
19/2012 czasopismo samorządu powiatu bialskiego



2  czasopismo samorządu powiatu bialskiego 9/2012

Ga l e r i a  g o ś c i ń c a

Urodziłam się w 1959 r. w ortelu Królewskim. obecnie 
mieszkam i tworzę w Dokudowie. Moją pasją jest koron-
karstwo, hafciarstwo i zdobnictwo ludowe. Robótek ręcz-

nych nauczyła mnie mama. Współpracę z gminnym ośrodkiem 
Kultury w Białej Podlaskiej rozpoczęłam w 2000 r. Brałam udział 
w ogólnopolskim Konkursie Twórczości Ludowej w Lublinie, 
Przeglądach Sztuki Ludowej Południowego Podlasia, organizo-
wanych przez Muzeum okręgowe w Białej Podlaskiej i w kon-
kursie Sztuka Ludowa Południowego Podlasia i Wschodniego 
Mazowsza w Muzeum Regionalnym w Siedlcach oraz gminnych 
przeglądach, festynach i jarmarkach. Jestem laureatką licznych na-
gród i wyróżnień. Swoje umiejętności przekazuję swoim córkom. 
Tak, jak kiedyś moja mama nauczyła mnie, tak i ja chcę, aby moje 
córki umiały robić piękne rzeczy i ozdabiać swój dom. Umiejętno-
ści przekazuję też dzieciom na lekcjach techniki w szkole i zaję-
ciach w klubie kultur. Wspólnie z zespołem Lewkowianie poprzez 
spektakle obrzędowe przybliżamy dzieciom , młodzieży oraz wielu 
dorosłym dawne obrzędy, obyczaje, melodię i gwarę panujące nie-
gdyś w regionie.

Nagrody:
ii nagroda – plastyka obrzędowa – XViii Sztuka Ludowa 

Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza – Siedlce 
27.05.2000
•	 Wyróżnienie w konkursie Sztuka Ludowa południowego Pod-

lasia 2005 – Biała Podlaska 04.12.2005
•	 Nagroda dyrektora gminnego ośrodka Kultury – za wyróż-

nienie w dziedzinie haftu w konkursie „Sztuka ludowa połu-
dniowego Podlasia 2005”- 04.12.2005

•	 i miejsce w konkursie rękodzieła artystycznego „igłą malo-
wane”- Sitnik 29.06.2009

•	 ii miejsce w konkursie rękodzieła artystycznego „igłą malo-
wane”- Sitnik 30.05.2010

•	 i miejsce w konkursie rękodzieła artystycznego „igłą malo-
wane”- Sitnik 29.05.2011

•	 Nagroda specjalna w konkursie rękodzieła artystycznego „igłą 
malowane”- Sitnik 27.05.2012
WySTaWy:

1. Muzeum Regionalne w Siedlcach – luty 2000 – wystawa zbiorowa
2. Wystawa twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogra-

nicza polsko-czeskiego – Prudnik 6-8.06.3003
3. Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej – gru-

dzień 2005 – wystawa zbiorowa
4. Radzyński ośrodek Kultury, galeria „oranżeria” – wystawa 

wielkanocna 2005,2006,2007 – wystawa zbiorowa
5. centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi – kwiecień-maj 

2009 – wystawa zbiorowa
6. Pracownia Koronkarska w Sitniku gminnego ośrodka Kul-

tury w Białej Podlaskiej – lipiec2009 – wystawa zbiorowa
7. iV ogólnopolska wystawa rękodzieła artystycznego „Z nici 

ariadny” 2012
aUkcja:

–  Nieodpłatne przekazanie prac na aukcję, która odbyła się podczas 
balu charytatywnego Bialskiego Stowarzyszenia Kobiet 2004
WarSzTaTy:

–  akcja zima 2008 – gminny ośrodek Kultury w Białej Podla-
skiej, Klub Kultury w Dokudowie

–  Stowarzyszenie Tradycja i Współczesność – akcja lato 2009
jarmarki, kiermaSze, feSTyNy:

•	 Kiermasz plastyki obrzędowej i wypieków wielkanocnych – 
Miejski ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej 03.04.2004, 
8-9.04.2006

Hafty Danuty Bandzarewicz •	 Lewkowskie jarmarki – Stowarzyszenie Społeczno oświatowe 
Nasza Szkoła w Dokudowie 2004, 2005, 2006

•	 Dożynki gminy Biała Podlaska 2005
•	 Kiermasz wielkanocny – Miejski ośrodek Kultury w Białej 

Podlaskiej 19.03.2005;31.03.2007;15-16.03.2008
•	 Zielony gaik – Miejski ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej 

22.05.2005
•	 Kiermasz świąteczny – Miejski ośrodek Kultury w Białej Pod-

laskiej 17.12.2005
•	 XVi Międzynarodowy Jarmark Folkloru – Stowarzyszenie 

Twórców Ludowych oddział Bialsko-Podlaski 09.07.2006
•	 Kiermasz bożonarodzeniowy – Miejski ośrodek Kultury 

w Białej Podlaskiej 17.12.2006
•	 XViii Międzynarodowy Podlaski Jarmark Folkloru – Stowa-

rzyszenie Twórców Ludowych odział w Białej Podlaskiej i Mu-
zeum Południowego Podlasia 13.07.2008

•	 Niedziela w Terespolu – Miejski ośrodek Kultury w Terespolu 
17.08.2008

•	 Jarmark wielkanocny „Zielony gaik” – Miejski ośrodek Kul-
tury w Białej Podlaskiej 04.04.2009

•	 Jarmark św. Michała – Stowarzyszenie Twórców Ludowych, 
odział w Białej Podlaskiej i Muzeum Południowego Podlasia 
29.09.2009

•	 XiX Międzynarodowy Podlaski Jarmark Folkloru – Stowarzy-
szenie Twórców Ludowych odział w Białej Podlaskiej i Mu-
zeum Południowego Podlasia 11.07.2010

•	 Udział w konkursach na najpiękniejszą palmę i pisankę podla-
ską – Radzyński ośrodek Kultury i Rekreacji galeria „oranże-
ria” 20.03.2005; 09.04.2006; 01.04.2007.
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Szanowni Państwo,

Na okładce:  Sękacz Justyny i Mariana Karwackich z Romaszek. 
fot. Grzegorz Siemakowicz 

Wrzesień w powiecie bialskim jest mie-
siącem szczególnie naznaczonym przez 
dwa tragiczne dla naszego narodu wy-
darzenia. 73. rocznica wybuchu ii wojny 
światowej oraz agresji Związku Radzie-
ckiego. 17 września obchodzony jest ofi-
cjalnie jako jest święto Sybiraków, którzy 
także w tym roku, łącząc się w modlitwie 
i pamięci, przypominali tragiczne wyda-
rzenia sprzed lat. Wrzesień tradycyjnie ko-
jarzy się z rozpoczęciem nauki w szkołach. 
To też wytężone prace polowe, aktywne 
życie naszych mieszkańców. Dla naszych 
samorządów czas zakończonych inwestycji, 
jak stok narciarski w Międzyrzecu Podla-
skim, czy boisko w Janowie Podlaskim. 
czas podsumowania działalności i planów 
na najbliższe lata. W tym miesiącu uroczy-
ście obchodziliśmy kolejną odsłonę Roku 
Józefa ignacego Kraszewskiego w regionie. 
godnym odnotowania, wielkim wydarze-
niem był i Bialski Festiwal Sękaczy w Ro-
skoszy.

Wrzesień to czas polskiej jesieni, to re-
fleksja nad życiem i przemijaniem. Pragnę, 
aby nasz magazyn przybliżył Państwu 
wszystkie istotne wydarzenia z życia pod-
laskiej społeczności.
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k a L e N d a r i U m
1 wRześnia

W ramach obchodów 73. rocz-
nicy wybuchu ii wojny świato-
wej, miała miejsce uroczystość 
przeniesienia z polnej mogiły 
na cmentarz parafialny w Białej 
Podlaskiej prochów lotników, 
ppor. Tadeusza Sobola i ppor. 
Stanisława Hudowicza, zestrze-
lonych 11 września 1939 roku 
niedaleko Sławacinka.  
Tego samego dnia 60. rocz-
nicę działalności świętowała 
jednostka ochotniczej Straży 
Pożarnej w Worsach gm. Dre-
lów. 1 i 2 września, na stadionie 
gLKS „Tytan” w Wisznicach 
odbyła się międzygminna im-
preza „Festiwal ziół”. Wyda-
rzenie było współfinansowany 
ze środków Europejsk iego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego 
Programu operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego. 

2 wRześnia
Dożynki w gminach: Bia ła 
Podlaska, Drelów, Łomazy  
i Międzyrzec Podlaski odbyły 
się w niedzielę 2 września. Była 
to okazja do podziękowania rol-
nikom za ich trud. Podczas uro-
czystości dożynkowych władze 
powiatu bialskiego reprezento-
wali: wiceprzewodniczący rady 
Mariusz Filipiuk, wicestarosta 
Jan Bajkowski oraz skarbnik 
powiatu Stefan Klimiuk. 
W cerkwi garnizonowej przy 
ulicy Dokudowskiej w Białej 
Podlaskiej obchodzono święto 
Lotnictwa. Władze powiatu 
reprezentował wicestarosta Jan 
Bajkowski. W lesie grabarka 
odsłonięto i poświęcono Miejsce 
Pamięci ofiar Represjo Hitle-
rowskich lat 1939 - 1945. Uro-
czystość zorganizowana została 
przez Związek Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycznych. 
Władze powiatu reprezentowali: 
starosta Tadeusz Łazowski oraz 
wicestarosta Jan Bajkowski.
Setną rocznicę konsekracji świę-
towała cerkiew prawosławna  
w Sławatyczach. W uroczystej 
liturgii świętej uczestniczył sta-
rosta Tadeusz Łazowski.

5 wRześnia
W  Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Międzyrzecu Pod-
laskim odbyła się powiatowa 

od ukazania się podwój-
nego numeru gościńca Bial-
skiego (lipiec i sierpień 2012 r.) 
Zarząd Powiatu:
1. Zapoznał się z informa-

cją w sprawie kosztów wy-
najmowania powierzchni 
biurowej w budynku przy  
ul. Brzeskiej 41 i zaakcep-
tował umowę w przedmio-
cie sprzątania pomieszczeń 
biurowych.

2. Zaopiniował projekt uchwa-
ły Rady Powiatu w sprawie 
określenia zasad zbywania, 
oddawania w dzierżawę, na-
jem, użytkowanie oraz uży-
czenie aktywów trwałych 
przez Samodzielny Publiczny 
Zakład opieki Zdrowotnej 
w Międzyrzecu Podlaskim.

3. Zapoznał się z pozytywną 
opinią Regionalnej izby ob-
rachunkowej w sprawie infor-
macji o przebiegu wykonania 
budżetu powiatu za pierwsze 
półrocze 2012 roku.

4. Podjął decyzje w sprawach:
a)  udz ie len ia  bon i f i k at y 

od opłaty rocznej z tytułu 
trwałego zarządu nierucho-
mością położoną w Mię-
dzyrzecu Podlaskim przy 
ul. Kusocińskiego,

b)  wygaśnięcia prawa trwa-
łego zarządu Zarządowi 
Dróg Powiatowych w Bia-
łej Podlaskiej,

c)  ustanowienia prawa trwa-
łego zarządu na rzecz Za-
rządu Dróg Powiatowych 
w Białej Podlaskiej.

5. Zat wierdzi ł do rea l iza-
cji wniosek Poradni Psy-
chologiczno Pedagogicznej 
w Terespolu w sprawie wy-
gaszenia prawa trwałego 
zarządu.

6. Po zapoznaniu z pismem 
Stowarzyszenia inicjatyw 
Lokalnych w Żeszczynce 
przeznaczył środki f inan-
sowe na wsparcie imprezy 
„święto mleka” ze środków 
działu kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego.

7. Rozpatrzył negatywnie pis-
mo Lo w Między rzecu 
Podlaskim w sprawie zwięk-
szenia godzin na zajęcia po-
zalekcyjne piłki siatkowej.

15. Zapoznał się z pismem biu-
ra Rzecznika Praw Pacjen-
ta Zespół interwencyjno – 
Poradniczy w Warszawie 
skierowanym do Lubelskie-
go oddziału Wojewódz-
kiego Narodowego Fun-
duszu Zdrowia w sprawie 
problemów z dostępem 
do świadczeń ambulatoryj-
nej opieki specjalistycznej 
w zakresie poradni rehabili-
tacyjnej na terenie Terespola 
i okolic.

16. Zaakceptował sfinansowa-
nie ze środków promocji 
zadania Pierwszy Bialski 
Festiwal Sękaczy w Euro-
pejskim centrum Kształ-
cenia i Wychowania oHP 
w Roskoszy.

17. Z a o p i n i o w a ł  p r o j e k-
ty uchwał Rady Powiatu 
w sprawach: zmiany uchwa-
ły w sprawie nadania Statu-
tu Powiatowemu ośrod-
kowi Wsparcia dla osób 
z Zaburzeniami Psychicz-
nymi w Białej Podlaskiej 
z siedzibą w Międzyrze-
cu Podlaskim oraz zmian 
w budżecie powiatu bial-
skiego na 2012 r.

18. Przyjął informację o dzia-
łalności poradni psycho-
logiczno pedagogicznych 
w powiecie bialskim w ro-
ku szkolnym 2011/2012.

19. Przyjął informację o przy-
gotowaniu szkół i placówek 
oświatowych do roku szkol-
nego 2012/2013.

20. Przy ją ł informację k ie-
rowników jednostek po-
wiatowych o dokonanych 
przeniesieniach planowa-
nych wydatków bieżących 
we wrześniu 2012 r.

21. Zaopiniował pozytywnie 
wydanie decyzji o zezwo-
leniu na realizację inwesty-
cji drogowej: budowę dro-
gi gminnej w miejscowości 
Kijowiec gm. Zalesie.

22. Podją ł  decyzję o w yga-
s z e n iu  p r a w a  t r w a ł e -
go zarządu wobec nieru-
chomości położonej przy 
u l .  Woj sk a  Pol sk iego , 
na wniosek Poradni Psy-
chologiczno Pedagogicz-
nej w Terespolu.

23. Zdecydowa ł o podjęc iu 
działań w sprawie utworze-

8. Przeznaczył środki finanso-
we na nagrody uczestnikom 
konkursu na temat zdrowia 
i profilaktyki prozdrowot-
nej, w którym będą uczest-
niczyć mieszkańcy powia-
tu bialskiego, na wniosek 
Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego w Białej 
Podlaskiej.

9.  Zapoznał się z pismem 
Urzędu Marszałkowskie-
go w Lublinie w sprawie 
wspólnej realizacji na tere-
nie województwa lubelskie-
go projektu „Trasy rowero-
we w Polsce Wschodniej”.

10. Zdecydował o rozpatrzeniu 
wniosków szkół powiato-
wych w sprawie zwiększe-
nia budżetu po zakończeniu 
sprawozdawczości finanso-
wej i ukształtowaniu orga-
nizacji szkół w nowym ro-
ku szkolnym.

11. Zapoznał się z pismem Po-
wiatowego Urzędu Pracy 
w Białej Podlaskiej w spra-
wie zwiększenia planu f i-
nansowego i odłożył wniosek 
do rozpatrzenia w czwartym 
kwartale 2012 r.

12. Zapozna ł s ię z pismem 
NSZZ Solidarność Sek-
cja Międzyregionalna Pra-
cowników Domów Pomo-
cy Społecznej w Lublinie 
w sprawie podwyżek wy-
nagrodzenia pracownikom 
domów pomocy społecz-
nej. odpowiedzi w sprawie 
udzieliło Powiatowe cen-
trum Pomocy Rodzinie 
w Białej Podlaskiej.

13. Po zapoznaniu z pismem 
mieszkańców wsi W ła-
dysławów o zabezpiecze-
nie środków f inansowych 
na utwardzenie następne-
go odcinka drogi powia-
towej nr 1087L skierował 
do udzielenia odpowiedzi 
przez Zarząd Dróg Powia-
towych w Białej Podlaskiej.

14. Zapoznał się i sk ierował 
do rozpatrzenia w procedu-
rze projektowania budżetu 
powiatu na 2013 r. pismo 
radnego powiatu Tomasza 
Byliny w sprawie propozy-
cji zadań drogowych.

DOK. NA STR. 5
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inauguracja roku szkolnego 
2012/2013. obecne były de-
legacje szkół ponadgimna-
zja lnych z ca łego powiatu.  
8 uczniów otrzymało dyplomy 
potwierdzające przyznanie sty-
pendium starosty bialskiego. 

6 wRześnia
W Domu Pomocy Społecznej  
w Kozuli miał miejsce festyn in-
tegracyjny „Kocham cię życie”. 
W ramach imprezy dokonano 
uroczystego otwarcia centrum 
aktywności Społecznej, a także 
postojowego punktu rowero-
wego szlaku turystycznego.

8 wRześnia
Na stadionie lekkoatletycznym 
aWF w Białej Podlaskiej od-
były się ogólnopolskie Zawody 
Sportowo Pożarnicze. orga-
nizatorami byli: Zg Związku 
ochotniczych Straży Pożar-
nych RP i Komenda główna 
Państwowej Straży Pożarnej. 
W zawodach udział wzięło 62 
drużyny z całej Polski, w tym 
31 oSP, 23 Kobiece Drużyny 
Pożarnicze i 8 Zawodowych 
Straży Pożarnych.

9 wRześnia 
Podczas dożynek gminno pa-
rafialnych rolnicy gminy Leśna 
Podlaska uroczyście święto-
wali zakończenie tegorocznych 
zbiorów. impreza dożynkowa 
zawitała w tym dniu także do 
gminy Piszczac. W tym roku jej 
gospodarzami byli mieszkańcy 
wsi Dobrynka. Władze powia-
towe reprezentował starosta Ta-
deusz Łazowski.

11 wRześnia
Starosta Tadeusz Łazowski 
spotkał się z wicemarszałkiem 
województwa lubelskiego Sła-
womirem Sosnowskim w celu 
omówienia planowanych inwe-
stycji na terenie powiatu bial-
skiego w roku 2013.

12 wRześnia
Starosta Tadeusz Łazowski 
spotkał się z wicewojewodą 
lubelskim Marianem Starow-
nikiem. Rozmowy dotyczyły 
wykonywania zadań starostwa 
w obecnych warunkach loka-
lowych.

13 wRześnia
Starosta Tadeusz Łazowski 
spotkał się z dyrektorem Euro-
pejskiego centrum Kształcenia 

nia komórki organizacyjnej 
do obsługi placówek oświa-
towych w powiecie bialskim.

24. Przyjął poprawkę do pro-
jektu uchwały Rady Powia-
tu w sprawie określenia za-
sad zbywania, oddawania 
w dzierżawę, najem, użyt-
kowanie oraz użyczenie ak-
tywów trwałych przez SP 
ZoZ w Międzyrzecu Pod-
laskim.

25. Zapoznał się z informacją 
o wykonaniu planu wydat-
ków w latach 2005-2011.

26. Zatwierdził wnioski do wo-
jewody lubelskiego o wyda-
nie decyzji o nabyciu z mocy 
prawa własności nierucho-
mości zajętych pod drogi 
powiatowe nr 1112L Wito-
roż-Korczówka, nr 1031L 
Rogoźnica – Żerocin, nr 
1119L Sitno – Szachy.

Zarząd Powiatu podjął uchwały 
w sprawach:

1.  udzielenia pełnomocnictwa 
do składania oświadczeń woli 
związanych z prowadzeniem 
bieżącej działalności powiatu,

2.  wyrażenia zgody na przy-
jęcie darowizny mienia ru-
chomego przez Dom Ro-
dzinny w Żabcach,

3.  wyrażenia zgody na przy-
jęcie darowizny mienia ru-
chomego przez Dom Dzie-
cka w Komarnie,

4.  wyrażenia zgody na przy-
jęcie darowizny mienia ru-
chomego przez Dom Po-
mocy Społecznej w Kozuli,

5.  przen iesien ia środków 
między zadaniami rea-
l izowanymi ze środków 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji osób Niepeł-
nosprawnych,

6.  uchwalenia regulaminu or-
ganizacyjnego Domu Po-
mocy Społecznej w Kozuli,

7. ogłoszenia przetargu ust-
nego n ieograniczonego 
na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej stanowiącej włas-
ność powiatu bialskiego po-
łożonej w obrębie grabanów 
gm. Biała Podlaska,

8.  powołania komisji przetar-
gowej do przeprowadzenia 
przetargu ustnego nieogra-
niczonego na sprzedaż nie-
ruchomości gruntowej sta-
nowiącej własność powiatu 
bialskiego położonej w ob-
rębie grabanów gmina Bia-
ła Podlaska,

9.  wyrażenia zgody na zby-
cie drzew na pniu rosną-
cych w pasach dróg powia-
towych.

Elżbieta Onopiuk

Po czteroletniej przerwie 
Związek Młodzieży Wiejskiej 
znów funkcjonuje w Białej Pod-
laskiej. ZMW to ruch społeczny, 
oparty na tradycyjnych war-
tościach ruchu ludowego, czyli 
wzajemnej pomocy, solidarności 
i poszanowaniu indywidualno-
ści. 21 września w Białej Pod-
laskiej rozpoczął się pierwszy 
zjazd ZMW. Przy wspólnym 
stole zebrała się młodzież, aby 
wybrać władze związku koła 
gminnego Janów Podlaski, koła 
miejsko-gminnego Biała Podla-
ska oraz władze powiatowe. Na 
założycielskie zebranie przybyła 
przedstawicielka Zarządu Kra-
jowego Magdalena Misiaszek. 
Honorowym gościem był wie-
loletni działacz ZMW Henryk 
grzesiuk. 

B i a ł a  P o d l a s k a

Reaktywacja Związku 
Młodzieży Wiejskiej

Marek Kuprianiuk, zastępca 
–Przemysław Bierdz ińsk i , 
zastępca – Przemysław Hara-
simiuk, sekretarz – Mateusz 
Ziomek, skarbnik – grzegorz 
Siemakowicz. 

Zarząd Powiatowy ZMW 
Biała Podlaska: prezes – Ma-
teusz Ziomek, zastępca – grze-
gorz Siemakowicz, zastępca 
– Joanna Hryciuk, sekretarz 
– anna Zmysłowska, skarbnik 
– Przemysław Harasimiuk. Po 
sprawnie przeprowadzonych 
wyborach nowe władze wraz  
z delegacją wojewódzką i kra-
jową wybrali się na uroczystą 
kolację do restauracji oriental-
nej „czerwony Smok ”. cie-
szymy się z frekwencji na tym 
spotkaniu. świadczy to o tym, 
że młodzież coraz bardziej stara 
się angażować w sprawy swojej 
„małej ojczyzny”. 

Mateusz Ziomek

Po głosowaniu komisja po-
dała wyniki wyborów. 

gmina Janów Podlask i: 
prezes – Marzena Kulicka, za-
stępca – Joanna Hryciuk, za-
stępca – Zuzanna Siemieniuk, 
sek retarz – K laudia Popik , 
skarbnik – Robert Popik.

K o ło  m ie j sk o -g m i n ne 
Bia ła  Pod la sk a :   prez es  – 

DOK. ZE STR. 4
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i Wychowania, Marcinem Kop-
ciewiczem w celu omówienia 
współpracy powiatu z oHP  
w Roskoszy. Tego dnia starosta 
uczestniczył też w spotkaniu 
biznesowym Banku PEKao 
S.a., zorganizowanym w re-
stauracji Skala. 

14 wRześnia
W gabinecie starosty odbyło 
się spotkanie z delegacją stra-
żaków z obwodu brzeskiego. 
omówiono wspólne działania 
na rzecz mieszkańców Eurore-
gionu BUg.
Starosta Tadeusz Łazowski 
uczestn iczy ł w pier wszym 
posiedzeniu Konwentu Pań-
s t wow e j  S z k o ł y  Wy ż s z e j  
w Białej Podlaskiej. W Domu 
Pielgrzyma w Kodniu odbyła 
się międzynarodowa konfe-
rencja geografów „Wschodni 
wymiar Zjednoczonej Europy”. 
Z przybyłymi z całego świata 
geografami spotkał się starosta 
Tadeusz Łazowski.
Tego dnia obradowała Rada 
Społeczna Wojewódzk iego 
Szpitala Zespolonego w Białej 
Podlaskiej.

15 wRześnia
Z okazji 10. rocznicy ukończenia 
przez pierwszy rocznik Studium 
celnego w Białej Podlaskiej, 
zorganizowany został uroczysty 
zjazd absolwentów szkoły. 
W Małaszewiczach o puchar 
wójta walczyli sztangiści.

16 wRześnia
W Roskoszy odbył się i Bial-
ski Festiwal Sękaczy. impreza 
zorganizowana z inicjatywy 
sta rost y Tadeusza Łazow-
skiego cieszyła się dużym za-
interesowaniem. Z sękaczami 
wystawiły się wszystkie gminy 
powiatu bialskiego, w których 
ku lt y wowana jest t radyc ja 
wypieku ciasta. Powodzenie 
imprezy wróży jej znakomitą 
przyszłość.
W Siennicy Różanej w powie-
cie krasnostawskim świętowano 
dożynki wojewódzkie. Powiat 
bialski reprezentowały dele-
gacje z gmin Zalesie i Drelów 
oraz przedstawiciele starostwa 
w osobach: dyrektora wydziału 
rolnictwa i środowiska Mariu-
sza Łukaszuka oraz podinspek-
tora ds. leśnictwa i łowiectwa 

16 czerwca br. miała miejsce 
pierwsza pielgrzymka leśników 
Podlasia i ich rodzin do sanktu-
arium Matki Bożej Kodeńskiej 
„Królowej Podlasia” w Kodniu. 
W uroczystościach udział wzięli 
pracownicy 11 nadleśnictw: 
Biała Podlaska, chełm, choty-
łów, Kraśnik, Międzyrzec Pod-
laski, Mircze, Sarnaki, Strzelce, 
świdnik, Włodawa, Sokołów  
z rodzinami i zaproszonymi goś-
ćmi. Uroczystości rozpoczęto 
uroczystą Mszą świętą w inten-
cji leśników i ich rodzin, którą 
koncelebrował superior zakonu 
ojciec Bernard Briks. Podczas 
uroczystości dokonano aktu 
zawierzenia Matce Bożej Ko-
deńskiej leśników i ich rodzin.  
W imieniu uczestniczących 
w uroczystościach leśników 
za Mszę świętą i wygłoszone 
Słowo Boże podziękował dyrek-
tor RDLP w Lublinie Jan Kra-
czek. W uroczystościach m.in. 
udział wzięli proboszcz parafii 
prawosławnej w Kodniu ks. Wie-
sław Skiepko, wicestarosta  Jan 
Bajkowski, nadleśniczy Janina 
giermaz, nadleśniczy artur So-
szyński, zastępca nadleśniczego 
Mariusz Kiczyński, były nadleś-
niczy arkadiusz Krasa,  dyrektor 
Zakładu Karnego w Białej Pod-
laskiej Bogusław Woźnica, pre-
zes okręgowej Rady Łowieckiej 
PZŁ w Białej Podlaskiej andrzej 

Pielgrzymka leśników i ich rodzin
Daniluk , łowczy okręgowy PZŁ 
w Białej Podlaskiej Roman La-
szuk, wójt Ryszard Zań oraz 
przedstawiciele Straży granicz-
nej i PSP. Po uroczystości odbył 
się leśny poczęstunek w pięknej 

scenerii Kalwarii Kodeńskiej. 
Uroczystości uświetnił występ 
Zespołu Sygnalistów Myśliw-
skich, działającego przy RDLP 
w Lublinie. 

(a)

P o w i a t  b i a l s k i
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Tomasza grz ybowsk iego.  
W dniach 13-16 września goś-
ciliśmy delegację oświatową 
z powiatu samborsk iego na 
Ukrainie.

17 wRześnia
świętowaliśmy Dzień Sybiraka. 
Uroczystości rozpoczęły się od 
mszy świętej w kościele pw. 
NNMP. w Białej Podlaskiej. 
Następnie złożono kwiaty pod 
pomnikiem Sybiraków przy 
ulicy Brzeskiej. Na zaproszenie 
Związku Sybiraków w uroczy-
stościach uczestniczyli: starosta 
Tadeusz Łazowski oraz prezy-
dent miasta Biała Podlaska an-
drzej czapski, którzy wygłosili 
okolicznościowe przemówienia. 
Tego też dnia starosta spot-
kał się z dyrektorem Woje-
wódzkiego ośrodka Kultury 
w Lublinie arturem Sempo-
chem. celem spotkania było 
omówienie wsparcia oraz form 
współpracy WoK z ośrodkami 
kultury w powiecie bialskim.

20 wRześnia
Szkoła Podstawowa w Kodniu 
świętowała 30. rocznicę nada-
nia szkole imienia kpt. Michała 
Fijałka. W Konstantynowie 
odbyła się uroczystość wręcze-
nia pamiątkowych medali za 
długoletnie pożycie małżeń-
skie. odznaczenia otrzymali 
mieszkańcy gminy, k tórzy  
w tym roku obchodzą 50 i 60. 
rocznicę zawarcia związku mał-
żeńskiego. Jubileusz 50-lecia 
pożycia małżeńskiego obcho-
dziło 13 par, zaś 60. rocznicę 
zawarcia związku małżeńskiego 
obchodziło 5 par.  

21 - 23 wRześnia
 W obiektach dydaktyczno - spor-
towych Wydziału Wychowania 
Fizycznego i Sportu w Białej 
Podlaskiej odbyła się w i Między-
narodowa Konferencja Naukowo 
– Metodyczna „aktywność ru-
chowa dzieci i młodzieży niepeł-
nosprawnej”. Honorowy patronat 
nad konferencją objął marszałek 
województwa lubelskiego Krzysz-
tof Hetman.

23 wRześnia
Na terenach EcKiW w Roskoszy 
odbył się festyn rodzinny „Prze-
moc w rodzinie - wołaj o pomoc”, 
zorganizowany przez Powiatowe 
centrum Pomocy Rodzinie.

W d n i a c h  1 5 - 1 8 
września 2012 r. 
gośc i l iśmy w po-

wiecie siedemnastoosobową 
delegację oświatową z regionu 
samborsk iego na Ukrainie. 
W skład delegacji wchodzili dy-
rektorzy szkół, domu dziecka, 
ośrodka oświatowo-wychowaw-
czego oraz informatyczno-me-
todycznego. goście zapoznali 
się g rupami temat ycznymi 
m. in .  z  f unkc jonowa n iem 
Domu Dziecka w Komarnie, 
Specjalnego ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Między-
rzecu Podlaskim. Wizytowali 
i uczestniczyli w pracy szkół: 
Liceum ogólnokształcącego 
w Wisznicach, Międzyrzecu 

Wizyta gości 
z Ukrainy

Podlaskim i Terespolu, Ze-
społu Szkół w Małaszewi-
czach, Janowie Podlask im, 
Międzyrzecu Podlaskim oraz 
Leśnej Podlaskiej. Zapoznali 
się również ze specyfiką pracy 
p or a d n i  p s y c ho log ic z no -
-pedagogicznych działających 
w powiecie bialskim. Nie tylko 
sprawy oświatowe były przed-
miotem zainteresowania dele-
gacji, bowiem goście zwiedzili 
też Muzeum Józefa ignacego 
Kraszewskiego w Romanowie, 
w 200-setną rocznicę urodzin 
pisarza oraz 50-lecie muzeum, 
stadninę koni oraz kolegiatę 
w Janowie Pod lask im. Za-
szczycili też swoją obecnoś-
cią i Bialski Festiwal Sękaczy 

w Roskoszy. Wizyta została 
zakończona wspólnym spotka-
niem gości z przedstawicielami 
powiatu, zarządu, starostwa, 
dyrektorami szkół, poradni psy-
chologiczno – pedagogicznych, 
domu dziecka, podczas którego 
wymieniano się dobrymi prak-
tykami w obu powiatach. 

Marianna Tumiłowicz

W dniach 21 – 23 wrześ-
nia w obiektach dydaktyczno 
- sportowych Wydziału Wy-
chowania Fizycznego i Sportu 
w Białej Podlaskiej odbyła się 
w i Międzynarodowa Konfe-
rencja Naukowo-Metodyczna 
„aktywność ruchowa dzieci 
i młodzieży niepełnospraw-
nej”. Honorowy patronat objął 
marszałek Krzysztof Hetman. 
Konferencja skierowana była 
do pracowników naukowych, 
dydaktycznych, środowiska fi-
zjoterapeutów, nauczycieli oraz 
studentów. celem jej zaś była 
prezentacja badań i wymiana 
doświadczeń oraz poprowadze-
nie zajęć praktycznych w formie 
warsztatów, dotyczących róż-
nych metod i form aktywności 
ruchowej dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej. Tematyka 
obejmowała następujące za-
gadnienia: aktywność ruchową 
w procesie edukacji dziec i  
i młodzieży niepełnosprawnej, 
rewalidacyjne i socjalizacyjne 
funkcje aktywności ruchowej 
dzieci i młodzieży niepełno-
sprawnej, rodzaje terapii ru-
chowej w usprawnianiu dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej 
oraz metody i formy realiza-
cji zajęć ruchowych z dziećmi  
i młodzieżą niepełnosprawną 
– część praktyczna konferencji 
(warsztaty metodyczne).  

(a)

Rozmawiano 
o aktywności
 ruchowej 
niepełno-
sprawnych

Biała Podlaska
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W Wólce Dobryńskiej świę-

towano odpust parafialny. W ra-
mach uroczystości wmurowano 
tablicę pamiątkową poświęconą 
osobie księdza Jana czapskiego 
oraz oddano do użytku parafian 
parking przykościelny.

W Dokudowie 10- lecie 
działalności świętował zespół 
Lewkowianie. imprezę uświet-
nił obecnością wiceminister 
edukacji Tadeusz Sławecki.

W Żeszczynce gm. Wisz-
nice odbyło się i święto Mleka. 
imprezę zorganizowało Stowa-
rzyszenie inicjatyw Lokalnych 
w Żeszczynce. Można by ło 
posłuchać występów zespołów 
ludowych, oraz przyjrzeć się 
tradycyjnym metodom produk-
cji wyrobów mlecznych.

26 wRześnia
W Terespolu odbył się „Bieg 
przyjaźni Brześć – Terespol” na 
dystansie 12 kilometrów, zorga-
nizowany przez Urząd Miasta 
oraz Miejski ośrodek Kultury.
W rocznicę zjawienia cudow-
nego obrazu, w Sanktuarium 
Matk i Bożej Leśn iańsk ie j  
w Leśnej Podlaskiej odbył się 
doroczny odpust parafialny. 

27 – 29 wRześnia
W ostatni weekend września 
świętowano dni patrona miasta 
Biała Podlaska, świętego Mi-
chała archanioła. Z tej okazji 
w piątek 28 września odbyła się 
wspólna uroczysta sesja Rady 
Miasta i Rady Powiatu.

28 wRześnia
otwarcie wschodniego centrum 
informacyjno-szkoleniowego 
„chrobry” w Międzyrzecu Pod-
laskim.

29 wRześnia
Starosta Tadeusz Łazowski 
uczestniczył w święcie plonów 
rejonu wileńskiego w Pikielisz-
kach na Litwie.

30 wRześnia
Kostomłoty w gminie Kodeń 
świętowały 600-lecie miejsco-
wości. obchodziliśmy też jubile-
usz 90-lecia oSP w Kożuszkach 
gm. Międzyrzec Podlaski.
Zakończenie projektu „Mię-
dzyrzeckie jeziorka” – oddanie 
do użytku pierwszego igie-
litowego stoku narciarskiego  
w województwie lubelskim.

Grzegorz Siemakowicz

6 września z inicjat y wy 
Stowa r z y sz en ia  Wspa rc ia 
Społecznego „Stokrotka” zor-
ganizowano w Kozuli festyn 
integracyjny „Kocham cię ży-
cie”. Bezpośrednio i pośred-
nio skorzystało z niego około 
300 osób, w tym 120 niepeł-
nosprawnych z powiatu bial-
skiego, około 70 proc. z nich to 
kobiety w wieku do 50 lat. Na 
festyn zaproszenia otrzymały 
wszystkie jednostki pomocy 
społecznej z terenu powiatu 
bialskiego. główną atrakcją był 
występ tenora operowego Wi-
tolda Matulki, który pięknym 
głosem i dobrym humorem 
przez godzinę zabawiał uczest-
ników. Na wspólne świętowanie 
było zaproszonych wielu gości  
i przy jaciół z powiatu bia l-
sk iego, miasta oraz gminy 
Biała Podlaska. Przybyło rów-
nież wiele grup z uczestnikami 
z jednostek pomocy społecznej. 

Każda mogła wystąpić na scenie 
z dowolnym repertuarem. Waż-
nym punktem programu było 
oficjalne otwarcie Wiejskiego 
centrum aktywności Społecz-

P o w i a t  B i a l s k i

przy współpracy z Bialskopod-
laską Lokalną grupą Działa-
nia. Dzięki stworzeniu takiego 
miejsca będzie można podejmo-
wać wiele ciekawych inicjatyw 
o charakterze integracyjnym.

Festyn był także okazją do 
promocji innego projektu, „Kto 
się uczy, ten coś znaczy” f i-
nansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Miał 
on na celu zorganizowanie cy-
klu szkoleń przeznaczonych dla 
osób niepełnosprawnych. Takie 
działania mają szansę przeła-
mać bariery stojące przed nie-
pełnosprawnymi oraz rozpocząć 
proces, który zaowocuje pod-
niesieniem poziomu aktywności 
społecznej. Uczestnicy festynu 
mogli skorzystać z urządzeń re-
kreacyjnych: trampoliny i zjeż-
dżalni oraz zmierzyć ciśnienie 
tętnicze krwi. Dla przybyłych 
gości nie zabrakło ciasteczek  

nej oraz punktu postojowego na 
trasie rowerowego szlaku tury-
stycznego. inwestycja ta była 
współfinansowana z Programu 
Rozwoju obszarów Wiejskich 

z domowych wypieków oraz go-
rącej kawy i herbaty. Bigosu, gro-
chówki i kiełbasek było do woli, 
więc nikt nie odjechał głodny. 

