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Jubileusz jednostki OSP z Konstantynowa

Od stu lat has³o ludziom na po¿ytek, a Bogu na chwa³ê
przyœwieca stra¿akom z Konstantynowa. 24 wrze-
œnia by³ dla nich wyj¹tkowy. W obecnoœci pos³ów,

komendanta wojewódzkiego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,
przedstawicieli Zarz¹du G³ównego, Zarz¹du Wojewódzkie-
go i Zarz¹du Powiatowego ZOSPœwiêtowali 100 - lecie dzia-
³alnoœci. Z tej okazji sztandar jednostki odznaczony zosta³
Z³otym Znakiem Zwi¹zku, zaœ jednostka wzbogaci³a siê
o nowy samochód bojowy marki Renault. Podkreœliæ nale¿y,
¿e skupiaj¹ca 34 druhów jednostka nale¿y do Krajowego Sy-
stemu Ratowniczo - Gaœniczego. Posiada dobrze wyposa¿o-
ne zaplecze techniczne, ma m³od¹, dobrze wyszkolon¹ kadrê,
jest najaktywniejsza w gminie Konstantynów i œrednio 40
razy w roku wyje¿d¿a do akcji ratowniczych (w tym po¿arów
i zdarzeñ losowych na drogach).

Z DZIEJÓW JEDNOSTKI
Jej historia zaczê³a siê w 1922 r., kiedy z inicjatywy ówczes-
nego kierownika szko³y powszechnej w Konstantynowie
Stanis³awa Sidewicza postanowiono utworzyæ jednostkê po-
¿arnicz¹. Argumentacja by³a oczywista. Konstantynów po-

siada³ wtedy zwart¹, w wiêkszoœci drewnian¹ zabudowê
i ewentualny po¿ar zagra¿a³ zniszczeniem ca³ej miejscowo-
œci. Inicjatywê pedagoga wspar³ ówczesny w³aœciciel maj¹t-
ku ziemskiego Konstantynowa hr. Tadeusz Zyberk - Plater.

Hrabia wyposa¿y³ stra¿aków w podstawowy sprzêt gaœniczy:
sikawki, wê¿e i dwa beczkowozy. Udostêpni³ te¿ szopê na
sk³adowanie sprzêtu. By³a ona skromna, wiêc pod koniec lat
trzydziestych zbudowano i oddano do u¿ytku Dom Ludowy,

w którym siedzibê mia³a te¿ jednostka po¿ar-
na. Ceg³ê na budowê podarowa³ hr. Zyberk -
Plater, a budowê wsparli Zarz¹d Gminy i miej-
scowa spo³ecznoœæ. Ju¿ wtedy stra¿acy nale-
¿eli do grona aktywnych mieszkañców. Op-
rócz gwarancji bezpieczeñstwa, organizowa-
li w Domu Ludowym potañcówki, loteryjki
i wystawiali sztuki komediowe. W 1934 r. jed-
nostka zdo³a³a zakupiæ instrumenty dla 34 -
osobowej orkiestry dêtej pod dyrekcj¹ kapel-
mistrza Stanis³awa Dêbka. Orkiestra ta gra³a
na ró¿nych uroczystoœciach do wybuchu II
wojny œwiatowej. Po zaprzestaniu dzia³alno-
œci instrumenty przekazane zosta³y do 34. Pu³-
ku Piechoty w Bia³ej Podlaskiej i dalszy ich
los nie jest znany.

Przez 15 lat dzia³alnoœci stra¿acy wyje¿d¿ali do akcji gaœni-
czych koñmi, ale w 1937 r. nadarzy³a siê okazja pozyskania

dokoñczenie na str. 14
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Bo¿e Narodzenie to pocz¹tek,
a z nim, za chwilê Nowy 2023 Rok
siê zaczyna, to bardzo donoœna chwila.
Mo¿esz teraz od nowa wa¿ne
dla siebie rzeczy rozpocz¹æ,
a za rok zobaczysz, jak wykie³kowa³y
dobrze pielêgnowane sprawy,
jak przeobrazi³y Ciebie
i sta³y siê drzewami.
Realizuj w³asne plany,
nie pozwalaj, ¿eby mija³
Ci dzieñ za dniem,
tylko dzia³aj zgodnie z zasad¹
carpe diem!

Niech nadchodz¹ce Œwiêta Bo¿ego Narodzenia,
spêdzone w gronie najbli¿szych,

przynios¹ Wam wiele radoœci i uœmiechu,
ciep³a i optymizmu.

Wszystkiego, co najlepsze oraz wspania³ego
2023 roku ¿ycz¹

Wójt Gminy

Romuald Murawski

Przewodnicz¹cy Rady Gminy

Tadeusz Hryciuk

oraz pracownicy samorz¹dowi
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Dobiega kresu czwarty rok funkcjonowania samorz¹du
obecnej kadencji. Jak ocenia go pan z perspektywy gos-
podarza gminy?

Samorz¹dy boryka³y siê dot¹d z brakiem funduszy umo-
¿liwiaj¹cych im realizacjê inwestycji. W tym roku by³o
ju¿ chyba nieco lepiej

- Pocz¹tek bie¿¹cego roku nie nale¿a³ do ³atwych i to z wielu
powodów. Otrzymaliœmy faktury za dostarczany do obiek-
tów gminnych gaz ziemny. Szok by³ ogromny, poniewa¿
wzrost op³at siêga³ w niektórych przypadkach blisko 1000
procent. Pos³u¿ê siê przyk³adem Zespo³u Szkolno - Przed-
szkolnego, gdzie w grudniu 2020 roku koszt ogrzewania za
miesi¹c wynosi³ oko³o 6 tys. z³, natomiast w tym samym
okresie w roku 2021 - 71 tys. z³ (faktura otrzymana w stycz-
niu 2022 r.). Wzrost op³at dotyczy³ wszystkich jednostek
gminy, w tym równie¿ mieszkañ komunalnych, co przyjmo-

wane by³o z ogromnym niezadowoleniem. Zmiany wpro-
wadzone przez rz¹d (dotycz¹ce zwolnienia z podatku VAT)
dopiero od lutego 2022 r. zmniejszy³y rachunki op³acane za
zu¿ycie gazu. Podobna sytuacja zaistnia³a na rynku energii
elektrycznej. Operator, który dostarcza³ energiê na potrzeby
Miêdzygminnego Zwi¹zku Komunalnego z/s w Parczewie
(podmiot zajmuj¹cy siê eksploatacj¹ wodoci¹gu gminnego)
podniós³ znacz¹co ceny energii, które doprowadzi³y do li-
kwidacji zak³adu. Z dniem 1 czerwca 2022 roku gmina prze-
jê³a obowi¹zki eksploatuj¹cego wodoci¹g na swoim terenie.
Mo¿emy, wiêc stwierdziæ, ¿e pocz¹tek roku to trudny czas,
lecz pomimo wielu zawirowañ, zwi¹zanych przede wszyst-
kim z galopuj¹c¹ inflacj¹, znacznym wzrostem cen na rynku
wykonawczym uda³o siê zrealizowaæ niektóre zaplanowane
przedsiêwziêcia. Mam tu na myœli: kontynuowanie prac wy-
koñczeniowych przy rozbudowie budynku Urzêdu Gminy,
remont i wyposa¿enie obiektu by³ego Przedszkola Samo-
rz¹dowego na potrzeby Klubu Seniora w Konstantynowie
i przebudowê niespe³na kilometrowego odcinka drogi gmin-
nej do miejscowoœci Wandopol. Du¿o uwagi poœwiêcono na
przygotowanie dokumentacji technicznej pod potrzeby in-
westycji realizowanych z Programu Inwestycji Strategicz-
nych w ramach Polskiego £adu, na co gmina pozyska³a zna-
cz¹ce fundusze do realizacji w wiêkszoœci w 2023 roku. Wy-
³oniliœmy wykonawcê robót na realizacjê drugiego eta-
pu inwestycji „Regulacja gospodarki wodno - œciekowej
w aglomeracji Konstantynów”. Wartoœæ robót to bardzo du-
¿a kwota, jeœli chodzi o mo¿liwoœci finansowe gminy, po-
niewa¿ wynosi ona ponad 9,6 mln z³. Gromadzimy doku-
mentacjê techniczn¹ celem og³oszenia przetargów na inne
inwestycje dofinansowane z tego programu na zadania dro-
gowe i kubaturowe. Jeszcze w tym roku chcielibyœmy wy³o-
niæ potencjalnych wykonawców.

.
- Wspomniane wy¿ej œrodki z Programu Inwestycji Strate-
gicznych pozwalaj¹ na zwiêkszenie mo¿liwoœci inwestycyj-
nych gminy, lecz wymagaj¹ one równie¿ zaanga¿owania

œrodków w³asnych, gdzie ich wielkoœæ nie jest za wysoka ze
wzglêdu na ogromny wzrostu wydatków bie¿¹cych. Powie-
la siê od wielu lat problem finansowania przez gminy zadañ
oœwiatowych. Podobnie jest w mijaj¹cym roku. Wysokoœæ
zaanga¿owanych œrodków w³asnych (poza subwencj¹ oœ-
wiatow¹) przekracza kwotê ponad 4 mln z³. S¹ to ogromne
wydatki, dlatego samorz¹dy stale apeluj¹ do rz¹dz¹cych,
aby wynagrodzenia pracowników oœwiaty przejê³o pañ-
stwo, a sami poradz¹ sobie i z innymi kosztami utrzymania
oœwiaty na swoim terenie.
Jakie plany samorz¹dowe uda³o siê rozpocz¹æ, czy spe³-
niæ dziêki dotacji z rz¹dowego programu Polski £ad?
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- Gmina Konstantynów otrzyma³a w dwóch edycjach Pol-
skiego £adu œrodki w wysokoœci ponad 22 mln z³. Nie uda³o
siê pozyskaæ funduszy z tego programu w ramach dofinan-
sowania gmin popegeerowskich. Tak znacz¹ce fundusze ju¿
pozwoli³y na podpisanie umowy na zadania zwi¹zane z go-
spodark¹ wodno - œciekow¹. Wartoœæ tego przedsiêwziêcia
przekracza kwotê 9,6 mln z³, w tym udzia³ gminy w kwocie
1,3 mln z³. W ramach tej inwestycji zostanie wykonanych
szereg prac, pocz¹wszy od modernizacji gminnej oczy-
szczalni œcieków - wymiana urz¹dzeñ na bardziej nowo-
czesne, poprawa gospodarki osadowej, budowa farmy foto-
woltaicznej na potrzeby oczyszczalni, budowa ponad 2 km
odcinka kanalizacji sanitarnej, budowa wodoci¹gu do no-
wopowsta³ych budynków mieszkalnych, budowa sieci ka-
nalizacji deszczowej w ulicach: 3 Maja, Targowej, Dworco-
wej i Mickiewicza w Konstantynowie. Z projektu zostanie
zakupiony nowy ci¹gnik, który bêdzie s³u¿y³ potrzebom ko-
munalnym. Przygotowujemy siê do dwóch du¿ych projek-
tów. Jeden z nich (typowo kubaturowy) bêdzie obejmowa³
cztery nastêpuj¹ce przedsiêwziêcia: remont budynku Gmin-
nego Centrum Kultury, rozbudowê œwietlicy w Gnojnie, bu-
dowê œwietlicy w Antolinie oraz termomodernizacjê budyn-
ku Urzêdu Gminy. Uwa¿am, ¿e s¹ to bardzo ciekawe inwe-
stycje, które na pewno przysporz¹ mieszkañcom du¿o rado-
œci. Kolejny du¿y projekt dotyczy infrastruktury drogowej,
najbardziej oczekiwanej w wielu miejscowoœciach. Mam tu
na myœli budowê dwóch odcinków dróg w Komarnie - Ko-
lonii, budowê ulicy Weso³ej w Konstantynowie oraz remont
kilku odcinków dróg, zarówno gruntowych, jak i zwi¹za-
nych z u³o¿eniem nowej nawierzchni asfaltowej. Program
Inwestycji Strategicznych jest bardzo fajnym programem.
Pewien problem pojawi³ siê w zwi¹zku ze wzrostem kosz-
tów wykonania robót. Galopuj¹ca inflacja i wzrost cen paliw
powoduj¹, ¿e wykonawcy musz¹ w swoich ofertach uw-
zglêdniaæ ten wzrost cen, a to rzeczywiœcie przek³ada siê na
wartoœæ poszczególnych inwestycji. Jest to szczególnie wi-
doczne przy inwestycjach drogowych.

- Kolejny odcinek drogi w miejscowoœci Zakanale by³ d³ugo
oczekiwanym z wielu powodów. Po pierwsze wybudowany
wczeœniej ci¹g drogowy w tej miejscowoœci, ze wzglêdu na
w¹ski pas drogowy, pozwala³ wy³¹cznie na wybudowanie
drogi o szerokoœci pasa 4 metrów bie¿¹cych Przy doœæ inten-
sywnym ruchu pojazdów (szczególnie rolniczych) uniemo-
¿liwia³ swobodne mijanie. Dziêki temu, ¿e krawêdzie drogi
s¹ ograniczone krawê¿nikami istnieje mo¿liwoœæ skorzy-
stania w wielu sytuacjach z w¹skiego pobocza. Dlatego te¿
mieszkañcy, so³tys i radny monitowali, aby znaleŸæ mo¿li-
woœæ utwardzenia drugiego ci¹gu drogowego ³¹cz¹cego siê
z drog¹ wojewódzk¹ nr 811. Przy tej drodze pojawili siê no-
wi mieszkañcy, którzy zabiegali o poprawê stanu drogi do-
jazdowej do posesji. Ponadto wybudowany odcinek drogi
odci¹¿y³ ruch na tym odcinku drogi. Miejscowoœæ Zakanale
ma specyficzne po³o¿enie przy wielu drogach. Ich pe³ne po-
³¹czenie wymaga jeszcze wielu nak³adów finansowych.

Rok inwestycyjny wystartowa³ udanie oddaniem do
u¿ytku odcinka drogi w Zakanalu. Dlaczego mieszkañcy
i Rada So³ecka tak bardzo o ni¹ zabiegali?

Zakanale liczy jeszcze na przesuniêcie zatoczki i budowy
wiaty przystanku autobusowego przy drodze wojewódz-
kiej do Konstantynowa. Czy mo¿liwe jest spe³nienie ich
oczekiwañ?

- To jest bardzo wa¿ne przedsiêwziêcie. Jestem ju¿ po kon-
sultacjach z zarz¹dc¹ drogi, czyli Zarz¹dem Dróg Woje-
wódzkich w Lublinie, aby rozpocz¹æ procedury formalno -
prawne do pozwolenia na budowê w³¹cznie. Nie ukrywam,
¿e jest to proces bardzo d³ugi, poniewa¿ gmina nie jest
zarz¹dc¹ pasa drogowego. Musi przede wszystkim nabyæ
grunt, wykonaæ dokumentacjê projektow¹, nastêpnie w po-
rozumieniu z Zarz¹dem Województwa Lubelskiego przy-
st¹piæ do wykonania robót budowlanych. To wymaga zna-
cznych nak³adów finansowych, którymi gmina obecnie nie
dysponuje.

- To s¹ istotne postulaty, szczególnie przebudowa drogi wo-
jewódzkiej do miejscowoœci Witoldów. Gmina ju¿ przygo-
towa³a dokumentacjê projektow¹. Oczekujemy na stano-
wisko ZDW w Lublinie o ewentualnym rozpoczêciu reali-
zacji, zapewne z udzia³em finansowym gminy. Inna sytuacja
ma miejsce, jeœli chodzi o przebudowê drogi powiatowej,
w miejscowoœci Komarno. Gmina z w³asnych œrodków wy-
kona³a projekt techniczny drogi. Oczekujemy, aby powiat
bialski wpisa³ t¹ inwestycjê do projektu bud¿etu. Z infor-
macji otrzymanych z Zarz¹du Dróg Powiatowych w Bia³ej
Podlaskiej wynika, ¿e powy¿sza droga zostanie wpisana do
planu na 2024 rok.

