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gościniec samorz¹dowy
INFORMACJA O PRACY 

ZARZĄDU POWIATU 
W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Od ukazania się podwójnego nu-
meru Gościńca Bialskiego (lipiec, sier-
pień 2011 r.) Zarząd:
1. Zaopiniował projekt uchwały Ra-

dy Powiatu w sprawie ustalenia 
opłat za usunięcie pojazdu z drogi 
na terenie Powiatu Bialskiego oraz 
za jego parkowanie na parkingu 
strzeżonym wyznaczonym przez 
Starostę Bialskiego.

2. Uzgodnił bez uwag projekt decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego polegającej na 
przebudowie drogi gminnej Nr 
101285L w ulicach Nadwisznic-
kiej i Topolowej w miejscowości 
Rossosz na działkach przyległych 
do pasa drogowego drogi po-
wiatowej Nr 1102L Rossosz-Du-
bica Dolna i drogi powiatowej Nr 
1103L Rossosz–Brzozowy Kąt – dr. 
kraj.63 w miejscowości Rossosz.

3. Zapoznał się z Opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w sprawie 
informacji o przebiegu wykona-
nia budżetu powiatu za I półrocze 
2011 roku.

4. Zapoznał się z informacją koor-
dynatorów lokalnych w projekcie 
„Pozalekcyjna Akademia Kom-
petencji” z LO im.gen.Wł.Sikor-
skiego oraz z LO im.Bohaterów 
Warszawy w Terespolu w spra-
wie zmiany osób prowadzących 
zajęcia: matematyczne, języka 
angielskiego, historyczne.

5. Zaakceptował wybór oferty w 
otwartym konkursie ofert na reali-
zację „Profilaktycznego programu 
wczesnej diagnostyki osteoporo-
zy”. Spośród dwóch ofert wybra-
no tę Lubelskiego Centrum Dia-
gnostycznego Tomasz Blicharski 
ze Świdnika.

6. Na wniosek Zespołu Szkół im.Wł.
St.Reymonta w Małaszewiczach 
przyznał tej szkole środki finan-
sowe na uzupełnienie wyposa-
żenia oraz na wydatki związane 
z oddaniem do użytku internatu 
szkolnego.

7. Zaakceptował wniosek Wydziału 
Geodezji, Katastru i Nieruchomo-
ści Starostwa Powiatowego w 
sprawie zaplanowania w budżecie 
bieżącego roku środków na prze-
kwalifikowanie gruntów rolnych 
na grunty leśne na podstawie 
przepisów o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich ze środków 
Europejskiego funduszu rolnego 
na rzecz rozwoju obszarów wiej-
skich.

8. Wyraził zgodę na przeznaczenie 
środków finansowych na wyko-
nanie niezbędnych podziałów 
geodezyjnych mających na celu 
wydzielenie nieruchomości za-
jętych pod drogę powiatową nr 
1083L w obrębie Bordziłówka gm. 
Rossosz.

9. Zatwierdził odpowiedź Wydziału 
Rolnictwa i Środowiska na pismo 
radnego powiatu Romualda Ku-
lawca w sprawie udzielenia infor-
macji gdzie i za jaką cenę rolnicy 
mogą sprzedać zebrane w tym 
roku zboże.

10. Zaopiniował projekty uchwał Ra-
dy Powiatu w sprawach: zmian 
w budżecie Powiatu Bialskiego 
na 2011 rok, zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej, zatwierdze-
nia Regulaminu Rady Społecznej 
działającej przy SP ZOZ w Między-
rzecu Podlaskim.

11. Zapoznał się z informacją kierow-
ników jednostek powiatowych 
o dokonanych przeniesieniach 
wydatków bieżących w miesiącu 
wrześniu 2011 r.

12. Wyraził zgodę na rozwiązanie  
z Prezydentem Miasta Biała Podl. 
umowy o najem garażu położone-
go przy ul.Brzeskiej 101.