(a)
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W  podniosłym nastroju  
2 września mieszkańcy gminy 
Bia ła Pod laska św iętowa l i 
po raz osiemnasty dożynk i 
gminne. Powodem do satys-
fakcji były znacznie wyższe, 
niż w minionych latach plony. 
Dopisała też pogoda, co za-
pewniło świętu rekordową fre-
kwencję. Polowa msza święta 
celebrowana przez ks. Janusza 
onufryjuka, proboszcza bial-
skiej parafii pw. Błogosławio-
nego Honorata Koźmińskiego 
ks. zgromadziła sześć pocztów 
sztandarowych, piętnaście de-
legacji sołeckich z wieńcami 
żniwnymi, licznych gości oraz 
mieszkańców gminy. Zgodnie 
ze staropolsk im obyczajem, 
uroczystości dożynkowe wień-
czą zakończenie żniw, są okazją 
do podziękowania rolnikom za 
wysiłek i uzyskane plony. ale 
ten piękny obrzęd jest nie tylko 
ukoronowaniem rolniczego 
trudu. Dożynki to także część 
polskiej kultury i tożsamości, 
wzruszające tradycje, których 
podstawą jest przywiązanie do 
zawodu, poszanowanie przy-
rody i potrzeba kultywowania 
zwyczajów ojców.

Po nabożeństwie starosto-
wie dożynek, czyli Małgorzata 
Michaluk z Terebeli i Mieczy-

Święto plonów gminy Biała Podlaska

sław Popławski z Rakowisk 
wręczyli gospodarzowi gminy 
Wiesławowi Panasiukowi do-
rodny kołacz, upieczony z tego-
rocznej mąki. Wójt, dziękując 
za ten dar, obiecał go sprawied-
liwie podzielić, by starczyło 
dla wielu osób. atrakcją tego-
rocznego święta plonów było 
w ypuszczenie 1500 gołębi, 
symboli pojednania wsi z mia-
stem i pokoju. Dokonał tego 
wójt gminy w  towarzystwie 
tancerek z  zespołu Macie-
rzanka.

Ważnym momentem uro-
czystości okazała się prezen-
tacja wieńców dożynkowych 
z następujących sołectw: Rako-
wiska, Terebela, cicibór Duży, 
Dokudów, Hrud, Jaź w iny, 
Perkowice, Sitnik i Łukowce, 
Sławacinek Stary, Styrzyniec, 
Swory, Wilczyn, Woroniec, 
Woskrzenice Duże i Woskrze-
nice Małe. Każda z delegacji 
przygotowała odmienny pro-
gram artystyczny, promujący 
własną miejscowość. Po raz 
pierwszy pokazały się też sto-
iska sołectw gminnych.

Po prezentacji wieńców, 
ocenianych tym razem przez 
fachowców z grabanowskiego 
ośrodka LoDR, głos zabrał 
wójt Wiesław Panasiuk, który 

podziękował rolnikom za ich 
t r ud żn iwny, s t w ierdzając 
m.in. – Mam nadzieję, że ni-
gdy nam nie zabraknie chleba, 
któr y od wieków ma jeden 
przekaz: sprawiedliwe dziele-
nie się nim. chciałbym, aby 
ta symbolika była przestrze-
gana nie tylko w gminie Biała 
Podlaska, ale w całej naszej 
ojczyźnie. W chlebie zawarta 
jest gościnność i obietnica, że 
gdyby nawet komuś miało go 
zabraknąć, to każdemu z nas 
wystarczy wrażliwości, aby zo-
baczyć cudzą biedę i podzielić 
się swoim chlebem. oprócz 
interesujących stoisk, w na-
miocie medycznym obok sceny 
by ła moż l iwość uzyskan ia 
darmowych badań: poziomu 
cholesterolu, poziomu cukru 
i ciśnienia krwi wykonywa-
nych przez pracowników Nie-
publicznego Zakładu opieki 
Zdrowotnej dr. Janusza Ma-
tusiaka. Z okazji skorzystało 
wiele osób. Wójt Panasiuk 
w towarzystwie przewodni-
czącego Rady gminy Dariusza 
Plażuka udekorowali cztery 
osoby odznaką Za zasługi dla 
gminy Biała Podlaska. otrzy-
mali je: Stanisław Koczkodaj 
z Rakowisk, Mirosław Miel-
n ick i  z   cic ibora Duż ego, 
andrzej Łukijaniuk z Micha-
łówki i Jerzy adamski z Bia-
łej Podlaskiej, dotychczasowy 
sekretarz gminy. Wręczono 
też nagrody wyróżniającym się 
rolnikom z gminy Biała Pod-
laska: Mieczysławowi Popław-
skiemu, Leszkowi Filipiukowi, 
Wojc ie c how i  S łupsk iemu 
i andrzejowi Popławskiemu 
z Rakowisk oraz Małgorza-
cie Michaluk, Wojciechowi 
Makarewiczowi, Tomaszowi 
Maziejukowi, Wiesławowi 
Walaskowi, Renacie Bogusz, 
andrzejowi i Zofii Jucyk z Te-
rebeli. otrzymali oni nagrody 
rzeczowe i dyplomy.

Po og łoszen iu konkur-
sów na wieniec dożynkowy 
i kwiatkę, zaproszono drużyny 
do udziału w drugim turnieju 
wsi. Startowało pięć ekip z: 
cicibora Dużego, Jaźwin Ra-
kowisk, Terebeli i Sławacinka 
Starego. Konkurs prowadzony 
przez andrzeja Żukowskiego 
z warszawskiej f irmy Potris 

przewidywał ciekawe konku-
rencje, wymagające nie lada 
sprawności m.in. wspomnienie 
piłkarskiego Euro, przeciąga-
nie wozu z pasażerami, wspi-
naczkę do nieba po układanych 
piętrowi skrzynkach po piwie, 
spacer z ciężarami, pchanie 
kulą, dźwiganie metalowych 
beczek, biegi w stroju japoń-
skich zawodników sumo oraz 
zbieranie plastikowych i me-
talowych odpadów. o zdoby-
wanych punktach decydowały 
sekundy. ostatecznie zwycię-
żyła drużyna Sławacinka Sta-
rego. Tuż za nią uplasowała się 
drużyna z cicibora Dużego, 
a trzecią lokatę uzyskała dru-
żyna z Rakowisk. Wójt na-
grodził zwycięzców medalami 
i   pucharami, a  wszystk ich 
uczestników beczułkami piwa, 
szk lankami i   pły tami mu-
zycznymi. Dzięki staraniom 
placówk i terenowej KRUS 
pr z eprow ad z ono kon k u r s 
znajomości bezpiecznej pracy 
w rolnictwie. Startowało pięciu 
zawodników i wszyscy okazali 
się doskonałym przygotowa-
niem. Narzędzia elektryczne 
otrzymali: Janusz Stec, Piotr 
Michaluk, Tomasz Maziejuk, 
Wojciech Makarewicz i Ro-
bert Jańczuk. W konkursie 
na najpiękniejszy wieniec jury 
nagrodziło starania kobiet ze 
Sławacinka Starego (nagroda 
pieniężna i dyplom za wieniec 
tradycyjny) i ekipy z Hruda 
(za wieniec współczesny. Po-
zostałe ekipy też otrzymały 
dyplomy i nagrody pieniężne. 
W  godzinach popołudnio-
wych popisywały się zespoły 
śpiewacze z: cicibora Dużego, 
Dokudowa, Hruda, Perkowic, 
Sitnika, Sławacinka Starego, 
Styrzyńca, Swór i Woskrzenic, 
grupy taneczne Macierzanka 
i Figiel, grupa folklorystyczna 
Jaśnica z zaprzyjaźnionego re-
jonu kobryńskiego na Białorusi 
oraz zespół z Francji. Wieczo-
rem firma Maxem zaprezento-
wała pokaz sztucznych ogni. 
Do późnych godzin nocnych 
uczestnicy dożynek bawi l i 
się przy muzyce zespołu Kali 
Band. To by ły w y jątkowo 
udane i ciepłe dożynki.

Istvan Grabowski
fot. autor
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g m i n a  P i s z c z a c

Doż ynk i gminno – pa-
raf ia lne w gminie Piszczac 
odbyły się 9 września w so-
łectwie Dobrynka. To wspa-
niała praktyka, kiedy sołectwa 
włączają się czynnie w orga-
nizację święta rolników. Ta-
kie wyzwanie podjęli: Rada 
Sołecka, Koło gospodyń oraz 
mieszkańcy Dobrynki. Uro-
czystości zgodnie z tradycją 
rozpoczęła msza święta w ka-
plicy, której przewodniczy ł 
ks. Jacek Pietrucha, składając 
na ołtarzu dziękczynienia za 
tegoroczne plony oraz pro-
sząc o błogosławieństwo dla 
rolników. Po mszy zostały po-
święcone wieńce dożynkowe, 
a następnie wyruszy ł kolo-
row y korowód na plac przy 
świetlicy. Starostami dożynek 
byli: grażyna Wężowska i Ry-
szard Misiejuk, zaś gospoda-
rzem wójt gminy Piszczac 
Jan Kurowski. Nie zabrakło 
znamienit ych gości w  oso-
bach: starosty Tadeusza Ła-
zowskiego, radnego Sejmiku 
Wojewódzkiego Riada Hai-
dara, posła Stanisława Żmi-
jana, wójtów sąsiednich gmin, 
przedstawicieli f irm współ-

P o d  t a k i m  h a s ł e m  
9 wrześn ia w  Leśnej Pod-
lask iej odby ły się dożynk i 
gminno paraf ialne. organi-
zatorami dożynek była gmina 
Leśna Podlaska i  sanktua-
rium Matki Bożej Leśniań-
sk iej  w  Leśnej Pod lask iej. 
W tym dniu licznie przybyły 
nie tylko delegacje z poszcze-
gólnych wsi z pięknymi wień-
cami ale także ogromna rzesza 
rolników, którzy u stóp Matki 
Bożej Leśniańsk iej chciel i 
podziękować za tegoroczne 
plony.  W  u rocz y stośc iach 
dożynkowych wzięły udział 
także władze państwowe i sa-
morządowe m.in. poseł Stani-
sław Żmijan, starosta bialski 
Tadeusz Łazowsk i i  konsul 

Dziękczynne święto plonów
pracujących i sponsorujących 
gminne przedsięwzięcia, służb 
mundurowych (Policji, Straż 
Pożarnej, Straży granicznej, 
Lasów Państwow ych), rad-
nych, sołtysów, mieszkańców 
gminy oraz gospodyń, które 
przygotowa ły stoiska pro-
mujące smakołyki kulinarne 
i  rękodzieło. Na stoiskach 
królowały: pierogi, kołacze, 
węd l iny,  mięsa oraz w ie le 
słodkich, podlaskich wypie-
ków. Stoiska przygotowały 
koła gospodyń z: chotyłowa, 

Dąbrowicy Małej, z Piszczaca 
Kolonii, Kościeniewicz, or-
tela Królewskiego ii, Wyczó-
łek i Piszczaca. Tradycyjnie 
odbył się konkurs bezpiecznej 
pracy KRUS, a na scenie swoja 
twórczość mogły zaprezento-
wać zespoły folklorystyczne: 
chotyłowiacy z chotyłowa, 
Zespół Pieśni i  Tańca Lu-
dowego Ziemi Piszczack iej 
z   P i sz czaca ,  Mac ier z ank i 
z  or tela K rólewsk iego i i , 
Na Swojską Nutę z  Zaho-
rowa oraz Macierz z ortela 

Królewskiego ii. Nie obyło 
się bez występów uczniów ze 
szkoły podstawowej w Do-
brynce oraz samych gospoda-
rzy. Występ Kapeli Podlaskiej 
z Siemiatycz oraz zabawa ta-
neczna prowadzona przez ze-
spół Kwant dopełniła radości 
ze wspólnego świętowania. 
Laur za najpiękniejszy wieniec 
dożynek otrzymali gospodarze 
– koło gospodyń w Dobrynce, 
i i miejsce Koło gospodyń 
Kościeniewicze, iii miejsce 
ortel Królewski i, a wyróż-
nienia: choty łów, Piszczac 
Kolonia, Zahorów, Wyczółki, 
Połoski i Piszczac. imprezie 
towarzyszyła piękna pogoda. 
 Aneta Alicja Buczyńska

Dziękując Bogu za urodzaj
Republiki Białoruś aleksan-
der Łozicki. Uroczystości do-
żynkowe rozpoczęły się mszą 
dziękczynną w Sanktuarium 
Leśniańskim. Po zakończeniu 
barwny korowód ulicami Leś-
nej przeszedł na plac przy Ze-
spole Placówek oświatowych 
w  Leśnej  Pod lask ie j .  Tam 
starostowie dożynek: Beata 
Mielniczuk, rolniczka ze wsi 
Nosów i  Marek Dacewicz , 
roln ik z  Bukowic wręczyl i 
bochen chleba wypieczonego 
z  tegorocznych zbiorów na 
ręce wójta i   przeora . Wójt 
Marian Tomkowicz podzię-
kował wszystk im rolnikom 
z terenu gminy za ciężką pracę 
i trud jaki wkładają każdego 
dnia aby nikomu nie zabra-

kło chleba. gospodarz gminy 
podziękował także wszystkim 
mieszkańcom za akty solidar-
ności i pomocy dla osób po-
szkodowanych z terenu gminy. 
Po części oficjalnej rozpoczęła 
się cześć artystyczna, w której 
wystąpiły zespoły oraz soliści 
z  terenu gminy. gościnnie 
wystąpil i: Natal ia Marczuk 
ze Sławatycz oraz zespół Mo-
łodiczki z Ukrainy. W trak-
cie dożynek przeprowadzony 
zosta ł konkurs na najpięk-
niejszy wieniec dożynkowy, 
w którym komisja przyznała 
t r z y  nag rody ;  Kol .  Wit u-
l in, SKgW Nosów, SKgW 
Droblin, Ponadto wyróżnie-
nia otrzymały: Zespół Szkół 
centrum Kształcenia Rolni-
czego w Leśnej Podlask iej, 
ossówka, Bukowice, Stara 
Bordziłówka, Witulin, Leśna 

Podlaska i Worgule. Komisja 
doceniając pracę i  zaanga-
żowanie mieszkańców wsi, 
przyznała nagrody pociesze-
nia pozostałym uczestnikom 
konkursu.

organizatorzy dożynek za-
dbali, aby każdy mieszkaniec 
gminy mógł znaleźć coś dla 
siebie. Na najmłodszych zor-
ganizowane zostało bezpłatne 
wesołe miasteczko, żeby dzieci 
bez względu na zamożność 
rodziców mogły korzystać bez 
ograniczeń, z myślą o nich za-
proszony został teatr z Lublina, 
który przygotował wiele atrak-
cji dla dzieci w różnym wieku. 
Dorośl i do późnych godzin 
wieczornych bawili się przy 
muzyce zespołu Puls ze Sława-
tycz. Uroczystości zakończyły 
się pokazem sztucznych ogni. 

 (a)

g m i n a  L e ś n a  P o d l a s k a
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W podzięce za udane plony

g m i n a  M i ę d z y r z e c  P o d l a s k i

2 września br. na placu 
szkolnym w Rogoźnicy miały 
miejsce dożynki gminne. Bar-
wny korowód przemaszerował 
od okazjonalnej bramy powi-
talnej na miejsce uroczystości. 
Kolorytu dodawali mu ubrani 
w ludowe stroje członkowie ze-
społów wokalnych oraz impo-
nujące wieńce, reprezentujące 
poszczególne wsie. obchody 
zainaugurowane zostały uro-
czystą mszą świętą, konce-
lebrowaną przez proboszcza 
paraf ii z Mań ks. Szczepana 
Pawluczuka oraz zaproszonych 
kapłanów. Kazanie wygłosił ks. 
infułat Kazimierz Korsznie-
wicz, który podkreślił wartość 
pracy na roli. Podczas liturgii 
z  udzia łem władz powiatu, 
gminy oraz zaproszonych go-
ści, zgromadzeni podziękowali 
Stwórcy za tegoroczne zbiory 
i kolejny rok owocnej pracy. 
Uroczystości rozpoczęły się od 
powitania gości oraz prezenta-
cji wieńców przygotowanych 
przez mieszkańców 14 wsi. To-
warzyszyły temu informacje na 
temat poszczególnych miejsco-
wości. Wójt Mirosław Kapłan 
skierował do rolników wyrazy 
wdzięczności i szacunku dla ich 
pracy. Następnie starostowie 
dożynek: Renata Hodzińska 
z Rogoźniczki oraz Roman Za-
niewicz z Rogoźnicy przeka-

Podziękowali Bogu za zbiory 

zali wójtowi chleb dożynkowy, 
którymi gospodarz podzielił się 
z zebranymi.

święto plonów było okazją 
do uhonorowania zasłużonych 
mieszkańców. Listy gratula-
cyjne z  rąk włodarza gminy 
otrzymali: agnieszka Daniluk 
z Wysokiego, zwyciężczyni 
w konkursie „Sołtys roku 2011” 
organizowanym przez portal 
Biała 24; adam Kulikowski 
z Krzymoszyc, zdobywca od-
znaki honorowej Zasłużony dla 
rolnictwa oraz Bogusława Ma-
łek, założycielka i kierownik 
zespołu ludowego, Jutrzenka 
z Rogoźnicy. W ramach święta 
odbył się konkurs wieńców 
żniwnych, w którym rywalizo-
wały ze sobą wszystkie wieńce 
z  korowodu dożynkowego. 

Jury zdecydowało, że pierwsze 
miejsce należy się mieszkań-
com Rogoźnicy, drugie miejsce 
przypadło Krzewicy, a trzecie 
zdobyli mieszkańcy Zaścia-
nek. Wsie, które w ykonały 
wieńce konkursowe, otrzymały 
nagrody pieniężne. Przepro-
wadzono także konkurs na naj-
piękniejsze stoisko promujące 
wieś. Do rywalizacji stanęło  
7 sołectw. Stoiska były przy-
gotowane z największą staran-
nością, a  ich pomysłodawcy 
zadbali, aby każdy z odwiedza-
jących mógł zobaczyć, czym 
dana wieś może się poszczycić.

W kategorii najpiękniejsze 
stoisko zwycięzcami okazały 
się wsie: Wysok ie, Bereza, 
Rogoźnica. Po oficjalnej czę-
ści obchodów, przyszedł czas 
na dobrą zabawę, o co zadbali 
prezentujący się na scenie arty-
ści. Wśród licznych zespołów, 

które umilały zebranym pobyt 
na dożynkach znalazło się trio 
akordeonowe oraz gminne ze-
społy ludowe: ale Baby, Przy-
jaciele, Marzenie, Nadzieja, 
Leśne Echo oraz Sami swoi. 
Za interesowanie wzbudzi ł 
występ zespołu wokalno- mu-
zycznego z Francji. obchodom 
tegorocznych dożynek towa-
rzyszyło również wiele innych 
atrakcji, m.in.: wystawa ma-
szyn rolniczych, park zabaw 
dla najmłodszych czy stoiska 
ze specjałami takimi, jak gro-
chówka czy kiełbaski serwo-
wanymi przez gospodarzy dla 
wszystkich uczestników doży-
nek. całodzienna impreza do-
żynkowa zakończyła się zabawą 
taneczną, podczas której miesz-
kańcy do późnych godzin noc-
nych świetnie bawili się przy 
muzyce zespołu Quantes.

Urszula Szubińska

g m i n a  D r e l ó w

Te g o r o c z n e  d o ż y n k i 
g m i n n e  z o r g a n i z o w a ł y 
wspólnie wsie: Drelów i Prze-
chodzisko. odby ły się one  
2 września. Przybyłych wi-
tały kolorowe stoiska i wspa-
n ia łe  w ieńce  do ż y n kowe . 
Uroczystość rozpoczęła się 
przemarszem korowodu pro-
w a d z one g o  p r z e z  p o c z t y 
sztandarowe oraz starostów 
dożynek: Krystynę ołtuszyk 
i Stanisława olesiejuka do 
kościoła paraf ia lnego Nie-
poka lanego Poczęc ia Naj-

świętszej Maryi Panny. Tam 
proboszcz ks. Wiesław Mań-
czyna, odprawił mszę świętą 
w intencji rolników i miesz-
kańców gminy. Tegoroczny 
korowód z a myk a l i  go ś c ie 
z Francji , którzy ubogaci l i 
przemarsz grą na instrumen-
tach muzycznych. Po zakoń-
cz onej  l it u rg i i  ucz estn ic y 
święta plonów przemaszero-
wali na plac przy gminnym 
centrum Kultury, gdzie miał 
miejsce dalszy ciąg uroczysto-
ści. Po prezentacjach pocztów 

DOK. NA STR. 12
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g m i n a  D r e l ó w
DOK. ZE STR. 11

sztandarow ych i   w ieńców, 
p r z e k a z a n iu  c h l e b a  o r a z 
okolicznościowych przemó-
wieniach przeszedł czas na 
w ystępy a r t y st yczne. Jako 
pierwsi wystąpil i uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Ma-
r i i  Konopnick iej w  Drelo-
wie w widowisku „Dożynki, 
do ż y n k i ”  o r a z  uc zn iow ie 
i   a b s o l w enc i  gi m n a z ju m  
nr 1 w Drelowie. Umiejętno-
ści prezentowal i też goście 
z Francji: grupa gui l lannu 
oraz a rcup ze spektak lem 
„ Pe t i t e   d a n s e r i e  p o u r  s e 
fa ire le pied ”, Zespół dzie-
cięcy tańca ludowego cho-
t y łowiacy, zespół woka lny 
Melizmat z Konstantynowa, 
a także grupy ludowe z gminy 
Drelów: KgW z Żerocina, 
Worsianki z Wors, czerwone 
Korale z Zahajek. odbyły się 
konkursy na: najpiękniejszy 
w ien iec  oraz  najp ięk n ie j-
sze stoisko promujące wieś. 
W  k on k u r s i e  n a  w i e n i e c 

Uroczystą mszą w kościele 
pod wezwaniem św. apostołów 
Piotra i Pawła rozpoczęły się  
2 września uroczystości dożyn-
kowe. Po mszy odbył się prze-
marsz korowodu dożynkowego 
z wieńcami w asyście orkiestry 
dętej oSP na stadion, gdzie 
odbyła się cześć oficjalna (pre-
zentacja wieńców, wręczenie 
gospodarzowi dożynek chleba, 
wystąpienia gości zaproszonych: 

wz ię ło udz ia ł  12 sołec t w : 
Drelów, Danówka, Dołha, 
Kwasówka, Żerocin, Worsy, 
Pereszczówka, Leszczanka, 
Strzyżówka, Łózki, Szóstka 
i  Szachy. Komisja konkur-
sowa mia ła niełat we zada-
nie, bo w tym roku wszystkie 
wieńce zasłużyły na miejsce 
na podium. ostatecznie w ka-
tegor i i  w ien iec t radycy jny 
z w yc ię ż y ły Worsy,  d r ug ie 
miejsce zajął Drelów, a trze-
cie ex quo delegacje z Szóstki 
i   Kw a sówk i .  W  k ategor i i 
wieniec współczesny komi-
sja przyzna ła w y różnien ie 
Strzyżówce. Do konkursu na 
najpiękniejsze stoisko zgłosiło 
się 12 miejscowości. Najpięk-
niejsze okazało się wykonane 
przez mieszkańców Żerocina, 
drugie miejsce zajęło stoisko 
z Leszczanki a trzecie miejsce 
ze Strzyżówki. święto plonów 
zakończyła zabawa ludowa, 
podczas której do tańca przy-
grywał zespół Romans.  (a)

g m i n a  Ł o m a z y

Podziękowali za plony
wicestarosty Jana Bajkowskiego 
i radnego sejmiku lubelskiego 
Raida Haidara oraz część arty-
styczna w wykonaniu zespołów 
muzyki rozrywkowej, kapel i ze-
społów ludowych. Starostami 
tegorocznych dożynek byli Mał-
gorzata i Jarosław Kobylińscy, 
prowadzący gospodarstwo rolne 
w Huszczy. impreza zakończyła 
się udaną zabawą ludową, trwa-
jącą do godz. 1 w nocy. (a)
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P o w i a t  b i a l s k i

Przysłowiowym strzałem 
w dziesiątkę okazał się i Bial-
ski Festiwal Sękaczy, zorgani-
zowany jak wcześniej Festiwal 
Smaków Pogranicza przez 
Starostwo Powiatowe w Bia-
łej Podlaskiej 16 września te-
ren Europejskiego centrum 
Kszta łcenia i  Wychowania 
oHP okazał się sprzyjający 
imprezie. Przyjechały bowiem 
tłumy gości zwabieni renomą 
produktu. oprócz 13 stoisk 
gminnych, podziwiać można 
było pokaz wypieku sękacza. 
Przygotowały go gospodynie 
z Pracowni Kulinariów Re-
giona lnych w  Perkowicach 
(gmina Biała Podlaska). Wy-
wiąza ły się z  zadania wzo-
rowo, dając okazję do kilkuset 
fotografii.

integralną częścią festi-
walu, zorganizowanego pod 
patronatem ministra rolni-
c t wa Stanis ława Ka lemby, 
prezesa agencji Rynku Rol-
nego Lucjana Dzwolaka, pre-
zesa agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa To-
masza Kołodzieja i marszałka 
województwa Krzysztofa Het-
mana, były koncerty zespołów 
ludowych z : Perkowic, cho-
ty łowa, Berezy, Sławacinka 
Starego, Łomaz, Styrzyńca, 
Polubicz , Studziank i , Ro-
kitna, ortela Królewskiego, 
Rossosza, Worsów, Białorusi 

Zachwyceni nie tylko smakosze

Sękacze zrobiły 
w Roskoszy furorę

i   Uk ra iny. Wzbudzi ły one 
ogromne zainteresowanie licz-
nie przybyłej widowni.

inicjatorowi imprezy sta-
rośc ie Tadeuszow i łazow-
skiemu zależy na promowaniu 
wypieku tego ciasta tradycyj-
nymi metodami i uzyskania 
dla sękacza miana produktu 
regionalnego. Na i le będzie 
to możliwe pokażą następne 
lata. Faktem jest, że sękacze 
tworzone są także w innych 
regionach kraju. Ludzie, któ-
rzy przyjechali w niedzielne 
popołudnie do Roskoszy nie 
narzeka l i na brak atrakcji . 
K aż de s toi sko cz ę s towa ło 
sw y mi w y piek ami ,  a   by ło 
w czym wybierać, bo sękacz 
sękaczowi nierówny. Różniły 
się one wielkością, kolorami 
i smakiem.

– Podoba mi się pomysł 
przygotowania takiej imprezy. 
Zdopinguje ona wielu pozo-
stających dotąd w cieniu ludzi 
do działania. Jestem przeko-
nana, że w przyszłym roku 
przybędzie wyraźnie stoisk, bo 
więcej osób zechce pochwalić 
się zdolnościami, a przy oka-
zji promować własną gminę. 
W  tym roku z gminy Bia ła 
Podlaska zgłosiło się czterech 
twórców, a wiem o istnieniu co 
najmniej kilkunastu – uważa 
Boż enna Pawl ina-Ma k sy-
miuk , dy rektor gminnego 
ośrodka Ku ltu r y w  Bia łe j 
Podlaskiej.

Jurorzy, którzy odwiedzili 
wszystk ie stoiska, ocenia l i: 
sma k w y robu ,  or yg ina lny 
w yg l ąd i   w ie l koś ć  c i a s t a . 
Zwycięży ła Monika Litwi-
niuk z Zakal inek w gminie 
Konstantynów. W  nagrodę 
ot rzymała robot kuchenny 
MPM Kasia. Drugą nagrodę 
w  postac i  robota k uchen-
nego Philips zdobyła Miro-
sława Brodacka ze Studzianki 
w gminie Łomazy, natomiast 
trzecią nagrodę, premiowaną 
maszynką elektryczną do mie-
lenia mięsa uzyskali Justyna 

i Marian Karwaccy z Roma-
szek w gminie Rossosz. Jurorzy 
przyznali też 10 wyróżnień. 
Zasłużyli na nie: anna Mi-
rońska z Huszczy w gminie 
Łomazy, Dorota Laskowska 
z  Wisek w  gminie Tuczna, 
aniela Jadczak z Klonownicy 
Dużej w gminie Rokitno, Bar-
bara Maksymiuk z czosnówki 
w gminie Biała Podlaska, Ewa 
i  Jan Bujnikowie z Huszczy 
w  gminie Łomazy, Wanda 
Lipińsk a z   Kośc ien iew icz 
w gminie Piszczac, Wiesław 
Nestorowicz z międzyrzeckiej 
firmy Wines, Pracownia Kuli-
nariów Regionalnych z Perko-
wic w gminie Biała Podlaska, 
Koło aktywnych Kobiet z Ło-
baczewa w gminie Terespol 
oraz Beata Frończuk z Horo-
dyszcza w gminie Wisznice. 
Nagrodzono ich urządzenia 
gospoda r s t wa domowego. 
Zdaniem obserwatorów im-
preza na leża ła do udanych 
i można spodziewać się, ze 
następnie nie będą gorsze, bo 
organizatorzy liczą na więk-
szy udział wystawców, w tym 
także z Wilna na Litwie.

Istvan Grabowski
fot. Grzegorz Siemakowicz
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Kiedy we wrześniu 1912 
roku, w  Sławat yczach nad 
Bugiem, wyświęcano cerkiew 
opieki Matki Bożej, chyba nikt 
nie przypuszczał, jak trudne 
lata nadchodzą dla całych rzesz 
ludzi wierzących w Boga i dla 
tutejszych prawosławnych. Ko-
lejne lata XX wieku, przynosiły 
bieżeństwo, wojny, burzenie 
cerkwi i  zamienianie ich na 
kościoły, totalitarne reżimy, 
kolejne przesiedlenia. To, że 
sławatycka cerkiew przetrwała 
jest prawdziwym cudem. Za ten 
cud, 1 i 2 września, dziękowano 
podczas uroczystości jubileuszu 
stulecia wyświęcenia cerkwi. 
Przybyli na nie wierni ze Sła-
watycz i okolic, a  także byli 
opiekunowie cerkwi, kolejni na-
miestnicy monasteru św. onu-
frego w Jabłecznej – metropolita 
warszawski i całej Polski Sawa, 
arcybiskup lubelski i chełmski 
abel, biskup gorlicki Paisjusz.

Początk i paraf i i prawo-
sławnej w Sławatyczach sięgają 
głęboko, bo XV wieku. Fun-
datorem pierwszej cerkwi był 
Ursuł Wołoszyn, dworzanin 
aleksandra Jagiellończyka. Za 
kolejnych właścicieli Sławaty-
cze, tutejsze świątynie, i wie-
lowyznaniowa i wielonarodowa 
społeczność, przeżywały swoje 
lepsze i gorsze czasy. gdy we-
szła w życie unia brzeska, tu-
tejszą cerk iew prawosławną 
zmieniono na grekokatolicką. 
Po kasacie unii, ponownie ery-
gowano tu parafię prawosławną. 
Mimo kapitalnych remontów, 
ząb czasu odznaczał się na cer-
kwi. Na początku XX wieku 
tutejszym proboszczem był 
o. Włodzimierz antonowicz, 
który o sławatyckiej świątyni 
pisał: – cerkiew drewniana, 
zimna, pokryta gontem, dwu-
spadowa, o dwóch kopułach, 
wybudowana z materiału sta-
rej cerkwi Wniebowstąpienia 
Pańskiego w 1721 roku przez 
księżną annę Radziwiłł, która 
poprzednią cerkiew kazała ro-
zebrać i przenieść na koniec 
osady, a  na miejscu cerkwi 

100-lecie wyświęcenia cerkwi
Sławatycki cud

zbudowała łaciński kościół. 
cerkiew zestarzała się do tego 
stopnia, że remontowanie jej 
jest niemożl iwe. W  bardzo 
złym stanie była też plebania. 
Mimo trudności, paraf ianie 
podjęli się trudu budowy. i tak 
w 1907 roku ukończono dom 
parafialny projektu architekta 
diecezjalnego aleksandra Pu-
ringa. W tym czasie w diecezji 
chełmsko-warszawskiej było 
prowadzonych wiele budów. 
Początkowo władze cerkiewne 
nie chciały się zgodzić na ko-
lejną, ale w 1910, po wysiłkach 
proboszcza, zawiązano komitet 
budowy cerkwi. W jego skład 
weszli, między innymi, prze-
łożony monasteru w Jabłecznej 
archimandryta Seraf im (os-
troumow), proboszcz o. anto-
nowicz, sponsor – pochodzący 
z Tuły, z rodu rosyjskich kup-
ców, fundatorów wielu cerkwi, 
K laudiusz Paschałow. i  tak 
w 1912 roku, na działce w cen-
trum miejscowości ukończono, 
i we wrześniu tego samego roku 
wyświęcono sławatycką perełkę 
– cerkiew opieki Matki Bożej, 
projektu wspomnianego alek-
sandra Puringa. Jej filigranowa 
architektura i dziś zachwyca 
każdego przejeżdżającego przez 
Sławatycze. Zgrabną, strzelistą 
bryłę przecinają wysokie okna. 
Jasne detale wykończenia ele-
wacji odcinają się od ceglanych 
ścian. W półkolistych płaszczy-
znach przy dachu widać pozo-
stałości malowideł z ikonami. 
Pozostałości, bo choć cerkiew 
wciąż zachwyca, by jaśnieć peł-
nią swego blasku potrzebuje 
remontu. Wrażenie robi i sama 
cerkiew i jej historia.

Według podobnego pro-
jektu, mniej w ięcej w  t ym 
samym czasie, powstało pięć 
cerkwi. Została jedna, sławaty-
cka, dziś jest pamiątką po po-
zostałych. cerkwie w Kryłowie 
i w oszczowie, w gminie Doł-
hobyczów, zburzono w czasie 
akcji burzenia prawosławnych 
cerkwi w 1938 roku. Kolejne 
dwie prawosławne świątynie – 

w miejscowości Krupe, między 
chełmem a Krasnymstawem, 
i w Topólczy, koło Szczebrze-
szyna, zamieniono na kościoły 
rzymskokatolickie.

Sławatycka cerk iew jest 
pomnikiem pamięci i o innych 
w ydarzeniach dot yczących 
prawosławnych mieszkań-
ców tej ziemi. Po kilku latach 
od jej wyświęcenia, cerkiew 
na pewien czas opustoszała. 
Fala bieżeństwa, zgarnęła ze 
sobą w głąb Rosji tutejszych 
wiernych. Podczas pierwszej 
wojny światowej mieścił się 
w niej szpital wojskowy. Potem, 
w 1938 roku, wojsko zajechało 
także przed tę cerkiew. Kiedy 
zaczęto wynosić z niej ikony, 
ruchome sprzęty, ludzie z pła-
czem rzucili się do ratowania 
cerkwi. ale drogę zagrodzili 
im żołnierze. W tym samym 
czasie, w kościele stojącym do-
kładnie na przeciwko, po dru-
giej stronie ulicy, skończyła się 
msza. Wyszedł ksiądz i wierni. 
– chcecie zburzyć cerkiew? To 
zacznijcie od kościoła – miał 
powiedzieć duchowny. Po tej 
interwencji wojsko i robotnicy 
odjechali, a sprawę sławatyckiej 
cerkwi miano rozpatrzyć później.

W  czasie drugiej wojny 
światowej życie parafii i cerkwi 
toczyło się w miarę spokojnie. 
Rok 1947 i akcja Wisła zadały 
wielk i cios prawosławnym, 
którzy pod przymusem, bez 
prawa powrotu przez piętna-
ście lat, musieli opuścić swoje 
domy i świątynie, i wyjechać 
na Mazury i Pomorze. Sława-
tycką cerkiew, z powodu braku 
wiernych, zamknięto. Rozbu-
dzone wcześniej napięcia mię-
dzy religiami i narodowościami 
wciąż żyły. cerkiew, pamiątka 

po mieszkających w Sławaty-
czach od wieków prawosław-
nych, stała się obiektem agresji 
miejscowych. Wybito wszyst-
kie szyby, w środku urządzano 
libacje alkoholowe, załatwiano 
potrzeby fizjologiczne – o tym 
wszystkim można przeczytać 
w dzienniku sławatyckiej cer-
kwi spisywanym przez tutej-
szego wieloletniego starostę 
Maksyma Szaleckiego. Był on 
kolejarzem, dlatego uniknął 
wywiezienia. W 1957 roku, 
przyjechał z chełma na oj-
cowiznę. Zbierał opowieści 
naocznych świadków o besz-
czeszczeniu cerkwi w latach, 
kiedy nie było tu prawosław-
nych. ale czasy, kiedy on po-
wrócił do Sławatycz, wciąż nie 
były łatwe. Zeszyt, Dniewnik 
zapisi Sławatyckoj św. Wo-
zniesieńskoj cerkwi, Maksym 
Szalecki schował w tajnej szu-
f ladzie w anałojczyku. Znale-
ziono go zupełnie niedawno, 
podczas wymiany anałojczyków 
na nowe.

Ludz ie  ba l i  s i ę  mów ić 
wprost, co się działo w sława-
tyckiej cerkwi, ale o wydarze-
niach z roku 1950 pamiętali. 
Jak opisuje Maksym Szale-
ck i ,  prawosławnych w tedy 
w Sławatyczach nie było. Do 
opuszczonej cerkwi nie była 
doprowadzona elektryczność, 
ale pewnej nocy nad cerkwią 
pojawiła się pewna światłość 
wydobywająca się z ołtarza. 
Niezwykłe światło było wi-
doczne w promieniu dziesię-
ciu kilometrów. Przechodzący 
patrol graniczny obudził kilku 
mieszkańców Sławatycz i kato-
lickiego księdza Pastewskiego. 
Po tym zdarzeniu starsi miesz-
kańcy, katolicy, przez jakiś czas 
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zbierali się pod drzwiami cer-
kwi, klęcząc i płacząc modlili 
się. Ksiądz Pastewski kazał 
oczyścić cerkiew i zabić drzwi 
deskami, aby nikt więcej nie 
bezcześcił Domu Bożego.