- Trwaj¹ca od trzech lat rozbudowa i modernizacja budynku
Urzêdu Gminy zmierza powoli do szczêœliwego fina³u. Po
wykonaniu stanu surowego zamkniêtego dobudowanej czê-
œci budynku oraz przebudowie ci¹gu komunikacyjnego od
strony parku, w roku bie¿¹cym trwaj¹ prace wykoñczenio-
we. Z zapowiedzi wykonawcy robót wynika, ¿e na pocz¹tku
przysz³ego roku zostan¹ one zakoñczone. W przysz³ym roku
pozostanie wykonanie elewacji, wymiana stolarki okiennej,
zagospodarowanie terenu oraz wyposa¿enie sali konferen-
cyjnej. Istnieje ogromna szansa, ¿e jeszcze przed zakoñcze-
niem obecnej kadencji Rady Gminy sesje bêd¹ siê odbywa³y
w nowej sali. Pragnê zaznaczyæ, ¿e dziêki pracom zwi¹za-
nym z rozbudow¹ Urzêdu Gminy budynek zyska dodatkowe
funkcje obejmuj¹ce dostêpnoœæ osobom niepe³nospraw-
nym poprzez nowy podjazd dla wózków inwalidzkich, win-
dê wewnêtrzn¹ oraz specjalne oznakowanie dla osób niedo-
widz¹cych.

- Remont pa³acu to bardzo trudne przedsiêwziêcie, które nie
pozwala na spokojny sen. Jest to zadanie, które wymaga
ogromnych nak³adów finansowych. Jesteœmy przygotowani
formalnie do rozpoczêcia prac remontowych. Gmina posia-
da dokumentacjê techniczn¹, ale w chwili obecnej brak jest
stosownego Ÿród³a pozyskania dofinasowania na wy¿ej wy-
mienione prace. Pewne nadzieje zrodzi³ w nas wniosek, któ-
ry z³o¿yliœmy do Programu Inwestycji Strategicznych dla
gmin popegeerowskich. Niestety, nie otrzymaliœmy dofi-
nansowania. Dlatego z ogromn¹ niecierpliwoœci¹ oczekuje-

W katalogu postulatów mieszkañców jest te¿ napra-
wa odcinka drogi do Witoldowa oraz budowa chodnika
wzd³u¿ drogi powiatowej w Komarnie.

Istotn¹ inwestycj¹ jest rozbudowa i modernizacja bu-
dynku Urzêdu Gminy. Kiedy mieszkañcy bêd¹ mogli
z niego w pe³ni korzystaæ?

Od lat mówi siê przy ró¿nych okazjach o potrzebie re-
montu Pa³acu Platerów w parku. Mam œwiadomoœæ, ¿e
odk³adanie planów w czasie spowodowane jest brakiem
stosownych funduszy. Czy w perspektywie najbli¿szych
lat remont pa³acu by³by mo¿liwy?
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my na uruchomienie innych programów dofinansowuj¹cych
tego typu remonty. S¹ tu niezbêdne ogromne nak³ady, ponie-
wa¿ wstêpnie remont pa³acu wyszacowany zosta³ na kwo-
tê oko³o 20 mln z³. Wykracza to poza wszelkie mo¿liwoœci
finansowe gminy.

- Docelowo pa³ac chcielibyœmy zaadoptowaæ na potrzeby
kultury, poprzez umieszczenie Gminnego Centrum Kultury,
Gminnej Biblioteki Publicznej i stowarzyszeñ, stworzenia
sali wystawowej oraz miejsca do wypoczynku mieszkañ-
com, czy przyby³ym goœciom.

- Myœlê, ¿e przyjêta formu³a jednodniowej imprezy bêdzie
kontynuowana. Jest ona przyjmowana z ogromnym entuzja-
zmem i gromadzi ogromne rzesze mieszkañców oraz goœci.
Tegoroczne obchody dowiod³y, ¿e jest potrzeba tej formy
integracji, wspólnej zabawy, stworzenia mo¿liwoœci mi³ego
spêdzenia czasu bez wzglêdu na wiek. Powy¿szy festyn to
równie¿ okazja do pochwalenia siê naszymi osi¹gniêciami.
Ju¿ rozpoczêto prace przygotowawcze imprezy na 2023 rok.
Poprzez g³osowanie internetowe wybierana jest gwiazda
naszego œwiêta. Ustala siê równie¿ wstêpny scenariusz im-
prezy. Odbywa siê to pod nadzorem Gminnego Centrum
Kultury z udzia³em pracowników Urzêdu Gminy. Do pe³ne-
go przygotowania imprezy zaanga¿owanych zostanie wiele
innych podmiotów. Wszystkim za zaanga¿owanie i wspar-
cie bardzo gor¹co dziêkujê.

Jest du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e do¿ynki wejd¹ do ka-
lendarza imprez organizowanych na terenie gminy. Maj¹
one troszeczkê inny wymiar, poniewa¿ parafie w Gnojnie
i Komarnie organizuj¹ swoje œwiêta plonów, wiêc bardzo
czêsto wzajemnie siê wykluczaj¹. Bywa te¿ tak, ¿e te uro-
czystoœci odbywaj¹ siê w jednym terminie. Zastanawiamy
siê, czy nie przyj¹æ takiego scenariusza, aby do¿ynki odby-
wa³y siê przy parafiach, w tym równie¿ parafii Konstan-
tynów, do której nale¿¹ równie¿ miejscowoœci z gminy
Kornica, czy Sarnaki. Pozwoli to na integracjê ca³ych para-
fii.

- Bez zaanga¿owani Kó³ Gospodyñ Wiejskich nie bylibyœ-
my w stanie przygotowaæ szeregu imprez, w tym równie do-
¿ynek. To cz³onkinie KGW wzbogacaj¹ swoimi pomys³ami
i umiejêtnoœciami te imprezy, przygotowuj¹c specjalne sto-
iska wype³nione szeregiem smako³yków, wielokrotnie prze-
œcigaj¹c siê w pomys³ach. Bardzo dobrze, ¿e panie zrzeszo-
ne w szeœciu ko³ach na terenie gminy, chc¹ siê integrowaæ,
spotykaæ i chwaliæ swoimi zdolnoœciami g³ównie kulinar-
nymi. Wyj¹tkowo aktywnym ko³em jest ko³o w Komarnie,
na czele z przewodnicz¹c¹ Danut¹ Szewczuk, gdzie rodzi
siê szereg bardzo ciekawych inicjatyw np. œwiêto ziemnia-

Jakie instytucje znalaz³yby lokum w odnowionych po-
mieszczeniach?

Niezmiennym powodzeniem ciesz¹ siê obchody Dni Kon-
stantynowa, które maj¹ integrowaæ spo³ecznoœæ. Czy
bêd¹ one kontynuowane w formie jednodniowego festy-
nu?

Po raz drugi po d³ugiej przerwie samorz¹d przygotowa³
udane do¿ynki gminno - parafialne. Czy impreza sumu-
j¹ca trud rolników ma szanse wejœæ na sta³e do kalen-
darza imprez gminnych?
-

Podczas do¿ynek ujawnia siê aktywnoœæ Kó³ Gospodyñ
Wiejskich, zaskakuj¹cych pomys³ami i sposobem na an-
ga¿owanie spo³ecznoœci swoich miejscowoœci. Czy ich
starania mog¹ liczyæ na wsparcie ze strony samorz¹du?

ka, czy w tym roku po raz pierwszy organizowane w Komar-
nie œwiêto szarlotki. Pozosta³e ko³a skupiaj¹ uwagê na in-
nych pomys³ach, chocia¿by noc œwiêtojañska nad rzek¹ Bug
w Gnojnie. Bardzo prê¿nie dzia³aj¹ m³ode ko³a z Wiecho-
wicz, czy Zakanala, które zajmowa³o siê kilkakrotnie obs³u-
g¹ kulinarn¹ uroczystoœci gminnych. Wszystkim paniom
bardzo serdecznie dziêkujê za tê piêkn¹ pracê. Niestety,
nasze mo¿liwoœci finansowe s¹ ograniczone. Staramy siê
chocia¿by ma³ymi gestami podziêkowaæ za wysi³ek i za-
anga¿owanie kobiet.

- Do uroczystoœci zwi¹zanych ze stuleciem istnienia jed-
nostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Konstantynowie
przygotowania trwa³y doœæ d³ugo, poniewa¿ chcieliœmy
przygotowaæ trwa³¹ pami¹tkê po jubileuszu w postaci no-
wego pojazdu po¿arniczego. Nie by³o to ³atwe, poniewa¿
nasze oczekiwania z nieznanych nam powodów uleg³y we-
ryfikacji. Komenda Miejska PSP w Bia³ej Podlaskiej od
kilku lat prowadzi zapisy dla jednostek, które zainteresowa-
ne s¹ zakupem pojazdów po¿arniczych z dop³at¹ z Krajowe-
go Systemu Ratowniczo - Gaœniczego. Przez okres dwóch
lat OSP Konstantynów by³a jedyn¹ jednostk¹, która z³o¿y³a
akces do zakupu pojazdu w roku 2022. Niestety, gdy dosz³o
do rozdysponowania sprzêtu, naszej jednostki na liœcie nie
by³o, a pojawi³y siê inne. Wzbudzi³o to pewne zamieszanie
i obawy, ¿e nasze obiecanki sp³onê³y na przys³owiowych pa-
newkach. Nie ust¹piliœmy jednak i podjêliœmy starania, aby
sprostaæ oczekiwaniom. Dziêki wsparciu pos³a Dariusza
Stefaniuka i wiceministra sprawiedliwoœci znaleŸliœmy siê
na liœcie zakupu sprzêtu w 2022 roku. Monta¿ finansowy
obejmowa³ przede wszystkim œrodki bud¿etu gminy, Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Lublinie oraz Krajowego Systemu Ratowniczo -
Gaœniczego. Uda³o siê spe³niæ marzenia druhów i pozosta-
wiæ trwa³y œlad jubileuszu. Nale¿y podkreœliæ, ¿e uroczys-
toœæ mia³a bardzo donios³y charakter. Zgromadzi³a du¿¹ rze-
szê goœci i pozwoli³a na uhonorowanie najbardziej zas³u¿o-
nych druhów z jednostki OSP Konstantynów. Fakt obecno-
œci na jubileuszu pos³ów Riada Haidara i Dariusza Stefaniu-
ka, kierownika delegatury Urzêdu Marsza³kowskiego
w Bia³ej Podlaskiej Dariusza Litwiniuka, cz³onków Zarz¹du
Powiatu w Bia³ej Podlaskiej Czes³awy Caruk - ¯mudziñ-
skiej i Tadeusza £azowskiego, wójta gminy Janów Podlaski
Leszka Chwedczuka, w³adz gminy Konstantynów, w³adz
po¿arnictwa z Lubelskim Komendantem Wojewódzkim
PSP nadbrygadierem Grzegorzem Alinowskim na czele, za-
stêpc¹ komendanta Miejskiego PSP w Bia³ej Podlaskiej st.
bryg. Markiem Chwalczukiem, przedstawicielami ochotni-
czego po¿arnictwa dh Tadeuszem S³aweckim, cz³onkiem
Zarz¹du G³ównego ZOSP RP, dh Czes³awem Pikaczem,
cz³onkiem Zarz¹du Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie,
druhów jednostek OSP z terenu gminy Janów Podlaski,
Konstantynów, ksiê¿y kapelanów, orkiestry stra¿ackiej,
oraz goœcinnie przyby³ych druhów z Niemiec oraz szerokie-
go grona mediów, œwiadczy o donios³oœci tej uroczystoœci.
Najistotniejsz¹ zalet¹ jubileuszu jest nowy pojazd, uhonoro-
wanie jednostki i druhów odznaczeniami resortowymi oraz

Sporem echem odbi³y siê uroczystoœci jubileuszowe zor-
ganizowane z okazji 100 - lecia istnienia jednostki OSP
z Konstantynowa. Istotnym ich œladem, oprócz odzna-
czeñ zas³u¿onych druhów, jest nowy wóz bojowy zaku-
piony ze znacznym wk³adem finansowym gminy.
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mo¿liwoœæ œwiêtowania z ca³ymi rodzinami. Bardzo dziê-
kujê wszystkim druhom, którzy bardzo mocno zaanga¿o-
wali siê w przygotowanie i przebieg naszego œwiêta.

Po pandemicznej przerwie Zarz¹d Powiatowy Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP w Bia³ej Podlaskiej
podj¹³ decyzjê o powrocie do formu³y organizacji zawodów
sportowo - po¿arniczych szczebla gminnego i powiatowe-
go. Miêdzygminne zawody odby³y siê w gminie Zalesie,
natomiast zawody powiatowe mia³y miejsce na obiektach
kompleksu sportowego w Konstantynowie.
15 czerwca br. odbywa³y siê zawody M³odzie¿owych Dru-
¿yn Po¿arniczych. Organizatorami zawodów byli Zarz¹d
Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP w Bia³ej Podlaskiej i Ko-
menda Miejska PSP w Bia³ej Podlaskiej, zaœ gospodarzem
zawodów gmina Konstantynów. Nad prawid³owym prze-
biegiem zawodów czuwa³a komisja sêdziowska z KM PSP.
W zawodach udzia³ wziê³o ³¹cznie dziewiêæ dru¿yn, piêæ
ch³opiêcych i cztery dziewczêce. Zmagania odbywa³y siê
w dwóch konkurencjach: biegu sztafetowym 400 m z prze-
szkodami, widowiskowe rozwiniêcie bojowe z nape³nie-
niem zbiornika wod¹ oraz u³o¿enie sprzêtu. Laureatami po-
wiatowych zawodów zostali: w grupie dziewcz¹t 1 miejsce
MDP Choty³ów, 2 miejsce MDP Swory i 3 miejsce MDP
Zalesie. W grupie ch³opców: 1 miejsce MDP Krzewica, 2
miejsce MDP RogoŸnica i 3 miejsce MDP Swory. Laure-
atom pierwszych 3 miejsc zosta³y wrêczone puchary, dyplo-
my i nagrody indywidualne, których fundatorami byli: sta-
rosta bialski, komendant miejski PSP, wójt gminy Konstan-
tynów oraz Zarz¹d Powiatowy Zwi¹zku OSP RP w Bia³ej
Podlaskiej. Wszystkie startuj¹ce dru¿yny otrzyma³y dyplo-
my za udzia³, a ich opiekunowie podziêkowania za przy-
gotowanie m³odzie¿y do startu w zawodach. Nagrodzono
równie¿ najm³odszych zawodników startuj¹cych w zawo-
dach.
Nastêpnie w niedzielê 19 czerwca br. równie¿ w Konstanty-
nowie zosta³y przeprowadzone XXII Powiatowe Zawody
Sportowo-Po¿arnicze Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych po-
wiatu bialskiego. Podobnie jak poprzednio, organizatorami
byli Zarz¹d Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP w Bia³ej
Podlaskiej i Komenda Miejska PSP w Bia³ej Podlaskiej, zaœ
gospodarzem gmina Konstantynów. Nad prawid³owym
przebiegiem zawodów czuwa³a komisja sêdziowska powo-
³ana przez komendanta miejskiego PSPw Bia³ej Podlaskiej.
W zmaganiach udzia³ wziê³y 24 dru¿yny OSP: 16 mêskich
i 8 kobiecych, reprezentuj¹ce 16 gmin z naszego powiatu,
w tym laureat z roku 2019 dru¿yna mêska z OSPKwasówka.
Oceniano rezultaty dwóch konkurencji: sztafetê po¿arnicz¹
7x50 m z przeszkodami oraz æwiczenie bojowe. Po raz
pierwszy wszystkie dru¿yny startowa³y na motopompach
po¿arniczych Tohatsu.
Klasyfikacja generalna mê¿czyzn :
1 miejsce - OSPKrzewica 97,04 pkt.
2 miejsce - OSPKodeñ 101,15 pkt.
3 miejsce - OSPHorodyszcze 102,01 pkt.
4 miejsce - OSPS³awacinek Stary 104,02 pkt.
5 miejsce - OSPRozwadówka 104,34 pkt.
Klasyfikacja generalna kobiet wygl¹da³a nastêpuj¹co:

W roku bie¿¹cym gmina Konstantynów by³a organizato-
rem powiatowych zawodów po¿arniczych M³odzie¿o-
wych Dru¿yn Po¿arniczych oraz Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych. Jak Pan ocenia ich przebieg?
-

1 miejsce - OSPKrzewica 116,25 pkt.
2 miejsce - OSPChoty³ów 133,15 pkt.
3 miejsce - OSPS³awacinek Stary 136,3 pkt.
4 miejsce - OSPDo³ha 144,15 pkt.
5 miejsce - OSPTuczna 150,39 pkt.
Laureaci 5 pierwszych miejsc zawodów w grupie kobiet
i mê¿czyzn, otrzymali bony wartoœciowe, w ramach których
bêd¹ mogli zakupiæ asortyment po¿arniczy.
Wszystkie dru¿yny otrzyma³y dyplomy i nagrody za udzia³
w zawodach w postaci odcinka wê¿a po¿arniczego W-52.
Ponadto cz³onkowie dru¿yn w obu grupach, którzy zajêli
pierwsze trzy miejsca, otrzymali puchary i nagrody indywi-
dualne ufundowane przez: starostê bialskiego, komendanta
miejskiego PSP w Bia³ej Podlaskiej, wójta gminy Konstan-
tynów i Zarz¹d Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku OSPRP.
Wszystkie dru¿yny otrzyma³y dyplomy i nagrodê za udzia³
w zawodach w postaci odcinka wê¿a po¿arniczego W-52.
Wy¿ywienie na zawodach zapewnili: gmina Konstantynów
i Zarz¹d Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP, zaœ napoje
Hurtownia Napojów „Wysokiñski” z Miêdzyrzeca Podla-
skiego. Nie chwal¹c siê zbytnio, mogê stwierdziæ, ¿e zawo-
dy odby³y siê na bardzo wysokim poziomie, bardzo dobrze
przygotowane organizacyjnie, przy bardzo dobrej pracy ko-
misji sêdziowskiej, reprezentowanej przez funkcjonariuszy
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Bia³ej Podlaskiej. Zawody
przebieg³y bardzo sprawnie i w tym roku po raz pierwszy
z wykorzystaniem nowych motopomp typu Tohatsu.
Ta zmiana sprzêtu przyœpieszy³a czas przebiegu zawodów
dru¿yn OSP. Du¿¹ niespodziank¹ by³y równie¿ nagrody
przygotowane przez organizatorów zawodów, które zasko-
czy³y nie tylko druhów - zawodników, ale równie¿ wspó³-
organizatorów. Wszystkim, którzy do³o¿yli cz¹stkê do tego,
aby zawody przebieg³y w zdrowej i przyjaznej atmosferze
nale¿¹ siê s³owa ogromnej wdziêcznoœci.

- W roku 2019 z³o¿yliœmy wniosek do Urzêdu Marsza³kow-
skiego w Lublinie o dofinansowanie ze œrodków Europej-
skiego Funduszu Spo³ecznego utworzenia na terenie gminy
Klubu Seniora. Umowa o dofinansowanie zosta³a podpisana
na pocz¹tku 2022 roku, wiêc od lutego br. Klub Seniora
rozpocz¹³ dzia³alnoœæ, korzystaj¹c z pomieszczeñ w Gmin-
nym Centrum Kultury.
Po przeprowadzeniu postêpowania przetargowego, wy³o-
nieniu wykonawcy przez okres czterech miesiêcy trwa³y
prace remontowo - adaptacyjne w budynku po by³ym Przed-
szkolu Samorz¹dowym. Przez okres blisko pó³ roku trwa³y
procedury formalno - prawne zwi¹zane z zakupem wyposa-
¿enia, które pod koniec wrzeœnia zosta³y sfinalizowane.
Powsta³ piêkny zak¹tek do mi³ego spêdzenia czasu przez
naszych seniorów. 20 paŸdziernika br. zosta³ on oficjalnie
przekazany do u¿ytkowania. Wartoœæ przedsiêwziêcia prze-
kroczy³a kwotê ponad 2,3 mln z³ (w tym œrodki gminy ponad
365 tys. z³).
Powy¿sze kwoty obejmuj¹ koszty przygotowania oraz funk-
cjonowania klubu do koñca paŸdziernika 2023 r.
Najistotniejsze cele utworzenia klubu zosta³y osi¹gniête,
a mianowicie: stworzono seniorom miejsce do mi³ego spê-

W paŸdzierniku z udzia³em sporej liczby goœci uda³o siê
otworzyæ zmodernizowany budynek dawnego przed-
szkola. Bêd¹ z niego odt¹d korzystali ludzie „z³otego wie-
ku”. Zapewne samorz¹d poniós³ z tego tytu³u spore kosz-
ty.
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dzenia czasu, a wielu osobom zorganizowano punkt, gdzie
mog¹ w gronie swoich rówieœników spotkaæ siê pod nadzo-
rem terapeutów, prawników, lekarzy i instruktorów, sko-
rzystaæ z wielu dobrodziejstw, które placówka przygotowa-
³a. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ wypo¿yczenia sprzêtu reha-
bilitacyjnego.

- Gmina Konstantynów liczy 14 so³ectw, wiêc grono so³ty-
sów liczy 14 osób. W zale¿noœci od wielkoœci so³ectwa, ska-
la potrzeb i oczekiwañ te¿ jest ró¿na.
Pobór podatków jest jednym z zadañ, jakie przypisano so³ty-
som. Poza tym mieszkañcy maj¹ sporo oczekiwañ od repre-
zentanta swojej miejscowoœci. So³tys (poza radnym) jest
³¹cznikiem miêdzy gmin¹ a so³ectwem, wiêc wszelkie spra-
wy obejmuj¹ce jego kompetencje s¹ bezpoœrednio przeka-
zywane do Urzêdu Gminy celem znalezienia rozwi¹zañ.
Rola so³tysa nie zawsze jest postrzegana, jako wdziêczna.
Bardzo czêsto wymaga siê od so³tysa rozstrzygania wszel-
kich bol¹czek nurtuj¹cych mieszkañców, a nie zawsze jest to
mo¿liwe. So³tysi w naszej gminie wykazuj¹ wiele inicjatyw
i troski o swoj¹ miejscowoœæ. Dlatego uwa¿am, ¿e bardzo
dobrze realizuj¹ swoj¹ misjê. Dziêkujê im wszystkim za t¹
wielokrotnie niedocenian¹ pracê, a wspó³pracê z gmin¹
i wójtem oceniam bardzo wysoko.

- Skala oczekiwañ mieszkañców, a jednoczeœnie nasza oce-
na potrzeb inwestycyjnych, jest ró¿norodna i pe³na ich reali-
zacja w ci¹gu krótkiego okresu jest niemo¿liwa. Plany inwe-
stycyjne na przysz³y rok s¹ bardzo bogate, ze wzglêdu na
zgromadzone œrodki zewnêtrzne. Podpisaliœmy ju¿ umowê
na inwestycjê zwi¹zan¹ z gospodark¹ wodno - œciekow¹
w ramach aglomeracji Konstantynów.
Zadanie za kwotê ponad 9,6 mln z³ obejmie modernizacjê
oczyszczalni œcieków, budowê kanalizacji sanitarnej, budo-
wê kanalizacji deszczowej oraz budowê wodoci¹gu. Pra-

Jak ocenia pan aktywnoœæ so³tysów z terenu gminy? Ich
rola nie ogranicza siê tylko do zbierania podatków.

Które zadania przewidywane do realizacji w przysz³ym
roku wydaj¹ siê panu istotne z pozycji oczekiwañ spo-
³ecznych?

gniemy w roku przysz³ym zakoñczyæ rozbudowê budynku
Urzêdu Gminy. Przygotowujemy siê do kolejnych inwesty-
cji kubaturowych, tj. budowy œwietlicy w Antolinie, rozbu-
dowy œwietlicy w Gnojnie, remontu budynku Urzêdu Gmi-
ny. Od wielu lat najistotniejsze s¹ inwestycje w infrastruktu-
rê drogow¹. Planowane s¹ budowy dróg w miejscowoœci:
Komarno - Kolonia i ulicy Weso³ej w Konstantynowie. S¹
przygotowane dokumentacje techniczne na kolejne odcinki
dróg gminnych, tj. ulice w Konstantynowie i drogê w Zaka-
linkach. Niezbêdnymi s¹ jeszcze prace projektowe na drogi
w Zakalinkach-Kolonii i Wólce Polinowskiej.
Czêœæ dróg gminnych wymaga ju¿ naprawy, dlatego nowa
nawierzchnia asfaltowa pojawi siê na niektórych drogach m.
in. w Zakalinkach - Kolonii, Komarnie i Solinkach.
Gdy œrodki inwestycyjne bêd¹ wystarczaj¹ce napraw¹ obej-
miemy drogi w innych miejscowoœciach. Mieszkañcy ocze-
kuj¹ równie¿ dzia³añ na drogach wojewódzkich (droga wo-
jewódzka nr 698, odcinek Witoldów - Konstantynów), na
przystanki autobusowe, rondo w Konstantynowie i powiato-
wych (drogi w Komarnie i Wólce Polinowskiej). Nie zawsze
jest to ³atwe, poniewa¿ zarz¹dcy dróg w skali województwa
czy powiatu maj¹ wiêcej potrzeb, a mo¿liwoœci s¹ równie¿
ograniczone.
My to w zupe³noœci rozumiemy i staramy siê przygotowy-
waæ te przedsiêwziêcia przynajmniej pod k¹tem formalno -
prawnym.

- W ramach œrodków inwestycyjnych, przeznaczonych na
inwestycjê zwi¹zan¹ z gospodark¹ wodno - œciekow¹, pl-
anowany jest zakup ci¹gnika, s³u¿¹cego do usuwania osadu
z gminnej oczyszczalni. Bêdzie mo¿liwoœæ jego wykorzy-
stania do wszelkich prac komunalnych, g³ównie prac po-
rz¹dkowych, do koszenia poboczy na drogach gminnych,
czy innych potrzeb transportowych. Gmina planuje zakup
kosiarki, która przy wykorzystaniu zakupionego ci¹gnika
mo¿e te prace wykonaæ. Co roku wydajemy na koszenie
poboczy przy drogach gminnych znaczne œrodki finansowe,
wiêc mam nadziejê, ¿e oszczêdnoœci z tego tytu³u powinny
byæ znaczne. Ponadto jest szereg prac porz¹dkowych, do
których ci¹gnik jest niezbêdny. Dlatego uwa¿am, ¿e powy¿-
szy zakup bêdzie trafiony.

- Do czasu zakoñczenia prac legislacyjnych przy zmianie
Konstytucji czy kodeksu wyborczego trudno jest mówiæ
o rozstrzygniêciach w tej sprawie. Nie potrafiê wyt³uma-
czyæ, jakie obawy maj¹ inicjatorzy zmian, skoro po ostat-
nich wyborach samorz¹dowych wielokrotnie mówiono, ¿e
wybory nie by³y transparentne, dochodzi³o do zniekszta³ca-
nia wyników wyborczych, z³ej pracy komisji wyborczych,
które koordynowane by³y przez centralnie powo³anych
urzêdników wyborczych i w rezultacie ¿aden protest wybor-
czy w tej sprawie nie ujrza³ pozytywnego rozstrzygniêcia s¹-
du. Mo¿na stwierdziæ, ¿e samorz¹dowcy siê ciesz¹, ponie-
wa¿ o pó³ roku zostaje przed³u¿ona obecna kadencja, ale
rodzi siê pytanie czy tak powinno w Polsce funkcjonowaæ
prawo. Po podjêciu przez parlament zmiany ustawy o wybo-
rach dostosujemy siê do jej przepisów.

Podobno nosi siê pan z zamiarem wspomo¿enia gospo-
darki komunalnej i zakupu ci¹gnika na jej potrzeby.

Sygna³y p³yn¹ce od w³adz pañstwowych sugeruj¹, ¿e no-
we wybory samorz¹dowe odbêd¹ siê dopiero wiosn¹
2024 r. To dobre posuniêcie, czy obarczone ryzykiem b³ê-
du?
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W samorz¹dzie nie jest pan nowicjuszem, bo dzia³a³ pan wczeœ-
niej w Radzie Gminy. Co sk³oni³o pana do ponownego ubiega-
nia siê o mandat radnego?

Jak porównuje pan obie kadencje?

W jakiej komisji pan pracuje?

Ma pan za sob¹ cztery lata pracy w samorz¹dzie. Czy pozna³
pan dobrze problemy i oczekiwania mieszkañców?

- Zawsze liczy³em siê z opini¹ wyborców. Tak naprawdê zosta³em
zdopingowany do startu w wyborach przez mieszkañców Komarna
i Solinek. Uwa¿ali, ¿e mo¿e uda mi siê coœ zdzia³aæ dla lokalnej
spo³ecznoœci.

- W radzie zasiada³em prawie 30 lat temu, kiedy gmin¹ kierowa³a
wójt Stanis³awa Celiñska. Od tamtej pory wiele siê zmieni³o w sen-
sie warunków, w jakich przychodzi nam gospodarowaæ. Teraz ocze-
kiwania mieszkañców s¹ du¿o wy¿sze. Gmina Konstantynów jest
niewielka terytorialnie i trudno jej spe³niæ wszystkie postulaty bez
dotacji zewnêtrznych.

- Jestem cz³onkiem komisji rewizyjnej, kontroluj¹cej decyzje
w³adz samorz¹dowych i staram siê wzorowo wywi¹zywaæ z obo-
wi¹zków. Ostatnio uczestniczy³em w otwarciu i poœwiêceniu lokalu
Klubu Seniora. Czu³em satysfakcjê, ¿e by³em jednym z radnych
sprzeciwiaj¹cych siê sprzedaniu budynku po by³ym przedszkolu.
Po modernizacji z funduszy unijnych bêdzie on dobrze s³u¿y³ senio-
rom w podesz³ym wieku. Dobrze by³oby, gdyby w przysz³oœci po-
dobny klub powsta³ kiedyœ w Komarnie.

- W radzie uœwiadomi³em sobie, ¿e nie wszystko uda siê spe³niæ od
razu. Trzeba umieæ wa¿yæ interes spo³eczny i czekaæ okazji do spe³-
nienia postulatów. Próbujê wystêpowaæ w imieniu swoich wybor-
ców i mam satysfakcjê, ¿e nie uda³o siê przeorganizowaæ szko³y
w Komarnie - Kolonii, choæ by³y ju¿ takie plany. W przekonaniu
mieszkañców nie by³oby dobrze, gdyby ich dzieci musia³y doje-
¿d¿aæ na lekcje do Konstantynowa.

Komarno pozostaje aktywne spo³ecznie. Imprezy organizowa-
ne przez Ko³o Gospodyñ Wiejskich dobrze s³u¿¹ aktywizacji
mieszkañców. Czy podziela pan tê opiniê?

Przed panem jeszcze rok aktywnoœci w roli radnego. Co chcia³-
by pan po sobie pozostawiæ?

Z czego jest pan dumny?

Jak uk³ada siê panu wspó³praca z w³adzami gminy?

IGR

- Oczywiœcie. W moim przekonaniu ¿aden, nawet najpiêkniejszy
obiekt w gminie nie mo¿e staæ pusty. Czasem jest mi smutno, ¿e
miejscowa m³odzie¿ tak rzadko korzysta z tej œwietlicy.

