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Galeria

gościńca

Helena Harach
Zakochana w haftach
Emerytowana nauczycielka mieszkająca w Przechodzie. Robótkami
ręcznymi interesowała się od wczesnych lat szkolnych. Pierwsze prace
wykonała pod kierunkiem nauczycieli
na lekcjach praktyczno-technicznych
w Szkole Podstawowej w Dubicy
i Wisznicach. Z haftem krzyżowym
spotkała się będąc u znajomych
w Słupsku, ale dopiero po przejściu
na emeryturę w 2007 roku mogła roz-

wijać zainteresowania i zrealizować
swoje marzenia. Teraz każdą wolna
chwilę spędza wyszywając. Wykonała
kilka obrazów o różnorodnej tematyce. Haftowanie obrazów mimo że czasochłonne, wymagające dokładności
i cierpliwości, jest wspaniałym relaksem a każdy ukończony jest źródłem
satysfakcji. Prace były prezentowane
w Ośrodku Kultury Tradycji i Edukacji
w Żeszczynce.
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27 maja obchodziliśmy dwudziestą rocznicę odrodzenia struktur samorządowych
w Polsce. Przeprowadzona w 1990 roku jest
jedyną polską reformą, która jest zgodnie uznawana
za sukces. Bilans 20 lat istnienia samorządu terytorialnego bez wątpliwości jest wielkim osiągnięciem
odrodzonej polskiej demokracji.
Przed 1990 rokiem gmina była tylko jednostką podziału administracyjnego naszego państwa. W mentalności przedstawicieli PRL-owskiej administracji
w żaden sposób nie mieściło się pojęcie samorządności, która oznaczałaby przecież oddanie części władzy mieszkańcom wspólnot samorządowych. Centralne kierowanie krajem tak dużym i różnorodnym
nie mogło przynosić dobrych rezultatów, zbyt wiele
decyzji podejmowanych było „na górze” w sposób
biurokratyczny przez bezimiennych urzędników.
Przeprowadzona zaraz po demokratycznym
przełomie reforma sprawiła, że gmina stała się
wyposażoną w osobowość prawną wspólnotą ludzi zamieszkujących ten wyodrębniony obszar.
Przeprowadzenie reformy decentralizującej państwo nie było łatwe. Ostatecznie jednak udało się
uzyskać kształt reformy, który zmienił Polskę i pozwolił na zbudowanie podstaw demokracji lokalnej.
Dwadzieścia lat temu po raz pierwszy wybraliśmy
radnych blisko 2,5 tysiąca gmin. Od 1990 roku do
kompetencji tych jednostek samorządu terytorialnego należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. Większość lokalnych społeczności nie zmarnowało otrzymanej wówczas szansy.
Z okazji tej rocznicy postanowiliśmy podczas uroczystej sesji wyróżnić statuetką „Bialskie Orły Samorządności” ludzi, którzy 20 lat nieprzerwanie pracują
w samorządach.
Niestety maj w tym roku nie jest zbyt udanym
miesiącem dla naszej Ojczyzny. W wyniku powodzi
wiele domostw w naszym kraju została doszczętnie zalana. Ludzie stracili dobytek swojego życia.
Niszczycielski żywioł nie ominął niestety również
naszego województwa. Nasz powiat nie pozostanie
obojętny na tragedię tysięcy Polaków, w czerwcu
planujemy aktywnie włączyć się w akcję pomocy
powodzianom. Również Państwa zachęcam do aktywnego w niej uczestnictwa.

Tadeusz Łazowski
Starosta Bialski
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Uroczysta Sesja Rady Powiatu

Okazją do zwołania uroczystej sesji
Rady Powiatu, było uczczenie dwudziestej rocznicy pierwszych w powojennej Polsce, w pełni demokratycznych wyborów do samorządu terytorialnego a także przypadającego na 27
maja Dnia Samorządu Terytorialnego.
Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i wysłuchaniem
przez zebranych hymnów państwowego i Unii Europejskiej.
Prowadzący sesję przewodniczący
Rady Powiatu Przemysław Litwiniuk
przywitał przybyłych gości: posłów
na Sejm RP Franciszka Jerzego Stefaniuka i Adama Abramowicza, konsula
Republiki Białoruś Władimira Ananicza,
konsula generalnego RP w Brześciu Jarosława Książka, delegacje: z Niemiec –
z przewodniczącym Rady Powiatu Oberhavel Kerstenem Peterem Schröderem, z Ukrainy – z przewodniczącym
i wiceprzewodniczącym Rady Rejonu
Samborskiego Igorem Maksymiwem
i Witalijem Kimakiem, z Litwy – z wicemerem Rejonu Wileńskiego Janem Sinickim, komendanta miejskiego Policji
Dariusza Szkodzińskiego, komendanta
miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
Zbigniewa Łaziuka, komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień Jana Górniaka, zastępcę komendanta Placówki
Straży Granicznej Andrzeja Fronca, ks.
dziekana z parafii p.w. NNMP Mariana
Daniluka, wice prezydenta miasta Biała
Podlaska Waldemara Godlewskiego,
burmistrzów, wójtów, przewodniczących rad miejskich i gminnych, dyrektorów i pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych, powitał również
przedstawicieli lokalnych mediów.
Starosta bialski Tadeusz Łazowski
wygłosił okolicznościowe przemówienie wprowadzające do kolejnego
punktu programu – wręczenia wyróżnień. W swoim wystąpieniu podkreślił
zasługi twórców reformy samorządowej, którym należą się szczególne po-
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dziękowania za stworzenie demokratycznych podstaw umożliwiających
wspólnotom terytorialnym decydowanie o lokalnych sprawach. Starosta
podziękował pracownikom i działaczom samorządowym, którzy swego
czasu nie obawiali się wziąć spraw
w swoje ręce, i pokonując wiele trudności i barier, przyczyniali do rozwoju
i przeobrażeń gmin i miast.
Statuetkami „Bialski Orzeł Samorządności” zostały wyróżnione osoby
legitymujące się dwudziestoletnim
stażem pracy na rzecz samorządu
terytorialnego: Danuta Mikołajczuk,
Maria Klimiuk, Ireneusz Bielecki,
Zofia Demianiuk, Janina Papińska,
Marian Chwedoruk, Henryk Kamiński, Roman Kuć, Romuald Murawski, Tadeusz Prokopiuk, Waldemar
Droździuk, Roman Michaluk, Jan
Kurowski, Danuta Gdula, Bogusława
Frańczuk, Jerzy Hordyjewicz, Dariusz
Trybuchowicz, Antoni Kiryluk, Stefan
Szmydki, Krzysztof Iwaniuk, Wiesława Szymańska, Genowefa Zięba, Jan
Krzyżanowski, Tadeusz Rowiński,
Jan Sikora, Tadeusz Łazowski.
Konsulowi generalnemu RP w Brześciu Jarosławowi Książkowi oraz
dyrektorom wydziałów starostwa:
Bożennie Kaliszuk i Mariannie Tumiłowicz, zostały wręczone medale „Zasłużony dla Powiatu Bialskiego”.
W podziękowaniu za wieloletnią
współpracę, przedstawicielom powiatu Oberhavel, rejonu Samborskiego,
rejonu wileńskiego oraz samorządów
z terenu powiatu, przekazano okolicznościowe tabliczki, upamiętniające
rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego na Ziemi Bialskiej.
Starosta Tadeusz Łazowski został uhonorowany przez Zarząd Województwa Medalem Pamiątkowym
Województwa Lubelskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
udzielił głosu gościom:

Poseł na Sejm RP Franciszek Jerzy
Stefaniuk zauważył, że uroczystość
jest okazją do wyrażenia wdzięczności
dla pracowników pełniących służbę
na rzecz wspólnot samorządowych;
służbę, której nadrzędnym celem powinna być pomoc drugiemu człowiekowi. Stwierdził że „prawdziwa wolność
– to stan, w którym nikt nas nie zmusza
do tłumaczenia się z naszych dobrych
działań, stan, w którym spotykamy się
z życzliwością i ją odwzajemniamy.”
Siła samorządu bierze się z jedności
działania. Ci, którym zaufano – powinni przyjąć za cel budowanie dobrych
relacji. Pan marszałek podziękował
i złożył najlepsze życzenia i gratulacje
wszystkim, którzy pracują na rzecz
swoich środowisk.
Poseł na Sejm RP Adam Abramowicz podkreślił rolę ruchu solidarnościowego w odbudowaniu
samorządności lokalnej. Stwierdził,
że samorządy, decydując o ważnych
lokalnych sprawach, pełnią ogromną
rolę społeczną. Sukcesy na pewno
są powodem do radości, ale należy
pamiętać o tym, ile zadań jest jeszcze
do wykonania. Powiat bialski – leżący
przy granicy Unii Europejskiej – czeka
na autostradę, na drogę E19. Polacy są
otwarci na Wschód, również na Białoruś, dlatego należy wspólnie działać
na rzecz pilnego wdrożenia małego
ruchu granicznego. Pan poseł również
złożył przedstawicielom samorządów
gratulacje i życzenia.
Następnie, głos zabrali: członek
Zarządu Powiatu Marzenna Andrzejuk, która odczytała list gratulacyjny od posła na Sejm RP Stanisława
Żmijana, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Ireneusz Stolarczyk
– w imieniu marszałka województwa
Krzysztofa Grabczuka, konsul generalny RP w Brześciu Jarosław Książek,
przewodniczący Rady Rejonu Samborskiego Igor Maksymiw, przewod-
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niczący Rady Powiatu Oberhavel Kersten Peter Schröder, wicemer rejonu
wileńskiego Jan Sinicki, wójt gminy
Terespol Krzysztof Iwaniuk.
Goście podkreślali, jak ważne jest
wzajemne wspieranie się samorządów
różnych stopni, dzielenie doświadczeniami, akcentowali potrzebę tworzenia dobrego prawa, umacniającego
i usprawniającego funkcjonowanie
samorządów terytorialnych.
Na z akończenie urocz ys tości
uczniowie Szkoły Muzycznej im. Karola Kurpińskiego w Międzyrzecu Pod-

Prace Zarządu
Powiatu
Bialskiego
Od ukazania się Gościńca Bialskiego z miesiąca kwietnia 2010 r.
Zarząd:
1. Przyjął wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację
projek tu pn.: „Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego
roz woju powiatu bialskiego”
w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Zaopiniował projekt uchwały rady
powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu bialskiego na 2010 r.
3. Przyjął informację kierowników
jednostek organizacyjnych powiatu dotyczących zmian wydatków w planach finansowych.

laskim wykonali wiązankę utworów
na akordeonach i gitarach, a zespół
taneczny z Publicznego Gimnazjum
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Wisznicach zaprezentował polskie
tańce regionalne i narodowe.
Przewodniczący Rady Powiatu
Przemysław Litwiniuk podziękował
młodzieży za występy, wszystkim
gościom za udział w sesji. Złożył życzenia i gratulacje, po czym zamknął
XLVII, uroczystą sesję Rady Powiatu
w Białej Podlaskiej.
Joanna Pieńkowska-Kulhawczuk

4.

5.

6.

7.

8.

Zapoznał się z informacją na temat działalności stowarzyszeń
kultury fizycznej, związków sportowych, organizacji turystycznych.
Uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy na terenie gm.
Rossosz w miejscowości Bordziłówka.
Zapoznał się z pismem Biura Geodezyjnego „GEOPOL” w Białej
Podl. w sprawie opłat za czynności związane ze zgłoszeniami prac
geodezyjnych do Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Przyznał środki finansowe PPP
w Międzyrzecu Podl. na wniosek
o zwiększenie planu finansowego
wydatków rzeczowych.
W związku z pismem burmistrza
Międzyrzeca Podl. w sprawie projektu umowy użyczenia budynku ZSP im. Unitów Podlaskich
w Międzyrzecu Podl. stanowiącego przyszłą lokalizację szkoły
specjalnej przysposabiającej do
DOK. NA STR. 6
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4 maja
Uczcili pamięć
W kościele p. w. św. Elżbiety Węgierskiej odbyła się uroczystość upamiętniająca wydarzenia z 3 maja 1791
roku. W kościele zgromadziła się
młodzież z miejscowej szkoły podstawowej i gimnazjum. Po zakończonej mszy św. obecni na uroczystości
mogli obejrzeć krótką inscenizację
ukazującą kulisy podpisania pierwszej w Europie konstytucji. Następnie młodzież, przedstawiciele władz
gminnych oraz powiatowych złożyli
wiązanki pod pomnikami w Konstantynowie. Władze powiatu bialskiego
podczas uroczystości reprezentował
starosta Tadeusz Łazowski.
5 maja
Orlik w Rossoszu
5 maja w Rossoszu odbyło się
ot warcie kompleksu boisk Orlik 2012. Uroczystego przecięcia
wstęgi dokonali m.in.: wojewoda
lubelski Genowefa Tokarska, Tadeusz Łazowski – starosta bialski, Jan
Bajkowski – wicestarosta bialski,
wójt gminy Rossosz – Kazimierz
Weremkowicz, Mariusz Maksymiuk
– radny powiatu bialskiego, Andrzej
Mironiuk – kierownik bialskiego oddziału zamiejscowego Kuratorium
Oświaty w Lublinie. Po oficjalnym
otwarciu i poświęceniu boisk odbył
się konkurs rzutów karnych, w którym udział wzięli zaproszeni goście.
Otwarcie zmodernizowanego
oddziału
Na zaproszenie dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Białej Podlaskiej starostowie: Tadeusz Łazowski oraz Jan Bajkowski
uczestniczyli w uroczystości otwarcia
przebudowanego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala
Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej.
6 maja
Spotkanie w ramach projektu
Starosta bialski Tadeusz Łazowski
uczestniczył w spotkaniu z delegacją słuchaczy UTW z Perth (Szkocja).
Spotkanie zorganizowane zostało
w ramach projektu pt. „Ponad granicami - transfer wiedzy i doświadczeń
osób w wieku 50+”. Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Trzeciego Wieku PSW w Białej Podlaskiej.
7 maja
Szkolenie
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej we współpracy z Fundacją
DOK. NA STR. 6

5

DOK. ZE STR. 5

K A L E N DA R I U M
Wspomagania Wsi w Warszawie
w dniach 7- 8 maja zorganizowało
warsztaty szkoleniowe nt. planowania i realizacji projektów społecznych. Warsztaty skierowane były do
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz liderów grup nieformalnych, zaangażowanych w realizację działań na rzecz rozwoju lokalnego, na terenach wiejskich powiatu
bialskiego. Celem warsztatów było
podniesienie wiedzy i umiejętności
uczestników w zakresie planowania
i realizacji projektów oraz umiejętności przygotowywania wniosków
o dotacje. Warsztaty odbyły się
w Klubie Kultury w Perkowicach gm.
Biała Podlaska.
Uczcili rocznicę zakończenia
II wojny światowej
Uroczystości związane z 65 rocznicą zakończenia II wojny światowej
rozpoczęły się od złożenia wieńców
w miejscu straceń na placu Wolności
w Białej Podlaskiej. Następnie delegacja udała się do Kaliłowa, gdzie jak
się szacuje spoczywa ok. 40 tysięcy
jeńców radzieckich wymordowanych przez hitlerowców. Po powrocie
do Białej złożono wieńce na cmentarzu przy ul. Przemysłowej. W uroczystościach rocznicowych udział wzięli:
Władimir Ananicz – konsul Republiki
Białoruś, Oleg Horbenko – konsul generalny Ukrainy w Lublinie, Tadeusz
Łazowski – starosta bialski, Andrzej
Czapski – prezydent miasta, Wiesław
Panasiuk – wójt gm. Biała Podlaska
oraz Krzysztof Iwaniuk – wójt gminy
Terespol.
Oddział im. Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
Starostwie powiatu bialskiego
Tadeusz Łazowski i Jan Bajkowski
uczestniczyli w uroczystości nadania imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oddziałowi neonatologicznemu Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Białej
Podlaskiej. Podczas uroczystości
Jerzy Owsiak przekazał na potrzeby
szpitala sprzęt o wartości 250 tysięcy zł. Dotychczas bialski szpital od
Fundacji WOŚP pozyskał sprzęt warty ok. 2 mln zł. Dużą niespodziankę
Jurkowi Owsiakowi sprawił starosta
Tadeusz Łazowski, który odznaczył
go „Medalem Zasłużony dla Powiatu Bialskiego”. - Medal przyznajemy
tylko osobom, które sprawiają, że
nasz powiat się rozwija - mówił podDOK. NA STR. 7
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.
21.

pracy wystąpił do dyrektora tej
szkoły o zgodę na użyczenie nieruchomości.
Zapoznał się z uchwałą nr
XLIX/407/10 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z 31.03.2010 r.
w sprawie porozumienia z powiatem bialskim w zakresie prowadzenia ponadgimnazjalnej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej
do Pracy.
Zapoznał się z informacją Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców
i Aresztu w Celu Wydalenia w Białej Podl. o utworzeniu Funduszu
Wsparcia Straży Granicznej.
Zapoznał się z opiniami Zarządów
Powiatu w: Łukowie, Siemiatyczach, Siedlcach, Parczewie
w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatow ych (Janów
Podlaski-Wygoda, Olszanki-Lenius zk i, Sycyna - S ł awacinekBiała Podlaska) dotychczasowej
kategorii.
Zaopiniował pozytywnie wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa
ścieżki rowerowej wraz z kładką
przez rzekę Zielawę w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 812” (Biała Podlaska-Wisznice-Włodawa-ChełmKrasnystaw).
Zapoznał się z prośbami radnych
gm. Tuczna w sprawie przyśpieszenia naprawy zniszczonych po
zimie dróg powiatowych.
Wyraził zgodę na wykonanie dokumentacji związanej z remontem
budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu
Podlaskim.
Nie wyraził zgody na dofinansowanie obchodów dni świętych
Cyryla i Metodego w Białej Podl.,
13-14 maja 2010 r.
Wyraził zgodę na ufundowanie
nagród książkowych laureatom X
edycji Konkursu Wiedzy Prewencyjnej pod hasłem: „Jesteśmy
Bezpieczni”, 27 maja 2010 r.
Wyraził zgodę na wydzierżawienie
działki w Białej Podl. na cele rolne.
Zaakceptował dokonanie zmian
budżetowych w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa w wysokości
30 tys. zł.
Przyjął poprawki do projek tu
uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu bialskiego na 2010
rok będącego przedmiotem obrad
rady powiatu 21 maja 2010 r.
Uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy w m. Sławacinek
Nowy gm. Biała Podl.
Zapoznał się z informacjami kie-

rowników jednostek powiatowych w sprawie przeniesień planowanych wydatków bieżących
w planach finansowych na 2010
rok.
22. Zatwierdził do realizacji wnioski
o wszczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych
w trybie przetargów nieograniczonych na prace modernizacyjne budynku LO im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podl. oraz
na przebudowę i rozbudowę ZSO
Nr 1 w Terespolu w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa
infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat Bialski”.
23. Zaakceptował wniosek komisji
budżetu i finansów w sprawie
środków finansowych na wymianę i modernizację instalacji
elektrycznej w LO w Międzyrzecu
Podl.
Zarząd podjął uchwały w sprawach:
1. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
„Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju powiatu
bialskiego”,
2. wydania opinii o pozbawieniu
dotychczasowej kategorii dróg
powiatowych z jednoczesnym
zaliczeniem ich do kategorii dróg
gminnych,
3. zaopiniowania wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej,
4. ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
szkoły,
5. wyboru najkorzystniejszej oferty zamówienia publicznego na
udzielenie i obsługę kredy tu
długoterminowego w kwocie
10.736.000 zł.,
6. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
„Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych
przez powiat bialski” na następujące zadanie „Prace modernizacyjne budynku Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzecu
Podlaskim”,
7. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa
infrastruktury szkół prowadzonych przez powiat bialski” na
następujące zadanie „Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Nr 1 im.
Bohaterów Warszawy w Terespolu”.
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Gm i na Konsta nt y nów

Święto szkoły
w Konstantynowie
31 maja w Szkole Podstawowej im.
Adama Mickiewicza w Konstantynowie odbyło się spotkanie z okazji dnia
patrona szkoły. Wydarzenie poprzedzone zostało uroczystą mszą świętą
odprawioną przez księdza proboszcza
Waldemara Tkaczuka. Po mszy starosta Tadeusz Łazowski dokonał odsłonięcia tablicy z imieniem patrona,
a ksiądz proboszcz poświęcił tablicę
i szkołę. – Od początku roku szkolnego
1991/92 trwały konsultacje w sprawie
nadania szkole imienia. Propozycji
patronów było wiele, najwięcej głosów uczniowie, rodzice i nauczyciele oddali na Adama Mickiewicza. 5
marca 1992 roku rada pedagogiczna
podjęła uchwałę w sprawie nadania
naszej szkole imienia Adama Mickiewicza – przypomina Marek Horbowicz
dyrektor szkoły. Ówczesny dyrektor
Tadeusz Łazowski zwrócił się z prośbą do Kuratorium Oświaty w Białej
Podlaskiej o nadanie imienia szkole. Jednocześnie powstał społeczny
komitet nadania imienia i wręczenia
sztandaru szkole pod kierunkiem
Romana Kucia. 1 czerwca 1992 roku
szkoła otrzymała imię Adama Mickiewicza i sztandar szkolny ufundowany
przez rodziców, nauczycieli i uczniów.
– Od tej chwili minęło 18 lat. Przez ten
okres w konstantynowskiej oświacie
zaszły wielkie zmiany. 1 września 1999
roku oddano do użytku nową salę
gimnastyczną.
Goście uroczystości
Wśród gości oprócz związanego od
wielu lat ze szkołą starosty Tadeusza
Łazowskiego, znalazł się Roman Kuć –
przewodniczący rady gminy Konstantynów, Romuald Murawski – wójt gminy Konstantynów, Stanisława Celińska
– poprzedni wójt gminy Konstantynów,
ksiądz wikariusz Bogdan Kozłowski,
Ewa Naumiuk – przewodnicząca rady
rodziców naszej szkoły a także dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek samorządowych.
Ufundowali tablicę
Tab li c a p ami ą t kowa p r z y s zkol e
w Konstantynowie została ufundowana przez komitet honorowy w składzie:
Tadeusz Łazowski dyrektor szkoły, starosta bialski, Romuald Murawski przewodniczący budowy szkoły, Roman
Kuć – przewodniczący ufundowania
sztandaru, Stanisław Boś przewodniczący komitetu rodzicielskiego, Henryk
Olichwiruk, Marek Horbowicz obecny
dyrektor, Mirosław Szwader, Andrzej
Stefaniuk, Tadeusz Hołub, Marian
Chwedoruk.

Przeprowadzka do nowej siedziby
1 września 2004 roku uczniowie
z Konstantynowa rozpoczęli naukę
w nowym budynku. – Nasza szkoła
nie tylko uczy, ale również wychowuje. Przyjmując zaszczytne imię Adama
Mickiewicza i wpisując na sztandar
słowa: „Bóg, Honor, Ojczyzna”, wzięliśmy na swoje barki trud wychowywania młodych pokoleń zgodnie z tymi
wartościami. Myślę, że przez minione
18 lat dobrze wywiązywaliśmy się z tego zadania. Nasi uczniowie zajmują
czołowe miejsca w różnego rodzaju
konkursach i zawodach na szczeblu
gminy, powiatu, województwa, kraju.
Mamy również sukcesy w konkursach
– podkreślał Marek Horbowicz
Trudne początki
Starosta Tadeusz Łazowski opowiadał młodzieży o trudach jakie
towarz ysz ył y budowaniu szko ł y.
– Wówczas materiały budowlane nie
były tak dostępne jak dzisiaj. Wszystko należało „zdobywać”. Budowa tej
szkoły nie była by możliwa gdyby nie
pomoc ludzi dobrej woli. Niemal każdy mieszkaniec Konstantynowa ma
tu swoją cegiełkę, którą ofiarował
byście wy dzisiaj mieli tak znakomite
warunki do nauki – zauważył Tadeusz
Łazowski.
Agnieszka Bentkowska

Marek Horbowicz dyrektor szkoły
podstawowej im. Adama Mickiewicz
w Konstantynowie
Składam podziękowania
W tak uroczystym dniu należy pamiętać, komu to wszystko zawdzięczamy.
Pragnę podziękować władzom samorządowym byłym i obecnym, dzięki
którym możemy pracować w takich dobrych warunkach, które w najbliższym
czasie jeszcze będą jeszcze bardziej
komfortowe kiedy powstanie stadion
sportowy z zapleczem. Serdeczne podziękowania składam wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, bo
to dzięki ich pracy mamy sukcesy. Serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom
i sponsorom, na których pomoc zawsze możemy liczyć. Słowa podziękowań kieruje do dyrektorów wszystkich
jednostek samorządowych: dziękuję
za dobrą współpracę i liczę na jeszcze
lepszą. Na ręce współgospodarza
obiektu – pani dyrektor gimnazjum
– składam podziękowania za bardzo
dobrą współpracę.

K A L E N DA R I U M
czas uroczystości starosta. Sprzęt,
który trafia z fundacji WOŚP do szpitali w Białej Podlaskiej i Międzyrzecu
Podl. ratuje życie naszych najmłodszych mieszkańców. Medalem odznaczony również został Riad Haidar
– ordynator neonatologii i pomysłodawca inicjatywy.
10 maja
Spotkanie w bibliotece
10 maja w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej
odbyła się inauguracja działalności
Klastra Bibliotek Bialskich. Uroczystość swoją osobą uświetnił wicestarosta bialski Jan Bajkowski.
15-16 maja
Jubileusz w Samborze
Starosta Tadeusz Łazowski oraz
przewodniczący rady powiatu Przemysław Lit winiuk uczestniczyli
w uroczystościach związanych z 20
rocznicą zwołania pierwszej sesji
Rejonu Samborskiego na Ukrainie.
16 maja
XI pielgrzymka strażaków
W niedzielę 16 maja odbyła się
pielgrzymka strażaków do Kodnia.
Pierwszym punktem uroczystości
strażackich było odsłonięcie i poświęcenie figury św. Floriana. Następnie w intencji wszystkich strażaków i ich rodzin odprawiona została
msza święta, której przewodniczył
ks. Ryszard Andruszczak. Ostatnim
punktem uroczystości było wręczenie awansów i odznaczeń zasłużonych strażakom.
Sportowa majówka
16 maja w świetlicy w Ortelu Królewskim odbyła się sportowa majówka. Majówka zorganizowana
została przez wójta gminy Piszczac
oraz Ludowe Stowarzyszenie Sportu, Kultury i Wypoczynku „KORONA”. W wydarzeniu uczestniczył
wicestarosta bialski Jan Bajkowski.
17-18 maja
Rozmawiali o szansach rozwoju
turystyki
Tadeusz Łazowski starosta bialski
uczestniczył w seminarium, które
poświęcone było zagadnienieniom
rozwoju tur yst yki w obszarach
przygranicznych. W seminarium
udział wzięli przedstawiciele władz
lokalnych z Rejonu Szacka, Rejonu
Brzeskiego oraz powiatu bialskiego,
DOK. NA STR. 8
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organizacji turystycznych, osoby
prowadzące gospodarstwa agroturystyczne oraz ekolodzy. Część
teoretyczna zajęć odbywała się
w ECKiW OHP w Roskoszy, natomiast część praktyczna odbywała
się w gospodarstwach agroturystycznych zlokalizowanych na terenie naszego powiatu.
19 maja
Pamięci Jana Pawła II
19 maja wicestarosta Jan Bajkowski, uczestniczył w przedsięwzięciu
o nazwie: „Dążymy do ideału”, które odbyło się w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II
w Piszczacu. Akcja ta była wyrazem
pamięci i oddania hołdu Papieżowi
Janowi Pawłowi II.
20 maja
Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia „Deux-Sevres”
20 maja w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Biała Podlaska odbyło się
walne zgromadzenie członków stowarzyszenia „Deux-Sevres”. Obecny
na posiedzeniu był prezydent Andrzej
Czapski oraz starosta bialski Tadeusz
Łazowski. Początki kontaktów byłego województwa bialskopodlaskiego
i Departamentu Deux-Sevres sięgają
1992 roku. Wtedy to w ramach programu „Skrzydła dla demokracji”, prowadzonego przez Fundację „Francja –
Polska”, zorganizowano pierwszy wyjazd wójtów i burmistrzów województwa bialskopodlaskiego do Francji.
23 maja
Prezentacje wokalne
Na zaproszenie wójta gminy Łomazy
oraz dyrektora GOK-u w Łomazach wicestarosta Jan Bajkowski uczestniczył
w konkursie muzycznym pod nazwą:
„VI Powiatowe Prezentacje Wokalne”.
24 maja
Podsumowanie konkursu
Starosta bialski Tadeusz Łazowski uczestniczył w podsumowaniu
konkursu fotograficznego pn. „Moja
szkoła w obiektywie” organizowanego przez Agencję Consultingową
„Rectus” w Białej Podlaskiej.
Święto Sadów
Pod patronatem Sławomira Sosnowskiego – wicemarszałka województwa lubelskiego odbyło się
doroczne święto sadów. Jak co roku gospodarzem uroczystości była
DOK. NA STR. 9
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Owsiak przywiózł prezenty
się, że mogliśmy z tym przyjechać
do was – mówił. – Dostaliśmy jeżdżącą salę reanimacyjną. To wypasiony
sprzęt. Teraz z dzieckiem w ciężkim
stanie możemy jechać wszędzie i nie
bać się, że mieszka dwieście kilometrów dalej, albo trzeba je przetransportować tysiąc kilometrów – cieszy
się ordynator neonatologii.