Tak cerk iew doczeka ła 
powrotu wiernych – garstki, 
spośród tych prawosławnych, 
k tórzy zosta l i  w ysied len i . 
Dzięki staraniom przełożonego 
monasteru w Jabłecznej archim-
nadryty Eulogiusza w 1965 
roku władze państwowe zgo-
dziły się na otwarcie cerkwi 
i  przeprowadzenie ma łych 
remontów. cerkiew w Sława-
tyczach doczekała ożywienia 
życia zakonnego w pobliskim 
monasterze w Jabłecznej i re-
stytuowania diecezji lubelsko-
-chełmskiej. Do 1998 roku była 
pod opieką braci monasterskiej 
z Jabłecznej. Później, tutejszą 
parafię obsługiwał kler diecezji. 
Niewielu wiernych, brak domu 
parafialnego, powodowały, że 
baciuszki na stałe w Sławaty-
czach nie było.

– S ławat ycze znam od 
1971 roku – opowiada władyka 
Paisjusz. – Wtedy mój tato,  
o. Piotr, był na paraf ii w Za-
błociu. Przyjeżdzaliśmy tu na 
Pokrowę i Wozniesienije. Po-
tem, kiedy namiestnikiem w Ja-
błecznej był dzisiejszy władyka 
abel, jako mnich przyjeżdża-
łem tu na służby. Dwanaście 
kilometrów, zimą i latem, po-
kony wałem na rowerze, bo 
to był najlepszy, niezawodny 
środek lokomocji. W miarę 
możliwości dbaliśmy z braćmi 
o  cerk iew. Kiedyś rowerem 
wiozłem chodniki, a mężczyźni 
pod sklepem wyśmiewali się. 

Byłem też administratorem 
sławatyckiej parafii, ale i póź-
niej, kiedy zostałem przełożo-
nym monasteru, starałem sie 
przynajmniej raz w miesiącu 
tu służyć. Tu wszystko było 
budujące – garstka wiernych 
zawsze obecnych na nabożeń-
stwie, mały, ale dobry chórek. 
Dach w cerkwi przeciekał. Po 
wielu staraniach, w 1997 roku 
udało się zakupić blachę. My-
śleliśmy, że wystarczy tylko ją 
wymienić. ale po rozpoczęciu 
remontu okazało, że pracy jest 
znacznie więcej. Krzyże po pro-
stu się rozsypały. W Hajnówce, 
w Hamechu, w dobrej cenie 
udało się zrobić nowe. Remont 
pochłonął wiele pieniędzy, więc 
już dzwonnicy, która na szczęś-
cie nie przeciekała, nie prze-
krywaliśmy. Wiele wysiłków 
włożył władyka abel. Nawet 
w Moskwie myślał o Sławaty-
czach. Kiedyś będąc właśnie 
w Rosji zadzwonił do mnie 
z  informacją, że dowiedział 
się o sprzedaży działki blisko 
sławatyckiej cerkwi. Udało się 
ją kupić. Wcześniej diecezja 
chciała kupić inną działkę, ale 
kiedy rozniosła się wieść, że 
są nią zainteresowani prawo-
sławni, cena znacznie wzrosła.

Nową plebanię udało się 
zbudować w 2002. Mógł tu za-
mieszkać baciuszka. od 2002 
roku proboszczem w Sławaty-
czach jest o. Michał Wasilczyk. 
Do parafii należy też cerkiew 
filialna w Janówce. Wiernych 
jest niewielu, około sześćdzie-
sięciu, ale udało im się z bło-
gosławieństwa Władyki abla 
wykorzystać do swojej cerkwi 
dzwony (2 małe dzwony z daw-

nej cerkwi w Kodniu i duży 
dzwon podczas wymiany na 
nowe z lubelskiej katedry), które 
zawieszono w ramach ćwiczeń 
straży pożarnej. – o. Michał 
współpracować z innymi i zjed-
nywać ich cerkwi umie – opo-
wiadają ci, którzy go znają.

Parafia choć mała żyje i pa-
mięta o swojej historii. Podczas 
kretsnego chodu poświęcono 
krzyż upamiętniający ród Pas-
chałowych, fundatorów cerkwi 
i wszystkich zmarłych parafian.

o  koniecznośc i dbania 
o to, co dostajemy od przod-
ków podczas jubileuszowych 
uroczsytości metropolita Sawa 
mówił – Każda chrześcijań-
ska świątynia jest zwieńczona 
krzyżem, świadczącym o wie-
rze tych, którzy do niej wcho-
dzą . Bo cerk iew to przede 
wszystkim miejsce modlitwy, 
niebo na ziemi, przez które 
człowiek jednoczy się z nie-
bem, z Bogiem. To Bóg, po-
zwol i ł nam, rozproszonym 
mieszkańcom południowego 
Podlasia zebrać się i podzię-
kować za ten dzień. Poprzez 
swoją obecność aktua l izu-
jemy to, co zdarzyło się sto lat 
temu. czas zbiera wszystko. 
Zabrał naszych braci i siostry, 
na których miejsce przyszły 
nowe pokolenia, które wcho-
dzą w historię, pozostawioną 
przez poprzedników. Właś-
nie za to, co pozostawili nasi 
przodkowie – prawosławną 
wiarę i  tę cerkiew powinni-
śmy dziękować Bogu. Ta cer-
kiew ma sto lat i przechodziła 
różne dzieje. Był czas kiedy 
by ła bezczeszczona rękami 
złych ludzi. ale przetrwała. 
Tego miejsca miało nie być, 
ale ono jest. Wiara ludzi, któ-
rzy zosta l i stąd wysiedleni, 
działa też tam gdzie przyszło 
im żyć. Na zachodzie Polski 
są cerkwie, jest i diecezja. To 
przyk ład na to, że Bóg wy-
stawia ludzi na próby, ale też 
kochającym go, pomaga je 
przezwyciężyć.

Metropolita przywitał też 
obecnych na uroczystościach 
duchownych rzymskokatoli-
ckich i pochwalił dobrze pro-
wadzony przez matuszkę Ewę 
Wasi lczyk chór pa ra f ia lny 
i chórek złożony z najmłod-

szego pokolenia w paraf ii. – 
To mała parafia, ale ma przed 
sobą perspektywy, bo jest tu 
proboszcz ,  je st  dom pa ra-
fialny – mówił władyka abel. 
– Życie tej paraf ii utwierdza 
w nas wiarę w słowa Nie bój 
się małe stado.

Władyka abel przywitał 
też delegację Patriarchatu Mo-
skiewskiego, z diecezji smo-
leńskiej w osobie ks. dziekana 
Bazylego Mowczaniuka oraz 
ks. antoniego z Jarcewa. ich 
obecność jest znakiem ducho-
wej łączności między prawo-
sławnymi w Rosji i w Polsce, 
a wyrazem tej łączności jest 
postać św. męczennika biskupa 
Serafima (ostroumowa) – ar-
chimandryty jabłeczyńskiego, 
jednego z budowniczych sła-
watyckiej cerkwi, późniejszego 
biskupa bia lsk iego, nowego 
męczennika, który został za-
mordowany w lesie katyńskim. 
o jego życiu piszemy obok.

W uroczystościach wziął 
również udział gość z Brześcia, 
ks. Mikołaj, proboszcz cerkwi 
św. Mikołaja w twierdzy brze-
skiej oraz duchowieństwo po-
bliskich parafii.

obchodom 100-lecia cer-
kwi sławatyckiej 2 września 
towarzyszyły dzięki uprzej-
mo ś c i  dy rek tor a  i mpre z y 
w gminnym ośrodku Kul-
tury: wystawa z prelekcją ikon 
wykonanych przez osadzonych 
z różnych zakładów karnych, 
której opiekunem jest ks. Je-
r z y  ig nac iu k z   W łodaw y, 
kapelan więziennictwa oraz 
wykład na temat akcji „Wisła” 
1947 roku, który poprowadził  
dr grzegorz Kuprianowicz, 
prezes Towarzystwa Ukraiń-
skiego, adiunkt w Zakładzie 
Historii Najnowszej UMcS 
w  Lubl in ie. W  dniach 7-9 
września odbył się plener foto-
graficzny zorganizowany przez 
paraf ię i p. Tadeusza Żaczka. 
Nie jest to ostatnia impreza 
współtowarzysząca odchodom 
100-lecia naszej perełki sła-
watyckiej, gdyż w najbliższym 
czasie odbędzie się młodzie-
żowy turniej piłki halowej oraz 
rajd rowerowy dla dzieci, na 
które serdecznie zapraszamy.

Natalia Klimuk 
ks. Micha Wasilczyk
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Mszą świętą, celebrowaną 
przez ks. kanonika Józefa Brzo-
zowskiego, dziekana dekanatu 
międzyrzeckiego, proboszcza 
paraf ii św. Mikołaja w Mię-
dzyrzecu Podlaskim rozpoczęto 
powiatową inaugurację roku 
szkolnego 2012/2013. W Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. Unitów Podlaskich 
w Międzyrzecu Podlaskim 5 
września spotkały się delega-
cje i poczty sztandarowe szkół 
ponadgimnazjalnych z powiatu 
bialskiego.

Urocz y stość rozpocz ę-
cia nowego roku, prowadzona 
przez młodzież uczęszczającą 
do Zespołu Szkół Ponadgim-
nazja lnych w  Międzyrzecu 
Podlaskim, rozpoczęła się od 
prezentacji pocztów sztanda-
rowych poszczególnych szkół 
prowadzonych przez powiat 
bialski. otworzył ją dyrektor 
szkoły arkadiusz Stefaniuk, 
który powitał zaproszonych 
gości. Wśród nich byli: poseł 
Franciszek Jerzy Stefaniuk, 
wicestarosta Jan Bajkowski, 
Marzenna andrzejuk, urzędu-
jący członek Zarządu Powiatu 
w Białej Podlaskiej, andrzej 
Mironiuk, kierownik oddziału 
Zamiejscowego w Białej Pod-
laskiej Kuratorium oświaty 
w Lublinie, Jadwiga Roma-
niuk, kierownik LScDN, od-
dział w Białej Podlaskiej, artur 
grzyb, burmistrz Międzyrzeca 
Podlask iego, Mirosław Ka-
płan, wójt gminy Międzyrzec 
Podlaski, przedstawiciele Rady 
Powiatu w Białej Podlaskiej, 
Marianna Tumiłowicz, dyrek-
tor wydziału spraw społecz-
nych Starostwa Powiatowego, 
dyrektorzy i emerytowani dy-
rektorzy szkół i poradni psy-
chologiczno – pedagogicznych 
prowadzonych przez powiat 
bialski, przedstawiciele związ-
ków zawodowych zrzeszają-
cych nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i poradniach psy-
chologiczno – pedagogicznych 
prowadzonych przez powiat 

Inauguracja nowego 
roku szkolnego

bialski, nowo mianowani na-
uczyciele, uczniowie otrzy-
mujący stypendium starosty 
bialskiego wraz z rodzicami, 
a także nauczyciele i młodzież 
Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Międzyrzecu Pod-
laskim.

Na początku dyrektor do-
konał prezentacji szkoły, a na-
stępnie wyrażając wdzięczność 
za pomoc i wsparcie wręczył 
szklane statuetki na ręce na-
stępujących osób: Przemysława 
Litwiniuka – Radzie Powiatu 
w Białej Podlaskiej, którą ode-
brali wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Zbigniew Kot i Ma-
riusz Filipiuk, Tadeusza Ła-
zowskiego, starosty bialskiego 
którą odebrał wicestarosta Jan 
Bajkowski, Marianny Tumiło-
wicz, dyrektora wydziału spraw 
społecznych, posła Franciszka 
Stefaniuka oraz Wiesława Le-
cyka, przyjaciela szkoły.

Po wręczeniu statuetek dy-
rektor przekazał głos wicesta-
roście Janowi Bajkowskiemu, 
któr y przedstawi ł sy tuację 
oświaty w powiecie bialskim 
i kraju. Jednocześnie zwrócił 
się do przedstawiciela wła-
dzy ustawodawczej o zmiany 
w  przepisach dot yczących 
oświaty, a przede wszystkim jej 
finansowania, co zapewniłoby 
utrzymanie szkół, a nie ich li-
kwidację.

głos zabrali też: w imie-
niu kuratora oświaty andrzej 
Mironiuk, poseł Franciszek 
Stefaniuk oraz przewodnicząca 
Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego oddziału Powiatowego 
w Białej Podlaskiej Teresa Si-
doruk, która na zakończenie 
wystąpienia wręczyła dyrekto-
rowi Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych upominek w postaci 
figurki ławeczki szkolnej.

Podczas inauguracji wice-
starosta Bajkowski wręczył pię-
ciu nauczycielom powierzenia 
stanowiska dyrektora szkoły 
i poradni psychologiczno – pe-
dagogicznej oraz jednemu peł-

nienie obowiązków dyrektora 
szkoły. Do nich należą: Barbara 
Kukieła w Poradni Psycholo-
giczno – Pedagogicznej w Mię-
dzyrzecu Podlaskim, Monika 
Władyczuk – Pakuła w Liceum 
ogólnokształcącym w Wisz-
nicach, arkadiusz Stefaniuk 
w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Międzyrzecu Pod-
laskim, Krzysztof adamowicz 
w Liceum ogólnokształcącym 
w Międzyrzecu Podlaskim, Ro-
bert Matejek w Zespole Szkół 
Ekonomicznych w Między-
rzecu Podlaskim i Mieczysław 
Romaniuk w Zespole Szkół 
w Małaszewiczach. W kolejnej 
części uroczystości wicestaro-
sta wręczył akty nadania stop-
nia nauczyciela mianowanego 
następującym nauczycielom: 
Helenie głowackiej, nauczy-
cielowi języka rosyjskiego Ze-
społu Szkół w Małaszewiczach, 
Mariuszowi Matysiukowi, na-
uczycielowi wspomagającemu 
oraz wychowania f izycznego 

Zespołu Szkół Ponadg im-
nazja lnych w  Międzyrzecu 
Podlask im, Beacie Jaśniak, 
nauczycielowi przedmiotów 
zawodowych Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Mię-
dzyrzecu Podlaskim, Lidii Dą-
browskiej nauczycielowi chemii 
i fizyki Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Międzyrzecu 
Pod lask im. Dy rektor Ma-
rianna Tumiłowicz odczytała 
tekst roty ślubowania, a nowo 
mianowani nauczyciele złożyli 
ślubowanie.

Uroczystość powiatowego 
rozpoczęcia roku szkolnego 
była okazją do wręczenia sty-
pendiów starosty bialskiego 
ufundowanych przez Radę Po-
wiatu za wybitne osiągnięcia 
w nauce następującym osobom: 
Łukaszowi Smalowi, uczniowi 
Liceum ogólnokształcącego 
w  Międzyrzecu Podlask im, 
Patrycji Borysiuk, uczennicy 
Zespołu Szkół Ekonomicznych 
w  Międzyrzecu Podlask im, 

DOK. NA STR. 17
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agnieszce ignaciuk, uczennicy 
Liceum ogólnokształcącego 
w Wisznicach, Emilii Kaliń-
skiej, uczennicy Liceum ogól-
nokształcącego w Wisznicach, 
izabeli galimskiej, uczennicy 
Zespołu Szkół w Janowie Pod-

laskim, Katarzynie Małacho-
wicz, uczennicy Zespołu Szkół 
w Małaszewiczach, Patrycji 
Hurman, uczennicy Zespołu 
Szkół ogólnokształcących nr 1 
w Terespolu, Wojciechowi Ma-
karukowi, uczniowi Zespołu 

Szkół Ponadgimnazja lnych 
w Międzyrzecu Podlaskim.

inaugurację uświetniło wy-
stąpienie uczniów ZSP w Mię-
dzyrzecu, którzy zadedykował 
swój program nauczycielom. 
Powiatowa inauguracja roku 

szkolnego zakończona została 
podziękowaniami oraz słowami 
uznania za trud w przygoto-
wanie powyższej uroczystości 
wyrażonymi przez wicestarostę 
Jana Bajkowskiego. 

M.D.

W dniach 7-9 września Lub-
lin stał się kulinarną stolicą Pol-
ski. Wszystko zaś za sprawą iV 
edycji Europejskiego Festiwalu 
Smaku ,zorganizowanego przez 
departament promocji i tury-
styki Urzędu Marszałkowskiego, 
miasto Lublin i Stowarzysze-
nie Kresowa akademia Smaku. 
W tym roku festiwal zyskał sil-
nego partnera. Był nim instytut 
adama Mickiewicza w Warsza-
wie, narodowa instytucja kultury. 
Tematem przewodnim tegorocz-
nego festiwalu była „Prowansja 
Wschodu”. W przeciągu trzech 
dni odbywały się kulinarne pre-
zentacje miast i gmin, podczas 
których można było uczestni-
czyć w gotowaniu i degustowa-
niu potraw. odbyły się pokazy 
mistrzów, warsztaty dobrego 
smaku i dziesiątki degustacji. 
gmina Kodeń także miała swoje 
pięć minut. Liczna delegacja 
z wójtem na czele zawitała do 
Lublina 9 września. Na „Scenie 
smaku” zlokalizowanej na Placu 
po Farze przedstawiona została 
historia gminy Kodeń. Następnie 
zespół śpiewaczy Jarzębina z Za-
błocia wykonał kilka utworów ze 
repertuaru pieśni nadbużańskich. 
głównym punktem kodeńskiego 
programu były potrawy przygo-

Kodeński smak w Lublinie
towywane pod czujnym okiem 
kamer oraz licznie zgromadzo-
nych widzów. Jako pierwsza 
zaprezentowała się Danuta Pie-
trusik, która przygotowywała 
aromatyczną łopatkę z dzika. 
Tuż po niej kulinarne zdolności 
prezentował brat Mariusz Woj-
dowski oMi, który przyrządzał 
łososia. Kucharze podczas przy-
gotowywania popisowych dań 
dzielili się swoim kulinarnym 
doświadczeniem z widzami. 
Zgromadzeni z niecierpliwością 
oczekiwali, kiedy będzie można 
spróbować potraw przygoto-
wanych na scenie, gdyż zapach 
był nieziemski. W międzycza-
sie zaproszeni goście i zebrani 
uczestnicy festiwalu otrzymali 
bukieciki z ziół zebranych na ko-
deńskiej Kalwarii, aby ich zapach 
przypominał o gminie i zapraszał 
w te strony. Ponadto gminne 
centrum Kultury Sportu i Tury-
styki wspólnie z kilkoma miesz-
kańcami gminy przygotowało 
promocyjną degustację. Można 
było spróbować pierogów z serem 
i miętą, aromatycznych lawen-
dowych ciasteczek, swojskiego 
chleba na zakwasie ze smalcem, 
drożdżowych strucli i wielu in-
nych smakołyków.

Iwona Łuciuk

Województwo lubelskie

DOK. ZE STR. 16



18  czasopismo samorządu powiatu bialskiego 9/2012

g m i n a  Te r e s p o l

3 września był dniem in-
aug u rac j i  rok u s zkol nego 
2012/2013 w szkołach gminy Te-
respol. Każda z uroczystości była 
poprzedzona mszą świętą dla 
uczniów i ich rodziców. Dzień 
ten był również okazją do poin-
formowania społeczności szkol-
nej o zmianach, jakie zaistniały 
w związku z pełnieniem funkcji 
dyrektorów szkół. W Zespole 
Szkół im. K. Makuszyńskiego 
w Małaszewiczach nastąpiła 
zmiana na stanowisku dyrektora 
szkoły. 31 sierpnia zakończyła 
się kadencja sprawowania funk-
cji dyrektora przez Jolantę Żuk 
– Sikorską. Dlatego też na uro-
czystości rozpoczęcia roku wójt 
Krzysztof iwaniuk podziękował 
dyrektor za 5 lat pracy w szkole, 
za oddanie sprawom uczniów, za 
troskę o edukację i wychowanie 
młodego pokolenia, za dbałość 
o rozwój powierzonej placówki. 
Przedstawił też wszystkim i po-
witał nowego dyrektora szkoły 
wyłonionego w konkursie Mał-
gorzatę Sowa, która od 1 wrześ-
nia br. do 31 sierpnia 2017 roku 
będzie pełniła tę funkcję. Wójt 
dokonał także wręczenia aktu 
nadania stopnia nauczyciela 
mianowanego nauczycielowi 
przedszkola, Justynie Tarasiuk – 
Wojciekiewicz.

Do szkoły już czas
Do  Zespołu Szkól im. orła 

Białego w Kobylanach na uro-
czystość szkolną przybył Bogdan 
Daniluk, sekretarz gminy Teres-
pol, który wręczył  dotychczaso-
wej dyrektor Bożenie Konieczka 
powierzenie funkcji dyrektora 
na kolejne 5 lat, tj. do 31 sierpnia 
2017 roku. Uroczystość ta była 
także okazją do wręczenia ak-
tów nadania stopnia nauczyciela 
mianowanego nauczycielom, któ-
rzy w czasie przerwy wakacyjnej 
przystąpili do postępowania egza-
minacyjnego. Stopień nauczyciela 
mianowanego z rąk sekretarza 
otrzymali: ilona Wysokińska, 
nauczyciel języka polskiego, ad-
rian Tokarski, nauczyciel języka 
angielskiego i  ks. Sławomir 
Pleszczyński, nauczyciel religii. 
31 sierpnia upłynął również ter-
min sprawowania funkcji dyrek-
tora  przez Mariolę Borodziuk. 
o fakcie przedłużenia powierze-
nia stanowiska dyrektora  Szkoły 
Podstawowej im. Juliana Ursyna 
Niemcewicza w Neplach dotych-
czasowej dyrektor,  poinformo-
wała zebranych i akt powierzenia 
wręczyła Marzena andrzejuk, 
kierownik Zespołu Ekonomiczno 
– administracyjnego Szkół w Te-
respolu. Sprawowanie funkcji po-
wierzono na kolejne 5 lat, tj. do 31 
sierpnia 2017 r. (a)
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W dniach 14 – 21 sierpnia 
br. w Europejskim centrum 
Kszta łcenia i  Wychowania 
oHP w Roskoszy odbywała 
się międzynarodowa wymiana 
młodzieży z  Polsk i i  Litwy 
w ramach projektu „azymut na 
aktywność”, akcji 1.1. programu 
„Młodzież w działaniu”. Wzięło 
w niej udział 16 uczestników, 
3 liderów oraz koordynator pro-
jektu. głównym celem działań 
była integracja młodych ludzi, 
rozwijanie poczucia solidarno-
ści i pogłębianie zrozumienia 
pomiędzy młodzieżą w środo-
wisku międzynarodowym, po-
znawanie innych kultur, a także 
promowanie podejmowania 
własnych inicjatyw i aktywno-
ści zarówno w lokalnym środo-
wisku, jak i na rzecz budowania 
wspólnej Europy. Uczestnicy 
realizowali wspólne zaintere-
sowania aktywnego spędzania 
czasu na świeżym powietrzu 
z elementami technik surviva-
lowych, nabywając przy tym 
nowe umiejętności, doceniając 
walory przyrody i potrzebę jej 
ochrony.

Podczas wymiany młodzież 
zgłębiała sztukę przetrwania 
w lesie poznając tajniki przewi-

Inicjatywy OHP

Survivalowy azymut 
na aktywność

dywania pogody, pozyskiwania 
i uzdatniania wody do picia, 
maskowania i  bezg łośnego 
poruszania się, rozpalania og-
niska bez zapałek, budowania 
szałasu, odnajdywania północ-
nego kierunku oraz wyznacza-
nia azymutu. Zajęcia w szkole 
przetrwania – ścianka wspi-
naczkowa, most l inowy, ty-
rolka, strzelanie z łuku – uczyły 
zdrowego współzawodnictwa, 
pogłębiania relacji między-
ludzkich oraz poszanowania 
i tolerancji dla drugiego czło-

wieka bez względu na dzielące 
różnice. Ponadto uczestnicy 
wymiany brali udział w grach 
i  zabawach integracy jnych, 
bawili się przy ognisku, uczyli 
się udzielać pierwszej pomocy, 
uczestniczyli w wędrówkach 
na orientację oraz organizowali 
wieczorki narodowe czerpiąc 
wiedzę z bogactwa kulturo-
wego, tradycji i obrzędów in-
nych krajów.

Młodzież odwiedziła Lub-
lin, oglądając najważniejsze za-
bytki, uczestnicząc w Jarmarku 

Jagiellońskim i zajęciach eduka-
cyjnych w Muzeum Wsi Lubel-
skiej. W programie znalazło się 
także zwiedzanie Białej Pod-
laskiej oraz Krajobrazowego 
Parku Narodowego „Podlaski 
Przełom Bugu”.

Uwieńczeniem wymiany 
była zorganizowana uroczysta 
konferencja prasowa, podczas 
której młodzi ludzie z Polski 
i Litwy zaprezentowali nabyte 
umiejętności, podziel i l i się 
wrażeniami oraz wyrazili siebie 
w części artystycznej. Podczas 
pobytu w Roskoszy uczestnicy 
projektu z dnia na dzień sta-
wali się drużyną z krwi i kości. 
Mieli szansę oderwać się od ru-
tynowych zajęć, przeżyć praw-
dziwą przygodę, nauczyć się 
podstaw survivalu oraz poznać 
siebie poprzez poznanie i zro-
zumienie przyrody. Ewaluacją 
projektu na jego uczestników 
będzie zaplanowana kontynua-
cja projektu po stronie partnera 
z Litwy. W najbliższym czasie 
w ramach projektu „azymut na 
aktywność” zostanie wydany 
folder o wymianie przedstawia-
jący kwestie survivalu i główne 
zagadnienia wymiany.

Małgorzata Zając
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W dniach 27 - 29 wrześ-
nia mieszkańcy Białej Podla-
skiej świętowali dni patrona 
miasta ,  św iętego Micha ła 
archanioła. Pierwszym ak-
centem obchodów była czwart-
kowa uroczystość jubileuszu 
90. rocznicy powstania Koła 
B i a l c z a n  z o r g a n i z o w a n a  
w sali konferencyjnej urzędu 
miasta. główne uroczystości 
miały miejsce w 28 września. 
W budynku Urzędu Miasta 
zorganizowano wspólną sesję 
Rady Miasta i Rady Powiatu. 
Podczas sesji prezydent miasta 
andrzej czapski wręczył tytuł 
honorowego obywatela miasta 
prof. dr hab. med. Tadeuszowi 
Lewińskiemu, zaś tytuł zasłu-
żonego dla miasta doktorowi 
Szczepanowi Kalinowskiemu. 
Starosta Tadeusz Łazowski 

Dni patrona 
Białej Podlaskiej

oraz przewodniczący Rady Po-
wiatu Przemysław Litwiniuk 
wręczyli odznaczenia Zasłu-
żony dla powiatu bialskiego 
dla: Jana Buczyły, rzeźbiarza  
z Samowicz, anny czobodziń-
skiej-Przybysławskiej, dyrektor 
Muzeum w Romanowie, Kazi-
mierza Kusznierowa, kierow-
nika Wiejskiego Domu Kultury  
w Lubence oraz Leona Szab-
luka , rzeźbia rza ludowego  
z Malowej góry. Poza uroczy-
stościami w urzędzie, na Placu 
Wolności odbywał się Vii Jar-
mark Michałowy. Już od 10 
rano trwał kiermasz produktów 
ludowych i regionalnych, za-
prezentowały się ogródki dział-
kowe z terenu miasta. Występy 
sceniczne rozpoczęły przed-
szkolaki prezentując program 
„Tańcowały dwa Michały”. Jako 

17 września obchodzono 
ś w i a t o w y  D z i e ń 
Sy b i r a k a .  Ws p o -

minano tragedię wielu Pola-
ków zesłanych przez władze 
sowieckie w głąb ZSRR. W 
Białej Podlaskiej uroczystości 
rozpoczęły się od mszy świętej  
w kościele pw. Narodzenia 
NMP. Następnie przemasze-
rowano pod wyremontowany 
pomnik Sybiraka przy ulicy 

Dzień Sybiraka
Brzeskiej, gdzie delegacje zło-
żyły kwiaty. okolicznościowe 
przemówienie wygłosił prezes 
Związku Sybiraków Władysław 
gil. Spod pomnika wszyscy 
zebrani udali się na salę konfe-
rencyjną w budynku starostwa, 
gdzie przemawiali: starosta 
Tadeusz Łazowski, prezydent 
miasta andrzej czapski oraz 
przybyli na uroczystość Sybiracy. 

(gs)

gwiazdy wieczoru wystąpiły: 
grupa Full Power Spirit oraz 
Sylwia grzeszczak z zespołem, 
gromadząc tłum fanów. 

Po południu na Plac Wol-
ności dotarła parada teatralna 
z Bialskiego centrum Kultury 
otwierając tym samym X Xi 
Podlaską Jesień Teatralną. or-
ganizatorzy przygotowali wiele 
innych atrakcji, także każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie.  
W sobotę w kościele para-
f ialnym pw. św. Michała ar-

chanioła przy u l icy Pokoju 
odpraw iona  z os t a ł a  msz a 
święta w intencji mieszkań-
ców miasta. Zwieńczeniem 
obchodów była gala konkursu 
„Wyjątkowa Bialczanka”, który 
to tytuł przypadł annie Szy-
mani, prowadzącej świetlicę 
charytatywną przy kościele 
pod wezwaniem Wniebowzię-
cia Najświętszej Marii Panny  
w Białej Podlaskiej. 

Grzegorz Siemakowicz
fot. autor
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od dziesięciu lat, w pierw-
szych miesiącach nowego roku 
nauki, w Szkole Podstawo-
wej im. Karola Krysińskiego 
w Rudnikach odbywa się f i-
nał konkursu „ gmina Mię-
dzyrzec Podlask i - wczoraj 
- dzisiaj - jutro”. Pomysłodawcą  

i organizatorem jest dyrektor 
szkoły andrzej Kurenda. Finał 
jubileuszowej, dziesiątej edy-
cji odbył się 27 września. aby 

wziąć udział w f inale gmin-
nym, uczniowie musieli wy-
kazać się odpowiednią wiedzą 
w eliminacjach szkolnych. Do 
finału kwalifikuje się po trzech 
najlepszych uczniów z każdej 
placówki. W gminnym finale 
udział wzięło udział 15 ucz-
niów z 6 Szkół Podstawowych: 
w Rzeczycy, Tuliłowie - na-

Sprawdzian 
wiedzy o gminie

uczyciel przygotowujący anna 
Łuciuk, Rudnikach - Sławomir 
Litwiniuk, Rogoźnicy, Hala-
sach -Krystyna Semeniuk oraz 
Kożuszkach - Katarzyna Ra-
dzikowska. Komisja wyłoniła 
zwycięzców, którzy wykazali 
się największą wiedzą, rozwią-

zując test składający się z 12 py-
tań opracowanych na podstawie 
aktualnych wydarzeń związa-
nych z gminą Międzyrzec oraz 

zwyczajów i tradycji, opisa-
nych przez Feliksa olesiejuka 
w książce „Zwyczaje i obrzędy 
ludu międzyrzecczyzny”. 

i miejsce zają ł Damian 
Korólczyk ze szkoły w Rud-
nikach, uzyskując 23 punkty 
na 27 możliwych, ii miejsce 
uzyska ła Weronika Latoch   
z Rzeczycy, iii miejsce – Ka-

rol ina Mosak z Rogoźnicy. 
Roz st rz ygn ięt y zosta ł  te ż 
konkurs na najciekawszą pracę 
plastyczną, jaką był plakat re-
klamujący rodzinną miejsco-
wość. Do komisji konkursowej 
wpłynęło 13 prac. Wszystkie 
by ły ba rdzo c iek awe ,  w y-
konane z dużym zaangażo-
waniem. Komisja przyznała 
następujące nagrody: i miejsce 
- Marzena Makaruk - szkoła 
w Tuliłowie, ii miejsce - Julia 
czapińska - szkoła w Rogoź-

nicy, iii miejsce - Weronika 
Wiśnicka - szkoła w Tuliłowie.

atrakcyjne nagrody i dy-
plomy wręczyli zwycięzcom: 

Urszula Szubińska oraz dy-
rektor szkoły w Rudnikach 
andrzej Kurenda. Laureaci 
otrzymali akcesoria kompu-
terowe u f undowane prz ez 
goK, a wszyscy uczestnicy 
numery „Rocznika Między-
rzeckiego” przekazane przez 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk 
w Międzyrzecu. członkowie 

komisji pogratulowali uczniom 
ich ogromnej wiedzy o Małej 
ojczyźnie, nauczycielom trudu 
przygotowania, zaś organiza-
torowi andrzejowi Kurendzie 
pomysłu i wytrwałości w or-
ganizacji ciekawego przed-
sięwzięcia. Elżbieta Kamasa  
w imieniu TPN wręczyła or-
ganizatorowi list gratulacyjny, 
przyznany z okazji jubileuszo-
wej edycji konkursu. Zarząd 
TPN złożył wyrazy uznania za 
dotychczasową działalność na 
rzecz popularyzowania wiedzy 
regionalnej. Dodatkową atrak-
cją dla wszystkich uczestników 
konkursu oraz ich opiekunów 
będzie przygotowana przez 
andrzeja Kurendę i nauczy-
ciela historii Sławomira Litwi-
niuka wycieczka po Podlasiu, 
która odbędzie się 29 wrześ-
nia . W związku z Rok iem 
Józefa Kraszewskiego zaplano-
wano zwiedzanie Muzeum Jó-
zefa ignacego Kraszewskiego  
w Romanowie oraz sanktu-
a r ium mar y jne w Kodniu , 
zabytkowy kościół w Hannie  
i mizar w Studziance. W do-
bie postępującej globalizacji 
ważne jest, aby młode pokole-
nie identyfikowało się z miej-
scem, reg ionem, w któr ym 
żyje, uczy się i rozwija. o tym 
pamiętają nauczyciele z gminy 
Międzyrzec. organizatorzy 

serdecznie dziękują za wspar-
cie przy organizacji konkursu 
i wycieczki: wójtowi Mirosła-
wowi Kapłanowi, gminnemu 
ośrodkowi Kultury, Mirosła-
wowi Zalewskiemu – Mont 
San Rogoźnica oraz Towarzy-
stwu Przyjaciół Nauk w Mię-
dzyrzecu. 

AK
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W  dniach 7 – 9 wrześ-
nia 2012 r. na stadionie lek-
koatletycznym aWF w Białej 
Podlask iej przeprowadzono 
sprawnie ogólnopolskie Za-
wody Sportowo-Pożarnicze, 
Startowały drużyny kobiece, 
jednostki ochotniczych Straży 
Pożarnych oraz Zawodowych 
Straży Pożarnych. W zawodach, 
stanowiących końcową kwali-
fikację polskich zespołów do 19 
Międzynarodowych Zawodów 
Pożarniczych, uczestniczyły 62 
drużyny reprezentujące różne 
województwa, w tym 23 ko-
biece drużyny pożarnicze, 31 
męskich drużyn oSP i 8 drużyn 
Państwowej Straży Pożarnej. 
organizatorami byli: Zarząd 
główny Związku ochotniczych 
Straży Pożarnych RP i Komenda 
główna Państwowej Straży Po-
żarnej, zaś gospodarzami Urząd 
Miasta Biała Podlaska, Staro-
stwo Bialskie i Komenda Miejska 
PSP w Białej Podlaskiej. Sędzią 
głównym zawodów był mł. bryg. 
w st. spocz. Leszek Nawrocki.

7 września w godzinach po-
południowych odbyły się treningi 
startujących drużyn na stadionie 
aWF. Później na placu Wolno-
ści rozpoczęła się i cześć kon-
certu „gospodarze – gościom, 
w której wystąpiła orkiestra Dni 
Naszych z Siedlec. o godzinie 
19 delegacja władz miasta i po-
wiatu złożyła wieniec a delegacje 
startujących drużyn z poszcze-
gólnych województw ustawiły 
zapalone znicze przed Miejscem 
Straceń. oprawę muzyczną za-
pewniła Strażacka orkiestra 
Dęta oSP z  Łomaz. W drugiej 
części koncertu wystąpili: zespół 
Melizmat z Konstanynowa, stra-
żacka orkiestra z Łomaz, Sitni-
czanki z Sitnika i Jutrzenka ze 
Sławacinka Starego.

ceremonia otwarcia zawo-
dów rozpoczęła się od przemarszu 
drużyn na stadion i złożenia mel-
dunku generałowi brygadierowi 
Wiesławowi Leśniakiewiczowi, 
komendantowi głównemu PSP. 
gości powitali gospodarze zawo-
dów: Tadeusz Łazowski, starosta 
bialski i jednocześnie prezes ZoP 

B i a ł a  P o d l a s k a

Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze

Biała Podlaska podejmowała strażaków

ZoSP RP oraz prezydent miasta 
andrzej czapski.

Drużyny startowały w 2 dy-
scyplinach: w ćwiczeniach bojo-
wych „na sucho” (9 zawodników) 
i sztafecie pożarniczej z przeszko-
dami (8 zawodników).

W trakcie zawodów w ga-
binecie starosty Łazowskiego 
odbyło się spotkanie Krajowej 
Komisji Kobiecych Drużyn Po-
żarniczych Zarządu głównego 
Związku oSP RP pod prze-
wodnictwem Reginy Rokity 
z generałem brygadierem Wie-
sławem Leśniakiewiczem,st.
bryg. Tadeuszem Milewskim, 
komenda ntem woje wódz-
kim PSP w Lublinie i bryg. 
Zbigniewem Łaziukiem, ko-
mendantem miejsk im PSP 
w Białej Podlaskiej. W spot-
kaniu uczestniczyły Kobiece 
Drużyny Pożarnicze z powiatu 
bia lsk iego z  oSP Zawadk i 
w  Międzyrzecu Podlask im, 
z oSP Łomazy i oSP Kwa-
sówka z gminy Drelów.

