecznie zaprasza wszystkich 
miłośników czytania do korzy-
stania z księgozbioru. Godziny 
otwarcia biblioteki: poniedziałek, 
środa, piątek od 8.00 do 16.00; 
wtorek, czwartek – od 9.00 do 
18.00.

Jaszczuk M.

łów z powiatu bialskiego: Jarzębina 
z Zabłocia, Zorza z Cicibora, ka-
pela PSS Społem z Białej Podla-
skiej, Chwilka na szpilkach z BCK 
w Białej Podlaskiej, Śpiewam bo 

lubię z Łomaz, Studzianczanie 
ze Studzianki, Luteńka z Koszoł 
i Zielona Kalina z Dubowa.

(a)
 

i wierze we własne siły, piękna 
animacja, która opowiada o ma-
gii płynącej z baśni i bajek i w cie-
kawy sposób zachęca, by czytać 
książki.

Dla każdego małego i du-
żego widza tego dnia organiza-
tor przygotował poczęstunek na 
miarę prawdziwego kina, m.in.: 
popcorn, prażynki oraz napoje 
i ciasteczka.

Na zakończenie projekcji 
filmu uczestnicy otrzymali od 
pani bibliotekarki pakiet zakła-
dek do książek oraz pamiątkowy 
znaczek motywujący do czytania 
i jednocześnie promujący czytel-
nictwo. Ponadto dla rodziców 
i opiekunów zostały przygoto-
wane broszurki dotyczące ko-
rzyści płynących z codziennego 
czytania książek dzieciom.

  (…) Codzienne  czy ta-
nie dziecku dla przyjemności 
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14 czerwca na placu w parku 
odbyły się po raz kolejny Dni 
Międzyrzeca. W tym roku dzieci 
i młodzież rozbawiali animato-
rzy, a na dorosłych mieszkańców 
czekały atrakcje na scenie, gdyż 
występowali: Bisquit, Kortez, 
legendarna Republika i Ania 
Dąbrowska, Tymon Tymański, 
Natalia Pikuła, Tomek Mako-
wiecki i Jacek Bończyk. 

Tegoroczna impreza była 
bardzo udana. Koncerty przycią-

S z l a k  rowerow y.  Ś l a-
dami nadbużańskich tajemnic. 
Przewodnik turystyczny. Red. 
Ł.  Zbucki, A. Panko. Auto-
rzy tekstów: J. Baj-Korpak i in. 
Państwowa Szkoła Wyższa im. 
Papieża Jana Pawła II w Białej 
Podlaskiej, Brzeski Państwowy 
Uniwersytet im. Aleksandra 
Puszkina. Biała Podlaska 2014, 
ss. 256, il. kolor.,(publikacja w jęz. 
polskim, angielskim i rosyjskim). 
Mapy wydano we współpracy ze 
Starostwem Powiatowym w Bia-
łej Podlaskiej.

Recenzja map w  „Słowie 
Podlasia”(nr 28 z 2014.) ogra-
niczyła się tylko do nazw miej-
scowości, pominęła symbole 
kartograficzne i opisy, w których 
znalazło się wiele błędów, także 
mogących wyprowadzić turystę 
w „pole”. 

Mapa „Szlak rowerowy 
- Biała Podlaska” 

Opis: Autorzy twierdzą, że 
prawa miejskie Biała uzyskała za 
A.L. Radziwiłła, było to raczej 
poszerzenie praw, które miasto 
otrzymało w 1525 r. Bazylianów 
do Białej sprowadzono w 1690 r., 
a nie w 1683 r.

Pr z y  P WS n ie  mog ło 
w  okresie międzywojennym 
funkcjonować technikum me-
chaniczne, bo przed wojną tego 
typu szkół nie było. Chodzi 
o szkołę zawodową, przekształ-
coną potem w gimnazjum me-
chaniczne. Dalej autorzy piszą: 
„Kościół p.w. św. Antoniego ... 
wzniesiony został, jako budynek 

Recenzja map 
klasztorny”. Dwie niezależne 
funkcje zostały zawarte w jed-
nym zdaniu. Kościół służy celom 
kultowym, klasztor, choć archi-
tektonicznie przylega do świą-
tyni ma inne przeznaczenie, jest 
mieszkaniem zakonników.

Fundacja kośc ioła MB 
Anielskiej (dziś bardziej zna-
nego, jako św. Antoniego) Mi-
chała Kazimierza i  jego żony 
Katarzyny z Sobieskich Radzi-
wiłłowej była przeznaczona dla 
zakonu reformatów (powstał 
w XVI w.). Choć jest to zakon 
z rodziny franciszkańskiej, tak 
jak i kapucyni, to jednak są au-
tonomicznym zgromadzeniem. 
Warto dodać, że obok epita-
fium żołnierzy WP jest tam też 
tablica pamięci ofiar katastrofy 
w Smoleńsku.

Mapa „Szlak rowerowy 
- powiat bialski”

Opis: Biała Podlaska – Fa-
bryka Raabego nie powstała 
w okresie międzywojennym, ale 
pół wieku wcześniej w 1873 r. 
Wisznice: dawna cerkiew uni-
cka nie jest obecnie kościołem, 
ale obiektem kultury, gdzie są 
organizowane m.in. różne wy-
stawy. Błędnie określono obiekt: 
cmentarz unicko-katolicki, unici 
to też katolicy, a więc popraw-
nie – unicki i rzymskokatolicki. 
Konstantynów – tak jak w tek-
ście przewodnika i  tu autorzy 

nie mają racji, że w 1915 r. prze-
bywał tu komendant (jeszcze 
nie marszałek). J. Piłsudskiego 
zastępował wówczas płk K. Sos-
nkowski, szef sztabu I Brygady 
Legionów. Autorzy polecają tu-
rystom dawną cerkiew unicką 
z 1834 r., otóż rekomendowany 
obiekt nie przypomina świą-
tyni, bo już od 1919 r. nie pełni 
funkcji sakralnej i został całko-
wicie przebudowany na szkołę, 
obecnie mieści się tu Ośrodek 
Pomocy Rodzinie.

Wiele nazw topograf icz-
nych jest błędnych, co może być 
uciążliwe szczególnie dla obco-
krajowców, m.in. na mapie jest 
Kużawka, zamiast Kuzawka, jest 
Perdyło, a poprawnie – Peredyło, 
Terebel zamiast Terebela, Kłod-
nica zamiast Kłoda, Jelenica, 
poprawnie Jelnica, Klonowica 
miast Klonownica, Solinki a nie 
Solniki, poprawnie Lubenka, 
a na mapie jest Lubienka, Bubel-
-Łukwiska, a prawidłowo nazwa 
wsi brzmi - Bubel Łukowiska, 
Stare Litewki zamiast Stare Li-
tewniki.

Mapa: Wadliwe znaki to-
pograficzne mogą wprowadzić 
w błąd turystów. Brak oznako-
wania w Horodyszczu zalewu, 
który od wielu lat licznie od-
wiedzają turyści i wędkarze. 
W  Żeszczynce zaznaczono 
cerkiew, a świątynia od 1919 r. 

jest kościołem katol ick im. 
Odwrotnie pomylono się przy 
Zabłociu, gdzie znajduje się 
cerkiew, a nie zabytkowy koś-
ciół. W Klonownicy Plac jest 
zespół dworsko-parkowy, a nie 
kościół zabytkowy. Symbol 
cmentarza muzułmańskiego 
na leży przesunąć z  Lebie-
dziewa do wsi Zastawek, bo 
tam turysta znajdzie mizar 
z  najstarszym w  Polsce na-
grobkiem tatarskim z początku 
XVII w. Wszystkie symbole 
przyporządkowane Cieleś-
nicy, winne być przesunięte do 
Cieleśnicy PGR. W Janowie 
mamy symbol cerkwi, znanej 
chyba tylko autorom mapy. 
W Zaczopkach brak symbolu 
– cmentarz zabytkowy. W Ja-
błecznej pominięto zabytkowy 
kościół z połowy XVIII w. 

Mapa „Szlak rowerowy powiat 
bialski, rejon Brzeski 

i Kamieniecki”
Opis: Biała Podlaska – fa-

bryka Raabego powstała po 
powstaniu styczniowym, bo 
w  1873  r., a  nie w  okresie II 
Rzeczpospolitej. Drelów – za-
miast etymologii nazwy wsi, le-
piej podać informację, że można 
tu zobaczyć kościół z 1835, przed 
którym kozacy w 1874 r. zabili 13 
unitów. Konstantynów – J. Pił-
sudski, choć ma tu pomnik, to 
osobiście nie odwiedził tej miej-
scowości. W powiecie bialskim 
był tylko w Białej Podlaskiej (10 
IX 1920 r.). 

Szczepan Kalinowski

Dni Międzyrzeca
z Republiką

ROZmAITOŚCI

Międzyrzec Podlaski

gały starszą publiczność i angażo-
wały ich do dobrej zabawy.

Dzieci mogły uczestniczyć 
w zawodach sportowych, wejść 
do wozu strażackiego i korzystać 
z uroków wesołego miasteczka. 
Wśród alejek słychać było śpiew 
młodzieży przygotowujących 
atrakcje na Światowe Dni Mło-
dzieży, a także można było za-
poznać się z grupą wolontariuszy 
„Jerycho”. 

(a) 
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2015 to Rok Samorząd-
ności. Samorząd terytorialny 
w  Polsce został przywrócony 
w 1990 r. Z okazji tego jubileuszu 
gmina Terespol wydała album 
„Monografia Gminy Terespol” 
składający się z dwóch części. 
W pierwszej części opisana zo-
stała historia oraz powstanie sa-
modzielnej gminy Terespol. 