- Obiecywa³em wyborcom, ¿e doprowadzê do budowy chodnika
przez wieœ Komarno w kierunku cmentarza. Niestety, na przeszko-
dzie stoi fakt, ¿e droga powiatowa pozostaje w gestii starosty bial-
skiego. Uzyska³em jednak zapewnienie od wójta Murawskiego, ¿e
postara siê do koñca kadencji rozwi¹zaæ ten problem. Postulowa-
³em te¿ naprawê nawierzchni drogi w Solinkach, ale dziwnym splo-
tem okolicznoœci nie uda³o siê dot¹d doprowadziæ zamiaru do
szczêœliwego fina³u.

- Znalaz³em sojuszników w postaci mieszkañców Solinek i pani
so³tys, aby utworzyæ komitet spo³eczny budowy pami¹tkowej tabli-
cy przy pomniku ofiar pacyfikacji tej wsi. Nasze starania zosta³y
zrealizowane i nastêpne pokolenia nie zapomn¹, kto i dlaczego od-
da³ ¿ycie w trudnych latach okupacji.

- Nie w ka¿dym temacie mamy podobne zdanie, ale znajdujemy niæ
porozumienia. Wspó³praca radnego z wójtem przebiega poprawnie.
Ostatnio zg³osi³em kilka postulatów, które byæ mo¿e uda siê wdro-
¿yæ. Proponowa³em mianowicie, by gmina nie oddawa³a zewnêtrz-
nym firmom wysypiska odpadów komunalnych w Komarnie, tylko
sama próbowa³a je zagospodarowaæ. Dobrze te¿ by³oby, gdybyœmy
wzorem innych gmin postarali siê o w³asny sprzêt komunalny typu
ci¹gnik czy beczkowóz do wywozu nieczystoœci, uniezale¿niaj¹c
siê od ich wynajmowania. Rozmawia³

Starostami do¿ynek gminno - parafialnych byli w tym roku: Mag-
dalena D¹browska z Komarna - Kolonii oraz Mateusz Je¿ewski
z Witoldowa.
Staroœcina do¿ynek ukoñczy³a studia magisterskie na Akademii
Podlaskiej w Siedlcach na wydziale rolniczym, specjalnoœæ agro-
biznes. Od 2010 r. wspólnie z mê¿em Micha³em prowadzi w Ko-
marnie - Kolonii wielopokoleniowe gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 20 ha. Specjalizuje siê ono g³ównie w produkcji roœlin-
nej. W strukturze upraw przewa¿aj¹ rzepak i zbo¿a. Ma dwójkê
dzieci: 12 - letniego syna Szymona i 10 - letni¹ córkê Olgê.
Starosta do¿ynek ma 25 lat. W Witoldowie prowadzi gospodar-
stwo rolne, które przej¹³ po rodzicach w wieku 18 lat. Gospodar-
stwo o powierzchni 150 ha jest w pe³ni zmechanizowane. Posiada
nowe zabudowania dostosowane do produkcji trzody chlewnej
w iloœci 4 tys. sztuk rocznie. Produkcja roœlinna opiera siê na upra-
wie rzepaku i zbó¿. W 2020 r. Mateusz pobi³ rekord w wojewódz-
twie lubelskim w plonowaniu jêczmienia ozimego. Jego wynik to
11,6 ton z 1 ha. W celu ³atwiejszego i efektywniejszego prowadze-

nia gospodarstwa wykorzystuje technologie cyfrowe. Mimo licz-
nych obowi¹zków, znajduje czas na rozwój swoich zainteresowañ
z dziedziny rolnictwa. Od 2017 r. jest cz³onkiem Powiatowej Rady
Rynku Pracy w Bia³ej Podlaskiej, a w latach 2020-21 pe³ni³ funk-
cjê wiceprzewodnicz¹cego rady. (a)
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Panuje przekonanie, ¿e kobieta uzyskuj¹ca dyplom wy¿szej
uczelni, woli wybraæ ¿ycie w mieœcie ni¿ wieœ. Pani wybra³a
drugie rozwi¹zanie. To przypadek?

Gospodarujecie oboje w Komarnie - Kolonii na areale 20 ha.
Czy zdarza siê pani wykorzystywaæ zdobyt¹ wiedzê w prakty-
ce?

Jaki charakter ma wasze gospodarstwo?

- Niekoniecznie. Zdecydowa³a o tym tradycja rodzinna. Wpraw-
dzie koñcz¹c studia rolnicze na kierunku agrobiznes, myœla³am
o pracy w banku, ale tato zaproponowa³ mi przejêcie gospodar-
stwa, na którym kiedyœ pracowa³ mój dziadek. Wola³am sama go
prowadziæ, ni¿ oddaæ go w obce rêce.

- Po czêœci tak. Dziêki dyplomowi rolniczemu uda³o nam siê z³o-
¿yæ wniosek o dotacjê z programu „M³ody rolnik”. Otrzymane fun-
dusze przeznaczone zosta³y na zakup sprzêtu m.in. siewnika, opry-
skiwacza i ci¹gnika.

- Pocz¹tkowo hodowaliœmy trzodê chlewn¹, ale chorobaASF prze-
szkodzi³a nam w jej kontynuowaniu. Przestawiliœmy siê na pro-
dukcjê roœlinn¹. Ju¿ trzeci rok siejemy zbo¿a i rzepak.

- Nie wydaje mi siê byœmy ho³dowali takiemu podzia³owi ról. Obo-
je pracujemy na gospodarstwie, a ja czêœciowo dorabiam, wiêc nie
jestem tylko pani¹ domu. Mamy dwoje dzieci. Szymon ma 12 lat,
a Olga 10.

- Zdecydowanie tak. Jestem zadowolona ze swego ¿ycia. Po do-
¿ynkach wiele osób gratulowa³o mi zaszczytnej roli. Us³ysza³am
wiele mi³ych s³ów i nie ¿a³ujê, ¿e zdecydowa³am siê na publiczny
wystêp.

Rozmawia³

Czy podziela pani opiniê, ¿e m¹¿ powinien spe³niaæ siê zawodo-
wo, a ¿ona wychowywaæ dzieci i zajmowaæ siê domem?

Czy staroœcina do¿ynek czuje siê osob¹ szczêœliw¹?

IGR

Jak odebra³ pan propozycjê wystêpu w roli starosty do¿ynek?

Jak d³ugo prowadzi pan gospodarstwo rolne?

Gdzie zdobywa³ pan wiedzê niezbêdn¹ do efektywnego gospo-
darowania?

Tak du¿e obszarowo gospodarstwo wymaga specjalistycznego
sprzêtu.

- Jako wyró¿nienie. Znali mnie dot¹d s¹siedzi z rodzinnego Witol-
dowa i kontrahenci, z którymi prowadzê interesy. Dziêki do¿y-
nkom mog³em zaprezentowaæ szerszej widowni charakter swego
gospodarstwa. Wczeœniej nie mia³em takiej okazji.

- Stosunkowo krótko, ale mo¿liwie efektywnie. Siedem lat temu po
osi¹gniêciu doros³oœci przej¹³em od taty area³ 30 ha. Dziœ gospoda-
rujê na blisko 150 ha w czterech gminach: Konstantynów, Janów
Podlaski, Kornica, Leœna Podlaska i dalej siê rozwijam. Moje go-
spodarstwo skupia siê na produkcji roœlinnej i hodowli trzody
chlewnej. Na blisko 70 proc. area³u uprawiam pszenicê ozim¹,
a ponadto rzepak i jêczmieñ ozimy.

- Ch³onê wiedzê z ksi¹¿ek i dostêpnych poradników rolniczych.
Uczestniczê w ró¿nych szkoleniach i wyjazdach do du¿ych gospo-
darstw, dysponuj¹cych nawet kilkoma tysi¹cami hektarów. Nie ko-
rzystam z pomocy doradców ODR. Sam eksperymentujê z upra-
wami i jak dot¹d instynkt mnie nie zawiód³.

- Zgadza siê i ja go mam. Zakupi³em kombajn, ci¹gnik Fergusson
z GPS-em, opryskiwacze do precyzyjnego nawo¿enia gleb, przy-

czepy ci¹gnikowe oraz elewatory do przechowywania ziarna. Od
siedmiu lat prowadzê uprawê bezorkow¹. Nie u¿ywam p³uga, bo w
moim przekonaniu, powoduje on degradacjê gleby, pozbawiaj¹c j¹
dobrych bakterii. Ziemiê mieszam agregatem na g³êbokoœæ 25 cm,
zapewniaj¹c jej lepsze ¿ycie biologiczne. Obserwujê jednak, ¿e
niewielu rolników (zw³aszcza w naszym powiecie) stosuje podob-
n¹ praktykê.

.
- Wspólnie z ojcem i bratem hodujemy w cyklu otwartym 4 tys.
sztuk tuczników. Kupujê prosiêta o wadze 30 kg, a sprzedajê jako
130 kg opasy. Moja hodowla posiada liczne zabezpieczenia przed
afrykañskim pomorem œwiñ i choæ wk³adam w ni¹ sporo czasu i
energii, nie przynosi efektów, jakich mo¿na by oczekiwaæ.

- To prawda. Mo¿emy tylko opieraæ siê na prognozach, ale nie
wszystkie siê sprawdzaj¹ w praktyce. Mo¿na wprowadzaæ liczne
ulepszenia, korzystaæ z nowoczesnych maszyn i pomocy nawo¿e-
nia gleb, lecz nie sposób przewidzieæ ¿ywio³u. Dlatego pewnie tak
czêsto rekordowe urodzaje przeplataj¹ siê z bardziej chudymi la-
tami. Nie mo¿na siê tym jednak zra¿aæ. Rolnik by³ i pozostanie
zwi¹zany z ziemi¹.

Rozmawia³

Wspomnia³ pan, ¿e uprawa pszenicy, rzepaku i jêczmienia nie
wyczerpuje specyfiki gospodarstwa

Specyfika pañskiego zawodu, a tym samym osi¹gane plony
uzale¿nione s¹ od kaprysów pogody.

IGR
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Po raz drugi, po d³ugiej przerwie zorganizowano udane do-
¿ynki gminno - parafialne. Uczestniczyli w nich m.in. pos³o-
wie Riad Haidar i Dariusz Stefaniuk, radni gminni i powiato-
wi, ksiê¿a dekanatu janowskiego i mieszkañcy gminy. Pysz-
na zabawa trwa³a do pó³nocy.

Œwiêto planów rozpoczê³a msza dziêkczynna za udane plony
w koœciele pw. œw. El¿biety Wêgierskiej, celebrowana przez
reprezentuj¹cego kuriê biskupi¹ w Siedlcach ks. Jacka Sere-
dê. Przed nabo¿eñstwem wierni wys³uchali piêknego kon-
certu organowego. Po mszy ruszy³ do parku korowód
z wieñcami otwierany przez starostów do¿ynek. W tym roku
o efektowne wieñce postara³y siê cztery so³ectwa: Konstan-
tynów, Komarno, Wiechowicze i Zakanale. W parku na tle
by³ego Pa³acu Platerów starostwie wrêczyli wójtowi gminy

Romualdowi Murawskiemu chleb wypieczony z dorodnego
ziarna. W swoim wyst¹pieniu wójt podziêkowa³ gor¹co rol-
nikom za ich trud, owocuj¹cy nie tylko chlebem.
Œwiêtu plonów towarzyszy³a s³oneczna aura, co zachêci³o
wielu mieszkañców gminy do odwiedzania licznych stoisk,
na których Ko³a Gospodyñ Wiejskich z: Komarna, Konstan-
tynowa, Wiechowicz i Zakanala czêstowa³y wszystkich
przygotowanymi przez siebie pysznymi potrawami, wypie-
kami i tradycyjnymi przetworami.

Swoje stoiska mia³y tak¿e: Warsztat Terapii Zajêciowej
z Konstantynowa, Ilona Wakuluk, Gminna Biblioteka Pu-
bliczna im. K. Sawczuka, Bialska Drogówka i bialski Klub
Motocyklowy Grom. Atrakcjê dla najm³odszych stanowi³
ogródek z zabawami wiejskimi przygotowany przez Gminne
Centrum Kultury. Powodzeniem cieszy³y siê dmuchañce dla
dzieci (Niebanalne Animacje Agnieszka Cepek) i punkt ga-
stronomiczny Browaru Osjan. Wszyscy, którzy w niedzielne
popo³udnie zdecydowali siê odwiedziæ konstantynowski

park, bawili siê doskonale. Na do¿ynkowej scenie wyst¹pi³o
a¿ 19 wykonawców z: Bia³ej Podlaskiej, Konstantynowa,
Leœnej Podlaskiej, Moszczony Królewskiej i Sarnak. Rozpo-
cz¹³ je utalentowany skrzypek Zdzis³aw Marczuk z Zakanala
w towarzystwie m³odziutkich instrumentalistek Anieli Jusz-
kiewicz, ZuzannyAbramowskiej i Zuzanny Hodun, a uwieñ-
czy³ Teatr Ognia Formacji Antidotum z widowiskiem „Para-
wozowisko”. 10 - godzinny cykl imprez zakoñczy³a trwaj¹ca
do pó³nocy dyskoteka pod gwiazdami. W trakcie do¿ynek
podsumowano konkurs na najpiêkniejszy wieniec do¿ynko-
wy. Zwyciê¿y³o w nim KGW z Konstantynowa. Druga na-
groda przypad³a KGW Wiechowicze, zaœ dwie trzecie KGW
Komarno i KGW Zakanale. Wszyscy otrzymali nagrody pie-
niê¿ne ufundowane przez wójta gminy. (g)
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Drodzy rolnicy, zacni goœcie, drodzy ksiê¿a, szanowni
pañstwo!
Prze¿ywamy w dniu dzisiejszym piêkne œwiêto dziêkczy-
nienia za chleb, œwiêto podziêkowañ Panu Bogu za plony,
a ludziom za ich trud, zaœ do¿ynki to szczególna okazja do
refleksji nad jego znaczeniem. Pragnê przywitaæ i pozdro-
wiæ mieszkañców gminy Konstantynów. Witam wszystkie
delegacje z poszczególnych so³ectw, rolników, sadowni-
ków i ogrodników, a w sposób szczególny zacnych goœci
w osobach: pos³ów na Sejm RP Riada Haidara i Dariusza
Stefaniuka, cz³onka Zarzadu Powiatu w Bia³ej Podlaskiej
Tadeusza £azowskiego, radnych gminnych z przewodni-
cz¹cym Tadeuszem Hryciukiem. Witam wszystkich so³ty-
sów i starostów do¿ynek. W sposób szczególny witam rol-
ników, sadowników, ogrodników z terenu naszej gminy,
ksiê¿y z dekanatu janowskiego, g³ównego celebransa dzi-
siejszej uroczystoœci ks. Jacka Seredê z kurii biskupiej.
Pragnê w tym miejscu bardzo serdecznie podziêkowaæ za
odprawion¹ mszê œwiêt¹, za s³owo skierowane do nas, b³o-
gos³awieñstwo chleba z tegorocznych p³odów oraz pod-
kreœlenie w sposób szczególny znaczenia pracy na roli.
Witam te¿ wszystkich przyby³ych na œwiêto rolniczego
trudu.
Do¿ynki s¹ przede wszystkim czasem dziêkczynienia.
Dziêkujemy Bogu za b³ogos³awieñstwo, za dobre zbiory,
ale dziêkujemy równie¿ rolnikom za wysi³ek i pracê na ro-
li. Nie jest dla nikogo tajemnic¹, ¿e rolnictwo, ogrodnic-
two i sadownictwo to profesje wymagaj¹ce wielkiego tru-
du i hartu, szczególnie w zmaganiu siê z anomaliami pogo-
dy, ogromn¹ inflacj¹, potê¿nym wzrostem cen œrodków do
produkcji i brakiem stabilnoœci na rynku. W tych okolicz-
noœciach, tym wiêksza czeœæ nale¿y siê ludziom, którzy
pokochali swój zawód i mimo wielu przeciwnoœci s³u¿¹
ziemi i ojczyŸnie.
Do¿ynki to równie¿ œwiêto wsi i jej mieszkañców, bez
których jak podkreœla³ Wincenty Witos nie ma i nie mo¿e
byæ zdrowego narodu i silnego pañstwa. Bo to oni w³aœnie
stoj¹ na stra¿y najpiêkniejszych wartoœci i tradycji narodo-
wych, czego dowodem s¹ prezentowane tutaj zwyczaje do-
¿ynkowe, przepiêkne wieñce i kramiki. Wiara, oddanie
pracy, umi³owanie polskoœci, to bezcenne atuty polskiej
wsi i jednoczeœnie spoiwa ³¹cz¹ce jej mieszkañców we
wspólnoty, którym chce siê chcieæ. Dzisiaj jest wiêc stoso-
wana okazja, aby podziêkowaæ za to, ¿e dziêki ich ciê¿kiej
pracy na nasze sto³y trafia polski chleb, mamy pod dostat-
kiem warzyw i owoców, a tak¿e za to, ¿e przygotowali dla
nas wspania³¹ ucztê w tradycyjnym stylu.
W naszym kraju chleb to szczególny symbol urodzaju i do-
statku, szacunku i oddania. To nieod³¹czny element pol-
skiej goœcinnoœci i dzielenia siê z drugim cz³owiekiem.
Œwiêto plonów to radoœæ i odpoczynek po ciê¿kiej pracy,
ale równie¿ wa¿ne œwiêto dla nas wszystkich, bo przypo-
mina, ¿e to w³aœnie dziêki ciê¿kiej pracy rolnika, codzien-
nie trafia na sto³y w naszych domach polski chleb. Wielu