13. Zapoznał się z pismem mieszkań-
ca Leśnej Podlaskiej w sprawie 
sprzedaży lokalu mieszkalnego  
w Leśnej Podlaskiej, bez przetargu 
z zastosowaniem obniżenia ceny.

14. Zatwierdził wystąpienie do wójta 
gm. Piszczac w sprawie udzielenia 
informacji na temat drogi gminnej 
w związku z pismem mieszkań-
ców Kościeniewicz o odszkodo-
wanie za nieruchomość.

15. Zapoznał się z pismem Urzędu 
Miasta w Terespolu w sprawie 
przekazania na własność Miastu 
Terespol w drodze darowizny lo-
kalu mieszkalnego w Terespolu  
i skierował do rozpatrzenia przez 
Wydział Geodezji, Katastru i Nie-
ruchomości.

16. Wyraził zgodę na nieodpłatne 
ustawienie tablicy informacyj-
no-promocyjnej w związku z pi-
smem Urzędu Marszałkowskie-
go w Lublinie w sprawie oznako-
wania szlaku wielokulturowego  
w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Polska-Białoruś-
Ukraina 2007-2013 dotyczące 
Dworku – Muzeum Kraszewskie-
go w Romanowie.

17. Po zapoznaniu się z wnioskiem 
Stowarzyszenia Inicjatyw Lokal-
nych w Żeszczynce o wsparcie 
finansowe imprezy pod nazwą 

„Święto mleka” w dniu 18 wrze-
śnia 2011 r. zdecydował o ufundo-
waniu nagród książkowych.

18. Zapoznał się z wnioskiem Uzupeł-
niającego Liceum Ogólnokształ-
cącego dla Dorosłych Edukacji 
Innowacyjnej w Międzyrzecu 
Podlaskim o udzielenie dotacji na 
2012 rok.

19. Rozpatrzył odmownie wniosek 
Strażackiej Orkiestry Dętej w Ło-
mazach o wsparcie finansowe 
zakupu instrumentu muzycznego  
o nazwie TUBA ES.

20. Zapoznał się z informacją o kon-
troli finansowej w Bialskim Szkol-
nym Związku Sportowym w Białej 
Podlaskiej przeprowadzonej 23 
sierpnia 2011 r.

21. Zapoznał się z pismem firmy 
Garden Service w sprawie zarzą-
dzania dawnym dworcem PKS  
w Białej Podlaskiej zlokalizowa-
nym przy Placu Wojska Polskiego.

22. Skierował do Zarządu Dróg Po-
wiatowych pismo soł tys wsi 
Utrówka w imieniu mieszkańców, 
w sprawie ujęcia w budżecie 2012 
r. budowy drogi powiatowej przez 
tę wieś wraz z pismem wójta 
gm.Międzyrzec Podl. z deklaracją 
przeznaczenia środków finanso-
wych na dokumentację.

Zarząd Powiatu podją ł uchwały  
w sprawach:

1. zaopiniowania wniosku o zezwo-
lenie na realizację inwestycji dro-
gowej (budowa drogi gminnej 
w miejscowości Mościce Dolne 
gm. Sławatycze),

2. wydania opinii o pozbawieniu 
dotychczasowej kategorii drogi 
powiatowej i zaliczeniu jej do ka-
tegorii dróg gminnych (na terenie 
powiatu siemiatyckiego),

3. postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego pod nazwą: 
Dostawa materiałów dydaktycz-
nych niezbędnych do realizacji 
projektu „Pozalekcyjna Akademia 
Kompetencji” (w trybie przetargu 
nieograniczonego),

4. odwołania ze stanowiska dyrekto-
ra Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Międzyrzecu Podlaskim,

5. powołania komisji do przeprowa-
dzenia odbioru końcowego zada-
nia pn. Przebudowa i adaptacja 
budynku na internat ZS im.Wł.
St.Reymonta w Małaszewiczach 
w ramach projektu pn. Przebu-
dowa i rozbudowa infrastruktury 
szkół prowadzonych przez powiat 
bialski.