Szef Fundacji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, nadając jej imię
oddziałowi neonatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalist ycznego
w Białej Podlaskiej, przekazał kosztowny i niezwykle przydatny w ratowaniu życia wcześniaków inkubator.
Jerzy Owsiak zaśpiewał też z bialskim
zespołem wokalnym Chwilka.
Piątek 7 maja zapisze się nie tylko w historii bialskiego szpitala, ale
i wszystkich małych pacjentów i ich
rodziców. Jurek Owsiak ze swoją ekipą
przyjechał, by oficjalne nadać oddziałowi neonatologii imię Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To forma
docenienia działań i zaangażowania
w coroczne zbiórki pieniędzy ordynatora tego oddziału Riada Haidara i jego
współpracowników.
Dostali niezwykłe prezenty
Owsiak przyznał, że rzadko jeździ
po kraju, by nadawać oddziałom imię
WOŚP. Tym bardziej cieszy się Haidar,
że kierowany przez niego oddział ma
to szczęście. – To niewątpliwie ogromne wydarzenie dla mnie osobiście
i dla mojego zespołu. Dzięki sprzętowi
z Orkiestry uratowaliśmy setki dzieci.
Nasz oddział ma trzeci, czyli najwyższy z możliwych stopień referencji. To
zasługa wyszkolenia i umiejętności całej załogi medycznej oddziału – mówił
ordynator neonatologii. Jurek Owsiak,
doceniając umiejętności personelu
medycznego, wręczył prezent Dariuszowi Oleńskiemu, dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. – Przywieźliśmy wam inkubator
transportowy z najwyższej półki i inflant low, urządzenie do wspomagania
oddychania. Kupiliśmy wam to, co jest
teraz najlepszego na świecie. Cieszę

Imię fundacji zobowiązuje
Odsłonięciu pamiątkowej tablicy
towarzyszyli pracownicy oddziału neonatologii, ale i dumni z jakości opieki
świadczonej w bialskim szpitalu samorządowcy. Owsiak przypomniał jednak,
że imię WOŚP do czegoś zobowiązuje.
– Tak powinien wyglądać standardowy
szpital w Polsce. Biała Podlaska pokazuje, do czego powinniśmy dążyć, dlatego daliśmy oddziałowi to imię. Teraz
będziemy się bacznie przyglądali, czy
to wszystko ma ręce i nogi. Ale już mogę powiedzieć, że ma – chwalił Owsiak.
Zanim zwiedził oddział neonatologii
razem z żoną Lidią Niedźwiedzką-Owsiak i innymi współpracownikami oraz
zaproszonymi na uroczystość gośćmi
wysłuchał koncertu bialskiej młodzieży. Zaprezentowały się szkolące się
pod okiem instruktora Ireneusza Parafiniuka: Ola Smerachańska, Paulina
Puchacz, Natalia Zozula, Kasia Sawczuk, Aleksandra Olesiejuk, Monika
Kuźmiuk, Marta Paszkowska, Paulina
Szarek i Honorata Nitychoruk. Młode
wokalistki wywołały na scenę szefa
WOŚP, by wspólnie z nimi zaśpiewał.
Jurek po raz kolejny udowodnił, jak
wielką ma charyzmę. – Jak zapowiedzieliście zespół Chwilka, myślałem,
że to będzie śpiewające przedszkole,
a tu, proszę, pełna profeska – ocenił
Owsiak, który przed powrotem do Warszawy wręczył pamiątkowe dyplomy
bialskim wolontariuszom. Sam został
odznaczony przez starostę Tadeusza
Łazowskiego medalem Zasłużony dla
powiatu bialskiego.
(Katarzyna Fronc Wspólnota Bialska)

Bialski oddział piąty w Polsce
Oddział neonatologii bialskiego
szpitala jest piątym w Polsce po
Krakowie, Gdańsku, Warszawie
i Ostrowie Wielkopolskim, który
nosi imię Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sprzęt, jaki trafił
do oddziałów neonatologii, dziecięcego, urazowo-ortopedycznego,
otolaryngologicznego i chirurgicznego WSzS, wart jest ok. 2 mln zł.
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Gmina Piszczac

Dążą do ideału
29 października 2009 roku Gimnazjum nr 1 w Piszczacu otrzymało imię
papieża Jana Pawła II. Od tej chwili
stało się członkiem wielkiej rodziny
szkół imienia wielkiego Polaka. W diecezji siedleckiej funkcjonuje obecnie
21 gimnazjów, które obrały tego patrona. Przedsięwzięcie „Dążymy do
ideału”, realizowane 19 maja w piszczackim gimnazjum zostało pomyślane jako wyraz pamięci i oddania
hołdu papieżowi Polakowi. Uroczystego otwarcia spotkania dokonała
Teresa Andrzejuk, dyrektor szkoły.
– Powszechnie wiadomo, że ideału nie
można osiągnąć, ale zawsze można do
ideału dążyć, by się do niego jak najbardziej zbliżyć – podkreślała dyrektor
w przemówieniu. – Mam nadzieję, iż
udział w zajęciach przygotowanych
w ramach projektu „Dążymy do ideału” będzie choćby małym krokiem
na drodze do doskonałości, na której
przewodzić będzie nauka naszego
patrona, niestrudzonego nauczyciela
i przyjaciela młodzieży – papieża Jana
Pawła II – dodała. W spotkaniu wzięły
udział delegacje uczniów z nauczycielami z gimnazjów imienia Jana Pawła
II w Żelechowie, w Komarówce Podlaskiej i w Dębowicy.
Ukochana „Barka”
Po wprowadzeniu sztandaru szkoły odśpiewany został hymn rodziny
szkół noszących imię Jana Pawła II,
którym jest pieśń na melodię ukochanej przez Karola Wojtyłę „Barki”. Montaż słowno-muzyczny zaprezentowali
zebranym uczniowie piszczackiego
gimnazjum. Młodzi aktorzy należący
do koła teatralnego „Maska”, przygotowani przez Beatę Samojluk i Teresę
Wołoszka, przedstawili sztukę o tematyce ważnej, trudnej i niezmiernie
aktualnej. „Piotr” to opowieść o wychowaniu we współczesnej rodzinie,
gdzie panuje dojmujący brak ciepła
rodzinnego i notoryczny brak czasu
dla dziecka, które ma wszystko oprócz
miłości i zainteresowania. Przesłanie,
jakie niesie ta sztuka, to wpływ wychowania na przyszłe życie jednostki,
która powielając wzorce wyniesione
z domu, sama cierpi z braku miłości
i jednocześnie zadaje ból innym, nie
potrafiąc ich obdarzyć uczuciem. Budowaniu nastroju refleksji i zadumy
nad najważniejszymi wartościami
w życiu człowieka sprzyjały piękne
pieśni w wykonaniu chóru i solistek
przygotowanych przez Mateusza
Kuligowskiego i Janusza Hołownię.
Wcześniej młodzież wzięła udział

w warsztatach literacko-teatralnych
prowadzonych przez Beatę Samojluk i Jolantę Pawlukiewicz. Efekty
ćwiczeń teatralnych zaprezentowane zostały podczas podsumowania
przedsięwzięcia „Dążymy do ideału”.
Adepci sztuki teatralnej przedstawili
interpretację wiersza „Ołówek” wplecioną w recytację wierszy w wykonaniu uczniów poszczególnych szkół.
Konkurs recytatorski wygrała Patrycja
Celińska, uczennica PG w Dębowicy;
Monika Filipiuk z gimnazjum w Komarówce Podlaskiej otrzymała drugą nagrodę, następne miejsca zajęły Sylwia
Dawidziak z PG w Piszczacu i Edyta
Rosłaniec z gimnazjum w Żelechowie.
Na zakończenie spotkania zwycięzcy
otrzymali pamiątkowe dyplomy, puchary i nagrody książkowe
Prezent od starosty
Wicestarosta bialski przekazał na
ręce gospodarza uroczystości, dyrektor Teresy Andrzejuk, „Wielkie tematy
pontyfikatu Jana Pawła II”. Książka ta
wzbogaci księgozbiór zgromadzony
w szkole do wykorzystania przez nauczycieli i młodzież szkolną w pracy
wychowawczej prowadzonej wokół
postaci patrona placówki. – Jest bardzo celowym organizowanie spotkań
młodzieży ze szkół imienia Jana Pawła
II – mówi Ewa Sposób, dyrektor dębowickiego gimnazjum. – Moi uczniowie są zachwyceni spotkaniem, a ja
gratuluję gospodarzom znakomitego
pomysłu i wyśmienitego przygotowania. Dało się zauważyć ogromne zaangażowanie pracowników tej szkoły
w przygotowanie uroczystości na tak
wysokim poziomie, jak i to, że lokalne
władze doceniają tę placówkę – dodaje Ewa Sposób.
(Barbara Brodacka)

Papieskie konkursu
Zwycięzcą rozstrzygniętego konkursu multimedialnego „Dążymy
do ideału” został Mateusz Zalewski
z PG w Piszczacu; Damian Borkowski
i Paweł Nurzyński z PG w Dębowicy
zajęli drugie miejsce, a Michał Niemirowski z ZS w Żelechowie uplasował
się na miejscu trzecim. W programie
spotkania znalazły się rozgrywki
sportowe „Z Lolkiem na boisku”,
w wyniku przeprowadzonych konkurencji najlepszy okazał się Mateusz
Olszewski (PG Dębowica); II miejsce
zajął Adrian Soćko (PG Piszczac); III
miejsce przypadło Mateuszowi Kapczyńskiemu (ZS Żelechów); na IV
miejcu znalazł się Daniel Korniluk (PG
Piszczac); V miejsce zajął Wojciech
Antonowicz (PG Piszczac).

5/2010 czasopismo samorządu powiatu bialskiego

K A L E N DA R I U M
gmina Wisznice. Władze powiatu
bialskiego reprezentował wicestarosta Jan Bajkowski.
27 maja
Z okazji 20 lecia odrodzonych
samorządów
27 maja w sali konferencyjnej delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podl. odbyła
się uroczysta sesja rady powiatu
bialskiego. Podczas uroczystości
osobom, które od 20 lat pracowały
w administracji samorządowej starosta bialski Tadeusz Łazowski oraz
przewodniczący rady powiatu Przemysław Litwiniuk wręczyli statuetki
„Orzeł Samorządności”.
29 maja
Jubileusz 20 lecia samorządów
w Białej Podlaskiej
W Urzędzie Miasta Biała Podlaska
odbyła się uroczysta sesja rady miasta poświęcona 20 rocznicy utworzenia struktur samorządowych
w Polsce. Władze powiatowe podczas uroczystości reprezentował
starosta Tadeusz Łazowski.
Spotkanie z Andżeliką Borys
Starosta bialski Tadeusz Łazowski
uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez prof. Lenę Kolarską
Bobińską z Andżeliką Borys. Podczas spotkania poruszano kwestie
dotyczące m.in. wprowadzenia małego ruchu granicznego, aktualnej
sytuacji Polaków na Białorusi.
30 maja
Święto mleka
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
w Żeszczynce było gospodarzem
uroczystości pod nazwą „Święto
mleka”. Podczas uroczystości odbyła się m.in. degustacja serów, potraw z mleka, do mleka i na mleku.
Władze powiatu bialskiego reprezentował Jan Bajkowski wicestarosta bialski. Uroczystość odbyła się
w Ośrodku Kultury, Tradycji i Edukacji w Żeszczynce.
Pożegnanie konsula
W konsulacie RP w Brześciu odbyło
się uroczyste pożegnanie Konsula
Generalnego RP w Brześciu Jarosława Książka. W imieniu władz
powiatu bialskiego za doskonałą
współpracę podziękował odchodzącemu konsulowi starosta powiatu
Tadeusz Łazowski.
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Gm i na P i sz cz ac

Na zieloną szkołę w góry

Przez dwa tygodnie kwietnia podopieczni SOSW w Zalut yniu byli
uczestnikami zielonej szkoły w Polanicy Zdroju. W turnusie wzięło udział
36 dzieci i 14 opiekunów. Czwórka
dzieci pojechała na turnus ze swoimi
mamami. Warunki pobytu w hotelu
„Nasz Dom” były bardzo dobre; 2
i 3-osobowe pokoje z łazienką, na wyposażeniu każdego pokoju był telefon,
telewizor, czajnik elektryczny. Grupa
podróżowała autobusami z przesiadką w Warszawie, dzieci mniej sprawne
jechały szkolnym busem. Uczestnicy
turnusu rehabilitacyjnego mieli okazję zapoznać się z zabytkami Polanicy
i okolicznych miejscowości, zwiedzili
Wambierzyce, a w nich bazylikę zbudowaną na wzór bazyliki jerozolimskiej oraz szopkę ruchomą. W Złotym Stoku zwiedzano kopalnie złota,
a w niej skarbiec i pracownię alchemika. Podziemny wodospad i powrót
na powierzchnię z podziemnych tuneli
w wagonikach kolejki pozostawił wiele
niezapomnianych wrażeń. W Karłowie
dzieci podziwiały park jurajski i robiły
sobie pamiątkowe zdjęcia na tle prehistorycznych zwierząt. Niemało emocji
dostarczyło turnusowiczom przejście
na Szczelinie Wielki bardzo trudną trasą, na której aż do lipca zalega śnieg
i lód. Z platformy Złoty Widok wszyscy podziwiali panoramę polanicką
i wspaniałe górskie krajobrazy wokół
perły polskich uzdrowisk.

Spacery po parku zdrojowym

Wycieczki piesze szlakami turystycznymi, wyjścia do pijalni wód
mineralnych, spacery po parku zdrojowym, korzystanie z basenu z hydromasażami, gry i zabawy sportowe,
dyskoteki, spacery polanickim dep-
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takiem otoczonym zabytkowymi kamieniczkami z ozdobnymi balkonikami i krużgankami, pełnym straganów
z charakterystycznymi dla tego regionu zabawkami i pamiątkami wykonanymi w drewnie, dopełniały czas pobytu w uzdrowisku. – Pobyt był udany
dzięki zaangażowaniu i kreatywności
opiekunów – mówi Bożena Guz, wychowawca SOSW w Zalutyniu, pełniąca funkcję kierowniczki zielonej szkoły.
– Wspólnie z kierownictwem turnusu
rehabilitacyjnego staraliśmy się zapewnić dzieciom i młodzieży jak najwięcej atrakcji i wrażeń. Chcę w tym
miejscu serdecznie podziękować bialskiemu oddziałowi PRRON oraz PCPR
w Białej Podlaskiej za przychylność
i pomoc w organizacji naszego pobytu w tak pięknym uzdrowisku, słowa
wdzięczności kieruję także pod adresem przewoźnika PKS w Białej Podlaskie i PKS w Warszawie, dziękuję też
właścicielowi i kierowniczce apteki
w Piszczacu – dodaje kierowniczka.
Również Stowarzyszenie SpołecznoOświatowe „Żyć Godnie” działające
przy SOSW w Zalutyniu włączyło
się w dzieło pomocy i, podobnie jak
w ubiegłych latach, przekazało znaczącą pomoc finansową na wyjazd
na zieloną szkołę. – Wielokrotnie byłam z dzieckiem na różnych turnusach,
a z ośrodkiem w Zalutyniu pojechałam teraz drugi raz – mówi Katarzyna
Szczęśniak, matka jednego z wychowanków. – Jestem zadowolona z pobytu. Było tyle atrakcji, panowała miła
atmosfera, a pani kierownik i opiekunowie byli tak serdeczni i życzliwi, że
czułam się jak w rodzinie – podkreśla
Katarzyna Szczęśniak.

Medalowi jeźdźcy
z Zalutynia
14 maja w Krasnystawie odbył się
regionalny miting w jeździe konnej
olimpiad specjalnych Na zawody pojechało pięciu zawodników z SOSW
w Zalutyniu pod opieką Urszuli Grabarczyk i Urszuli Niedźwiedź. Każdy
z chłopców zdobył czołowe lokaty
w poszczególnych konkurencjach
jeździeckich. W ujeżdżaniu Grzegorz
Szkodziński oraz Tomasz Łukaszuk
wywalczyli brązowe medale; na torze przeszkód Staś Trociewicz oraz
Robert Kowieski zajęli trzecie miejsca; Paweł Łobejko wywalczył srebro,
a Paweł Kosiński zdobył złoty medal.
– Sukces chłopców to efekt wieloletniej pracy – mówi Urszula Grabarczyk, hipoterapeutka w SOSW
w Zalutyniu. – Nie bez znaczenia był
też fakt pozyskania nowego konia,
który przekazała nam Danuta Turowska pochodząca z Tucznej, a zamieszkująca obecnie w okolicach
Warszawy. Grafos to kuc feliński, czyli
krzyżówka kuca walijskiego z koniem
polskim. – Mamy więc już trzy konie
do hipoterapii i coraz większą grupę
zainteresowanych jeżdżeniem. Coraz częściej wyjeżdżamy na koniach
w teren, w okoliczne lasy. Chłopcy
podczas takich wypraw nabierają dużo
doświadczenia i pewności i nie trzeba
dodawać, jak bardzo lubią takie przejażdżki. – Zawsze zdobywaliśmy medale na tych mitingach, ale dopiero teraz
mamy złoto – cieszy się hipoterapeutka. – Trzeba pamiętać również o tym,
że chłopcy startują na zawodach
na koniach, których nie znają. Tak więc
muszą się jeszcze dodatkowo zmagać
z własnymi słabościami i pokonywać
ogromny stres. Jestem z nich bardzo
dumna – kończy Grabarczyk.
Barbara Brodacka

Barbara Brodacka
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Gmina Piszczac/Biała Podlaska

Studencki teatrzyk dla chorych dzieci
Studenci I i II roku pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły im. Papieża
Jana Pawła II w Białej Podlaskiej pod
opieką Anny Jarmoszuk przyjechali
do wychowanków specjalnego ośrodka w Zalutyniu na spotkanie integracyjne. Zaprezentowany przez nich
teatrzyk pacynkowy ogromnie podobał się dzieciom, a przedstawienie
pt.: „ Złota r ybka nie w ystarcz y ”
oprócz humoru i dobrej zabawy niosło też ze sobą ważne i aktualne przesłanie ekologiczne. – Fajne były te
krasnoludki – śmieje się Przemek, wychowanek SOSW w Zalutyniu. – Bardzo podobało mi się przedstawienie.
Najśmieszniej było, kiedy krasnoludki
wsiadały do malucha. Podobały mi
się wszystkie zabawy, było dużo muzyki, było karaoke, był śmieszny klaun
i przebierańce – mówi chłopiec. Wesoła brać studencka to: Magdalena
Ajziuk, Katarzyna Centkowska, Tomasz Dmitruczuk, Wojciech Łukaszuk,
Agnieszka Sterniczek, Izabela Szwaj,
Joanna Jaworska, Daria Piwoni, Marta Skrok, Anna Sudoł. – Spotkanie
z podopiecznymi Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Zalutyniu wszystkim studentom zapadło gł ęboko
w sercu – mówi Katarzyna Centkowska. – Wspólnie spędzony czas
na grach i zabawach sprawił wiele

radości dzieciom. Ich szczęście jest
dla każdego z nas niewątpliwie dowodem na to, iż warto uczestniczyć w takich imprezach. Zdobyte doświadczenie wzbogaciło nas duchowo, a także
pozwoliło zmienić horyzonty myślowe
na temat niepełnosprawności – dodaje studentka.

Robi lalki i pisze teksty

Studencki teatrzyk powstał
w styczniu 2009 r. Przedstawienia były
wystawiane w PSW im. Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej. Grano je na zabawie choinkowej dla dzieci pracowników uczelni, w Szkole Podstawowej
nr 5 w Białej Podlaskiej, na balu karnawałowym. Studenci odwiedzili też
Zespół Szkół Specjalnych w Białej
Podlaskiej. Oprócz spektakli młodzież
organizowała też gry i zabawy dla dzieci spotykając się wszędzie z ciepłym
przyjęciem. Założenie teatrzyku to pomysł Kasi Centkowskiej, absolwentki
Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Wykorzystując swój talent i umiejętności sama szyje lalki: pacynki lub
kukiełki do przedstawień, do których
pisze również scenariusze. Teksty Kasi
są później dopracowywane wspólnie
w zespole. Kreatywna grupa ma już
nowe pomysły na następne przedstawienia, ale wymagają one jeszcze
dużo pracy, zarówno aktorskiej, jak

i tej związanej z przygotowaniem scenariusza i rekwizytów. – Piszę scenariusz z takim głównym założeniem,
że sam teatrzyk byłby niczym gdyby
nie wzbudzał zaciekawienia i nie rozbudzał w młodych widzach wyobraźni – opowiada Kasia. – Bardzo ważny
jest też podkład dźwiękowy, który
musi współgrać z całą akcją. Chcę
podkreślić, że nasz teatrzyk istnieje
dzięki zaangażowaniu każdej osoby
z zespołu. Żeby wszystko współgrało
ze sobą podczas występów, grupa
musi działać zespołowo. Każdy kolejny
występ uczy nas czegoś nowego, co
później owocuje w kolejnych spotkaniach z dziećmi – kończy Centkowska.
Barbara Brodacka

Andżelika Borys
w Białej Podlaskiej

W piątek - 28 maja odbyło się
w Białej Podlaskiej spotkanie z Andżeliką Borys przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi. Przewodnim tematem spotkania były codzienne problemy
Polaków na Białorusi i Białorusinów
w Polsce. Podczas spotkania poruszano
kwestie związane ze statusem mniejszości narodowych w obu krajach. Rozmawiano także o problemach związanych
z przestrzeganiem praw człowieka,
wolnością słowa, formami działalności
politycznej, kulturalnej i społecznej na
Białorusi oraz o problemach i wyzwaniach przed jakim musi stawać Związek
Białoruski w RP. W spotkaniu uczestniczyli m.in. prof. Lena Kolarska Bobińska
– poseł do Parlamentu Europejskiego,
Stanisław Żmijan – poseł na Sejm, Jarosław Książek – konsul generalny RP
w Brześciu, Tadeusz Łazowski – starosta
bialski oraz Marzenna Andrzejuk – urzędujący członek zarządu.
(red)
5/2010 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
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Gmina Międzyrzec/Gmina Drelów

Tańczyli w Rudnikach
W Szkole Podstawowej im. Karola Krysińskiego w Rudnikach po raz
szósty odbył się, przygotowany przez
szkołę przy współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Międzyrzecu
Podlaskim, Gminny Przegląd Szkolnych Zespołów Tanecznych „Tańczyć
każdy może….” Podczas przeglądu zarówno w konkursie drużynowym jak
i indywidualnym trzyosobowa komisja w składzie: przewodnicząca Małgorzata Hanas (dyrektor GOK w Międzyrzecu Podlaskim), Adam Szulik
(sekretarz Nadleśnictwa Międzyrzec
Podlaski) oraz Agnieszka Lewczuk
(z-ca przewodniczącej rady rodziców
ze szkoły podstawowej w Rudnikach)
wyłoniła zwycięzców turnieju. Każda
szkoła przygotowała po trzy układy
taneczne, które charakteryzowała

różnorodność kostiumów, styli tanecznych, rekwizytów, pomysłowości i dokładności wykonania. Każdorazowy występ licznie zgromadzona
publiczność składająca się z uczniów
i nauczycieli szkoły w Rudnikach, rodziców, mieszkańców z podziwem
patrzyła na występujące zespoły i nagradzała gromkimi brawami. Zwycięskie zespoły otrzymały puchary oraz
nagrody rzeczowe ufundowane przez
GOK w Międzyrzecu Podlaskim natomiast solistom wręczono dyplomy,
piłki oraz piękne albumy ufundowane
przez Nadleśnictwo Międzyrzec Podlaski. Rada rodziców ze szkoły podstawowej w Rudnikach zorganizowała
uczestnikom, opiekunom i zaproszonym gościom poczęstunek.

Najlepsze szkoły
i zawodnicy
I m. szkole podstawowej z Rudnik –
opiekun Aneta Charczuk.
II m. szkole podstawowej z Mań –
opiekun Magdalena Jeleszuk.
III m. szkole podstawowej z Rogoźnicy – opiekun Katarzyna Łysakowska.
W konkursie tańca solo I miejsce zajęła
Weronika Mikiciuk, II – Natalia Jowik, III
– Klaudia Kondraciuk.

Dotychczasowi zwycięzcy
konkursów:
2005 r. - SP Tuliłów
2006 r. - SP Rudniki
2007 r. - SP Halasy
2008 r. - SP Halasy
2009 r. - SP Rudniki
2010 r. - SP Rudniki

Aneta Charczuk

Przegląd teatrów wiejskich w Drelowie
W sobotnie popołudnie 15 maja
odbył się Powiatowy Przegląd Teatrów
Wiejskich. Jak co roku uczestników ciepło witała dyrektor gminnego centrum
kultury w Drelowie – Wiesława Zaremba. W jury zasiedli przedstawiciele: Iwona Niewczas Józef Obroślak. Konkurs
rozpoczął zespół „Zielawa „ z Rossosza
widowiskiem „Ręcznik”. Młodzi artyści
przedstawili role tradycyjna i kulturową
ręcznika w życiu naszych przodków.
Kolejnym zespołem byli „Lewkowianie”
z Dokudowa z widowiskiem „Analfabetyzm”. Tu jury podkreślało dobra grę
aktorów i ciekawy pomysł scenariusza.
Jako trzeci z kolei zaprezentował się ze-
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spół „Leśne echo” z Zaścianek z widowiskiem „Kołtun”. Występ zespołu „ Na
swojska nutę” z Zahorowa, który przedstawił scenkę kabaretową widzowie wielokrotnie nagradzali brawami. Przerwy
między występami uświetniali pięknymi
piosenkami członkowie „Leśnego echa”
z Zaścianek. Wszystkie uczestniczące
zespoły otrzymały dyplomy i pamiątkowe nagrody oraz zostały poczęstowane
smacznym podwieczorkiem przygotowanym przez miejscowe gospodynie.
Czy i kto zakwalifikuje się do następnego
etapu w Stoczku Łukowskim dowiemy
się dopiero za kilka tygodni.
Halczuk

czasopismo samorządu powiatu bialskiego 5/2010

Gm i na M ięd z y rz ec Pod la sk i

Rajd rowerowy śladami bohaterów
powstania styczniowego
11 maja odbył się III rajd rowerowy „Śladami Powstańców Styczniowych” organizowany przez Szkołę
Podstawową im Karola Krysińskiego
w Rudnikach i Nadleśnictwo Międzyrzec Podlaski. W dniach 4 - 5
maja 1863 roku oddziały powstańców styczniow ych pod dowództwem Karola Krysińskiego stoczył y bit w y z wojskami carskimi na
terenie Międzyrzeca i okolicznych
lasów. Po wielu latach w miejscach
tych walk postawiono krzyże i obeliski upamiętniające tamte wydarzenia. Z myślą o tym. żeby te doniosłe
wydarzenia nie poszły w zapomnienie, aby młodzi ludzie mogli złożyć hołd bohaterom walk o wolną
Polskę, poruszać się traktami powstańczymi od 2008 roku organizowany rajd. Uczestnicy rajdu spotkali się na parkingu przed szpitalem
w Międzyrzecu. Byli to uczniowie
i nauczyciele ze szkół podstawow ych z terenu giny Międz yrzec:
w Tuli ł ow ie i Rudnik ach, Do ł hy
z gminy Drelów oraz szkół podstawow ych nr 2 i 3 w Międz yrzecu
Podlaskim. W sumie na starcie rajdu zameldowało się około 90 osób.