ludziom trudno jest oceniæ pracê rolnika. Zapominaj¹, ¿e
bezpieczeñstwo cz³owieka to przede wszystkim bezpie-
czeñstwo ¿ywnoœciowe. Praca rolnika jest wci¹¿ podstaw¹
egzystencji ludzkoœci. Nikt i nic tego nie przekreœli, a rol-
nictwo to coœ wiêcej ni¿ ¿ywnoœæ. Jest ono wa¿ne nie tylko
dla gospodarki, lecz tak¿e jako skarbnica cennych wartoœci
spo³ecznych i kulturalnych.
Stale zauwa¿amy jak bardzo zmieni³a siê polska wieœ,
w której co raz mniej jest ludzi ¿yj¹cych z pracy na roli,
a naszym obowi¹zkiem jest umiejêtne dostrzeganie tych
przemian i budowanie nowego oblicza naszych miejsco-
woœci w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu.
Tradycja do¿ynek mia³a od dawna wymiar szczególny. Od
obfitoœci zebranych p³odów rolnych zale¿a³ byt i dostatek
ka¿dej wiejskiej rodziny. Nale¿y zwróciæ uwagê na to, ¿e
przy ocenie sytuacji miêdzynarodowej, praca rolnika ura-
sta do wielkiej rangi. Czasami niedoceniana i niezauwa¿a-
na, jest tak istotna z punktu naszego bezpieczeñstwa, bo
tylko w ten sposób mo¿emy broniæ swojej podmiotowoœci,
niepodleg³oœci, a sytuacja za nasz¹ wschodni¹ granic¹,
pokazuje jak praca rolnika jest wa¿na dla stabilnoœci ca³ej
gospodarki.
Sk³adamy wyrazy uznania i wdziêcznoœci naszym rolni-
kom za ciê¿k¹ codzienn¹ pracê. Pracê, która jest zawodem,
ale te¿ powo³aniem, a bardzo czêsto równie¿ wielopokole-
niowym zobowi¹zaniem do rozwijania rodzinnych gospo-
darstw, zachowania wiary, polskoœci i tradycji. ¯yczê
wam, abyœcie za swój trud otrzymywali godziw¹ zap³atê
bêd¹c¹ wyrazem szacunku wszystkich, których codzien-
nie karmicie.
S³owa wdziêcznoœci kierujê na rêce starostów dzisiejszych
do¿ynek Magdaleny i Mariusza, za piêkn¹ i m³od¹ repre-
zentacjê naszych rolników. Pochylamy siê nad wasz¹ de-
cyzj¹ pozostania na wsi i kultywowania piêknej tradycji
ojców i dziadków. Przeka¿cie pozdrowienia wszystkim
rolnikom z naszej gminy. Pragnê te¿ bardzo gor¹co podziê-
kowaæ: wszystkim Ko³om Gospodyñ Wiejskich, repre-
zentantom poszczególnych so³ectw za przygotowanie
wieñców z tegorocznymi p³odami, a radnym i so³tysom za
przygotowane s³odkoœci. Dziêkujê wszystkim wystêpuj¹-
cym zespo³om, solistom, wystawcom oraz wszystkim,
którzy pomogli w ró¿noraki sposób przygotowaæ dzi-
siejsze œwiêto. Dziêkujê wszystkim s³u¿bom za wszelk¹
pomoc i ju¿ wykonan¹ pracê.
Dziêkujê Gminnemu Centrum Kultury z dyrektor Ilon¹
Niewêg³owsk¹ za ogrom pracy w³o¿onej w przygotowanie
dzisiejszego œwiêta dziêkczynienia. S³owa podziêkowania
kierujê w stronê pracowników Urzêdu Gminy na czele
z sekretarz gminy El¿biet¹ £azowsk¹ i Katarzyn¹ Mela-
niuk za zaanga¿owanie, nadzór i pracê przed do¿ynkami.
Wszystkim pañstwu ¿yczê udanej zabawy i wielu mi³ych
wra¿eñ. Szczêœæ Bo¿e!
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Dni Konstantynowa w parku Platerów

Przez ponad 9 godzin zabytkowy park Platerów w Konstan-
tynowie têtni³ 10 lipca beztrosk¹ zabaw¹. W³adze samorz¹-
dowe i Gminne Centrum Kultury postara³y siê, aby oferta
tegorocznych Dni Konstantynowa by³a wszechstronna, ad-
resowana do ludzi w ró¿nym wieku.

Z myœl¹ o najm³odszych uruchomiono obok pa³acu ogródek
animacji i iluzji, gdzie specjaliœci od gier zrêcznoœciowych
zachêcali dzieci i m³odzie¿ do samodzielnych prób urucha-
miania wyobraŸni. Chêtnych nie brakowa³o. By³y te¿ dmu-
chañce, zje¿d¿alnie, skoki na batucie, gokarty, karuzele, sto-
iska z pop - cornem, wat¹ cukrow¹, napojami i s³odyczami.
Kobiety z konstantynowskiego Ko³a Gospodyñ Wiejskich
przygotowa³y specjaln¹ ofertê pe³n¹ s³odkoœci. Za symbo-

liczn¹ z³otówkê mo¿na by³o spróbowaæ na ich stoisku ro-
zmaitych ciast i ciasteczek, a tak¿e napiæ siê domowej le-
moniady. Z w³asnymi, pe³nymi niecodziennych eksponatów
pokazali siê te¿ inni: Gminne Centrum Kultury, Gminna
Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi
Konstantynowskiej, Dom Pomocy Spo³ecznej, Warsztat Te-
rapii Zajêciowej oraz rodzimi rêkodzielnicy z kusz¹cymi
oko przechodnia wyrobami. Uzupe³nia³y je kramy pe³ne za-
bawek, kolorowych balonów, kosmetyków i ozdób, a tak¿e
stoiska gastronomiczne bialskiej firmy Osjann, jednego ze
sponsorów festynu. Wœród odwiedzaj¹cych je i przechadza-

j¹cych siê alejkami osób wyró¿niali siê cz³onkowie Podla-
sko - Kozieradzkiego Bractwa Kurkowego ze starszym brac-
twa Szczepanem Wereszko i kobiety z grupy ludowej Pogod-
na Jesieñ.
Z oryginalnymi ¿yczeniami, adresowanymi do mieszkañ-
ców gminy wyst¹pili pose³ Riad Haidar oraz kierownik de-
legatury Urzêdu Marsza³kowskiego w Bia³ej Podlaskiej Da-
riusz Litwiniuk.
W trakcie festynu nast¹pi³o rozstrzygniêcie dwóch konkur-
sów. Laureaci konkursu wêdkarskiego o puchar wójta otrzy-
mali od wójta Romualda Murawskiego okaza³e trofea.
Pierwsza nagroda przypad³a rekordziœcie po³owów na zale-
wie w Zakanalu Mariuszowi Kwapieniowi. Drug¹ nagrodê
i puchar otrzyma³ Karol £ukijañczuk, trzeci¹ Daniel Po¿a-
rowszczyk, czwart¹ Dominik U³asiewicz, pi¹t¹ Mariusz
Demianiuk, zaœ szóst¹ Kewin Klimiuk.
W konkursie wiedzy bhp „Nie ryzykujesz, gdy znasz i stosu-
jesz”, przygotowanym przez bialsk¹ placówkê KRUS, na-
grodzono cztery osoby. Pierwsz¹ nagrodê w postaci wier-

tarko - wkrêtarki akumulatorowej zdoby³a Wioleta Sawczuk
z Komarna - Kolonii. Na drug¹ (przed³u¿acz bêbnowy) za-
s³u¿y³a Jolanta Je¿ewska z Witoldowa, na trzeci¹ (wiertar-
ka udarowa) Tomasz Chwedoruk z Zakalinek i na czwart¹
(opryskiwacz) Waldemar Pajor z Komarna - Kolonii.
Wyj¹tkowo urozmaicona programowo by³a tegoroczna ofer-
ta kulturalna. Koncerty na scenie rozpocz¹³ sêdziwy skrzy-
pek i harmonista Zdzis³aw Marczuk z Zakalinek. Wyst¹pi³
on w towarzystwie dwóch m³odziutkich skrzypaczek Anieli
Juszkiewicz i ZuzannyAbramowskiej.
Z ludowym repertuarem wyst¹pi³y w towarzystwie Zdzis³a-
wa Marczuka cz³onkinie Pogodnej Jesieni. Prawdziw¹ eks-
plozjê entuzjazmu wywo³ali najm³odsi tancerze z grupy
Dance and Fun, przygotowani choreograficznie przez Judytê
Kiruczenko. Ekspresyjna ruchowo m³odzie¿ tañczy³a do me-
lodii najnowszych szlagierów, wprawiaj¹c w trans licznie
zgromadzon¹ nastoletni¹ widowniê.
Z bardzo dobrej strony pokaza³ siê konstantynowski zespó³
wokalny Melizmat, wspomagany instrumentalnie i wokalnie
przez instruktora GCK Krzysztofa Olesiejuka. Œpiewacy za-
uroczyli s³uchaczy piêknym blokiem estradowym „Tych lat
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nie odda nikt” z najgorêtszymi szlagierami lat 80 i 90. Go-
r¹co oklaskiwani byli te¿ m³odsi soliœci: Wojciech Dudek,
Magda Karczmarz, Pawe³ Tokarski i Wiktoria Szczepanow-
ska. Sympatyczn¹ niespodziank¹ okaza³ siê krótki wystêp
zespo³u Oj Dobra.
W godzinach wieczornych scena przesz³a we w³adanie za-
proszonych na festyn goœci. Chorzowska grupa Black Oran-
ge wzruszy³a publicznoœæ kolekcj¹ nastrojowych ballad, zaœ
gwiazda wieczoru zespó³ Mi³y Pan zaproponowa³ mi³oœni-
ków Dance, owych rytmów ostr¹ jazdê bez trzymanki. At-
mosfera recitalu Mi³ego Pana przypomina³a dyskotekowe
szaleñstwo, a s³uchacze wykazali siê dobr¹ znajomoœci¹ tek-
stów proponowanych im piosenek. Komu ma³o by³o gor¹ce-
go tañca, móg³ do pó³nocy bawiæ siê przy melodiach propo-
nowanych przez DJ. Pogoda dopisywa³a organizatorom i pu-
blicznoœci. (g)

Impreza integracyjna w Komarnie - Kolonii

Ponad 250 osób bawi³o siê 25 wrzeœnia w Komarnie - Kolonii
na œwiêcie pieczonego ziemniaka. Gospodynie z KGW stanê³y
na wysokoœci zadania i uracza³y smakoszy wykwintnymi po-
trawami. Pogoda dopisa³a, wiêc zabawa trwa³a siedem godzin.
- Ju¿ po raz trzeci podejmowaliœmy w naszej œwietlicy zaprzy-

jaŸnione ko³a aktywnych kobiet z czterech miejscowoœci.
Ka¿de przywioz³o do Komarna - Kolonii nie tylko œwietn¹
atmosferê, ale i urozmaicone potrawy przygotowane na bazie
ziemniaków. Uczestnicy byli pe³ni podziwu dla zdolnoœci
naszych kole¿anek. Nikt nie wyjecha³ z naszego œwiêta g³odny
ani spragniony - informuje Danuta Szewczuk, przewodnicz¹-
ca Ko³a Gospodyñ Wiejskich z Komarna - Kolonii.
Istotnie, lista dañ oferowanych przy sto³ach by³a imponuj¹ca.
Gospodynie z Antolina zaproponowa³y pierogi ruskie, z so-
czewic¹ i szpinakiem oraz p¹czki z dodatkiem ziemniaka. Ko-
biety z Komarna serwowa³y babkê ziemniaczan¹, kluski na-
dziewane soczewic¹ ze skwarkami, sa³atkê ziemniaczan¹,
placki ziemniaczane z sosem czosnkowym oraz surówkê z bia-
³ej kapusty. Cz³onkinie ko³a z Konstantynowa kluski ziemnia-
czane ze szpinakiem, kluski z burakiem i sosem pieczarko-
wym, reprezentantki Zakanala ziemniaki faszerowane serem
i papryk¹ zapieczone w piekarniku i zapiekankê ziemniaczan¹
z aromatycznymi zio³ami, zaœ gospodynie z Gnojna pyszne

ciasta. O zdrowe i po¿ywne napoje zadba³a miejscowa sokar-
nia, dostarczaj¹c do œwietlicy œwie¿o t³oczone soki z jab³ek
i gruszek. Wójt gminy doceni³ starania kobiet i ufundowa³
wszystkim ko³om ksi¹¿ki o tematyce kulinarnej, zaœ dzieciom
d³ugopisy, flamastry, kredki i s³odycze.
O dobr¹ zabawê przy muzyce zadbali: zespó³ œpiewaczy Po-
godna Jesieñ z akompaniuj¹cym na harmonii Zdzis³awem
Marczukiem, cz³onkowie kapeli Caravana z Czosnówki oraz
œpiewaj¹ca m³odzie¿ z Komarna - Kolonii i Zakalinek: Domi-
nika Szewczuk, Olga D¹browska, Oliwia Siwek i Dominika
Stolarek. Typowo rozrywkowy repertuar wprowadzi³ obec-
nych w wyœmienity nastrój. Wœród zaproszonych goœci nie za-
brak³o wójta gminy Romualda Murawskiego, sekretarz gminy
El¿biety £azowskiej i nowego proboszcza parafii Komarno -
Kolonia ks. Wojciecha Bazana. W trakcie imprezy trwa³ przy-
gotowany przez instruktorki Gminnego Centrum Kultury kier-
masz rêkodzie³a (kubeczki, pocztówki, obrazki, makramy
i wyroby ze s³omy), z którego dochód przeznaczony zosta³ na
nagranie p³yty Zdzis³awa Marczuka.