Kolejność czołowych miejsc 
w klasyfikacji generalnej przed-
stawia się następująco:
i. drużyny kobiece klasa a:

1. Lądek iii (woj. wielkopol-
skie) – łączny wynik 385,42 pkt.

2. Raszowa (woj. opolskie) 
– łączny wynik 381,28 pkt. 
3. głuchów (woj. wielkopolskie) 
– łączny wynik 379,27 pkt.
ii. drużyny kobiece klasa B:

1. Raszowa (woj. opolskie) – 
łączny wynik 364,41 pkt.

2. Lądek iV (woj. wielkopol-
skie) – łączny wynik 356,89 pkt.

3. Przecieszyn (woj. małopol-
skie) – łączny wynik 349,19 pkt.
iii. ochotnicze Straże Pożarne 
klasa a:

1. głuchów (woj. wielkopol-
skie) – łączny wynik 406,56 pkt.

2. Kowalew i (woj. wielkopol-
skie) – łączny wynik 406,37 pkt.

3. Raszowa (woj. opolskie) – 
łączny wynik 404,57 pkt.
iV. ochotnicze Straże Pożarne 
klasa B:

1. Lądek ii (woj. wielkopol-

skie) – łączny wynik 415,38 pkt.
2. Kościan (woj. wielkopol-

skie) – łączny wynik 407,51 pkt.
3. Pszów (woj. ś ląsk ie) – 

łączny wynik 405,49 pkt.
V. zawodowe Straże Pożarne 
klasa a:

1. KM PSP Siedlce (woj. 
mazowieckie) – łączny wynik 
402,68 pkt.

2. KP PSP Parczew (woj. lu-
belskie) – łączny wynik 400,55 
pkt.

3. KP PSP Strzelce opolskie 
(woj. opolskie) – łączny wynik 
395,62 pkt.
Vi. zawodowe Straże Pożarne 
klasa B:

1. K P PSP Słupca (woj. 
wielkopolskie) – łączny wynik 
408,12 pkt.

2. KP PSP Strzelce opolskie 
(woj. opolskie) – łączny wynik 
397,99 pkt.

3. KP PSP Węgrów (woj. 
mazowieckie) – łączny wynik 
341,40 pkt.

Na Międzynarodowe Za-
wody Sportowo-Pożarnicze 
w Milhouse we Francji prawo re-
prezentowania polskiego pożarni-
ctwa uzyskały:

drużyny kobiece klasa a: 
Lądek iii, woj. wielkopolskie; 
Raszowa, woj. opolskie;

ii. drużyny kobiece klasa 
B: Raszowa, woj. opolskie;

iii. ochotnicze stra ż e 
pożarne klasa a: głuchów, 
woj. wielkopolskie; Kowalew i,  
woj. wielkopolskie; Raszowa, 
woj. opolskie; Niechobrz, woj. 
podkarpackie; Dzianisz górny, 
woj. małopolskie;

iV. ochotnicze straże po-
żarne klasa B: Lądek ii, woj. 
wielkopolskie; Kościan, woj. 
wielkopolskie; Pszów, woj. ślą-
skie;

V. zawodowe straże po-
żarne klasa a: KM PSP Siedlce, 
woj. mazowieckie;

Vi. zawodowe straże po-
żarne klasa B: KP PSP Słupca, 
woj. wielkopolskie.

Zawody zakończy ły się  
9 września Mszą św. w kościele 
p.w. św. Michała archanioła. 
celebrował ją: kapelan diece-
zjalny strażaków ks. Roman 
Sawczuk, a homilię wygłosił 
kapelan powiatowy ks. Henryk 
Jakubowicz.

mł. bryg. Mirosław Byszuk
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W  d n i ac h  o d  6  do  29 
sierpnia 2012 roku w Wiel-
kim Ustiugu na północy Ro-
sji odbył się międzynarodowy 
obóz języka rosyjskiego i kul-
tury rosyjskiej. Wzięło w nim 
udział 18 osób z Polski, w tym 
4 uczennice wisznickiego li-
ceum: Paul ina Link iewicz , 
Paula Karpiuk, anna Parulska 
i Paula Prudaczuk. Na miejscu 
grupa z naszego kraju spotkała 
się z Bułgarami, Syryjczykami, 
Serbami, Francuzami, Koreań-
czykami, Białorusinami oraz 
Rosjanami. celem wyjazdu była 
nauka języka i integracja z mło-
dzieżą innych krajów. W wol-
nych chwilach organizowane 
były wycieczki do Moskwy, 
Vologdy, Wielkiego Ustiuga- 

W dniach 12 – 14 wrześ-
n ia odby ła s ię w  chełmie 
Xiii Międzynarodowa Kon-
ferenc ja z  geogra f i i  Pol i-
t ycznej „Wschodni w ymiar 
Zjednoczonej Europy (The 
Eastern Dimension of the Uni-
ted Europe)”. Uczestnikami 
naukowych debat były świa-
towe autorytety, reprezentujący 
między innymi: Stany Zjed-
noczone, Rumunię, Słowenię, 
Litwę, albanię, izrael, gru-
zję, Włochy, Niemcy, Francję, 
Wielką Brytanię, Ukrainę oraz 

Obóz jêzyka 
i kultury rosyjskiej

rezydencji Dziadka Mroza. 
Uczestnicy brali udział w dy-
skotekach, własnych koncertach 
oraz grach i zabawach sporto-
wych. Mieli również zatańczyć 
w strojach ludowych w rytm 
rosyjskiej muzyki, odwiedzić 
bajkową rezydencję Dziadka 
Mroza i posmakować rosyjskiej 
kuchni. Każdy kraj miał okazję 
zaprezentować swoją kulturę, 
tradycje, obyczaje i kuchnię. 
Polacy przedstawili tańce lu-
dowe, stroje, historię a także 
charakterystyczne piosenki, 
które porwały publikę. Po in-
tensywnym kursie języka rosyj-
skiego wszyscy zdali pomyślnie 
egzaminy i otrzymali certyfi-
katy językowe na poziomie B1 
i B2. (a)

Starosta podjął geografów

Polskę. Pożegnalna sesja na-
ukowa zorganizowana została 
w nowo otwartym Domu Piel-
grzyma przy klasztorze ojców 
oblatów w Kodniu. Na zapro-
szenie organizatorów przybył 
do Kodnia starosta Tadeusz 
Łazowski, który przedstawił 
zebranym gościom histor ię 
oraz walory powiatu bialskiego, 
a także odpowiedział również 
na liczne pytania. Na koniec 
spotkania starosta wręczy ł 
uczestnikom materiały infor-
macyjne promujące powiat. (gs) 
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DOK. NA STR. 25

30 września br. otwarto 
stok narciarki na międzyrze-
ckich jeziorkach. Było prze-
c ięc ie wstęg i , poświęcenie 
obiektu i pierwsze zjazdy. od 
1 października szusować po 
stoku mogą wszyscy chętni. 
Na uroczystość otwarcia licz-
nie przybyli mieszkańcy oraz 
goście spoza miasta. Burmistrz 
powiedział kilka zdań na temat 

Szusowanie zimą i latem

inwestycji. Po wystąpieniach 
gości m.in. posłów Franciszka 
Jerzego Stefaniuka i Stanisława 
Żmijana oraz wicemarszałka 
Sławomira Sosnowsk iego, 
poświęceniu stoku przez ks. 
kanonika Brzozowskiego, pre-
mierowych zjazdach burmistrza 
artura grzyba, ks. dziekana 
Józefa Brzozowskiego i prze-
wodniczącego rady miejskiej 

Roberta Matejka oraz pokazach 
narciarskich w wykonaniu stu-
dentów bialskiej PSW na sce-
nie wystąpił zespół Luz Band, 
a swoje umiejętności zaprezen-
towali także bialscy karaciści. 
Było zaplecze gastronomiczne 
i wesołe miasteczko dla dzieci. 
imprezę zakończy ł w ystęp 
grupy perkusyjnej Sambasim, 
której towarzyszył teatr ognia.

Stok jest udostępniony 
mieszkańcom miasta i gościom 
w dni powszednie od godz. 15 
do 20 i od 12 do 20 w niedzielę. 
Szkoły będą mogły korzystać 
z niego po uprzedniej rezer-
wacji terminu. administracją 
obiektem zajmuje się MoSiR. 
całoroczny igielitowy stok nar-
ciarski w Międzyrzecu jest jedy-
nym w województwie lubelskim 
i szóstym tego typu w kraju. 
Pokryty jest białym igielitem, 
ma 180 metrów długości i oto-
czony jest gabionami – siatkami 
wypełnionymi kamieniami, 
które mają zapobiegać erozji 
stoku. obiekt zbudowano nad 
brzegiem pierwszego akwenu 

międzyrzeckich jeziorek, gdzie 
w sezonie będzie funkcjonowało 
miejskie kąpielisko strzeżone 
przez ratowników z wypoży-
czalnią sprzętu pływającego. 
Przy stoku uformowano kaska-
dową, trzypoziomową plażę, 
która ciągnie się wzdłuż ca-
łego brzegu zbiornika. Stok 
z  wyciągiem ta lerzykowym 
jest głównym elementem dofi-
nansowanego z RPo projektu 
„Zagospodarowanie terenu 
rek reacy jno-tur yst ycznego 
„ M iędz y r z eck ie  j e z iork a” 
w Międzyrzecu Podlaskim”, 
w  ramach, którego powstał 
także budynek sanitarno-ma-
gazynowy, gdzie będzie mieścić 
się wypożyczalnia zakupionego 
już, kompletnego sprzętu nar-
ciarskiego oraz toalety. Bez-
pośrednio przy nim znajduje 
się plac zabaw z bezpiecznymi 
sprzętami dla najmłodszych. 
Te ren  w y p osa ż ono  t a k ż e 
w duży parking na ponad sto 
samochodów. Zbudowane zo-
stały drogi dojazdowe, chodniki 
i ścieżki rowerowe. (a)

15 września odbyła się 13 
inauguracja roku dydaktycznego 
w Studium celnym w Białej 
Podlaskiej. Uroczystość uświetnił 
swoją obecnością m.in. starosta 
Tadeusz Łazowski. Słuchacze 
pierwszego roku otrzymali in-
deksy stając się tym samym pełno-
prawnymi słuchaczami Studium. 
Studium celne funkcjonując już 
12 lat zgromadziło liczne grono 
absolwentów. Dyrektor Studium 
Magdalena Winogradow i Tade-
usz Kucharuk, prezes Podlaskiej 
agencji connsultingowej Rectus-
-Woc, organu prowadzącego 
szkołę przedstawili historię szkoły 
oraz liczne sukcesy odnoszone 

Otrzymali indeksy Studium Celnego
przez słuchaczy. Studium celne 
szczególnie dumne jest z najlep-
szej w województwie lubelskim 
zdawalności państwowych egza-
minów potwierdzających kwa-
lifikacje zawodowe w zawodzie 
technika spedytora oraz z sukce-
sów słuchaczy biorących udział 
w ogólnopolskiej olimpiadzie 
Wiedzy Spedycja – Transport – 
cło. Prezes Tadeusz Kucharuk 
podkreślił jak ważny jest czyn-
nik ludzki w procesie kształcenia 
i rozwoju szkoły, dziękując za 
wsparcie staroście Tadeuszowi 
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Łazowskiemu, prezydentowi mia-
sta Biała Podlaska andrzejowi 
czapskiemu oraz posłowi Fran-
ciszkowi Jerzemu Stefaniukowi. 
odczytane zostały również listy 
od sekretarza stanu w Minister-
stwie Edukacji Narodowej Tadeu-
sza Sławeckiego, kuratora oświaty 
w Lublinie Krzysztofa Babisza 
i konsula Republiki Białoruś 
aleksandra Łozickiego, którzy 
nie mogli osobiście uczestniczyć 
w uroczystości. W listach życzyli 
wykładowcom i słuchaczom po-
myślności w nowym 2012/2013 
roku szkolnym a także podkre-
ślali istotną rolę jaką odgrywa 
Studium celne w kształceniu 
kadr dla przygranicznego regionu 
jakim jest województwo lubel-

skie. W tym roku po raz drugi 
Studium celne przyznało wyróż-
nienia „Firma przyjazna szkole”, 
dziękując w ten sposób firmom 
TKS TRaNS kierowanej przez 
prezesa Kazimierza Syliwoniuka 
i Jakontrans, kierowanej przez 
prezesa Jarosława Jakoniuka za 
lata dobrej współpracy. inaugu-
rację roku szkolnego zakończyły 
warsztaty technik uczenia się 
zorganizowane specjalnie dla 
słuchaczy Studium. Warsztaty 
zostały przeprowadzone przez 
Elżbietę Buczyńską, dyrektor Re-
gionalnego ośrodka Doskonale-
nia Nauczycieli Rectus, która jest 
jednocześnie trenerem szybkiego 
czytania i technik uczenia się.

MW

W tym roku 10. urodziny 
świętował zespół śpiewaczo 
– obrzędowy Lewkowianie, 
działający przy Pracowni ob-
rzędowości i gwary w Do-
k udow ie .  Z e spó ł  od nos i ł 
wiele sukcesów, występując 
na scenach krajowych i  za-
granicznych. Jego występy to 
połączenie teatru i  śpiewu, 
okraszone miejscową gwarą 
pogranicza. Z okazji jubileu-
szu gminny ośrodek Kultury 
w Białej Podlaskiej zorgani-
zował urodzinowe przyjęcie 
w świetlicy wiejskiej w Doku-
dowie. Na spotkanie przybyło 
wielu gości z powiatu i woje-
wództwa. Na rozpoczęcie Lew-
kowianie zaprezentowali swoje 
talenty wystawiając nagrodzoną 
na przeglądzie w  Bydgosz-

B i a ł a  P o d l a s k a / g m i n a  B i a ł a  P o d l a s k a

Jubileusz 
zespołu Lewkowianie

czy humorystyczne widowi-
sko „Scheda”. Następnie głos 
zabrał wiceminister edukacji 
Tadeusz Sławecki, który dzię-
kował członkom zespołu za ich 
wielki wkład na rzecz zacho-
wania miejscowych obrzędów 
i gwary, podkreślając, że sam 
stara się pielęgnować trady-
cyjny język mieszkańców Pod-
lasia. Sekretarz gminy Biała 
Podlaska grażyna Majewska 
i przewodniczący Rady gminy 
Dariusz Plażuk odznaczyli 14 
osób medalami Za zasługi dla 
gminy Biała Podlaska. List 
gratulacyjny i upominki dla 
zespołu w  imieniu starost y 
bialskiego przekazał rzecznik 
starosty grzegorz Siemako-
wicz. W wiejskiej świetlicy ba-
wiło się ponad 200 osób.  (gs)
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W   c z w a r t ą  n i e d z i e l ę 
w r z e śn i a  pa r a f i a  pw.  ś w. 
Stanisława Kostk i w Wólce 
D o b r y ń s k i e j  o b c h o d z i ł a 
odpust ku czci swojego pa-
trona. Uroczystościom towa-
rzyszy ły obchody pierwszej 
roc zn ic y  śm ierc i  k s .  k a n . 
Jana czapsk iego. Urocz y-
stość rozpoczęła msza święta 
koncelebrowana. Euchar y-
stii przewodniczył dyrektor 
Katolickiego Radia Podlasie 
ks. kanonik Sławomir Kapi-
tan. W wygłoszonej homilii 
kapłan podkreślił znaczenie 
wychowania młodych ludzi. 
- Ważne jest, abyśmy umieli 
d a w a ć  m ło d e mu  p ok o l e -
niu dobre wzorce do naśla-

Odpust 
w Wólce Dobryńskiej

dowania ,  a  młodzi chc ie l i 
je naś ladować. Najlepszym 
i  najważniejszym wzorcem 
są rodzice, którzy mają da-
wać  dobr y  pr z yk ład s wo-
jej pobożnośc i , uczc iwości 
i pracowitości -  powiedział  
k s . kanonik Sławomir Ka-
pitan .  Po Eucha r y s t i i  na-
stąpi ło odsłonięc ie tabl ic y 
poświęconej śp. kanonikowi 
Janowi czapsk iemu. W ten 
sposób pa ra f i a n ie  uc z c i l i 
pamięć w ieloletn iego pro-
b o s z c z a ,  b u d o w n i c z e g o 
kośc ioła . aktu tego doko-
n a ł  b r a t  z m a r ł e g o  p r z e d 
rok iem ks. kanonika Jana.  
-  Uroc z y s to ś c i  s ą  ba rd z o 
do s to jne .  cie s z y  i   w z r u-

s z a  m n ie  t o ,  ż e  p a r a f i a-
n ie  pa mię ta j ą ,  z a maw ia ją 
msze św., modlą się” - po-
w iedz ia ł  Roman czapsk i .  
W uroczystości, oprócz licz-
n ie  zg romadz onych pa ra-
f ian, udział wzięli Sławomir 
Sosnowsk i , w icemarsza łek 
województ wa lubel sk iego, 
starosta Tadeusz Łazowski, 
wójt gminy Zalesie Jan Sikora 
, wójt gminy Terespol Krzysz-
tof iwaniuk, wójt gminy Pisz-
czac Jan Kurowski, Piszczac, 
M a r i a n  Wo j t i u k ,  p r e z e s 
PPHU „Transbet ” w Bia łej 
Podlaskiej, prezes Eko- Bug 
Wojciech Panasiuk oraz dru-
howie jednostki oSP z Wólki 
Dobryńskiej. 

Poświęcony zosta ł rów-
nież teren przed świątynią, 
któr y niedawno zosta ł od-
remontow a ny.  inwes t yc ja 
z osta ła  dof inansowana z e 
środków europejsk ich. Plac 
zosta ł ut wardzony kostką . 
Upamiętniono również za-
r y s  f u nd a mentów d aw ne j 
drewnianej świątyni. Został 
on w y różn iony g ran itową 
kostką. obok kościoła usta-
wiono dwie drewniane ściany, 
na których umieszczono dwie 
tablice. Jedna informuje o hi-
storii dawnego kościoła. Na 
drugiej wypisane są imiona 
i   n a z w i sk a  p rob o s z c z ów, 
którzy w  n iej posług iwa l i . 
W centrum, na kamieniach 
w y ję t ych z   f undamentów, 
umieszczona zosta ła f igura 
patrona para f i i , św. Stani-
sława Kostki. of icjalnie od-
dane zostało także do użytku 
Wiejsk ie centrum akty w-
ności. Tak nazy wa się sa la 
spotkań na plebanii. Jest ona 
wyposażona w rzutnik, tablicę 
oraz meble. W ramach inwe-
stycji zorganizowano przy niej 
aneks kuchenny i zaplecze sa-
nitarne. środki na centrum 
także pochodziły częściowo 
z funduszy unijnych. Jak mówi 
proboszcz, sala jest otwarta 
dla wszystkich i na wszystko, 
co n ie stoi w  sprzecznośc i 
z   dz i a ł a l noś c i ą  Kośc io ł a . 
obecnie korzysta z niej m.in. 
parafialna schola. 

Tomasz Szewczyk
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Ponad stu by łych żoł-
n i e r z y -  g ó r n i k ó w 
modliło się 5 września 

w Katedrze Polowej Wojska 
Polsk iego w  intenc ji  pole-
głych i zmarłych towarzyszy 
niedoli. Bialski okręg repre-
zentowali: sekretarz związku 
Henr yk grzesiuk i   prezes 
Zbigniew czerwonka. Mszy 
świętej przewodniczył biskup 
polow y W P Józef guzdek. 
„Pragnę jeszcze raz wyrazić 
wam wdzięczność za w ier-
ność ideałom niepodległości. 
Zostaliście skazani na ciężką, 
katorżniczą pracę, bo chciano 
w yrwać z waszych serc za-
s ie w wol nośc i .  Wie lu  z a-
płaci ło wysoką cenę: utratę 

10 września w Wiejskim 
centrum akty wności Spo-
łecznej w  Dębowie odby ło 
się podsumowanie projektów 
„Współczesne cza rownice” 
oraz „aktywni i kompetentni”, 
które były finansowane z Pro-
gramu operacyjnego Kapitał 
Ludzki oraz warsztatów kos-
metycznych organizowanych 
w ramach projektu ,,Promocja 
kultury i turystyki na terenie 
obszaru turystycznego Do-
lina Zielawy, f inansowanego 
z  Reg iona lnego Programu 
operacyjnego Województwa 
Lubelskiego Podczas modułu 
„Ziołowe przysmaki ” w  ra-
mach projektu „Współczesne 
c z a row n ice ”  uc z e s t n ic zk i 
przygotowały wyroby masar-

Obchody 20-lecia 
Związku Represjonowanych Politycznie
Żołnierzy-Górników

Integracja w Dębowie
Gmina Sosnówka

skie z domieszką wyszukanych 
ziół, które zaproszeni goście 
oraz uczestnicy ww. projektów 
mieli okazję degustować pod-
czas spotkania integracyjnego. 
Panie przygotowały do wyro-
bów mięsnych sałatki, przy-
stawki oraz desery: ciasta i tort. 
Przebieg spotkania uświet-
nił występ zespołu ,Biesiad-
nicy z Żeszczynki. Z relacji 
uczestników spotkania inte-
gracyjnego wynika, iż projekty 
odgrywają bardzo dużą rolę 
w integracji lokalnego społe-
czeństwa i cieszą się dużym za-
interesowaniem. Zgromadzone 
osoby stanowczo deklarowały 
swój udział w przyszłych pro-
jektach finansowanych z środ-
ków Unii Europejskiej. (a)

z d row ia ,  k a l e c t wo,  a   na-
wet śmierć” -powiedzia ł do 
zgromadzonych w katedrze 
kombatantów ks. bp guzdek. 
ordynariusz WP odznaczył 
Związek Represjonowanych 
Politycznie Żołnierzy-gór-
ników medalem ks. Jerzego 
Popiełuszki. Po uroczystej li-
turgii kombatanci przenieśli 
się pod Pomnik Nieznanego 
Ż ołn ie r z a ,  gdz ie  z ło ż ono 

wiązanki kwiatów i przepro-
wadzono uroczystą zmianę 
wa r t y.  ostatn im punktem 
uroczystości był apel Pamięci 
na Warszawskich Powązkach 
g d z i e  s a l w a m i  u c z c z o n o 
śm ie r ć  r epre s jonow a nyc h 
politycznie Żołnierzy-gór-
ników. Warto przypomnieć, 
że obchody 20-lecia związku 
w Białej Podlaskiej były ob-
chodzone poprzez zorgani-

zowanie festynu rodzinnego 
29  maja  i   t u r n ie ju  t en i s a 
stołowego o puchar prezesa 
ZRPŻg w Szkole Rzemieśl-
niczej przy ul icy Warszaw-
skiej 14.

Mateusz Ziomek
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W dniach 26 sierp-
nia do 2 września 
w  E u r o p e j s k i m 

centrum Kształcenia i Wy-
chowania oHP w Roskoszy 
miała miejsce międzynarodowa 
wymiana młodzieży z Polski, 
Bia łorusi, Ukrainy i Litw y  
w ramach projektu „Europa na 
talerzu”, akcji 3.1 -  Współpraca 
z sąsiedzkimi krajami partner-
skimi Unii Europejskiej Pro-
gramu „Młodzież w działaniu”.  
Wzięło w niej udział 40 uczest-
ników, 8 liderów oraz koordy-
nator projektu.

Tematem projektu było po-
głębianie wzajemnego zrozu-
mienia, nabywanie świadomości 
europejskiej, poznawanie się  
i komunikowanie oraz tworze-
nie dialogu międzykulturowego 
między grupami z różnych kra-
jów Europy poprzez poznawanie 
tradycji kulinarnych, połączo-
nych z aktywnym spędzaniem 
czasu, promowaniem zdrowego 
stylu życia oraz zdrowego od-
żywiania się. Poprzez wspólne 
pasje i edukację pozaformalną 
uczestnicy projektu tworzyli 
dialog międzykulturowy i po-
głębiali więzi międzynarodowe.  
W trakcie pobytu w Roskoszy 
młodzież uczestniczyła w grach 
i zabawach integracyjnych, za-
jęciach na świeżym powietrzu, 
organizowała wieczorki naro-
dowe, bawiła się przy ognisku, 
tworzyła multijęzykowy słow-
niczek kulinarny oraz brała 
udział w panelach dyskusyjnych 
o problemach młodzieży w kra-
jach uczestniczących w projekcie 
i sposobach zwalczania bezrobo-
cia. Ponadto uczestnicy wymiany 
udzielali się podczas konferencji 
z udziałem specjalistów o zdro-
wym stylu życia, profilaktyce 
uzależnień, zagrożeniach zwią-
zanych z odżywianiem, alkoho-
lizmem i narkomanią. Podczas 
warsztatów pierogowych mło-
dzież przygotowywała różne 
rodzaje farszu, zagniatała ciasto 
i własnoręcznie ulepiła ponad 
500 pierogów, które z wielkim 
apetytem spałaszowała na obiad. 

Europa na talerzu
Inicjatywy OHP

Młodzież zwiedziła Białą Pod-
laską, Lublin oraz Muzeum Wsi 
Lubelskiej. 

Wiele radości i śmiechu 
dostarczy ła wszystk im gra 
miejska, w której uczestnicy 
wymiany podzieleni na mie-
szane narodowościowo grupy 
miel i  do w ykonania różne 
zadania i musiel i poznawać 
kolejne zakątki miasta by od-
kryć nowe wyzwanie. Jednym 
z zadań, jakie młodzież miała 
do wykonania było przekaza-
nie przygodnemu przechodniu 
hasła „Młodzież w działaniu” 
bez użycia słów. Podczas gry 
wszyscy bawili się przednio,  
a po wykonaniu wszystk ich 
zadań zasłuż yl i  na pyszne 
lody. Uwieńczeniem wymiany 
było zorganizowanie i popro-
wadzenie kiermaszu smaków  
z udziałem amatorskich zespo-
łów muzycznych, lokalnej spo-
łeczności i mediów. Młodzież 
samodzielnie decydowała o wy-
borze potraw na kiermasz sma-
ków, przygotowywała przepisy, 
robiła listy zakupów, przygoto-
wywała potrawy i dekorowała 
stoiska. Każdy kraj zaprezen-
tował kilkanaście potraw. Były 
wśród nich: wyśmienite zupy, 
dania obiadowe narodowe, 
swojski chleb, masło i sery, pie-
czona szynka chłopska, kibiny 
(pieczone pierożki z mięsem), 
bliny żmudzkie faszerowane 
mięsem, placki ziemniaczane, 
naleśniki i pierogi z różnym 
farszem, ziemniaki zapiekane 
z boczkiem, ryba pieczona na 
kamieniach z dodatkiem pla-
strów cytryny, faszerowane jaja 
z kawiorem i majonezem, chleb 
z pikantnie doprawioną słoniną 
oraz liczne sałatki, ciasta i na-
poje. goście, którzy przybyli 
na kiermasz byli zaskoczeni 
rozmaitością potraw serwowa-
nych przez międzynarodowe 
ekipy. Międzynarodowa wy-
miana młodzieży w Roskoszy 
zakończyła się posadzeniem 
drzewka pamięci oraz zapla-
nowaniem dalszych wspólnych 
przedsięwzięć. Podsumowa-

niem projektu „Europa na ta-
lerzu” będzie wydanie folderu, 
słowniczka multijęzykowego, 
stworzonego podczas spotka-

nia, mini książki kucharskiej 
oraz f ilmu przedstawiającego 
najważniejsze aspekty wymiany.

Małgorzata Zając



299/2012 czasopismo samorządu powiatu bialskiego

Tegoroczny konkurs „RPo zmienia przyszłość - namaluj 
swój świat” był ii edycją przedsięwzięcia organizowanego w ra-
mach promocji Regionalnego Programu operacyjnego, którego 
celem było zwiększenie wiedzy o funduszach europejskich wśród 
najmłodszych mieszkańców regionu. Tak jak w poprzedniej edycji 
uczestnicy konkursu mieli za zadanie, za pomocą dowolnej formy, 
stworzyć plakat promujący efekty wdrażania Regionalnego Pro-
gramu operacyjnego, a dokładniej mówiąc odnaleźć w swojej 
okolicy inwestycje, które powstały dzięki temu funduszowi. Pla-
kat można było namalować, naszkicować, zrobić wycinankę lub 
kompozycję z gotowych zdjęć.

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2011 roku. Wówczas 
do konkursu zaproszono 176 szkół podstawowych z 40 gmin wo-
jewództwa lubelskiego. Były to samorządy z najniższym dochodem 
na mieszkańca oraz najsłabszymi wynikami egzaminów szkolnych.  
W drugiej edycji  możliwość udziału w konkursie miały 173 gminy 
nieuczestniczące w zeszłorocznej edycji. Na konkurs plastyczny 
wpłynęło 556  prac z których jury wybrało 173 najlepszych. Spo-
śród nadesłanych prac w każdej gminie został wytypowany jeden 
zwycięzca.

Prace, tak jak w pierwszej edycji konkursu, oceniło profesjo-
nalne jury: Jarosław Koziara, znany lubelski artysta plastyk, anna 
Nawrot-gryka, prowadzi galerię Białą w Lublinie i Bernard 
Homziuk, wykładowca na Wydziale artystycznym UMcS w pra-
cowni Malarstwa i Rysunku. Jury wyłoniło laureatów biorąc pod 
uwagę następujące kryteria: plastyczne - kreatywność, oryginal-
ność, kompozycja, umiejętność użycia technik plastycznych, czy-
telność przekazu artystycznego, estetyczne wykonanie prac, oraz 
kryterium zgodności treści z wartościami plastycznymi: zgodność 
z tematyką Konkursu, popularyzowanie wiedzy na temat regionu i 
zmian dokonujących się w najbliższej okolicy, znaczenie RPo dla 
rozwoju regionu.

10 września 2012 r. w Filharmonii Lubelskiej odbyło się uro-
czyste podsumowanie konkursu, podczas którego marszałek woje-
wództwa lubelskiego Krzysztof Hetman osobiście wręczył nagrody 
laureatom. Nagrodą dla szkoły była  interaktywna tablica, projektor 
multimedialny oraz oprogramowanie sprzętu, natomiast uczestnicy 
konkursu otrzymali   paczkę z upominkami. Tablice interaktywne 
dla szkół z powiatu bialskiego zdobyli następujący  uczniowie:
1. Paulina Dowhun, Szkoła Podstawowa w ortelu Książęcym, 

gm. Biała Podlaska,
2. adrianna chmielewska, Publiczne gimnazjum w Janowie 

Podlaskim,
3. Emilia Jankowska oraz Monika Walecka, gimnazjum w Ze-

spole Placówek oświatowych w Kodniu,
4. Kamila Jówczuk oraz Dominika Szamuk, Szkoła Podstawowa 

w Komarno Kolonii, gm. Konstantynów,
5. Katarzyna chibowska i Natalia Miechowicz, Publiczne gim-

nazjum w Zespole Placówek oświatowych w Leśnej Podla-
skiej,

6. Paulina Biesiada, Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Ło-
mazach,

7. Paweł Nowak, Publiczna Szkoła Podstawowa w Misiach, gm. 
Międzyrzec Podlaski,

8. Patrycja Fijałek i Katarzyna Stańczuk, Szkoła Podstawowa nr 4 
w Specjalnym ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Między-
rzecu Podlaskim,

Tablice interaktywne 
szkołom powiatu 
bialskiego

9. Klaudia Zalewska, Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek 
oświatowych w chotyłowie, gm. Piszczac,

10. Katarzyna Fedoruk i Jowita Pyl, gimnazjum w Zespole Szkół 
w Rokitnie,

11. Diana Bańkowska i Klaudia Neścioruk, Szkoła Podstawowa  
w Rossoszu,

12. Weronika Michalczuk, Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół  
w Sławatyczach,

13. Dominika Semeniuk, Szkoła Podstawowa w Motwicy,  
gm. Sosnówka,

14. Maja Komorniczak, Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół  
w Kobylanach, gm. Terespol,

15. aleksandra Byszko, Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Szkół 
ogólnokształcących w Terespolu,

16. Paula Frończuk, Szkoła Podstawowa w Horodyszczu,  
gm. Wisznice,

17. Magdalena Mincewicz, Szkoła Podstawowa w Wólce Dobryń-
skiej, gm. Zalesie.

Elżbieta Chwalczuk

P o w i a t  b i a l s k i

Turystyczne sukcesy 
bialskiej trójki

sach: prezentacja multimedialna 
„Stąd jego ród” (zdobyto i miej-
sce)), konkurs krajoznawczy 
(ii miejsce), malarstwo ple-
nerowe „Lednicka panorama” 
(iii miejsce), zadanie teatralne 
„Żywy obraz” (iii miejsce). 
Rywalizację konkursową  na 
tym zlocie można uznać więc 
za udaną. Niewątpliwie atrakcją 
dla uczestników zlotu były wy-
cieczki na ostrów Lednicki, do 
Wielkopolskiego Parku Etno-
graficznego oraz Biskupina. Dla 
wszystkich uczestników zlot był 
okazją do aktywnego spędzenia 
wolnego czasu, poszerzenie swo-
jej wiedzy o Szlaku Piastowskim 
oraz umocnienia więzi między 
turystami. 

(a)

W dniach 20 – 23 wrześ-
nia br. zespół Szkolnego Koła 
Krajoznawczo-Turystycznego 
Polskiego Towarzystwa Schro-
nisk Młodzieżowych bialskiej 
SP nr 3, pod opieką dr Dariu-
sza Sikory, uczestniczył w XXX 
ogólnopolskim Zlocie Mło-
dzieży PTSM „Stąd nasz ród”, 
który jak co roku odbywał się w 
gnieźnie. Zlot ten był jedną z 
centralnych imprez turystycz-
nych dla młodzieży i nauczy-
cieli, którym bliskie są idee 
turystyki. Zgodnie z programem 
młodzież uczestniczyła w różno-
rodnych konkursach, które pro-
mowały wiedzę oraz zdolności 
plastyczne, wokalne, teatralne 
oraz sportowe. Drużyny zlotowe 
rywalizowały ze sobą w konkur-



30  czasopismo samorządu powiatu bialskiego 9/2012

g m i n a  K o n s t a n t y n ó w

Kolejny już raz obchodzi-
liśmy 20 września br. uroczy-
stość Złotych godów. Jest to 
wyjątkowe święto po 50. latach 
wspólnego pożycia małżeń-
skiego. Wspólne pół wieku to 
symbol wierności i miłości ro-
dzinnej, to dowód wzajemnego 
zrozumienia i istoty związku 
małżeńskiego, to wzór i piękny 
przykład dla młodych poko-
leń wstępujących w związki 
ma ł ż eńsk ie .  Urocz y s to śc i 
rozpoczęły się Mszą świętą  
w intencji jubilatów pod celebrą 

Festiwal Ziół z Zielichą
Gmina Wisznice

Złote gody 18 par
księży: Waldemara Tkaczuka, 
proboszcza parafii Konstanty-
nów i Stanisława Smolińskiego, 
proboszcza paraf ii Komarno 
Kolonia. W czasie mszy jubi-
laci odnowili przysięgę mał-
żeńską. Za zgodność pożycia 
małżeńskiego, za trud pracy  
i wyrzeczeń dla dobra swych 
rodzin, za wychowanie dzieci, 
za noce przy nich nieprzespane, 
za cierpienia, łzy, radości, za 
każdy siwy włos na ich skroni 
Jubilaci zostali odznaczeni przez 
prezydenta RP Bronisława Ko-

morowsk iego medalami Za 
długoletnie pożycie. aktu de-
koracji dokonał wójt Romuald 
Murawski wraz z przewodni-
czącym Rady gminy Romanem 
Kuciem. Spotkanie odbyło się  
w gminnym centrum Kultury 
w Konstantynowie. Towarzy-
szyła mu sympatyczna atmosfera. 
Były gratulacje, kwiaty, pamiąt-
kowe dyplomy, życzenia oraz 
tradycyjna lampka szampana. Po 
części oficjalnej dostojni jubilaci 
zostali zaproszeni przez wójta 
na wspólny poczęstunek oraz 
miłą chwilę wspomnień przy 
akompaniamencie harmonisty 
Zdzisława Marczuka i zespołu 
Pogodna Jesień. W gronie jubi-

latów znaleźli się: Bartosiewicz 
Romana i Tadeusz, charko Te-
resa i Boguslaw, Dębowska Jó-
zefa i Roman, Fedczuk Eugenia 
i Jan, Fila Zofia i adam, gizan 
Zofia i Janusz, gołoś Henryka 
i Henryk. iwańczyk Regina  
i Edward, Johan Marianna  
i Bronisław, Kryśko Jadwiga  
i Franciszek, Markiewicz Ja-
dwiga i Kazimierz, Matulka 
Helena i Jerzy, Mikiciuk Kazi-
miera i Kazimierz, Romańczuk 
Krystyna i Marian, Sacharczuk 
Krystyna i Zdzisław, świderska 
Lucyna i Kazimierz, Teodorczuk 
vel Pilipiuk Stanisława i Marian 
oraz Wasiluk Helena i Jan. 