Zapalono znicze pod pomnikiem
przy szpitalu, gdzie oddział y pod
dowództwem Karola Krysińskiego
stoczyły bój z garnizonem rosyjskim
o szpital. Po krótkim przypomnieniu
tamtych wydarzeń i chwili refleksji
wyruszono w dalszą drogę pod kierownictwem Sławomira Litwiniuka,
nauczyciela szkoł y w Rudnikach.
Nad bezpieczeństwem uczestników
pieczę podczas całej wyprawy mieli
strażacy z OSP Stołpno. Rajdowicze
pojechali do szkoł y w Rudnikach.
Tutaj przybliżona została sylwetka
patrona, który jako dowódca powstańczy związany był prawie ze
wszystkimi odwiedzanymi w czasie
rajdu miejscami Kolejnym etapem
rajdu był obelisk w Dołdze. Tam zapoznano się z przebiegiem bitew rozegranych w Dołdze i pod Utrówką.
O tym opowiadał Sławomir Litwiniuk, zapalono znicze. Następnie
uczestnicy rajdu polnymi i leśnymi traktami udali się do Żerocina,
gdzie znajduje się symboliczny krzyż
w miejscu gdzie rozegrała się bitwa
w 1863 roku. Na krzyżu znajduje się
błędnie wykuta data 19 maja 1836
. Na temat przestawienia cyfr ist-
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nieją dwie wersje przekaz y wane
przez mieszkańców. Jedna mówi
o t z w. „ c ze sk im b ł ę dzie”, k tór y
popełnił miejscowy kowal. Druga
o tym, że przestawienie cyfr było
celowe ze względu na niebezpieczeństwo zniszczenia pomnika przez
władze carskie, które bez problemu kojarzył y datę z powstaniem
styczniowym. Ta wersja jest bardziej prawdopodobna. Kolejnym
prz ystankiem był krz yż i kamień
z pamiątkową tablicą poświęconą
poległym powstańcom w Utrówce.

Dyplomy za udział
Nad przebiegiem i organizacją
rajdu czuwał Adam Szulik sekretarz
Nadleśnictwa Międzyrzec i Andrzej
Kurenda dyrektor szkoły w Rudnikach. Podsumowaniem rajdu zajął
się Sławomir Lit winiuk. Wszyscy
uczestnicy otrzymali okolicznościowe dyplomy, opiekunowie grup
upominki książkowe, Szko ł y pamiątkowe puchary, które wręczył
sekretarz Nadleśnictwa Adam Szulik. Wszystkie szkoły, Nadleśnictwo
i OSP Stołpno otrzymały podziękowania za czynne włączenie się w organizację rajdu. Po zakończeniu części
oficjalnej był czas na spotkanie integracyjne przy ognisku i kiełbaskach.
Andrzej Kurenda
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Pow iat Bia l sk i

Strażackie święto powiatu bialskiego

16 maja odbyły się powiatowe uroczystości „Dnia Strażaka” połączone
z XI pielgrzymką strażaków powiatu
bialskiego do Sanktuarium Matki Bożej
Kodeńskiej Królowej Podlasia w Kodniu. Na uroczystość przybyło około 400
strażaków oraz 39 pocztów sztandarowych z jednostek OSP i ogniw gminnych związku OSP RP. Uroczystości
rozpoczęły się od przemarszu orkiestr
strażackich, pocztów sztandarowych,
pododdziałów PSP i OSP, biorących
udział w uroczystościach strażaków
i gości z bazyliki w Kodniu na plac celebry, gdzie została odprawiona msza
św. w intencji strażaków i ich rodzin.
W trakcie przemarszu została poświęcona figura św. Floriana, ufundowana
przez strażaków powiatu bialskiego
przy znacznym udziale ojca Stanisława
Wodza proboszcza i kustosza Sanktuarium. Następnie dowódca uroczystości złożył meldunek st. bryg. Jarosławowi Kusznerukowi zastępcy lubelskiego komendanta wojewódzkiego
PSP a poczet flagowy przy dźwiękach
hymnu podniósł flagę państwową na
maszt. Mszę św. celebrował ks. prałat
Ryszard Andryszczak w asyście ks. Romana Sawczuka, ks. Henryka Jakubowicza i ojca Stanisława Wodza. W kazaniu ksiądz prałat odniósł się do pełnej
poświęcenia strażackiej służby. Przed
błogosławieństwem ojciec Stanisław
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Wódz został mianowany na gminnego
kapelana strażaków i otrzymał mundur
strażacki poświęcony przez diecezjalnego kapelana.

Strażackie odznaczenia

W czasie obchodów „Dnia Strażaka” druhom PSP i OSP wręczono odznaczenia państwowe, resortowe oraz
nominacje na wyższe stopnie służbowe.
Uhonorowani zostali również przedstawiciele jednostek współpracujących
z Państwową Strażą Pożarną. Brązową
odznakę „zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” otrzymali: st. ogn. Marek
Maciejewski, st. kpt. Marek Pniewski, st.
ogn. Tadeusz Szymanek, st. ogn. Waldemar Śledź. Najwyższe odznaczenie
pożarnicze w Polsce „złoty znak związku” otrzymali: Jan Hasiuk – prezes OSP
Liszna, Józef Hołonowicz – członek Orkiestry Dętej w Łomazach, Stanisław Kurenda – prezes OSP Rzeczyca, Tadeusz
Sidoruk – członek OSP Sitnik. Medal honorowy imieniem Bolesława Chomicza
otrzymali: Roman Michaluk – wójt gminy i prezes zarządu oddziału gminnego
ZOSP RP w Międzyrzecu Podlaskim,
Marian Teodorczuk – były wieloletni prezes OSP Gnojno, Dariusz Trybuchowicz
– wójt gminy i prezes zarządu oddziału
gminnego ZOSP RP w Sławatyczach, Ryszard Zań – wójt gminy i prezes zarządu
oddziału gminnego ZOSP RP w Kodniu.
Honorową odznakę „zasłużony strażak-

powiatu bialskiego” otrzymali: Józef
Daniluk – komendant gminny związku OSP RP w Międzyrzecu Podlaskim,
Władysław Kowal – komendant gminny
związku OSP RP w Terespolu, Zbigniew
Łaziuk – komendant miejski PSP w Białej
Podlaskiej, Henryk Owczaruk – członek
orkiestry dętej w Łomazach, Waldemar
Śledź – dowódca zastępu w KM PSP
w Białej Podlaskiej. Przedstawiciele delegacji zagranicznych otrzymali z rąk dh
Tadeusza Łazowskiego prezesa zarządu
oddziału powiatowego ZOSP RP i bryg.
Zbigniewa Łaziuka komendanta miejskiego PSP okolicznościowe upominki.
Mirosław Byszuk

Zaproszeni goście

Rangę uroczystości podnieśli swoją
obecnością m.in. następujący goście: Tadeusz Łazowski starosta bialski, Włodzimierz Stańczyk z Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie, st. bryg. Jarosław Kuszneruk - zastępca lubelskiego komendanta
wojewódzkiego PSP, kierownicy służb
mundurowych i jednostek współpracujących z PSP oraz wójtowie i burmistrzowie
powiatu bialskiego. Gośćmi honorowymi uroczystości były dwie zagraniczne
delegacje strażaków z zaprzyjaźnionego
powiatu Oberhavel z Niemiec pod przewodnictwem Franka Mewesa i obwodu
Brzeskiego z Białorusi pod przewodnictwem Nikołaja Michajłowicza Kuźmickiego i Aleksandra Antonowicza Sawczuka.
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Międzyrzec Podlaski /Gmina Sosnówka

Strażacy ze Stołpna najlepsi w kraju

Młodzieżowa drużyna pożarnicza OSP Stołpno

OSP Stołpno z Międzyrzeca ma
najaktywniejszą młodzieżową drużynę pożarniczą w kraju. W Wars z aw ie roz s t r z ygnię to pier w s z ą
w historii Związku Ochotnicz ych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej edycję konkursu „Najlepsi
z najlepszych” na wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Opiekunem młodych strażaków ze Stołpna
jest Łukasz Paluszkiewicz. – Cieszy
fak t, że wieloletnia praca z młodzieżą prowadzona przez naszą jednostkę została doceniona i to w takiej formie. Młodzież była obecna
w naszej OSP od początku jej istnienia, począwszy od budowy strażnicy, a skończywszy na wielu dział a n i a c h p r o w a d z o nyc h s z e r o ko
w ostatnich latach – mówi Krzysztof
Szczepaniuk, naczelnik OSP Stołpno. Rozkwit działalności młodzieżowej drużyny pożarniczej nastąpił po

roku 2000, kiedy to po raz pierwszy
w historii OSP Stołpno otrzymała
dotację na realizację projektu „Uruchomienie Centrum Dzieci i Młodzieży” autorstwa ówczesnego dowódcy
młodzieżowej drużyny Krzysztofa
Szczepaniuka. Przez kolejne lata
pojawiał y się też inne dotacje na
realizację projektów społecznych
i nowe formy działań skierowane do
młodzieży. Tegoroczny sukces OSP
Stołpno zawdzięcza zaangażowanej
pracy wielu osób. – Nie można zapomnieć o dotychczasowych opiekunach strażackiej młodzieży, więc
także o druhu Kazimierzu Sidorczuku, który był opiekunem drużyny do
roku 2000 i miał duży wpływ na przekazanie najmłodszym idei strażackiej
służby i bycia młodym strażakiem ze
Stołpna, w latach 2001-2008 – podkreśla naczelnik OSP.

Dowódcy drużyny

Krajowa czołówka
młodzieżowych drużyn
OSP

D owó d c a mi m ł o d zi e żowe j
drużyny pożarniczej byli kolejno: druh Krzysztof Szczepaniuk
(k wiecień – grudzień 2000 r.),
druh Jarosław Korolczuk (st yczeń 2001 – sierpień 2003), druh
Adam Paluszkiewicz (wrzesień
2003 – czerwiec 2004), druh Łukasz Paluszkiewicz (lipiec 2004 –
grudzień.2007) oraz druh Łukasz
Czebreszuk (od stycznia 2008).

Krzysztof Szczepaniuk, OSP Stołpno

1 m. OSP Stołpno z Międzyrzeca 		
Podlaskiego, woj. lubelskie
2 m. OSP Kłodawa,
woj. wielkopolskie
3 m. OSP Czermin,
woj. wielkopolskie
4 m. OSP Gdów, woj. małopolskie
5 m. OSP Warszawa – Ursus,
woj. mazowieckie
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50 lat
OSP Sosnówka

3 maja w gminie Sosnówka obchodzono 50 – lecie OSP Sosnówka.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św.
w kaplicy pw. św. Anny w Romanowie
w intencji strażaków, którą odprawił ks.
Jan Pieńkosz proboszcz parafii Kotwica.
W trakcie uroczystości jednostce przekazano nowy lekki samochód pożarniczy
Ford Transit oraz figurkę Św. Floriana.
32 druhów odznaczonych zostało medalami „za zasługi dla pożarnictwa”, „zasłużony strażak powiatu bialskiego, odznakami „strażak wzorowy” oraz odznaczeniami „za wysługę lat”. Złoty medal
,,za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali:
Edmund Chilczuk, Ryszard Łukaszewicz,
Krzysztof Pańczuk, Krzysztof Welik,
Zygmunt Żarkiewicz, Henryk Świrepa.
Srebrny medal ,,za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: Wojciech Kowalczyk,
Łukasz Łobacz, Mirosław Pańczuk. Brązowy medal ,,za zasługi dla pożarnictwa”
otrzymali: Krzysztof Czech, Michał Dacewicz, Maciej Dacewicz, Marcin Łobacz,
Marcin Sozoniuk oraz Andrzej Świrepa.
Odznakę „zasłużony strażak powiatu
bialskiego” otrzymali: Henryk Chról,
Czesław Łukaszewicz, Henryk Tarasiuk,
Bronisław Żarkiewicz. Odznakę „strażak
wzorowy” otrzymali: Daniel Kozioł, Ireneusz Lewczuk, Mateusz Łobacz, Wiesław Kozioł, Piotr Pawlik, Mirosław Świrepa, Sławomir Żukowski. Równolegle
w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się
akademia podczas, której montaż słowno-muzyczny zaprezentowali uczniowie
Szkoły Podstawowej w Sosnówce. Na
zakończenie uroczystości złożono wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Jolanta Kwiatek

W uroczystościach wzięli udział:

Wicestarosta bialski Jan Bajkowski, Kpt.
Sylwester Sadowski dowódca JTG w Białej
Podlaskiej, druhna Bożena Krzyżanowska
Dyrektor Biura Terenowego ZOSP RP w Białej Podlaskiej, Płk Straży Granicznej Janusz
Wólczyński Komendanta Placówki SG Dołhobrody, Porucznik Paweł Zawadowicz Zastępca
Komendanta Placówki SG Sławatycze, Podkomisarz Jerzy Czebreszuk Komendant Komisariatu Policji w Wisznicach, Przewodniczący
Rady Gminy Sosnówka Mieczysław Brodzki
oraz Kombatanci zrzeszeni w Kole Gminnym
ZKiBWP RP.
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Gm i na S osnówk a

„Świeto Mleka” w Żeszczynce
W niedzielę 30 maja na placu przy
Ośrodku Kultury Tradycji i Edukacji
w Żeszczynce odbyła się impreza pod
nazwą „Święto Mleka”. Żeszczynka
jest tematyczną „mleczną wsią”. Znajdują się tu znaczne areały łąk, więc od
dawna rozwijała się tu hodowla krów
mlecznych. W chwili obecnej mimo
postępujących zmian jest tu dwóch
gospodarzy, posiadających stada liczące ok. 100 krów, 18 gospodarzy
posiada stada liczące powyżej 20
krów oraz kilka gospodarstw o mniejszej liczbie krów.
W i ę k s zo ś ć w y p r o d u ko w a n e go mleka przyjmuje Spółdzielcza
Mleczarnia „Spomlek” w Radzyniu.
W uroczystości „Święta Mleka” wzięli udział mieszkańcy okolicznych wsi.
Nie brakło też Jana Bajkowskiego wicestarosty bialskiego oraz Krzysztofa
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Bruczuk wójta gminy Sosnówka. Odwiedzili nas również przedstawiciele
innych stowarzyszeń, byli turyści,
ze stowarzyszenia „Ę” z Warszawy
oraz z Kołacz Gm. Brus.

Ludowe zwyczaje

Zespó ł „ Zielawa” z Rossosza
pr ze d s t aw i ł w idow i s ko „ Daw ne
Sianokosy”. Miejscowi biesiadnicy
przedstawili „Mleczny Szał” gdzie
sołtys, wójt i starosta ubijali masło,
był pokaz przygotowania i wykonania
serów smaków oraz kąpiel w krowim
mleku gdzie staruszka przeistoczyła
się w piękną dziewczynę Zespoły z Zaścianek oraz Ortela Królewskiego rozweselały zgromadzonych
pięknymi piosenkami. Ośrodek francuski z Białej Podlaskiej przygotował prelekcję i degustację serów
francuskich. Stoisko promocyjne

mleczarni „Spomlek” było stale oblegane przez uczestników imprezy,
gdyż oferowane do degustacji przetwory były bardzo smaczne. Jednak
najbardziej smakowało masło i sery
smakowe wykonane na oczach publiczności przez miejscowe gospodynie. Chętni mogli próbować swoich
sił w strzelaniu z łuku tatarskiego na
strzelnicy przygotowanej i obsłużonej przez Stowarzyszenie Rozwoju
Miejscowości Studzianka. Miejscowa malarka Stanisława Łogonowicz
ofiarowała stowarzyszeniu na aukcję
21 swoich prac. Dla zainteresowanych zor ganizowano w ycie c zkę
pieszą do „Izby Mlecznej” oraz do
prowadzonego przez Bożenę i Jana
Filipiuków nowoczesnego gospodarstwa specjalizującego się w hodowli
krów mlecznych. Na stoiskach gospodynie prezentowały do konkursu „Potrawy na mleku, mlekiem, do mleka”.
Halczuk
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Tere spol
Redaktorzy gazetki szkolnej „Na
Wariackich Papierach” z ZSP Nr 1
w Terespolu, w ramach projek tu
„Umieć więcej? Fajna rzecz! Terespol 2009/2010” odbyli swoją drugą
wycieczkę tematyczną. Tym razem
odwiedzili Warszawę, gdzie mieli
nieby wałą okazję zwiedzić jedne
z najważniejszych instytucji w państwie. W pierwszej kolejności szkolni redaktorzy zostali oprowadzeni
po Sejmie RP. Spacerowali sejmow ymi kor y tarzami oraz głównym
holem, obejrzeli salę obrad, a także
salę znaną głównie z posiedzeń komisji śledczych. Pracownica kancelarii sejmu niezw ykle ciekawie
opowiadała o historii sejmu polskiego, ale także o pracy posłów

Młodzi dziennikarze w Warszawie
oraz senatorów. Uczniowie mieli
nieby wałą okazję usiąść w ławie
poselskiej oraz uderzyć laską marszałkowską. Następnym punktem
wycieczki było zwiedzanie Polskiego Radia, gdzie młodzi dziennikarze mieli możliwość podpatrzenia
pracy profesjonalistów. Dziennikarz
oprowadził w ycieczkowiczów po
ogromnym budynku radia, udzielając
informacji zarówno o historii radia,
jak również specyfice pracy poszczególnych osób. Redaktorzy szkolnej
gazetki wysłuchali kilku programów
na żywo, prowadzonych przez znanych dziennikarzy w kilku studiach

Polskiego Radia – Jedynki, Dwójki,
Radia Euro oraz Radia dla Zagranicy. Obejrzeli także ogromną fonotekę, gdzie zgromadzone są nagrania
Polskiego Radia, m.in. głos Józefa
Piłsudskiego czy Lwa Tołstoja. Popołudnie redaktorzy NWP spędzili
na warszawskiej Starówce, spacerując i oglądając najcenniejsze zabytki stolicy. Po obiedzie i zakupach
w centrum handlowym, młodzi redaktorzy wrócili do Terespola bogatsi o wiedzę o swoim państwie, ale
także cenne informacje o specyfice
zawodu dziennikarza radiowego.
Kamila Korneluk

Nagrody dla uczniów z Terespola
„Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd.
Przedzieraj się, szukaj nie ustępuj…”
(Jan Paweł II „Tryptyk rzymski”)
14 maja w auli Stefana Kardynała
Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie
odbyło się podsumowanie konkursów
przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów organizowanych przez lubelskiego kuratora oświaty
w roku szkolnym 2009/2010. Uhonorowano laureatów konkursów przedmioto-

wych oraz podziękowano nauczycielom
przygotowującym i dyrektorom szkół
za pracę dydaktyczną i wychowawczą
z uczniami. Zespół Szkół Publicznych
Nr 1 w Terespolu reprezentowali: wicedyrektor Iwona Gryszko nauczyciel
historii wraz z Klaudią Łozak – laureatką
tegoż przedmiotu, Marek Ferens nauczyciel przyrody wraz z laureatką Justyną
Jaroszuk oraz dyrektor ZSP Nr 1 Zenon
Iwanowski. Sukces jaki odniosła szkoła
z Terespola jest największy od czasów
reformy oświaty i utworzenia nowych
województw.
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Majówka wśród przyjaciół
Na terenach rekreacyjnych Europejskiego Centrum Kształcenia i
Wychowania OHP w Roskoszy już po
raz dziewiąty odbyły się warsztaty
terapii zajęciowej „Majówka wśród
przyjaciół” zorganizowane z myślą o
młodzieży niepełnosprawnej z terenu
gminy Biała Podlaska. Organizatorem
tegorocznej majówki przebiegającej
pod hasłem „Stawiamy czoła żywiołom” było Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym „Prosta”
oraz Europejskie Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP. Honorowy patronat nad imprezą sprawował Andrzej
Czapski prezydent Białej Podlaskiej.
Plenerowe warsztaty terapii zajęciowej podzielone zostały na dwa bloki
tematyczne: blok sportowo-rekreacyjny oraz blok dydaktyczny. W bloku
sportowo-rekreacyjnym znalazły się
różnorodne gry i zabawy sprawnościowe i integracyjne pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry. W bloku
dydaktycznym prowadzonym przez
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przedstawiciela Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej omówiono zagadnienia
związane z niszczycielską siłą żywiołów oraz w prosty sposób przybliżono jak można ich uniknąć i jak stawić
im czoła.

Strażacy w akcji
i pieczenie kiełbasek

Punktem kulminacyjnym spotkania był niezwykle widowiskowy pokaz
akcji ratowniczej przeprowadzonej
przez Komendę Miejską Państwowej
Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej.
Symulacja wypadku samochodowego i akcja ratunkowa do końca spotkania wzbudzały ogromne emocje.
Dla wszystkich uczestników majówki
widok powybijanych szyb i porozcinanych blach, wydobycia manekinów z płonącego wraku pojazdu był
okazją do refleksji oraz skłaniał do
szczególnej ostrożności na drodze. We
wszystkich konkurencjach i zabawach
wzięło udział ponad 300 zawodników

– podopiecznych placówek specjalnych, domów pomocy społecznej,
warsztatów terapii zajęciowej, a także 30 osobowa grupa wychowanków
ECKiW OHP. Młodzież brała udział we
wszystkich konkurencjach oraz z zaangażowaniem pomagała młodzieży niepełnosprawnej. Udział młodzieży OHP
w majówce był lekcją tolerancji. Dzięki
pełnej życzliwości postawie młodzieży
OHP, młodzież niepełnosprawna nie
czuła się wyalienowana. Spotkanie,
a w szczególności rozgrywki sportowe
miały na celu podniesienie sprawności fizycznej uczestników, nauczenie
ich uczciwej rywalizacji i współzawodnictwa, rozwinięcie w młodzieży
ducha samodzielności i poczucia wiary we własne siły. Podsumowaniem
majówki był wieczorek integracyjny
zakończony wspólnym śpiewaniem
i pieczeniem kiełbasek przy ognisku.
Zwycięzcom rozgrywek sportowych
zostały wręczone puchary a wszystkim uczestnikom nagrody rzeczowe
i upominki ufundowane przez sponsorów. Impreza odbyła się 6 maja.
Małgorzata Zając
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Ludowe śpiewanie w Styrzyńcu
W atmosferze śpiewu i radości odbyły się kolejne powiatowe eliminacje
do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel
i Śpiewaków Ludowych. W tym roku
odbyły się one 23 maja w Styrzyńcu,
w parku przy szkole podstawowej.
Iwona Niewczas główna jurorka przeglądu chwaliła poziom prezentowany przez uczestników. Nic dziwnego
skoro zespoły, aby wystąpić na eliminacjach rzetelnie pracują nad repertuarem, dobierając go tak by był autentyczny, tradycyjny, ściśle związany
z daną miejscowością. Dbałość dotyczy także odpowiedniego stroju ludowego charakterystycznego dla danego regionu. W eliminacjach wzięło
udział 18 wykonawców, w tym zespoły śpiewacze, obrzędowo-śpiewacze,
soliści, kapele ludowe z terenu powiatu bialskiego. Eliminacje powiatowe
były przepustką dla zespołów do dalszego etapu, czyli do zmagań wojewódzkich. Jury w składzie: prof. Jan
Adamowski – dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie, Iwona Niewczas – główny instruktor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie oraz Anna Jóźwik – inspektor
ds. kultury Starostwa Powiatowego
w Białej Podlaskiej wytypowało laureatów. Wszyscy dostali pamiątkowe
podziękowania za udział, zaś zespoły,
które zwyciężyły jako wyróżnienie zaprezentują się na dożynkach powiatowych, tam też otrzymają nagrody pieniężne oraz dyplomy. Organizatorem
konkursu były: Wojewódzki Ośrodek
Kultury w Lublinie, Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Gminny
Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej,
natomiast współorganizatorem szkoła podstawowa w Styrzyńcu.
(aj)

Najlepsi
w eliminacjach
Zespół śpiewaczy „Na Swojską Nutę” z Zahorowa, Zespół
Ludowy „Pawłowianki” z Nowego Pawłowa. W kategorii
„duży-mał y”: Zdzisław Marczuk z uczennicą Julią Rabczuk,
Kapela „Leśniańskie Nutki”
z GOK w Leśnej Podlaskiej, Zespół Śpiewaczy „Wierzbaki”,
Zdzisław Marczuk i Kapela Rodzinna Zubkowiczów.
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Gm i na Bia ła Pod la sk a

Zjazd
miłośników
koni
22 maja w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Wiosenny Wiatr” w Woskrzenicach Małych odbył się „III Podlaski
Zjazd Miłośników Koni”, którego organizatorami było Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Konnej, Tradycji Jeździeckich i Hipoterapii, Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Perspektywa” i Gminny Ośrodek Kultury
w Białej Podlaskiej. Pogoda i goście
dopisali. Każdy mógł znaleźć coś dla
siebie i liczyć na kiełbaskę z grilla. Anna
Polak prezes Stowarzyszenia Pomocy
Dzieciom i Młodzieży „Perspektywa”
wraz z członkami i wolontariuszami
zorganizowała mnóstwo konkursów,
które wśród dzieci i młodzieży cieszyły się dużym zainteresowaniem. Na
koniec rozegrano mecz piłki plażowej
pomiędzy stowarzyszeniami – wygrało
stowarzyszenie „Perspektywa”.

Słowo od organizatorów
Dziękujemy Panu Staroście za udział
w naszym zjeździe, za puchary oraz za
uznanie naszej dotychczasowej pracy
w rozwój i promowanie naszego regionu
i gminy. Dziękujemy za miłe słowa zachęty Pana Starosty do organizowania
takich zjazdów. Propozycja Pana Starosty do zorganizowania takiego zjazdu
na większą skalę została mile przyjęta
i wzięta pod uwagę przy organizacji
kolejnego zjazdu. Pan Starosta miał
okazję zapoznać się z urokami tutejszej
przyrody, podczas pokazów slajdów,
przygotowanych przez studentkę PSW
Martę Ostrówkę, które są wprowadzeniem do szlaków konnych. Szlaki konne są priorytetowym celem w statucie
Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki Konnej, Tradycji Jeździeckich i Hipoterapii.
Pierwszy szlak konny „Karaimy” jest już
w realizacji. Elżbieta i Mariusz Kolendowie dziękują wszystkim uczestnikom
zjazdu za stworzenie sympatycznej atmosfery, to nas natchnęło do kultywowania naszej tradycji.