Terespol został założony na 
gruntach wsi Błotków, wzmianko-
wanej w źródłach od początku XVI 
wieku. Osada mieszcząca liczne 
zajazdy i karczmy, szybko rozwijała 
się m. in. dzięki bliskości Brześcia 
Litewskiego przy szlaku handlo-
wym prowadzącym w kierunku 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

Niemal od początku swojego ist-
nienia tereny dzisiejszego miasta 
i  gminy Terespol zamieszkałe 
były przez ludność zróżnico-
waną pod względem etnicznym  
i wyznaniowym. Wiele razy mia-
steczko Terespol było rujnowane 
poprzez liczne napady, kradzieże 
i  pożary. Historycznie miasto 
związane jest z rodami: Flemin-
gów, Słuszków i Czartoryskich. Na 
terenie gminy Terespol znajdują się 

29  maja  w  Gm i n ny m 
Ośrodku Kultury w Łomazach 
miał miejsce konkurs muzyczny 
XI Powiatowe Prezentacje Wo-
kalne, pod patronatem starosty 
Tadeusza Łazowskiego i wójta 
gminy Jerzego Czyżewskiego. 
Organizatorami imprezy byli: 
Gminny Ośrodek Kultur y 
i Gminna Biblioteka Publiczna 
w  Łomazach. Wystąpiło 27 
wykonawców ze szkół podsta-
wowych i gimnazjum powiatu 
bialskiego. Wyniki konkursu 
przedstawiają się następująco 
w  trzech kategoriach wieko-
wych: kl. I-III szkoły podsta-
wowe pierwsze miejsce zdobyła 
Amelia Wojdat z  Rokitna, 
drugie Aleksandra Sacharczuk 
z Kodnia, a trzecie Wiktoria Su-
szyńska z Rokitna. Wyróżnienie 
w tej kategorii dostała Wiktoria 
Szczur ze Sławatycz; kl. IV-VI 
pierwsze miejsce wyśpiewała 
Aleksandra Nowicka z Konstan-
tynowa, drugie Maciej Golba 

Prezentacje wokalne w Łomazach

Recenzja

Monografia gminy Terespol

z Łomaz, a trzecie Maria Kos-
sak z Drelowa. Wyróżnieni w tej 
kategorii to: Julia Stefaniuk, 
Sylwester Kwiatkowski oboje 
z Rokitna, Milena Meleszczuk 
z Rossosza i Kinga Karwowska 
z Białej Podlaskiej; w kategorii 
gimnazjum pierwsze miejsce 
otrzymała Angelika Korlaga 
z  Janowa Podlaskiego, drugie 
Natasza Marczuk z  Tucznej, 
zaś trzecie miejsce Małgorzata 
Klimczuk z Janowa Podlaskiego. 
Wyróżnienie w  tej kategorii 
przypadło Wiktorii Pawlak 
z Piszczaca. Solistki z Janowa 
Podlaskiego przygotował in-
struktor GOK - Piotr Kulicki. 

W przerwie występów dzieci 
i młodzieży koncertował zespół 
Tentative z GOK w Łomazach. 
Występom przysłuchiwali się: 
wójt gminy Łomazy Jerzy Czy-
żewski, dyrektor Zespołu Szkół 
w  Łomazach Anna Filipiuk 
i licznie przybyła publiczność. 

(a)

pozostałości pocarskich fortyfikacji 
Twierdzy Brzeskiej. Są wśród nich 
obiekty ziemno-murowane oraz 
potężne mury z licznymi podziem-
nymi korytarzami. Ostateczny 
kształt gminie Terespol nadało 
rozporządzenie rządu Rzeczpo-
spolitej Polskiej z 1991 roku. Na 
jego podstawie, od 1 stycznia 1992 
roku miasto i gmina Terespol funk-
cjonują osobno. W drugiej części 
publikacji opisana jest charakte-
rystyka gminy Terespol ukazująca 
rozwój i  zmiany, które zostały 
osiągnięte w ostatnim dwudziesto-
pięcioleciu, a także przedstawiona 
jest kronika gminy, która zawiera 
najważniejsze daty wydarzeń od 
1990 do 2015 roku. 

Gmina Terespol położona jest 
w północno-wschodniej części 
województwa lubelskiego, na te-
renie powiatu bialskiego. Przez te-
ren gminy przepływają dwie duże 
rzeki Podlasia: Bug i Krzna oraz 
mniejszy ciek wodny Czapelka. 
Gmina ta jest z wielu względów 
wyjątkową w strukturze gospo-
darczej i społecznej wojewódz-
twa lubelskiego. Jest położona 
na głównym szlaku handlowym 

i komunikacyjnym Europy przez 
to posiada duże perspektywy 
rozwojowe. Za wizytówkę gminy 
można uznać obiekty przejść gra-
nicznych z charakterystycznym 
Terminalem Samochodowym 
w Koroszczynie oraz suchy port 
przeładunkowy PKP Małasze-
wicze. Na terenie gminy znajduje 
się jeden z najpiękniejszych zakąt-
ków Podlasia rezerwat przyrody 
„Szwajcaria Podlaska”, a  także 
Park Krajobrazowy „Podlaski 
Przełom Bugu”. Najważniejszą 
inwestycją gminy w ostatnim cza-
sie była budowa nowego budynku 
administracyjnego w Kobylanach, 
otwarcie nowego obiektu odbyło 
się 25 maja 2013 r.

Ostatnie 25 lat to najlepszy 
okres rozwoju gminy Terespol, 
udało się to osiągnąć dzięki śmia-
łym, kompleksowym strategiom 
działania, ciągłości w dążeniu 
do osiągania jasno nakreślonych 
celów przez Radę Gminy oraz 
władzy wykonawczej obdarzonej 
dużym zaufaniem przez miesz-
kańców gminy. 

Ukazana w albumie „Mo-
nografia gminy Terespol” fa-
scynująca historia, niezwykłe 
zaby tk i, w ieloku lturowość 
i unikalna w skali Europy przy-
roda jest godną polecenia pozy-
cją, która zachęca do poznania 
walorów gminy Terespol.

Wioleta Kulikowska

ROZmAITOŚCI
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Na terenie gminy Terespol 
odbyła się VII edycja konkursu 
„Piękne, bo bialskie” w dwóch 
kategoriach: Gospodarz roku 
i Najpiękniejszy ogród roku.

16 czerwca komisja powo-
łana przez wójta gminy Teres-
pol dokonała wizji lokalnych, 
na podstawie których wyłoniła 
zwycięzców.

W  kategorii Gospodarz 
roku nie wyłoniono zwycięzców 
w związku z brakiem zgłoszeń.

Natomiast w kategorii Naj-
piękniejszy ogród roku wpłynęło 
9 zgłoszeń, spośród których 
komisja wyłoniła zwycięzców. 
Pierwsze miejsce zajął ogród Ha-
liny Jakuszko z Kobylan, drugie 
miejsce ogród Sabiny Skowronek 
z Koroszczyna, trzecie miejsce 
ex aequo zajął ogród Barbary 

VI Powiatowy Przegląd 
Chórów i Zespołów Śpiewaczych 
„Majowe Śpiewanie” odbył się 
31 maja, w  Polubiczach. Or-

Tegoroczne lato, my ko-
biety, powitałyśmy w Warsza-
wie w  wyjątkowy sposób. 28 
czerwca 2015 roku, w otoczeniu 
najbardziej urokliwych rejonów 
miasta, po raz kolejny przełama-
łyśmy stereotyp, że bieganie jest 
dla mężczyzn. Wspólnie z Ireną 
Szewińską pokazałyśmy, że ko-
biecość to nie tylko piękno, ale 
też aktywność i  radość życia.  
W V Samsung Irena Women’s 
Run wystartowało 3000 kobiet, 
niezależnie od wieku oraz ak-
tualnej formy fizycznej, w tym 
dziewczyny z  Terespola. Ak-
tywne uczennice ZSO nr 1 wraz 
z Renatą Nowicką i Krystyną Pu-
cer: Patrycja Danieluk i Natalia 
Pietrusik. Startując z warszaw-
skiej Agrykoli przebiegłyśmy 

Piękne, bo bialskie
Czuchraj z  Kobylan oraz Li-
liany i Edwarda Kowalczyków 
z Małaszewicz.

Pozostałe ogrody wyróż-
niono: Iwony Siejak, Elżbiety 
Kondraciuk, Agnieszki Sie-
niawskiej, Eugeniusza Sobol, 
Agnieszki Kamockaja

Laureatom zostały wręczone 
nagrody podczas XII przeglądu 
folklorystycznego „Kultura bez 
granic”, 5 lipca 2015 r. przy ką-
pielisku w Kobylanach.

Laureat pierwszego miejsca 
weźmie udział w VII edycji kon-
kursu „Piękne, bo bialskie” ogło-
szonym przez starostę bialskiego, 
którego wyniki zostaną ogłoszone 
podczas  tegorocznych dożynek 
powiatowych w miejscowości Mi-
sie gmina Międzyrzec Podlaski. 

(a)

Gmina Terespol

Gmina Wisznice

Wiosenne śpiewanie 
w Polubiczach 

Wyjątkowe święto 
kobiecego sportu

5-kilometrową, atestowaną trasę, 
prowadzącą m.in. przez Łazienki 
Królewskie oraz główne ulice 
Warszawy. Wzdłuż wymagają-
cej trasy byłyśmy dopingowane 
i oklaskiwane przez licznie zgro-
madzonych kibiców. Biegłyśmy 
w jednakowych, twarzowych ko-
szulkach. Na mecie czekały na 
nas przepiękne medale. Całość 
bardzo sprawnie poprowadzili 
Piotr Dębowski i Przemysław 
Babiarz. Zawody wygrała Iwona 
Lewandowska, przed Sylwią 
Eidys – Tomaszewską i  Ewą 
Chryścionko. Najlepszych na-
gradzała oczywiście sama „kró-
lowa sportu”, Irena Szewińska. 
Na wysokiej, 95 pozycji do mety 
dobiegła Renata Nowicka.

 tekst i foto: Krystyna Pucer

ganizatorzy: Starostwo Powia-
towe, Gminny Ośrodek Kultury 
i Oświaty w Wisznicach, Urząd 
Gminy Wisznice. Wsparcie 

techniczne oraz gastronomiczne 
zapewnili mieszkańcy Polubicz. 
Na przegląd przybyło 20 chórów 
i zespołów śpiewaczych z powiatu 
bialskiego. Uroczystość rozpo-
częła się mszą św. w  kościele 
w Polubiczach. Przegląd prowa-
dziła dyrektor GOKiO Wisznice 
Elżbieta Sokołowska. Impreza 
odbyła się bez klasyfikacji kon-
kursowej, przebiegała w dwóch 
turach. W pierwszej części wy-
konawcy prezentowali pieśń Ma-
ryjną, natomiast w drugiej pieśń 
biesiadną. Prezentacje trwały do 
późnego popołudnia. Uczestnicy 
dostali pamiątkowe statuetki oraz 

dyplomy, które wręczali: radni 
powiatowi: Łukasz Jaszczuk 
i Arkadiusz Maksymiuk, radni 
gminy Wisznice: Helena Dani-
łoś, Krystyna Wiczuk, Mariusz 
Jakubiuk oraz wójt gminy Wisz-
nice Piotr Dragan. Po oficjalnych 
prezentacjach uczestnicy mieli 
okazję do wspólnego śpiewania 
i rozmów o łączącej ich pasji.