(a)

1 – 2 września na stadio-
nie sportowym  w  Wisznicach 
odbył się Festiwal Ziół, będący 
cykliczną imprezą gmin part-
nersk ich „Doliny Zielawy”. 
Jego celem jest prezentacja sze-

rokich możliwości stosowania 
ziół uprawianych na tym ob-
szarze. Dzięki licznym atrak-
cjom, konkursom i słonecznej 
pogodzie impreza c ieszy ła 
się  dużym zainteresowaniem 

zarówno mieszkańców Wisz-
nic, jak i sąsiednich sołectw. 
Każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. Mogliśmy dopingować 
wójtom gmin par tnersk ich  
i sołtysom w zmaganiach spor-
towych oraz konkursie sołectw. 
Pyszną zabawę zapewnił  kaba-
ret Pomimochodem. Młodsi jak  
i starsi mogli bawić się przy róż-
norodnej muzyce. Najbardziej 
wytrwałych do tańca porwały 
gwiazdy wieczoru: zespół Rot-
ten  Bark oraz Milano. Tradycją 
festiwalu są stoiska z ziołami, 
przy których zielarki prezen-
towały umiejętności kulinarne, 
Hanna świątkowska „Zielicha” 
opowiadała zainteresowanym  
o właściwościach ziół i ich sze-
rokim zastosowaniu. Uczest-
nicy festiwalu mogli skosztować 
wielu kulinarnych specjałów 
regionu. Potrawy „Doliny Zie-

lawy” przygotowywane były na 
bazie mięty, rumianku i innych 
ziół. 

Sylwia Kasprzuk
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ostatniego dnia września 
2012 r. hucznie świętowano 
urodziny. Nie byłoby w tym nic 
nadzwyczajnego, gdyby nie 
to że urodziny obchodziła cała 

m ie j s cowość :  Kos tom łot y 
w gm. Kodeń, kolejna rzecz 
to ilość solenizantów – w sumie 
k i lkaset osób mieszkańców 
Kostomłot i to i le świeczek 
„zdmuchnięto z tortu”. Było ich 
nie mniej nie więcej ale równo 
sześćset. Kostomłoty do uro-
czystości przygotowywały się 
już od ponad roku. Na chwilę 

28 w rz e śn ia w ramach 
ogólnopolskiej akcji „cała Pol-
ska czyta dzieciom”, a także 

600 lat Kostomłot
rozpoczęcia obchodzenia uro-
dzin wszystko by ło zapięte 
na ostatni guzik. Powitano 
mieszkańców i gości zaproszo-
nych. Uroczyście poświęcono 

tablicę pamiątkową i zasadzono 
„Dąb 600-lecia Kostomłot”. 
Przedstawiono oczywiście zarys 
historii miejscowości, nie obyło 
się bez części artystycznej, po-
kazów jazdy konno i poczę-
stunku. Spragnionych tańca 
i zabawy czekał koncert i dy-
skoteka z zespołem Siver Band. 
N a j s ł y n n i e j s z y  z a b y t e k 

Te r e s p o l

Dzień głośnego czytania
w związku z dniem głośnego 
czytania w Zespole Szkół Pub-
licznych nr 1 wyjątkowo było 

od rana. Dzieci mogły usłyszeć 
najpopularniejsze wiersze oraz 
bajki czytane im przez nauczy-
cieli w szkolnym radiowęźle. 
akcję rozpoczął dyrektor Ze-
non iwanowski, który skiero-
wał do uczniów wiersz Jana 
Brzechwy „Koniec wakacji”,  
a następnie w czytelni odczytał 
pierwszoklasistom piękną bajkę. 
W szkolnej czytelni przez cały 
dzień dla najmłodszych czy-
tali pracownicy Urzędu Miasta  
z burmistrzem Jackiem Da-
nielukiem. Przedszkolaki były 
tak zachwycone bajkami czy-
tanymi przez burmistrza, że 
dopiero po godzinie wypuściły 
gościa z czytelni. Drugoklasi-
stom czytała Marta Juchnikow-
ska, zaś dzieciom czekającym  
w świetlicy na rodziców Zo-
fia Pikuła. Najmłodsi usłyszeli 
bajk i również w wykonaniu 

nowych wicedyrektorów szkoły 
Edyty Krzemińskiej oraz Wal-
demara zerko. Trzecioklasiści 
wzięli udział w konkursie pięk-
nego czytania, zmagając się  
z trudnym wierszykiem o świer-
szczu. Najlepszy okazał się Jan 
Miklaszewski, drugie miejsce 
zajęła Marta Sołoducha, nato-
miast trzecie Weronika Wszoła 
oraz Marta Sołoducha. Ucz-
niowie trzecich klas działający  
w samorządzie uczniowskim 
przeczytali wesołe wierszyki 
Jana Brzechwy także w radio-
węźle. Dzień głośnego czy-
tania przygotowały szkolne 
bibliotekarki: Kamila Korneluk 
oraz anna Klim, we współ-
pracy z wychowawczynią klasy 
przedszkolnej anną Szamuk  
i opiekunką samorządu uczniow-
skiego klas i-iii anną Roguską.

KK

Kostomłot Parafia unicka św. 
M ę c z e n n i k a  N i k i t y 
w Kostomłotacha jest najcen-
niejszym zabytkiem miejscowo-
ści. Jest to jedyna na świecie 
paraf ia greckokatolicka ob-
rządku bizantyjsko-słowiań-
skiego (neounicka). Do parafii 
należy 120 wiernych. cmentarz 
parafialny znajduje się 500 me-
trów od cerkwi. od 2007 roku 
opiekę duszpasterską i jurys-

dykcję nad parafią sprawuje bi-
skup Zbigniew Kiernikowski. 
W 1631 roku zbudowano nową 
unicką cerkiew w Kostomłotach 

i od tego roku datuje się istnie-
nie parafii. Rok 1412 Założono 
Kostomłoty. W Polsce rządzi 
król Władysław Jagiełło ii. 
Wrze na granicy Polski z Zako-
nem K rzyżack im. Jag ieł ło 
oskarża Zakon o niedotrzymy-
wanie usta leń pokojow ych  
z powodu opóźnienia wypłat 
odszkodowań wojennych a jed-
nocze śn ie zaw iera roz e jm  
z Zygmuntem, królem Węgier. 

Tego też roku we Francji uro-
dziła się Joanna darc, boha-
terka narodowa Francji.
Mariusz Maksymiuk – Radio Biper
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W dniach 23sierpnia – 1 
września dwunastoosobowa 
grupa młodzieży z  powiatu 
b i a l s k i e g o  u c z e s t n i c z y ł a 
w polsko – niemieckim pro-
jekcie artystycznym na terenie 
partnerskiego powiatu ober-
havel. ideą projektu była in-
tegracja i wspólna wymiana 
doświadczeń artystycznych 
i budowanie polsko – niemie-
ckiej współpracy. gospodarze 
przygotowali ciekawy i bogaty 
program. Był on realizowany 
z niezwykłą starannością. Już 
pierwszego dnia przygoto-
wano spotkanie integracyjne 
z młodzieżą, wspólne gry i za-
bawy. Mieszkaliśmy w urokli-
wym ośrodku dydaktycznym 
dla dzieci i młodzieży Leśny 
dziedziniec – Woldhof, nale-
żącym do Starostwa oberha-
vel. W pamięci uczestników 
zostanie oglądany na ży wo 

Zakończenia sezonu mo-
toc yk lowego św. K rz y ś za 
nami. impreza odbyła się 22 
września w Białej Podlaskiej. 
Motocyk l iści zebra l i się na 
p l a c u  Wol no ś c i .  S p ot k a ł 
się z nimi patron honorowy 
imprezy prezydent andrzej 
czapski. Stamtąd udali się do 
kościoła pw. Błogosławionego 
Honorat a  Ko ź m i ń sk iego , 
gdz ie k s .  Paweł Zazun iak 
(sam zapalony motocyklista) 

Nasi za granicą

Warsztaty artystyczne

musical „Vampirical Blut”, pre-
zentowany przez rówieśników 
niemieckich. innymi atrak-
cjami były: codzienna kąpiel 
w jeziorze, pływanie smoczymi 
łodziami, rejs tratwą w Lychen 
po przepięknym jeziorze, zwie-
dzanie Berlina piętrowym auto-
busem i byłego, hitlerowskiego 
obozu koncentracyjnego Sach-
senhausen w oranienburgu, 
wspinaczka w parku linowym 
w Hennigsdorf, wspólne ani-
macje językowe, dyskoteki oraz 
gry i zabawy. Najważniejszym 
wydarzeniem był wspólny kon-
cert z młodzieżą niemiecką 
w oranżerii Pałacowej w ora-
nienburgu. Wszyscy doskonale 
bawili się. Wyjazd był możliwy 
dzięki wsparciu f inansowemu 
Starostwa Powiatowego w Bia-
łej Podlaskiej i Polsko- Niemie-
ckiej Współpracy Młodzieży.

Katarzyna Polaczuk

Biała Podlaska

Motocykliści 
zakończyli sezon

odprawił mszę świętą i do-
konał poświęcenia pojazdów. 
Potem kawalkada ruszyła do 
Sielczyka, gdzie czekało moc 
atrakcji i dobrego jedzenia. 
W imprezie zorganizowanej 
przez bia lsk i Klub Motocy-
k low y „grom” oraz „ Pan-
ther” udział wzięło około 200 
motocyk li i skuterów, jedna 
trajka oraz 12 zabytkowych 
aut.
Mariusz Maksymiuk - Radio Biper

Z a c z ą ł  s i ę  w r z e s i e ń , 
z   n i m now y  rok  s z k o l ny, 
a my powróćmy wspomnie-
niami do wakacji. W okresie 
k an ik u ły  gminna Bibl io-
teka Publiczna oraz gminny 

Gmina Sosnówka

Dzieci miały moc atrakcji

o ś ro dek  K u l t u r y  w   S o s-
nówce zorganizowa ły cyk l 
spotkań „Letnie rozmaito-
ści ” d la dzieci i młodzieży 
z gminy Sosnówka. Zajęcia 
odby w a ł y  s i ę  pr z y  ś w ie t-

DOK. NA STR. 33
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l ic y  w ie j sk ie j  w  cz eputce 
i   Mot w ic y,  pr z y  budy nk u 
dawnej Szkoły Podstawowej 
w Rozwadówce, w ośrodku 
Stowa rz y sz en ia  in ic jat y w 
Loka lnych w  Żesz cz y nce , 
a także w goK w Sosnówce.

Na uczestników czekało 
wiele atrakcji, m.in.: gry i za-
bawy na świeżym powietrzu, 
zajęcia plastyczne, konkursy 
z  nagrodami: zgady wank i, 
r ymowank i, ka lambury d la 
małych i dużych. Taka forma 
sp ę d z a n i a  wol nego  c z a su 
w okresie wakacji spotkała się 
z dużym zainteresowaniem 
ze strony dzieci, a także ich 
rodziców. Dzieci najchętniej 
uczestniczyły w zajęciach ru-
chowych, a w chwilach odpo-

czynku uruchamiały pokłady 
wiedzy i wykazywały się we 
wszelkiego rodzaju łamigłów-
kach i grach logicznych. Na 
zakończenie „Letnich rozma-
itości ”, w ramach podzięko-
wania za mile spędzony czas 
zorganizowa l iśmy ognisko 
w Rozwadówce i czeputce, 
miejscowościach z najwięk-
szą frekwencją uczestników. 
celem naszych spotkań było 
oderwanie dzieci i młodzieży 
od telewizorów i kompute-
rów i pokazanie, że wspólne 
spędzenie wolnego czasu przy 
grach i zabawach na świeżym 
powietrzu wzorem naszych 
rodz iców i   dz iadków daje 
wiele radości i niezapomnia-
nych wrażeń. (a)

12 s ie r pn ia  br.  w  Ma-
łaszewiczach Małych obok 
świetlicy wiejskiej odbyła się 
impreza pod hasłem Waka-
cyjna zabawa rodzinna. or-
ganizatorami zabaw y byl i : 
Rada Sołecka wsi Małaszewi-
cze Małe, gminny ośrodek 
Kultury w Koroszczynie oraz 
gminny ośrodek Pomoc y 
Społecznej w Terespolu. Jedną 
z atrakcji rodzinnego festynu 
stanowiły konkursy i zabawy 
spor towo-rek reac y jne  d l a 
dzieci, młodzieży i starszych. 
W porozumieniu z gminnym 
ośrodkiem Pomocy Społecz-
ne j  pr z eprowadz ono rów-
nież konkurs prof ilaktyczny 
o tematyce przeciwdziałania 
uzależnieniom. Dla wszyst-
kich zwycięzców w  poszcze-
gólnych kategoriach zostały 
wręczone dyplomy oraz na-
grody rzeczowe. oto najlepsi 
w swoich konkurencjach. Rzut 
do celu: i  – Szaniawska Pau-
lina, ii – ostapczuk Ewa, iii 
– Kopacz anita

Slalom hokejowy: i – Ka-
miński Bartosz, ii –Dac Da-
mian, iii –Fludra Dominika

R z ut  l o t k ą  do  t a r c z y : 
i  – F ludra Dominika, i i – 
Szaniawska Pau l ina , i i i – 
Kamiński Bartosz

Gmina Terespol

Wakacyjna zabawa rodzinna
Bieg z   pi ł k ą ten isową : 

i – Dac Damian, ii –Kopacz 
anita, iii – Wieliczko Marta

cymbergaj: i – Wieliczko 
Marta, ii- Kopacz anita, iii- 
ostapczuk Rafał

Konkurs prof ilaktyczny: 
i – Huk Julia, ii – Selerska 
amelia, iii – Król Klaudia

Zw ieńczen iem zmagań 
konkursowych było ognisko 
z k iełbaskami oraz wspólna 
dyskoteka.                                              

D. Wowczeniuk

DOK. ZE STR. 32
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W  dniach 17-20 wrześ-
nia w Europejskim centrum 
Kszta łcenia i  Wychowania 
oHP w Roskoszy odbyło się 
szkolenie doskonalące „oHP 
wobec now ych t rendów na 
rynku pracy”, zorganizowane 
w związku z realizacją zadania 
3 Przygotowanie kadry realizu-
jącej zadania w zakresie dzia-
łalności McK i PP w ramach 
projektu systemowego „oHP 
jako rea l izator usług rynku 
pracy”. W szkoleniu uczest-
n iczy ła 27-osobowa kadra 
doradców zawodowych i po-
średników pracy zatrudnionych 
w Młodzieżowych centrach 
Kariery i Punktach Pośredni-

Inicjatywy OHP

Nowe trendy rynku pracy
ctwa Pracy. Uczestnicy szkole-
nia podzielenie na dwie grupy 
pracowali pod nadzorem do-
świadczonych wykładowców 
z f irmy WYg international, 
zgłębiając cele, zadania, me-
tody i narzędzia indywidual-
nego poradnictwa zawodowego. 
Uczyli się diagnozowania pre-
ferencji i predyspozycji zawo-
dowych i osobowościowych, 
doboru odpowiednich metod 
i ćwiczeń, tworzenia prof ilu 
predyspozycji zawodowych, 
ok reślania ścieżek rozwoju 
edukacyjnego i zawodowego 
oraz sporządzali plan pracy 
z klientem na podstawie ze-
branych informacji. Podczas 

szkolenia omówiono także 
Międzyinstytucjonalne cen-
tra Bi lansów Kompetencji , 
Walidację Kompetencji Niefor-
malnych oraz centrum Diag-
nostyczne Kompetencji. Wiele 
miejsca poświęcono także ana-
lizie kwalifikacji i umiejętno-
ści klienta pod kątem doboru 
oferty pracy i kierunku szko-

lenia oraz analizie ofert pracy, 
doborowi pracowników pod 
kątem określonych umiejętno-
ści i wymagań pracodawcy oraz 
współpracy z klientem oHP. 
Na zakończenie zajęć wszyscy 
uczestnicy otrzymali certy-
f ikaty poświadczające udział 
w szkoleniu.

Małgorzata Zając

15 września miało miej-
sce otwarcie plaży przy rzece 
Krznie w Porosiukach. choć 
z plażą ma to jeszcze niewiele 
wspólnego (przed jesienią i zimą 
wstrzymano się przed dowozem 
piasku), to i tak dzieło jakie po-
wstało z pomysłu i działania lo-
kalnej społeczności Porosiuk robi 
wrażeni. Przystań kajakowa, 
zadaszona wiata piknikowa, 
miejsce na ognisko. a to dopiero 
początek. Wstępne, można po-
wiedzieć jesienne otwarcie plaży 
połączone było ze spływem 
kajakowym po Krznie. chętni 
wsiedli do kajaków w Rogoź-
niczce i po przepłynięciu ponad 
15 km wyszli na brzeg, wycią-

Otwarcie plaży w Porosiukach
gając kajaki właśnie na przystani 
w Porosiukach. Nieodzowną 
pomoc okazał Marek Pomietło. 
To właśnie „Kajaki nad Bugiem” 
zaoferowały pomoc i możliwości. 
– Przygotowaliśmy dwadzieścia 
kajaków, wykorzystano osiem. 
To i tak dużo. Prawie dwadzieś-
cia osób brało udział w  tym 
pierwszym spływie. Trasa częś-
ciowo mocno zarośnięta przez 
szuwary ale już tutaj na terenie 
gminy Biała Podlaska płynie się 
Krzną znakomicie. a przysta-
nek w Porosiukach to świetnie 
wzmocnienie bazy turystycznej 
i wypoczynkowej – mówi Pomietło. 
Przypomnijmy, że z inicjatywy 
sołtys – Urszuli Błażejewskiej – 

w roku 2013 w sezonie letnim 
planowane jest otwarcie plaży 
nad rzeką Krzną w miejscowo-
ści Porosiuki wraz z całą bazą 
techniczną. Krótka historia to 
zwołanie w lipcu tego roku ze-
brania społeczności miejscowości 
i rozpoczęcie akcji związanej z jej 
budową. Utworzono dojście do 
plaży, wycinając i przenosząc ga-
łęzie. Utworzone zostało również 
sprawne zejście do rzeki Krzny. 
– Już w następnym sezonie let-
nim będziemy mogli cieszyć się 
niesamowitym widokiem plaży 
i korzystać z infrastruktury wo-
kół niej. W przyszłym roku, już 
na wiosnę powstanie dogodne 
zejście pod plaże a wszystko usy-
pane piaskiem. Będzie można 
popływać na kajakach korzysta-
jąc z wypożyczalni kajaków jaka 

tu powstanie. Do tego zapropo-
nujemy rozkosze zapachu lasu 
przemierzając szlaki rowerowe 
korzystając z  lokalnej wypo-
życzalni rowerów – mówi nam 
sołtys Porosiuk Urszula Błaże-
jewska. Z powstania plaży i zisz-
czenia się marzeń mieszkańców 
cieszy się sekretarz gminy Biała 
Podlaska – grażyna Majew-
ska oraz dyrektor gminnego 
ośrodka Kultury w Białej Pod-
laskiej – Bożena Pawlina – Mak-
symiuk. – gratuluję wytrwałości 
mieszkańcom, podziwiam zaan-
gażowanie i chęć doprowadzenia 
inwestycji do końca. Znakomita 
rzecz, ciekawe wykonanie i dużo 
nowych pomysłów, jakie wokół 
plaży można zrealizować – mówi 
sekretarz Majewska.
Mariusz Maksymiuk  - Radio Biper
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Jury konkursu „Miejsce 
z k limatem” uznało Dworek 
Łukowiska z  miejscowości 
Bubel Łukowiska za najlepsze 
gospodarstwo agroturystyczne, 
które wykorzystuje niskoemi-
syjne źródła energii. Kolejne 
miejsca zajęły: gospodarstwo 
EKo Piotr Hillar z miejsco-
wości Tuczki oraz agrotury-
styka „cztery Kąty” z Kątów 
Bystrzyckich. Konkurs zor-
ganizowało Forum Rozwoju 
Efektywnej Energii (FREE). 
Konkurs „Miejsce z  k l ima-
tem” miał na celu wyróżnienie 
gospodarst w, obiektów tu-
rystycznych i agroturystycz-

U c z n i o w i e  t w o r z ą c y 
szkolną gaz etkę „ Na Wa-
r iack ich Papierach ” w  Ze-
spole Szkół Publicznych nr 
1 rozpoczęła pracę w nowym 
roku szkolny m ogn isk iem 
integracyjnym. 20 września 
dw udziestoosobowa g r upa 
c z w a r to  i   p i ą tok l a s i s tów 
wraz z opiekunami: Kamilą 
Korneluk oraz Markiem Fe-
r en s em ,  c a ł e  p op o ł ud n ie 
s p ę d z i ł a  w   w y j ą t k o w y m 
miejscu, jakim bez wątpienia 
jest terespolska Prochownia. 
W pierwszej kolejności dzieci 
z w i e d z i ł y  b u d y n e k  P r o -
chowni, gdzie mogły obej-
rzeć zgromadzone eksponaty 
oraz makietę przedstawiającą 
kolej warszawsko-terespolską. 
ogromną frajdę sprawiło im 
przejśc ie wąsk im tunelem, 
zwłaszcza przy zgaszonym 
świetle. Następnie uczniowie 
z opiekunami oraz członkami 
Koła Miłośników Fortyfikacji 
i Historii zasiedli przy ogni-
sku, chociaż nikt nie wierzył, 
że w tak pochmurny dzień, 

Nagroda 
dla Dworku Łukowiska 

nych położonych na terenach 
wiejskich, które są przyjazne 
środowisku dzięki wykorzy-
stywaniu nowoczesnych i ni-
skoemisyjnych źródeł energii. 
Zwycięski Dworek Łukowiska 
został wybrany spośród ponad 
setki gospodarstw, które zgło-
siły się do konkursu.

– Na potrzeby gospodar-
stwa zamontowaliśmy kolek-
tory słoneczne, które doskonale 
sprawdzają się  przez cały se-
zon turystyczny oraz pompy 
ciepła, które z kolei dostarczają 
energię cieplną, kiedy słońce 
słabiej świeci. Możemy polecić 
te rozwiązania innym właści-

cielom gospodarstw agrotu-
rystycznych –  mówi Barbara 
Wróbel, właściciel Dworku 
Łukowiska.

– gospodarze nagrodzo-
nych gospodarstw agrotury-
stycznych dają przykład, że na 
polskiej wsi możliwe jest zasto-
sowanie nowoczesnych tech-
nologii i korzystanie z czystej 
energii. ich obiekty są przyja-
zne nie tylko gościom, ale i kli-
matowi – komentuje wyniki 
konkursu Sylwester śmigiel, 
przewodniczący FREE i jury 
konkursu.

Laureaci otrzymali para-
sole grzewcze i grille gazowe. 
Dodatkowo w konkursie prze-
widziana zosta ła specja lna 
nagroda za wykorzystywanie 
gazu LPg. W  tej kategorii 
zwyciężyło  Siedlisku orlik 
z  Barl inka w  woj. zachod-
niopomorsk im. Właściciele 
gospodarstwa chwalą sobie 

wykorzystywanie gazu płyn-
nego przede wszystk im za 
niższe koszty zużycia energii 
do przygotowywania potraw 
i ogrzewania gospodarstwa. 
osobną nagrodę przyzna l i 
także internauci w  specja l-
nym głosowaniu gospodar-
stwu agroturystyka Ewa guz 
z Łańcuchowa w woj. lubel-
skim. Konkurs „Miejsce z kli-
matem” trwał od 15 maja do 15 
września br. W toku konkursu 
wyłoniono 100 gospodarstw, 
które otrzymały cer t y f ikat 
„Miejsce z klimatem”. – Uwa-
żamy, że tego typu konkursy to 
doskonała forma propagowania 
ochrony środowiska – podsu-
mowuje Barbara Wróbel, właś-
cicielka zwycięskiego Dworku 
Łukowiska. galeria wyróżnio-
nych gospodarstw oraz szcze-
gółowe informacje dostępne są 
na stronie www.forumfree.pl/
konkurs. (a)

Redakcyjne ognisko 
w Prochowni

dojdzie ono do skutku. Na 
szczęście brak słońca i mżący 
deszcz nie popsuły uczestni-
kom nastroju, a ogień bucha-
jący z ogniska, wprowadził 
prawdziwie gorącą atmosferę. 
Dzieci znakomicie bawiły się 
w chowanego, mając jedno-
cześnie możliwość zwiedza-
nia terenu wokół Prochowni. 
Nic więc dziwnego, że kiedy 
zega rk i wskaza ły czas po-
wrotu, żaden z uczestników 
nie miał ochoty opuścić tego 
miejsca. ognisko oraz pobyt 
dzieci na terenie Prochowni 
p r z y gotow a l i  c z łon kow ie 
Koła Mi łośników For t y f i-
kacji i Historii, którzy nie-
zw yk le serdecznie przy ję l i 
uczniowską gromadkę. Nie 
ulega wątpliwości, że jest to 
bez wątpienia najlepsze miej-
sce nie tylko, aby poznać hi-
storię naszego miasta i kraju, 
ale także odpocząć, a dbałość 
o szczegóły organizacyjne go-
spodarzy gwarantuje świetną 
zabawę.

KK
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Ba n k  S p ó ł d z i e l c z y 
w  Wisznicach po raz 
drugi gościł od 13 do 20 

lipca młodzież wraz z opieku-
nami z polskiej szkoły im. an-
toniego Wiwulskiego z Wilna. 
16 osób pod opieką Jolanty Su-
szyńskiej dyrektor szkoły oraz 
nauczycielek Ewy Suszyńskiej 
i ingi Brasel, zwiedzało Pol-
skę i Podlasie. główną atrak-
cją był k ilkudniowy wyjazd 
w  Bieszczady, a  po drodze 
odwiedziny Parku Etnogra-
f icznego w  Sanoku, zamku 
w Krasiczynie oraz starówki 
w Przemyślu. Po powrocie do 
Wisznic litewscy goście jeździli 
do sanktuarium mary jnego 
w Kodniu oraz Muzeum J.i. 
Kraszewskiego w Romanowie. 
Przedostatni dzień pobytu mło-
dzieży w Polsce został zorgani-
zowany przez artura Bechera, 
nauczyciela i przewodniczącego 
Rady gminy w Podedwórzu, 
Krzysztofa chilczuka, wójta 
gminy Podedwórze, a  także 
nauczycieli, młodzież szkolną 
i miejscowych członków Banku 
Spółdzielczego w Wisznicach. 
Mieszkańcy Podedwórza za-
pewnili przy tym całodzienne, 
nieodpłatne wyżywienie gości. 
Uczestniczyli tam we wspól-
nych grach i zabawach z miej-
scową młodz ież ą ,  a   tak ż e 
zapoznali się w ośrodku Edu-
kacji Regionalnej w Hołownie 
z historią i dawną kulturą ma-
terialną miejscowej ludności. 
Samodzielnie wyprodukowali 
mąkę na dawnych żarnach 
i wypiek li z niej chleb. Pod 
okiem instruktora dokonali 
w yrobu naczyń gl inianych, 

Owocna współpraca

które po wypaleniu zostały im 
przesłane do Wilna. Kierow-
nictwo Banku Spółdzielczego 
w Wisznicach zapoznało mło-
dzież z historią i współczes-
nością banków spółdzielczych 
w Polsce.

Bogaty w wydarzenia dzień 
w Podedwórzu zakończono pod-
sumowaniem pobytu młodzieży 
w  Polsce, w  którym udzia ł 
wzięli, oprócz gości, między 
innymi, starosta powiatu par-
czewskiego Waldemar Wezgraj, 
wicestarosta powiatu bialskiego 
Jan Bajkowski, wójt gminy Po-

dedwórze Krzysztof chilczuk, 
przewodniczący Rady gminy 
Podedwórze artur Becher, 
przewodnicząca Rady gminy 
Wiszn ice  Ewa Nusz cz yk , 
skarbnik gminy Wisznice Ma-
ria Pawłowska, nauczyciele ze 
szkół z Podedwórza i Wisznic, 
członkowie Banku zaangażo-
wani w przygotowanie pobytu 
młodzieży w Podedwórzu.

oprócz kierownictwa i pra-
cowników Banku Spółdziel-
czego w Wisznicach na spotkanie 
przybyli prezesi z sąsiednich ban-
ków spółdzielczych: Parczewa, 

Radzynia Podlaskiego, Mię-
dzyrzeca Podlaskiego i Białej 
Podlaskiej. Przedstawiciele ban-
ków spółdzielczych, starostowie, 
przedstawiciele gmin i  szkół 
wręczyli gościom indywidualne 
upominki, przeważnie książki 
związane z literaturą i historią 
Polski oraz podarunki dla szkoły 
im. a. Wiwulskiego w Wilnie 
(słowniki, leksykony, piłki i inny 
sprzęt sportowy).

goście odwdzięczyli się, 
wręczając osobom najbardziej 
zaangażowanym w organizo-
wanie ich pobytu w Polsce, 
własnoręcznie wykonane pre-
zenty. Spotkanie zakończyło 
się prezentacją zdjęć z pobytu, 
w szczególności z wędrówek po 
Bieszczadach oraz dyskoteką.

Pobyt sfinansowany został 
ze środków dobrowolnie wpła-
canych przez banki spółdzielcze 
(w szczególności z tzw. „grupy 
warszawskiej”) na specjalny ra-
chunek nr 76 9359 0002 0023 
6467 2003 0001 prowadzony 
przez Bank Spółdzielczy w Su-
wałkach.

– Biorąc pod uwagę bar-
dzo ciężką sytuację Polaków na 
Litwie uważam, że należałoby 
w dalszym ciągu kontynuować 
pomoc dla młodzieży polskiej 
z Wilna poprzez organizowanie 
im krótkich wakacji w Zachę-
cam banki, nie tylko z „grupy 
warszawskiej” do corocznego 
wnoszenia dobrowolnych wpłat 
na wyżej podane konto oraz or-
ganizowania pobytu młodzieży 
w Polsce Polsce – powiedział 
Zbysław gabrylewicz prezes 
Zarządu BS w Wisznicach.

Ewa Koziara                                                                             

Konkurs na najlepszy re-
gionalny produkt żywnościowy 
oraz na najlepsze danie i po-
trawę regionalną „Nasze Ku-
linarne Dziedzictwo – Smaki 
Regionów” odbył się już po 
raz dwunasty. organizowany 
od 2000 roku udowodnił, jak 
wspaniałą i oryginalną żyw-
ność mogą zaoferować polscy 

Sukces kulinarny kobiet 
z Łobaczewa

producenci konsumentom nie 
tylko w kraju, ale również we 
wszystkich krajach Unii Euro-
pejskiej i poza nią. ogromnie 
satysfakcjonujący jest także 
fakt, że wokół nagrodzonych 
w  konkursie w yrobów zna-
lazły się potrawy w kategorii 
„gastronomia” przygotowane 
przez Koło aktywnych Ko-

biet z Łobaczewa Małego. Za 
potrawy kibiny i gołąbki pod-
laskie Koło aktywnych Ko-
biet zdobyło trzecią nagrodę. 
Konkurs zaktywizował lokalne 
społeczności i lokalnych wy-
twórców do działań na rzecz 
wytwarzania, budowy rynku 
i promocji tradycyjnej żyw-
ności, jako elementu rozwoju 
regionu. W ciągu kolejnych 
lat trwania konkursu powstała 
dokumentacja ponad 9000 pro-
duktów i tradycji kulinarnych 
ze wszystkich stron i  regio-

Wo j e w ó d z t w o  l u b e l s k i e
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nów Polski: wywodzących się 
z Kresów i Polski centralnej, 
z gór i znad morza, z Ziem Za-
chodnich i z kultury mniejszo-
ści narodowych. Jest to dowód 
na to, jak bogata jest polska 
historia kulinarna i  jak waż-
nym jest elementem polskiego 
dz iedz ic t wa ku lt u rowego. 
obok głównego celu konkursu, 
jakim jest identyfikacja regio-
nalnych produktów oraz ich 
promocja, istotnym było zachę-
canie mieszkańców obszarów 
wiejskich, zwłaszcza tych o nie-
korzystnych warunkach gospo-

P o w i a t  b i a l s k i

darowania, do poszukiwania 
alternatywnych źródeł dochodu. 
organizatorem centra lnym 
konkursu, odbywającego się 
pod patronatem ministra rol-
n ic t wa i   rozwoju wsi oraz 
marszałków województw, jest 
Polska izba Produktu Regio-
nalnego i Lokalnego wspólnie 
ze Związkiem Województw 
RP. Partnerami merytorycz-
nymi i organizacyjnymi finałów 
konkursu w regionach są urzędy 
marszałkowskie i wojewódzkie 
ośrodki doradztwa rolniczego.

Elżbieta Chwalczuk

W październiku mammo-
bus kolejny raz odwiedzi po-
wiat bialski. Panie znów będą 
miały szansę zgłosić się na 
profilaktyczne badanie piersi. 
czy to zrobią? Mimo, iż Po-
pulacyjny Program Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi trwa 
już kilka lat, poziom przeba-
dania wśród pań nadal nie jest 
zadowalający. Jedynie 44% 
mieszkanek powiatu bialskiego 
uprawnionych do wykonania 
mammografii, zgłosiło się na 
badanie, co oznacza, że ponad 
połowa Pań nadal nie zdecy-
dowała się, aby zyskać spokój 
o swoje zdrowie. czas to zmie-
nić!

Zachęcamy panie w grupie 
wiekowej 50- 69 lat do wy-
konania bezpłatnego badania 
mammograficznego, refundo-
wanego przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia, wykonywanego 
co 2 lata. W tym wieku panie są 
szczególnie narażone na zacho-
rowanie na raka piersi. Jednak 
wczesne jego wykrycie gwa-
rantuje niemal 100 % pewności 
na wyleczenie choroby, dlatego 
tak ważne są badania prof i-
laktyczne oraz samobadanie 
piersi. Zarejestruj się, a także 
swoją przyjaciółkę! Panie, które 
znajdują się poza tą grupą wie-
kową, mogą wykonać mammo-

Mammobus w powiecie bialskim

Zbadaj się i zyskaj spokój 
o swoje zdrowie

grafię odpłatnie, po okazaniu 
skierowania na badanie. Mogą 
również zachęcić swoje mamy, 
babcie, sąsiadki i przyjaciółki 
do zgłoszenia się na refundo-
waną mammografię. Razem zy-
skajmy spokój o zdrowie nasze 
i naszych najbliższych!

Badania wykonywane będą 
w miejscowościach: – Leśna 
Podlaska – 4 października przy 
ośrodku Zdrowia, ul. Bialska 2, 
– Konstantynów – 5 października 
na placu przy Parku Platerów, 
– Drelów – 5 października przy 
Urzędzie gminy, ul. Szkolna 12, 
– Piszczac – 6 października przy 
Urzędzie gminy, ul. Włodawska 
8, – Kodeń – 6 października przy 
ośrodku Zdrowia, ul. 1 Maja 
33, – Zalesie – 8 października 
przy gminnym ośrodku Kul-
tury, ul. Słoneczna, – Łomazy – 8 
października przy ochotniczej 

Straży Pożarnej i Tuczna – 9 paź-
dziernika przy domu Strażaka, 
Tuczna 86.

Nie masz czasu zadzwonić? 
Zarejestruj się przez internet!

Wszystk ie panie, które 
chcą wykonać badanie prosimy 
o wcześniejszą rejestrację pod 
nr tel.: 801 080 007 lub 58 666 
2 444. call center czynne jest 7 
dni w tygodniu: od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8-20, 
w sobotę i niedzielę 9-15. Reje-
stracji można dokonać również na 
stronie internetowej: www.fado.
pl/rejestracja-mammografia.  (a)
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W Programie Rozwoju ob-
szarów Wiejskich 2007-2013, 2 
działania w ramach osi 3 doty-
czyły możliwości ubiegania się 
o środki f inansowe na rozpo-
częcie lub rozwój pozarolniczej 
działalności. Były to: „Różnico-
wanie w kierunku działalności 
nierolniczej, Tworzenie i roz-
wój mikroprzedsiębiorstw”. 
oba działania dotyczyły tych 
samych zakresów działalności, 
różnice polegały na kryteriach 
dostępu i warunków przyznania 
pomocy.

Działanie „Różnicowanie 
w kierunku działalności nierol-
niczej”, przeznaczone było dla 
mieszkańców obszarów wiej-
skich objętych ubezpieczeniem 
KRU w pełnym zakresie. Na-
tomiast w działaniu „Tworzenie 
i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, 
beneficjent nie mógł być ubez-
pieczony w KRUS, a dodat-
kowo realizacja operacji mogła 
być możliwa, pod warunkiem, 
że zostanie utworzone, co naj-
mniej 1 miejsce pracy i od ilości 
utworzonych miejsc pracy uza-
leżniona jest też kwota refunda-
cji kosztów.

W województwie lubelskim 
zainteresowanie wspomnia-
nymi powyżej działaniami było 
spore, ale nie aż tak duże, jak 
np. w województwach Polski 
Zachodniej, w których przy-
znany roczny limit f inansowy 
został bardzo szybko wyczer-
pany.

Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej:

Działanie to uruchomiono 
po raz pierwszy w roku 2008 
i odbyły się 4 nabory – 3 nabory 
wojewódzkie, ostatni, w roku 
2011 był naborem krajowym. 
W  na sz y m wojewódz t w ie 
w poszczególnych naborach 
zostało złożonych: 500 wnio-
sków w roku 2008, 406 w roku 
2009, 823 w roku 2010 i 931 
wniosków w roku 2011 Zakres 
działalności gospodarczych, 

Przedsiębiorczość na wsi 

w ramach których beneficjent 
mógł ubiegać się o wsparcie 
był bardzo szeroki, ale były 
działalności cieszące się szcze-
gólnym zainteresowaniem. Na 
podstawie swoich doświad-
czeń zauważyłam, że najwięcej 
osób zainteresowanych było 
podejmowaniem lub rozwojem 
agroturystyki oraz podejmowa-
niem działalności usługowej dla 
rolnictwa. oczywiście były też 
i inne działalności, ale było ich 
znacznie mniej.