W kategorii skoki przez przeszkody w klasie „LL” o Puchar Wójta Gminy Biała Podlaska Wiesława
Panasiuka – zwyciężyli:

W kategorii skoki przez przeszkody w klasie „L” o Puchar Starosty
Bialskiego Tadeusza Łazowskiego –
zwyciężyli:

1 m. Ernest Kolenda stajnia „Wiosenny Wiatr”
2 m. Agnieszka Kolek-Kowieska
stajnia „Kopytko”
3 m. Magda Jaworska stajnia
„Wiosenny Wiatr”

1 m. Hubert Kolenda stajnia „Wiosenny Wiatr
2 m. Ernest Kolenda stajnia „Wiosenny Wiatr
3 m. Olga Momot stajnia „Wiosenny Wiatr
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W kategorii konny tor sprawnościowy o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki Konnej,
Tradycji Jeździeckich i Hipoterapii
– zwyciężyli:
1 m. Ernest Kolenda Stajnia
„Wiosenny Wiatr
2 m. Hubert Kolenda Stajnia
„Wiosenny Wiatr
3 m. Zuzanna Kapucha Stajnia
„Wiosenny Wiatr
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24 maja w auli Studium Celnego
w Białej Podlaskiej odbyło się podsumowanie VI Foto-konkursu „Moja szkoła w obiektywie” połączone
z wystawą nagrodzonych prac oraz
projekcją filmów. Organizatorem konkursu była Podlaska Agencja Consultingowa RECTUS-WOC. Patronat honorowy nad konkursem objął poseł
Tadeusz Sławecki wiceprzewodniczący sejmowej komisji edukacji, nauki
i młodzieży oraz Krzysztof Babisz lu-

belski kurator oświaty. Patronat medialny objął portal internetowy www.
interwizja.edu.pl oraz „Słowo Podlasia”. Sponsorami konkursu byli: Studium Celne w Białej Podlaskiej, Bank
Spółdzielczy w Białej Podlaskiej oraz
Ewa i Andrzej Staniszewscy – Kodak
EXPRESS. Konkurs był adresowany
do młodzieży ze szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych i cieszył się
dużym zainteresowaniem. Jury przyznało nagrody w dwóch kategoriach:

Sukces
bialskiej kapeli
„Klawa ferajna”

szawy, Lwowa oraz piosenki biesiadne. W rozstrzygniętym w niedziele
konkursie, pierwsze miejsce zajęła
kapela Chłopaki ze Starej Paki z Targówka. Drugie miejsce przyznano
Piaskowianom z Piasków (Wielkopolska), trzecie kapeli Cianto z Rzeszo-

22 i 23 maja w Piotrkowie Trybunalskim miał miejsce ogólnopolski festiwal kapel podwórkowych.
Festiwal muzyczny odbywa się od
2005 roku i jest najważniejszym i najbardziej prestiżowym w kraju przeglądem sztuki kapel podwórkowych
a zarazem jedynym wydarzeniem
tego typu w Polsce. Festiwal ma
charakter etnograficzny. Do udziału
w festiwalu organizatorzy rokrocznie zapraszają do Piotrkowa ponad
30 kapel z całej Polski. W przedsięwzięciu wzięła udział kapela „Klawa
ferajna” działająca od 2009 roku przy
Osiedlowym Domu Kultury „Eureka” w Białej Podlaskiej. Repertuar
ośmioosobowej grupy s t anowią
między innymi szlagiery starej War-

„zdjęcie” i „film”. W kategorii „zdjęcie” pierwsze miejsce zajęła Anna
Ścioch z I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie, drugie miejsce zajęła Klaudia Ułańska
z II Liceum Ogólnokształcącego im.
E. Plater w Białej Podlaskiej, która
zajęła jednocześnie pierwsze miejsce w głosowaniu internautów, trzecie miejsce zajęła Karolina Łucjan
z I Liceum Ogólnokształcącego im.
T. Kościuszki w Łukowie. W kategorii „film” pierwsze miejsce zajął film
uczniów z Liceum Ogólnokształcącego
w Wisznicach (Michała Kapczuka, Katarzyny Krzemionki, Wiolety Aleksandrowicz, Anny Moszkowskiej, Eweliny
Iwaszko oraz Michała Dragana), drugie
miejsce zajął film Mikołaja Gadźkowskiego z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. I. J. Paderewskiego
w Lublinie natomiast trzecie miejsce zajął film Karola Wiedera i Rafała Walczaka z Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie. Najlepsze zdjęcia
i filmy zostały zamieszczone w internecie na stronie www.interwizja.edu.pl.
(red)

wa. Przyznano ponadto siedem wyróżnień. Uhonorowano nimi kapele:
Barty, Beka, Śląskie Bajery, Nadwiślańską, Tońko, Przasnyską Kapelę
Podwórkową. Wśród nich w yróżniona została bialska kapela „Klawa
ferajna”.
(red)

Otwarcie zmodernizowanego oddziału
Pierwsze tygodnie maja w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej były bogate
w niecodzienne wydarzenia. Uroczystość jaka miała miejsce 5 maja związana była z dwoma ważnymi wydarzeniami. Pierwszym z nich było otwarcie w dużej części zupełnie nowego,
a w części zmodernizowanego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej
Terapii. Projekt został zrealizowany
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Jego wartość to około 4 mln
złotych, a 15 % wkładu zapewnił zarząd województwa. Drugim, ponowne
odsłonięcie tablicy pamiątkowej, upamiętniającej 100 lecie szpitala w Białej
Podlaskiej, odsłoniętej po raz pierwszy w 1984 roku na murze dawnego
oddziału wewnętrznego starego szpitala. Dzisiaj tablica doczekała godnego
miejsca w holu wyremontowanego
już oddziału chorób wewnętrznych
na IV piętrze.

Obecni na otwarciu oddziału

Uroczystość swoją obecnością
uświetnili: Arkadiusz Bratkowski
członek zarządu województwa, Zbigniew Orzeł i Ewa Płocica-Poślednik
- dyrektorzy departamentu zdrowia
Tomasz Pękalski dyrektor NFZ, Andrzej Czapski prezydent Białej Podlaskiej, starosta bialski Tadeusz Łazowski ,duchowieństwo oraz dyrektorzy jednostek ochrony zdrowia
województwa lubelskiego. Nie zabrakło również gości ze świata medycznego. Obecni byli konsultant
wojewódzki w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii profesor
dr hab. Andrzej Nestorowicz, konsultant wojewódzki w dziedzinie
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii Danuta Cybulak, ordynatorzy anestezjologii
i intensywnej terapii zaprzyjaźnionych szpitali regionu oraz obecni
i emerytowani pracownicy szpitala.

Joanna Kozłowiec
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Gm i na Ros s osz

Rossosz
ma Orlika
Gmina Rossosz jako kolejna w powiecie bialskim doczekała się kompleksu
sportowego „Moje Boisko ORLIK 2012”.
Otwarcie obiektu zbiegło się z VII Memoriałem im. Marka Żegockiego w piłce
nożnej chłopców. Ze względu na padający deszcz, pierwsza oficjalna część
otwarcia wraz z uroczystym przecięciem
wstęgi odbyła się w hali sportowej. Następnie goście udali się na boisko, gdzie
proboszcz tutejszej parafii ks. Franciszek
Izdebski poświęcił obiekt. Niewątpliwie
ciekawym i emocjonującym punktem
otwarcia, był konkurs strzałów do bramki
przeprowadzony przez Kazimierza Weremkowicza wójta gminy Rossosz.
(Marek Czech)

Wyniki rozgrywek
Po części oficjalnej rozpoczęły się
rozgrywki piłkarskie. Do turnieju przystąpiło 90 zawodników z dwóch kategorii wiekowych. Szkoły podstawowe: 1
m. SP w Łomazach, 2 m. SP w Sławatyczach, 3 m. SP w Wisznicach, 4 m, SP
w Rossoszu. Najlepszym bramkarzem
okazał się Dawid Głowacki z Łomaz.
Najlepszym strzelcem został Paweł Bojarczuk także z Łomaz. Podczas turnieju

wyłoniono również najlepszego zawodnika, którym został Michał Gromysz z
Wisznic. Gimnazja: 1 m. PG w Wisznicach, 2 m. PG w Sławatyczach, 3 m. PG
w Rossoszu, 4 m. PG nr 4 w Białej Podlaskiej, 5 m. PG w Łomazach. Najlepszy
bramkarz – Dawid Spólny (Sławatycze),
najlepszy strzelec – Andrzej Rycyk (Sławatycze), najlepszy zawodnik – Damian
Banaszczuk (Wisznice).

Rossosz stawia na kulturę
W Gminnym Ośrodku Kultury w Rossoszu 3 maja odbył się drugi już Gminny Festiwal Kultury. Imprezę rozpoczął
przemarsz mieszkańców z orkiestrą
dętą przy OSP Rossosz, strażakami oraz
pocztami sztandarowymi spod strażnicy
do kościoła, gdzie odprawiona została msza św. w intencji straży pożarnej
i orkiestry. W czasie występów zespłów

na scenie GOK obrazy i dźwięki o charakterze patriotycznym przeplatały się
z innmi treściami. Występy rozpoczęła
orkiestra przy OSP Rossosz. Następnie
kilka utworów wykonał Zespół Ludowy
Zielawa, funkcjonujący obecnie przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Rossoszu. Dużym zainteresowaniem cieszyła
się etiuda teatralna pt. „Jak zmierzyć”,

Otwierali Orlika
W śród przybyłych gości znaleźli się między innymi wojewoda
lubelski Genowefa Tokarska, dyrektor departamentu kultury, edukacji
i sportu urzędu marszałkowskiego
w Lublinie Mirosław Korbut, oraz
starosta bialski Tadeusz Łazowski.

przedstawiona przez zespół Wierzbaki działający przy Szkole Podstawowej
w Rossoszu pod kierunkiem Danuty Szaniawskiej. Głośne brawa otrzymali także uczniowie z chóru szkolnego, którzy
przygotowali pod kierunkiem Agnieszki
Zgiet żywiołowy występ wokalny.

Gmina w kadrze

Fot. Krystyna Żelazowska

Uczestnicy spotkania zobaczyli
również wystawę haftu krzyżykowego
pt. „Obrazy igłą malowane”. Obrazy te
udostępniły na wystawę mieszkanki
gminy Rossosz. Wystawa fotograficzna, będąca zarazem dokumentacją
projektów realizowanych przez GOK,
bibliotekę oraz publiczne gimnazjum
w Rossoszu także przykuwała uwagę.
Uczestnicy spotkania mogli zobaczyć
na zdjęciach członków własnych rodzin. Tego dnia miał miejsce również
konkurs, w którym drogą losowania kilka osób otrzymało nagrody książkowe i
kwiaty z bibuły, wykonane przez uczestników zajęć plastycznych w GOK-u.
Organizatorami festiwalu byli: Gminny
Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Rossoszu.
(Dorota Głowacka)
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Samorządowcy świętowali w Lublinie
- Dzięki Państwa staraniom wiemy, że Lubelszczyzna dziś i Lubelszczyzna sprzed 20 lat to inna Lubelszcz yzna, przypominająca bardziej
społeczeństwo obywatelskie - powiedziała wojewoda Genowefa Tokarska do przedstawicieli lokalnych
samorządów z terenu województwa
lubelskiego, którzy przybyli do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w ramach obchodów Dnia Samorządowca. Spotkanie było okazją
nie t ylko do podziękowania wójtom, burmistrzom i prezydentom
i starostom z terenu Lubelszczyzny
za pracę i zaangażowanie w rozwój
samorządu na terenie województwa,
ale także uhonorowania najbardziej
zasłużonych przedstawicieli samorządów z każdego szczebla administracji. W trakcie spotkania przed-

s t awiciele gmin i powiatów do tkniętych przez powódź przedstawili
zabranym bieżące potrzeby mieszkańców. Na spotkaniu nie zabrakło
parlamentarzystów ziemi lubelskiej
oraz władz wojewódzkich na czele
z marszałkiem województwa lubelskiego. Za wzorowe wyjątkowe sumienne wykonywanie obowiązków
wynikających z pracy zawodowej
wojewoda lubelski Genowefa Tokarska oraz obecny na uroczystościach
sekretarz stanu w kancelarii prezesa
rady ministrów Eugeniusz Grzeszczak wręczyli złote, srebrne i brązowe medale za długoletnią służbę 52
osobom. Ponadto za pracę i wkład
włożony w budowanie samorządności Lubelszczyzny poprzez rzetelne
wykonywanie obowiązków, a także inicjowanie dział ań mających
na celu rozwój Lubelszczyzny oraz
dbałość o dobro jej mieszkańców
wojewoda uhonorowała 8 starostów
medalem wojewody lubelskiego.
Wyróżnienie to za pięciokadencyjną pracę i wkład włożony w budowanie samorządności Lubelszczyzny przyznane zostało 29 wójtom
i burmistrzom. Z kolei listami gratulacyjnymi wojewody lubelskiego
wyróżnionych zostało 11 osób.
Dzień Samorządowca

Obchodzony jest corocznie 27 maja, w rocznicę wejścia w życie ustawy
o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 roku. Ówczesne prawo, wraz
z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej ukształtowało dualistyczny
(rządowy i samorządowy) model ustroju administracji publicznej w terenie.
Jedynym szczeblem samorządu terytorialnego była wtedy gmina.

L ub e ls k i e o d z n a c z e n i a
Medalami wojewody lubelskiego odznaczeni zostali: Waldemar Droździuk - wójt gminy Łomazy, Krzysztof Iwaniuk - wójt gminy Terespol, Roman Michaluk - wójt gminy Międzyrzec Podlaski, Dariusz Trybuchowicz
- wójt gminy Sławatycze, Kazimierz Weremkowicz - wójt gminy Rossosz,
Ryszard Zań - wójt gminy Kodeń . Dyplom uznania otrzymał również starosta bialski Tadeusz Łazowski. Złotymi medalami za długoletnią służbę
(z powiatu bialskiego) zostali odznaczeni: Zdzisław Kochan, Maria Makaruk,
Anna Osiej, Roman Siekierka
5/2010 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
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Gmi na Sławat ycze

Święto Konstytucji
3 Maja
3 maja w kościele pw. MBR w Sławatyczach odprawiona została uroczysta msza św. w intencji ojczyzny.
W liturgii uczestniczyły poczty sztandarowe z ochotniczej straży pożarnej,
miejscowego zespołu szkół, funkcjonariusze placówki straży granicznej,
młodzież szkolna przedstawiciele
zakładów pracy. W trakcie i po mszy
św. z repertuarem pieśni maryjnych
i patriotycznych wystąpili – chór męski z miejscowej parafii katolickiej oraz
dzieci i młodzież szkolna. Na zakończenie wszyscy odśpiewali Rotę.
(red)

Mali recytatorzy ze Sławatycz

Internetowe okno
na świat
W Ośrodku Kultury Tradycji i Edukacji odbyło się uroczyste otwarcie
świetlicy internetowej dla dzieci. Całkowity koszt remontu pomieszczenia
oraz wyposażenie 10 stanowisk komputerowych sponsorowała fundacja
ING Dzieciom z Bielska Białej. W jednej
sali wymieniono okna, drzwi, położono panele podłogowe. Na ścianach położono gładź gipsową. Założono nowoczesne oświetlenie oraz wymieniono
całkowicie instalacje elektryczną dostosowaną do pracy 10 komputerów.
Przywieziono stoliki, krzesła, komputery oraz całą instalację i oprzyrządowanie potrzebne do pracy kompute-
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21 maja komisja w składzie Małgorzata Walczuk, Barbara Juszczuk,
Malwina Parczewska w ysłuchała
8 uczestników biorących udział w przeglądzie rejonowym Małego Konkursu
Recytatorskiego w Gminnym Ośrodku
Kultury w Sławatyczach. Udział brały
dzieci i młodzież szkół podstawowych
z gmin Sosnówka i Sławatycze. Zgodnie z założeniami recytatorzy zostali
ocenieni pod względem poprawności
dykcyjnej, doboru repertuaru, ogólnego wyrazu artystycznego i interpretacji utworów. Wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowe podziękowania
i upominki. Osobom wyróżnionym
gratulujemy, a wszystkim uczestnikom życzymy wielu sukcesów w pracy
nad literatura piękną i kulturą żywego
słowa. Do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się: Aleksandra Perucka,
Martyna Wojciechowska (klasy I – III),
Anita Karpiuk, Joanna Sołoducha (klasy IV – VI).

rów. Dowieziono wszystkie materiały
i wykonawców którzy szybko, sprawnie oraz bardzo solidnie wykonali konieczne prace. Tak sala jak i sprzęt
wzbudziły podziw wszystkich obecnych na otwarciu, a szczególna radość
u dzieci, które są podstawowymi beneficjentami ufundowanej świetlicy
internetowej, gdzie będą mogły uczyć
się obsługi, odrabiać lekcje oraz poznawać świat. Zajęcia w świetlicy będą
nadzorować członkowie Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce.
W otwarciu udział wzięli m.in.: Jan Bajkowski wicestarosta bialski, Krzysztof
Bruczuk wójt gminy Sosnówka. Dodatkowej pomocy w realizacji modernizacji udzielił Zakład Stolarki Budowlanej
Zdzisław Serhej z Łomaz.
(red)
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185 biegaczy
w Sławatyczach

Ulicami Sławatycz 7 maja pobiegli
uczestnicy VII Biegów Ulicznych „Rzeka
Bug granicą Unii Europejskiej”. Na starcie zameldowało się 185 zawodników
z gmin: Kodeń, Sosnówka, Hanna, Tuczna, Sławatycze. Rozegrano 12 biegów
w różnych kategoriach wiekowych. Zawodnicy, którzy zajęli miejsca I – III otrzymali medale i dyplomy, natomiast za
miejsca IV – VI pamiątkowe dyplomy. Nagrody i wyróżnienia wręczali: wójt gminy Sławatycze - Dariusz Trybuchowicz,

przewodniczący rady sportu starostwa
powiatowego Tadeusz Maziejuk, dyrektor Zespołu Szkół w Sławatyczach Mirosław Wiśniewski oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sławatyczach
Bolesław Szulej. Organizatorzy dziękują
ochotniczej straży pożarnej i straży granicznej w Sławatyczach za pomoc w
sprawnym przeprowadzeniu biegów.
Podziękowania przekazuję również dla
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sławatyczach za sponsoring posiłków
regeneracyjnych wszystkim uczestnikom biegu. Impreza została zorganizowana przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.
(red)

Organizatorzy

Organizatorem zawodów był Zespół Szkół
w Sławatyczach, Gminny Ośrodek Kultury,
Starostwo Powiatowe w Sławatyczach,
Urząd Gminy w Sławatyczach, Powiatowe
Zrzeszenie LZS w Białej Podlaskiej, ULPKS
„Kross” przy Szkole Podstawowej w Sławatyczach, ULPKS „Rekord” przy Gimnazjum w Sławatyczach, ULPKS „Spartakus”
w Sławatyczach.

Najlepsi w swoich kategoriach:
Dziewczęta 2001-2002: Daria Jaroszuk
(Kodeń), Marta Onyszczuk (Kodeń), Julia
Wawrysiewicz (Kodeń)
Chłopcy 2001-2002: Mateusz Zagajski
(Sławatycze), Mateusz Boguszewski (Sławatycze), Dawid Zagajski (Sławatycze)
Dziewczęta 1999-2000: Marta Antoniuk
(Tuczna), Weronika Kłosowska (Kodeń), Sara
Zagajska (Sławatycze)
Chłopcy 1999-2000: Krzysztof Weremczuk (Hanna), Paweł Wróblewski (Kodeń),
Szymon Zaniuk (Sławatycze)
Dziewczęta 1997-1998: Karolina Wołoszyn (Hanna), Aleksandra Radecka (Hanna),
Lipka Alicja (Tuczna)
Chłopcy 1997-1998: Kamil Karwatiuk
(Hanna), Adam Kukawski (Tuczna), Marcin
Wnukowicz (Tuczna);

Dziewczęta 1996: Paulina Tymoszuk (Kodeń), Halina Kornaś (Tuczna), Anna Filipek
(Kodeń)
Chłopcy 1996: Karol Kotlarek (Sławatycze),
Tomasz Sidoruk (Tuczna), Tomasz Kuszneruk
(Sławatycze);
Dziewczęta 1994-1995: Olga Boguszewska
(Sławatycze), Magdalena Onieszczuk (Sławatycze), Ewa Kuszneruk (Tuczna);
Chłopcy 1994-1995: Tomasz Nowosad (Sosnówka), Mateusz Magier (Kodeń), Szkodziński
Ireneusz Kodeń);
Open kobiet: Edyta Kurdach (Sławatycze),
Olga Boguszewska (Sławatycze), Magdalena
Onieszczuk (Sławatycze);
Open mężczyzn: Kamil Matczuk (Hanna),
Andrzej Tycyk (Sławatycze), Emil Hałaszuk
(Sławatycze).

Ekologicznie
w Sławatyczach

22 kwietnia obchodziliśmy Dzień
Ziemi, który zmobilizował do podjęcia działań na rzecz zadbania o czystość najbliższej okolicy. Z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej
w S ł awa t yc z ach gr up a 11 o sób
z opiekunami upr zątnę ł a śmieci
zalegające na poboczach w Mościcach Dolnych. Z kolei 2 maja w sali
widowiskowej Gminnego Ośrodka
Kultury dzieci i młodzież zaprezentowały część artystyczną poświęconą naszej planecie. Wystawiono
inscenizację pt. „Królewna Śmieszka i Ekoludki” oraz piosenki przygotowane specjalnie na tę okazję.
Po raz kolejny dzieci potwierdziły,
że los naszej planety nie jest im obojętny. Pozostaje tylko mieć nadzieję,
że ich postawa będzie przykładem
nie tylko dla ich rówieśników, ale
także dla dorosłych. Organizatorami
spotkania byli Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna
w Sławatyczach.
(red)

„Kwietny bieg” w Sławatyczach

31 maja godzinie 6.10 przejęliśmy
sztafetę VII edycji „Kwietnego biegu”,
którego ideą było obiegnięcie w sztafecie całej długości granic Polski. Poświęcona ona była pamięci papieża
Jana Pawła II. Odbyło się to na granicy
gmin Hanna – Sławatycze. W sztafecie uczestniczyło 69 osób: uczniowie
Zespołu Szkół w Sławatyczach, nauczyciele, młodzież pozaszkolna oraz
dorośli. Z głośników samochodowego
biura biegu słychać było pieśni religijne dedykowane Janowi Pawłowi
II. Dopingowały one uczestnikom,
którzy pragnęli swoją postawą oka-

zać głęboką wiarę i miłość. Wszystkie odcinki naszej trasy pokonało
aż 90% uczestników. Każdy z nich prowadzony był przez chorążego biegu.
Na granicy z gminą Kodeń sztafeta
została przejęta przez sąsiadów o godzinie 7.00. Uczestnicy sławatyckiego odcinka „Kwietnego Biegu”, choć
zmęczeni, powrócili w dobrych nastrojach do szkół, urzędów, zakładów
pracy. Gminny komitet organizacyjny
VII edycji „Kwietnego biegu” ze Sławatycz na czele z Bolesławem Szulejem, składa serdeczne podziękowania
osobom czuwającym nad bezpieczeństwem biegu, m.in. druhom jednostki OSP ze Sławatycz i Lisznej oraz
funkcjonariuszom Straży Granicznej
w Sławatyczach.
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Rozmaitości

„Światowy Dzień
Inwalidy”
22 maja w sali widowiskowej OKK
„Eureka” w Białej Podlaskiej odbyły się
obchody „Światowego Dnia Inwalidy”
zorganizowane przez zarząd rejonowy
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Białej Podlaskiej.
W uroczystości przygotowanej dla stu
niepełnosprawnych członków związku
emerytów udział wzięło 85 osób wraz
z zaproszonymi przedstawicielami władz
samorządowych oraz związkowych.
Tegoroczne obchody Dnia Inwalidy odbywały się pod hasłem: „Troska o człowieka niepełnosprawnego ważnym elementem społecznego działania”. Stanisław Supeł przewodniczący bialskiego
związku emerytów odczytał życzenia
od prezydenta Andrzeja Czapskiego
i posła Adama Abramowicza. Stanisław
Supeł został też odznaczony godnością
członka honorowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Sukces chóru
w Hajnówce
Od 9 do 15 maja w Soborze św. Trójcy w Hajnówce odbywał się 29. międzynarodowy festiwal „Hajnowskie Dni
Muzyki Cerkiewnej”. W przesłuchaniach
konkursowych wzięło udział 29 chórów
z 11 krajów: Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Armenii, Bułgarii, Serbii, Czech,
Słowacji, Rumunii i Węgier. Jako jedyny
reprezentujący Kościół Rzymsko-Katolicki na festiwalu wystąpił Młodzieżowy
Chór Parafii Chrystusa Miłosiernego
„Schola Cantorum Misericordis Christi” z Białej Podlaskiej pod dyrekcją dr
Piotra Karwowskiego. Chór wykonał
pięć utworów muzyki cerkiewnej (m.in.
kompozycje S. Rachmaninowa, P. Czajkowskiego, A. Badeva, D. Allemanowa).
Jedenastoosobowe międzynarodowe
jury pod przewodnictwem ks. Mitrata
Leoncjusza Tofiluka przyznało bialskiemu chórowi drugie miejsce w kategorii chórów dziecięco-młodzieżowych.
Pierwszej nagrody w tej kategorii nie
przyznano. Podkreślono wspaniałe
brzmienie chóru oraz kunszt wykonawczy. Zwrócono uwagę na bardzo wysoki
poziom tegorocznego festiwalu. Nagrodę GRAND PRIX Festiwalu przyznano
Dziecięco-Młodzieżowemu Chórowi Soboru Przemienienia Pańskiego z Winnicy
na Ukrainie pod dyrekcją Natalii Kremieniuk. Sukces bialskiego chóru to również
wyróżnienie naszej diecezji, miasta i po-
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za wybitne zasługi dla związku. Alina
Gucma z Lublina mówiła o wielkiej roli,
jaką odgrywają dla niepełnosprawnych
organizowane corocznie odchody święta „Dnia Inwalidy”. W części artystycznej wystąpili: Chór PSS Społem w Białej
Podlaskiej, Wojciech Bikisz poruszający
się na wózku inwalidzkim wychowanek
DPS w Kozuli, Podlaska Kapela Ludowa
oraz Zespół ze Styrzyńca pod kierownictwem Andrzeja Sępki oraz zespół
z Hruda pod kierownictwem R. Makarskiego. Podczas uroczystości obchodów Światowego Dnia Inwalidy podano
uczestnikom dania gorące – żurek z białą
kiełbasą i jajkiem oraz barszcz czerwony
z pierożkami. Nie zabrakło kawy, herbaty, ciasta i owoców. Niepełnosprawna
poruszająca się przy pomocy kul Krystyna Kroszczyńska, prezentowała swoją
pełną optymizmu książkę pt.: „Wierzę
w życie”. W części integracyjnej obchodów „Światowego Dnia Inwalidy”, która przebiegała przy akompaniamencie
z płyt, w miłej i serdecznej atmosferze
bawiono się do godziny 18-stej.
Stanisław Supeł

wiatu na tym Festiwalu. Chór już przygotowuje się do VI Krajowego Kongresu
Polskiej Federacji Pueri Cantores, które
w dniach 30 czerwca – 4 lipca 2010 r. odbędzie się w Białej Podlaskiej i Siedlcach.
Będzie on m.in. chórem prowadzącym
podczas tego przedsięwzięcia, zaś prace organizacyjne spoczywają także na
działającym przy chórze Stowarzyszeniu Miłośników Muzyki Sakralnej w Białej Podlaskiej.
(aj)