Imprezę wsparli: Łukasz 
Jaszczuk, Kojpasz sp.j., Sad-Pol 
Polubicie, Agro- Handel Mariusz 
Jakubiuk, Gminna Spółdzielnia 
Samopomoc Chłopska, Janusz 
Bandzerewicz.

Jolanta Kwiatek

ROZmAITOŚCI
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DOK. NA STR. 64

Pensjonat „Uroczysko Za-
borek”, którego właścicielami są 
Lucyna i Arkadiusz Okoniowie 
zajął drugie miejsce w kategorii 
rodzinnej XV jubileuszowej edy-
cji konkursu „Sposób na sukces”.

Organizatorem konkursu jest 
Centrum Doradztwa Rolniczego 
w  Brwinowie we współpracy  
z: Kancelarią Prezydenta RP, 
Ministerstwem Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, Agencją Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa, 
Polską Agencją Rozwoju Przed-
siębiorczości, Firmą Agrobroker 
- Ubezpieczenia i Doradztwo, 
Stowarzyszeniem „AgroBizne-
sKlub”, Stowarzyszeniem „Spo-
sób na sukces” i Towarzystwem 
Inicjatyw Społecznych „Nowy 
Świat”.

Patronat nad konkursem od 
początku jego istnienia sprawuje 
Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. XV jubileuszowa edy-
cja została objęta honorowym 
patronatem przez prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej.

Ideą konkursu jest promocja 
rozwoju przedsiębiorczości po-
przez realizację pozarolniczych 
przedsięwzięć tworzących nowe 
miejsca pracy na obszarach wiej-
skich. Celem konkursu jest także 
aktywizacja gospodarcza miesz-
kańców wsi, upowszechnia-
nie informacji o wyróżnionych 
przedsięwzięciach gospodarczych 
oraz wymiana doświadczeń 
i współpraca pomiędzy uczestni-
kami konkursu.

Realizowane przez f irmę 
przedsięwzięcie inwestycyjne po-
legało na rozbudowie pensjonatu 
„Uroczysko Zaborek” poprzez 
przeniesienie i odrestaurowanie 
zabytkowych XIX-wiecznych 
obiektów drewnianej wiejskiej 
architektury i  przystosowanie 
ich do celów hotelowo-szkole-
niowych.

Przekraczając bramę pensjo-
natu ma się wrażenie jakby w tym 
miejscu czas zatrzymał się pod 
koniec dziewiętnastego wieku. 
Kilku hektarowy utrzymany 
w  dawnym klimacie szlache-
ckiego zaścianka zakątek odgro-

Pensjonat „Uroczysko Zaborek” 
laureatem konkursu Sposób na Sukces

W YDARZENIA

dzony jest od reszty świata ścianą 
sosnowego lasu i taflą wody oraz 
urokliwą rzeką Bug. Wewnątrz 
tego obszaru porozmieszczane 
są (przywiezione tutaj z nieod-
ległych miejscowości) oryginalne 
wiejskie zabudowania i budowle 
z  przełomu XIX i  XX wieku 
ozdobione sielskimi kwiatami. 
Obiekty połączone są ze sobą 
dróżkami wybrukowanymi pol-

nym kamieniem. Tło całej oko-
licy uzupełniają pola z żytem, łąki 
i pastwiska z pasącymi się na nich 
końmi. 

„Uroczysko Zaborek” jest 
zabytkowym kompleksem drew-
nianej wiejskiej architektury. 
Rozciąga się na około 50 hek-
tarach powierzchni znajdującej 
się na terenie Parku Krajobrazo-
wego „Podlaski Przełom Bugu”. 
Znaczną większość tego ob-
szaru zajmują sosnowe lasy, pola 
uprawne i  woda. „Uroczysko 
Zaborek” nazywane jest Pod-
lasiem w miniaturze. Wszystkie 
sprowadzone tutaj zabudowania 
ocalały od zniszczenia, zostało 
im podarowane drugie życie 
i nowe przeznaczenie. Budynki 
po odremontowaniu i odrestau-
rowaniu zostały przystosowane 
do celów hotelowo-szkolenio-
wych w standardzie trzygwiazd-
kowym. Właściciele pozostawili 
im nazwy pochodzące od funk-

cji, jakie kiedyś pełniły. Goście 
mogą zamieszkać w  „Starej 
Plebanii”, z 1880 r. z dwoma 
gankami widokowymi, poło-
żonej nad zalewem ze starym 
molem wchodzącym pomiędzy 
szuwary. „Bielony Dworek ” 
z 1844 r. znajduje się niedaleko 
sosnowego lasu, ma dwie duże 
sale biesiadne i pokoje gościnne. 
Stary „Dworek Zaściankowy” 

z  1862 r. usytuowany jest na 
skraju lasu. Wiatrak „Koźlak” 
z 1923 r. posiada pokoje goś-
cinne. Drewniany „Kościółek” 
(dawna cerkiew unicka z 1810 r.) 
został przystosowany do celów 
konferencyjnych i  szkolenio-
wych. „Dróżniczówka” w niej 
mieści się biuro pensjonatu 
i kawiarenka o nazwie „Koniec 
Świata”.

Obiekty pensjonatu dys-
ponują czterema salami kon-
ferency jnymi, 36 pokojami 
gościnnymi dla 100 osób, pię-
cioma salami biesiadnymi i salo-
nami do wypoczynku w każdym 
z budynków. Pokoje gościnne 
i wszystkie pomieszczenia dla 
gości wyposażone są w auten-
tyczne stare meble i  bibeloty 
dające zamierzchły i niepowta-
rzalny klimat. Skansenowy cha-
rakter pensjonatu, obrazującego 
Podlasie sprzed 100 lat potęgują 
przeniesione tutaj budowle takie 

jak: spichlerz z końca XIX wieku, 
altanki, zagroda wiejska - chatka 
kryta strzechą z piecem chlebo-
wym oraz spichlerzyk, wozow-
nia (wyposażona w bryczki, wozy 
żelazne, sanie, uprzęże końskie), 
zabytkowa kuźnia z początku 
wieku z pełnym wyposażeniem, 
dwa zadaszenia biesiadne z wy-
strojem podlaskiej wsi. Klimatu 
tamtego okresu dodaje drobna ar-
chitektura w postaci: gołębnika, 
studni z żurawiem, drewnianej 
kapliczki, piwnicy i wędzarni 
dworskiej.  Dawny wygląd pod-
laskiej wsi uzupełnia zagospoda-
rowanie terenu w ogród bylinowy 
i ogród warzywny, zielnik i skal-
niaki. 

Działalność firmy polega na 
organizacji wypoczynku indywi-
dualnego i grupowego na terenie 
pensjonatu.  Obiekty znajdujące 
się na terenie Zaborka udostęp-
niane są na szkolenia, konferen-
cje, sympozja. Firma organizuje 
różnego rodzaju przyjęcia, bale, 
imprezy firmowe i integracyjne 
oraz inne imprezy według indy-
widualnych życzeń klientów. 

„Uroczysko Zaborek” zaj-
muje się wcielaniem w życie idei 
społecznej odpowiedzialności bi-
znesu. Corocznie od 2001 roku 
pensjonat jest organizatorem 
ogólnopolskich plenerów ma-
larskich „Zaborek”, na które za-
praszani są znani artyści malarze 
(Stanisław Baj, Andrzej Foggt, 
Kiejstut Bereźnicki, Waldemar 
Marszałek) i artyści lokalni (Ma-
ciej Falkiewicz, Ewa Borowska 
Kurpeta, Wojciech Świder, Ewa 
Pełka). Poplenerowe wystawy 
obrazów są otwarte dla turystów 
i  społeczności lokalnej.  Tego 
typu przedsięwzięcie stwarza 
sposobność obcowania ze sztuką 
współczesną i możliwość pozna-
nia pracy artystów malarzy oraz 
samych twórców, przyczynia się 
do kształtowania wrażliwości ar-
tystycznej mieszkańców regionu.