Elżbieta Onopiuk
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B i a ł a  Po d l a s k a

ze szczególnym rodzajem kodeksu, 
który przypomina o potrzebie obrony 
życia biednych i ubogich, a zwłaszcza 
kobiet. Podkreśla rangę sprawiedli-
wości, prawdomówności i prawa. Nie 
można zapominać, że to wszystko wy-
nikało z jego więzi z Panem Bogiem. 

Po Mszy św. odbyła się uroczysta 
sesja rady miasta, podczas której ze-
brani goście wysłuchali wykładu prof. 
dr hab. Bernadetty Puchalskiej – Dą-
browskiej „Święty Jozafat Kuncewicz 
we współczesnej hagiografii polskiej”. 
W czasie spotkania wręczono żonie 
zmarłego prof. Henryka Mierzwińskie-
go tytuł „Zasłużony dla Miasta Biała 
Podlaska”, przyznany profesorowi 
przez Radę Miasta Biała Podlaska.

Jarmarkowe rozrywki 
Czwartkowy dzień upłynął też pod 

znakiem muzyki i smakołyków. Na 
scenie, ustawionej na placu Wolno-
ści, zaprezentowały się bialskie kapele  
i zespoły. Były konkursy, prezentacje 
 i degustacje. Na bialczan czekała m.in. 
zupa michałowa. W centrum Białej 
rozstawiono kramy z regionalnymi se-
rami, swojską wędliną i pysznymi cia-
stami. Swoje dokonania prezentowali 
też twórcy ludowi. Bialczanie chętnie 
zaglądali do stoisk przygotowanych 
przez pracownie ginących zawodów, 
które działają przy GOK w Białej Pod-
laskiej. Wokół placu Wolności zor-
ganizowano też III Sztafetowe Biegi 
Michałowe, w których wzięli udział 
uczniowie bialskich szkół. Emocji było 
co niemiara. 

Pomysł organizowania Dni Patrona 
Białej Podlaskiej św. Michała Archa-
nioła pojawił się z chwilą erygowania 
parafii pod jego wezwaniem. Dziś te 
uroczystości nazywane są imienina-
mi miasta. 

AWAW

Srebrno-bursztynową figurę poświecił ks. bp Antoni Dydycz

Swoich sił przy tkackim warsztacie mógł spróbować każdy, instrukcji udzielały panie z Hruda

Na Michałowym Jarmarku można było kupić biżuterię, drewniane sztućce i zabawki oraz ciekawe bibeloty









199/2011 czasopismo samorządu powiatu bialskiego

G m i n a  K o d e ń

i współpracującym z gminą. 
Rozstrzygnięto konkurs na 
„Najpiękniejszy ogród lub 
estetyczną zagrodę”.

Oprawę muzyczną za-
pewniły zespół Don Vasyl  
i Cygańskie Gwiazdy oraz 
Ramolsi.  Do późnych go-
dzin nocnych bawił wszyst-
kich Zespół AVIS.

1511 rok – pamiętna 
data dla Kodnia… Chlub-
ne początki miejscowości,  
w której istniejemy i z którą 
jesteśmy związani. Oby lata 
historii zapisanej wydarze-
niami bohaterskimi, niepo-
spolitymi, wzbudzającymi 
podziw, a jednocześnie tymi 
powszednimi, małymi, zwy-
czajnymi były dla potomnych 
sposobnością do naślado-
wania, zadumy, przestrogą, 
próbą wyciągnięcia lekcji z 
życia… Uczyniliśmy wszyst-
ko, co w naszej mocy, doło-
żyliśmy wszelkich starań na 
miarę naszych ludzkich moż-
liwości, by obchody 500-le-
cia Kodnia spełniły oczeki-
wania każdego mieszkańca 
gminy. Swój czas, wysiłek, 
zdolności, energię, emocje, 
marzenia ofiarowaliśmy po 
to, by uczyć się wspólnej 
pracy, podejmowania dzia-
łań, dążenia do jedności… 
Niech również nasze czyny 
zapiszą karty historii tym, co 
ludzkie, szlachetne, cenne,  
a potomni  wybaczą potknię-
cia, niedomagania, słabości. 
Nie zapominając o przeszło-
ści, żyjmy w teraźniejszości 
i poszukujmy wspólnych, 
nowych, otwartych, tych nie-
uczęszczanych dróg…