Symboliczny
12 maja

Warto zwrócić uwagę na zbieg
dwóch rocznic. 12 maja 1935 roku
przestało bić serce marszałka Józefa Piłsudskiego który przywrócił
Polsce wolność po 123 latach zaborów. 35 lat później 12 maja 1970
r odszedł gen. Władysław Anders.
Polak, który wyprowadził z ZSRR
t ysiące zesł ańców syber yjskich,
bohater spod Monte Cassino. Co
łączyło tych dwóch łudzi? Miłość do
ojczyzny. To dwaj bohaterowie, których przez lata próbowano wymazać z pamięci. Ale pamięć rodaków
przetr wała, również t ych, k tórzy
znaleźli się poza granicami naszego państwa. Dlatego wspominając
rocznice warto zacytować wiersz,
który ukazał się 15 maja 2007 roku
w „ Gazecie Lwowskiej”.
Adam Jastrzębski

Goście uroczystości
W obchodach uczestniczyli między innymi: przewodnicząca oddziału
okręgowego PZERiI w Lublinie - Alina
Gucma, zastępca przewodniczącego
oddziału okręgowego PZERI w Lublinie
Stanisław Miciuk, Dyrektor biura poselskiego posła Adama Abramowicza Dariusz Stefaniuk oraz członek zarządu koła w Łomazach Alina Skura. Wydarzeniu
patronowali: Andrzej Czapski prezydent
Białej Podlaskiej oraz Tadeusz Łazowski
starosta bialski.
Przestało bić serce człowieka,
Zakończył życie Generał ,
Które tak bardzo kochało .
Chluba i duma Narodu.
I które swą miłość Ojczyźnie ,
On to więzionych z Syberii,
Na złe i dobre oddało!
Ocalił od śmierci i głodu.
I zebrał te szczątki człowiecze,
I porwał ich swoim przykładem,
Te jednostki umęczone.
I poprowadził do boju.
Wprowadził je- jako wojsko,
A oni jemu wierzyli,
Żołnierzy na Perską Stronę.
Że pokój przyjdzie po znoju.
Że każdy krok i każda bitwa
I tak jak dawniej Piłsudski,
Przybliża ich do Ojczyzny.
Do boju wojsko zagrzewał .
To nic, że droga ta prowadzi
Tak teraz pod Monte Cassino,
Przez rany, krew ,krzyże, blizny.
Anders sztandary rozwiewał,
I obaj odeszli w maj,
I chciał los ,by obaj Wodzowie,
Kiedy to kwitły kasztany.
Spotkali się tak po latach.
I kiedy świat cały wiosennym
I żeby Piłsudski i Anders,
Słońcem i kwieciem zalany.
wiedli rozmowy w zaświatach.
Po długich trzydziestu i pięciu
I będą tam sobie gwarzyć,
Oni się latach spotkaliO tym , co było ,minęło.
Teraz w niebie u Boga tronu,
I będą wspierać tam z góry
Swe szable Jemu oddali.
To, co się za Nich zaczęło.
I będą obaj wpajać miłość ,
Do tej tak drogiej Ojczyzny.
Do której droga prowadziła,
Zawsze przez krew ,krzyże, blizny
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Izba Celna w Białej Podlaskiej

Celników uczyli najlepsi
Ostatnie dni kwietnia kilkunastu
funkcjonariuszy bialskiej Izby Celnej
spędziło w Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie. Mundurowi z wydziału
zwalczania przestępczości Izby Celnej
w Białej Podlaskiej pod okiem doświadczonych instruktorów policyjnych zdobywali umiejętności niezbędne w ich
codziennej służbie. Stałe utrzymywanie dobrej kondycji fizycznej to minimum wymagań w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w wydziale
zwalczania przestępczości. Trudno też
sobie wyobrazić, aby funkcjonariusze
tego wydziału nie potrafili skutecznie
odeprzeć ataku napastnika czy stosować środków przymusu bezpośredniego. Wymaga to od nich gotowości do
uczestniczenia w nierzadko wyczerpujących treningach fizycznych będących
stałym elementem służby. Tym razem
funkcjonariusze szkolili swoje umiejętności pod okiem najlepszych instruktorów z Centrum Szkolenia Policji. Wybór
ośrodka nie był przypadkowy. Jednym
z elementów szkolenia była obsługa
i strzelanie z broni palnej. - Zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów
ogłoszonym w marcu 2010 r. funkcjonariusze Służby Celnej mogą stosować
w razie konieczności broń palną na pociski niepenetrujące. W trakcie pięciu
dni pobytu w ośrodku w Legionowie
celnicy poznawali też podstawy technik
bokserskich, elementy judo i techniki
interwencji z wykorzystaniem pałki
wielofunkcyjnej „tonfa”. – informuje
Marcin Czajka z bialskiej Izby.

pod hasłem „Dobrze wykształcony
funkcjonariusz celny – nowa jakość
polskiej administracji publicznej”. Było to jednocześnie pierwsze w Polsce,
po wejściu w życie przepisów nowej
ustawy o Służbie Celnej, szkolenie dla
funkcjonariuszy celnych obejmujące
obsługę i strzelanie z broni palnej.
(red)

Tor przeszkód i pościgi
Oprócz zajęć w hali sportowej nie
zabrakło aktywności na świeżym powietrzu. Uczestnicy szkolenia zmagali się m.in. z policyjnym torem przeszkód, trenowali pościg i zatrzymanie
niebezpiecznego przestępcy, ćwiczyli
się w jeździe specjalnej samochodem
pozbawionym tylnych kół, zamiast których zamontowano tzw. troleje. Celnicy
uczestniczący w szkoleniu w Legionowie wrócili do domów naładowani
energią i umiejętnościami, które pozwolą im czuć się pewniej w trakcie
wykonywanych obowiązków i działać
jeszcze skuteczniej. Pobyt funkcjonariuszy celnych w Legionowie został zorganizowany dzięki środkom pochodzącym z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
w ramach realizowanego w Izbie Celnej
w Białej Podlaskiej projektu PL0431
5/2010 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
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Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski odwiedził Wisznice

Bronisław Komorowski z mieszkańcami Wisznic

W sobotę 15 maja 2010 r. Bronisław Komorowski – pełniący obowiązki prezydenta Marszałek Sejmu
RP odwiedził Gminę Wisznice, gdzie
na zabytkowym, zamkniętym cmentarzu złożył kwiaty na grobie rodziny
Kraszewskich. Delegacji Marszałka
Komorowskiego towarzyszyły władze
województwa – Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk
i Wicewojewoda Lubelski – Henryka
Strojnowska oraz posłowie z naszego regionu.
Marszałek Komorowski swoją wizytę w powiecie bialskim rozpoczął
od odwiedzin Muzeum Józefa Igna-

cego Kraszewskiego w Romanowie,
któremu przekazał XIX-wieczne dokumenty i pisma, osobiste i urzędowe, związane z rodziną Kraszewskich.
Przekazane pamiątki pochodzą ze
zbiorów Mieczysława Kraszewskiego,
który był mężem siostry babci Bronisława Komorowskiego. Małżeństwo
to umarło bezpotomnie i dlatego ich
pamiątki rodzinne trafiły do rodziny
Komorowskich.
B. Komorowski opowiedział również o tym, jak w 1978 r. starał się
o stanowisko dyrektora muzeum w
Romanowie, ale było to wówczas
„stanowisko nomenklaturowe” i ów-

czesna władza miała „zastrzeżenia do
jego osoby”, ponieważ był związany z
opozycją.
Rodzice Józefa Ignacego Kraszewskiego a także jego brat Kajetan są pochowani na zabytkowym zamkniętym
cmentarzu w Wisznicach. Marszałek Komorowski, po wizycie w muzeum w Romanowie, złożył kwiaty na ich grobach.
Rolę przewodnika Marszałka przy
zwiedzaniu cmentarza pełnił Piotr
Dragan – Wójt Gminy Wisznice, który
zapoznał przybyłych gości z historią
zabytku, a B. Komorowskiemu wręczył
w podarunku książkę Dariusza Tarasiuka o Wisznicach oraz nasz lokalny
specjał – sękacz. Wójt zaprosił również Bronisława Komorowskiego do
kolejnych odwiedzin gminy Wisznice.
Następnym etapem podróży Pana Bronisława Komorowskiego po
wschodnim regionie naszego kraju
była Hajnówka.
Aneta Maciejuk

Gościniec dla Marszałka:
sękacz i książka o Wisznicach

Dziecięcy festiwal piosenki w Terespolu
26 maja w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Terespolu już po raz dziewiętnasty odbył się „Dziecięcy Festiwal Piosenki”. Po raz pierwszy festiwal
miał charakter międzynarodowy.Na
zaproszenie burmistrza miasta Jacka
Danieluka oraz dyrektora ZSP Nr 1 Zenona Iwanowskiego, udział w nim wzięli
uczniowie ze szkoły w Skokach na Białorusi. Dzieciom towarzyszyła wicedyrektorka szkoły w Skokach, nauczycielka
historii oraz ważny przedstawiciel władz
gminnych w Motykałach. W tym roku
w festiwalu udział wzięło 37 uczniów ze
szkół podstawowych i gimnazjów z obu
terespolskich szkół oraz dzieci z Białorusi. Młodzi wokaliści bawili publiczność
wykonaniami piosenek bliskich zarówno
młodszemu, jak i starszemu pokoleniu.
Usłyszeliśmy skoczne piosenki typowo
dziecięce, jak i wyjątkowe wykonania takich hitów jak Simple the Best czy Wehikuł czasu. Nagrody za debiut otrzymały
Anna Pietkiewicz, Klaudia Peszuk oraz
Elżbieta Jowik, zaś za szczególny wyraz
artystyczny Jagoda Szemietucha, Paulina Rychlik i Julia Iwaniuk. Wyróżnienie za
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wdzięk przypadło Paulinie Krzemińskiej,
Gabrieli Kulikowskiej oraz Zuzannie Roguskiej. Nagrodę nauczycieli kształcenia
zintegrowanego otrzymały Julia Szefer
i Martyna Denis. Specjalne nagrody
przyznali także sponsorzy. Dyrektor ZSP
Nr 1 nagrodził Agatę Omelaniuk, dyrektor ZSO Nr 1 Annę Pietkiewicz, burmistrz
Monikę Kudelską, zaś przewodniczący
rady miasta Jagodę Szemietuchę. Gazetka szkolna Do góry nogami nagrodziła Magdalenę Iwaniuk, samorządy
uczniowskie kl. IV-VI oraz gimnazjum Adriana Kabus i Patryka Wasiluka, zaś klas
I-III Ewelinę Mikołajuk i Dominikę Maciuk.
Kabaret Gnat wyróżnienie przyznał Elżbiecie Jowik, zaś nagroda publiczności
przypadła Małgorzacie Weres.
Nad organizacją festiwalu czuwali
nauczyciele ZSP Nr 1: Edyta Krzemińska, Eliza Lańska, Barbara Wegiera,
Tomasz Jezuit oraz Waldemar Czerko
we współpracy z dyrekcją szkoły. Dekorację sceny przygotowała Edyta Drobysz, natomiast nagłośnienie Tomasz
Oleszczuk.
Kamila Korneluk

Najlepsi wokaliści

Jury w składzie: Justyna Maleńczuk,
Paulina Szarek, Alina Tarasiuk, Edyta Krzemińska, Ola Lichaczewska, Paulina Androsiuk, Adrian Własiuk, Łukasz Pogorzelski,
Piotr Prokopiuk miało wyjątkowo trudne
zadanie, aby wskazać zwycięzcę.
Klasy I-III (szkoły podstawowe)
1 m. Dominik Andrzejuk, 2 m. Zuzanna
Wic, 3 m. Klaudia Panasiuk, 4 m. Ewa Kowalczyk, 5 m. Weronika Bogusz
Klasy IV-VI (szkoły podstawowe)
1 m. Małgorzata Oleszczuk, 2 m. Jowita Korbal, 3 m. Angelika Pieńkus, 4 m.
Małgorzata Łuciuk, 5 m. Aleksandra Lewandowska
Gimnazja
1 m. Małgorzata Weres, 2 m. Katarzyna
Iwaniuk, 3 m. Aleksandra Tychmanowicz,
4 m. Karolina Rubach, 5 m. Magdalena
Iwaniuk
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Komorowski w Romanowie

Muzeum w Romanowie odwiedzi
Bronisław Komorowski marszałek
sejmu i kandydat PO na prezydenta. Komorowski podarował muzeum
zbiór dokumentów i pamiątek związanych z pisarzem i jego rodziną.
W zbiorze dokumentów znajdują się
m.in.: rękopisy – listy Józefa Ignacego Kraszewskiego, w t ym list
podpisany przez pisarza oraz jego
ojca Jana z 1827 roku, korespondencje rodzinną, w tym braci Kajetana i Lucjana oraz bratanka Bogusława, listy znanych ludzi kultury,
np. Teofila Lenartowicza, Juliana
Klaczki, Władysława Mickiewicza,
Ignacego Chrzanowskiego; mamy
pamiątki rodzinne i olbrzymi zespół
dokumentów. Można będzie w oparciu o pewne materiały uściślić nawet
wiedzę o niektórych wydarzeniach
z życia pisarza. Dotyczy to na przykład okoliczności i przyczyn, dla których rodzice zabrali Józefa po roku ze
szkoły w Lublinie i oddali go do gimnazjum w Świsłoczy. Oficjalna wypowiedź dyrektora szkoły ostatecznie rozwiewa wszelkie niejasności.
Jest w zbiorze także korespondencja
Kajetana Kraszewskiego i Ignacego
Chrzanowskiego dotycząca okoliczności zgonu pisarza, prowadzona
w czasie, gdy historyk literatury pracował nad biografią J. I. Kraszewskiego tuż po jego śmierci. Znajdujemy
też w tej sprawie list z czerwca 1887
roku doktora Jana Tymowskiego,
który opiekował się chorym twórcą
w ostatnim okresie jego życia.
(red)
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Bia ła Pod la sk a

Majówka

ze średniowieczem
Z inicjatywy bractwa rycerskiego
Fortis zorganizowana została majówka
w stylu średniowiecza w parku radziwiłowskim w Białej Podlaskiej. Pomysł poparło Muzeum Południowego Podlasia.
W akcję włączyło się Stowarzyszenie
Rozwoju Miejscowości Studzianka.
W pełnym zieleni parku ustawiono cztery namioty w półokręgu, a w środku palenisko z rusztem i kociołkiem, gliniane
naczynia oraz wiklinowe kosze. Każdy
chętny mógł rzucać oszczepem, wziąć
udział w warsztatach tańców dawnych
i tkactwa. Z pasją i zainteresowaniem
o strojach, krucjatach i średniowiecznym ekwipunku rycerza opowiadał szef
bractwa Boguta. Publiczność z chęcią
dotykała i przymierzała uzbrojenie oraz
przedmioty codziennego użytku, z strojami z wczesnego średniowiecza włącznie. Chętnych do strzelania z łuku krymsko-tatarskiego nie brakowało. W kolejkach ustawiali się zarówno starsi jak
i młodsi zainteresowani bronią Tatarów.
Członkowie bractwa dali przepiękny
pokaz tańców średniowiecznych i walk
rycerzy. Głównym celem akcji była popularyzacja średniowiecza, zdobywania
wiedzy przez zabawę, żywe poznawanie
historii i propagowanie ruchu rekonstrukcyjnego. Udało się ukazać dawną
epokę i jej piękno. Zachęca to do podejmowania dalszych tego typu inicjatyw. Licznie zgromadzona publiczność
świadczy o szerokim zainteresowani
mieszkańców naszego regionu odtwarzaniem historii. Ogromne słowa uznania
należy skierować pod kierunkiem całego
bractwa, które zorganizowało ten dzień
bez komercji i rozmachu, ale z pasją, zaangażowaniem i sercem.

Foto. Michał Leszczyński

Łukasz Radosław Węda
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Gmina Łomazy

Śpiewanie
w Łomazach
W Gminnym Ośrodku Kultur y
w Łomazach odbyły się VI Powiatowe
Prezentacje Wokalne. Celem festiwalu była prezentacja umiejętności oraz
dorobku artystycznego młodych wokalistów z naszego regionu. Impreza
stanowiła również inspirację dla wykonawców do dalszych poszukiwań
i doskonalenia warsztatu zaznaczył koordynator tego przedsięwzięcia Grzegorz Kulicki. Podkreślił, że w prezentacjach ważną rolę odgrywa także szlachetne współzawodnictwo. Jury oceniało występy ponad 40 wokalistów
z terenu powiatu bialskiego w 3 kategoriach: szkoła podstawowa klasy
I-III, klasy IV-VI i gimnazjum. Daną
szkołę lub instytucję kultury mogło
reprezentować jedynie dwoje uczestników. Występujący sam przygotowywał wg swojego uznania piosenkę, którą zaśpiewał. Jury w skaldzie
Marek Cybulski, Magdalena Cybulska
i Jarek Michaluk oceniało poprawność
wykonania i sposób prezentacji. Organizatorzy zapewnili nagrody za zajęcie
3 czołowych miejsc w poszczególnych
kategoriach. W kategorii szkoła podstawowa I miejsce Weronika Bogusz
SP Terespol (piosenka „Wesoła sobo-

ta”), II m-ce Jolanta Piętka SP Łomazy
(„Dziecięce Słonko”), III m-ce Weronika Kłosowska („A ja mam psa”) SP
Kodeń. W kategorii soliści klasy IV-VI
szkoła podstawowa i miejsce zajęła
Marta Sawczuk SP Kodeń („Kłopoty to jej specjalność”), II m-ce Małgorzata Oleszczuk SP nr 1 Terespol
(„Do grającej szafy grosik wrzuć”), III
Katarzyna Gdula SP Piszczac („Babę
zesłał Bóg”). W tej grupie wyróżniono Antoniego Charytoniuk z SP w Ja-

Bawili na majówk ach
Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Roz woju Miejscowości
Studzianka uczestniczyli w pikniku
rodzinnym na majówce w Roskoszy 1 maja. W programie oprócz
występów i atrakcji dla dzieci była
możliwość zobaczenia odtwórców
tatarskich łuczników. Pogoda spłatała figla i co raz łucznicy chowali się
pod dach. W pokazach wziął udział
Daniel Kalinowski i Łukasz Węda.
Na początek zapowiedział nas Jerzy
Horbowiec prowadzący tę imprezę.
Opowiadaliśmy o Studziance i łucznictwie. Wystąpił kabaret „Zielawa”
ze skeczem „Misz masz”. Młodzi
satyrycy -Czarek, Wojtek, Angelika
i Łukasz piętnowali wady społeczeńst wa i otaczającą rzeczy wistość.
Na zakończenie w zabawie wzięła udział zaproszona publiczność
w teleturnieju „Zero z pięciu”. Organizatorem pikniku było Europejskie
Centrum Kształcenia i Wychowania
w Roskoszy. Dwa dni później w miejscowości Kołacze w powiecie włodawsk im odbył a się V majówka

na Polesiu. Organizatorzy w t ym
Zagroda Poleska Antoniego Kobielasa zadbała o przybył ych gości
zarówno pod względem atrakcji jak
i przygotowanych przepysznych potraw. Podczas pikniku miała miejsce
prezentacja II-go etapu ekologicznej
ścieżki edukacyjnej między Wieprzem
a Bugiem Kołacze-Hołowno-Żeszczynka-Studzianka. Jest to folder zachęcający do odwiedzenia wymienio-
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nowie Podlaskim za utwór „Kamyk”.
W kat. Gimnazjum: I m-ce zajęła Patrycja Paluch Cicibór Duży („Mój znak,
Twój znak”), II m-ce Dorota Krać Wisznice („Wiosna i deszcz”) II m-ce Marta Korowaj Kodeń („Alleluja”). Tutaj
wyróżniono Beatę Pietraszuk z Kobylan i Magdalenę Bahonko z Drelowa.
Nagrody ufundował Starosta Bialski
w imieniu którego wręczał Wicestarosta Jan Bajkowski.
Łukasz Radosław Węda

nych miejscowości powstały dzięki
zaangażowaniu Antoniego Kobielasa z Kołacz i Słowiańskiego Grodu.
Wśród wielu atrakcji odbyły się m.in.
pokazy sprawności koni huculskich
w wykonaniu Zbyszka i jego ekipy
z Żurawiejki oraz pokazy łuczników ze
Studzianki (Danel, Konrad, Irek i Łukasz). Zainteresowanie strzelaniem
z łuku było bardzo duże w szczególności wśród młodszej części przybywających na majówkę. Główną
atrakcją festynu była obrona grodu
słowiańskiego w wykonaniu grypy
rekonstruktorów z Wólki Bieleckiej.
Umocnienia atakowała konnica łuczników i piechota tatarska. Tatarzy
robili zwiady i wybawiali z grodu ich
obrońców tym samym odsłaniając
umocnienia dla jazdy. W końcowej fazie inscenizacji obrońcy zostali wzięci
w jasyr a osada doszczętnie spalona. Rekonstrukcja wszystkim się
spodobała. Naszym łucznikom pozostał pewien niedosyt, bo chciałoby się dłużej postrzelać. Miejmy
nadzieję, że zostanie to nadrobione podczas lipcowej inscenizacji
w Studziance.
Łukasz Radosław Węda
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Ku ltura

„Radość” dała najwięcej radości Poznawali Reksia
i Pinokia

W Polubiczach odbył się Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych. Przegląd był częścią projektu „Polubić Polubicze” realizowanego
przez parafię rzymskokatolicką pod
wezwaniem św. Jana Ewangelisty Impreza odbyła się pod patronatem medialnym tygodnika Wspólnota Bialska.
Na uroczystość przybyli przedstawiciele starostwa, wójt gminy Wisznice Piotr
Dragan, osoby duchowne, przedstawiciele samorządu gminnego, pracownicy
instytucji gminnych, dyrektorzy szkół
oraz społeczność z terenu powiatu bialskiego i powiatów sąsiednich. Przegląd
dzielił się na dwa występy. Po mszy św.
w kościele parafialnym, którą odprawił
ks. Józef Nikoniuk chóry i zespoły prezentowały pieśń Maryjną, po czym wszyscy uczestnicy przeglądu z gośćmi udali
się na poczęstunek do świetlicy OSP
w Polubiczach, po którym odbył się przegląd pieśni biesiadnych. Imprezę prowa-

dziła Elżbieta Sokołowska dyrektor GOKiO. Jury w składzie Anna Jóźwik, Barbara Klimkowicz, Stanisław Mikołajczyk po
przesłuchaniu dorobku artystycznego
chórzystów, oraz ich dyrygentów postanowiło przyznać pierwszą nagrodę
dla chóru „Radość” z Wisznic pod batuta Joanny Gromisz. Drugie miejsce zajął chór Parafialny z Parafii Opatrzności
Bożej w Parczewie, a trzecie chór Parafialny z Piszczaca oraz chór Parafialny
z Polubicz. Impreza odbyła się 2 maja
w ramach programu operacyjnego
kapitał ludzki działanie 7.3 inicjatywy
lokalne na rzecz aktywnej integracji.
Program jest współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. współorganizatorami Przeglądu był Gminny
Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach oraz Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej.

W B i b l i o t e c e Pe d a g o g i c z n e j
w Białej Podlaskiej 11 maja odbył się
maraton czytelniczy dla najmłodszych. Nosił nazwę „Czytanie-bajanie”. Impreza odbyła się w ramach
obchodów Tygodnia Bibliotek. Akcja
adresowana do najmłodszych czytelników, miała na celu wzbudzenie
w milusińskich potrzeby kontaktu
ze słowem czytanym, uruchomienie procesów twórczego myślenia,
rozwijanie wyobraźni, rozbudzenie
zainteresowań czytelniczych oraz
z a s zc zepienie bakcyla c zę s tego
przyjemnego obcowania z czytanym
tekstem. W imprezie udział wzięły
dzieci z Przedszkola Samorządowego
Nr 7, Przedszkola Samorządowego
Nr 11, Przedszkola Niepublicznego
im. „Przyjaciół Kubusia Puchatka”
oraz uczniowie z kl. II i III ze Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Białej Podlaskiej. Panie bibliotekarki przeniosły
przybył ych gości w zaczarowany
świat bajek i baśni. Dzieci poznały
przygody Reksia, Pinokia, bohaterów z wierszy Jacka Daniluka. Wysłuchały pięknych baśni i opowieści
z Podlasia pt. „Czarna róża” autorstwa Krystyny i Ryszarda Kornackich
oraz legendę pt. „Kwiat paproci”.
Wspólnie śledziły perypetie Tomka
opisane przez Renatę Piątkowską
w książce pt. „Opowiadania z piaskownicy”. Przybliżenie najmłodszym
literatury pięknej wspomagane było
artykulacją melodyczną i gestem.

(red)

Agnieszka Żarnowska

Chotyłowskie spotkania z folklorem
2 maja w Chotyłowie odbyły się
II biesiadne spotkania z folklorem, podczas których zaprezentowały się okoliczne zespoły ludowe. Wystąpili: Zespół Tańca Ludowego „Obertas” z Łobaczewa Małego, „Bokinczanka” z Bokinki
Królewskiej, „Macierz” z Ortela Królewskiego II oraz „Chotyłowiacy” z Chotyłowa, do którego należą dzieci z klas I-IV
miejscowej szkoły podstawowej. Podczas występów w Chotyłowie na scenie
zadebiutowały w kaszubskich tańcach
dziewczynki, które od niedawna należą
do „Obertasa”, a chłopcy z tego zespołu brawurowo wykonali mało znany
u nas taniec – beskid śląski. Inicjatorką
i organizatorem imprezy była Ewa Lipowiecka, sołtys Chotyłowa przy współpracy z Zofią Jarosiewicz, dyrektor Ze-

32

społu Placówek Oświatowych w Chotyłowie. Spotkania z folklorem to cykliczne spotkania realizowane dwa razy w roku – jedno zimą, zamknięte, w sali gimnastycznej ZPO w Chotyłowie i drugie,
w okresie letnim, w plenerze, w obiekcie
edukacji Leśnej „Barwinek” w Zalutyniu.

Oba spotkania cieszą zainteresowaniem lokalnej społeczności; przyjeżdżają na nie mieszkańcy okolicznych
miejscowości, z terenu gminy Piszczac
i spoza niej, często są na nich również
ludzie, którzy przyjechali do rodzin
z wielkich miast. Po występach, które
liczna publiczność przyjęła z entuzjazmem, nastąpił wspólny poczęstunek
przygotowany dzięki wsparciu Jana
Kurowskiego, wójta gminy Piszczac,
Zofii Jaroszewicz, dyrektor ZPO w Chotyłowie oraz mieszkańców Chotyłowa.
– Podczas poczęstunku zespoły bardzo
się integrują – zauważa Ewa Lipowiecka.
– To również czas, kiedy rozmawiamy
o potrzebie kultywowania ludowości
w tańcach, bo przecież tradycja i przekazy pokoleniowe to nasza tożsamość
narodowa, wielkie dziedzictwo – mówi
sołtys Lipowiecka.
Barbara Brodacka
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Wernisaż
Renaty
Owczaruk
7 maja w Galerii Podlaskiej odbył
się wernisaż prac artystki pochodzącej ze Studzianki Renaty Owczaruk.
Wystawę otworzył Roman Pieńkowski, który nie krył zadowolenia z licznie przybyłych przyjaciół, znajomych
i rodziny artystki. – Oglądamy 27
prezentowanych obrazów jest autorstwa osoby wrażliwej na kolor i formę – podkreślał Roman Pieńkowski.
– W pracach Renaty Owczaruk występuje niezwykła lekkość – dodał
artysta. Wskazał, że kolorystyczne
tonacje dzieł świadczą o skromności artystki. Każda kreska i plama
w jej pracach jest położona świadomie. Warto podkreślić, że Renata
Owczaruk ciągle poszukuje swoich
inspiracji. Malarka ukończeniu szkoły podstawowej w Łomazach kontynuowała edukację w Państwowym
Liceum Sztuk Plastycznych im. C.K.
Norwida w Lublinie. Jest absolwentką Wydziału Artystycznego UMCS
w Lublinie. Uzyskała dyplom z grafiki
artystycznej w pracowni prof. Maksymiliana Snocha w 1999 roku. Ukończyła także Podyplomowe Studia
w zakresie nauczania przedmiotu
„Sztuka” Wydziału Artystycznego
UMCS w Lublinie w 2001. Renata
Owczaruk jest inicjatorką powstania
Stowarzyszenia Twórców „Mała ojczyzna” w Piszczacu. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli
Plastyków w Lublinie, Kazimierskiej
Konfraterni Sztuki i grupy Kontrast.
Pracuje w szkole podstawowej im.
Kornela Makuszyńskiego w Piszczacu. Prace uczniów powstałe pod jej
kierunkiem osiągają nagrody i wyróżnienia na wielu prestiżowych konkursach. Artystka uhonorowana została
medalem przez Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej
za wieloletnią współpracę związaną
z nauką młodzieży. Uczestniczyła
w wielu plenerach artystycznych,
akcjach charytatywnych, wystawach
indywidualnych i zbiorowych. Wyróżniona została na Ogólnopolskim Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli w Lublinie w 2004 otrzymując
nagrodę w dziedzinie grafiki.