Pensjonat „Uroczysko Za-
borek” jest członkiem Stowa-
rzyszenia Dwory i Pensjonaty 
Nadbużańskie. Pobliskie dwory 
i  pensjonat y wspierają się 
i współpracują na rzecz rozwoju 
tradycyjnej kultury Regionu 
Nadbużańskiego. Cyklicznie 
organizowane są przedsięwzię-
cia mające na celu zaktywizo-
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25 lat temu, 8 marca 1990 
roku Sejm uchwalił ustawę o sa-
morządzie terytorialnym. Sa-
morząd terytorialny to zarówno 
wymiar lokalnej władzy pub-
licznej, jak i wspólnot lokalnych 
czy regionalnych, dzięki którym 
instytucje samorządowe mają 
zdolność do ich reprezentowania.  
Obchody 25-lecia samorządów są 
doskonałą okazją do podsumo-
wań działań i zmian, jakie zre-
alizowano w powiecie bialskim. 
Z  tej okazji przez Starostwo 
Powiatowe w Białej Podlaskiej 
została wydana publikacja „25 
lat Samorządności ziemi bialskiej 
1990 -2015”, a opracowana przez 
wydział rozwoju i promocji Sta-
rostwa Powiatowego. Publikacja 
przedstawia charakterystykę wo-
jewództwa bialskopodlaskiego, 
jednego z 49 województw ist-
niejących w latach 1975-1998, 
które dzieliło się na 40 gmin. 
Głównym atutem sprzyjającym 
rozwojowi gospodarczemu wo-
jewództwa było położenie przy 
granicy państwa, umożliwia-
jąc wymianę handlową między 
wschodem a zachodem. Następ-
nie zostało opisane utworzenie 
i funkcjonowanie samorządu te-
rytorialnego. Pierwsze w historii 
posiedzenie Bialskopodlaskiego 
Sejmiku Samorządowego miało 
miejsce 29 czerwca 1990 roku. 
W ciągu swojego istnienia od-
było się wiele posiedzeń, Sejmik 
przyjął liczne uchwały, wyda-
wał opinie, współuczestniczył 
w kształtowaniu województwa. 
Kolejnym etapem reformy ad-
ministracyjnej z 1998 roku była 
zmiana podziału administracyj-
nego Polski. Reforma polegała 
na wprowadzeniu dwóch do-
datkowych szczebli samorządu: 
powiatów i  samorządu woje-
wództw. Efektem zmian było 
zmniejszenie roli wojewody na 
rzecz marszałka województwa 
i  samorządu wojewódzkiego. 
Województwo lubelskie leży 
w środkowo-wschodniej części 
Polski. Położenie przy wschod-
niej granicy Unii Europejskiej 
z Ukrainą i Białorusią, to jeden 

wanie społeczności lokalnej. 
Najważniejszą ze wspólnie orga-
nizowanych imprez jest święto 
Hubertusa w  Stadninie Koni 
Arabskich w  Janowie Podla-
skim, a także spektakle teatralne 
i koncerty. 

W  obiektach pensjonatu 
przyjmowani są turyści z całego 
kraju i z zagranicy - ludzie zacieka-
wieni dziedzictwem historycznym 
i kulturowym regionu, zanikają-
cymi zwyczajami i tradycjami. Za-

jęcia tematyczne prowadzą osoby 
starsze - mieszkańcy najbliższej 
okolicy, pamiętające tradycje, które 
chętnie przekazują własną wiedzę 
i umiejętności. Największym za-
interesowaniem cieszą się zajęcia 
z tradycyjnych obrzędów ludo-
wych np.: wróżby Andrzejkowe, 
Sobótka, wesele podlaskie, kowal 
pracujący w kuźni, zajęcia z zie-
larką, pokaz zanikającego starego 
rzemiosła, prace domowe gospo-
dyń wiejskich. 

Właściciele pensjonatu wy-
korzystali walory krajobrazowe, 
kulturowe i architektoniczne do 
stworzenia swojej działalności. 
Wiejski skansen znajdujący się 
na terenie Parku Krajobrazo-
wego „Podlaski Przełom Bugu” 
posiada swoisty, niepowtarzalny 
klimat. Sąsiedztwo sosnowego 
lasu, bliskość wody, naturalna 
przyroda - rośliny, ptaki, zwie-
rzęta leśne, runo leśne składają 
się na szczególną atmosferę. 
W lecie zapach sosnowych igieł 
przeplatający się z chłodem bi-
jącym od wody, wonią skoszo-
nych łąk oraz ciepłem promieni 
słonecznych odbijających się od 

piachu i polnych kamieni daje 
artystom bezgraniczną inspira-
cję do pracy twórczej a turystom 
spokojny odpoczynek i niezapo-
mniane wrażenia.

Atrakcyjność miejsca potę-
guje możliwość degustacji po-
traw regionalnych wykonanych 
z  ekologicznych podlaskich 
produktów. Kuchnia pensjonatu 
jest udanym połączeniem trady-
cyjnej kuchni podlaskiej i kreso-
wej z kulinarnymi nowościami. 

Do zup z sezonowych warzyw 
serwowane są pierogowe roz-
maitości z twarogiem, mięsem, 
soczewicą, grzybami i kiszoną 
kapusta, potrawy z kaszy i ziem-
niaków, rodzime pyzy, knedle 
z owocami, litewskie zeppeliny 
i rosyjskie bliny. Na deser trady-
cyjne kompoty, racuszki z  jab-
łkami i ciepłe drożdżowe ciasto. 
Goście pensjonatu mogą zamó-
wić wyraf inowaną uroczystą 
kolację z eleganckimi przystaw-
kami lub staropolską biesiadę 
przy ognisku z pieczonym dzi-
kiem, prosięciem, myśliwskim 
bigosem i bogatym asortymen-
tem swojskich nalewek lub „Du-
chem Zaborka”.

Pensjonat tworząc podlaski 
skansen wypracował unikalną 
ofertę turystyczną w skali regionu 
i kraju. Poprzez splot walorów 
architektonicznych, kulturowych, 
krajobrazowych i kulinarnych 
powstała innowacyjna w swoim 
rodzaju atrakcja turystyczna 
promująca region nadbużański 
i południowe Podlasie.

Krystyna Laskowska
LODR w Końskowoli

„25 lat Samorządności 
ziemi bialskiej 1990-2015” 

Recenzja

z  atutów regionu lubelskiego, 
jako miejsca przyjaznego inwe-
storom, chcącym działać w są-
siedztwie rynków wschodnich. 
W kolejnej części publikacji zo-
stała przedstawiona charaktery-
styka powiatu bialskiego. Powiat 
bialski utworzony został z 19 jed-
nostek samorządowych (17 gmin 
i 2 miast) dawnego wojewódz-
twa bialskopodlaskiego. Należy 
podkreślić, że przez cały okres 
minionego 25-lecia na terenie 
wszystkich gmin powiatu bial-
skiego realizowane były inwesty-
cje, które zaowocowały poprawą 
życia codziennego, a także umoż-

liwiły powstanie i rozwój nowo-
czesnego rolnictwa, turystyki, 
usług i przedsiębiorstw. Miejsco-
wości zostały zmodernizowane, 
zadbane i uporządkowane. Opi-
sane gminy ukazują bogactwo 
natury, walory przyrodnicze 
i zabytki architektoniczne oraz 
obrzędy i  tradycję. Można za-
obserwować dynamiczny rozwój 
powiatu bialskiego w zakresie 
pomocy społecznej, szkolnictwa, 
promocji zdrowia, infrastruktury 
dróg, informatyzacji, a także kul-
tury, sportu i turystyki. Wydaw-
nictwo „25 lat Samorządności 
ziemi bialskiej 1990-2015” jest 
godną polecenia pozycją, która 
zachęca do zapoznania się z do-
konaniami, które udało się zrea-
lizować przez samorządy ziemi 
bialskiej w ostatnim dwudziesto-
pięcioleciu. 

Wioleta Kulikowska

W YDARZENIA
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Joanna Sawicka 
(Zahajki)

***  
pierwsza trzynaście 
drzewo zrzuca płaszcz 
siada na taborecie i myśli 
drzewo analizuje
sytuacje przeszłe
- odejścia przyjaciół
sytuacje teraźniejsze
- bardzo mocno
uwaga drzewa skupia się
na rzeczywistych relacjach 
przyszłość zostawia na jutro 

wczoraj po obudzeniu się
drzewo widziało twarz
i usta i nos i policzki
kogoś bardzo bliskiego
tak mocno 
czerpiąc radość z bliskości
(chociaż drzewo bywa upierdliwe) 

o pierwszej szesnaście
drzewo po raz kolejny 
uświadamia sobie
że już nie jest twarde silne 
niezależne
wypuszcza pąki zieleni się na jesień
nakłada gruby szalik

o pierwszej szesnaście
gdy rzęsy powoli dotykają policzka
drzewo zdaje sobie sprawę
ze swojego szczęścia
i nie odczuwa odmienności 
tak bardzo zainspirowane wczoraj 

kolejny raz
po bardzo długim bezczasie
bezczynku bezbezpieczeństwa
drzewo osiąga równowagę
fotosynteza myśli uczuć ludzi

delikatne gałązki drzewa obradzają
w nadzieję
tak łatwo dotknąć liśćmi marzeń.

18 listopada 2013

idąc 

tym październikowym gównem 
potykam się o błoto z liści
ręce ściskam
w uśmiechniętych rękawiczkach 
z różu

potęga ludzi oddala się i zbliża
chwytam ją za dłoń
ma policzki pełne wypieków
mocniej ściska przestrzeń

żeby się zabić
codziennie odpalam papierosa
miasto jest takie łagodne

mam potrzebę ucieczki
wypuszczam dym z nozdrzy 
pada deszcz na złamane paznokcie 
otwierają się drzwi trolejbusu
             marznę
                      w
          myślach
(kłębek człowieka pełen nerwów
już nie zabiję wspomnień dymem)  

patrzę w jej oczy uśmiechnięte
lekko kaszle 
opatulona moim szalikiem

dzisiaj:

tylko przyjaźń nie umrze

***
takie niekontrolowania są
złudne i nieprzewidywalne 
czasami widzę
jak nie kontrolujesz się po alkoholu 
wtedy – krok po kroku – odchodzę 

takie niekontrolowania są
naiwne i zabawne 
kiedy podnoszę
znów słuchawkę i słyszę twój głos 
oddajmy sobie zabawki 
– robię to krok po kroku 

w moim świecie 
odbijamy się pijani od jednej ściany
do drugiej drepczemy po barach
zapijamy nieszczęścia 
uśmiechamy się do mgły
która tak bardzo zakrywa ramiona 

moje ostatnie niekontrolowania 
to Ty 
łapanie śnieżynek w rękawiczki  
(…)

ech 
nie dokończę  
bo to Ty

niedziela

drzewo o dziesiątej: 
czterdzieści cztery 
czyta Szymborską  
zaskakując się zielenią na dworze  
temat do rozważań:
wszystko zieleni się wiosną 
a drzewo pozostaje niezmiennie 
nagie 
dzisiaj skończyły mu się
wszystkie motywacje 
usiadło po turecku
szarpnęło kilka łyków wódki 
upadło
w zamierzchłych czasach 
kiedy drzewu było dobrze 
zieleniło się pąkami raz dwa trzy  
zapach drzewa pełny feromonów 
zdobywał wiele nagród 
w konkursach 
„podejdź poderwij”
w niedzielę o dziesiątej:
czterdzieści siedem  
drzewo umiera czytając wiadomości  
słuchając muzyki  
rozmawiając ze znajomymi 
których tak naprawdę
w czasoprzestrzeni nie ma
tak bardzo dzisiaj 
zatarła się realność drzewa
drewno jest bardzo łatwopalne.