Kiedy goœcie nasycili siê smakowitymi potrawami, dalsza
czêœæ œwiêta kontynuowana by³a przy ognisku. Na zewnêtrz
zaradne gospodynie oferowa³y kie³baski z grilla i soki. Degu-
stacji towarzyszy³y muzyka i œpiew.
- Jestem pe³en podziwu dla zdolnoœci kulinarnych wystêpuj¹-
cych dziœ pañ z piêciu kó³. Œwiêto pieczonego ziemniaka od-
bywa siê po raz trzeci i za ka¿dym razem mamy okazjê spróbo-
waæ czegoœ innego, dodajmy wykwintnie podanego. Impre-
zy organizowane w Komarnie - Kolonii s³yn¹ z goœcinnoœci
i wspania³ego nastroju, który od pierwszych chwil udziela siê
wszystkim. Integruj¹ te¿ œrodowisko. W takiej atmosferze
czas p³ynie bardzo przyjemnie - mówi wójt Romuald Muraw-
ski. (g)
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pierwszego samochodu. Zosta³ nim przerobiony autobus, za-
kupiony od mieszkañca Konstantynowa W³adys³awa Piotro-
wskiego. 2 lata póŸniej zosta³ on zarekwirowany przez Ro-
sjan i przewieziony do Ma³aszewicz. Od tej pory stra¿acy
przewozili beczki z wod¹ pojazdami konnymi. Okres oku-
pacji by³ trudny dla stra¿aków, ale nie zrezygnowali oni z ak-
cji gaszenia po¿arów, wybuchaj¹cych dosyæ czêsto. Stani-
s³aw Sidewicz by³ komendantem jednostki do 1939 r. Po nim
funkcjê tê sprawowali kolejno: W³adys³aw Kowalczyk, Jan
Korczak i Micha³ Skrzyñski.

HISTORIA POWOJENNA
W 1948 r. jednostka wzbogaci³a siê o samochód gaœniczy
typu wojskowego i pierwsz¹ motopompê M 400, przydzielo-
ne przez Komendê Powiatow¹ OSP z Bia³ej Podlaskiej. Ona
zaopatrzy³a te¿ jednostkê w ubrania ochronne druhów, wê¿e
gaœnicze i podstawowy sprzêt stra¿acki. Pierwszy samochód
wojskowy u¿ywany by³ przez dwa lata. W 1950 r. jednostka
otrzyma³a kolejny pojazd z zasobów Komendy Powiatowej
OSP. Funkcjê komendanta sprawowali kolejno: Mieczys³aw
Andrzejuk, Mateusz Kowaluk i Bogus³aw Majczyna. W po-
cz¹tkach lat 50. jednostka odm³adza³a kadrê, prowadzi³a sze-
rok¹ dzia³alnoœæ propagandow¹ i kulturaln¹ wœród mie-
szkañców. W roku 1960 zmieni³ siê zarz¹d OSP, a na jego
czele stan¹³ prezes Kazimierz Szpura. Dziesiêæ lat póŸniej
stra¿acy brali czynny udzia³ w gaszeniu po¿aru we wsi Kle-
paczew, gdzie sp³onê³o kilkanaœcie domostw, a w 1971 r. po-
¿aru we wsi Zakanale. Sp³onê³o tam 40 budynków oraz in-
wentarz ¿ywy rolników. Aktywna postawa druhów nagro-
dzona zosta³a przydzia³em dostawczego ¯uka, zamienione-
go w 1973 r. na Stara 29. Jednostka dysponowa³a tylko jed-
nym gara¿em, wiêc zapad³a decyzja o budowie Gminnego
Oœrodka Kultury z pomieszczeniami dla stra¿aków. Pierwsze
prace budowlane wykonane zosta³y w czynie spo³ecznym we
wrzeœniu 1979 r. Budowê ukoñczono trzy lata póŸniej dziêki
zaanga¿owaniu stra¿aków i ówczesnej naczelnik gminy
Stanis³awy Celiñskiej. Dziêki temu stra¿acy zyskali dwa
boksy gara¿owe na parterze budynku. Zarz¹d OSP czyni³
usilne starania o pozyskanie sprzêtu specjalistycznego na
wyposa¿enie jednostki. W maju 1983 r. OSP wzbogaci³a siê
o nowy samochód marki ¯uk z pe³nym wyposa¿eniem, zaœ
w pocz¹tkach stycznia 1984 r. na jej potrzeby trafi³ nowy
samochód gaœniczy Star 244. Poprzednio wykorzystywany
Star 29 przekazany zosta³ stra¿akom z Dobratycz gm. Kodeñ.
W styczniu 1999 r. po nag³ej œmierci dotychczasowego na-
czelnika OSP Andrzeja U³asiewicza nowym naczelnikiem
zosta³ jego zastêpca Lech Benedyczuk i pe³ni tê funkcjê do
dziœ.
Rok 1977 by³ wa¿ny dla konstantynowskich stra¿aków.
Z okazji jubileuszu 75 - lecia otrzymali sztandar ufundowa-
ny przez spo³ecznoœæ Konstantynowa i now¹ motopompê
M 8/8.
W³¹czenie jednostki do Krajowego Systemu Ratownictwa
Gaœniczego wyznaczy³o jej dodatkowe zadania, ale te¿ umo-
¿liwi³o pozyskiwanie specjalistycznego sprzêtu ratowniczo -
gaœniczego. W milenijnym roku 2000 dotychczasowy samo-
chód dostawczy ¯uk zast¹piony zosta³ Lublinem 6, zaœ dwa
lata póŸniej na potrzeby jednostki przebudowano ciê¿ki sa-
mochód po¿arniczy Jelcz 315 P. Ponadto dziêki zaanga¿o-
waniu ówczesnego starosty bialskiego Tadeusza £azowskie-
go, jednostka otrzyma³a w darze od stra¿aków niemieckich

lekki samochód ratowniczy Mercedes, przydatny w akcjach
ratownictwa drogowego. W 2010 r. na wyposa¿enie wprowa-
dzono ciê¿ki samochód gaœniczy Jelcz 325 P, a w roku 2013 r.
pozyskano nowy samochód Ford LSR z wyposa¿eniem do
usuwania skutków wypadków drogowych. Natomiast na ju-
bileusz 100 - lecia konstantynowska OSP wzbogaci³a siê
o samochód bojowy Renault, zakupiony kosztem 915 tys. z³.
Na zakup wymarzonego pojazdu gmina uzyska³a 200 tys. z³
dotacji bud¿etowej ze œrodków KSRG oraz 200 tys. z³ z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej.

JUBILEUSZOWE OBCHODY
Uroczystoœci jubileuszowe rozpoczê³y siê 24 wrzeœnia zbiór-
k¹ stra¿aków przed remiz¹, gdzie w obecnoœci goœci z za-
przyjaŸnionych jednostek gminy Konstantynów i Janów
Podlaski oraz stra¿aków z niemieckiego powiatu Oberhavel,
ods³oniêta zosta³a pami¹tkowa tablica, wyra¿aj¹ca wdziêcz-
noœæ za³o¿ycielom jednostki i obecnym druhom podtrzymu-
j¹cym chlubne tradycje poprzedników.
Spod remizy ruszy³ pochód do koœcio³a parafialnego, gdzie
mszê w intencji stra¿aków celebrowa³o czterech kap³anów:
ks. Roman Sawczuk (by³y kapelan diecezjalny ZOSP), ks.
Henryk Jakubowicz (kapelan powiatowy ZOSP), ks. Grze-
gorz Jab³oñski (kapelan OSP Gnojno) i ks. S³awomir Gro-
szek (proboszcz parafii).
Po nabo¿eñstwie oddzia³y w towarzystwie orkiestry dêtej
przedefiladowa³y do parku Platerów. Tam kontynuowano
oficjalne uroczystoœci. Wziêli w nich udzia³: pos³owie Riad
Haidar (w stra¿ackim mundurze) i Dariusz Stefaniuk, ko-
mendant wojewódzki PSP w Lublinie nadbrygadier Grze-
gorz Alinowski, zastêpca komendanta miejskiego PSP
w Bia³ej Podlaskiej st. brygadier Marek Chwalczuk, przed-
stawiciel Zarz¹du G³ównego ZOSP Tadeusz S³awecki,
przedstawiciel Zarz¹du Wojewódzkiego ZOSP Czes³aw
Pikacz, kierownik delegatury Urzêdu Marsza³kowskiego
w Bia³ej Podlaskiej Dariusz Litwiniuk, cz³onek Zarz¹du Po-
wiatu Tadeusz £azowski, wójt gminy Janów Podlaski Leszek
Chwedczuk, radni powiatowi i gminni, druhowie z jednostek
OSP z Gnojna, Komarna, Zakanala, Jakówek i Janowa Pod-
laskiego. Przed Pa³acem Platerów Tadeusz S³awecki udeko-
rowa³ sztandar konstantynowskiej jednostki Z³otym Zna-
kiem Zwi¹zku. Takie samo odznaczenie wrêczy³ prezesowi
jednostki Romualdowi Kowalukowi (zwi¹zanemu z OSP od
51 lat). Najwy¿sze odznaczenie stra¿ackie - srebrny medal
im. Boles³awa Chomicza odebra³ komendant gminny ZOSP
Jerzy Koguc. Zas³u¿eni dla jednostki Tadeusz £azowski
i Stanis³awa Celiñska uhonorowani zostali z³otymi odznaka-
mi Za zas³ugi dla po¿arnictwa województwa lubelskiego.
Ponadto 21 druhów wyró¿nionych zosta³o z³otymi, srebrny-
mi i br¹zowymi odznakami Za zas³ugi dla po¿arnictwa,
odznakami Zas³u¿ony stra¿ak powiatu bialskiego i Stra¿ak
wzorowy.
Po dekoracji zas³u¿onych druhów komendant wojewódzki
PSP Grzegorz Alinowski wrêczy³ prezesowi Zarz¹du Gmin-
nego ZOSP, wójtowi Romualdowi Murawskiemu akt przeka-
zania nowego samochodu, który poœwiêci³ proboszcz parafii
ks. S³awomir Groszek. Oficjaln¹ uroczystoœæ przed pa³acem
zakoñczy³ poczêstunek, przygotowany przez stra¿aków.
Przy muzyce i œpiewach bawiono siê do póŸnych godzin wie-
czornych. Dzieci mog³y skorzystaæ z ustawionych w parku
dmuchañców oraz stoisk ze s³odyczami. (g)

dokoñczenie ze str. 1
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Drodzy druhowie, przybyli goœcie, ksiê¿a kapelani, szanow-
ni pañstwo!
Stra¿acy bez wzglêdu na trudnoœci, porê dnia i roku, nios¹
pomoc potrzebuj¹cym w ró¿nego rodzaju zdarzeniach, czy-
ni¹c dobro. Œwiêtujemy dzisiaj rocznicê dzia³alnoœci stowa-
rzyszenia stawiaj¹cego sobie za cel od pocz¹tku istnienia
niesienie bezinteresownej pomocy bliŸniemu w potrzebie.
Wstêpowali w jej szeregi ochotnicy, którzy jak mówi³ sta-
tut byli nieposzlakowanego ¿ycia i fizycznie uzdolnieni.
Wszystkie te wymogi i ich praktyczne stosowanie sprawia-
³y, ¿e nasza Ochotnicza Stra¿ Po¿arna by³a i jest zawsze bar-
dzo prê¿n¹ organizacj¹ zaanga¿owan¹ nie tylko w niesienie
pomocy, ale i w ró¿norakie inne dzia³ania.
Jubileusz to tradycyjnie czas, kiedy mamy okazjê podziêko-
waæ stra¿akom za trud, odwagê i ofiarnoœæ w niesieniu po-
mocy potrzebuj¹cym, doceniaj¹c wiern¹ s³u¿bê w ratowa-
niu mienia i ¿ycia ludzkiego oraz zapewnienie bezpieczeñ-
stwa mieszkañcom. W OSP Konstantynów druhowie stra-
¿acy nios¹ pomoc od ponad 100 lat. Wystêpuje tu dzisiaj
w wielorakiej roli - jako wójt gminy, prezes ZOG ZOSP
w Konstantynowie i wiceprezes ZOP ZOSP RP w Bia³ej
Podlaskiej. Pozdrawiam i witam wszystkich sympatyków
po¿arnictwa.

W sposób szczególny witam druhów jubilatów z jednostki
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Konstantynowie.
Gratulujê i dziêkujê druhom, którzy tworzyli i nadal buduj¹
dzia³alnoœæ jednostki i dobry wizerunek w spo³ecznoœci lo-
kalnej. Niech nasze uroczystoœci bêd¹ okazj¹ do œwiêtowa-
nia, wspomnieñ, refleksji i podsumowañ, ale i mobilizacji
do podejmowania nowych zadañ i obowi¹zków, które niesie
z sob¹ codziennoœæ.
Jubileusze maj¹ wa¿ne miejsce w historii poszczególnych
jednostek, dlatego stra¿acy obchodz¹ je bardzo uroczyœcie.
Podczas nich ³¹cz¹ siê pokolenia tych, którzy zak³adali te
jednostki a tak¿e ci, którzy obecnie pracuj¹ na rzecz ratowa-
nia mienia i zdrowia. Zadbajmy o to, aby w naszej pamiêci
pozostali jej za³o¿yciele, czy druhowie, którzy odeszli na
wieczn¹ wartê - niech przypomina nam o tym ods³oniê-
ta tablica pami¹tkowa umieszczona na œcianie budynku
stra¿nicy.

Za trud i poœwiêcenie, za otwartoœæ serc i bezinteresown¹
pomoc niesion¹ drugiemu cz³owiekowi, za profesjonalizm i
pe³n¹ gotowoœæ do prowadzenia akcji ratowniczych, a tak¿e
za ogromne zaanga¿owanie w sprawy spo³ecznoœci lokalnej
oraz uœwietnianie swoim udzia³em uroczystoœci pañstwo-
wych, koœcielnych i samorz¹dowych sk³adam serdeczne po-
dziêkowanie.
Serdecznie wszystkich pozdrawiam, dziêkujê ksiê¿om ka-
pelanom i przyby³ym zacnym ksiê¿om za modlitwê w inten-
cji naszej jednostki, dziêkujê delegacjom, pocztom sztanda-
rowym z terenu gminy Konstantynów i gminy Janów Podla-
ski, przyby³ym goœciom, ¿e przyjêliœcie Pañstwo zaprosze-
nie na tak¹ wa¿n¹ dla nas i tej spo³ecznoœci uroczystoœæ.
Szczególnie pozdrawiam stra¿aków z delegacji niemieckiej,
którzy uœwietniaj¹ swoj¹ obecnoœci¹ nasz jubileusz.
Przez 100 lat zmienia³y siê czasy, rzeczywistoœæ przynosi³a
nowe wymogi i oczekiwania, przychodzi³y nowe pokolenia
- ale dzia³alnoœæ OSP trwa³a nieprzerwanie ze wzlotami, ale
te¿ upadkami i problemami. Sama jednak istota, cechy i cha-
rakter dzia³alnoœci OSP przetrwa³y i s¹ dzisiaj rozwijane tak
jak niegdyœ pod fachowym nadzorem i przy pomocy jed-
nostki Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Za fachow¹ opiekê ser-
decznie dziêkujê.
Dziêkujê ZW ZOSP RP za wszelakie wsparcie, którego do-
œwiadczamy w codziennej pracy jednostki.
Dowodem naszej wdziêcznoœci sk³adanej druhom z jednost-
ki OSP Konstantynów niech bêdzie ten piêkny pojazd, niech
zawsze kojarzy siê z tym jubileuszem, ¿yczê, aby uczestni-
czy³ w jak najmniejszej liczbie zdarzeñ, a czêœciej by³ wizy-
tówk¹ tej jednostki. Wszystkim, którzy finansowo wsparli
zakup tego pojazdu - radnym Rady Gminy Konstantynów,
MSWiA, WFOŒiGW w Lublinie za pe³ny monta¿ finanso-
wy zakupu bardzo dziêkujê. Serdecznie dziêkujê pos³owi
Dariuszowi Stefaniukowi za zaanga¿owanie w pozyskaniu
tego pojazdu. S³owa podziêkowania kierujê równie¿ w stro-
nê starosty - dh Mariusza Filipiuka, dh Tadeusza £azowskie-
go i ca³ego Zarz¹du Powiatu za pomoc w wyposa¿eniu sa-
mochodu. Za ka¿dy gest wsparcia sk³adam serdeczne
podziêkowanie. Na dalsze owocne lata dzia³alnoœci OSP
w Konstantynowie ¿yczê Szczêœæ Bo¿e!
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Obchody 104. rocznicy odzyskania przez Polskê niepodle-
g³oœci rozpoczê³y siê msz¹ œwiêt¹ w intencji Ojczyzny, w ko-
œciele parafialnym pw. Œwiêtej El¿biety Wêgierskiej, cele-
browan¹ przez ks. proboszcza S³awomira Groszka. Okolicz-
noœciowe kazanie wyg³osi³ ks. wikary Krzysztof Pe³ka.
W uroczystoœci uczestniczyli: przedstawiciele w³adz samo-
rz¹dowych, radni gminy i powiatu, nauczyciele i uczniowie
placówek oœwiatowych, poczty sztandarowe, stra¿acy oraz
parafianie.