W ys t aw y R e na t y O wc z a ru k
Jest autorką wystaw: „4 x grafika” w Regionalnym Ośrodku Kultury
w Białej Podlaskiej, w Galerii „Na poddaszu” MDK Grodzka Lublin „Galeria
jednej ściany”, w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Zakrzówku w 2008 roku.
Jej wystawy poplenerowe odbyły się

Łukasz Radosław Węda
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w Sosnowicy, Pszczelej Woli, Lublinie,
Dubience, Wisznicach, w Kazimierzu
Dolnym, Łucku na Ukrainie, w Galerii
CHADEK w Chełmie, w galerii TVP1
w Warszawie. Można tak wyliczać jeszcze długo. Artystka swoje prace pokaże
w czerwcu w Danii.
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Pod la sk ie spot k a n ia z l iterat u r ą ...

Prezentacje Literackie

***             
Dawno dawno temu
kiedy świat był perlisty
a marzenia jaśniejsze…
Podeszła do mnie samotność
i zapytała o drogę życia
wskazałam tę nieuczęszczaną ...

Nr (16)

(redakcja mig)

Beata Kupryś
***
Kiedy byłam dzieckiem. Myślałam.
Pragnęłam. Być dorosłym człowiekiem.
Na własny rachunek. Odmierzać czas.
Kiedy byłam dzieckiem. Myślałam.
Pragnęłam. Zapomnieć że nim jestem.
Za wszelką cenę. Stąpać po wyżynach.
Kiedy byłam dzieckiem. Myślałam.
Pragnęłam. Być dorosłą.
Odczuwać. Smak błogiej wolności.
Kiedy stałam się dorosła. Często.
Oświecało mnie. Oni. ’Bądź jak inni.’
‘Cierp za swą niewiedzę’. ’Cierpliwiej’.
Kiedy dorosłam. Zapragnęłam.
Za wszystko co możliwe. Na nowo.
Odkryć w sobie dziecko. I odkryłam.
Wtedy… nie chciałam już być dorosłą …
                        

Wyrosłam z tego …

***
Z oczami wzniesionymi ku górze.
Błagała o nadzieję świetlistą.
O czysty spokój wyrosły ze strachu.

W zaślepieniu jej czarem
zapomniałam że zdradziłam
samą siebie ... nieopatrznie...
Pokochałam ją bez reszty
ofiarowała mi rozkosz chwil
oplotła swoimi wiciami…
                             
Znienawidziłam ciemność
jaką rozniecała ... strach
przepastny ... bojaźń ... lęk...
                
Z biegiem lat przenikały wzajemnie …
bogaciły duszę ... to była
moja samotna samotność...  
                             
***
Zawisły w locie ptaka
malowane myśli
zadrżała struna istnienia
potrącona zaledwie
opadły na ziemię
lęki z głębi duszy
zamigotał jasnością
czysty promień
nadziei
barwnie chciałam widzieć
każdy następny
dzień
choć za oknem
szarość dywanem
się ścieli...
***
Stąpanie po kruchej linii istnienia.
Często. Okazuje się wyprawą.
                       
W nieznane.

Ocierała bezwiednie i smutno.
Słone kropelki łez niespełnienia.
Mógł pozostać niedokończony list.
Szczera rozmowa. Nieprzeczytana.
Księga przeszłości. Niewyjaśniony żal.

Kiedy wszystkie wichry świata
spychają Cię donikąd …
Kiedy w porywie zachwycenia
próbujesz ocalić cząstkę siebie …

Wszystko co ludzkie. Żywe. Miłe.
Pozostało. W nieznanym kierunku.
Toczyło uroczo boleśnie.
Kamień istnienia.

Kiedy słabość dokonuje
wydoskonalenia mocy …
Kiedy okruchy czasu wiecznego
pozwalają się z nim zmierzyć …
Kiedy serca odległe bliskimi
tchnieniami mogą być Twoje …

***
Narodzona w natchnieniu dusz.
Spragnionych ciepła i bliskości.
Rodzona siostra miłości. Jej cień.
Lżejsza od cienia obaw.
Naznaczona pięknem radości.
Potężna góra dobroci i zaufania.
Wpierw cienka nić nadziei.
Potem rozszerzająca ścieżka spełnienia.
Na dobre i złe. Istnienie.
Podwójne szczęście. Smutek dzielony.
Na pół. Własne odbicie w drugiej duszy.
Rodzona siostra miłości. Córa życia.
                                      To przyjaźń.
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Kiedy pozorne zwycięstwo
rozjawia się wyraźną porażką …
Kiedy świetliste laury bledną
na tle ciepłych momentów życia …
Stąpanie po kruchej linii istnienia.
Często. Okazuje się wyprawą.
              
W znane nieznanego.
                                                   
***
Pamiętaj wędrowcze - najpiękniejsza
     jest ta droga istnienia po której
     możesz podążać przed siebie …
pozostawać zawsze sobą łowić okruchy
czasu niezmiennego … odkrywać
przy tym własną duszę…

Pamiętaj wędrowcze - krocząc nią
możesz odczuwać radość … płakać
rzewnymi łzami … cierpieć głośno
     i w milczeniu … śmiać się z małych
     rzeczy … rozpaczać z wielkich …
Pamiętaj wędrowcze - to Twoje
Prawo … a kiedy uczysz się jak
jeszcze lepiej przeżywać swoje
życie … Pamiętaj … nie ma nic
cudowniejszego…
***
Ostatkiem sił strudzonego
wędrowca podążał przed
siebie to nic że czasem
twarz smagał wiatr
zokrucony... to nic że
złocista kula wyciskała
krople mokrych mgieł...
to nic że był sam choć
pamiętali o nim podobno
powinowaci dusz...
Zatrzymał się nad
bagniskiem pooranym
jaskrawą świetlistością
kaczeńców...
ledwie zielonawą
poświatą traw...
Ostatkiem sił
strudzonego wędrowca
chłonął tchnienie życia
ze srebrzystoszarych
brzóz i zniknął...
***
Przemykała jesień
widziałam jak strąca
żółte liście z drzew
zmoknięta raźna
listopadowa
przemijająca
czy bezpowrotnie?
Wirowała
chmarą powiędłych
traw i kwiatów
w zapomnieniu
podeptanych...
przynosiła deszcz
w obawie
zatracenia się
w porze śniegowej...
Przemykała jesień
widziałam
jej nieuchwytny
cień...
***                    
Upadłe nadzieje z tęsknotą
dopraszają się o jasny
blask każdego poranka…
jeszcze utulone snem nocy
nieśmiało wołają o ratunek…
Przepastny strach otula
duszę niepewności kirem…
nawet wczorajsza filiżanka
przybiera barwę szarości…
Jego brat niepokój
kołacze jeszcze do serca
pieśń o niepewności…
czas zgarnia w swe dłonie
najpiękniejszy spokój …
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Pod la sk ie spot k a n ia z l iterat u r ą ...

Dotykam materii istnienia…
Rozmowa z Beatą Kupryś, poetką z Kostomłot
- Od kiedy zaczęła Pani przejawiać zainteresowanie poezją?
* W ostatniej klasie w szkole podstawowej panowała moda na pisanie
opowiadań o miłości. Niemniej mój
pierwszy wiersz powstał w innych
okolicznościach. Moja stryjeczna siostra napisała utwór o tym, co czuje
do swojego chłopca. Pomyślałam, że
ja też mogę spróbować.
- Gdzie znajduje Pani natchnienie?
* W zwykłych i niezwykłych okolicznościach. Muszę przyznać, że
natchnienie to niezwykłe uczucie.
Czasem w ystarczy krótka, ulotna
myśl, za którą snują się następne.
Budzący piękne doznania wers lub
ton z utworu muzycznego, przeżycia
osobiste, przyjaciół, obcych ludzi…
Inspiracja są również wydarzenia bliskie i dalekie…
- Czy zdarzało się Pani pisać na
zamówienie?
* Były takie momenty… Bliska koleżanka prosi o wiersz dla chłopaka,
kolega o utwór dla przyjaciół z okazji
ślubu. Kiedy prośba współgra z natchnieniem to pisanie sprawia radość.
Nie znoszę tworzenia „na siłę”. Wtedy
wiersz traci swoją moc przekazu, brakuje mu ulotności i piękna, klimatu
poetyckości, który powinien z niego
emanować…
- Czy istnieją jakieś sposoby na
przywołanie natchnienia?
* Poezja to bardzo kapryśna Muza… Dla mnie natchnienie to swego
rodzaju wolność słowa przychodząca
niespodziewanie. Chociaż muszę przyznać, że bywają momenty powtarzalne, które inspirują do tworzenia. Niedawno poznany człowiek, przeczytana
książka, ważne wydarzenie…
- Czy Pani wiersze powstają od razu w pełnym, skończonym kształcie,
czy też wraca Pani do nich po pewnym czasie, poprawia i udoskonala?
* Z pisaniem wierszy jest jak
z malowaniem obrazu… Jeden, drugi
uznasz za idealny w chwili stworzenia
go, trzeci, czwarty poprawisz zmieniając kolejność słów, szukając tych bardziej odpowiednich. Podobnie jak malarz, który łączy różne barwy, tonacje,
odcienie, tak poeta próbuje uchwycić
ich najpiękniejszy kształt…
- Jaka tematyka przeważa w Pani
utworach?
* Powiem najprościej: dotykam
materii istnienia… Próbuję odkrywać

- Bliska memu sercu osoba uznała, że moja
poezja jest „światełkiem”, które rozświetla
smutną, twardą rzeczywistość, opartą
na sztywnych zasadach i regułach, gdzie
życzliwość, dobroć, cierpliwość stają się
niemodne – mówi Beata Kupryś

piękno i brzydotę ludzkich dusz, motywy zachowań, ich konsekwencje.
W moich wierszach jest niezgoda na
niesprawiedliwość, brak ludzkich uczuć,
fałsz, obłudę, nietolerancję, poniżenie,
zapomnienie o najpiękniejszych prawdach życia… Kocham przyrodę, stąd nie
mogę przejść obojętnie obok niepowtarzalnych widoków: blasku słońca, księżyca, gwiazd, szumu wiatru, wód rzek i
morza, zmienności pór roku. Zachwyca mnie cudowność świata przyrody,
dlatego ‘chwytam’ piórem poetki jego
niezwykłość i czar…
- Jaki jest odbiór twórczości
wśród Pani najbliższych, znajomych?
* Moje pisanie trwa już wiele lat.
Z przyjemnością stwierdzam, że moje utwory podobają się tym, którzy
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usłyszeli je lub przeczytali. Niektórzy utożsamiają się z ich treścią, inni
stwierdzają, że mają charakterystyczną dla siebie melodię, są bliskie ich
emocjom. Jednych przenoszą one do
niezwykłego, cudownego miejsca, że
potrafią zapomnieć o świecie, w którym żyją… Dla drugich są esencją
istnienia…
Nigdy nie zapomnę oceny mojej
twórczości, której dokonała osoba
niezwykła, będąca jednocześnie dla
mnie niepodważalnym autorytetem:
‘Pani wiersze przenoszą w świat piękna i dobra’… Dla mnie opinia ta nie
traci na wartości, choć usłyszałam ją
kilka lat temu i nie ukrywam, że pozwoliła mi bardziej uwierzyć w moje
możliwości poetyckie. Z kolei bliska
memu sercu osoba uznała, że moja poezja jest „światełkiem”, które
rozświetla smutną, twardą rzeczywistość, opartą na sztywnych zasadach
i regułach, gdzie życzliwość, dobroć,
cierpliwość stają się niemodne…
Czytając ją przenosimy się do innego
– dobrego, ciepłego świata pełnego
wrażliwości i optymizmu, który daje
siłę nawet w trudnych chwilach, przywraca wiarę w dobrych ludzi i sens
życia – stwierdziła.
- Czy zdarzyło się Pani popełnić
utwór poetycki z miłości?
* Pewnie każdy poeta pozwala
sobie na przyjemność ‘popełniania’
takich wierszy (uśmiech). Miłość ma
niejedno imię i nie ukrywam, że jej
moc znalazła pewne odbicie również
w mojej twórczości. Człowiek bez miłości umiera…
- Nieszczęśliwie zakochani są lepszymi poetami?
* Trudno to jednoznacznie ocenić. Wiele zależy od obiektu zainteresowań, im bardziej pożądany, tym
większe wyzwala emocje. Intensywne
uczucia mogą przełożyć się na jakość
pisania…
Rozmawiała: Barbara Brodacka

Twórczość poetycka
Beata Kupryś publikowała swoje
utworu w tomiku „Na falach istnienia” oraz w „Antologii poezji
szkolnej” – tom I. Wiersze były
publikowane w prasie lokalnej
(„Goniec Terespolski”, „Słowo
Podlasia”) oraz w prasie studenckiej („Żakpress”). Od 2007 roku
Kupryś współpracuję z Warsztatem Terapii Zajęciowej przy GOPS
w Kodniu i na łamach warsztatowej gazety publikuję własną twórczość dotyczącą osób niepełnosprawnych.
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Konta k t y m ięd z y na rodowe - Oberhavel

Bialscy sportowcy
w Oberhavel
Od 28 kwietnia do 2 maja dziesięcioosobowa grupa biegacz y
z powiatu bialskiego wyjechała do
Niemiec na zaproszenie starost y
powiatu Oberhavel. Głównym celem był udział w biegu pamięci ofiar
hitleryzmu. Wyjazd został sfinansowany przez Starostwo Powiatowe
w Białej Podlaskiej. Polacy mieszkali
w jednym ośrodku z grupą niemiecką, co sprzyjało wzajemnej integracji. Organizatorzy wyjazdu zapewnili młodzieży atrakcje: rekreacyjne
wspó ł zawodnict wo w zawodach
lekkoatletycznych; zwiedzanie Berlina, relaks w aquaparku i kręgielni
oraz wspólne oglądanie meczu piłki
ręcznej. Ostatniego dnia uczestnicy
złożyli kwiaty przy tablicy poświęconej ofiarom hitleryzmu, po czym
ruszyli na linię startu biegu pamięci
ofiar obozu w Sachsenhausen. Mieli
do wyboru dystans: 7 lub 15 kilometrów. W biegu wzięło udział łącznie
około 300 osób. Medale były przyznawane według kategorii wiekowej.
Osiem osób z grupy bialskiej stanęło
na podium. Całą imprezę podsumowało niemiecko-polskie, pożegnalne
ognisko.
Wioleta Aleksandrowicz, Daniel Pałka
LO Wisznice

36

czasopismo samorządu powiatu bialskiego 5/2010

Ku ltura

Japońska noc
w Muzeum Południowego Podlasia
Fot. Michał Leszczyński

nict wa muzealne był y bezpłatne.
W imprezie wzięło udział kilkaset
osób. Zainteresowanych egzotyką
Japonii zapraszamy do Muzeum
Południowego Podlasia na wystawy
czasowe (czynne do połowy czerwca): „Japonia – piękno tradycji” oraz
„Ogrody Japonii” na fotografiach
Urszuli Imamura.

Zaczęło się 13 lat temu

Muzeum Południowego Podlasia
w Białej Podlaskiej po raz trzeci włączyło się w międzynarodową imprezę Noc Muzeów. Na zwiedzających
czekały ekspozycje z dalekiej Japonii. 15 maja od wczesnego popołudnia aż do późnego wieczoru w muzeum bialskim można było zobaczyć
przepiękne gejsze, założyć kimono,
wypić herbatę zaparzoną według
starego japońskiego ry tuału, posłuchać oryginalnej współczesnej
muzyki japońskiej. Niezw ykle interesujące były warsztaty ikebany,
cz yli japońskiej sz tuki układania
kwiatów oraz pokaz kształtowania
drzewek bonsai. Mocnych wrażeń
dostarczyła działająca w Białej Podlaskiej sekcja Lubelskiej Akademii
Aikido prezentując japońską sztukę
walki. Najmłodsi uczestnicy imprezy poznali starą wschodnią sztukę
tworzenia figurek z papieru – orgiami. Po aktualnie prezentowanej wystawie „Japonia – piękno tradycji”
oprowadzała pani Anna Grossman
- autorka ekspozycji. Wszystkie wymienione atrakcje, jak i zwiedzanie
wystaw, a także niektóre wydaw-

Pierwsza Noc Muzeów, podczas
której otwarto muzea dla zwiedzających na całą noc, miała miejsce
w Berlinie w 1997. Wkrótce ideę
podchw ycił y Francja i Holandia.
Obecnie Noc Muzeów organizowana jest przez ponad 120 miast w Europie. W Polsce po raz pier wszy
odbyła się w 2004 r. w Krakowie.
W Noc Muzeów zwiedzający mogą
obejrzeć miejsca lub zabytki, na co
dzień niedostępne. Muzea nie tylko
umożliwiają zwiedzanie ekspozycji
do późnych godzin nocnych, ale też
organizują inne atrakcje: koncerty,
warsztaty, pokazy, zabawy dla dzieci. Poza muzeami, galeriami i bibliotekami do imprezy tej dołączają
coraz częściej też inne instytucje.
W tym roku uczestnicy Nocy Muzeów w Warszawie mogli obejrzeć
wnętrza Sejmu, Senatu, Belwederu,
Gie łdę Papierów War tościow ych
oraz zobaczyć jak wygląda praca
nad s k anowaniem dok umen tów
w IPN. Noc Muzeów organizowana
jest zazwyczaj w drugiej połowie
maja, z soboty na niedzielę. Termin
ten zbiega się z Międzynarodowym
Dniem Muzealnika obchodzonym 18
maja każdego roku.
Violetta Jarząbkowski

Urodziny
w szkole muzycznej

Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Białej Podlaskiej obchodzi w tym roku 60 lecie
istnienia. W 1949 roku powstała Niższa
Szkoła Muzyczna później przekształcona
w ognisko muzyczne. Na tej bazie powstała Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia. W 2007 roku uzyskaliśmy pozwolenie na rozszerzenie naszej działalności, została utworzona Szkoła
Muzyczna II stopnia. Uroczystości jubileuszowe zbiegły się z obchodzonym
w tym roku 200-leciem urodzin Fryderyka Chopina, patrona szkoły. Dlatego
rozpoczęliśmy koncertem jemu właśnie
poświęconym. Młody pianista Aleksander Dębicz, student Uniwersytetu
Muzycznego w Warszawie pięknie i stylowo wykonał utwory Józefa Haydna
i Franciszka Schuberta. 7 i 14 maja odbyły się dwa koncerty a wykonawcami
byli absolwenci naszej szkoły. Wystąpili: Paweł Zadrożniak, Maria Wadowska
Michał Robak, Grzegorz Makowski, Karol Jasłowski, Monika Sawczak, Joanna
Makarska, Jacek Dziołak i Paweł Radyno.
Koncerty były dla wszystkich wielkim
przeżyciem i wzruszeniem, mogliśmy
usłyszeć jak pięknie rozwija się dzieło
przez nas rozpoczęte. Gratulujemy wykonawcom i życzymy im wielkich muzycznych karier. Uroczystości 22 maja
uświetnili: starosta Tadeusz Łazowski,
zastępca prezydenta miasta Adam Olesiejuk, naczelnik wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Anna Kaliszuk,
Anna Leszczyńska kierownik Referatu
Kultury.
(red)
Złote medale za długoletnią służbę
otrzymali: Anna Balcerzak, Genowefa
Trębicka, Teofila Rozwadowska, Danuta
Byczyk, Jerzy Miszkiniuk. Srebrne medale
otrzymali: Maria Stręk-Tomasiak, Elżbieta
Robak, Alicja Torba, Halina Szpilewicz,
brązowe medale Irena Miszuła i Urszula Staszewska. Odznaczenia Zasłużony
Dla Kultury Polskiej otrzymał Piotr Kalisz
i Marian Andruchiw. Nagrody dyrektora
Centrum Edukacji Artystycznej otrzymali
Elżbieta Robak i Zbigniew Szewczuk. Pamiątkowe dyplomy od prezydenta miasta
otrzymali Małgorzata Okułowicz-Żyła,
Piotr Kalisz i Marian Andruchiw.
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G m i n a Te r e s p o l

Dzień Matki w Łobaczewie Małym

W niedzielę 23 maja br. w świetlicy
wiejskiej w Łobaczewie Małym odbyła
się szczególna uroczystość. Dzień Matki jest dniem, który nie tylko dla mam,
ale przede wszystk im dla naszych pociech i tych najmłodszych i tych starszych jest wielkim przeżyciem. W tym
dniu nasi milusińscy starają się być
szczególnie mili dla swoich mam, nie
szczędzą im komplementów, prezentów i innych miłych gestów. Tak było
i w Łobaczewie Małym. Z inicjatywy
Koła Gospodyń Wiejskich przy ogromnym zaangażowaniu Genowefy Zięby
na uroczystość zostały zaproszone

mamy z Łobaczewa Małego i Dużego.
Część wokalną zaprezentowała młodzież z Zespołu Szkół im. Orła Białego
w Kobylanach, układ taneczny wykonał
Zespół tańca ludowego „Obertas”, natomiast dzieci ze szkoły podstawowej
w Małaszewiczach przedstawiły bajkę
o czerwonym kapturku. Bardzo miłym
akcentem dla wszystkich zebranych
Mam były kwiaty zrobione własnoręcznie przez Koło plastyczne działające przy GOK i przez dzieci z Małaszewicz. Na zakończenie były kiełbaski
przy ognisku i słodki poczęstunek.
D. Wowczeniuk

Radiowo
w Kobylanach

9 maja w Kobylanach samorząd
gminy Terespol zorganizował Gminny
Dzień Dziecka. Było wiele atrakcji, od
skoków na trampolinie poczynając,
przez różnego rodzaju konkursy, na
kuli wodnej kończąc. Gminne szkoły zaprezentowały swoje osiągnięcia na specjalnie przygotowanych
stoiskach, oraz poprzez w ystępy
na scenie. Oferta była bardzo szeroka, były tańce, pokazy musztry,
występy wokalne, i wiele innych.
W przerwach miedzy występami były
ogłaszane wyniki różnych konkursów
i wręczane nagrody. Główna nagroda
w konkursie z wiedzy o gminie – rower powędrowała do Kasi Małachowicz uczennicy gimnazjum w Małaszewiczach. Lista laureatów kolejnych
kategoriach jest opublikowana na
stronie www.terespol.ug.gov.pl.

Na antenie

26 maja okazji 20 lecia odtworzenia
samorządu terytorialnego w Lubelskim
Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyły się obchody Dnia Samorządowca.
Z tej okazji Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska wręczyła odznaczenia
i wyróżnienia dla najbardziej zasłużonych samorządowców z terenu województwa lubelskiego. Na uroczystość
zostali zaproszeni m.in. samorządowcy
z gminy Terespol. Medal Wojewody Lubelskiego otrzymał Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk. Natomiast listy
gratulacyjne za wieloletnią działalność
w samorządzie otrzymali radni: Jan
Krzyżanowski i Tadeusz Demidowicz.

Dodatkową atrakcją festynu była
obecność Polskiego Radia Programu
I. Na żywo w specjalnie przygotowanym studio odbywało się słuchowisko o gminie Terespol w ramach
2 audycji: „Cztery pory roku” i „Sobota z Jedynką” prowadzone przez
dziennikarzy Sławę Bieńczycką i Romana Czejarka. Wszyscy ci którzy
nie mogli być na festynie mogli posłuchać na antenie radia zarówno
o atrakcjach, które działy się w sobotę ale również były prowadzone
bardzo ciekawe rozmowy z ekspertami. O dzikiej przyrodzie w dolinie
Bugu, parku krajobrazowym ciekawie opowiadali ludzie, którym temat
jest bardzo bliski Wojciech Duklewski
z regionalnej dyrekcji ochrony środowiska oraz leśniczy Robert Kopacz.
O uroczych cerkiewkach, słynnych,
historycznych fortyfikacjach twierdzy
brzeskiej, które do dziś budzą zainteresowanie opowiadał regionalista
Stanisław Jadczak. Nie zabrakło również tematów bieżących. Osiągnięcia
gminy przedstawił Krzysztof Iwaniuk
i Mieczysław Romaniuk przedstawiciele samorządu gminy Terespol.

D. Wowczeniuk

D. Wowczeniuk

Wyróżnieni
przez wojewodę
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Pow iat Bia lsk i

Ekoturystyka szansą dla Podlasia

Od 17 do18 maja 2010 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyła
się pierwsza z trzech zaplanowanych
wizyt studyjnych w projekcie „Ekoturystyka szansą zrównoważonego
rozwoju terenów przygranicznych”
współ finansowanego ze środków
Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Wspierania
Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug. W wizycie uczestniczyli przedstawiciele trzech regionów
transgranicznych – partnerów projektu: powiatu bialskiego na czele ze
starostą Tadeuszem Łazowskim, rejonu szackiego na Ukrainie oraz rejonu
brzeskiego na Białorusi. Byli to reprezentanci władz lokalnych, organizacji
turystycznych, osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne i osoby
odpowiedzialne za obszary chronione
(Parki Krajobrazowe). W ciągu dwóch
dni odbyły się seminaria przygotowane przez wybitnych specjalistów
z dziedziny turystyki, agroturystyki
oraz ochrony przyrody.

Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej wygłosił wykład nt. „Wybranych
aspektów rozwoju turystyki na obszarach przygranicznych Polski wschodniej”. Kolejnym prelegentem był Wojciech Duklewski - główny specjalista
ds. ochrony przyrody w Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wydział Spraw Terenowych I w Białej
Podlaskiej, który przedstawił „Przyrodnicze obszary chronione w powiecie bialskim i możliwość ich wykorzystania w rozwoju turystyki”.
W programie były też zaplanowane wizyty we wzorcowych go-

spodarstwach agroturystycznych.
Odwiedziliśmy gospodarstwa Bożenny Pawliny Maksymiuk – Agroturystyczną Galerię Wiejską w Husince, Dworek Łukowiska Państwa Wróblów oraz Dom Gościnny Grażyny
Hryciuk w Bublu Grannej. W drugim
dniu odbyły się warsztaty terenowe
w Parku Krajobrazowym „Podlaski
Przełom Bugu” oraz wycieczka po
Nadbużańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.
Na zakończenie spotkania swój
wykład pt. „Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego szansą rozwoju
regionu w oparciu o turystykę” wygłosiła Bożena Warda – główny specjalista ds. Gospodarstwa Wiejskiego
i Agroturystyki w Lubelskim Ośrodku
Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
o/Grabanów.
Katarzyna Chorąży

Wzorowe gospodarstwa
Doc. dr Jarosław Żbikowski - dyrektor Instytutu Turystyki i Rekreacji
w Państwowej Szkole Wyższej im.