Poniżej przedstawiam kilka 
wybranych operacji, które były 
zostały zrealizowane w ramach 
tego działania, a beneficjenci 
skorzystali z mojej usługi do-
radczej. Ponieważ nie ubiega-
łam się o wyrażenie przez nich 
zgody na przetwarzanie danych 
osobowych nie podaję nazwisk 
ani adresów. Pani Ewa z nad-
bużańskiej miejscowości po-
siada 2 domy mieszkalne, które 
nie są w pełni wykorzystywane 
i dlatego postanowiła rozpocząć 
działalność agroturystyczną. 
Szanse na rozwój tej działal-
ności są duże, bo miejscowość 
jest typowo letniskową wsią, 
położoną nad Bugiem. Pierw-
szy wniosek złożyła w  roku 
2009, a zakres operacji doty-
czył adaptacji budynku miesz-
kalnego i zakupu wyposażenia 
dla potrzeb turystów. W efekcie 
przygotowała dla turystów 5 
pokoi noclegowych, 1, 2, i 3 – 
osobowych, kuchnię, pokój wy-
poczynkowy i zmodernizowała 
2 łazienki. Do pomieszczeń 
dla turystów zostało też zaku-
pione wyposażenie. W trakcie 
weryfikacji wniosku nie obyło 
się bez trudności, a dotyczyły 
one głównie robót budowla-
nych – ich podziału na koszty 
kwalifikowane i niekwalifiko-
wane. Planowane do wykona-
nia roboty budowlane musiały 
też się odbywać w części prze-
znaczonej dla kwaterodawców, 
więc trzeba je było prawidłowo 

podzielić. Ponieważ Pani Ewa 
nie wykorzystała całego limitu, 
z jakiego mogła skorzystać, po-
stanowiła złożyć jeszcze jeden 
wniosek. Złożyła go w ramach 
naboru w 2010. Tym razem za-
kres operacji dotyczył budowy 
budynku gospodarczego na po-
trzeby agroturystyki, utwardze-
nia terenu i ogrodzenia posesji. 
W budynku gospodarczym, 
przy mojej pomocy doradczej 
postanowiła przygotować salę 
do zajęć dydaktycznych, ma-
gazyn na sprzęt turystyczny 
i miejsce na garażowanie sa-
mochodu. obie inwestycje zo-
stały już zrealizowane, a rok 
2012 jest pierwszym rokiem 
działalności. W trakcie spot-
kania w gospodarstwie Pani 
Ewa podziel i ła się swoimi 
pierwszymi doświadczeniami 
w przyjmowaniu turystów. Tak 
się złożyło, że we wsi przeby-
wały grupy turystów i potrzeby 
noclegowo-żywieniowe były 
duże, a w związku z tym kwa-
tera w części wykorzystywana. 
Były też rodziny z dziećmi na 
dłuższe pobyty. Przebywają-
cym w gospodarstwie turystom 
podobała się jakość obsługi 
a także smaczne posiłki przy-
gotowywane przez właścicielkę. 
Kierunkiem rozwoju gospo-
darstwa agroturystycznego jest 
utworzenie Zagrody Edukacyj-
nej. W tej chwili gospodarstwo 
przygotowuje ofertę edukacyjną 
dla grup 10 osobowych, a oferta 
związana będzie z poznaniem 
kulturowego i przyrodniczego 
dziedzictwa oraz organizacji 
warsztatów kulinarnych.

Pani iwona z gminy Janów 
Podlaski odziedziczyła po ro-
dzicach drugi dom, który także 
aktualnie nie musi być wyko-
rzystywany przez właścicieli. 
W gminie Janów Podlaski jest 
więcej gospodarstw agrotury-
stycznych, ale zapotrzebowanie 
na wypoczynek w tej gminie 
jest duże. W trakcie odbywają-
cych się aukcji koki arabskich, 
pokazów i zawodów konnych 
w Janowie Podlaskim trudno 
jest znaleźć wolne miejsce noc-
legowe, dlatego też Pani iwona 
idąc przykładem innych kwa-
terodawców postanowiła też 
rozpocząć świadczenie usług 
agroturystycznych. oferta go-

spodarstwa została skierowana 
przede wszystkim do rodzin 
z dziećmi, inwestycja dotyczyła 
więc, oprócz zakupu wyposa-
żenia i sprzętu dla turystów, 
także zagospodarowania te-
renu, między innymi poprawy 
jej estetyki, urządzenia placu 
zabaw dla dzieci oraz budowy 
wiaty z miejscami do siedzenia. 
Przeznaczony na agroturystykę 
domek był mały, a jeszcze do-
datkowe zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami prawnymi, 
musia ła część pomieszczeń 
zostawić dla rodziny, dlatego 
też dla turystów przeznaczono 
2 pokoje noclegowe, węzeł 
higieniczno sanitarny i pokój 
wypoczynkowy z aneksem ku-
chennym.

agroturystyka jako działal-
ność posiada spore preferencje 
w zakresie traktowania jej jako 
działalności gospodarczej. Bo-
wiem zgodnie z art. 3 Ustawy 
o swobodzie działalności go-
spodarczej, rolnik świadczący 
usługi agroturystyczne na wsi, 
w swoim domu mieszkalnych 
i na terenie swojego gospo-
darstwa rolnego nie musi re-
jestrować tej działalności jako 
dzia ła lnośc i gospodarczej. 
Wymogiem prawnym, zgodnie 
z ustawą o usługach turystycz-
nych jest ewidencja takiego 
gospodarstwa, jako obiektu 
świadczącego usługi hotelar-
sk ie w  gminie i  w  związku 
z tym spełnienie minimalnych 
wymogów co do wyposażenia 
obiektu.

aby wyk luczyć f ikcy jne 
powstawanie gospoda rst w 
agroturystycznych, pracownicy 
aRiMR szczególnie wnikliwie 
weryfikują te wnioski, o czym 
przekonali się rolnicy realizu-
jący takie wnioski. Również 
w trakcie 5 – letniego okresu 
zobowiązania takie inwestycje 
są częściej kontrolowane.

Pan Zbigniew z małej miej-
scowości w powiecie bialskim 
postanowił zakupić maszyny do 
działalności usługowej wspo-
magającej produkcję roślinną, 
w  tym celu zakupił ciągnik 
rolniczy i agregat uprawowo-
-siewny. Te zakupy oraz posia-
dane własne maszyny rolnicze 
pozwoliły mu na rozpoczęcie 
świadczenia usług dla rolników, 
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którzy nie posiadają odpowied-
niego sprzętu.

świadczenie usług rolni-
czych było też przedmiotem 
operacji Pana Marcina z miej-
scowości położonej w pobliżu 
Białej Podlaskiej. W ramach 
złożonego wniosku został za-
kupiony ciągnik rolniczy, siew-
nik zbożowy, ładowacz czołowy 
i opryskiwacz polowy. Ten za-
kres operacji w połączeniu z po-
siadanymi maszynami pozwoli 
świadczyć różnego rodzaju 
usługi, w zależności od zapo-
trzebowania. Rolników.

Pan Leszek z  miejsco-
wości położonej blisko Białej 
Podlaskiej postanowił podjąć 
działa lność usługową w za-
k resie produkcję w y robów 
ta r tacznych. Tak samo jak 
wspomniana pow yżej Pani 
Ewa, ze wsparcia korzystał 
dwukrotnie. Podejmując dzia-
łalność zakupił pilarkę, na-
tomiast w  ramach drugiego 
wniosku zakupił ciągnik rolni-
czy wraz z ładowaczem czoło-
wym. Tutaj także były kłopoty 
w trakcie weryfikacji wniosku, 
bo okazało się, że nie ma od-
powiedniego pomieszczenia do 
prowadzenia tej działalności. 
Jednak z uwagi, że planowana 
do zakupu pilarka była mo-
bilna, można było wykonywać 
usługi bezpośrednio u klienta 
lub na własnym podwórku. Za-
kład położony jest blisko Białej 
Podlaskiej, klientami usług są 
zarówno rolnicy, jak i miesz-
kańcy gminy i miasta.

Pan Krzysztof z miejsco-
wości położonej około 15 km 

od Białej Podlaskiej zakupił 
w  roku 2009 koparko-łado-
warkę do działalności usługo-
wej w zakresie wykonywania 
robót ziemnych. Problemów 
w trakcie weryfikacji agencji 
Restruktur yzacji i  Moder-
nizacji Rolnictwa nie by ło. 
Klientów też nie brak, ale Pan 
Krzysztof doszedł do wniosku, 
że zamieszkuje trochę za daleko 
od Białej Podlaskiej – bo tu jest 
największe zapotrzebowanie na 
te usługi.

Pa n  Ja n  z   m ie j s cowo-
ści położonej blisko przejścia 
granicznego prowadzi zakład 
napraw y pojazdów. Na bu-
dowę warsztatu skorzystał ze 
środków w ramach Sektoro-
wego Programu operacyjnego 
2004-2006. W okresie realiza-
cji PRoW 2007-2013 złożył 2 
wnioski. W ramach pierwszego 
wniosku utworzył Stację Kon-
troli Pojazdów, zakupił do niej 
niezbędne wyposażenie. Przed-
miotem drugiego wniosku był 
zakup maszyn i urządzeń do 
wulkanizacji opon.

Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw.

Działanie to zostało uru-
chomione po raz pierwszy do-
piero w roku 2009. odbyły się 3 
nabory. W roku 2009, w woje-
wództwie naszym złożono 311 
wniosków, w 2010 – 664 wnio-
ski, w 2011 -1027 wniosków 
. W ramach działania sporo 
operacji dotyczyło sprzedaży 
hurtowej i detalicznej.

Pani anna postanowiła 
rozpocząć działalność w za-
kresie sprzedaży detalicznej. 

Z własnych środków zakupiła 
działkę w miejscowości położo-
nej kilka kilometrów od Białej 
Podlaskiej. Przedmiotem ope-
racji w ramach złożonego wnio-
sku w 2010 roku jest budowa 
sklepu spożywczo-przemysło-
wego oraz zakup wyposażenia 
sk lepu. W miejscowości tej 
w ostatnich latach rozwinęło 
się budownict wo mieszka-
niowe, wielu mieszkańców 
miasta przeniosło się na stałe 
do tej miejscowości, w związku 
z tym wzrosła liczba ludności, 
co zapewni zapotrzebowanie 
na tego typu działalność. inwe-
stycja zostanie przeprowadzona 
w dwóch etapach. obecnie za-
kończono i etap. Docelowo, po 
zakończeniu operacji powstaną 
3 miejsca pracy dla sprzedaw-
ców.

Pani agata prowadzi dzia-
łalność w zakresie sprzedaży 
hurtowej i detalicznej środ-
ków produkcji dla rolnictwa. 
W przeważającej części są to 
nawozy i środki ochrony ro-
śl in. Przedmiotem operacji 
w ramach złożonego w roku 
2011 wniosku jest zakup sa-
mochodu dostawczego z wy-
wrotk ą , wózka w id łowego 
i budowa wagi elektronicznej. 
Planowane zakupy pozwolą 
zwiększyć wielkość sprzedaży 
i w  związku z  t ym uzyskać 
większe dochody. W ramach 
operacji zostanie też utwo-
rzone 1 miejsce pracy.

Pan Sławomir z gminnej 
miejscowości prowadzi sprze-
daż hurtową i detaliczną mate-
riałów budowlanych. W roku 

12 września uczniowie iii 
„a” wybrali się na mini-biwak 
do Kodnia. Tuż po godzinie 16 
trzecioklasiści wraz z rodzicami 
zjawili się w ośrodku rekrea-
cyjno-wypoczynkowym Do-
lina Bugu. Po zakwaterowaniu 
w domkach i rozpakowaniu się 
w pokojach, dzieci natychmiast 
udały się do zwiedzania ośrodka, 
a następnie wspólnie z rodzicami 
i opiekunkami zasiadły przy 
ognisku. Wieczorem trzecio-
klasiści zagrali w podchody po 
Kodniu, potem zaś spotkali się 

2010 złożył wniosek na zakup 
ładowarki, która jest niezbędna 
do przeładunku oferowanych 
materiałów budowlanych. in-
westycja została już zrealizo-
wana, w jej wyniku powstało  
1 miejsce pracy.

i n ne  z ło ż one  w n io sk i 
w  t ym dzia łan iu to zakup 
węzła betoniarskiego na po-
trzeby produkcji materiałów 
z betonu, zakup linii do pro-
dukcji brykietu ze słomy, mo-
dernizacja budynku chłodni na 
działalność w zakresie maga-
zynowania i przechowywania 
towarów, zakup maszyn i urzą-
dzeń do zakładu wulkanizacji 
opon.

W chwili obecnej nie wia-
domo, czy będą jeszcze nabory 
na omawiane działania, praw-
dopodobnie nie będzie już 
środków finansowych. Są jesz-
cze dostępne na ten cel środki 
w  ramach osi 4 LEaDER 
i być może niektórzy zaintere-
sowani mieszkańcy obszarów 
wiejskich skorzystają z  tych 
środków. Tutaj nabory wnio-
sków są lub będą prowadzone 
przez Lokalne grupy Dzia-
łania. Barierą jest to, że za-
kres operacji musi być zgodny 
z przyjętą przez lokalne grupy 
Lokalną Strategią Rozwoju. 
Większość LgD jako cele roz-
woju uznało kulturowe dzie-
dzictwo, rozwój turystyczny 
i poprawę estetyki wsi i tylko 
z tego zakresu będą mogły być 
realizowane inwestycje.

Bożenna Warda 
Lubelski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Końskowoli

Trzecioklasiści na biwaku
w jednym z domków na wspól-
nym śpiewaniu oraz czytaniu 
bajek. czwartkowy dzień dzieci 
rozpoczęły poranną gimnastyką. 
Po śniadaniu młodzi turyści 
udali się na zwiedzanie Kod-
nia, zaś po południu nie było 
końca grom i zabawom, aż do 
przyjazdu rodziców. Biwak zor-
ganizowała wychowawczyni iii 
a Beata Wolczyk, której w opiece 
nad dziećmi pomagały: anna 
Roguska, Kamila Korneluk oraz 
Wanda Barmosz.

KK
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Jeszcze dwadzieśc ia lat 
temu by ło tam niczym nie 
wyróżniające się gospodar-
stwo rolne. Teraz mało kto  
w gminie nie słyszał o Mu-
stangu z Rakowisk, gospo-
darstwie agroturystycznym 
z l iczny mi at rakc jami d la 
dorosłych i dla dzieci. Przy-
jeżdża tu wiele osób i każdy 
może znaleźć swój raj. Wy-
starczy odrobina chęci, aby 
odwiedzić posesję andrzeja 
Popławskiego. Mustang zdo-
był renomę przed dziesięciu 
laty, kiedy pomysłowy właś-
ciciel zorganizował pierwszą  
w regionie szkółkę jeździecką 
z profesjonalnym parkurem, 27 
rumakami do jazdy wierzchem 
i instruktorami gotowymi od 
ręki uczyć jazdy każdego chęt-
nego. Tych nie brakowało i do 
Rakowisk przybywały tłumy 
głównie młodych zwolenni-
ków hippik i. Kiedy zainte-
resowanie jazdą konną nieco 
ostygło, Popławski zmniejszył 

15 września nauczyciele oraz pracownicy Zespołu Szkół 
Publicznych nr 1, a także Liceum ogólnokształcącego i Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej odbyli rowerową pielgrzymkę 
do Kodnia.  Była to druga pielgrzymka pracowników oświaty  
z Terespola. Przed czterema laty nauczyciele udali się do Kodnia  
w pielgrzymce pieszej. organizatorem był dyrektor jedynki Ze-
non iwanowski, zaś inicjatorkami dwie pracownice szkoły Zuzanna 
Białowąs oraz Lucyna onufrejuk, które wpadły na pomysł wy-
cieczki rowerowej. Tuż po godzinie 9 ponad trzydziestoosobowa 
grupa wyruszyła sprzed bramy kościoła świętej Trójcy w ponad 
dwudziestokilometrową drogę do kodeńskiego sanktuarium. Po-
konanie tej trasy zajęło pielgrzymom półtorej godziny i już o godz. 
10.30 wszyscy wzięli udział we mszy świętej odprawianej w ich 
intencji w kościele p.w. św. anny w Kodniu. Po nabożeństwie oraz 
krótkiej przerwie na herbatę, wszyscy uczestnicy udali się w drogę 
powrotną. W Kostomłotach pielgrzymi zwiedzili cerkiew św. Ni-
kity Męczennika i z uwagą wysłuchali m.in. krótkiej historii świą-
tyni, przedstawionej przez goszczącego w parafii księdza unickiego 
z Witebska na Białorusi. Tam także odbyło się ognisko, podczas 
którego zmęczeni już nieco pielgrzymi odpoczęli i nabrali sił na 
czekającą ich drogę do Terespola. Wszyscy pielgrzymi jednogłośnie 
stwierdzili, że jest to niezwykłe przeżycie i należy umieścić piel-
grzymkę w kalendarzu ważnych uroczystości terespolskiej jedynki.

Kamila Korneluk 

Efektowne gospodarstwo z Rakowisk

Upór, konsekwencja 
i pomysłowość zrobiły 
swoje

stado do 7 rekreacyjnych ru-
maków i otworzył nowy seg-
ment usług gastronomicznych. 
Razem ze szwagrem Piotrem 
kurzyńskim potrafią sprostać 
każdemu zamówieniu. gotują, 
serwują na stoły i zachw y-
cają podniebienia smakoszy  
w różnym wieku. W Mustangu 
organizowane są imprezy przez 
okrągły rok. odbywają się tu: 
wesela, przyjęcia komunijne, 
spotkania rodzinne, imieninowe 
i f irmowe. Menu gospodarzy 
sprosta każdemu oczekiwaniu, 
a jednorazowo może bawić się 
nawet 200 gości. – Zawsze po-
ciągały mnie śmiałe wyzwania. 
Kiedy zorientowałem się, że 
konkurencja podbiera mi adep-
tów jeździectwa, zakupiłem 
dwie bryczki do przewozu gosci  
i otworzyłem działalność ga-
stronomiczną. Jeszcze nikt 
nie narzekał na proponowane 
przeze mnie potraw y, choć  
z zawodu jestem mechanikiem – 
twierdzi gospodarz. 

Terespol

Rowerowa  pielgrzymka 
do Kodnia

Wcześniej andrzej Po-
pławsk i zajmował się dys-
trybucją gazu w butlach, ale 
uznał, że mógłby sprawdzić się 
też w innych dziedzinach. Jak 
się okazuje, z powodzeniem. 
gośc ie odwiedzający Mu-
stanga są zachwyceni urokiem 
miejsca, wyborem smacznych 
dań  i sposobem ich podania. 
To naprawdę profesjonalizm  
w każdym ca lu. Popławsk i 
znany jest z niekonwencjo-
nalnych pomysłów. Hoduje 

niet ypowe gatunk i ptaków  
(z pawiami na czele) i szczyci się 
doskonale zarybionym stawem. 
Wszystko zaś w naturalnej oko-
licy, słynącej z ciszy i spokoju. 
Niemal idealnej dla relaksu gości. 
Nic dziwnego, że tak chętnie tam 
przyjeżdżają. W Rakowiskach 
mogą liczyć na stonowany luz 
połączony z luksusem. To niety-
powa kombinacja, ale jak dowo-
dzi praktyka możliwa. 

Istvan Grabowski
Fot. autor

g m i n a  B i a ł a  P o d l a s k a
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We wrześniu br. Polska 
już po raz 20. wzięła udział  
w Europejskich Dniach Dzie-
dzictwa. Pod wieloma wzglę-
dami edycja ta była wyjątkowa, 
gdy ż naw iąz y wa ła prz ede 
wszystk im do dziedzict wa 
niemater ia lnego, do naszej 
bogatej tradycji. W tym roku 
tematem przewodnim wie-
lorakich spotkań, prelekcji, 
wystaw, wycieczek, itp. dzia-
łań na rzecz upowszechniania 
dziedzictwa kulturowego były: 
„Tajemnice codzienności”. Ha-
sło to nawiązywało do wystawy  
w Muzeum Etnograficznym im. 
Marii Znamierowskiej-Pruef-
ferowej w Toruniu, ale także 
do ratyfikowanej przez Polskę 
„Konwencji UNESco z 2003 
r., o ochronie niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego”. Jak 
co roku ogólnopolskim koordy-

Ponad 140 osób uczestni-
czyło w obchodach Europejskich 
Dni Dziectwa w Dokudowie.  
W Pracowni obrzędowości  
i gwary można było zobaczyć 
wystawę prac twórców ludo-
wych oraz spróbować potraw 
regionalnych, przygotowanych 
przez Pracownię Kulinariów 
Regionalnych z Perkowic. Dzieci 
i młodzież, a nawet dorośli mo-
gli przypomnieć zapomniane 
gry popularne kiedyś na wiej-
skich podwórkach. Zabawa była 
przednia. Widowisko obrzędowe 
„Scheda” w wykonaniu zespołu 

g m i n a  B i a ł a  P o d l a s k a

W cieniu 
dawnego podwórka

Upowszechnianie 
dziedzictwa

teatralno - obrzędowego „Lew-
kowianie” z pracowni obrzę-
dowości i gwary w Dokudowie 
obejrzała liczna grupa widzów. 
Wywołało ono zainteresowanie 
poruszaną tematyką i swoistą fi-
lozofią tradycyjnej rodziny wiej-
skiej, która niechętnie dzieliła 
się ziemią. Dodatkową atrakcją 
okazał się koncert zespołu śpie-
waczego Kalina z Perkowic. 
Dzieci z ochotą uczestniczyły 
w warsztatach rękodzielniczych 
z filcu, koronki, zdobnictwa lu-
dowe oraz tkactwa. 

(a)

natorem był Narodowy instytut 
Dziedzictwa. Przedsięwzięcie 
odbywało się po  patronatem 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, a w wojewódz-
twie lubelskim marszałka woje-
wództwa lubelskiego. Również 
na terenie naszego powiatu  
w drugi i trzeci weekend wrześ-
nia odbyło się wiele interesu-
jących wydarzeń związanych  
z EDD. imprezy miały cha-
rakter otwarty – każdy zain-
teresowany mógł bezpłatnie 
skorzystać z warsztatów, obej-
rzeć inscenizacje lub wystawę, 
wybrać się na wycieczkę, degu-
stować przysmaków tradycyjnej 
kuchni. W tym roku frekwen-
cja na imprezach związanych  
z EDD dopisała, ponieważ tylko 
w powiecie bialskich uczestni-
czyło w nich ok. 1,5 tys. osób. 

(a)
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18 w rześn ia uczn iow ie 
klasy ii „c” z terespolskiej je-
dynki udali się na Terminal 
odpraw Towarowych w Ko-
roszczynie, aby złożyć życze-
nia i wręczyć laurki celnikom 
w związku Dniem celnika. 
Drugoklasiści mieli możliwość 
zwiedzenia terminalu i pozna-
nia pracy celników. Pobyt w 
Koroszczynie dzieci rozpo-

16 września br. obcho-
dzono w Zaściankach święto 
Pieczonego Ziemniaka. Przy-
gotował je: gminny ośro-
dek Kultury w Międzyrzecu 
Pod lask im oraz zespół lu-
dowy Leśne Echo z Zaścia-
nek. Zaproszeni goście oraz 
mieszkańcy wsi i okolicznych 
miejscowości mieli okazję w 
niedzielne popołudnie poznać 
historię popularności ziem-
niaka, obejrzeć występy śpie-
waczych zespołów ludowych z 
terenu gminy Międzyrzec Pod-
laski: Echo z Przychód, Sami 
Swoi z Tłuśćca, Marzenie z 
Krzewicy, Jutrzenka z Rogoź-
nicy, Leśne Echo, Przyjaciele a 
także zespołu Brzozowianki z 
Brzozowicy Dużej i Jarzębina 

Te r e s p o l / g m i n a  M i ę d z y r z e c  P o d l a s k i

Z wizytą 
u celników

częły od wręczenia laurek kie-
rownikowi oddziału Jerzemu 
Kowerdzie, a następnie obej-
rzały slajdy przedstawiające 
zdarzenia, jakie miały miejsce 
na granicy. Po terminalu opro-
wadził drugoklasistów artur 
K lim. Pokazał im: sa lę od-
praw, plac postojowy, budynku 
kontroli szczegółowej, miejsce 
odpraw żywych zwierząt. Ucz-
niowie mieli niebywałą okazję 
obejrzenia wnętrza przeświet-
lanego samochodu na ekranie 
komputera. Warto zaznaczyć, 
że samochód jest zamknięty i 
nierozpakowany, a przeświet-

lenie odbywa się przy pomocy 
specjalnych urządzeń. Kolejny 
punkt w ycieczk i stanowiła 
wizyta w laboratorium, gdzie 
Edyta Kowaluk opowiedziała 
dzieciom, jak powstaje ropa 
naftowa oraz w jaki sposób od-
bywa się badanie produktów z 
niej pochodzących. Drugokla-
siści bawili się połykając hel i 
wydając śmieszne dźwięki. Na 
zakończenie wizyty naczelnik 
laboratorium  Wojciech an-
drzejuk przeprowadził konkurs 
z drobnymi, a każdy otrzymał 
w prezencie balon wypełniony 
helem.

ŚWIęTO PIeCZOnegO 
ZIeMnIaka

z Zabłocia. imprezę uświet-
nili występem schola Miriada 
z parafii z Mań oraz dziecięcy 
zespół Hreczka z Zaścianek. 
Duż y m za interesowan iem 
cieszyły się konkursy, w któ-
rych zawodnicy wykazywali 
się umiejętnościami zbierania, 
obierania ziemniaków czy rzu-
cania nimi do celu. organi-
zatorzy zadbali, aby wszyscy 
uczestnicy święta rozsmako-
wali się w ziemniakach pie-
czonych w ognisku. Biesiada, 
która odbyła się w świetlicy 
wiejskiej w Zaściankach oraz 
wspólne śpiewanie piosenek 
zakończyło tegoroczne święto, 
które z pewnością można zali-
czyć do udanych.

Urszula Szubińska

ostatni punkt wycieczki sta-
nowiła wizyta w agencji celnej, 
gdzie Małgorzata Matwiejuk 
opowiedziała o pracy biurowej i 
obiegu dokumentów na granicy. 
Dzieci otrzymały od pracow-
ników agencji proporczyki oraz 
słodycze, z którymi udały się na 
najwyższe piętro budynku, aby 
obejrzeć rozległy teren terminalu. 
Pobyt w Koroszczynie zakoń-
czyły pysznym obiadem, podczas 
którego wszyscy stwierdzili, że 
praca celnika jest tak ciekawa, że 
chętnie wykonywaliby ten zawód 
w przyszłości. 

Kamila Korneluk
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Dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej pod okiem: Krystyny Paw-
lik, Janiny Sokołowicz, Urszuli 
Kaźmieruk i olgi Sobotyk przy-
gotowały na Europejskie Dni 
Dziedzictwa scenkę rodzajową 
przedstawiającą wieczór w wiej-
skiej izbie. Mali aktorzy z wiel-
kim zaangażowaniem wcielili 
się w role mieszkańców wiejskiej 
chaty i zaprezentowali m.in. 
wypiek chleba i ubijanie masła. 
ich występ oglądało ok. 60 osób 
zgromadzonych w gminnym 
ośrodku Kultury. Uczestnicy 
imprezy mogli również obejrzeć 
wystawę „Tajemnice codzienno-
ści gminy Sosnówka”, prezen-
tującą codzienne życie domowe 
dziadków i pradziadków oraz 
przedmioty przez nich używane. 
Wzięli też udział w warszta-
tach, podczas których poznali 
tajniki ubijania masła i przędzy 
wełny. imprezę zakończyła de-
gustacja wiejskiego chleba ze 
smalcem, bułeczek z masłem 
i domowych racuchów. Nie-
jednego leciała ślinka na widok 
takich specjałów.

KP

Wieczór w wiejskiej izbie

Tajemnice codzienności 
mają przywołać spojrzenie na 
dziedzictwo niemateria lne, 
które jest kwintesencją bycia 
tu i teraz, pokazuje kreatyw-
ność ludzi, wspólnotę kultu-
rową i historyczną, która jest 
podstawą dla każdego czło-
wieka do określenia własnej 
tożsamości. gminna Biblio-
teka Publiczna po raz pierwszy 

Warsztaty rękodzielnicze 
przyłączyła się do tak szczyt-
nej akcji organizując 8 i 9 oraz 
15 i 16 września br. warsztaty 
pod hasłem „Tajemnice co-
dzienności – tak było, bo tak 
się żyło”. Z myślą o młodzieży 
przeprowadzono warsztaty, 
na których można by ło po-
znać proces ubijania masła, 
pieczenia chleba czy obróbkę 
i przędzenie lnu. Zaintereso-
wani mieli okazję uczestniczyć 
w degustacji chleba z masłem, 
zapijając naturalną maślanką. 
Jedną z głównych atrakcji było 
przygotowanie zupy chlebowej 
tzw. kapłunu. Uczestnicy war-
sztatów poznali nie tylko smak 
potrawy, ale usłyszeli opowie-
ści kiedy, jak i dlaczego tak się 
czasem jadało. goście zdobyli 
wiele ciekawych informacji 
na temat różnych produk-

tów, jakie powstawały z przę-
dzy. Mogli tez własnoręcznie 
uprząść lnianą nić. Warsztaty 
prowadziły mieszkanki gminy. 
Zofia Feder pokazywała ubija-
nie masła, Małgorzata Pruda-
czuk prezentowała pieczenie 
chleba, zaś Eugenia chilczuk 

pokazywała tajniki przędzenia 
lnu. Panie aktywnie pielęgnują 
i podtrzymują tradycję dziad-
ków i pradziadków w gminie 
Sosnówka. Uczestniczą w po-
kazach i wystawach. Każdego 
dnia uczestniczyło ok. 20 osób.

Teresa Harasimiuk                                                                                         
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Stowarzyszenie inicjatyw 
L ok a l nyc h w  Ż esz c z y nce 
wspólnie z Urzędem gminy 
w  Sosnówce i   Sta rost wem 
Po w i a t o w y m  z o r g a n i z o -
wało kolejne „święto mleka” 
w tematycznej mlecznej wsi. 
W  t y m roku połączono je 
z otwarciem remontowanego 
ośrod k a  Ku lt u r y,  Trady-
cji i Edukacji , któr y zrea-
l izowano przy f inansow ym 
wsparciu BLgD. W trakcie 
remontu pomalowano dach 
i   e lewac ję zewnęt rzną bu-
dynku, wykonano podjazd dla 
niepełnosprawnych, opaskę 
odwadniającą wokół budynku 
oraz chodnik , w ymieniono 
też drzwi wejśc iowe. Uro-
czystego przec ięc ia wstęg i 
dokonali prezes BLgD Ma-
riusz Kostka i wójt Krzysztof 
Bruczuk. Wicestarosta Jan 
Bajkowski posadził ozdobne 
drzewa ( świerk i żywotnik). 
Na placu przy ośrodku roz-
łożyły pawiloniki zaproszone 
zespoły oraz stoiska promo-
cy jo-rek lamowo-handlowe. 

impreza przebiegła w formie 
konkursów indywidualnych 
i zespołowych. Do rywalizacji 
zespołowej „wieloboju mlecz-
nego” przystąpiły zaproszone 
do Żeszczynki grupy: cze-
ladońka z Lubenki, Zielawa 
z Rossosza, Rumenok z Ho-
łowna, Dworzank i z  Pisz-
czaca oraz Na swojską nutę 
z Zahorowa. Ry wal izowały 
w różnych dziedzinach: ku-

ŚWIęTO Mleka 
w  Żeszczynce

g m i n a  S o s n ó w k a

l inaria, śpiew, plast yka, l i-
t e r a t u r a  o r a z  w   c z t e r e c h 
konk u renc jach spraw noś-
ciowych. W poszczególnych 
konkurencjach zwycięzcami 
okazali się: kulinaria – Ho-
łowno, piosenk i biesiadne 
– Piszczac, piosenka tema-
t yczna – Rossosz , konkurs 
l iterack i  – Lubenka ,  kon-
kurs plastyczny – Lubenka, 
szta feta z mlek iem – Pisz-
czac, rzut workiem z sianem 
– Lubenka, st rza ł z  bata – 
Piszczac i  w yśc ig taczek –
Lubenka.

W k lasyf ikacji wielobo-
jowej  z w yc ię s t wo odn iós ł 
z e s p ó ł  z   L u b e n k i  p r z e d 
P i s z c z a c e m ,  R o s s o s z e m , 
Hołow nem i   Za horowem. 
W  konkurenc jach indy wi-
dua l nyc h ro z eg ra no kon-
kurs na potrawę z mleka, na 
mleku, do mleka, w którym 
zwyciężyła Ewa Kossowska, 
gospodyni z Lubenki przed 
Jadwigą chmielewską z Za-
horowa oraz gospodyniami 
z Żeszczynki : Janiną Bujnik, 

Heleną Harach, Teresą Mar-
tychowiec i anną Sawczuk. 
W konkursie plastycznym na 
wyróżnienie zasłużyły prace 
Jakuba Mart ychowca i  Pa-
tryka Kuszneruka ze Szkoły 
Podstawowej w  Sosnówce. 
Konkurs l iteracki przyniósł 
k i l ka c iekaw ych ut worów. 
Większość nagród w konkur-
sach ufundowało Starostwo 
Powiatowe.

Dla uświetnienia imprezy 
przybyły też rodzinne grupy 
na koniach pod wodzą Bar-
bary Bancarzewskiej i Józefa 
S oko łow sk iego ,  a   wo z em 
przybył Michał Bancarzewski. 
chętni mogli próbować jazdy 
konnej lub przejażdżki wo-
zem. Podczas trwania imprezy 
cały czas płonęło ognisko pod 
opieką andrzeja Sawczuka, 
gdzie każdy mógł upiec kieł-
baskę przekazaną przez Za-
kłady Mięsne „Felix” Feliksa 
ossow sk iego z   Ros sosz a , 
upiec ziemniaka lub ogrzać 
się, gdyż pomimo słonecznej 
pogody, było dosyć chłodno. 
Najmłodsza stażem członkini 
stowarzyszenia Bogusława 

odyniec musiała się wykazać 
umiejętnością ubijania masła. 
Spisała się doskonale, co po-
twierdzi l i zgromadzeni de-
gustujący masło. Dodatkową 
atrakcją był występ młodzie-
żowego zespołu czeladońka, 
który przedstawił inscenizację 
„Baśń o bialskim smoku” J. i. 
Kraszewskiego. Na zakończe-
nie gości oraz rywalizujące ze-
społy zaproszono na mleczną 
biesiadę, którą przygotowały 
gospodynie z Żeszczynki przy 
wsparciu licznego grona spon-
sorów. Większość zgroma-
dzonych bawiło się doskonale 
i uważali imprezę za bardzo 
udaną.

Kazimierz Halczuk

SPoNSorzy imPrezy: 
 Monika i Sławomir Mazurkowie, Zakłady Mięsne „FELiX” 

Feliksa ossowskiego w Rossoszu, Mariola i andrzej Majewscy,  
Bank Spółdzielczy w Wisznicach, )Spółdzielcza Mleczarnia Spo-
mlek w Radzyniu Podlaskim, Teresa i Józef Sokołowscy, Lidia 
i Krzysztof Sokołowscy,  Lubelski ośrodek Samopomocy w Lub-
linie, firma Tpspark w Wisznicach oraz  Helena i Jan Harachowie.
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16 w r z e ś n i a  w  r a -
m a c h  o b c h o d ó w 
Europejsk ich Dni 

Dziedzictwa w sali widowi-
skowej gminnego centrum 
Kultury w Konstantynowie 
odbyło się wspaniałe spotka-
nie czterech pokoleń miesz-
k a ńców g miny.  Na etapie 
planowania pod koniec 2011 r. 
nazwano to spotkanie „Nici 
łączące pokolenia”. chcieliśmy 
razem z paniami z konstan-
tynowskiego Koła gospodyń 
Wiejskich przybliżyć młodemu 
pokoleniu urok zwykłego życia 
sprzed 70- 80 laty. W realiza-
cję przedsięwzięcia włączyły 
się miejscowe szkoły. odbyło 
się 6-godzinne spotkanie połą-
czone z pokazami dawnego rze-
miosła: przędzenia lnu, tkania 
na krosnach, zajęć kulinarnych  
i plastycznych. Zaproszone 
dw ie  t wórc z y n ie  ludowe: 
Mar iannę St rojek i Janinę 
Bartosiewicz, członkinie nie-
istniejącego już teatru obrzę-
dowego, przez całe spotkanie 
udzielały instruktażu tkactwa 
i przędzenia.  Każdy mógł za-
siąść za warsztatem tkackim  
i spróbować tego ginącego za-
wodu. Podobnie było z koło-
wrotkiem, na którym można 
było spróbować prząść lniane 
nici.  Przygotowano wystawę 
starych sprzętów związanych 
z obróbką lnu oraz używanych 
w dawnej kuchni. Można było 
obejrzeć wystawę rękodzieła 
4 koronkarek: anny Niczy-
poruk, czesławy Nitychoruk, 
Henryki Morchonowicz i Te-
resy Bartosiewicz. Wyłożono 
lniane stare ubiory, obrusy  
i ręczniki z początków ubie-
głego wieku.  Prezentowane 
były dywany tkane różnymi 
technikami. Jedna z koronkarek 
prowadziła dla chętnych dzieci 
naukę szydełkowania. Dużym 
za interesowaniem cieszy ły 
się zajęcia plastyczne, które 
prowadziła Krystyna Strojek. 
Dzieci i młodzież przygotowy-
wały prace plastyczne oraz ry-
sowały. Powodzenie miały też 
zajęcia kulinarne. Pod kierun-
kiem kobiet z KgW uczniowie 
miejscowych szkół lepili pierogi  

Nici łączące pokolenia
z różnym nadzieniem i kroili 
sałatkę wielowarzywną. Panie 
upiekły kilka gatunków ciasta. 
Były pieczone 2 gatunki chleba, 
w tym jeden był na naturalnym 
zakwasie. Naturalnie wszyst-
kie potrawy były degustowane 
na bieżąco przez uczestników 
spotkania. 

Polonistka z gimnazjum  
w Konstantynowie Teresa Bo-
gusz - Fi l ipiuk prowadzi ła  
z grupą dzieci dawne zabawy. 
Historię niektórych miejsco-
wości, wchodzących w skład 
gminy, można było obejrzeć na 
zdjęciach i poczytać przeglą-
dając 22 prace, które wykonali 
gimnazjaliści.  