***
krzesło ma nogi 
jest miękkie 
nie myśli:  
„kto na mnie dziś usiądzie” 
tylko stoi czeka przemieszcza się 
od stolika do stolika 
od krzesła do krzesła 
i tylko czasami wprawia
w ruch firankę 
i okno i wszechświat 
w poszukiwaniu nogi
taniec z dywanem

człowiek 
jest twardy 
i zamknięty 
na  
cztery  
spusty 
myśli: „na kimś dzisiaj usiąść” 
obraca w palcach myśli w proch 
nie boi się kłamstwa 
nie czyta Pana Cogito 
nie czyta gazety 
nie szuka przeszłości
taniec z alkoholem 
papierosem  
kawą
zachwyt myśli nad utopią 
nieistotność

Joanna Sawicka przybiera
właściwości drewna 
w starciu z Tyche 
przegrana na koncie 
siada nogi wyciągnięte
nagie uda łydki ciało 
wszystko tak bardzo drewniane
sztywne zimne 
 
Joanna Sawicka odrzuca
instrument rządzenia 
patrzy w oczy bogom
w szare duże oczy 
 
osiągnąć zaawansowany stopień
urzeczywistnienia 
tak trudno

Twoja dłoń (ulubiony) 

na placu po farze kiedy
w ogniskach radości 
przeskakiwaliśmy
schodek po schodku 
odległość po odległości
marzenie za marzeniem
tak dalekim choć tak bardzo bliskim 

ten zamek kojarzy mi się tylko
z twoim siedzeniem
twoim ściskaniem po turecku 
chmur
ze śpiewaniem nieba o niebie
o tak bardzo pięknej kobiecie
która przyszła i zajęła
twoją czasoprzestrzeń
a teraz jej dotkliwie nie ma

Kot Szymborskiej 
przychodzi do mnie
siada obok mnie mrucząc
wskakuje mi na kolana
ja zbłąkana pomiędzy tęsknotami
pomiędzy wspomnieniami
pomiędzy cierpieniem
tak wielkim że aż nieistotnym 
żyję

chłopczyku mój
o piękno lazurowych oczach 
nie zapomnij nigdy tych modlitw
nad ogniskiem 
nie zapomnij nigdy tych igraszek
w ciepłym styczniowym łóżku
nie zapomnij nigdy
świętych obcowania

wieczny odpoczynek racz
dać Panie tej miłości
która 
odchodzi 
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Owoce sezonowe – czereśnie i wiśnie
Owoce wiśni i  czereśni maja 
duże znaczenie w żywieniu ze 
względu na zawartość skład-
ników pokarmowych takich 
jak: witamina A i C, witaminy 
z grupy B, a także składniki mi-
neralne – potas, wapń, żelazo, 
magnez, cynk, miedź. Są łatwo 
strawne, korzystnie wpływają na 
procesy przemiany materii.  Wiś-
nie są bardzo małokaloryczne: 
100 g świeżych wiśni to jedynie 
198 kJ (47kcal).  Czereśnie za-
wierają nieco więcej węglowo-
danów. 100g tych owoców to 
254kJ (61kcal). Mało, kto wie, 
że czereśnie poprawiają apetyt, 
mają właściwości antytoksyczne 
i odtruwające. Zalecane są w die-
cie osób ze schorzeniami reuma-
tycznymi, nerkowymi, a także 
dla chorych na serce.
  Najbardziej wartościowe są 
spożywane na surowo w stanie 
świeżym. Owoce wiśni i  cze-
reśni to przede wszystkim owoce 
deserowe, przeznaczone do 
konsumpcji w stanie świeżym. 
Przygotowuje się z nich z powo-
dzeniem także soki, kompoty, 
galaretki, konfitury. Dodaje się 
do ciast, deserów i lodów. Z wiśni 
przygotowuje się nalewki, brandy. 
A także kandyzuje. Bardzo wy-
kwintnie smakują wiśnie z likieru 
zanurzone w czekoladzie. Konfi-
tura wiśniowa to bardzo ciekawa 
przystawka do dań mięsnych, 
zarówno drobiowych jak i wie-
przowych. Owoce wiśni i czereśni 
są znakomitym dodatkiem do 
pierogów, ciast i deserów. Można 
przyrządzać z nich zupy owocowe.  
Ze  względu na bardzo krótką ich 
dostępność w tym stanie, dobrze 
jest też utrwalić je na pozostałe 
okresy.  Poniżej przedstawiam 
propozycje przepisów z dodat-
kiem tych owoców.

ZUpA WiśNiOWA                                                                                                                                

Składniki – 0,50 kg wiśni ,  
0,5 szklanki cukru, 0,25 l śmietany, 
1 łyżeczka mąki ziemniaczanej,  
2 l wody.
Wykonanie – wiśnie oczyścić, 
umyć i  wydrylować. Połowę 
porcji wiśni wrzucić na gotującą 
wodę, gotować pod przykryciem, 
a następnie przetrzeć. Do prze-

cieru dodać cukier, mąkę ziem-
niaczaną rozprowadzoną w małej 
ilości zimnej wody, zagotować. 
Dodać pozostałą część surowych 
owoców i śmietanę. Ostudzić. 
Podawać z kluskami lub ryżem.                               

pierOżKi 
Z cZereśNiAmi 

Składniki – 0, 50 kg czereśni, 035 kg 
mąki, 1 jajko, 0,25 l śmietany, cukier.
Wykonanie – z mąki, jajka i wody 
zagnieść ciasto, rozwałkować na 
grubość około 2 cm. Czereśnie 
oczyścić, opłukać i wydrylować. 
Posypać cukrem i pozostawić na 
około pół godziny. Zlać wytwo-
rzony sok, a czereśnie układać na 
rozwałkowanym cieście i wykra-
wać pierogi. Zlepiać dokładnie 
i ugotować wrzucając do gotującej 
się wody. Po ugotowaniu polać 
śmietaną wymieszaną z cukrem.                                                                                                         

WiśNie ZApieKANe 
W cieście                                                                                                                          

Składniki – 0,50 kg dojrzałych 
wiśni, 0,5 szklanki cukru pudru, 
4 łyżki mąki, 2 jajka, szklanka 
mleka, 3 łyżeczki masła, mała 
porcja cukru waniliowego, szczypta 
soli, cukier puder do posypania.                                                                                                                                       
    Wykonanie – wiśnie oczyś-
cić, opłukać i wydrylować. Całe 
jajka i cukier ubić trzepaczką lub 
w mikserze i stopniowo doda-
wać mąkę. Pod koniec ubijania 
dodać mleko, cukier waniliowy 
i szczyptę soli. Ciasto powinno 
być gładkie o konsystencji cia-
sta naleśnikowego. Żaroodporne 
naczynie wysmarować masłem, 
ułożyć wiśnie, zalać przygoto-
wanym ciastem. Na wierzch cia-
sta  położyć kawałki masła. Piec 
w średnio nagrzanym piekarniku 
około 20 minut. Po wyjęciu posy-
pać cukrem pudrem.                                                                                                   

BABecZKi 
Z cZereśNiAmi                                                                                                                 

Składniki na 10 porcji - 30 dag 
mąki,  20 dag masła, 10 dag cu-
kru, 1 żółtko, 1 torebka budyniu 
śmietankowego,   1/2 l mleka, 50 
dag ciemnych czereśni, 1/2 opa-
kowania galaretki, np. agresto-
wej,  sól.

Wykonanie - schłodzone masło 
posiekać z mąką i cukrem. Do-
dać żółtko i  szczyptę soli, za-
gnieść kruche ciasto.  Schłodzić 
w lodówce.  Galaretkę rozpuścić 
w 200 ml przegotowanej ciepłej  
wody, odstawić, by wystygła.  Na 
mleku ugotować budyń i pozo-
stawić do ostygnięcia.   Owoce 
czereśni  umyć, osuszyć i wydry-
lować.  Schłodzone ciasto cienko 
rozwałkować i włożyć do ma-
łych foremek.  Piec w  nagrza-
nym piekarniku na złoty kolor. 
Po wystudzeniu wyjąć z foremek. 
Babeczki napełniać budyniem 
i owocami, posmarować tężejącą 
galaretką, ostudzić.                                                                                                                   

Dżem Z cZereśNi

Składniki w proporcji  - 1 kg cze-
reśni, 1 kg cukru, 0,5 kg porzeczek.
Wykonanie – czereśnie umyć, 
usunąć pestki, przesypać cu-
krem i pozostawić, aby puściły 
trochę soku. Porzeczki umyć, 
zagotować w małej ilości wody, 
przetrzeć przez sito, zagoto-
wać. Do gorącego przecieru 
dodać czereśnie, gotować mie-
szając co pewien czas do uzy-
skania właściwej konsystencji. 
Nakładać gorące do słoików. 

plAceK Z WiśNiAmi

Składniki - 2 szklanki mąki, 2 ły-
żeczki proszku do pieczenia, 1 i 1/2 
szklanki cukru pudru, 3 żółtka,  
kostka masła, torebka cukru wa-
nilinowego, 1 kg wiśni, sok z 1/2 
cytryny,
aromat migdałowy.
Wykonanie - mąkę przesiać 
przez sito, wymieszać z prosz-
kiem do pieczenia i  szklanką 
cukru pudru. Dodać schłodzone 

masło i żółtka, szybko zagnieść 
ciasto, owinąć folią i wstawić do 
lodówki na 30 minut. Blachę 
wyłożyć papierem do pieczenia 
i wylepić ciastem. Wiśnie umyć, 
osączyć, wydrylować. Ułożyć na 
wierzchu ciasta i piec 45 minut 
w temp. 190°C. Z reszty cukru, 
soku cytrynowego i kilku kro-
pli aromatu migdałowego utrzeć 
lukier. Wystudzone ciasto polać 
lukrem. Udaje się też z morelami 
i ze śliwkami.