Beata Kupryś
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G m i n a  Tu c z n a

budynku), adaptacja budyn-
ku komunalnego na świetlice 
w Wólce Zabłockiej, Wól-
ce Zabłockiej Kolonii oraz  
w Żukach, w Tucznej (no-
we łazienki w Domu Stra-
żaka), w Dąbrowicy Dużej 
(malowanie, remont pod-
łogi, odnowienie łazienek);  
w POM Międzyleś wykonano 
generalny remont budynku  
z przeznaczeniem na świe-
tlice wiejską (wykonanie 
nowych stołów i ławek);  
w Choroszczynce (wykona-
nie podbitek na zewnątrz 
budynku, tynkowanie i ma-
lowanie elewacji, wymiana 
okien i remont wnętrza);  
w Bokince Pańskiej (wymia-
na drzwi, położenie płytek); 
a także modernizacja drogi 
nr 101137 dojazdowej do 
gruntów rolnych w miej-
scowości Tuczna.  Ogólny 
koszt inwestycji w 2010 r. to 
6.012.964,43 zł z tego inwe-
stycje realizowane wspólnie 
z powiatem 261.744,11 zł.

Największy solar 
w powiecie 

Jak pochwalił się wójt  
„W budynku naszego Zespo-
łu Szkół w Tucznej umiejsco-

wiona jest największa instala-
cja solarna w powiecie, która 
ogrzewa ciepłą wodę użytko-
wą i wspomaga system cen-
tralnego ogrzewania obiektu. 
Środki na tę inwestycję gmi-
na Tuczna pozyskała z Eko-
Funduszu”. Ponadto w Ze-
spole Szkół w Tucznej od paź-
dziernika prowadzone będą 
zajęcia edukacyjne - ,,Indywi-
dualizacja procesu nauczania  
i wychowania uczniów klas 
I-III szkół podstawowych  
w gminie Tuczna pod na-
zwą „Przez zabawę do wie-
dzy”. Wartość  projektu wy-
nosi 75.780,- zł  Natomiast  
w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej, która jednocześnie 
pełni funkcję centrum kultury 
wszyscy mieszkańcy gminy 
mają możliwość bezpłatne-
go korzystania z Internetu 
dzięki   temu, że  w placówce 
realizowany jest  projekt pod 
nazwą ,,Wioska interneto-
wa-kształcenie na odległość 
na terenach wiejskich”. Pro-
jekt jest współfinansowa-
ny przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. 

UG Tuczna
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i 150 mm, zaś obrońcy mieli ok. 2500 
żołnierzy, 30 czołgów Renault FT-17 i 5 
TKS oraz 19 dział 75 mm. Od 14 do 16 
września Zgrupowanie Brześć odparło 
siedem niemieckich ataków, ponosząc 
znaczące straty. W niektórych oddzia-
łach wynosiły one nawet  40% Gen. 
Plisowski został ranny odłamkiem 
w plecy, major Komarnicki w szyję, 
zaś szef sztabu ppłk. A. Horak doznał 
kontuzji. Szpital w Twierdzy Brzeskiej 
był przepełniony, służby medyczne 
pod ostrzałem artyleryjskim i nalo-
tami bombowymi przeprowadzały 
operacje chirurgiczne oraz opatrywa-
ły rannych.  