M łod z ie ż  w spól n ie  z e 
Z d z i s ł awem Ma rc z u k iem  
i zespołem Pogodna Jesień 
mog ła posłuchać dawnych 
piosenek, a także zapoznać się 
z grą na skrzypcach, bębenku 
czy harmonii. Pokaz gry na 
t ych instrumentach prowa-
dził znakomity muzyk ludowy 
Zdzisław Marczuk, a pod ko-
niec warsztatów z nim dwie 
dziewczynk i nawet zagra ły 
kawałki utworów. Na prowa-
dzonej liście obecności wpi-
sało się 69 osób oraz około 100 
osób odwiedziło salę widowi-
skową, aby popatrzeć jak uro-
czystość przebiega. Z Lublina 
przyjechał kierownik oddziału 
terenowego NiD Jan Niedź-
wiedź. Nie zabrakło miejsco-
wych władz samorządowych: 
wójta Romualda Murawskiego  
i sek retarz gminy Elżbiet y 
Łazowskiej. odwiedził nas 
starosta Tadeusz Łazowski. 
organizator i współorganiza-
torzy uroczystości bardzo cie-
szą się, że tak dużo młodzieży 
i małych dzieci uczestniczyło 
w kilkugodzinnym spotkaniu, 
znajdując coś dla siebie i nie 
nudząc się. impreza integro-
wała różne środowiska, bo-
wiem spotkały się i wspólnie 
spędzały czas cztery pokole-
nia mieszkańców gminy. Nici, 
czyli pokazy ginących zawodów  
i umiejętności, smaki z prze-
pisów naszych babć, wspólne 
spędzanie czasu i wspólne 
działanie połączyły 4 pokolenia 

mieszkańców gminy Konstan-
tynów.

gminne centrum Kultury 
składa podziękowania za za-
angażowanie i ogromny wkład 
pracy wniesiony w przygotowa-
nia oraz sprawny przebieg uro-
czystości. Dziękujemy zespołowi 
Pogodna Jesień, paniom z KgW 
z Krystyną Strojek i Teresa Fi-
lipiuk, twórczyniom ginących 

zawodów: Mariannie Strojek i 
Janinie Bartosiewicz, nauczy-
cielkom miejscowych szkół: 
Teresie Bogusz - Filipiuk, Kata-
rzynie Filipiuk i Katarzynie Pie-
czykolan. Dziękujemy dzieciom 
i młodzieży, że nie zawiedli  
i czerpali radość ze wspólnego 
spędzania wolnego czasu, ucząc 
się i bawiąc.

Teresa Bartosiewicz

g m i n a  K o n s t a n t y n ó w
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od 15do 29 sierpnia reali-
zowany był  przez Powiatowe 
centrum Pomocy Rodzinie  
w Białej Podlaskiej program 
aktywności lokalnej dla wy-
chowanków pieczy zastępczej,  
w ramach projektu systemowego 
„ Uwierz w siebie – dokonaj me-
tamorfozy”. W ramach działań 
tegoż programu młodzież wyje-
chała na dwa tygodnie do świ-
noujścia, gdzie zapewniono jej 
50 godzin zajęć teoretycznych 
i praktycznych kursu fotogra-
ficznego, 10 godzin warsztatów 
rozwoju osobistego, 5 godzin 

Powiatowe centrum Po-
mocy Rodzinie zorganizowało 
od 10 do 21 sierpnia br. w Łebie 
turnus rehabilitacyjno – szkole-
niowy w ramach projektu pro-
jektu „Uwierz w siebie - dokonaj 
metamorfozy”. Uczestniczyło 
w nim 14 młodych ludzi. Na 
czas podróży i pobytu zapew-
niono im opiekuna-animatora. 
Uczestnicy przeszl i na po-
czątku i końcu turnusu bada-
nia lekarskie. Każdego dnia 
pobytu (oprócz świąt i niedziel) 
młodzież miała po dwa za-
biegi rehabilitacyjne.  oprócz 

P o w i a t  b i a l s k i

Program aktywności lokalnej

Metamorfoza  fotograficzna 
w Świnoujściu

Metamorfoza rehabilitacyjno-
szkoleniowa w Łebie

warsztatów prof ilaktycznych 
z zakresu przeciwdzia łania 
uzależnieniom, 6 godzin war-
sztatów medialnych  połączo-
nych z nauką autoprezentacji  
i komunikacji interpersonalnej, 
a także  indywidualne konsul-
tacje z psychologiem i doradcą 
zawodowym. grupa została 
zakwaterowana w pensjonacie 
Jowisz w świnoujściu. czas 
pomiędzy zajęciami wypeł-
niony był rekreacją sportową, 
z abawa mi integ rac y jny mi  
i  dyskoteką. Młodzież korzy-
stała z plaży i uroków morza, 

nich czas wypełniały zajęcia  
o charakterze integracy jno 
– rozr y wkow ym (hawajsk i 
wieczorek taneczny, karaoke, 
ognisko, wspólne wyjście na 
Ruchome Wydmy i spacery). 
Dodatkowo uczestnicy mieli za-
pewnione dwa kursy po 20 go-
dzin każdy „Jak założyć własną 
firmę agroturystyczną” oraz kurs 
rękodzieła. Zajmującymi okazał 
się warsztaty dotyczące doradz-
twa zawodowego oraz treningu 
umiejętności społecznych. Zda-
niem uczestników pobyt w Łe-
bie był wyjątkowo udany.      (a)

a także z okolicznych atrakcji . 
Do takich należały: wycieczka 
do Fortu gerharda – Muzeum 
obrony Wybrzeża na Wyspie 
Wolin, Muzeum Rybołówstwa 
Morskiego i zajęcia w parku 
linowym. Każdy z uczestni-
ków dostał aparat fotograficzny  
i kartę pamięci jako materiały 

szkoleniowe, które przyczyniły 
się do zgłębiania praktycznych 
tajników fotografii. Zajęcia były 
prowadzone zarówno na sali 
wykładowej i w plenerze. Przy-
czyniło się to do zwiększenia 
integracji i lepszej współpracy 
zarówno między uczestnikami 
i kadrą szkolącą.                    (a)
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od 17 do 23 sierpnia br. 
ośrodku gwarek w Pięknej 
górze, nieda leko giżycka, 
Powiatowe centrum Pomocy 
Rodzinie realizowało zajęcia 
integracyjno - edukacyjne dla 
20 wychowanków pieczy za-
stępczej w ramach programu 

aktywności lokalnej. Wyjazd  
obejmował warsztaty grupowe z 
programem rozwoju kompeten-
cji oraz aktywności zawodowej i 
społecznej. Pobyt na Mazurach 
rozpoczął się od warsztatów te-
atralnych z elementami artete-
rapii, które prowadziła aktorka i 
terapeutka Elwira Romańczuk. 
Następnie młodzież rozpoczęła 
zajęcia z psychologiem, które 
trwały przez cały okres wy-
jazdu. W ramach warsztatów 
umiejętności społecznych pro-
wadzonych przez psychologa 
realizowano m.in. zagadnienia 
z zakresu: umiejętności pracy 

Program aktywności lokalnej

Metamorfoza terapeutyczna 
w Pięknej Górze

Wzorem ubiegłego roku 
zorganizowano w Każanówce 
t e m at y c z ne „ św i ę to  l nu”.  
W izbie wiejskiej tkaczki, gdzie 
zgromadzono stare przedmioty 
związane z obróbką lnu, na sce-
nie zaprezentowały się zespoły 
śpiewacze z: Piszczaca, ortela 
oraz Rossosza. Wykonały kilka 
piosenek ludowych związanych 
tematycznie z lnem. Słucha-
czom  szczególnie podobała się 
piosenka o lnie połączona z pre-

P o w i a t  b i a l s k i

Gmina Rossosz

Święto
lnu

w zespole, realizacji wspól-
nych zadań, konstruktywnego 
rozwiązy wania problemów, 
zdolności akceptacji inności 
ludzkich zachowań oraz po-
staw asertywnych. Uczestnicy 
skupiali się na wskazywaniu 
swoich mocnych  stron i za-

let. Dyskutowali na temat ste-
reotypów i ich odniesienia do 
rzeczywistości. oprócz zajęć 
warsztatowych z psychologiem i 
terapeutą zajęciowym, młodzież 
uczestniczyła w pogadankach 
na temat uzależnień, oglądała 
filmy terapeutyczne, po których 
czynnie brała udział w dysku-
sjach. czas wolny spędzano 
na grze w piłkę siatkową i na 
pływaniu w jeziorze pod okiem 
ratowników. Wiele emocji do-
starczyła gra terenowa z ele-
mentami survivalu „Zagubieni”, 
którą   trenerzy przeprowadzili 
w lesie. gra odbywała się w ra-

mach zajęć przez 2 popołudnia. 
W ramach programu zrealizo-
wano zagadnienia: budowanie 
schronienia z wykorzystaniem 
płachty maskującej, sznurka  
i noża; zapoznanie z podstawo-
wymi metodami użytkowania 
kompasu; udzielanie pomocy 
osobie wskazanej przez opie-
kuna ,  k tóra odeg ra ła rolę 
rannego, usztywnianie nogi 
za pomocą bandaży i kijków 
oraz skonstruowanie noszy do 
transportu poszkodowanego; 
wyznaczanie azymutów w celu 

odnalezienia ukrytych przed-
miotów; wiązanie wybranych 
węzłów: ratowniczy, ósemka, 
podwójna ósemka, płaski. Za-
bawa zakończyła się wspólnym 
ogniskiem, podczas którego 
wspólnie podsumowano zma-
gania w lesie. ostatni dzień 
pobytowy został poświęcony 
integracji i rekreacji. Dzień 
rozpoczą ł się 5-godzinnym 
spływem kajakowym, a popo-
łudnie spędzono na zwiedzaniu 
giżycka. 

(a)

zentacją poszczególnych etapów 
obróbki lnu w wykonaniu Zie-
lawy z Rossosza. Po występach 
uczestnicy  przeszli na plac przy 
izbie, gdzie teatr obrzędowy 
czeladońka z Lubenki  zapre-
zentował inscenizację „Baśń  
o bialskim smoku” J.i. Kra-
szewskiego, zaś zespół dziecięcy 
z Piszczaca w pięknych strojach 
został nagrodzony oklaskami 
za wykonanie k i lku tańców 
ludowych. Zgromadzeni mogli 
obejrzeć pokaz tłoczenia oleju 
z lnu na zimno przez olejarkę 
sprowadzoną aż z Walbrzycha. 
święto zakończył się degustacją 
potraw przygotowanych przez 
miejscowe gospodynie.

(KH)
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K u l t u r a

arkadiusz Sawczuk
           (Biała Podlaska)

Prezentacje Literackie

Nr 41   (redakcja mig; informacja@mbp.org.pl)

*** 
cichutko i znienacka
i znów i znów
spadła koniczyna z nieba
zaczarowane dni podarków
uśmiechy od twarzy do twarzy
uściski od dłoni do dłoni

srebrny czajniczek nad drzewami

z roku na rok coraz bardziej
dopasowane różowe okulary

a między zaspami
coraz więcej zasp
i jakby już nie było miejsca
dla bałwanów

może to i lepiej
bo przecież z pustynnego piasku
nikt nie robi wizerunku
swojego
tylko można z niego 
ukręcić bicz

*** 
niedaleko mego domu 
jest stare opustoszałe lotnisko
po deszczu migocą na pasach startowych 
rozciągnięte woskowe smugi słońca
niedaleko mego domu jest ptasia ferma
gdy przychodzi pora żniw 
kominy krematorium dymią 
moim niepokojem i zakłopotaniem

czasami gdy wiatr za dużo wypije wódki
i jest nienaturalnie wesoły 
i nosi go po okolicy
na lotnisko spadają białe pióra

dzisiaj patrzę w talerz na którym leży stos 
ugotowanych małych serc
to nie to samo co rosół z kury
to nie to samo co rosół z jednej kury
wielość jednak robi różnicę
chociaż milion to podobno tylko statystyka 

*** 
ty mówisz
łąki nasze są pełne kwiatów białych
nieba nasze są jak kadzie bezdenne
pełne aniołów karmazynowych
nasze wschody słońc cięgle dalekie

debiut

czarnych okularach

spotykam ludzi nadąsanych
wiara nadzieja i miłość
wypełnia ich głębokie kieszenie
nie widzą mnie
podeszwy ich okutych butów
są dla mnie dużym zagrożeniem

***
rozklekotała się zima
rozpełzła na boki
wsiąkła w suche trawy
i rowy przydrożne

rozcapierzyła się wiosna
galaretą żabich łap
przeciągnęła się przymrozkiem
od pola do pola

i cisza

to nic że życie jest krótkie
jak palec noworodka
wystarczy strzepnąć z siebie
kamyczki mrozu
otworzyć ramiona
zamachnąć się wzrokiem
ponad wełniane pagórki
i widać jak mimo że krótkie
jest niepomiernie szerokie
to życie

i cisza
nie spacerują
oni chodzą
nie patrzą
oni obserwują
i chcą mądrymi być
złodzieje łyżeczek

wtuleni w siebie
zaschnięci w sobie
wypytują zagubionych
o drogę
o nowe dla siebie
mieszkanie
wielodomni
złodzieje łyżeczek

podejrzliwi i naiwni
smutni gdy trzeźwi
i nieweseli gdy pijani
sterylni i brudni
mają swoje tajemnice
malutkie i klejące
i ciągle pokutujący są
złodzieje łyżeczek

nie dawaj im niczego
bo nie potrafią brać 
ich dłonie ciągle
za plecami
a ich oczy takie samotne
i ciągle przez lustro 
oszukiwane
choć nikt nie szuka
złodziei łyżeczek

nasze listy ciągle nie napisane
ja słucham
paznokcie wrastają mi w dłonie
oczy zmęczone spojrzeniem puchną
być może że czas to pojęcie względne
jednak czuję coraz mniejsze łaknienie
ty mówisz
są krople do oczu
są nożyczki i różne czarodziejskie
maści
i są zachody przy których można
plątać słowa i sensy
i są burze które piorą nasze ciepłe koce
i są łzy które wszystko zapominają
i ja słucham

*** 
jeśli wydaje ci się 
że zjadłeś już wszystkie rozumy
jeśli twój gruby brzuch 
jest  twoim najlepszym kompasem
i jedynym przyjacielem
jeśli twój wzrok sokoli 
sięga za wszelkie horyzonty
a twój węch spakował walizki 
i wyjechał na wakacje
jeśli już nie wierzysz 
w żadne tak zwane pierdoły
i zawsze dwa razy dwa daje ci cztery 
to znaczy że czas abyś wytarł ryj 
i rozdziawił go jak można
najbardziej

***
na  płocie w moim ogrodzie suszy się słońce
wczoraj chmury walczyły ze sobą 
o tak zwaną przestrzeń życiową 
i polało się wiele łez
a zgrzytanie zębami zasypało spolegliwą
ziemię lawiną iskier

i jak zawsze tak i teraz pozostałe przy życiu
chmury pochylają się w zadumie nad tymi
które już nieruchome leżą płasko na ziemi
i nie wierzgają  nogami i nie bodą rogami

a na moim płocie suszy się słońce
ja siedzę na tarasie i ani drgnę
boję się je spłoszyć

bo mimo że księżyc już wytargał mnie za 
brodę
ciągle jestem taki dziecinny

***
spotykam ludzi bezkształtnych
unikam patrzenia im w oczy
jakbym był skrępowany
ich kalectwem ich zaradnością

spotykam ludzi okrągłych
czuję niepokój i zażenowanie 
tak dobrze się wtopili w tło
sztuka przetrwania
nie życia

spotykam ludzi pełnych siebie
nasączonych wiedzą i opiniami
unikam ich spojrzeń
aby nie przejrzeli się w moich
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Powiatowe centrum Po-
mocy Rodzinie w Białej Podla-
skiej zorganizowało 23 września 
br. festyn profilaktyczny „Prze-
moc w rodzinie – wołaj o po-
moc”. centrum wzięło udział 
w konkursie Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej w ramach 
programu osłonowego „Wspie-
ranie jednostek samorządu tery-
torialnego w tworzeniu systemu 
i przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie”. Dzięki wygranemu 
konkursowi udało się zgroma-
dzić fundusze na zorganizowa-
nie takiego festynu. impreza 
sk ierowana by ła do dziec i 
i młodzieży z wybranych szkół 
podstawowych i gimnazjalnych, 
zagrożonych lub dotkniętych 
przemocą, a także wychowan-
ków pieczy zastępczej oraz in-
nych osób, które dotyka problem 
przemocy. Festyn rozpoczęła 
dyrektor PcPR Halina Min-
cewicz. Potem starosta Tadeusz 
Łazowski dokonał uroczystego 
otwarcia, dziękując zebranym 
i rodzinom pełniącym funkcje 
opiekunów zastępczych za serce, 
zaangażowanie i  życzliwość 
wobec dzieci, które nie mogą 
wychowywać się we własnych 
rodzinach. Starosta zwrócił też 
uwagę na profilaktykę przeciw-

P o w i a t  b i a l s k i

Festyn profilaktyczny 
w Roskoszy

działania przemocy w rodzinie, 
podając instytucje w powiecie 
bialskim, które służą pomocą 
w  sy tuacjach kryzysowych. 
Dyrektor Mincewicz podkre-
śliła fakt, że najważniejszą rolę 
w profilaktyce odgrywa dobra 
komunikacja, wzajemne zaufa-
nie i szacunek między człon-
kami rodziny.

W trakcie festynu w punk-
cie konsultacyjnym dyżurowali 
specjaliści: kuratorzy sądowi, 
psycholog oraz pedagog, któ-
rzy poza udzielaniem porad, 
prowadzili kampanię informa-
cyjną, mającą upowszechniać 
i uzupełniać wiedzę o przemocy 
w lokalnej społeczności. Rozda-
wano również ulotki zawierające 
podstawowe informacje na temat 
sposobów wczesnego reagowa-
nia oraz instytucji, gdzie można 
uzyskać pomoc. Ponadto promo-
wane były umiejętności wypeł-
niania czasu wolnego w gronie 
rodzinnym jako istotnego ele-
mentu integrującego rodzinę.

Ważnym punktem pro-
gramu było szkolenie dla rodzin 
zastępczych i rodzinnych do-
mów dziecka, zorganizowane 
przez Stowarzyszenie „Jedno 
Serce” wspólnie z Powiatowym 
centrum Pomocy Rodzinie 

oraz Fundacją „Dzieci Niczyje”. 
Szkolenie dotyczyło przemocy 
w rodzinie spowodowanej przez 
alkohol. Dodatkowo podniesiona 
została sprawa tragedii, jaka wy-
darzyła się w ostatnim czasie 
w rodzinie zastępczej, czyli za-
bójstwa dwójki podopiecznych 
w rodzinie zastępczej. Na jej 
przykładzie zostały omówione 
aspekty prawne podobnych 
zachowań oraz konsekwencje 
braku reakcji w sytuacjach kry-
zysowych. Z relacji najmłod-
szych wynika, że największą 
frajdę sprawił im clown, który 
prowadził gry i zabawy, tańce 
i malowanie twarzy. Dzięki 
wykonaniu zwierzątek z kolo-
rowych baloników i rozdaniu 
ich, każde dziecko otrzymało 
sympatyczną i nietypową pa-
miątkę z festynu. Dużą pomoc 
wykazali wolontariusze, któ-

rymi byli studenci Medycznego 
Studium Zawodowego w Białej 
Podlaskiej. Poprowadzili pokazy 
pierwszej pomocy, malowali 
twarze i organizowali konkursy 
plastyczne. Podczas festynu 
dzieci korzystały z dmuchanej 
zjeżdżalni, częstowały się watą 
cukrową, popcornem. organi-
zatorzy zapewnili uczestnikom 
kiełbaski z grilla, karkówkę, 
kaszankę, boczek, pyszną zupę 
grochową i bigos, zimne napoje, 
kawę, herbatę, słodkie bułecz-
kami oraz ciastka. W festynie 
wzięło udział ok. 120 osób. 
Mamy nadzieję, ż dzień wspól-
nie spędzony na wymianie do-
świadczeń połączony z zabawą 
przyczyni się do zwiększenia 
świadomości w zakresie prze-
ciwdziałania przemocy w rodzi-
nie oraz wczesnego reagowania 
w sytuacjach kryzysowych.   (a)
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P o d l a s k i e  p r z y s m a k i

Potrawy                                                                
    Z WARZYW JESIENNYCH
Jak odżywiać się w okresie jesiennym pisa-

łam już niejednokrotnie w czasopiśmie. Teraz 
więc przypominam, że w okresie jesiennym 
mamy ogromną różnorodność w zakresie do-
stępności świeżych warzyw. Z tego powodu 
należy je wykorzystywać w żywieniu, zarówno 
w dodatkach do potraw, a także w daniach 
obiadowych. Nie zapominajmy, że warzywa są 
źródłem wielu cennych dla organizmu wita-
min i składników mineralnych. Poniżej przed-
stawiam wybrane potrawy do wykorzystania 
w jesiennym jadłospisie.

NadziewaNe krążki papryki
Składniki – 4 duże strąki papryki (2 zielone 

i 2 czerwone), 1 puszka kukurydzy, 25 dag cien-
kiej kiełbasy, zielona pietruszka, nieduża cebula, 
pół litra bulionu z kostki, 6 łyżeczek żelatyny, sól, 
pieprz, ocet.

wykonanie – odciąć czubek papryki przy 
ogonku, wyjąć gniazda nasienne, umyć. Kuku-
rydzę odsączyć, wymieszać z kiełbasą pokro-
joną w plasterki, gałązkami natki pietruszki, 
cieniutkimi plasterkami cebuli, doprawić 
solą i pieprzem. odstawić do przesiąknięcia 
smaków. Przygotowanym farszem napełniać 
strąki papryki. Ugotować bulion, rozpuścić 
w nim wcześniej namoczoną żelatynę, zakwa-
sić octem. Wlać do napełnionych warzywami 
strąków papryki i odstawić na kilka godzin do 
lodówki. Przed podaniem pokroić w plasterki 
i ułożyć na półmisku.

warzywa w galarecie
Składniki – 2 szklanki wywaru mięsnego, 3 

łyżeczki żelatyny, łyżka przyprawy do zup w pły-
nie, 2 marchewki, pietruszka, kawałek selera, 

10 dag kapusty brukselskiej, 3 łyżki zielonego 
groszku, nieduży por, kilka małych cebulek, 
2 kwaszone ogórki, kilka marynowanych 
grzybków, zielona pietruszka, 2 jajka ugo-
towane na twardo, 4 łyżki majonezu.

wykonanie – do zimnego od-
tłuszczonego rosołu dodać żelatynę 
uprzednio namoczoną w 4 łyżkach 
zimnej wody, podgrzać do zagotowania 

i doprawić do smaku. 
Ugotowaną 
ma rchew, 

pietruszkę i seler pokroić w słupki. główki 
ugotowanej kapusty brukselskiej przekroić na 
połówki. ogórek kwaszony pokroić w ćwierć-
krążki, grzyby marynowane drobno posiekać. 
groszek zielony, włoszczyznę, ogórki i grzyby 
wymieszać, doprawić do smaku i ułożyć sa-
laterce. Jasną część pora pokroić na kawałki 
około 2 cm, obgotować na cedzaku, wystu-
dzić. Ułożone w salaterce warzywa obłożyć 
wianuszkiem z połówek kapusty brukselskiej, 
cząstkami pora i obgotowanymi małymi ce-
bulkami. Na końcu udekorować cząstkami 
jajek podzielonymi listkami natki pietruszki. 
całość zalać przygotowaną galaretką, ostu-
dzić. oddzielnie w sosjerce podawać majonez.

BrokUły z sosem chilli
Składniki – 1 kg brokułów, sól, czarny 

pieprz, czerwona papryczka chilli. Składniki na 
sos 1/3 filiżanki oliwy, 2 łyżeczki musztardy, chilli 
w proszku.

wykonanie – brokuł podzielić na małe 
cząstki, łodygi obrać z włókien i pokroić w pla-
sterki. Wrzucić do wrzącej wody i gotować 
kilka minut. Następnie przelać je zimną wodą 
i odsączyć na sicie. oprószyć solą i pieprzem, 
włożyć do miski. Do słoiczka z nakrętką wlać 
oliwę, musztardę i przyprawy. Zakręcić słoik 
i energicznie wymieszać składniki. Brokuły 
polać sosem, wymieszać i posypać przyprawą 
chilli.

koTleTy ziemNiaczaNe 
z mięsem

Składniki – 75 dag ziemniaków, 25 dag 
mięsa duszonego, pieczonego lub gotowanego, 
cebula, 2 jajka, łyżka mąki, bułka tarta do obta-
czania kotletów, tłuszcz do smażenia, sól, pieprz.

wykonanie – mięso pokroić na kawałki, 
dodać pokrojoną i podsmażoną cebulę. Ziem-
niaki ugotować, odcedzić i ostudzić. Mięso 
z ziemniakami przepuścić przez maszynkę. Do 
zmielonej masy dodać sól, pieprz, jajka, mąkę 
i dobrze wymieszać. Formować nieduże kot-
leciki, obtaczać w tartej bułce i smażyć z obu 
stron na złoty kolor. Kotlety podawać można 
z sosem grzybowym, pomidorowym, musztar-
dowym i surówką z warzyw.

zUpa jarzyNowa z klopsikami
Składniki – kilka marchwi i pietruszek, se-

ler, por, kawałek kapusty, kilka ziemniaków, pół 
szklanki makaronu.

Klopsiki – 20 dag mielonego mięsa, 1 jajko, 
łyżka tartej bułki, łyżka mleka, sól, pieprz, 2 łyżki 
tłuszczu, łyżka mąki.

wykonanie – obrane i opłukane warzywa 
rozdrobnić, ziemniaki pokroić w kostkę, zalać 
wrzącą wodą i gotować. Makaron ugotować 
oddzielnie.

Przygotować klopsiki – mięso mielone 
wymieszać z jajkiem, tartą bułką namoczoną 
w mleku, sól, pieprz, wymieszać. Formować 
malutkie kulka, wrzucić do wrzącej zupy, go-
tować. Następnie sporządzić zasmażkę z mąki 
i tłuszczu, podprawić zupę. Podawać z pieczy-
wem.

klops ziemNiaczaNy 
NadziewaNy mięsem 

i warzywami
Składniki – 20 dag wołowiny, 40 dag włosz-

czyzny (bez kapusty), białka z 4 jaj, 1,2 kg ziem-
niaków, 4 łyżeczki oleju sojowego, 4 łyżki bułki 
tartej, sól, majeranek, 2 łyżki drobno pokrojonej 
natki pietruszki lub koperku.

wykonanie – mięso opłukać, zalać małą 
ilością wody, podgotować. Pod koniec go-
towania dodać, oczyszczoną i umytą włosz-
czyznę, ostudzić. Zmielić w maszynce mięso 
i ugotowaną włoszczyznę, dodać część natki 
pietruszki lub koperek i majeranek, wymie-
szać. Ziemniaki obrać, opłukać, zalać gorącą 
wodą i ugotować, odcedzić i ostudzić. Ziem-
niaki zmielić, dodać olej sojowy i wymieszać. 
Białka ubić na sztywną pianę, podzielić na 2 
części. Połowę piany dodać do zmielonych 
ziemniaków, lekko wymieszać, wyłożyć na 
folię wysmarowaną olejem i posypaną tartą 
bułką, uformować prostokąt. Drugą część 
piany dodać do masy mięsnej, lekko wymie-
szać, wyłożyć na środek prostokąta z ziem-
niaków. Uformować klops, zawinąć w folię, 
upiec w piekarniku. Przed podaniem pokroić 
w skośne plastry i posypać zieleniną. Podawać 
z sosami i surówkami.

paprykarz wieprzowy
Składniki – 50 dag wieprzowiny, mąka, olej, 

sól, 5 cebul, 1 łyżeczka papryki, pól szklanki śmie-
tany, pieprz, 1 łyżka koncentratu pomidorowego.

wykonanie – mięso umyć, pokroić 
w kostkę, oprószyć mąką, obsmażyć na tłusz-
czu z dużą ilością cebuli pokrojonej w plastry. 
Przełożyć do rondla, podlać wodą i dusić na 
wolnym ogniu. gdy mięso zmięknie, doprawić 
je sproszkowana papryką, śmietaną, solą i pie-
przem oraz koncentratem pomidorowym. Za-
gotować i dobrze wymieszać. Można podawać 
z ziemniakami lub pieczywem.

Bożenna Warda
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
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Turniej został rozegrany 20 września 
w SP nr 9 w Białej Podlaskiej. organizato-
rem był Stanisław Polaczuk.

Drużyny startujące w  turnieju: SP 
nr 5 Bia ła Podlaska, u l .Sidorska 30, 
opiekun: Storto Miłosz tel. 609030925; 
U LPK S „gaj ”  Za le s ie ,  u l .  Szkolna 
10, opiekun:Wiesław Rzymowski Tel. 
503080474; SP Piszczac, ul. Spółdzielcza 
15, opiekun : Dorota Lewtak tel.83 377 80 
25; Fc Łomazy, ul. Szkolna 18a, opiekun 
ireneusz Korszeń tel. 602879553.

W yNiki:
SP Piszczac –SP 5 Biała Podlaska 0:3

SP Łomazy – SP Zalesie 0:3

mecz o iii miejSce
SP Piszczac – SP Łomazy 5:2

mecz o pierwsze miejsce
SP 5 Biała Podlaska – SP Zalesie1

kLaSyfikacja końcoWa:

I miejsce – SP nr 5 Biała Podlaska 
w składzie: Jakub Piszcz, Konrad grze-
gurski, cyprian Tarasiewicz, Daniel Ka-
rol, Hubert Sawczuk, Michał Horbowiec, 
Bartłomiej Horbowiec, Szymon Semeniu, 
Jakub Starzyński i Michał Lech.

II miejsce U LPK S „Gaj ” Za lesie 
w składzie: Daniel Bańkowski, Piotr Sido-
rowicz, Szymon Demczuk, Paweł grabiec, 
Kacper Koleśnik, Marcin Makarewicz, Da-
wid Maksymiuk, Bartosz goławski, Karol 
Demczuk, Marcin Puczko.

III miejsce SP Piszczac w składzie: Pa-
weł andrzejuk, Szymon Sawczuk, Jakub 
Lipiński, gabriel olichwiruk, Sebastian 
Patnejko, Szymon Wójtowicz, Michał 
olichwiruk, Piotr gdula, Maciej grzelak, 
Damian Nieścioruk.

IV miejsce IV miejsce – FC Łomazy 
w składzie: Bańkowski Kacper, Kur Kacper, 
Wiński Paweł, Jarocki Paweł, Sobechowicz 
Maciej, Szopiński Wojciech, Stanielewicz 
adrian, Filipiuk Michał

Wszystk ie drużyny otrzymały dy-
plomy.  

(a)

Trzeci 
turniej 
Orlika

S p o r t
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S p o r t

Nie zdobędą pucharu 
premiera

Na boisku Szkoły Podsta-
wowej nr 9 w Białej Podlaskiej 
rozegrano ćwierćfinał iii Tur-
nieju orlika o Puchar Premiera 
Dona lda Tuska. W  meczu, 
w którym stawką był awans do 
f inału wojewódzkiego, zagrał 
ULPKS gaj Zalesie reprezen-
towany przez: Daniela Bań-
kowskiego, Piotra Sidorowicza, 
Szymona Demczuka, Pawła 
grabca, Kacpra Koleśnika, 
Marcina Makarewicza, Dawida 
Maksymiuka, Bartosza go-
ławskiego, Karola Demczuka 
i Marcina Puczko. Niestety, 
prowadzeni przez Wiesława 
Rzymowskiego chłopcy wysoko 
ulegli reprezentacji Szkoły Pod-
stawowej nr 5 w Białej Podla-
skiej 1:8. Trzecie miejsce zajęła 
Szkoła Podstawowa w Pisz-
czacu, po zwycięstwie 5:2 nad 
Fc Łomazy. (mif)

Marcin Śliwa 
zwycięzcą Grand Prix

cz te r y  t u r n ie j e  l i c z y ł 
c yk l  grand Pr i x Międz y-
rzeca w siatkówce plażowej. 
W ostatnim, w którym uczest-
n iczy ło osiem najlepszych 
duetów w województwie lu-
belskim, Bartosz Jesień i Rafał 
ostapowicz wygrali z Paw-
łem Łęgowskim i Sylwestrem 
Kasjaniukiem 21:17. Jednak 
w ogólnej klasyf ikacji pierw-
sze miejsce zajął Marcin śliwa, 
który zgromadził 80 punktów, 
wyprzedzając Tomasza No-
wackiego (76 pkt.) oraz Rafała 
ostapowicza (75 pkt.). Sześć 
najlepszych par f inału nagro-
dzono torbami sportowymi, 
profesjonalnymi koszulkami do 
gry w siatkówkę plażową oraz 
bluzami sportowymi.  (mif)

Międzyrzeccy 
samorządowcy trzeci 

w turnieju RPO
Drużyna Urzędu Miasta 

w Międzyrzecu Podlaskim re-
prezentowała nasz powiat w ro-
zegranym w Stołpiu k. chełma 
piłkarskim turnieju Regional-
nego Programu operacyjnego 

drużyn pięcioosobowych. ar-
kadiusz Szyszko, Paweł Ły-
sańczuk i Konrad Karwowski, 
wzmocnieni zawodnikami or-
lika ZPo nr 3, w eliminacjach 
grupowych zremisowali 1:1 
z Zakładem Narzędziowym 
w świdniku, by w meczu de-
cydującym o wejściu do finału 
minimalnie ulec Satori Lublin 
4:5. Hat-tricka w tym spot-
kaniu zaliczył Paweł Kuzaka, 
a jedno trafienie dołożył Daniel 
Wysokiński.  (mif)

Nie awansowali do 
finału

W  K raśniku rozegrano 
wojewódzki turniej ogólno-
polskiej Ligi Mistrzów orlika. 
Uczestniczył w nim gamix 
– mistrz międzyrzeckiej pił-
karskiej MoSiR orlik Ligi 
amatorów. Niestety, nie udało 
mu się awansować do ogólno-
polskiego finału. choć na po-
czątku pokonał Nowodwór 3:2, 
a następnie w półfinale w rzu-
tach karnych 2:0 Werbkowice 
(w regulaminowym czasie było 
1:1), to w decydującym me-
czu drużyna trenera adama 
Bęłcząckiego uległa gospoda-
rzom 0:4, z którymi wcześniej 
w grupie przegrała 0:6. cieszy 
jedynie, że tytuł MVP turnieju 
przyznano napastnikowi ga-
mixu – Pawłowi Kuzace.

(mif)

Mistrzowie 
powiatowych sztafet

Na stadionie w Wisznicach 
rozegrano powiatowe f inały 
sztafetowych biegów przeła-
jowych. Do rejonowego finału 
w adamowie zakwalifikowały 
się po dwie najlepsze w każdej 
z trzech kategorii wiekowych 
drużyny. W igrzyskach Mło-
dzieży Szkolnej uczestniczyć 
będą: uczennice ze Szkoły Pod-
stawowej w Janowie Podlaskim 
i Szkoły Podstawowej nr 2 Mię-
dzyrzecu Podlaskim oraz ucz-
niowie ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Terespolu i międzyrze-
ckiej „trójki”, w gimnazjadzie 
gimnazjalistki z Wisznic i Te-
respola oraz g imnazja l i śc i 
z Rokitna i Piszczaca, a w Li-
cealiadzie licealistki z Wisznic, 

licealiści z Terespola oraz dwie 
reprezentacje Zespołu Szkół 
w Janowie Podlaskim.

Mistrzowskie składy: SP 
Janów Podl. – Klaudia Kali-
szuk, Marzena Kaliszuk, iza 
gajda, Weronika Nieścioruk, 
Patrycja Marciniuk, Marta 
Demczuk, Julia Niedzielska, 
Marta Kulen, Julia Krzyżanow-
ska, Maja Mirończuk, Marta 
Wawryniuk i Wenessa Wicz-
kowska; SP 1 Terespol – Kacper 
Kowal, Piotr Butrym, Kamil 
gryciuk, Emil osipowicz, Mi-
kołaj Łukaszuk, Przemysław 
Wawryszuk, Kacper Roślik, 
adam Wawryszewicz, Eryk 
Kaliszuk, Jakub Tymon i Emil 
Leonienko; Pg 1 Wisznice 
– Magda Linkiewicz, anna 
Klimek, Martyna Kotiuk, Da-
ria Potapczuk, Magda Kotiuk, 
Justyna chwalczuk, Joanna 
Waszczuk, Sylwia gromysz, 
oliwia Kendracka, Klaudia 
Mazuryk, Patrycja Korybska, 
Joanna świdzińska i Natalia 
Korszeń; Pg Rokitno – Prze-
mysław Rogoźnicki, grzegorz 
olszewski, Damian Mielnik, 
Bartłomiej Litwiniuk, grze-
gorz Jakubiuk, Jakub Jawoszek, 
Pat r yk Romaniuk , adr ian 
Jakubiuk ,  Paweł Wa lczuk 
i Przemysław Szewczuk; Lo 
Wisznice – Paula Prudaczuk, 
iwona Łobińska, Patrycja cho-
miuk, anna Parulska, Paulina 
Linkiewicz, Natalia osipiuk, 
Paula Karpiuk, Daria świdziń-
ska, Julia Masztaleruk, Milena 
Brygoła i Kamila Kalinowska; 
Lo Terespol – Dawid Pietru-
sik, adam Dobrowolski, Piotr 
Wowczeniuk, Łukasz Pier-
taszuk, Łukasz Matwiejuk, 
aleksander grzęda, Marcin 
gawryluk, Mateusz Brzeziński, 
Jakub Soroczyński, Bartłomiej 
Sosnowski i Mateusz Matejek.