ryż Z WiśNiAmi
                                                                                                                           
Składniki - 35 dag ryżu, 3 szklanki 
mleka,  5 łyżek cukru pudru, 300 
ml śmietany, 30 ml sherry, 5 dag 
obranych migdałów, 50 dag wiśni 
(mogą być mrożone), 1/2 szklanki 
cukru, laska wanilii, 2 łyżki masła.                                                                                                                
Wykonanie -  ryż opłukać i osą-
czyć. Mleko zagotować. Laskę 
wanilii podzielić na dwie czę-
ści i dodać ją do mleka, włożyć 
masło i ryż. Gotować 25 min na 
małym ogniu, często mieszając. 
Zdjąć z  ognia. Usunąć laskę 
wanilii. Jeden migdał zachować 
w całości. Resztę posiekać. Do-
dać do ryżu, wsypać cukier pu-
der. Wymieszać i pozostawić do 
ostygnięcia. Śmietanę ubić trze-
paczką, wymieszać z wystudzo-
nym ryżem. Do środka włożyć 
cały migdał. W garnku zago-
tować pół szklanki cukru z 1/4 
szklanki wody. Włożyć wiśnie, 
gotować około 20 minut, aż płyn 
odparuje i sos zgęstnieje. Wlać 
sherry. Wymieszać, lekko wy-
studzić. Ryż włożyć do miseczek, 
obficie polać sosem wiśniowym.                                                                  

 Bożenna Warda, 
Lubelski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego
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KAsiA i KArOliNA 
W BrąZie

Dwa medale brązowe przy-
wiozły z rozegranych w Rybniku 
mistrzostw Polski juniorów w ta-
ekwon-do ITF reprezentantki 
Akademii Taekwon-do Virtus 
Łomazy. Katarzyna Gicewicz 
uległa w walkach kat. +65 kg 
Paulinie Pajor (WSKT Wroc-
ław), następnie wygrała w repa-
sażach z Klaudią Koryciak (TKD 
Świętochłowice) i zajęła trzecie 
miejsce. Podobnie jak Karolina 
Juszczak, która brąz otrzymała 
mimo porażki z późniejszą mi-
strzynią Patrycją Piętak (WSKT 
Wrocław), ponieważ w kat. do 50 
kg zgłosiły się jedynie cztery za-
wodniczki. Druga z podopiecz-
nych trenera Artura Romaniuka 
rywalizowała także w układach 
kup, lecz w 1/8 finału przegrała 
z Natalią Lipiec (CTKD Łódź).

W zawodach tak wysokiej 
rangi zadebiutowali taekwon-
docy UKS Hwa-Rang Janów 
Podlaski. Wprawdzie nie sta-
nęli na podium, ale byli wśród 
naszych ekip najliczniejsi. Oto 
efekty ich startów: Anita Junkie-
wicz w walkach kat. do 65 kg – 
porażka z późniejszą mistrzynią 
kraju Kamilą Kasprzak (GKT 
Gdańsk) a  w  repasażach wy-
grane z Marleną Adamską (KST 
Głubczyce) i Natalią Matiasz-
czyk (KTT Łódź) oraz przegrana 
z Olgą Jabłońską (KST Głub-
czyce), z którą wcześniej uległa 
inna janowianka Julia Różańska. 
Swoje walki przegrali też: Ka-
rolina Trochym w kat. do 60 kg 
– z Aleksandrą Lubotzką i w re-
pasażach z  Martyną Oberlan 
(obie Taekwon Kolbudy), a także 
w identyczny sposób Hubert Beń 
w kat. do 62 kg – z Mateuszem 
Radomskim (MKST Mińsk 
Maz.) i Maciejem Morawskim 
(Matsogi Ciechanów).

Jako ostatni z janowian wal-
czył, w  kat. do 68 kg, Błażej 
Sacharczuk. Najpierw wygrał 
z  Patrykiem Tylcem (LSKT 
Lublin), by następnie przegrać 
z Patrykiem Bejmem (Dragon 
Janów). Inny reprezentant Hwa-
-Rang – Robert Polubiec pokonał 
w układach kup Patryka Łukasie-
wicza (KKSW Lubin) i Marcina 
Kalbarę (MKST Mińsk Maz.), 
by w ćwierćfinale być gorzej oce-
nionym od Tomasza Jabłonow-

skiego (Matsogi Ciechanów).
Taekwondocy z Janowa Pod-

laskiego rywalizowali też w tech-
nikach specjalnych. Różańska 
była dziewiąta, Roberta Micha-
łowskiego i Polubca sklasyfiko-
wano na dziesiątym miejscu, zaś 
Junkiewicz – na siedemnastym

(mif)

pleBiscyTOWe 
ZWycięsTWO 

ZAWODNicZeK Z ŁOmAZ
W ostatnią niedzielę czerwca 

podczas X Jarmarku Jagielloń-
skiego w Łomazach ogłoszono 
wyniki zorganizowanego przez 
„Słowo Podlasia” XXVIII Plebis-
cytu na 10 Najpopularniejszych 
Sportowców Południowego Pod-
lasia za 2014 rok, pod patronatem 
marszałka woj. lubelskiego Sła-
womira Sosnowskiego. Konkurs 
zdominowały przedstawicielki 
taekwon-do ITF, głównie te 
szkolone w Łomazach.

W czołowej dziesiątce zna-
lazło się aż ośmioro reprezentan-
tów tej dyscypliny sportu. W tym 
zwycięzcy dwóch kategorii – se-
niorka Magda Bańkowska i ju-
niorka Karolina Juszczak. Tuż 
za tą drugą uplasowały się jej 
klubowe koleżanki: Aleksandra 
Sacharczuk i Katarzyna Gice-
wicz. W  ubiegłym roku cała 
czwórka występowała w barwach 
MKS Żak Biała Podlaska, a od 
nowego roku, ciągle pod szkole-
niową opieką Artura Romaniuka, 
reprezentuje barwy AT Virtus 
Łomazy. 

(mif)

reKOrD śWiATA i ZŁOTe 
meDAle FrANcisZKA 

sZABlUKA
W  dwóch międzynarodo-

wych imprezach w wyciskaniu 
sztangi leżąc uczestniczył ostat-
nio Franciszek Szabluk z ULPKS 
Gaj zalesie i z obu powrócił ze 
złotymi medalami. Podczas jed-
nej pobił nawet rekord świata.

Najpierw w Łucku (Ukraina) 
wywalczył tytuł mistrza świata 
WPA, uzyskując w  kategorii 
masters 225 kg, czyli wynik o 10 
kg lepszy pod dotychczasowego 
rekordu naszego globu. Dało mu 
to pierwsze miejsce oraz drugie 
wśród seniorów do lat 35. Dru-
gie złoto zdobył w mistrzostwach 
Europy federacji GPC, jakie ro-

zegrano w Eastbourne (Wielka 
Brytania). W kategorii wagowej 
100 kg masters zaliczył 220 kg 
i z tym rezultatem był też drugi 
w kategorii open. 

(mif)

ZAgrAŁy W FiNAle 
eNergA BAsKeT cUp

W  pier wsz ą n iedz ie l ę 
czerwca w Gdańsku odbył się 
finał rozgrywek Energa Basket 
Cup, największego w kraju tur-
nieju koszykówki dla młodzieży 
ze szkół podstawowych. Jako 
mistrzynie województwa lu-
belskiego uczestniczyły w nim 
uczennice z Konstantynowa.

Podopieczne Dariusza Do-
mitrza rozpoczęły imprezę od 
trzech porażek, ulegając w grupie 
ZS 1 Brzeg 46:52, ZSP 3 Ży-
rardów 10:70 i SP 16 Szczecin 
25:36. – Szczególnie żal meczu 
z Brzegiem, w którym na minutę 
przed końcem prowadziliśmy 
pięcioma punktami, by ostatecz-
nie ulec po dogrywce. Podobnie 
było ze Szczecinem. Wygrywa-
liśmy po trzech kwartach, by 
przegrać czwartą i całe spotkanie 
– opowiada trener.

Ostatecznie konstantyno-
wianki występujące w składzie: 
Alicja Janczak, Wiktoria Filipiuk, 
Martyna Przybysławska, San-
dra Kapłan, Aleksandra Broda, 
Anna Celińska, Sara Fedczuk, 
Julia Bencikowska, Oliwia Ma-
ckiewicz, Małgorzata Andrzejuk, 
Magda Jakoniuk i Aleksandra 
Nowicka sklasyfikowano jako 
czternaste, ponieważ w dalszej 
części turnieju przegrały z SP 7 
Kraków 31:34 oraz wygrały z SP 
13 Starachowice 41:16. 

(mif)

pOBiegli Z pOlsKą
Miłośnicy lekkiej atletyki 

z Rokitna, Szóstki i Terespola 
wzięli udział w zorganizowanej 
w  końcu maja ogólnopolskiej 

akcji Polska Biega. W Rokitnie 
dystans wyniósł 1800 m i wiódł 
leśnym traktem. Na starcie sta-
nęło 67 osób, a najmłodszy z nich 
– Maksymilian Szpyruk – miał 
zaledwie 3,5 roku. Wszyscy otrzy-
mali soczki i wafelki ufundowane 
przez miejscowy Urząd Gminy.