Akcja „Bezpieczny rowerzysta”
Na Placu Jana Pawła II w Międzyrzecu Podlaskim przeprowadzono akcję „Bezpieczny rowerzysta”. Zorganizowana została przez Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego i Komendę
Miejską Policji w Białej Podlaskiej oraz
władze miasta Międzyrzec Podlaski.
Celem akcji było oznakowanie rowerów
poprzez nadanie im numerów identyfikacyjnych, co umożliwi szybkie i skuteczne ustalenie właściciela w przypadku kradzieży, a także zwrócenie uwagi
na to, że rowerzyści są pełnoprawnymi
uczestnikami ruchu drogowego. Każdy z oznakowanych rowerów został
zaopatrzony w elementy odblaskowe
poprawiające widoczność rowerzysty
na drodze, ufundowane przez Miasto
Międzyrzec Podlaski. Odbyły się także
konkursy z nagrodami.
Anna Chodzińska
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Rozmaitości

Kleszcz pod lupą
Wiele osób nadal sadzi, że kleszcze spadają z drzew. W rzeczywistości, żyją one w ściółce i w poszukiwaniu swych żywicieli wspinają się na
trawy i krzewy. Dlatego „zbieramy”
kleszcze przechodząc przez trawy lub
krzewy, w lesie, na łące, podczas prac
na działce lub spacerów w parkach.
Kleszcze posiadają zmysł powonienia
i temperatury, które umożliwiają im
wykrycie „ofiary”. Z powodu małych
rozmiarów wielu zakażonych ludzi nie
pamięta ukłucia. Atakując, znieczulają
miejsce wkłucia, by spokojnie żerować nawet przez kilka dni. W czasie
ukłucia i wysysania krwi przenoszą
groźne choroby. Do zachorowania
prowadzi stosunkowo niewielki odsetek ukąszeń, gdyż nie każdy kleszcz
jest zakażony. Jednak warunki klimatyczne mogą sprzyjać rozprzestrzenianiu się zakażonych kleszczy, których ukąszenie jest przyczyną groźnych chorób zakaźnych. Zainfekowane kleszcze, podczas wysysania krwi,
przenoszą wirusy zapalenia opon
mózgowo -rdzeniow ych i mózgu,
a także bakterie wywołujące boreliozę. Ryzyko zachorowań zależy od cza-

su, przez jaki kleszcz był przyczepiony do skóry człowieka. W przypadku
Kleszczowego Zapalenia Mózgu wystarcza krótkotrwałe żerowanie. Aby
doszło do zakażenia boreliozą, potrzeba około 24 godzin żerowania, po
których ryzyko jest już bardzo duże.
Dlatego też, natychmiast po zauważeniu przyczepionego kleszcza, należy
go we właściwy sposób usunąć.

Jak się go pozbyć?

Usuwanie kleszczy z ciała nie jest
zabiegiem trudnym. Najlepiej, przy
pomocy pęsety, ująć kleszcza bezpośrednio przy skórze i delikatnie, ale
zdecydowanym ruchem, wyciągnąć
lub wykręcić go ze skóry. Należy uważać, aby podczas usuwania nie uszkodzić kleszcza tak, aby w naszej skórze
nie pozostała jego główka. Nie należy
kleszcza zgniatać, smarować tłuszczem ani innymi rożnymi substancjami. Czynności te powodują, że kleszcz
może zwrócić treść pokarmową, co
znacznie zwiększa ryzyko przeniesienia
drobnoustrojów chorobotwórczych.
Po wyjęciu pasożyta, ranę należy przemyć środkiem dezynfekującym, a ręce
umyć wodą z mydłem. Miejsce ukłucia
należy obserwować przez okres kilku
tygodni - gdy pojawi się zaczerwienie
lub powiększający się rumień, trzeba

Święto Flagi w Międzyrzecu
Pierwszomajowy weekend w Międzyrzecu obfitował w wydarzenia
na miejskim rynku. 2 maja odbył się
festyn związany z obchodami Dnia
Flagi Narodowej. Artur Grzyb burmistrz Międzyrzeca podkreślał, że
to dzień, w którym wszyscy Polacy
oddają szczególną cześć i hołd biało-czerwonym narodowym barwom.
Barwom, które stanowią zewnętrzną
oznakę suwerennego i wolnego państwa. Barwom, o które walczyli i ginęli nasi ojcowie i dziadowie. Symbole
w biało-czerwonych kolorach towarzyszyły polskim patriotom na emigracji,
w więzieniach i na zesłankach. Dodawały otuchy i podtrzymywały na duchu
Polaków w najtrudniejszych chwilach
naszych dziejów, w czasie rozbiorów,
niewoli i okupacji. Burmistrz podkreślił
też, że biało-czerwone barwy powinny towarzyszyć każdemu Polakowi od
lat najmłodszych do chwil ostatnich.
– Cieszę się z faktu, iż możemy po raz
pierwszy w Międzyrzecu Podlaskim
spotkać się 2 maja na festynie poświęconym barwom narodowym – mówi
Grzyb. Jednym z punktów uroczystości było ułożenie na Placu Jana Pawła
II „żywej” flagi z udziałem uczniów mię-
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dzyrzeckich szkół. Dla najmłodszych
przewidziano konkurs na interesujące
przebranie w barwach flagi narodowej.
Do konkursu przystąpiło wielu przedszkolaków, wszystkie dzieci zostały
nagrodzone. Mieszkańcy Międzyrzeca
mieli możliwość obejrzenia ekspozycji
prac plastycznych wykonanych przez

niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Odpowiedni ubiór

Gdy wybieramy się w miejsca zagrożone występowaniem kleszczy,
trzeba zadbać o odpowiednie ubranie:
założyć czapkę, zakryte buty, długie
spodnie i koszule z długimi rękawami
przylegającymi do ciała lub zakończone ściągaczami. Dobrze jest zwrócić
uwagę na kolor odzieży - na jasnym
tle łatwiej zauważyć wędrującego po
ubraniu kleszcza. Po powrocie z miejsc
szczególnie narażonych na występowanie kleszczy, należy dokładnie obejrzeć całe ciało i głowę oraz ubranie, czy
nie ma na nim kleszczy. Warto także
wziąć prysznic, dzięki któremu można
spłukać nimfy kleszczy, które trudno
dostrzec gołym okiem. Kleszczowe Zapalenie Mózgu i Borelioza to choroby,
których nie powinno się lekceważyć.
Milczenie o nich, podobnie jak o samych kleszczach, nie spowoduje, że
znikną. Jeśli pracujesz, spędzasz wolny czas lub wypoczywasz w miejscach
zamieszkiwanych przez kleszcze masz
możliwość zaszczepienia się przeciw
Kleszczowemu Zapaleniu Mózgu nim
ukłuje cię zakażony kleszcz. Przed zaszczepieniem należy skonsultować się
z lekarzem.
Małgorzata Sacewicz

wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, a także
kupienia różnego rodzaju pamiątek
w barwach narodowych. Wkładem
w obchody pierwszego w Międzyrzecu Dnia Flagi Narodowej wykazali się
sponsorzy: „Spomlek” Radzyń Podl.,
Księgarnia „AZT”, Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji, Hurtownia „PHU
Wysokiński”, firma „Natalia” Biała Podl.
(red)
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Historia

Legenda o przerwanym ślubie
Miejscowa legenda wspominana
przez okoliczną ludność mówi o lesie pośród łąk istniejącym niegdyś
na łąkach pod borem zwanym Hołobud i stawie, z którego dna biły źródła. Miejsce to nazwano potocznie
cerkiewisko. Istniała tam cerkiew,
która wg podania zapadła się pod
ziemię podczas ceremonii ślubnej.
Wraz ze świątynią pod ziemię zapadła się młoda para i uczestnicy ślubu.
Nad stawem wyrosła topola zwana
Sokor. Na drzewie co noc pojawiała
się biała gołębica i żałośnie gruchała. Miała być to dusza panny młodej.
Cieleśnica w obecnej gminie Rokitno
należała w XV w. do rodu Andruszkiewiczów, potem Cieleśnickich, Wojnów-Cieleśnickich i Irzykowiczów.
W II poł. XVI część włości zakupił
Ławryn Wojna, a potem Jerzy Grek.
W XVII wieku właścicielem został
Aleksandr Ludwik Radziwiłł. W 1810 r.,
Dominik Hieronim Radziwiłł odsprzedał ją Andrzejowi Serwińskiemu, który wybudował pałac otoczony parkiem i rozbudował folwark. Zbudował
olejarnię, browar, młyn, cegielnię

oraz założył plantację drzew morwowych połączoną z hodowlą jedwabników. Kolejnym właścicielem był
bratanek Serwińskiego – Stanisław,
którego córka Maria (zm. 1871) wniosła majątek Henrykowi RosenwerthRóżyczce. W posiadaniu tej rodziny
majątek był do 1944 roku.

Rozbudowany folwark
W latach 1919-44 Stanisław Rosenwer th- Róż ycki unowocześni ł
i rozbudował folwark oraz założył
dobrze prosperujące gospodarstwo
rybne, hodowlane i rolne, gorzelnię,
młyn parowy, cegielnię, elektrownię. Rezydencję przebudował w latach 1921-28 Kazimierz Skórewicz
przy udziale Romualda Gutta. Pałac
w Cieleśnicy wybudowano w stylu
klasycystycznym w latach 30-tych
XIX wieku dla Andrzeja Serwińskiego (nadworny pisarz Michała Kazimierza Ogińskiego). Pałac frontem
zwrócony jest na zachód. Obiek t
powstał na rzucie prostokąta. Układ
wnętrz jest dwutraktowy z okrągłym

holem na osi i od północy klatką
schodową. Wyróżnia się czterokolumnowym portykiem w fasadzie
i skromnie dekorowanymi pozostałymi elewacjami. Nad portykiem zachowała się niewielka attyka z przedstawieniami gryfów, rogów obfitości
i wazonów. Elewację tylną wyróżniają trójkątne naczółki nad oknami. W elewacji frontowej widnieje
wgłębiony portyk na rzucie odcinkowym, lekko zryzalitowany z dwiema
parami kolumn zwieńczony został
attyką ze stiukowym fryzem o motywach wazonu i antytetycznie ustawionych gry fów, rogów obfitości
i wici akantu. W portyku są szerokie
przeszklone drzwi, po bokach mniejsze
dwuskrzydłowe, a w drugiej kondygnacji duże zamknięte półkoliście okno.
Elewacja tylna wyróżnia się cokolem
z centralnym, wydzielonymi pilastrami,
trójprzęsłowym ryzalitem z trójkątnymi naczółkami, poprzedzona tarasem
z dwubiegowymi schodami, wspartym
na półkolistych ślepych arkadach. Okna
stworzono w profilowanych opaskach
w dolnej kondygnacji wyższe, nakryte odcinkami gzymsu z prostokątnymi płycinami podokiennymi, w elewacji tylnej wypełnionymi tralkową
balustradą. Dach czterospadow y
z kalenicą pokryty blachą.

Park w stylu angielskim
W skład zespołu pałacowego wchodzi park krajobrazowy i klasycystyczna
oranżeria z II ćw. XIX w., murowana
z cegły na rzucie wydłużonego sześciokąta, z przybudówką od północy. Elewacje podzielone zostały kanelowanymi
doryckimi pilastrami. Pomiędzy pilastrami umiejscowiono wielkie zamknięte półkoliście porte-fenetry. Park krajobrazowy w Cielesnicy założony w stylu
angielskim po 1810 r. Na terenie parku
rosną jesiony, sosny czarne, dęby, rzadkie drzewa i krzewy oraz staw i sadzawki. Do pałacu prowadzi akacjowa aleja
dojazdowa, a z tyłu pałacu znajduje się
staw. W folwarku po II wojnie światowej
urządzono Państwowe Gospodarstwo
Rolne, a w pałacu znalazła swoją siedzibę jego dyrekcja. W 1989 roku PGR uległ
likwidacji, a majątek stał się własnością
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, od której pałac nabył prywatny
właściciel. Całe założenie pałacowoparkowe w Cieleśnicy ma dziś około 9
hektarów, z czego znaczną część zajmują
jeziora i łąki. Wobec trudności finansowych przy pracach renowacyjnych pałac
wraz z parkiem ponownie wystawiono
na sprzedaż.
Łukasz Radosław Węda
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Gmina Łomazy / Gmina Konstantynów

Spotkanie
z kulturą
tatarską
Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka, władze samorządowe i mieszkańcy Studzianki organizują
spotkanie z kulturą tatarską i regionalną, które odbędzie się 24-25 lipca
w miejscowej świetlicy i na terenach
wokół niej. Tegoroczne spotkanie będzie drugą edycją cyklu poświęconego
ukazaniu bogactwa dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Pierwsza
odsłona z powodzeniem odbyła się
w roku 2009 w ramach Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach. W tym roku
w ramach projektu Zielona Szkoła Tatarska spotkają się mieszkańcy regionu, Tatarzy i ich potomkowie z różnych
zakątków kraju i Europy. Odbędzie się
przegląd filmów o tematyce tatarskiej,
otwarcie wystawy „Tatarzy w kolekcjonerstwie”. Prawdziwą nowością
będzie inscenizacja tatarskiej potyczki w wykonaniu bractwa rycerskiego
i tatarskiego oddziału piechoty. Rekonstrukcja przybliży nam zastosowanie
dawnej obrony miejsc przed tatarskimi atakami i mechanizmy taktyki, jaką
posługiwali się Tatarzy. Odbędą się
konkursy, warsztaty łucznicze i zmagania sportowe rodzin. Do tego koncert
muzyki orientalnej zespołu DAKTARII
i występy kapel regionalnych w tym
zespól SALSA i szereg innych atrakcji.
Wszystko utrzymane w tonie historii,
tradycji oraz zabawy. Zapraszamy.
Łukasz Radosław Węda
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Stawiają
na wiedzę
i umiejętności
Od listopada 2009 r. w gimnazjum
im. C. Norwida w Konstantynowie realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
pod nazwą „Wiedza i umiejętności kluczem do lepszej przyszłości”. Jest to
już drugi projekt realizowany przez tę
placówkę. Poprzedni pod nazwą „Pracujemy dzisiaj na lepsze jutro” cieszył
się ogromnym zainteresowaniem.
W zajęciach brało udział 183 uczniów.
Pozyskano wówczas prawie 230 tys.
zł. na zakup pomocy dydaktycznych
dla uczniów oraz dla szkoły, a także na
zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów. Celem obecnego projektu jest stworzenie szansy rozwoju intelektualnego młodzieży uczęszczającej
do gimnazjum im. C. Norwida w Konstantynowie, wykształcenie nawyków
pożytecznego spędzania wolnego
czasu, kształcenie zachowań asertywnych, odkrywania własnych talentów.
W ramach projektu zaplanowano bogatą ofertę zajęć wyrównawczych,
sportowych i kół zainteresowań. Kwota dofinansowania w tym roku wynosi
281 tys. zł. Dużą zasługę w realizacji
oraz koordynacji projektów ma Anna
Czubaj, dyrektor gimnazjum, której
wiedza, doświadczenie i umiejętność
kierowania placówką przyczyniły się
do napisania projektów i pozyskania
tak znaczących funduszy.

Wszechstronny rozwój
W ramach projektu organizowane
są m.in. zajęcia wyrównawcze z matematyki, fizyki, chemii, języka angielskiego. Ponadto odbywają się zajęcia
sportowe w postaci treningów z piłki
ręcznej i koszykówki. Oprócz tego
uczniowie mogą dodatkowo rozwijać
swoje zainteresowania uczęszczając
na zajęcia w ramach kółek: polonistycznego, języka angielskiego, matematycznego, chemicznego, informatycznego, historycznego, plastycznego, teatralnego. Ponadto uczestnicy
projektu są objęci wsparciem psychologa i pedagoga. W ramach projektu powstał również szkolny ośrodek
kariery, w którym uczniowie klas III
mają dostęp do informacji o szkołach
ponadgimnazjalnych, uzyskują pomoc
w określaniu własnej ścieżki rozwoju
poprzez warsztaty i dyżury doradcy zawodowego. Ogółem projekt obejmuje
wsparciem 136 uczniów gimnazjum.
W ramach projektu każdy uczeń otrzymał pakiet materiałów dydaktycznych,
zostały zakupione pomoce naukowe,
stroje i sprzęt sportowy. Zaplanowano również dla uczniów szereg wyjazdów edukacyjnych. Młodzieży biorącej
udział w projekcie zapewniono dodatkowe posiłki. Zadbano także o to, aby
uczniowie po skończonych zajęciach
zostali odwiezieni do domów specjalnie wynajętym busem. Z uwagi na
zbliżające się zakończenie realizacji
działań, dnia 18 czerwca odbędzie się
uroczyste podsumowanie osiągnięć,
wiedzy i umiejętności zdobytych przez
uczniów na zajęciach realizowanych
w ramach projektu.
(red)
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Prz ysma k i Pod la sk ie
W artykułach dotyczących racjonalnego żywienia pisze się o roli poszczególnych składników odż y wcz ych w organizmie. Rzadko
natomiast pisze się o roli wody,
a przecież jest ona niezbędnym elementem wszystkich procesów życiowych, wchodzi w skład wszystkich komórek organizmu. Rola wody
w organizmie jest następująca:
- Jest rozpuszczalnikiem składników odżywczych, które rozprowadza
w organizmie,
- Przy udziale wody przebiega
proces trawienia,
- Wraz z woda usuwane są z organizmu produkty przemiany materii,
- Dzięki procesowi parowania
wody możliwe jest utrzymanie temperatury ciała na stałym poziomie.
W trakcie procesów fizjologicznych nasz organizm wydala około
2 – 2,5 litra wody dziennie i taką też
ilość musimy organizmowi dostarczać. Warto pamiętać, że źródłem
wody są nie tylko napoje, lecz też
spożywane potrawy. Zbliża się okres
letni, w którym spożywamy płynów
znacznie więcej niż w pozostałych
porach. Powinniśmy spożywać: napoje warzywne i owocowe, napoje mleczne z dodatkiem owoców,
napoje ziołowe, wody mineralne.
Szczególnie polecane są napoje
z owoców i warzy w, dostarczają
one nie tylko wody ale też witamin
i skł adników mineralnych. Wraz
z potem organizm wydala ważne
dla jego funkcjonowania składniki –
witaminy rozpuszczalne w wodzie,
sole mineralne, spożywanie napojów owocowo-warzywnych pozwoli
na uzupełnienie tych składników.
Ważne też są mleczne napoje, które dostarczą nam pełnowartościowego białka i wapnia oraz napoje
z ziół, które regulują procesy trawienne
w organizmie. W artykule podaję wybrane przepisy na napoje.

NAPOJE W ŻYWIENIU RODZINY
Sok z kapusty połączyć z wodą,
dodać łyżkę przecieru pomidorowego, wymieszać. Cebulę drobno posiekać, połączyć z napojem. Doprawić
do smaku solą i pieprzem.
Napój z marchwi,
pomidorów
i pietruszki
50 dag marchwi, 50 dag pomidorów,
30 dag pietruszki, cukier, sól.
Z marchwi, pomidorów i pietruszki
wycisnąć sok, połączyć soki, doprawić
do smaku.
Napój z ogórków
świeżych
2 kg ogórków, koperek, sól, cukier.
Z ogórków wycisnąć sok, koperek
drobno posiekać, dodać do soku, wymieszać. Doprawić do smaku.
Napój z dyni
i kwaszonych
ogórków
1 kg dyni, 3 ogórki kwaszone, szklanka zalewy z kwaszonych ogórków, sól,
pieprz.
Z dyni wycisnąć sok, kwaszone
ogórki obrać, drobno pokroić, dodać do soku z dyni i zalewy, doprawić
do smaku, wymieszać.
Napój z jabłek
i śliwek
50 dag kwaśnych jabłek, 25 dag dojrzałych śliwek, szklanka przegotowanej,
ostudzonej wody, cukier do smaku.
Z jabłek usunąć gniazda nasienne, ze śliwek pestki. Owoce zmiksować, wymieszać z wodą. Doprawić
do smaku cukrem.

Napój z pomidorów
1 kg pomidorów, natka pietruszki,
cukier, sól do smaku.
Z pomidorów wycisnąć sok, natkę
pietruszki posiekać, dodać do soku, doprawić solą i cukrem.

Napój z agrestu
i miodu
50 dag agrestu, 10 dag miodu,
1 szklanka przegotowanej wody
Oczyszczony agrest zalać niewielką
ilością przegotowanej wody, rozgotować, przetrzeć przez sito. Do przecieru
dodać miód. Rozcieńczyć przegotowaną wodą.

Napój z soku
kwaszonej kapusty
i przecieru
pomidorowego
2,5 szklanki soku z kwaszonej kapusty, cebula, łyżka przecieru pomidorowego, pół szklanki przegotowanej wody,
sól, pieprz.

Napój z buraków
i jabłek
50 dag buraków, 50 dag jabłek, cukier do smaku, pół szklanki przegotowanej wody.
Z buraków i jabłek wycisnąć sok, soki połączyć, dodać przegotowaną wodę,
doprawić cukrem.
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Napój mleczny
z miodem
3 szklanki mleka, 3 łyżki miodu, cynamon.
Mleko przegotować, wymieszać
składniki. Można podawać na zimno
lub na gorąco.
Napój z mleka
zsiadłego i soku
pomidorowego
2 szklanki zsiadłego mleka, szklanka
soku pomidorowego, natka pietruszki lub
koperek, sól, cukier do smaku.
Mleko rozbić trzepaczką, wlewając
powoli sok pomidorowy. Doprawić do
smaku solą i cukrem, dodać posikaną
zieleninę.
Napój z ziół
mieszanych
Po 3 łyżeczki suszonych liści czarnej porzeczki, melisy, dziurawca,
3 szklanki wody, cukier lub miód.
Zioła zalać wrzącą wodą, pozostawić na parze w przykrytym naczyniu,
przecedzić, doprawić do smaku miodem
lub cukrem.
Napój z mięty
i rumianku
3 łyżeczki mięty, 3 łyżeczki rumianku,
3 szklanki wody, sok porzeczkowy.
Miętę i rumianek zalać wrzącą wodą,
przykryć i pozostawić na parze około
15 minut. Przecedzić przez gęste sito,
schłodzić, doprawić do smaku sokiem
porzeczkowym.
Napój z owoców
dzikiej róży
3 łyżki suszonych owoców dzikiej róży, 3 szklanki wody, cukier
do smaku.
Owoce dzikiej róży opłukać, nieco
rozdrobnić, zalać wrzącą wodą i pozostawić na 2-3 godziny w chłodnym
miejscu. Następnie przecedzić i osłodzić
do smaku.
Przepisy wybrała – Bożena Warda
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
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Powiatowy turniej siatkówki
W Szkole Podstawowej w Komarnie Kolonii odbył się Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej o „Puchar Starosty
Bialskiego” i „Wójta Gminy Konstantynów”. W turnieju wzięło udział ok.
70 uczniów ze szkół podstawowych:
w Ciciborze Dużym, Konstantynowie, Leśnej Podlaskiej, Rokitnie oraz
Komarnie Kolonii. Turniej otworzyli:
starosta bialski Tadeusz Łazowski oraz
wójt gminy Konstantynów Romuald
Murawski, którzy życzyli młodzieży
sukcesów w sportowych. Rozgrywki zakończyły się sukcesem szkoły
Podstawowej z Rokitna. W klasyfikacji dziewcząt zwyciężyły zawodniczki
Rokitna, drugie miejsce zajęły dziew-

44

częta z Konstantynowa, trzecie druga
drużyna z Rokitna. Kolejne w klasyfikacji były uczennice z Leśnej Podlaskiej, Cicibora Dużego i Komarna Kol.
Wśród chłopców zwyciężyli uczniowie
z Rokitna, drugie miejsce zajęli zawodnicy ze szkoły podstawowej Komarnie
Kolonii, trzecie z Konstantynowa. Sędzią głównym zawodów był Sławomir
Adach (SP Cicibór D.) Sekretariat poprowadziła nauczycielka wychowania fizycznego w szkole podstawowej
w Komarnie Kolonii Monika Demianiuk. Puchary i pamiątkowe dyplomy
zwycięzcom wręczali wójt Romuald
Murawski oraz Grażyna Jasińska- Pykało dyrektor SP w Komarnie Kolonii.

Uczestnicy zawodów wyrazili swoje
zadowolenie z przygotowanego turnieju i zgłosili chęć udziału w kolejnych
przyszłorocznych zawodach siatkarskich. Impreza odbyła się 21 maja.
(red)
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Rossosz i Łomazy najlepsze
w piłkarskim turnieju

W sobotę 22 maja na boisku orlik w Rossoszu rozegrano finał y
I I M i ę d z yd e k a n a l n e g o Tu r n i e j u
w Piłce Nożnej Chłopców”. Reprezentanci dekanatów; komarowskiego,
wisznickiego oraz bialskiego południe

Lekkoatletyczne
zmagania
26 maja w Lublinie odbył się wojewódzki finał ligi lekkoatletycznej,
w którym ogromny sukces odniosła
reprezentacja gimnazjum Zespołu
Szkół Publicznych Nr 1 w Terespolu w składzie: Piotr Wowczeniuk,
Kamil Jaroszuk, Paweł Sobolewski,
Kacper Wolczyk, Dawid Szprychel,
Michał Sobolewski, Dawid Pietrusik, Maciej Leszczyński, Mateusz
Wiktoruk, Tomasz Wasiluk, Adam
Bukowski, Mateusz Brzeziński, Konrad Pietraszuk, Mariusz Leonienko, Jakub Soroczyński. Trenerem
i opiekunem reprezentacji jest Grzegorz Jakuszko. Dzięki wysokim wynikom poszczególnych zawodników
reprezentacja zajęła pierwsze miejsce, wyprzedzając gimnazja z Tomaszowa Lubelskiego oraz Parczewa,
awansując jednoczenie do ogólnopolskiego finału. ten odbędzie się
19 czerwca w Białymstoku. Podczas
zawodów w Lublinie rozegrane zostały także mistrzostwa województwa w biegach rozstawnych, w których gimnazjaliści z terespolskiej
jedynki także wywalczyli I miejsce.
Awansowali tym samym do ogólnopolskich finałów, które odbędą się
10 czerwca w Łodzi.

rywalizowali w dwóch kategoriach
wiekowych: szkół podstawowych i
gimnazjów. Organizatorami rozgrywek byli: ks. Tomasz Bielecki dekanalny duszpasterz młodzieży oraz Marek
Czech nauczyciel wychowania fizycz-

nego w miejscowej szkole podstawowej. Turniej sponsorowało starostwo
powiatowe w Białej Podlaskiej oraz
Urząd Gminy w Rossoszu. Po zaciętych
i bardzo wyrównanych meczach wyłoniono zwycięskie drużyny. W kategorii szkół podstawowych trzecie
miejsce zajęła reprezentacja parafii
Rossosz II, drugą lokatę drużyna parafii Rossosz I. Statuetkę za zdobycie
pierwszego miejsca odebrali piłkarze
parafii Łomazy. Najlepszym strzelcem
w tej kategorii okazał się Jacek Bujnik
(parafia Rossosz I), najlepszym bramkarzem został Paweł Korszeń (Parafia
Łomazy).
Wyniki kategorii gimnazjum; trzecie miejsce reprezentacja parafii Rossosz II, drugie miejsce reprezentacja
parafii Komarówka Podlaska oraz
pierwsze miejsce drużyna parafii Rossosz I. Najlepszym strzelcem okazał
się Toni Kupryaniuk, natomiast okolicznościową statuetkę dla najlepszego bramkarza otrzymał Jarosław Lech,
obydwaj z drużyny parafii Rossosz I.
Marek Czech

Zwycięstwo w Kraśniku
W Kraśniku odbył się regionalny
turniej piłki nożnej olimpiad specjalnych. W zawodach uczestniczyły 22
drużyny podzielone na grupy sprawnościowe zgodnie z Regulaminem
Stowarzyszenia Sportowego Olimpiady Specjalne - Polska. Zespół
z SOSW w Zalutyniu zdobył złoty
medal osiągając następujące wyniki:
SOSW Zalutyń – SOSW Karczmiska
5:0; Zalutyń - Olbięcin 3:2; Zalutyn

- Kębło 4:0. Zwycięska drużyna to:
Paweł Kosiński, Tomasz Łukaszuk,
Paweł Piesiak, Daniel Łuciuk, Michał
Lech, Rafał Dejneka, Wojciech Kowieski, Robert Kowieski. Trenerem
zawodników jest Tomasz Skoczeń.
Na rozgrywki do Kraśnika chłopcy
pojechali pod opieką swojego trenera oraz Arkadiusza Juźko i Arkadiusza Kozaka.
(bb)

Kamila Korneluk
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Dekanalna
siatkówka

Marek Czech

Wyniki kategorii open:

1 m. parafia Wisznice 3 (Tomasz Babkiewicz, Leszek Kozłowski,
Krzysztof Chról, Robert Petruczyniuk), 2 m. parafia Horodyszcze (Piotr
Bartkowski, Przemysław Chwalczuk,
Marcin Parulski), 3 m. parafia NNMP
w Białej Podlaskiej (Rafał Weremczuk,
Kamil Filipek, Przemysław Kuc), 4 m.
parafia Żeszczynka 1, miejsca 5-6:
parafie Żeszczynka 2 i Wisznice 2,
miejsca 7-8: parafie Rossosz 1 i Rossosz 2, miejsca 9-10 parafie Łomazy
i Wsznice 1.