(mif)

Siatkarski turniej 
par mieszanych
Mistrzami zorganizowa-

nego przez UKS Międzyrze-
cka Trójka i MoSiR Huragan 
Międzyrzec Podlaski turnieju 
siatkówki plażowej par mie-
szanych zostali Monika Sójka 
i   R adosław Łubik ,  k tórz y 
w finale pokonali parę Natalia 

czeczko/Jakub czaban 21:18. 
Trzecie miejsce zajął duet Pa-
trycja chomiuk/Łukasz Strep, 
a wśród wyróżnionych znalazła 
się najmłodsza zawodniczka 
turnieju – alicja Więckowska.

(mif)

Konstantynów 
rządzi pod koszem

Zarówno uczennice, jak 
i uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Konstantynowie zwy-
ciężyl i w  r y wa l izacji szkół 
podstawowych w eliminacjach 
rejonowych koszykarskiej Ba-
sketmanii. Mało tego, również 
wśród gimnazjalistek najlep-
sza okazała się reprezentacja 
gimnazjum w Konstantyno-
wie. Wszystkie te drużyny za-
grają w finałach wojewódzkich 
w Lublinie.

Zwycięsk ie sk łady two-
rzyl i: szkoła podstawowa – 
Emi l ia Waszczuk , Nata l ia 
celińska, Natalia Kopaczuk, 
Mariola Pietraszuk, Natalia 
ostapiuk, Laura Kasak, Magda 
Łyczewska, Marlena Dorofie-
juk, gabriela andrzejuk i Ka-
mila Jakoniuk oraz Mateusz 
Struk, Marek Jańczak, Jakub 
Mirończuk, Kacper Wysocki, 
Mateusz Karpowicz, Michał 
Za lewsk i, Mateusz Strojek 
i Maciej Jakoniuk (opiekun Da-
riusz Domitrz); gimnazjum – 
Mateusz Danilewicz, Mateusz 
Fila, Kacper Filipiuk, artur 
Jakoniuk, Daniel Roszkowski, 
Dawid Paluszka, adrian Ka-
prowicz, Daniel Malinowski, 
Przemysław Narazuk i Szymon 
Filipiuk (opiekun Piotr Wo-
zniak).  (mif)

Medal karateki 
z Wisznic

M a t e u s z  J ó z e f a c i u k , 
z  Wiszn ic ,  reprezentujący 
Bialski Klub Karate Kyoku-
shin, wywalczył brązowy me-
dal w kategorii kumite (walki) 
podczas rozgrywanych w Bia-
łymstoku międzywojewódz-
kich mistrzostwach młodzików 
w karate kyokushin. W impre-
zie startowała też jego wiszni-
cka koleżanka Paulina Król, ale 
zajęła miejsce poza podium.

(mif)
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Wojewódzki turniej w piłce 
nożnej służb mundurowych 
odbył się 7 września na boi-
skach treningowych Podlasia 
Biała Podlaska. Najważniej-
sze trofea nie wyjechały poza 
granice miasta. Wszystkie trzy 
miejsca na podium zdobyl i 
bowiem bialscy mundurowi. 
Najlepszą drużyną Turnieju 
okazała się być drużyna izby 
celnej w  Białej Podlask iej. 
W turnieju wzięło udział 12 
drużyn które podzielone zo-
stały na 2 grupy po 6 zespołów. 
W grupach rozgrywane zostały 
mecze systemem: każdy z każ-
dym. grały reprezentacje m.in.: 
Zakładów Karnych z Włodawy, 
chełma, opola Lubelskiego, 
Bia łej Pod lask iej, drużyna 
aresztu śledczego w Lublinie 
oraz Krasnymstawie. Swoje ze-
społy wystawiły też: Komenda 
Miejska Policji w Białej Pod-
laskiej, Komenda Wojewódzka 
Policji w Lublinie, izba celna 
w Białej Podlaskiej, Jednostka 

Biała Podlaska

Mundurowi 
kopali w gałę 

Wojskowa Roskosz, Straż gra-
niczna Biała Podlaska, Pogoto-
wie Ratunkowe Biała Podlaska. 
W grupach drużyny zajęły na-
stępujące miejsca w grupie i:
6  –  JW Roskosz
5  –  ZK opole Lubelskie
4 –  aś Krasnystaw
3  –  PR Biała Podlaska
2  –  ZK chełm
1 – ZK Biała Podlaska
zaś w grupie ii:
6 –  aś Lublin
5  –  Sg Biała Podlaska
4  –  KWP LUBLiN
3 –  ZK Włodawa
2 –  ic Biała Podlaska
1 –  KMP Biała Podlaska

W  półf inałach spotkały 
się drużyny ZK Biała Pod-
laska z izbą celną. Ta druga 
w y g r a ł a  s to s u n k iem 4 :1 , 
a w drugim spotkaniu półf i-
nałowym spotkały się drużyny 
ZK chełm z  pol ic jantami 
z Białej Podlaskiej, gdzie w re-
gulaminowym czasie gry był 
remis 2:2 i musiały rozstrzyg-

nąć karne i tu okazali się lepsi 
bia lczanie w ygry wając 1:2. 
W  meczu o  iii-cie miejsce 
ZK Biała Podlaska był lepszy 
i wygrał spotkanie 1:0 z cheł-
mem który to musiał się zado-
wolić miejscem iV-tym. Zaś 
w f inale izba celna pokonała 
drużynę bialskiej policji 3:0. 
Wyróżnieni zosta l i  tak że: 
najlepszy zawodnik – Paweł 
oponowicz z  izby celnej, 
drużyna Fair Play – areszt 
śledczy Krasnystaw, najmłod-
szy zawodnik a zarazem i Król 
Strzelców Turnieju – adam 
Wasiluk z ZK Biała Podlaska, 
najwszechstronniejszą dru-
żyną okazała się drużyna JW 
3411 z Roskoszy, najstarszym 
zawodnikiem był Jan Szymań-
ski z ZK chełm, a najlepszym 
bramkarzem został – Krzysz-
tof  o ż óg z  K W P Lubl in . 
Sponsorami t u rn ie ju by l i : 
PUH Modrzew – Jacek Żu-
kowski, MTD Krzysztof Ma-
liszewski, Piekarnia – cezary 
Niew iadomsk i ,  Drukarn ia 
Kwadrat, Night club Vegas, 
carrefour, Bialpak, autokomis 
cezar, Radny Sejmiku Wo-
jewódzkiego Bogusław Bro-
niewicz, w-ce przewodniczący 
Rady Miasta Biała Podlaska 
– Dariusz Stefaniuk, Zakłady 
Mięsne Karol – Jan Brodawka, 
alior Bank, gospodarstwo 
ogrodnicze – adam Kula-
wiec, NSZZ Funkcjonariuszy 
i Pracowników Więziennictwa 
w Białej Podlaskiej, Plastimex, 
Rela x, Myjneie aT Largo, 
Horyzont – Roman Bodziak, 
Lazurek, Dach-Service, Kasa 
Stefczyka o/Biała Podlaska, 
Petrodom, radny Rady Mia-
sta Biała Podlaska – Stefan 

Paraf iniuk, BoZPN, Pegaz, 
Związek Represjonowanych 
Politycznie Żołnierzy gór-
ników z /o  Bia ła Pod laska, 
poseł – adam abramowicz. 
organizatorzy dziękują też Bo-
gusławowi Woźnicy, dyrekto-
rowi Zakładu Karnego w Białej 
Podlaskiej za wsparcie i uczest-
nictwo w turnieju a także Sła-
womirowi Jarockiemu za pomoc 
w organizacji.

Składy drużyn z miejsc od 
i do iV Zwycięzcy izba celna 
Biała Podlaska: adam We-
remczuk, Paweł oponowicz, 
Rober t  Wa lcz u k ,  Tomasz 
ołowniuk, Bartłomiej Kuś, 
Tomasz Koszołko, andrzej 
Welik, Paweł Sawczuk, Mar-
cin Borowiec, Łukasz chwała. 
ii miejsce Komenda Miejska 
Pol icji w Bia łej Podlask iej: 
grzegorz Elert, Michał Tur, 
Maciej chilewicz, Wojciech 
Les iuk ,  a rk ad iusz Daw i-
dziuk, Radosław Romaniuk, 
K r z y s z tof  Ba nc a r z e w sk i , 
Marcin Korneluk, Marek Lu-
bański, Jarosław Jankiewicz. 
iii miejsce Zakład Karny Biała 
Podlaska: Marcin Jakóbiuk, 
Dariusz Bartoszuk, Paweł Ję-
drzejuk, Marcin Litwiniuk, 
adam Wasiluk, Marek gre-
szeta, Karol Walczuk, Ma-
rek Kuprianiuk, Przemysław 
oremczuk, Jacek Szokadło 
iV mie j sce  Za k ład K a rny 
chełm: Jan Szymański, To-
masz  Bła sz cza k ,  Ma r iusz 
Derkacz, Jan Nowak, Mariusz 
Tr ubacz ,  i reneusz Kozie j , 
Zbigniew Leśnicki, Jarosław 
Bożek, Daniel Sacawa, Paweł 
Kosiorek.

Mariusz Maksymiuk 
 Radio Biper
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Po  r a z  c z w a r t y  wokó ł 
świetlicy w Studziance odbył 
się Tatarski Turniej Łuczniczy, 
którego było poznawanie hi-
storii łucznictwa, rywalizacja 
w duchu fair play oraz nauka 
strzelania z luku. W okolicy 
połowy września entuzjaści 
łucznictwa historycznego ze 
Studzianki i regionu spotkają 
się, aby walczyć o miano naj-
lepszych w poszczególnych 
kategoriach wiekowych. Po 
ustawieniu torów i rozgrzewce, 
do r y wa l izacji stanęl i ucz-
niowie w pierwszej kategorii: 
szkoła podstawowa. Należy 
podkreślić, że od trzech lat 
w tej grupie nie wygrał żaden 
chłopak. Spoglądając na po-
przednie wyniki i  l istę star-
tową, w której dominowały 
dziewcząt, nic nie wskazy-
wało na zmianę. Tym razem 
w strzelaniu z łuków wschod-
nich od pierwszej konkurencji 
w strzelaniu stojąc prowadził 
zdecydowanie Dawid Wy-
socki. Za nim plasowały się: 

W dniach 11-12 września 
w  Lidzbarku Warmińsk im 
miały miejsce międzynaro-
dowe zawody lekkoatletyczne 
„Warmia i  Mazur y Master 
games Senior”. Nasz powiat 
reprezentował 74- letni an-
drzej Kołpak z Białej Podla-

Tatarski turniej łuczniczy
Gmina Łomazy

Zuzanna Kukawska i Sandra 
Fuks. W kolejnej konkurencji 
strzelani z kolana do czołówki 
dołączyła Weronika Lewczuk. 
Pozostałe zawodniczki strze-
lały mało celnie. W trzeciej 
rundzie strzelaniu partyjskim 
(tyłem) wszystko było jasne.

Dawid Wysocki odskoczył 
od pozostałych zawodników 
i spokojnie przyglądał się co 
zrobią dziewczęta. W ostatniej 
rundzie okazało się, że trzecie 
miejsce zajmie Zuzanna Ku-
kawska, drugie Sandra Fuks, 
a niezagrożony Dawid Wy-
sock i powiększy ł przewagę 
celnymi strzałami, pieczętując 
swoją dominację w tej konku-
rencji. Nagroda fair play przy-
padła Weronice Lewczuk.

Jeszcze ciekawsze zawody 
zostały rozegrane w katego-
rii gimnazjum. W strzelaniu  
z  25 m w pierwszej kolejce 
rozpoczął Patryk Kukawski 
i od razu w tej rundzie traf ił 
dziesiątkę. Konkurenci jednak 
byli czujni i także ustrzelili do-

bre wyniki. W drugiej rundzie 
w strzelaniu z kolana błysnął 
Daniel Fuks i  to on wygrał 
te rundę. W ostatniej kolejce 
w strzelaniu partyjskim z ob-
rotu wynik zaczął gonić Ma-
teusz olichwirowicz i  to on 
wygrał na finiszu. Pasjonujący 
pojedynek o drugie miejsce to-
czyli:

Patryk Kukawski i Daniel 
Fuks. o  wicemist rzost w ie 
w kategorii gimnazjum mu-
sia ła zadecydować dopiero 
dogrywka w której o 2 punkty 
był lepszy doświadczony Ku-
kawski. czwarte miejsce i na-
grodę fair play otrzymał Paweł 
Zając kategorii kobiet open 
po pierwszej konkurencji za-
skakująco prowadziła Paulina 
Szenejko. W drugiej rundzie 
najlepsza była Joanna Kryw-
czuk i to ona objęła prowadze-
nie i do końca go nie oddała. 
Druga była Sandra Fuks która 
wyprzedziła Paulinę Szenejko. 
czwartą lokatę zajęła angelika 
Kukawaka i ona otrzymała na-
grodę fa ir play. Jak zawsze 
najwięcej uczestników zgroma-
dził turniej w kategorii open. 
Z racji ilości zgłoszonych osób 

odbyły się eliminacje w któ-
rych zawodnicy strzelali w ko-
lejności losowej z 30 m. Do 
f inałowych rund wyłoniono 
najlepszą ósemkę. Zdobyte 
punkty w eliminacjach decydo-
wały o rozstawieniu w dalszej 
części turnieju. W strzelaniu 
sposobem partyjskim wygrał 
niespodziewanie Karol Lew-
czuk i to on objął prowadzenie 
wyprzedzając zdecydowanie 
Daniela Fuksa i Pawła Wa-
siluka. Do tej trójki doganiał 
Krzysztof Lewczuk. W ostat-
nie rundzie do walki ruszył Pa-
tryk Kukawski który liczył się 
jeszcze w walce o czołowe lo-
katy. ostatecznie o pierwszym 
miejscu musiała rozstrzygnąć 
dogrywka w której Karol Lew-
czuk 4 punktami wyprzedził 
Pawła Wasiluka. Trzecie miej-
sce zajął Daniel Fuks wyprze-
dzając o jeden punkt Patryka 
Kukawskiego, który uplasował 
się tuż za podium otrzymując 
statuetkę fair play. Nagrody, 
w postaci pucharów, statuetek, 
medali i dyplomów, ufundo-
wane zostały przez wójta Wal-
demara Dreoździuka w ramach 
realizacji zadania „atrakcyjna 
S t ud z i a n k a”.  Po  t u r n ie ju 
uczestnicy skorzystali z prze-
kąsek i słodkości.

Kolejny turniej pokazał, 
że łucznictwo wymaga tre-
ningu. Ta dyscyplina poka-
zuje jak ważna jest cierpliwość 
i  koncentracja. Wiele osób 
korzystało z toru łuczniczego 
ucząc się strzelać do tarczy 
i ruchomego chochoła. cieszy 
fakt z  udzia łu zawodników 
z innych miejscowości niż Stu-
dzianka oraz coraz większej 
ilości kobiet strzelających z łu-
ków historycznych.

Łukasz Węda
foto: Angelika Kukawska

Bialscy seniorzy górą
skiej. Nie był to jego pierwszy 
udział w zawodach lekkoat-
let ycznych seniorów. Star-
tujący w kategorii wiekowej 
70+ bialski lekkoatleta zdo-
był 6 medali, z czego 3 złote 
i 3 srebrne w następujących 
dyscyplinach: bieg na 100 m 

– i miejsce, bieg na 200 m – 
i miejsce, sztafeta 4 x 100 m 
– i miejsce, bieg na 400 m – 
ii miejsce, skok wzwyż – ii 
miejsce, trójskok – ii miejsce. 
Pan andrzej planuje wziąć 
udział w kolejnej edycji zawo-
dów w roku następnym. (a)
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Po raz pierwszy w gminie 
Terespol odbyły się zawody 
o puchar wójta gminy w podno-
szeniu ciężarów. impreza, którą 
zorganizowano w Zespole Szkół 
im Wł.St.Reymonta w Mała-
szewiczach, zgromadziła po-
nad 60 zawodników z klubów 
sportowych z  województwa 
lubelskiego i mazowieckiego. 
gośćmi specjalnymi byli Szy-
mon Kołec k i ,  w icem is t r z 
olimpijski w podnoszeniu cię-
żarów z Pekinu i Sydney oraz 
arsen Kasabijew, mistrz Eu-
ropy w podnoszeniu ciężarów 
z 2010r. Turniej otworzył prze-
wodniczący Rady gminy Teres-
pol Mieczysław Romaniuk.

15 września 2012 r. na 
boisku „orlik” w Kobylanach 
odbył się turniej piłki nożnej 
o puchar wójta gminy Teres-
pol. Regulamin przewidywał 
udział drużyn z gminy Teres-
pol. W rozgrywkach wzięły 
udział trzy zespoły. Zdobywcą 
pucharu została drużyna Ma-
łaszewicze Kolejowe. Kapi-
tan drużyny adrian chomik 
odebrał nagrodę z rąk Wójta 
Krzysztofa iwaniuka. Drugie 
miejsce wywalczył orzeł Ko-

Wójt docenił ciężarowców
Gmina Terespol

W klasyfikacji indywidu-
alnej dziewcząt do lat 15 zwy-
ciężyła: Patrycja Kłos z goK 
Koroszczyn przed aleksandrą 
Pepłowską z Mazovii ciecha-
nów oraz Eweliną ozon rów-
nież z goK Koroszczyn.

W kategorii dziewcząt do 
lat 17 klasyf ikacja prezento-
wała się następująco: i miejsce 
agnieszak Kuczmaszewska 
– agros Zamość, iimiejsce 
anna Piaseczna agros Za-
mość,

iii miejsce anna Kawka 
Wisła Puławy.

W rywalizacji chłopców 
miejsca rozłożyły się nastę-
pująco:

Turniej piłkarski
bylany, a trzecie grom Koby-
lany. Każda drużyna otrzymała 
puchar, dyplom i dodatkowo 
piłkę do gry w nogę. Najlep-
szym strzelcem turnieju okazał 
się Daniel Więcaszek, który 
ty tuł ten uzyskał po zarzą-
dzonych dodatkowych rzutach 
karnych, gdyż trzech zawod-
ników miało na swym koncie 
taką samą i lość zdoby t ych 
bramek. W nagrodę otrzymał 
piłkę do gry w piłkę nożną. 

(a)

W kategorii do lat 15:
i   m ie j s ce  Pawe ł  Sol a k 

Znicz Biłgoraj, ii miejsce Ma-
teusz Skolimowski MULKS 
Terespol, iii miejsce Kamil 
Przybysz orlęta Łuków.

W kategorii do lat 17:
i miejsce Konrad Zielonka 

Legia Warszawa, ii miejsce 
Jarosław Daniluk orlęta Łu-
ków, iii miejsce adrian Sta-
rzec Unia Hrubieszów.

W klasyfikacji zespołowej 
zwyciężył goK Koroszczyn 
p r z e d  Z n i c z e m  B i ł g o r a j 
i MULKS Terespol.

Podczas zawodów wrę-
c z o n o  r ó w n i e ż  n a g r o d y 
w konkursie plastycznym pod 
nazwą „olimpiada w oczach 
dziec i ”.Konkurs rozegrany 
by ł  w  k ategor i i  k l a s  i-i i i 
i   i V-V i  s z k ó ł  p o d s t awo -
w ych. i  miejsce w  katego-
r i i k las i-iii zajęła :Marta 
ostapczuk z  ZS im. or ła 
Bia łego w  Kobylanach , i i 

miejsce Patrycja Sawczuk ze 
szkoły im J.U. Niemcew i-
cza w Neplach, iii miejsce 
Domin ik a  Rubac h z   Z . S . 
i m .  K .  M a k u s z y ń s k i e g o 
w  Ma ła sz ew iczach .W  k a-
tegor i i  k las iV-V i miejsca 
zdoby ły :i  miejsce K laud ia 
Szubska , ii miejsce aleksan-
dra Woromiej, iii miejsce Pa-
trycja Prokopiuk – wszystkie 
z ZS im. K. Makuszyńskiego 
w Małaszewiczach. Dodat-
kową at rakcją imprezy by ł 
występ zespołu tańca break 
d a nc e  E a s t  B ord e r  cr e w 
z goK w Koroszczynie. De-
koracji zwycięzców zarówno 
w  zmaganiach spor tow ych 
jak i w konkursie plast ycz-
nym dokonali: Szymon Kołe-
cki, arsen Kasabijew, starosta 
bia l sk i  Tadeusz Łazowsk i 
przewodniczący Rady gminy 
Terespol Mieczysław Roma-
niuk, wójt Krzysztof iwaniuk. 
 (a)
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2 8  w r z e ś n i a  n a  P l a c u 
Wolności w Białej Podlaskiej 
rozegrano sztafetowe biegi mi-
chałowe. Wzięło w nich udział 
kilkuset zawodników.

dziewczęta – igrzyska
1. SP 9 Biała Podlaska - op. 

Henryka Biegajło. Skład: Szew-
czyk Julia, Uryniuk Jagoda, 
Wróbel Nata l ia, Ladwiniec 
Natali, Jędra iga, Remiszewska 
Wiktoria, Żurawska Dominika, 
Daniluk Daria, Jaroszuk Daria, 
Jabłońska gabriela.

2. SP 3 Biała Podlaska
3. SP 5 Biała Podlaska

chłopcy – igrzyska
1. SP 9 Biała Podlaska - op. 

Małgorzata Denisiuk. Skład: 
Frończuk Patryk , Kowalczyk 
Marin ,Machoń Patryk, Woź-
niak Paweł , Zając Paweł, iz-
debski Filip, Warpas Jakub, 
Hawryluk Dominik, Rudzki 
Marek, Janik Jakub.

2. SP 5 Biała Podlaska
3. SP 3 Biała Podlaska

W trzeciej dekadzie wrześ-
n ia br.  u l icami S ławat ycz 
z metą na stadionie odbywały 
się V Biegi Radziwiłłowskie. 
Uroczystego otwarcia dokonał 
wójt Dariusz Trybuchowicz. 
W wystąpieniu do młodych 
sportowców wspomniał o hi-
s tor i i  rodu  R ad z iw i ł łów, 
właścicieli Państwa Sławaty-
ckiego, klucza dóbr bialskich. 
Rozegrano 12 biegów w sześ-
ciu kategoriach wiekowych 
dziewcząt i chłopców. Udział 
w z i ę ł o  1 2 6  z a w o d n i k ó w 
z gmin: Tuczna, Sosnówka, 

Sztafetowe 
biegi michałowe

dziewczęta – gimnazjada
1. Pgm nr 4 Biała Podlaska 

op. Marzena Mierzwa. Skład: 
Kubik Wiktoria, gromysz We-
ronika, Kretowicz Karolina, 
Toczek agnieszka, Sawczuk 
Klaudia, Tellos aleksandra, 
andrusieczicz alicja, Minicz 
Kinga, Hołownia Karolina, 
Piotrowska Klaudia.

2. Pgm nr 6 Biała Podlaska
3. Pgm nr 2 Biała Podlaska
chłopcy – gimnazjada
1. Pgm nr 4 Biała Podlaska 

- op. Henryk grodecki.Skład: 
Stańczuk Karo , andrzejuk 
Tomasz, Dębowski Dominik, 
Dorosz Mateusz, Jaszczuk Da-
mian, Litwiniuk Damian, Su-
charzewski Patryk, Paszkiewicz 
Patryk, ogrodniczuk Dawid, 
Kapłan Wiktor.

2. Pgm nr 6 Biała Podlaska
3. Pgm nr 2 Biała Podlaska

dziewczęta – Licealiada
1. iV Lo Biała Podlaska 

- op. andrzej chwedoruk. 

Skład:Kozak Natalia, Wereszko 
Joanna, Lewkowicz anna, 
Kowalska Faustyna, chazan 
Klaudia, Bojarczuk Marcelina, 
Sadowska Eliza, Potiopa anna, 
Darczuk Violet ta, Derkacz 
anita.

2. i Lo Biała Podlaska
3. ii Lo Biała Podlaska
chłopcy – Licealiada

1. i Lo Biała Podlaska - op. 
Wiktor Laszuk. Skład: Kuna 
Damian, chwaleski Damian, 
głowacki Karol, Sobolewski 
Paweł, Remiszewski Michał, 
Kryśko adrian, Staszewski 
Piotr, Kowaluk Dariusz, Wło-

szek Dawid,Niedźwiedź Łu-
kasz.

2. iV Lo Biała Podlaska
ZSZ nr 1
3. ii Lo Biała Podlaska
awans do rejonu po dwa 

zespoły w każdej kat. chłopców 
i dziewcząt (igrzyska ,gimna-
zjada , Licealiada). Prezydenta 
Miasta Biała Podlaska wszyst-
kie drużyny dyplomy, wszyscy 
uczestnicy okolicznościowe 
koszulki .BSZS w Białej Pod-
laskiej dziękuje Urzędowi Mia-
sta za wzorowe przygotowanie 
i przeprowadzenie zawodów.  

(a)

Biegi upamiętniające Radziwiłłów
Gmina Sławatycze

Hanna, Kodeń, Sławatycze. 
organizatorem zawodów był 
Zespół Szkół i gminny ośro-
dek Kultury w Sławatyczach 
przy f inansow ym wsparciu 
Starostwa Powiatowego w Bia-
łej Podlaskiej i Urzędu gminy 
Sławatycze. czołowe miejsca 
w poszczególnych biegach za-
jęli: dziewczęta 2004 – 2005 
bieg na 500m – Zaniuk Jus-
tyna (Sławatycze), Magdalena 
Kukawska (Tuczna), Maja Ro-
mańczuk (Sławatycze); chłopcy 
2004-2005 bieg na 500m-
-Paweł Jarosiewicz (Tuczna), 

Michał Zagajski (Sławatycze); 
dziewczęta 2002-2003 bieg na 
500m – Klaudia Boguszewska 
(Sławatycze), izabela olędzka 
(Tuczna), Julia Bujnik (Sos-
nówka); chłopcy 2002-2003 
bieg na 700m – Jakub Usty-
mowicz – (Tuczna), Mikołaj 
Mazaniuk (Sławatycze), Jakub 
Martychowiec (Sosnówka); 
dziewczęta 2000-2001 bieg 
na 700m – Sara Zagajska (Sła-
wat ycze), Nata l ia K l imiuk 
(Sosnówka), Just yna Lipka 
(Tuczna); chłopcy 2000-2001 
bieg na 1000m – Mateusz Za-
gajski (Sławatycze), Dominik 
chomiczewski (Sławatycze), 
Jakub Matczuk (  Hanna); 
dziewczęta 1999 bieg na 1000 
m –Marta antoniuk (Tuczna); 
chłopcy 1999 bieg na 1000 m 
– Maciej Baj (Hanna), Michał 
Lipka (Tuczna), Szymon Za-
niuk (Sławatycze); dziewczęta 
1997-1998 bieg na 1000 m – 

aleksandra Radecka (Kodeń), 
Magdalena Dyl ik (Kodeń), 
Patrycja Bojarczuk (Kodeń); 
chłopcy 1997-1998 bieg na 
1500 m – Damian Zagajsk i 
(Sławatycze), Wojciech Jurczuk 
(Hanna), Piotr Rozwadowski 
(Sławatycze); open kobiet bieg 
na 1500m – aneta Fedoro-
wicz (Tuczna), Sara Zagajska 
(Sławatycze), Justyna Lipka 
(Tuczna); open mężczyzn bieg 
na 2000 m – Wojciech Jurczuk 
(Hanna), Mateusz Zagajsk i 
(Sławatycze), ireneusz Szko-
dziński (Kodeń).

Zawodnicy, którzy zajęli 
miejsca i-iii, otrzymali me-
dale i dyplomy, natomiast za 
miejsca iV-V i pamiątkowe 
dyplomy. Nagrody i wyróżnie-
nia wręczali: przewodniczący 
Rady gminy Józef chomi-
czewski, dyrektor gminnego 
ośrodka Kultur y Bolesław 
Szulej i nauczyciel wychowa-
nia fizycznego Zespołu Szkół 
w Sławatyczch andrzej Łu-
ciuk.

BS
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IGrZySKa – KoLejność mIejSC:
Dziewczęta 
1. SP. Janów Podlaski ( awans do rejonu) op. Dorota Jakimiuk. 

Drużyna w składzie: Klaudia Kaliszuk, Marzena Kaliszuk, iza 
gajda, Weronika Nieścioruk, Patrycja Marciniuk, Marta Dem-
czuk, Julia Niedzielska, Marta Kulen, Julia Krzyżanowska Maja 
Mirończuk, Marta Wawryniuk i Wenessa Wiczkowska 

2. SP 2 Międzyrzec Podlaski (awans do zawodów rejonowych)
3. SP Łomazy 
4. SP 1 Terespol
5. SP Leśna Podlaska 
6. SP Wisznice
7. SP Rogoźnica 
8. SP Kodeń
9. SP Piszczac
10. SP Rokitno 
Chłopcy 
1. SP 1 Terespol ( awans do zawodów rejonowych) op. grze-

gorz Machnowski. Drużyna w składzie: Kacper Kowal, Piotr 
Butrym, Kamil gryciuk, Emil osipowicz, Mikołaj Łukaszuk, 
Przemysław Wawryszuk, Kacper Roślik, adam Wawryszewicz, 
Eryk Kaliszuk, Jakub Tymon i Emil Leonienko.

2. SP Międzyrzec Podlaski (awans do zawodów rejonowych)
3. SP Łomazy 
4. SP Wisznice
5. SP Leśna Podlaska 
6. SP 2 Międzyrzec Podlaski 
7. SP Rogoźnica 
8. SP Rossosz 
9. SP Kodeń 
10. SP Piszczac
11. SP Janów Podlaski 
12. SP Rokitno
GImnaZjada – KoLejność mIejSC:
Dziewczęta 
1. Pgm nr 1 Wisznice op. anna Wrzosek. Drużyna w skła-

dzie: Magda Linkiewicz, anna Klimek,Martyna Kotiuk, Daria 
Potapczuk, Magda Kotiuk , Justyna chwalczuk , Joanna Wasz-
czuk, Sylwia gromysz, oliwia Kendracka , Klaudia Mazuryk , 
Patrycja Korybska , Joanna świdzińska i Natalia Korszeń

2. Pgm nr 1 Terespol (awans do zawodów rejonowych)
3. Pgm nr 1 Piszczac
4. gm Konstantynów
5. Pgm Janów Podlaski 
6. gm Łomazy 
7. Pgm Leśna Podlaska
8. gm Rogoźnica
9. Pgm Rossosz
10. gm nr 2 Międzyrzec Podlaski 
11. gm Kodeń
12. gm Małaszewicze 
13. gm Rokitno
Chłopcy
1. gm Rokitno op. Tomasz Nowicki. Drużyna w składzie: 

Przemysław Rogoźnicki, grzegorz olszewski, Damina Mielnik, 

Biegi sztafetowe 
w wisznicach

Finał powiatu bialskiego w sztafetowych biegach przełajowych 
chłopców i dziewcząt –Igrzyska, Gimnazjada, Licealiada, prze-
prowadzony w dniu 19.09.2012 godz. 10 stadion w Wisznicach.

DOK. NA STR. 58
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Bartłomiej Litwiniuk, grzegorz Jakubiuk , Jakub Jawoszek, Pa-
tryk Romaniuk, adrian Jakubiuk, Paweł Walczuk  i Przemysław 
Szewczuk

2. Pgm nr 1 Piszczac (awans do rejonu)
3. Pgm Rossosz
4. Pgm Janów Podlaski
5. gm Rogoźnica
6. gm Łomazy
7. gm Konstantynów
8. Pgm nr 1 Wisznice
9. Pgm nr 1 Terespol
10. gm Małaszewicze 
11. Pgm Leśna Podlaska
12. gm Kodeń
13. gm Sportowe Międzyrzec Podlaski 
LICeaLIada – KoLejność mIejSC:
Dziewczęta      
1. Lo Wisznice op. Piotr osipiuk 1.Lo Terespol op. andrzej 

Korbal. Drużyna w składzie: Paula Prudaczuk, iwona Łobińska, 
Patrycja chomiuk, anna Parulska, Paulina Linkiewicz, Natalia 
osipiuk, Paula Karpiuk, Daria świdzińska, Julia Masztaleruk, 
Milena Brygoła, Kamila Kalinowska.

2. ZS Janów Podlaski (awans do rejonu)    
3. Lo Terespol
4. ZS Małaszewicze
5. ZSE Międzyrzec Podlaski    
chłopcy
Dawid Pietrusik, adam Dobrowolski, Piotr Wowczeniuk, Łu-

kasz Piertaszuk, Łukasz Matwiejuk, aleksander grzęda, Marcin 
gawryluk, Mateusz Brzeziński, Jakub Soroczyński, Bartłomiej 
Sosnowski, Mateusz Matejek 

2. ZS Janów Podlaski (awans do rejonu)   
3. ZS Małaszewicze 
4. ZSE Międzyrzec Podlaski 
5. Lo Wisznice 

awans do rejonu po dwa zespoły w każdej kat. chłopców i 
dziewcząt. Za pierwsze miejsce drużyny otrzymały puchary BSZS 
w Białej Podlaskiej miejsca i-iV dyplomy. BSZS w Białej Podla-
skiej dziękuje Piotrowi i Rafałowi osipiuk za wzorowe przygo-
towanie i przeprowadzenie zawodów.                                        (a)
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30 września br. w Bia-
łej Podlaskiej zorganizowany 
został otwarty turniej tenisa 
stołowego o puchar prezesa 
Związku Represjonowanych 
Politycznie Żołnierzy górni-
ków, pod patronatem staro-
sty bialskiego. Rozegrano go 
dzięki gościnności i życzliwo-
ści kadry pedagogicznej Ze-
społu Szkół Rzemieślniczych 
w Białej Podlaskiej. Puchary 
i nagrody dla najlepszych za-
wodników ufundowali: poseł 
Franciszek Jerzy Stefaniuk, 
starosta Tadeusz Łazowski i 
Związek Represjonowanych Po-
litycznie Żołnierzy-górników.  
W związku z ładną pogodą fre-
kwencja uczestników nie była 
zbyt duża. Jednak najbardziej 
zapaleni miłośnicy celuloido-
wej piłeczki przybyli na turniej, 
aby uczcić obchody 20-lecia 
Związku RPŻg. 

Marian Wardzyński zwycięzcą turnieju ping ponga
Turniej sprawnie prze-

prowadzili: Mateusz Ziomek 
i Łukasz Kozioł. Zawodnicy 
rywalizowali w jednej grupie 
systemem „każdy z każdym” do 
dwóch wygranych setów. Każdy 
zawodnik rozegrał aż 9 poje-
dynków, więc było wiele okazji 
do sprawdzenia i czynnego spę-
dzenia niedzielnego przedpo-
łudnia. Po siedmiu kolejkach, 
w turnieju pozostało trzech 
zawodników bez porażki, czyli: 
andrzej Daniluk, Wojciech 
Skrzyneck i i Marian War-
dzyński. ostatnie dwie kolejki, 
w których musieli zmierzyć się 
ze sobą rozstrzygały o kolejno-
ści w pierwszej trójce zawodów. 
Najpierw zmierzyli się Daniluk 
ze Skrzyneckim i choć pierw-
szego seta wygrał ten pierwszy, 
to zwycięski (2:1) od stołu od-
szedł Skrzynecki, który wy-
trzymał presję i wygrał kolejne 

dwa sety. W następnej potyczce 
Marian Wardzyński zdecydo-
wanie (2:0) pokonał Daniluka. 
W ostatniej walce spotkali się 
dotychczas niepokonani w ca-
łym turnieju. Wojciech Skrzy-
necki i doświadczony (mający 
za sobą w ystępy w ii l idze 
PZTS) Marian Wardzyński. 
Pojedynek był emocjonujący,  
i choć Skrzynecki zaciekle wal-
czył gdzie w drugim secie grano 

na przewagi, to nie zdołał wy-
grać nawet seta z Wardzyń-
skim, który wygrał cały turniej 
bez straty choćby jednego seta.

Turniej zakończył się wrę-
czeniem nagród. W imieniu 
posła i starosty puchar wręczył 
rzecznik prasowy starosty grze-
gorz Siemakowicz, w imieniu 
ZRPŻg prezes Zbigniew czer-
wonka i sekretarz Henryk grze-
siuk. Turniej został zwieńczony 
uroczystym obiadem w restaura-
cji orientalnej „czerwony Smok”.

MW
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Skład i druk: Drukarnia „CALAMUS” s.c. w Białej Podlaskiej

Quiz Gościńca

Biała podlaska w starej fotografii
fot. archiwum

Programy PomocoWe 
dLa roLNicTWa

ile wynosi kurs euro, wg którego będą na-
liczane dopłaty bezpośrednie za 2012 rok?
a/  4,4050 zł,
B/  4,1038 zł,
c/  3,9847 zł,

Który z wymienionych systemów jakości 
żywności jest systemem wspólnotowym?
a/  produkcja integrowana,
B/  Quality Meat Program,
c/  produkcja ekologiczna

Zmiana w zasadach udzielania kredytów 
preferencyjnych dla rolników dotyczy ogra-
niczenia kwoty kredytu na zakup użytków 
rolnych, kwota ta wynosi:
a/  1, 50 mln zł,
B/  2 mln zł,
c/ nie ma takiego ograniczenia,

Który z wymienionych podmiotów może się 
ubiegać o kredyty preferencyjne na inwesty-
cje w zakresie produktów rolnych?
a/   Wszystkie podmioty, które chcą zająć 
się tą działalnością,
B/   grupy producenckie,
c/   Rolnicy

Bożenna Warda - LODR

odpowiedzi prosimy nadsyłać 
do dnia 15 listopada 2012 r. 
na adres redakcji gościńca.

 
Rozwiązanie Quizu gościńca nr 6/2012

1 – c
2 – c
3 -  c
4 – B

Prawidłowe odpowiedzi nadesłał: 
Tadeusz Krawczyk z Zabłocia. 
Nagrodę książkową zwycięzcy 

konkursu prześlemy pocztą.

Serdecznie gratulujemy!
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