W Terespolu bieg zorgani-
zował miejscowy Klub Olim-
pijczyka. Uczestniczyło w nim 
blisko stu biegaczy z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 1. 
Trasa wiodła centralnymi ulicami 
miasta, a biegnący stanowili ko-
lorową i dość hałaśliwą grupę, 
czym zwracali uwagę przechod-
niów i kibiców. Wszyscy zwartą 
grupą i w dobrej kondycji dotarli 
do mety, gdzie każdy otrzymał 
baton regeneracyjny i dyplom. 
Nagrodę w konkursie na naj-
lepsze hasło przyznano Paulinie 
Fedorczuk, a za najlepsze prze-
branie wyróżniono Mateusza 
Dąbrowskiego. 

(mif)
 

TrójBOjem 
ZAKOńcZyli seZON 
Na boisku Szkoły Podstawo-

wej w Konstantynowie rozegrano 
finał naszego powiatu w trójboju 
lekkoatletycznym dziewcząt 
i chłopców. W rywalizacji dziew-
cząt wygrała Szkoła Podstawowa 
w Sławacinku Starym, natomiast 
wśród chłopców gospodarze. 
Tymi zawodami zakończono 
sportowy rok szkolny 2014/15.

Mistrzowskie tytuły wywal-
czyli: Sławacinek Stary – Patrycja 
Szachniuk, Dominika Teleczyń-
ska, Anna Wajs, Wiktoria Gagiń-
ska, Weronika Andrusiuk i Maja 
Łupawska; Konstantynów – Piotr 
Sadecki, Sebastian Andrzejuk, 
Michał Jakoniuk, Daniel Poża-
rowszczyk i Marcel Pawłowicz.

Na da lszych miejscach 
uplasowały się uczennice szkół 
w Łomazach, Konstantynowie, 
międzyrzeckiej „dwójki”, Kod-
nia, Chotyłowa, Swór, Rossosza 
i  Tucznej, a  także uczniowie 
międzyrzeckiej „dwójki”, Sława-
cinka Starego, Woskrzenic Du-
żych, Tucznej, Łomaz, Kodnia, 
Rossosza i Chotyłowa. Najlep-
szą zawodniczką została Aneta 
Nowosielska z Łomaz, a zawod-
nikiem – Jan Lichaczewski ze 
Sławacinka Starego. 

(mif)

F. Szabluk na najwyższym stopniu 
podium ME
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Klub Olimpijczyka w Teres-
polu był inicjatorem spotkania 
polskich i  białoruskich olim-
pijczyków. Doszło do niego 12 
czerwca br. Uczestnikami byli: 
Jurij Dołgopałow, olimpijczyk 
z Pekinu i Londynu w strzelaniu; 
Irina Kulesza, brązowa meda-
listka IO z Londynu w podno-
szeniu ciężarów; Jekatierina 

Na sali sportowej Szkoły 
Podstawowej im. Adama Mi-
ckiewicza w  Konstantynowie 
odbył się II Ogólnopolski tur-
niej minikoszykówki dziewcząt 
rocznik 2002/2003 o  puchar 
starosty bialskiego. W turnieju 
22-24 maja uczestniczyli: UKS 
Basket 47 Białystok, UKS Je-
dynka Łapy, MKK Sokołów 
Podlaski, MUKS Stoczek 45 
Białystok, MUKS Piaseczno 
i ULPKS Konstantynów.W trzy-
dniowych zmaganiach sporto-

Niecodzienne spotkanie
Terespol

Kruczenog, mistrzyni świata 
w strzelectwie; Dariusz Goź-
dziak, złoty medalista IO z Bar-
celony w pięcioboju; Kazimierz 
Czarnecki, brązowy medalista 
IO z Montrealu w podnoszeniu 
ciężarów; Władysław Zieliński, 
3-krotny olimpijczyk: Rzym, 
Tokio, Meksyk, brązowy me-
dalista z  Rzymu w  kajakach; 

PKOL w Warszawie reprezen-
towała Elżbieta Kwiatkowska. 
Świadkiem zdarzenia była mło-
dzież obu terespolskich szkół. 
Spotkanie przebiegało w miłej 
atmosferze, padło wiele pytań 
dotyczących kariery zawodni-
czej, jak i  działalności po jej 
zakończeniu. Nasi sympatyczni 
goście odpowiadali na pytania, 
rozdali mnóstwo autografów, 
pozowali do zdjęć. Spotkanie 
zakończyło się brawami na sto-
jąco. 

Ponadto goście zwiedzili 
stadninę koni w Janowie Podla-
skim. Tutaj z kolei olimpijczycy 
zadawali mnóstwo pytań, widać 
było, że miejsce wzbudziło ich 
ciekawość i wywarło olbrzymie 
wrażenie.

W Białej Podlaskiej odbyło 
się spotkanie z rektorem i dzieka-
nem AWF. Zwiedziliśmy obiekty 
uczelni, a na koniec spotkaliśmy 
się z przedstawicielami Klubu 
Biegacza.

Fot i tekst: Krystyna Pucer

Zmagania pod koszem
Gmina Konstantynów

wych rozegrano 15 meczów.  
Kolejność zdobytych miejsc 
przedstawia się następująco: I  
- UKS Jedynka Łapy - 9 pkt, II  
- UKS Basket 47 Białystok  
- 8 pkt, III - MKK Sokołów Pod-
laski - 8 pkt, IV - ULPKS Iskra 
Konstantynów - 8 pkt, V - MUKS 
Piaseczno - 7 pkt, VI - MUKS 
Stoczek 45 Białystok - 5 pkt. 
MVP turnieju: Julia Brzozow-
ska - UKS Jedynka Łapy. Wy-
różniające się zawodniczki to: 
Alicja Janczak - ULPKS Iskra 

Konstantynów, Weronika Kieżel 
- MUKS Stoczek 45 Białystok, 
Paulina Dojnieko - UKS Basket 
47 Białystok, Natalia Sędzik - 
MUKS Piaseczno, Gabriela 
Galant - UKS Jedynka Łapy, 
Marta Jurczak - MKK Sokołów 
Podlaski. Turniej zorganizował 
Dariusz Domitrz. Organizato-
rzy dziękują starości Tadeuszowi 
Łazowskiemu za ufundowanie 
pucharów i nagród.

Marek Horbowicz
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Andrzej Kołpak senior 
lekkoatleta z Białej Podlaskiej 
powrócił z  tytułami z 25 Mi-
strzostw Polski w Lekkiej Atle-
tyce Weteranów. Odbyły się one 
27-28 czerwca w Toruniu. W bie-
gach na 200 m sportowiec zdobył 
5 miejsce, natomiast w biegach na 
400 m i skoku wzwyż brązowe 
medale. 

(a)

W sportowej i serdecznej at-
mosferze przebiegał I Otwarty 
turniej tenisa ziemnego o pu-
char sołtysa Małaszewicz, który 
odbył się 14 czerwca na korcie 
tenisowym przy Zespole Szkół 
im. Stanisława Władysława 
Reymonta w Małaszewiczach. 
Śmiało można powiedzieć, że 
turniej miał rangę ogólnopol-
ską, wśród siedmiu uczestników 
znaleźli się bowiem zawodnicy 
z Warszawy, Siedlec oraz Te-
respola. Każdy rozegrany mecz 
dostarczał wielu wrażeń, a za-
wodnicy wykazali się nie tylko 
umiejętnością gry w tenisa, ale 
także doskonałą kondycją i wy-
trzymałością. Warto zaznaczyć, 
że tenisiści musieli rozgrywać 

Jubileuszowy, X Bieg Przy-
jaźni odbył się 13 czerwca 2015 r. 
na trasie Terespol – Brześć. Or-
ganizatorami byli: Urząd Miasta 

Terespola i Brześcia, Klub Olim-
pijczyka przy ZSO nr 1 i Miejski 
Ośrodek Kultury w Terespolu. 
Patronat honorowy nad biegiem 
objął Polski i Białoruski Komitet 
Olimpijski. 

Zawody rozpoczęły się 
zgodnie z ceremoniałem olim-
pijskim. Flagę olimpijską uro-
czyście wnieśli i wciągnęli na 
maszt: Jekatierina Kruczenog 
– MŚ w  strzelaniu, Irina Ku-
lesza – brązowa medalistka IO 
w  Londynie w  podnoszeniu 
ciężarów, Dariusz Goździak – 
złoty medalista IO z Barcelony 
w pięcioboju, Kazimierz Czar-
necki – brązowy medalista IO 
w  Montrealu w  podnoszeniu 
ciężarów. W sztafecie z pochod-
nią wystąpili: Elżbieta Kwiat-
kowska – przedstawiciel PKOL, 
Jurij Dołgopałow – olimpijczyk 
z Pekinu i Londynu. Znicz zapa-
lił Władysław Zieliński – trzy-
krotny olimpijczyk, brązowy 
medalista z Rzymu w kajakach. 
Apel Olimpijski odczytał Ma-
teusz Skulimowski – reprezentant 

Sukces 
bialskiego 
lekkoatlety

Tenisowy turniej 
w Małaszewiczach

Gmina Terespol

Z Terespola do Brześcia 
w obecności 6 olimpijczyków

Bieg Przyjaźni

kolejne sety w pełnym słońcu, co 
bez wątpienia utrudniało im grę. 

Niekwestionowanym zwy-
cięzcą turnieju został Piotr 
Szyszkowski, drugie miejsce za-
jął Bogdan Pietraszuk, zaś trze-
cie Wiesław Żuk. Na kolejnych 
miejscach uplasowali się: Łukasz 
Woźniak, Andrzej Korneluk, Ja-
rosław Ciepłowski, Karol Butrym 
i Piotr Butrym. 

Turniej zorganizowała Ka-
mila Korneluk we współpracy 
z Katarzyną Dąbrowską, Edytą 
Wójcik, Karoliną Mroczek, Syl-
wią Popławską i Wiolettą Niczy-
poruk. Sponsorem napojów dla 
uczestników turnieju były Deli-
katesy Centrum. 