 Po południu 16 września (sobota) 
dowództwo obrony twierdzy otrzy-
mało informację, że oczekiwana po-
moc nie nadjedzie. Gen. Plisowski 
na zwołanej wieczorem odprawie 
dowódców, podjął decyzję o opusz-
czeniu Twierdzy Brzeskiej bez pod-
dawania się i kapitulacji. Uznano, że 
najbezpieczniejsza droga ewakuacji 
wiedzie przez Wyspę Zachodnią i Bra-
mę Terespolską (nieatakowaną do 
16 września) w kierunku na Terespol 
i następnie drogą wzdłuż umocnień 
twierdzy do szosy na Dobratycze – 
Kodeń – Włodawę. Wyjście oddziałów 
zaplanowano o zmierzchu. 

Sztab XIX Korpusu Pancernego 
nie znając wstępnej decyzji dowódcy 
Zgrupowania Brześć o wyjściu obroń-
ców z Twierdzy, rozpatrywał dwa 
warianty, mające przyczynić się do 
złamania oporu obrońców. Pierwszy 
z nich przewidywał przerzucenie na 
zachodni brzeg Bugu, na północ od 
twierdzy (niedaleko wsi Neple)  jed-
nego z batalionów 76 Pułku Piechoty 
Zmotoryzowanej. Według drugiego 
wariantu  miał być wykonany desant 

drogą wodną, głównym nurtem rzeki. 
Kiedy jednak 5, 6 i 7 kompanii II bata-
lionu z 76 Pułku Piechoty Zmotoryzo-
wanej udało się przeprawić na lewy 
(zachodni brzeg Bugu), a obrońcy 
twierdzy byli już w trakcie wycofy-
wania się przez Wyspę Lotniczą i Bra-
mę Terespolską, zaniechano zamiaru 
skrytego desantu grupy szturmowej.

Po przeprawieniu się oddziałów 
niemieckich (w rejonie miejscowości 
Kozłowicze – Neple) na lewy brzeg 
Bugu,  wkroczyły one  do Terespola, 
zamykając  w ten sposób pierścień 
okrążenia wokół obrońców twierdzy. 
Realizacja tego manewru opóźniła się 
jednak o kilkanaście godzin, a dzięki 
temu główne siły polskie mogły opu-
ścić Twierdzę Brzeską. 

Ewakuacja rozpoczęła się późnym 
popołudniem 16 września. 

W późny wieczór i noc z cytadeli 
wyszły: dowództwo oraz sztab obro-
ny, bataliony marszowe 33 pp., 34 
pp. i 35 pp., dwa bataliony wartow-
nicze, bateria artylerii lekkiej, działon 
3 baterii artylerii przeciwlotniczej, 
kompania łączności, tabory, a także 
samochody z rannymi. J. Sosabow-
ski wspominał: „Po wyprowadzeniu 
czołowych elementów z twierdzy 
gen. Plisowski wyjechał samocho-
dem naprzód w towarzystwie 9 ofice-
rów, przekazując mnie dowództwo”. 
Z. Nagórski tak opisywał przebieg 
ewakuacji: „Przed nami był most, za 
nami droga terespolska, przebiega-
jąca początkowo przez wyspę lotni-
czą. Zarówno most, jak i droga były 
pod nieustannym obstrzałem artlerii 
n-pla…. Nie była to łatwa droga do 
przebycia: most długości ok. 150 m 
wydawał się bez końca. Czołgi szły 
po nim wolno, pomimo że kierowcy 
pedał gazu przyciskali do deski… Ze 
wszystkich stron leciały pociski pęka-
jąc dookoła. Szły w możliwie dużych 
odstępach jeden za drugim; gdy ogon 
piątego znalazł się na tamtej stronie 
mostu, przejechałem na motocyklu… 
Dwa czołgi stanęły przy samym mo-
ście, po lewej i prawej stronie, ukryte 
jak się zdawało, nieźle w nadbrzeż-
nych krzakach. Pozostałe trzy usta-
wiono wzdłuż drogi, tak aby mieć 
pole ostrzału na nasze poprzednie 
stanowiska i wylot koszar spodzie-
wanego kierunku ukazania się n-pla. 
Połamane gałęzie, którymi droga była 
zasłana zamaskowały sprzęt”. 