Fot. Tadeusz Brukalski

W niedzielę 9 maja w hali sportowej przy gimnazjum w Rossoszu odbył się III otwarty dekanalny turniej
trójek siatkarskich. Organizatorami
imprezy byli ks. Tomasz Bielecki - dekanalny duszpasterz młodzieży, oraz
Marek Czech prezes klubu Orlik w
Rossoszu. Do zawodów przystąpiło 16 parafialnych drużyn z dwóch
kategorii wiekowych. W kategorii

gimnazja najlepszą drużyną okazała
się reprezentacja parafii Wisznice 1
w składzie: Maciej Semeniuk, Maciej
Bartkowski, Dawid Suzonowicz. Drugie miejsce przypadło reprezentacji
parafii Rossosz 1 w składzie: Daniel
Bujnik, Michał Iwaszko, Grzegorz
Mackiewicz. Medale i dyplomy za
zajęcie trzeciego miejsce odebrała
druga reprezentacja z Parafii Wisznice 2: Karol Bieniuk, Paweł Kukawski,
Bartłomiej Darczuk). Kolejne miejsca
zajęły parafie; Rossosz 2, Horbów 1
oraz Horbów 2.

Uczcili trenera Stefana Polaczuka
Terespol gościł w przedostatni
majowy weekend blisko dziewięćdziesięciu młodych adeptów podnoszenia ciężarów. Okazję stanowiły zawody Pucharu Polski juniorek
i juniorów do lat 15, zorganizowane
ku czci zmarłego w ubiegłym roku
Stefana Polaczuka, wspania ł ego
szkoleniowca i wychowawcę wielu
pokoleń ciężarowców z Terespola.
Miejscow ych kibiców najbardziej
ucieszył występ Konrada Zielonki
z MULKS Terespol, który zwyciężył w kategorii 77 kg, uzyskując 73
kg w rwaniu, 91 kg w podrzucie, co
w dwuboju dało mu 164 kg. W ten
sposób kontynuuje on rodzinne tradycje – jego ojciec Marek, obecnie
prezes MULKS, reprezentował nawet barwy Polski. W tej samej kategorii piątą lokatę zajął jego klubowy
kolega Paweł Ptasiński; z rezultatem
85 kg (40+45).

Najlepsi z najlepszych

Najleps ze w ynik i w pos zcze gólnych kategoriach wiekow ych
uz yskali: wśród kobiet – Izabela
Wróblewska (Mazovia Ciechanów),
która w kategorii 53 kg zgromadziła
w dwuboju 123 kg (53+70), natomiast wśród chłopców – do lat 13:
Paweł Brylak (UOLKA Ostrów Maz.)
z wynikiem 129 kg (55+74) w kategorii 50 kg; do lat 14: Paweł Nurkiewicz (Tarpan Mrocza) z rezultatem
175 kg (80+95) w kategorii 56 kg; do
lat 15: Jakub Kuffel (Promień Opale-
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Konrad Zielonka na najwyższym stopniu
podium

nica), z wynikiem 237 kg (107+130)
w kategorii 85 kg. Zwycięzcami kolejnych kategorii wagowych zostali:
kobiety – kat. 48 kg: Marlena Polakowska (POM Iskra Piotrowice; 102
kg); kat. 53 kg: I. Wróblewska; kat.
58 kg: Patrycja Cichocka (Wisła Puławy; 91 kg); kat. 63 kg: Ewelina Zagaj
(Ekopak Dobryszyce; 75 kg); kat. 69
kg: Jolanta Wiór (Andaluzja Piekary śl.; 119 kg); kat. +69 kg: Dorota
Kubica (Ekopak; 130 kg); mężczyźni – kat. 45 kg: Adam Krzekotowski
(Zawisza Bydgoszcz; 105 kg); kat. 50
kg: Dawid Januś (Lechia Sędziszów;
133 kg); kat. 56 kg: P. Nurkiewicz;
kat. 62 kg: Szymon Skoczek (Tarpan; 188 kg); kat. 69 kg: Mieczysław
Dereń (Polwica; 200 kg); kat. 77 kg:
K. Zielonka; kat. 85 kg: J. Kuf fel;
kat. +85 kg: J. Daniluk. W klasyfikacji klubowej zwyciężył Tarpan Mrocza (968,9 pkt.) przed Polwicą Wierzbno (932,5) i Atletą Gdańsk (887,2).
Orlęta uplasował y się na miejscu
czternastym (572,1), a zaraz za nim
MULKS (495,4).
(mf)

Terespolscy lekkoatleci
najlepsi w województwie
W Lublinie rozegrano finał wojewódzki ligi lekkoatletycznej Gimnazjady.
Znakomicie spisali się w nim uczniowie
Gimnazjum nr 1 w Terespolu, którzy
dzięki wartościowym wynikom, z których kilka było rekordami szkoły, zdobyli
mistrzowski tytuł, wyprzedzając Gimnazjum w Tomaszowie Lubelskim oraz
Gimnazjum w Parczewie. Dzięki temu
awansowali do finału ogólnopolskiego,
który odbędzie się 19 czerwca w Białymstoku. Najlepsze wyniki uzyskali:
Mateusz Wiktoruk – 15,01 m w pchnięciu kulą, Kamil Jaroszuk – 11,70 s w biegu na 100 m, Piotr Wowczeniuk – 11,76
s w biegu na 100 m, Michał Sobolewski
– 2:48,12 s w biegu na 1000 m, sztafeta
4x100 m – 46,80 s. Dodatkowo podczas
zawodów rozegrano mistrzostwa województwa w biegach rozstawnych, będące eliminacjami do ogólnopolskich
finałów. Sztafeta terespolskiego gimnazjum okazała się najlepsza i 10 czerwca
pojedzie do Łodzi. Pełny skład reprezentacji Gimnazjum nr 1 w Terespolu:
P. Wowczeniuk, K. Jaroszuk – 100 m;
Paweł Sobolewski, Kacper Wolczyk,
Dawid Szprychel – 300 m; M. Sobolewski, Dawid Pietrusik, Maciej Leszczyński
– 1000 m; Mateusz Wiktoruk, Tomasz
Wasiluk, Adam Bukowski – pchnięcie
kulą; Mateusz Brzeziński, Konrad Pietraszuk – skok wzwyż, Mariusz Leonienko,
Jakub Soroczyński – rzut oszczepem; P.
Wowczeniuk, P. Sobolewski, K. Wolczyk,
K. Jaroszuk – 4x100 m. Ich opiekunem
jest Grzegorz Jakuszko.
(mf)

czasopismo samorządu powiatu bialskiego 5/2010

Pow iat Bia lsk i

Obchody uchwalenia konstytucji 3 Maja
na terenie powiatu bialskiego

Konstytucja 3 Maja została uchwalona w 1791 roku na Sejmie Czteroletnim przez stronnictwo patriotyczne
jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim. Regulowała ustrój
prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Została podpisana jako wynik
dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze Polski, ustalającym podstawy
nowożytnego ustroju. Była to pierwsza
w Europie konstytucja oparta na monteskiuszowskiej koncepcji podziału
władz na władzę: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Polska stała
się monarchią konstytucyjną opartą
o zasady: zwierzchnictwa narodu, podziału władzy i głosowania większością głosów. Dokument znosił liberum
veto, konfederację i wolną elekcję,
a tym samym umocnił władzę centralną, ograniczając równocześnie
wpływy magnaterii. Wprowadzono
dziedziczną monarchię, utworzono nowoczesny rząd odpowiedzialny przed
Parlamentem. Stworzono wiele instytucji, które pozwoliły państwu sprawnie działać. Powszechnie przyjmuje się,
że Konstytucja 3 maja była drugą na
świecie (po konstytucji amerykańskiej
z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją. 5 maja 1791 roku dzień 3 maja
został uznany Świętem Konstytucji
3 Maja. Obchody święta były zakazane
podczas rozbiorów, ponowne obchody
zostały wznowione w kwietniu 1919 roku. Święto Konstytucji 3 Maja zostało
zdelegalizowane przez hitlerowców
i sowietów w czasie II wojny światowej,
później zostało zastąpione obchodami
Święta 1 Maja. W styczniu 1951 r. święto to zostało oficjalnie zdelegalizowane
przez władze komunistyczne, aż do roku 1989. Po zmianie ustroju, od kwietnia 1990 r. Święto Konstytucji 3 Maja
należy do uroczyście obchodzonych
polskich świąt.
(red)
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Lubelszczyzna urzekła szkockich seniorów

W ramach projektu „Ponad granicami – transfer wiedzy i doświadczeń
osób w wieku 50+”, w dniach 5-14 maja Uniwersytet Trzeciego Wieku przy
PSW w Białej Podlaskiej odwiedziła
18 osobowa grupa Szkotów – słuchaczy UTW w Perth w Szkocji. Program
wizyty Szkotów na terenach Lubelszczyzny był bogaty. Goście zaproszeni
przez obchodzący w tym roku jubileusz pięciolecia swojej działalności
UTW PSW, mieli możliwość poznania zarówno goszczącej ich uczelni
oraz jej władz, jak również samego
miasta Biała Podlaska i terenów Lubelszczyzny. Na okoliczność wizyty
Szkotów wydany został polsko-angielski przewodnik dla seniorów pt.
„Dlaczego warto spędzić jesień życia
na Lubelszczyźnie?” autorstwa Danuty
Nałęckiej i Andrzeja Kasprzyka. Z książeczką w ręku, niezwykle aktywna
i pogodna grupa szkockich seniorów,
miała możliwość zwiedzenia niemal
wszystkich opisanych w niej miejsc.
Goście odwiedzili Lublin, Kazimierz
Dolny, Zamość. Odwiedzający nas
goście mieli również okazję uczestniczenia w licznych spotkaniach z władzami naszej uczelni, miasta i regionu.
W uroczystych spotkaniach z reprezentacją UTW w Perth spotkali się
m.in. przedstawiciele władz uczelni
i miasta. Głównym celem tych spotkań było stworzenie warunków do
nawiązania powiązań partnerskich
w sferze edukacji, gospodarki, kultury, turystyki i rekreacji pomiędzy
Polską i Szkocją, na rzecz wsparcia
rozwoju regionu i miasta. Specjalny program dla szkockich seniorów
przygotowali również studenci PSW.
Na terenach ośrodka w Grabanowie
zorganizowali oni festyn rekreacyjny
i pokazy pomocy przedmedycznej.
Natomiast podczas V Dnia Otwartego w budynku rektoratu PSW Szkoci
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podziwiali stoiska rekreacyjno-survivalowe i uczestniczyli w niezwykle żywiołowych zajęciach aerobiku, które
poprowadziła, pracująca w Zakładzie
Turystyki i Rekreacji, dr Ewa Stępień.
Kolejnym etapem projektu jest wizyta
słuchaczy bialskiego UTW w Szkocji,
zaplanowana na przełom czerwca i lipca bieżącego roku. 22- osobowa grupa
wyruszy z rewizytą. Już teraz odbywają intensywny kurs językowy, co
z pewnością poprawi kontakty pomiędzy zaprzyjaźnionymi uniwersytetami.
Dorota Karwacka

Charytatywnie
w Międzyrzecu
W sali widowiskowej Miejskiego
Ośrodka Kultury 2 maja odbył się koncert charytatywny na rzecz rehabilitacji mieszkańca gminy Międzyrzec, który uległ wypadkowi w ubiegłym roku.
Pomysł, aby organizować akcje dobroczynne w Międzyrzecu, został przyjęty
i cieszy się dużym poparciem mieszkańców. To już kolejna taka inicjatywa
pomocy potrzebującym przy wsparciu
miasta Międzyrzec Podlaski. Program
obejmował m.in. występ znanego aktora i satyryka Stefana Friedmana oraz
koncert zespołu Lider z Białegostoku.
Organizatorami koncertu byli: Mariusz
Filipiuk radny rady powiatu bialskiego
Artur Grzyb burmistrz Międzyrzeca
oraz Roman Michaluk wójt gminy Międzyrzec. Wszyscy obecni na tej sali są
ludźmi o wielkim sercu, ludźmi przez
duże L Nigdy, bowiem nie wiadomo,
kiedy sami będziemy potrzebować
pomocy. - mówił burmistrz Grzyb.
Dodał, że działania takie, jak dzisiejsze
pomagają nam głębiej zrozumieć potrzebę docierania do potrzebujących,
wspierania ich, dążenia do tego, aby
ich marzenia się spełniały, a życie było
lepsze. Żeby, choć na chwilę mogli zapomnieć o swojej, nie do końca szczęśliwej codzienności. Aby zebrać fundusze na rehabilitację zorganizowano
licytację okolicznościowych serduszek, sprzętu AGD i RV oraz obrazów.
Licytacje prowadził poseł Franciszek
Stefaniuk, aktor scen warszawskich,
rodem z Międzyrzeca, Mieczysław Kalenik i radny Mariusz Filipiuk. Ze sprzedaży biletów wstępu - cegiełek oraz
licytowanych przedmiotów zebrano
kwotę 14 tys. 260 zł, którą przekazano
rodzinie chłopca.

Uczcili rocznicę zakończenie II wojny światowej
Uroczystości związane z 65 rocznicą zakończenia II wojny światowej
rozpoczęły się od złożenia wieńców
w miejscu straceń na placu Wolności
w Białej Podlaskiej. Następnie delegacja udała się do Kaliłowa, gdzie jak
się szacuje spoczywa ok. 40 tysięcy
jeńców radzieckich wymordowanych
przez hitlerowców. Po powrocie do Białej złożono wieńce na cmentarzu przy ul.
Przemysłowej. W uroczystościach rocznicowych udział wzięli: Władimir Ananicz – konsul Republiki Białoruś, Oleg
Horbenko – konsul generalny Ukrainy w
Lublinie, Tadeusz Łazowski – starosta
bialski, Andrzej Czapski – prezydent

miasta, Wiesław Panasiuk – wójt gm.
Biała Podlaska oraz Krzysztof Iwaniuk
– wójt gminy Terespol.
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Obradowała
rada
powiatu
XLVI sesję Rady Powiatu, która
odbyła się 21 maja br. prowadził
przewodniczący rady Przemysław
Litwiniuk. W punkcie interpelacje
i zapytania, radni poruszyli następujące spraw y: radny Wojciech
Miechowicz – zasad używania broni
przez prywatne osoby i możliwości
obniżenia cen świadectw weterynaryjnych, radny Jerzy Panasiuk
– terminów obowiązujących przy
oddawaniu dróg do użytku, radny
Mariusz Kostka – zniwelowania poboczy drogi w Przychodach, radny
Romuald Kulawiec – ochrony zwierząt domowych przed chorobami
roznoszonymi przez lisy, przywrócenia przez PKS sobotnio-niedzielnych
kursów autobusów, rekompensowania szkód wyrządzanych w uprawach
rolnych przez zwierzynę leśną, interpretacji ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie, utworzenia
placówki szkolno-w ychowawczej
w Kopytniku, konserwacji urządzeń
melioracyjnych, radny Ryszard Boś
– koszenia poboczy dróg w gminie
Janów Podlaski i wyrównania jezdniw Klonownicy Dużej, radny Marek
Uściński – wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, terminu wysyłania materiałów
na sesje, zaproszenia na sesję przewodniczącego rady społecznej ZDZ
w Międzyrzecu Podlaskim, zakupienia radnym monografii powiatu bialskiego. Rada Powiatu rozpatrzyła
dwie roczne informacje, na temat
stanu: środowiska na obszarze powiatu - złożoną przez Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska oraz
bezpieczeństwa sanitarnego powiatu – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Pon a d t o – p o d j ę ł a u c hwa ł y:
dotyczącą zawarcia porozumienia
umożliwiającego miastu Międzyrzec
Podlaski utworzenie trzyletniej, ponadgimnazjalnej Szkoły Specjalnej
Przysposabiającej do Pracy (z wnioskiem w tej sprawie wystąpił burmistrz miasta) i uchwałę wprowadzającą do budżetu powiatu zmiany
uwzględniające m.in. finansowanie
planowanych modernizacji w powiatowych szkołach.

Każdego, k to jes zcze nie by ł
w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, z pewnością
zachęci do tego wydana właśnie publikacja. Jest ona poświęcona życiu
i twórczości autora „Starej Baśni”, jak

edukacyjne, kulturalne. Muzeum
w swoich zasobach posiada bogat y zbiór w ydań dzieł i ar t ykułów
J. I. Kraszewskiego, jego rysunki,
akwarele i obraz olejny „Krajobraz
z brzozami”, fotografie i dokumenty

Romanów miejsce
niezwykłe i urokliwe
również funkcjonującemu od 1962 r.
jedynemu w Polsce muzeum tego
wielkiego pisarza romantyzmu i pozytywizmu. Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie to
miejsce niezwykle urokliwe, przyciąga swoim spokojem, pięknem
i czarem przeszłości. Nic dziwnego
skoro mieści się ono w zabytkowym
zespole dworskim, który wraz z parkiem z przełomu XVII i XVIII w. tworzy specyficzny klimat tego miejsca.
Docenił to przede wszystkim J. I.
Kraszewski, który w latach młodości
przebywał tu często, a potem z tkliwością o Romanowie wspominał.
Dziś przyciąga do niego nie tylko
czar przeszłości, ale także działania muzealne, upowszechnieniowe,

Joanna Pieńkowska Kulhawczuk
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rodzinne, też osobiste przedmioty.
Na ekspozycji stałej stylizowanej
na wnętrze dworu można zapoznać
się z twórczością i życiem pisarza
oraz jego rodziny. Troską otacza to
dzieło Anna Czobodzińska-Przybysławska, dyrek tor muzeum. Ona
też jest autorką folderu, który przybliża wszelkie działania prowadzone przez muzeum na przestrzeni
t ych 50 lat jego funkcjonowania,
a jak można zauważyć było tego dużo
i na wysokim poziomie. Wydawnictwo ma bardzo dobrze zrobioną szatą
graficzną. Każdy szczegół, znak graficzny jest dobrany w taki sposób,
aby podkreślał specyfikę muzeum.
Walorem jest duża ilość pięknych
zdjęć i oczywiście ciekawa treść. Taka pozycja opisująca w skrótowy
sposób najważniejsze dokonania
muzeum i przybliżająca postać
wielkiego pisarza
oraz jego dorobek napawa dumą i jest w yjątkową promocją
tego miejsca i powiatu bialskiego,
jako organizatora tej inst y tucji
kultury. Stąd serdeczne podziękowania należą się
zespołowi redakcyjnemu składającemu się z pracowników muzeum. Wstępem
opatrzył publikację Tadeusz Łazowski, starosta
bialski. Zachęcamy do zapoznania
się z folderem, ale
przede wszystkim
z a p r a s z a my d o
Romanowa
(aj)
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Rozmaitości

Jubileusz
samorządów

28 maja w Filharmonii Lubelskiej
odbyły się obchody z okazji 20 lat odrodzonego samorządu terytorialnego. Organizatorami uroczystości byli
Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego oraz Związek Gmin Lu-

belszczyzny. Patronat honorowy nad
tym wydarzeniem objęli: prof. Jerzy
Buzek, przewodniczący Parlamentu
Europejskiego oraz Bronisław Komorowski marszałek Sejmu RP.
Mszą św. sprawowaną przez Arcybiskupa Metropolitę Lubelskiego Józefa Życińskiego rozpoczęto obchody
tej ważnej rocznicy w historii naszego
kraju. Każdy jubileusz jest doskonałą
okazją do podsumowań i refleksji,
dlatego też w trakcie uroczystości wykład wygłosił „ojciec samorządu” prof.
Michał Kulesza, jak również zostały
wręczone odznaczenia dla najbardziej
zasłużonych samorządowców Ziemi
Lubelskiej. Uchwałą Zarządu Odznakę
Honorową „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” otrzymał również
sekretarz gminy Terespol Bogdan
Daniluk. Upamiętnieniem jubileuszu
było zasadzenie rocznicowego dębu,
symbolizującego odrodzony i współpracujący samorząd.

„Gmina Terespol –
Moja Mała Ojczyzna”
27 maja w Gminnym Ośrodku
Kultury w Koroszczynie został przeprowadzony konkurs plastyczny pod
hasłem: Gmina Terespol – Moja Mała
Ojczyzna”. W konkursie udział wzięły
dzieci klas I - III - szkół podstawowych.
Wyniki: 1 m. Paweł Hawrot (Zespół
Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach), 2 m. Angelika Michalak
(Szkoła Podstawowa im. J.U. Niemcewicza w Neplach), 3 m. Aleksandra
Sowa (Zespół Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach)
K. Bielcka

D. Wowczeniuk

Zlot drużyn pożarniczych na Białorusi
W dniach 25-28 maja odbył się zlot
białoruskich młodzieżowych drużyn
pożarniczych z gościnnym udziałem
drużyn z terenów przygranicznych
Polski i Ukrainy. Przedsięwzięcie realizowane było przez brzeski zarząd
obwodow y Minis ter s t wa Spraw
Nadzwyczajnych Białorusi w ramach
projektu pt. „Doskonalenie systemu
udziału społeczeństwa w zapobieganiu i likwidacji katastrof ekologicznych
w Euroregionie „Bug”. W zjeździe brało udział kilkanaście drużyn z Białorusi
oraz gościnnie jedna z Ukrainy i dwie
z Polski: z powiatu białostockiego
i bialskiego. Skład drużyny z Łomaz to:
Sylwester Bondaruk , Bartosz Demidowicz, Ewa Golba, Wojciech Golba,
Maciej Gromysz, Urszula Nazarewicz,
Izabela Raczyńska, oraz opiekun - pan
Mateusz Demidowicz.

Konkursy pożarnicze

Zlot rozpocz ą ł się akademią,
w której wzięli udział młodzi artyści
z Białorusi. Ich występy sceniczne
zafascynował y publiczność, która
nagrodziła piosenkarzy i tancerzy
gromkimi brawami. Wszystkie drużyny zostały zakwaterowane w ośrodku
wypoczynkowym nad Jeziorem Białym (na Białorusi), z malowniczym
otoczeniem i bardzo dobrymi warunkami. Organizatorzy zadbali nie
tylko o wygodne lokum, ale także
o ciekawy rozkład zajęć. Głównym
elementem programu były konkursy
z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Brały w nich udział głównie drużyny
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„Wiedza o samorządzie terytorialnym
i gminie Terespol”

z Białorusi. Zmagały się one w konkurencjach takich jak:, pierwsza pomoc,
quiz o tematyce pożarniczej, figurowa
jazda na rowerze, rozwinięcie bojowe,
wykonanie gazetki o ochronie przeciwpożarowej, sztafeta turystyczna.
Drużyna z Łomaz występowała nie
tylko w roli obserwatora, ale również
spróbowała swoich sił w konkurencjach - figurowe prowadzenie roweru, gazeta oraz rozwinięcie bojowe.
Młodzi strażacy zwiedzili Twierdzę
Brzeską, zapoznając się jednocześnie z jej historią, odwiedzili ośrodek
treningowy dla wioślarzy, muzeum
parowozów i wiele innych interesujących miejsc. Każdego wieczoru młodzież bawiła się na dyskotekach pod
gołym niebem. Wolny czas spędzała
grając w siatkówkę lub koszykówkę.
Zlot zakończono uroczystym podsumowaniem wszystkich konkurencji.
Najlepsze drużyny nagrodzono, także
goście otrzymali upominki i pamiątkowe certyfikaty.
		

Urszula Nazarewicz,
Izabela Raczyńska

27 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Koroszczynie odbył się konkurs
pn. „Wiedza o samorządzie terytorialnym i Gminie Terespol”. Komisja konkursowa przeprowadziła test składający się z 20 pytań wraz z dogrywką
składającą się z 10 pytań.
K. Bielcka

W kategorii szkół podstawowych
1 m. Krzysztof Kwieciński (Zespół Szkół im. K. Makuszyńskiego
w Małaszewiczach)
2 m. Klaudia Lutyk (Zespół Szkół
im. Orła Białego w Kobylanach)
3 m. Kinga Kidanowicz (Zespół
Szkół im. Orła Białego w Kobylanach)
W kategorii szkół gimnazjalnych
1 m. Katarzyna Małachowicz
(Zespół Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach)
2 m. Agata Łozak (Zespół Szkół
im. Orła Białego w Kobylanach)
3 m. Agnieszka Wowczeniuk
(Zespół Szkół im. K. Makuszyńskiego
w Małaszewiczach)
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Neple w sta rej fotog ra f ii

Quiz gościńca
Prawidłowe żywienie rodziny
Osoby z nadciśnieniem powinny unikać
spożywania:
A/ Kasz gruboziarnistych,
B/ Ziemniaków,
C/ Cukru,
D/ Soli,
Działanie zakwaszające w organizmie
mają następujące produkty:
A/ Ryż,
B/ Mleko,
C/ Jabłka,
D/ Marchew,
Awitaminoza to:
A/ Nadmiar witamin w organizmie,
B/ Częściowy niedobór poszczególnych
składników odżywczych,
C/ Długotrwały brak witamin
w organizmie,
D/ Choroba skóry,

Siedlisko Demiczuków

Na czym polega proces blanszowania
warzyw?
A/ Ugotowaniu i polaniu sosem,
B/ podduszeniu na blasze
wysmarowanej masłem,
C/ pasteryzacji w słojach,
D/ krótkotrwałym obgotowaniu,
a następnie polaniu zimną wodą,
Najdłużej można przechowywać grzyby
w postaci:
A/ Sosu grzybowego,
B/ W zalewie octowej,
C/ W zamrażarce,
D/ Suszone,

Lato 1920 r.

Bożena Warda

Odpowiedzi prosimy nadsyłać
do dnia 15 lipca br.
na adres redakcji Gościńca.
Prawidłowe odpowiedzi
Quizu Gościńca nr 03/2010
1/ B
2/ C
3/ C
4/ D
Niestety tym razem nikt z czytelników
nie udzielił prawidłowych odpowiedzi.
Neple rok 1943

Dom Pawła Inaszko
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SKŁAD I DRUK: „CALAMUS” Biała Podlaska
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