KK

Polski w podnoszeniu ciężarów, 
uczestnik MŚ. Zabierając głos 
przedstawiciele władz samorzą-
dowych na czele z burmistrzem 

Jackiem Danielukiem życzyli za-
wodnikom jak najlepszych wyni-
ków, zgodnie z zasadami fair play. 
Pozdrowienia od rodziny olim-
pijskiej przekazali olimpijczycy 
reprezentujący Polskę i Białoruś. 
W  imieniu zawodników głos 
zabrał Krzysztof Piech – jedyny 
uczestnik wszystkich edycji biegu. 

Honorowy strzał, sygnał do 
startu oddał Dariusz Goździak. 
Wystartowało ok. 90 zawodni-
ków z Białorusi, Rosji, Ukrainy 
i Polski. Pomimo upału wszyscy 
w dobrej kondycji dotarli do mety. 
Najlepszych 3 zawodników w po-
szczególnych kategoriach wie-
kowych, w kategorii open oraz 
najstarszy i najmłodszy zawod-
nik otrzymali dyplomy, medale 
i nagrody rzeczowe. Ceremonię 
dekoracji najlepszych uświetniły 
barwne występy taneczne dzieci.

Wygrał Aniaskevich Aliak-
sandr, a  wśród kobiet Zasim 
Natalia. Jednak jak zawsze 
zwycięzcą był sport, jego ideały 
i przyjaźń.

Tekst i zdj. K.Pucer
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3 czerwca 2015 r. na stadio-
nie sportowym odbyły się XII 
biegi uliczne „Rzeka Bug Gra-
nicą Unii Europejskiej”. Uroczy-
stego otwarcia dokonał sekretarz 
gminy Gerard Skalski, który 
w swoim wystąpieniu do mło-
dych sportowców nawiązał do 
rocznicy wejścia Polski do Unii 
Europejskiej i historii poprzed-
nich edycji biegów 

Rozegrano 16 biegów w sześ-
ciu kategoriach wiekowych 
dziewcząt i chłopców, w których 
udział wzięło 234 zawodni-
ków z gmin: Tuczna, Piszczac, 
Hanna, Sławatycze. Organi-
zatorem zawodów był Gminny 
Ośrodek Kultury i Zespół Szkół 
w Sławatyczach przy finansowym 
wsparciu Starostwa Powiatowego 
w  Białej Podlaskiej i  Urzędu 
Gminy Sławatycze. Czołowe 
miejsca w poszczególnych bie-
gach zajęli: dziewczęta 2009 i mł. 
bieg na 300 m Laura Andrzeje-
wicz, Laura Tyszczuk, Paulina 
Stupak (wszystkie ze Sławatycz); 
chłopcy 2009 i mł. bieg na 300 
m Szymon Matczuk (Hanna), Ja-
kub Mrozek, Szymon Ostapczuk 
(obaj ze Sławatycz); dziewczęta 
2006-2008 bieg na 500 m Mar-
tyna Sozoniuk (Tuczna), Diana 
Hałaszuk (Sławatycze), Natalia 
Jastrzębska (Tuczna); chłopcy 
2006-2008 bieg na 500 m Da-
niel Skalski (Sławatycze), Michał 

Druga sesja wiosenna V 
Grand Prix Terespola w szachach 
odbyła się 14 czerwca. Walczyli 
w niej szachiści z Terespola i Sła-
watycz.

Końcowe wyniki turnieju 
przedstawiają się następująco 
w poszczególnych kategoriach 
wiekowych: powyżej 18 lat 1 
miejsce zajął Marek Ferens 6,0 
pkt., 2 miejsce Sławomir Le-
szek 5,5 pkt., 3 miejsce Dariusz 
Pawłowski 4,0 pkt.; do lat 18 1 
miejsce wywalczył Mateusz Pro-
kopiuk 5,0 pkt., 2 miejsce Marcin 
Dudek 4,5 pkt., 3 Marek Proko-
piuk 4,0 pkt.; do lat 12 1 miejsce 
Kacper Wieczorek 3,0 pkt., 2 
miejsce Paweł Ferens 2,5 pkt.

Turniej stał na wysokim 
poziomie, a partie były bardzo 

Walczyli szachiści 
z Terespola i Sławatycz

zacięte. Nie zabrakło też drama-
turgii i niespodziewanych zwro-
tów akcji. 

Najmłodszym zawodnikiem 
turnieju został syn zwycięzcy Pa-
weł Ferens, a najstarszym Leon 
Kuprys. Nagrodę otrzymała też 
córka wicemistrza tej sesji Ola 
Leszek. Zawodnicy otrzymali 
puchary i dyplomy.

Organizatorzy dziękują 
sponsorom za ufundowanie na-
gród. Są nimi: MOK Terespol, 
Rebutr II - Władysław Grzelak 
i  Info Service - Mariusz Ko-
zioł.

Trzecią sesję jesienną planują 
we wrześniu, na którą już dziś za-
praszają wszystkich miłośników 
królewskiej gry.

Tekst i foto: MF

Biegali 
przy granicy Unii

Gmina Sławatycze

Czapski (Tuczna), Wojciech Kli-
miuk (Sławatycze); dziewczęta 
2004-2005 bieg na 500 m Mo-
nika Nestioruk (Połoski), Natalia 
Moszkowska (Tuczna), Wikto-
ria Skubisz (Chotyłów); chłopcy 
2004-2005 bieg na 700 m Pa-
tryk Suwalski, Adrian Suwalski 
(obaj ze Sławatycz), Adam Czech 
(Tuczna); dziewczęta 2003 bieg 
na 700 m Klaudia Boguszewska 
(Sławatycze), Patrycja Stolarczuk 
(Hanna), Aleksandra Miszczuk 
(Chotyłów); chłopcy 2003 bieg 
na 1000 m Michał Wołosiuk, 
Szymon Mrozek (obaj ze Sła-
watycz), Jakub Ustymowicz 
(Tuczna); dziewczęta 2002 bieg 
na 700 m Iza Zagajska (Cho-
tyłów), Roksana Gilewska (Po-
łoski), Julia Sawczuk (Tuczna); 
chłopcy 2002 bieg na 1000 m 
Łukasz Darczuk (Dańce), Łu-
kasz Libiszewski (Połoski), Da-
wid Korzeniewski (Sławatycze); 
dziewczęta 2001 bieg 1000 
m Katarzyna Milart, Kamila 
Siomka (obie z Hanny), Domi-
nika Matysiak (Tuczna); chłopcy 
2001 bieg na 1500 m Dawid Za-
gajski (Sławatycze), Mateusz Ni-
czyporuk (Chotyłów), Arkadiusz 
Jaworski (Hanna); dziewczęta 
1999-2000 bieg na 1500 m Sara 
Zagajska (Sławatycze), Adrianna 
Borysiewicz (Chotyłów), Klaudia 
Romańczuk; chłopcy 1999-2000 
bieg na 1500 m Andrzej Zagajski 

(Chotyłów), Maciej Baj, Jakub 
Matczuk (obaj z Hanny); open 
kobiet bieg na 2000 m Sara Za-
gajska (Sławatycze), Katarzyna 
Milart (Hanna), Klaudia Bogu-
szewska (Sławatycze); open męż-
czyzn bieg na 3000 m Maciej Baj 
(Hanna), Paweł Miłosz, Patryk 
Suwalski (obaj ze Sławatycz).

Zawodnicy, którzy zajęli 
miejsca  I-III otrzymali medale 
i dyplomy, natomiast za miejsca 
IV-VI pamiątkowe dyplomy. 
Nagrody i wyróżnienia wręczał 

sekretarz gminy  Gerard Skal-
ski. Sędzią głównym biegów 
był Bogdan Bandzerewicz, na-
uczyciel wychowania fizycznego 
miejscowego Zespołu Szkół. Spi-
kerkę zawodów prowadził Bole-
sław Szulej, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury. Organizatorzy 
dziękują wszystkim uczestnikom 
biegów za  sportową  rywalizację 
upamiętniającą ważne wydarze-
nie historyczne.

BS
Foto: R. Szczur
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Quiz Gościńca
Z zasobów Stowarzyszenia 

Miłośników Historii Międzyrzeca Podlaskiego 
Przewodnik po PROW 2014-20120

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
przewidziano wsparcie dla młodych rolników jako Premia dla 
młodych rolników. Ma na celu ułatwienie rozpoczęcia samo-
dzielnego prowadzenia działalności rolniczej przez młode osoby.

1. Pomoc w postaci premii może być przyznana osobie, 
która do dnia złożenia wniosku:
A/ Nie posiada gospodarstwa rolnego i zamierza rozpo-

cząć działalność rolniczą,
B/ Nie posiada gospodarstwa rolnego lub jest już właści-

cielem gospodarstwa  ale nie  dłużej niż 12 miesięcy 
przed złożeniem wniosku i nie prowadzi działalności 
rolniczej jako kierujący,

C/  Jest właścicielem gospodarstwa rolnego, prowadzi 
działalność rolniczą ale nie dłużej niż 12 miesięcy 
przed złożeniem wniosku.

2. Aby otrzymać premię dla młodych rolników należy 
przejąć gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rol-
nych:
A/ Co najmniej równą średniej krajowej,
B/ Co najmniej równą średniej wojewódzkiej,
C/ Równą średniej wojewódzkiej w przypadku gospo-

darstw położonych w województwach o średniej niż-
szej niż krajowa,

3. W ramach premii nie będą wspierane gospodarstwa, 
których głównym kierunkiem będzie:
A/ Uprawa roślin na cele energetyczne,
B/ Uprawa malin, truskawek,
C/ Przetwórstwo produktów rolnych wytwarzanych  

w gospodarstwie,
4. Pomoc młodym rolnikom będzie przyznawana według:
A/ Daty złożenia wniosku,
B/ Będzie losowanie wyznaczające kolejność przyznawa-

nia pomocy
C/  W kolejności wynikającej z sumy uzyskanych punktów 

określonych kryteriami wyboru.
Bożenna Warda 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

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

 Rozwiązanie Quizu Gościńca nr 04/2015
1 –B
2 –A
3 - B
4 – A

Niestety, tym razem nikt nie nadesłał   prawidłowych 
odpowiedzi.Z życia wsi w gminie Międzyrzec Podlaski z lat 30 i 40. ub. wieku.
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