Uroczystoœæ uœwietni³a podnios³a i refleksyjna czêœæ arty-
styczna uczniów Szko³y Podstawowej z Komarna - Kolonii.
Wójt Romuald Murawski przybli¿y³ historiê wydarzeñ od-
zyskania niepodleg³oœci, o których zawsze powinniœmy pa-
miêtaæ. Z koœcio³a zgromadzeni udali siê na przemarsz ulica-

mi. Delegacje z³o¿y³y wieñce pod miejscami pamiêci naro-
dowej: pomnikiem legionistów na placu koœcielnym, obelis-
kiem mjr Stanis³awa Sidewicza, marsza³ka Józefa Pi³sud-
skiego i przy tablicy dedykowanej 100 - leciu odzyskania
niepodleg³oœci. Punktem kulminacyjnym uroczystoœci pa-
triotycznej by³o wci¹gniêcie flagi bia³o-czerwonej na maszt,
zlokalizowany przy pomniku poœwiêconym mieszkañcom
Konstantynowa. Wci¹gniêcia flagi dokona³ emerytowany
lekarz i wieloletni radny gminy Antoni Sosnowski w asyœcie
nauczycielek Bogumi³y Murawskiej i Doroty Andruszkie-
wicz. Maszt powsta³ w ramach rz¹dowego projektu „Pod
bia³o-czerwon¹”. Realizowany by³ pod honorowym patro-
natem prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.
Kwota dofinansowania wynios³a 8 tys. z³. (a)

Po raz dwudziesty drugi obchodzono w gminie Konstan-
tynów Dzieñ Papieski, upamiêtniaj¹cy rocznicê wyboru
na stolicê Piotrow¹ w Rzymie kardyna³a Karola Wojty-
³ê. Uroczystoœæ odby³a siê w odrestaurowanej kaplicy
w miejscowoœci Komarno - Kolonia. Organizatorami jej
byli: wójt gminy Romuald Murawski, Gminne Centrum
Kultury, szko³y z terenu gminy oraz Ko³a Gospodyñ Wiej-
skich. Po powitaniu przyby³ych przez wójta, rozpoczê³a
siê czêœæ artystyczna w wykonaniu uczniów Zespo³u
Szkolno - Przedszkolnego w Konstantynowie. PóŸniej
koncertowa³y: Pogodna Jesieñ i Melizmat. Umiejêtnoœci
wokalne zaprezentowa³y te¿ uczennice Szko³y Podstawo-
wej w Komarnie - Kolonii. Podsumowaniem wystêpów
by³ koncert skrzypcowy w wykonaniu Zdzis³awa Marczu-
ka z uczennicami. Przy ich akompaniamencie licznie ze-
brani s³uchacze odœpiewali „Barkê”, ulubion¹ pieœñ Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a. Podziêkowanie za czêœæ artystycz-
n¹ z³o¿y³ miejscowy proboszcz ks. Wojciech Bazan.
W uroczystoœci uczestniczyli: wikariusz z parafii Kon-
stantynów ks. Krzysztof Pe³ka, radni gminni, dyrektorzy
szkó³, nauczyciele oraz licznie przybyli mieszkañcy. Po
zakoñczonej akademii wszyscy udali siê do œwietlicy

wiejskiej w Komarnie - Kolonii, gdzie odby³o siê po raz
pierwszy organizowane przez Ko³a Gospodyñ Wiejskich
z terenu Gminy Konstantynów œwiêto szarlotki. Panie
przygotowa³y smako³yki z jab³ek. Ka¿dy mia³ mo¿liwoœæ
degustacji ró¿norakich ciast. Pomys³odawca spotkania
przy s³odkim stole wójt Romuald Murawski podziêkowa³
paniom zaanga¿owanym w przygotowanie poczêstunku,
szczególnie zaœ Ko³u Gospodyñ Wiejskich z Komarna na
czele z przewodnicz¹c¹ Danut¹ Szewczuk. (a)
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Podatek rolny - za 1 ha przeliczeniowy;
Podatek leœny - za 1 ha;
Podatek od nieruchomoœci (budynki mieszkalne) - za
1m kw;
Podatek od nieruchomoœci (budynki gospodarcze i gara¿o-
we) - za 1 mkw;
Podatek od nieruchomoœci (budynki przeznaczone na dzia-
³alnoœæ gospodarcz¹ - za 1 mkw;
Podatek od nieruchomoœci (grunty zwi¹zane z prowadze-
niem dzia³alnoœci gospodarczej) - za 1 mkw;
Podatek od nieruchomoœci (grunty pozosta³e) - za 1 m
kw.

Ci¹gniki siod³owe powy¿ej 40 ton (3 osiowe) - za
sztukê;
Ci¹gniki siod³owe powy¿ej 31 ton (2 osiowe) - za
sztukê;
Samochody ciê¿arowe powy¿ej 15 ton (2 osiowe) -
za sztukê;
Samochody ciê¿arowe powy¿ej 31 ton (4 osiowe i wiêcej) -

za sztukê;
Samochody ciê¿arowe o masie równej lub wy¿szej ni¿ 12
ton (z zawieszeniem pneumatycznym/z zawieszeniem in-
nym ni¿ pneumatyczne) - za sztukê;
Samochody ciê¿arowe powy¿ej 25 ton (3 osiowe) -
za sztukê;
Samochody ciê¿arowe powy¿ej 5, 5 ton - 9 ton -
za sztukê;
Samochody ciê¿arowe powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton -

za sztukê;
Naczepy i przyczepy powy¿ej 38 ton (3 osiowe) -
od sztuki

od sprzeda¿y p³odów rolnych i zwierz¹t gospodarskich -
;

od sprzeda¿y z rêki, kosza, sto³u, skrzynki i wozu konnego -
;

od sprzeda¿y z samochodów osobowych i dostawczych -
;

od sprzeda¿y z pojazdów ciê¿arowych i przyczep tych po-
jazdów - .

162,50 z³
71,10 z³

1,00 z³

8,50 z³

25,50 z³

1,10 z³
0,55

Podatek od œrodków transportowych:
2640 z³

2100 z³

1870 z³

2640 z³

1200 z³
2100 z³

1400,00 z³

1700 z³
1540,00 z³

.
Op³ata targowa:

8
z³

13 z³
30

z³

45 z³

Powiatowe zawody sportowo - po¿arnicze

Samorz¹d naszej gminy by³ 19 czerwca br. gospodarzem po-
wiatowych zawodów sportowo - po¿arniczych, reprezentuj¹-
cych 16 gmin powiatu bialskiego. Na boisku zespo³u szkolno -
przedszkolnego zmagali siê zawodnicy z 24 dru¿yn OSP, w tym
8 kobiecych. Obok kibiców z macierzystych jednostek i miesz-
kañców gminy dopingowali ich: pose³ Riad Haidar, starosta
bialski Mariusz Filipiuk i przewodnicz¹cy Rady Powiatu Ma-
riusz Kiczyñski.

- Zawody po¿arnicze s¹ zawsze podsumowaniem pracy, umie-
jêtnoœci i okazj¹ do zdobycia satysfakcjonuj¹cych osi¹gniêæ.
¯yczê stra¿akom, by zaprezentowali to, co potrafi¹ najlepiej
oraz, ¿eby zawody przebiega³y w zdrowej rywalizacji. Dziêku-
jê sponsorom nagród, a s¹ one ciekawe i jest, o co walczyæ - mó-
wi³ otwieraj¹cy zawody wójt gminy Romuald Murawski.

Zawodnicy mieli siê sprawdziæ w sztafecie po¿arniczej z prze-
szkodami oraz æwiczeniach bojowych. Ostateczne rezultaty za-
le¿a³y nie tylko od stopnia ich wyszkolenia, ale te¿ sprawnoœci
posiadanego sprzêtu gaœniczego. W tej rywalizacji liczy³y siê,
bowiem cenne sekundy oraz punkty karne naliczane przez sê-
dziów z Komendy Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Bia³ej Podlaskiej. W ich przekonaniu zawodnicy dali z siebie
wszystko, by pokazaæ siê z najlepszej strony.
W klasyfikacji ogólnej obu konkurencji najlepiej poradzi³a
sobie mêska ekipa OSP Krzewica (gm. Miêdzyrzec Podlaski),

zdobywaj¹c 97,04 pkt. Tu¿ za zwyciêzcami uplasowa³y siê dru-
¿yny: OSP Kodeñ 101,15 pkt, OSP Horodyszcze (gm. Wisz-
nice) 102,01 pkt, OSP S³awacinek Stary (gm. Bia³a Podlaska)
102,04 pkt i OSPRozwadówka (gm. Sosnówka) 103,34 pkt.
Wœród dru¿yn kobiecych, które nie ustêpowa³y ambicj¹ i wy-
szkoleniem mê¿czyznom, zwyciê¿y³a ekipa OSP Krzewica
z 116,25 pkt. Za ni¹ kolejne pozycje zajê³y: OSPChoty³ów (gm.
Piszczac), OSP S³awacinek Stary (gm. Bia³a Podlaska), OSP
Do³ha (gm. Miêdzyrzec Podlaski) i OSPTuczna. Najlepsze dru-
¿yny oprócz pucharów odebra³y od organizatora zawodów cen-
ne nagrody rzeczowe w postaci sprzêtu i elementów umunduro-
wania bojowego. Zwyciêzcy z Krzewicy reprezentowali powiat
bialski na wojewódzkich zawodach sportowo - po¿arniczych.
Pogoda dopisa³a, wiêc na trybunach zasiad³o wiele osób zainte-
resowanych sprawnoœci¹ druhów i druhen. (g)
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Mieszkañcy wsi Zakanale maj¹ powody do zadowolenia. 31
stycznia br. w obecnoœci przedstawicieli parlamentu, w³adz
wojewódzkich i gminnych oraz wykonawcy, czyli bialskiej
firmy Transbet dokonano oficjalnego otwarcia drugiej dro-
gi asfaltowej w tej miejscowoœci. Uroczystemu przeciêciu
wstêgi i poœwiêceniu zakoñczonej inwestycji towarzyszy³a
liczna grupa mieszkañców.
- Starania o budowê tej drogi czynione by³y od dawna. Na
przeszkodzie stawa³ jednak brak odpowiednich funduszy.
Dopiero w minionym roku uda³o nam siê pozyskaæ dotacjê
w wysokoœci 342 tys. z³ z Rz¹dowego Programu Rozwoju
Dróg. Zawdziêczamy j¹ poparciu pos³a Dariusza Stefaniuka
z PiS. Brakuj¹c¹ resztê do³o¿yliœmy z w³asnego bud¿etu -
informuje wójt Romuald Murawski.
Nowa droga ma d³ugoœæ 595 metrów. Wykonano j¹ z dywa-
nikiem asfaltowym, kanalizacj¹ burzow¹ i obustronnymi
krawê¿nikami. Koszt inwestycji zamkn¹³ siê kwot¹ 1 mln 41
tys. z³. Przeciêcia symbolicznej wstêgi dokonali: pose³ Da-
riusz Stefaniuk, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk,
wójt Romuald Murawski i w³aœciciel Transbetu Marian Woj-
tiuk.

- Jesteœmy ogromnie zadowoleni z tej drogi. Umo¿liwia bez-
pieczny dojazd do naszych posesji, bez nara¿ania siê na wy-
boje i ka³u¿e po ka¿dym deszczu. Wyra¿amy wdziêcznoœæ
w³adzom gminnym za dostrze¿enie postulatu rady so³eckiej -
mówi so³tys Zakanala Szczepan Franczuk.
Mieszkañcom wsi marzy siê jeszcze budowa chodników
wzd³u¿ powsta³ych w ostatnich latach dróg, zatoka autobu-
sowa przy drodze wojewódzkiej do Konstantynowa oraz
bezkolizyjne rondo u zbiegu dwóch dróg wojewódzkich,
gdzie tylko w ubieg³ym roku zginê³y dwie osoby. Spe³nienie
ostatniego postulatu nie obejdzie siê bez decyzji marsza³ka
województwa lubelskiego, w którego gestii pozostaj¹ obie
drogi. Stosowny wniosek z³o¿ony zosta³ do Urzêdu Marsza³-
kowskiego. ( )g

27 wrzeœnia br. œwiêtowano w Solinkach przy pomniku ofiar
zbrodni niemieckiej rocznicê pacyfikacji mieszkañców wsi:
Solinki, Komarno i kolonii Witulin w czasie II wojny œwiato-
wej. Uroczystoœæ zgromadzi³a przed pomnikiem starszych
i m³odszych mieszkañców Solinek.

W po³owie wrzeœnia 1943 r. lokalna grupa Armii Krajowej
przeprowadzi³a atak na kolejkê w¹skotorow¹ na odcinku
Mariampol - Leœna Podlaska, przewo¿¹c¹ niewielki oddzia³
¿andarmów i ¿o³nierzy z tzw. Ostlegionu. W wyniku akcji
dwóch ¿o³nierzy niemieckich zosta³o zabitych. 27 wrzeœnia
1943 r. po³¹czone si³y Wehrmachtu, Schutzpolizei i ¿andar-
merii otoczy³y piêæ wsi: Solinki, Pasiekê, koloniê Witulin,
koloniê Ossówkê i czêœæ Komarna. Mieszkañców wypêdzo-
no z domów na drogê i pod eskort¹ poprowadzono w stronê
Ossówki, gdzie zostali zgromadzeni i poddani selekcji. Oku-
panci liczyli na wydanie zamachowców, ale bez spodziewa-

nego rezultatu. Po wstêpnym przes³uchaniu wiêkszoœæ ludzi
zosta³a zwolniona, w tym wszystkie kobiety i dzieci. Ponad
50 mê¿czyzn (w tym 16 mieszkañców Solinek) zosta³o jed-
nak aresztowanych i odwiezionych do wiêzienia w Bia³ej
Podlaskiej. Tam ich torturowano w celu uzyskania obci¹-
¿aj¹cych zeznañ. 24 stycznia 1944 r. nad ranem do opusto-
sza³ych ju¿ niemal Solinek ponownie przyby³ oddzia³
¿andarmerii i podpali³ wieœ. £¹cznie sp³onê³o wówczas 15
budynków. Pacyfikacja by³a krwawym odwetem Niemców
za akcjê partyzanck¹. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê z³o¿e-
niem kwiatów przez reprezentantów w³adz samorz¹dowych,
pocztu sztandarowego Szko³y Podstawowej im. Kajetana
Sawczuka z dyrektor Katarzyn¹ Nowik oraz reprezentacji
mieszkañców. Po z³o¿eniu kwiatów i zapaleniu zniczy go-
œcie udali siê na uroczyst¹ mszê œwiêt¹ w Komarnie - Ko-
lonii. Podczas nabo¿eñstwa przewodnicz¹cy Rady Gminy
Tadeusz Hryciuk przedstawi³ zebranym historiê tworzenia
siê ruchu oporu we wsi Solinki. Natomiast uczniowie przed-
stawili patriotyczny monta¿ s³owno - muzyczny. (a)
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Klub Seniora w Konstantynowie

Trzydziestka seniorów z piêciu miejscowoœci gminy Kon-
stantynów mo¿e czuæ siê wybrañcami losu. Dziêki uczest-
nictwu w programie Klubu Seniora, finansowanym z fun-
duszy unijnych, maj¹ zapewnione codzienne zajêcia do koñ-
ca paŸdziernika przysz³ego roku, a ponadto ciekawe wy-
cieczki turystyczno - krajoznawcze oraz wyjazdy do placó-
wek kultury.