DOK. NA STR. 38
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W czasie wycofywania się polskich 
oddziałów żołnierze niemieccy wyko-
rzystując tzw. „ciemny chod” (tajnym 
przejściem poprowadził wojska nie-
mieckie żołnierz niemiecki z Pomorza, 
który odbywał służbę w wojsku pol-
skim w Twierdzy Brzeskiej), weszli na 
przedmoście terespolskie (Wyspa Lot-
nicza). „Ciemny chod” była to ścieżka 
wiodąca wzdłuż lewego brzegu Bugu 
w kierunku na Wyspę Lotniczą. Tuż 
przed samą wyspą przechodziło się 
przez ziemną groblę, która oddzielała 
główny nurt Bugu od wód starorzecza, 
które oblewały od zachodu Wyspę 
Lotniczą. W okresie międzywojennym 
tajne przejście wykorzystywane było 
zarówno przez żołnierzy, którzy uda-
wali się na „lewe przepustki”, jak też  
i przez miejscową ludność, która omi-
jała w ten sposób posterunki wojsko-
we. H. Krzyczkowski z batalionu mar-
szowego 34 pp. tak wspominał nagłe 
pojawienie się żołnierzy niemieckich 
na Przedmościu Terespolskim: „Nagle 
– czego się nikt nie spodziewał – z tyłu, 
zza naszych pleców, dobiegły groźne 
gardłowe okrzyki w obcym języku. 
Gdy odwróciłem się, zobaczyłem na 
górującym nad fosą fortecznym mu-
rze kilku niemieckich żołnierzy w heł-
mach, w zielonkawych mundurach,  
z pistoletami maszynowymi. Krzy-
czeli coś, gestykulowali i pokazywali 
z góry na nas (…). Ktoś z nas  przeraź-
liwie krzyknął: <<Niemcy z twierdzy! 
Mają nas na muszkach! Biegiem do 
przodu!>>. W jednej chwili żołnierze 
poderwali się do ucieczki przez pola,  
a w kierunku dalekich zabudowań”. 
Powstała panika i wszyscy zaczęli 
szybko podążać w stronę Terespola, 
którego wschodnie rubieże zostały 
obsadzone przez wojska niemieckie. 
Niemcy skryli się w ostatnich zabudo-
waniach przed Konowicą i zajęli stano-

wiska bojowe w dogodnych miejscach 
(w pobliżu dzisiejszego stadionu). Gdy 
tylko Polacy doszli do pierwszych 
budynków, nagle zostali ostrzelani  
z karabinów maszynowych i obrzuceni 
granatami ręcznymi. Siła ognia była 
tak miażdżąca, że po kilku minutach 
leżało ponad 20 poległych Polaków, 
natomiast rannych zostało około stu. 
Żołnierze z oddziałów, które znajdo-
wały się po drugiej stronie Konowicy, 
skierowali się w stronę prochowni i 
Michalkowa lub znaleźli schronienie 
w szuwarach i zaroślach Szyszkówki. 
Następnego dnia poległych Polaków 
pochowano w zbiorowej mogile na 
cmentarzu prawosławnym w Terespo-
lu. Natomiast mjr. Jaskólskiego, do-
wódcę 9 dywizjonu samochodowego, 
który zginął w pobliżu dzisiejszej ulicy 
Kodeńskiej pochowano na cmentarzu 
rzymskokatolickim. 

Jednak nie wszystkie oddziały 
opuściły twierdzę. Pozostał w niej  kpt. 
Wacław Radziszewski, dowódca  ba-
talionu marszowego 82 Syberyjskiego 
Pułku Strzelców, który bronił rejonu 
Bramy Kobryńskiej. Oświadczył on 
swym podwładnym, że kto chce, mo-
że z nim pozostać, a reszta niech się 
wycofuje.  Około północy dwóm plu-
tonom 2 kompanii saperów czuwają-
cym nad osłoną przeprawy, droga na 
Terespol została odcięta, dlatego też 
por. Polaczek zdecydował się przebijać 
przez Bramę Szpitalną, Wyspę Cen-
tralną, a następnie Bramę Chełmską 
(nie zajętą jeszcze przez wojska nie-
mieckie) w rejon prawego brzegu rze-
ki Bug. 17 września 1939  w niedzielę 
(godz. 6.30) do częściowo opuszczo-
nej przez Polaków twierdzy, wykorzy-
stując niezniszczony jeszcze most na 
Bugu, od strony Terespola weszły od-
działy 76 Pułku Piechoty Zmotoryzo-
wanej.  Potem zaś od strony Brześcia 
wkroczyły pozostałe oddziały 20 Dy-
wizji Piechoty Zmotoryzowanej, której 
nie udało się złamać polskiego oporu 
i zdobyć cytadeli. Nad ruinami cytadeli 
powiewała hitlerowska flaga ze swa-
styką. Do niemieckiej niewoli dostało 
się 8 oficerów i 980 podoficerów i sze-
regowych. Byli to żołnierze, którzy nie 
zdążyli wycofać się z cytadeli z resztą 
załogi. Wziętych do niewoli żołnierzy 
zmuszono do prac porządkowych, ka-
zano chować zmarłych, grzebać trupy 
końskie i równać leje po bombach 
i pociskach. Niemcy uwolnili także 
200 internowanych Volksdeutschów.  
W czasie walk o Twierdzę Brzeską zgi-
nęło ponad 200 żołnierzy niemieckich.

Bogusław Korzeniewski

DOK. ZE STR. 37

















46  czasopismo samorządu powiatu bialskiego 9/2011



















539/2011 czasopismo samorządu powiatu bialskiego

G m i n a  K o d e ń

ria Ciesielczuk z Hrubieszowa, a trze-
cia była Agata Majewska z Kodnia. 
Wśród chłopców tryumfował Dawid 
Adamelak z Darłowa, drugi był Paweł 
Wróblewski z Kodnia, trzeci Antoni 
Radczuk z Miedna (Białoruś).

W kategorii gimnazjalistek zwy-
cięstwo odniosła Aleksandra Radec-
ka z Kodnia, druga była Ewa Nejman 
z Terespola, a za nią Natalia Korszeń 
z Gminy Wisznice.  Wśród gimnazjali-
stów wygrał Paweł Mielniczuk z Kod-
nia, który na mecie wyprzedził Bartło-
mieja Wronę z Krężnicy Jarej i Bartło-
mieja Sosnowskiego z Terespola. XII 
Bieg Sapiehów – Kodeń 2011, przy-
czynił się do popularyzacji czynnego 
uprawiania sportu, czynnego wypo-
czynku, wsparł popularyzację biegów 
płaskich jako dyscypliny, którą moż-
na uprawiać na świeżym powietrzu. 
Kodeńskie zawody spełniły również 
bardzo ważną rolę integracyjną, mia-
nowicie spotkanie zawodników, tak-
że niepełnosprawnych, sportowców 
z różnych części kraju i zagranicy, pa-
sjonatów biegania, również, z różnych 
stron naszego województwa, młod-
szych i starszych, zafascynowanych 
sportem i rekreacją, zauroczonych 
Kodniem i tą częścią Podlasia, ludzi 
którzy  uprawiając sport aktywizują 
lokalne społeczności. Impreza dzięki 
mediom stała się głośna w naszym 
regionie, dzięki zaproszonym gościom 
oficjalnym znacznie wzrosła jej ranga, 
do czego niewątpliwie przyczynił się 
honorowy patronat Marszałka Woje-
wództwa Lubelskiego.
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