W paŸdzierniku br. z udzia³em parlamentarzystów, radnych,
w³adz gminy i zaproszonych na tê okazjê goœci otwarto
uroczyœcie lokal Klubu Seniora. Mieœci siê on w gruntownie
zmodernizowanym budynku dawnego przedszkola samo-
rz¹dowego przy ul. Platera. Dziêki dotacji unijnej uda³o siê
go solidnie odnowiæ, wymieniaj¹c stolarkê drzwiow¹, pod-
³ogi, a tak¿e czêœciowo œciany. Uczestnicy zajêæ mog¹ ko-
rzystaæ z 3 du¿ych pomieszczeñ, zaplecza kuchennego, po-

koju na spotkania z radc¹ prawnym i psychologiem, pomie-
szczenia strefy relaksu (wykorzystywanego na zajêcia fizjo-
terapeutyczne) oraz wypo¿yczalni sprzêtu rehabilitacyjne-
go.
- Pomys³ stworzenia takiej placówki w gminie Konstanty-
nów narodzi³ siê przed dwoma laty - informuje kierownik
Klubu SenioraAgnieszka Kasperuk.
- Gmina z³o¿y³a wtedy stosowny wniosek do Urzêdu Mar-
sza³kowskiego o dofinansowanie przedsiêwziêcia, ale z bra-

ku funduszy otrzyma³a odpowiedŸ odmown¹. Dopiero
w styczniu br. nadesz³a z Lublina pozytywna wiadomoœæ, ¿e
dziêki zwiêkszeniu alokacji funduszy unijnych, wniosek
naszej gminy zosta³ wybrany do realizacji. Przy wk³adzie
w³asnym 366 tys. z³, otrzymaliœmy dofinansowanie projektu
w wysokoœci 1 mln 950 tys. z³. Skrócono nam jedynie czas
realizacji projektu o jeden rok, wiêc bêdziemy musieli wyko-
naæ zaplanowane zajêcia do koñca paŸdziernika przysz³ego
roku.
Klub Seniora to cykl zajêæ dla 30 osób (20 kobiet i 10 mê¿-
czyzn) zamieszka³ych w gminie Konstantynów.
S¹ wœród nich osoby w podesz³ym wieku, samotne, niepe³-
nosprawne, korzystaj¹ce ze wsparcia Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej.
Uzyskane fundusze umo¿liwi³y rozpoczêcie adaptacji bu-
dynku przedszkola do nowej roli. Mimo braku lokalu zajêcia
Klubu Seniora wystartowa³y w po³owie czerwca br. Dziêki
uprzejmoœci dyrektora Gminnego Centrum Kultury prowa-
dzono je w jednym z pomieszczeñ tej placówki. Natomiast

od wrzeœnia seniorzy korzystaj¹ ju¿ z w³asnych pomie-
szczeñ. Spêdzaj¹ w nich czas od poniedzia³ku do pi¹tku,
zwykle 8 godzin dziennie.
Program pobytu w klubie jest bardzo urozmaicony, umo¿li-
wiaj¹cy wszechstronny rozwój. Instruktorzy z ró¿nych miej-
scowoœci powiatu bialskiego prowadz¹ zajêcia, jakich se-
niorzy nie mieli dot¹d okazji poznaæ.
Dziêki pracowni komputerowej ucz¹ siê czynnoœci informa-
tycznych (podstawowa obs³uga komputera, zak³adanie i ko-
rzystanie z poczty elektronicznej, utrzymywanie elektro-
nicznych kontaktów z urzêdami i instytucjami). Zajêcia
rêkodzielnicze i artystyczne pozwalaj¹ na doskonalenie
zdolnoœci manualnych. Cz³onkowie klubu ucz¹ siê wypla-
tania koszyków z papierowej wikliny, wykonywania ozdob-
nych kartek œwi¹tecznych i urodzinowych, zak³adek do ksi¹-
¿ek, bukietów z suszonych liœci czy wyszywania poszewek
na poduszki. W planach s¹ jeszcze próby z malowaniem na
p³ótnie i rzeŸb¹ w drewnie. Powodzeniem ciesz¹ siê zajêcia
taneczne, podczas których seniorzy ucz¹ siê podstawowych
kroków popularnych tañców. Poznaj¹ te¿ sekrety fotografii
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cyfrowej, umo¿liwiaj¹ce poprawne wykonywanie zdjêæ. Na
spotkaniach ze specjalistk¹ od ¿ywienia ucz¹ siê przygoto-
wywania smacznych potraw, które potem wspólnie spo¿y-
waj¹. Istotne s¹ te¿ posi³ki dostarczane codziennie przez
bialsk¹ Karczmê Rycersk¹.

Seniorzy maj¹ mo¿liwoœæ doskonalenia gimnastyki pro-
zdrowotnej, likwiduj¹cej dyskomforty zwyrodnieniowe. Po-
nadto wychodz¹ w plener na spacery z kijkami nord walking.
Korzystaj¹ z pi³ek, obrêczy gimnastycznych i hantli. Pod-
czas zajêæ z instruktorem teatralnym ucz¹ siê ról do sztuki
„Kozierady dawniej i dziœ”, jak¹ wystawi¹ na zakoñczenie
projektu w przysz³ym roku. Istotnym uzupe³nieniem zajêæ
doskonal¹cych ró¿ne umiejêtnoœci s¹ comiesiêczne spotka-
nia z psychologiem i radc¹ prawnym oraz systematyczne
æwiczenia rehabilitacyjne (w tym równie¿ masa¿e krêgo-
s³upa) prowadzone przez fizjoterapeutê. Program zajêæ uw-
zglêdnia te¿ rozwój intelektualny i zaspokajanie potrzeb
kulturalnych (wyjazdy do kina, teatru, muzeum). Szczegól-
nie ciep³o przyjmowane s¹ wycieczki krajoznawcze. Pierw-
sza prowadz¹ca do Augustowa nale¿a³a do relaksuj¹cych
i udanych. W przysz³ym roku seniorzy wyjad¹ do Krakowa
i Wieliczki oraz do Trójmiasta (Gdañsk, Gdynia, Sopot).

Szalenie istotna jest atmosfera towarzysz¹ca uczestnictwu
w zajêciach. Seniorzy zd¹¿yli siê ju¿ dobrze poznaæ i zaak-
ceptowaæ. Instruktorzy dostosowuj¹ siê do ich rytmu ¿ycia,
dziêki czemu codzienne spotkania klubowe maj¹ charakter
relaksowy. Jak zgodnie podkreœlaj¹, nie maj¹ czasu na nudê.
Nie dokucza im te¿ samotnoœæ. Przy okazji otwarcia Klubu
Seniora istnieje mo¿liwoœæ korzystania z wypo¿yczalni
sprzêtu rehabilitacyjnego, dostêpnego te¿ dla innych miesz-
kañców gminy. (g)

W ostatni¹ niedzielê stycznia br. sala widowiskowa Gminne-
go Centrum Kultury ponownie rozbrzmiewa³a muzyk¹. Po
raz 29. Gminne Centrum Kultury przygotowa³o prezentacje
„Za kolêdê dziêkujemy”. Podobnie, jak przed rokiem wyko-
nawcom nie towarzyszy³a publicznoœæ.
Ponad trzygodzinne prezentacje transmitowano online z po-
moc¹ Biper TV. Kto zdecydowa³ siê spêdziæ ten czas przy
ekranie komputera, nie ¿a³owa³. By³o, co ogl¹daæ i kogo s³u-
chaæ. Zdaniem wójta Romualda Murawskiego, który otwie-
ra³ i sumowa³ imprezê, by³a to prawdziwa uczta duchowa.
O jej powodzeniu decyduj¹: szeroki przekrój wiekowy wy-
konawców oraz urozmaicony repertuar, jakiego s³ucha siê
z ciekawoœci¹. Zespo³y i soliœci dok³adaj¹ starañ, aby ich wy-
stêp ró¿ni³ siê istotnie od poprzedników. St¹d w programie
mnóstwo kolêd i pastora³ek mniej znanych, a jak¿e urokli-
wych. Konstantynowskim prezentacjom, która pierwotnie
mia³a charakter gminny, potem powiatowy, a od dziesiê-
ciu lat miêdzywojewódzki, towarzyszy konkurs plastyczny
„Anio³y i ozdoby bo¿onarodzeniowe”.
W tym roku na scenie GCK wyst¹pi³o 23 wykonawców
(w sumie 88 osób) z: Konstantynowa, Janowa Podlaskiego,
Leœnej Podlaskiej, Komarna - Kolonii, Starej Kornicy, Sta-
rych Szpaków, Solinek, Tuli³owa, Zakalinek i Zakanala. Na
podkreœlenie zas³uguje fakt znacznej rozpiêtoœci wieku wy-
konawców, od kilkuletnich zuchów po sêdziwe seniorki
z grup œpiewaczych. Dyrektora GCK Ilonê Niewêg³owsk¹
cieszy bardzo urozmaicony charakter prezentacji. W tym ro-
ku nie tylko œpiewano i grano kolêdy na ró¿nych instrumen-
tach, ale te¿ prezentowano widowisko obrzêdowe. Kilka-
krotnie pojawia³ siê niezmordowany muzyk ludowy Zdzi-
s³aw Marczuk z Zakalinek, towarzysz¹c zespo³om Pogodna
Jesieñ, Leœnianki i kilkuletnim uczennicom, popisuj¹cym siê
gr¹ na skrzypcach. Znaczna czêœæ tegorocznych wykonaw-
ców towarzyszy konstantynowskiej imprezie od lat, ale poja-
wili siê te¿ nowi. Wœród nich utalentowane rodzeñstwo Bu³-
haków z Tuli³owa (5-letni Brian, 9-letnia Wiktoria i 15- let-
nia Dominika). Ich sposób interpretacji mniej znanych pa-
stora³ek zas³ugiwa³ na podziw.
Doskonale wypad³ te¿ 7- osobowy zespó³ wokalny Melizmat
z Konstantynowa, zaskakuj¹c nietypowym repertuarem,
opracowanym przez utalentowanego Krzysztofa Olesiejuka.
Gros uczestników tegorocznych prezentacji stanowili ucz-
niowie szkó³ podstawowych. Ich opiekunowie muzyczni do-
³o¿yli starañ, by wystêpy mia³y œwie¿¹ oprawê dŸwiêkow¹.
Jako pierwsza wyst¹pi³a grupa œpiewacza Pogodna Jesieñ
z Konstantynowa. Z akompaniamentem harmonisty Zdzis³a-
wa Marczuka wykona³a trzy mniej znane kolêdy: „PójdŸmy
bracia w drogê z wieczora”, „Ach witaj¿e po¿¹dana” i „Zja-
wi³o siê nam”. Tu¿ po nich wyst¹pi³ Bart³omiej Juszkiewicz
z GCK Konstantynów. W jego wydaniu mo¿na by³o us³yszeæ
starannie wykonane kolêdy „Ucich³eœ Jezuleñku”. Drug¹
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grup¹ œpiewacz¹ wspomagan¹ przez Zdzis³awa Marczuka
by³y Leœnianki z Leœnej Podlaskiej. W ich wykonaniu mo¿na
by³o us³yszeæ trzy pieœni: „Cicho wszêdzie œpi œwiat ca-
³y”, „Król wiecznej chwa³y” i „A to, co ziemianie”. Kornelia
Dziêcio³ z Janowa Podlaskiego zaproponowa³a dwie nastro-
jowe kolêdy: „Gore gwiazda Jezusowi” i „Gwiazdeczko
œwieæ nad stajenk¹”. Interludium w kolêdowym maratonie
okaza³ siê wystêp 5-osobowego teatru z Leœnej Podlaskiej.
Cztery panie i pan w oryginalnych kostiumach wystawi³o
w³asn¹ wersjê Herodów, zakoñczonych kolêd¹ „Z narodze-
nia Pana”. Zdzis³aw Marczuk powróci³ na scenê w towarzy-
stwie dwóch m³odziutkich skrzypaczek.

W ich wydaniu internauci mogli wys³uchaæ instrumen-
talnych wersji: „Wœród nocnej ciszy”, „Lulaj¿e Jezuniu”
i „Przybie¿eli do Betlejem”.
Paw³owianki z Paw³owa Nowego koncertowa³y wspomaga-
ne przez akordeonistê i gitarzystê. W tym roku zaœpiewa³y
pieœni: „Dlaczego dzisiaj” i „W dzieñ Bo¿ego Narodzenia”.
Po wystêpie seniorów przyszed³ czas na popisy m³odzie¿y.
Michalina ¯uk z Janowa Podlaskiego œpiewa³a przy wtórze
gitary kolêdê „Gdy siê Chrystus rodzi”, a nastêpnie w duecie
z Hann¹ Listos „Œwiêta to czas niespodzianek”. Z kolei Han-
na Listos (równie¿ reprezentantka GOK w Janowie Pod-
laskim) pastora³kê „Byæ tam, gdzie ty”. Dominika Stolarek,
reprezentuj¹ca konstantynowskie GCK przedstawi³a nastro-
jow¹ pastora³kê „Noel”. 7 - osobowa grupa œpiewacza Kor-
niczanie z Kornicy Starej (woj. mazowieckie) wykona³a
mniej znane, ale piêknie zinstrumentowane pieœni: „Jakaœ
œwiat³oœæ nad Betlejem” oraz „Pastora³kê od serca do ucha”.
Wielokrotnie nagradzana skrzypaczka Oliwia Spychel (lat
15) zaproponowa³a instrumentalne wersje „Dzisiaj w Betle-
jem” i „Jezusa narodzonego”. 6 - osobowa grupa œpiewacza
Marysieñki ze Starej Kornicy (woj. mazowieckie) wykona³a
trzy pastora³ki w towarzystwie akordeonu, gitary basowej
i bêbenka. W jej wydaniu mo¿na by³o us³yszeæ: „A dziœ
w Betlejem”, „Teraz œpij dziecinko bo¿a” i „Jakie¿ to w sian-
ku”.
Z kolei 9- letnia Hanna Wyrzykowska z Solinek wyœpiewa³a
nastrojowo: „To do nas przyszed³eœ na œwiat” i „Pastora³kê
prosto z serca”. M³odsza o rok Dominika Szewczuk z Ko-
marna - Kolonii przedstawi³a: „Kolêdowy czas” i „Dzisiaj
w Betlejem”.
Po dwóch i pó³ godzinach od startu imprezy scena przesz³a
we w³adanie zespo³u wokalnego Melizmat. W jego wydaniu
us³yszeliœmy oryginalnie zaaran¿owane przez instruktora

muzycznego Krzysztofa Olesiejuka pastora³ki: „O œwiête,
ma³e Betlejem”, „A có¿ z t¹ dziecin¹” i „Dzieci¹tko dostoj-
ne”. Magda Karczmarz z Zakanala wykona³a „Kolêdê dla
nieobecnych”.
Efektownie prezentowa³ siê kwartet dzieci z klasy III Szko³y
Podstawowej w Konstantynowie. Ewelina, Wiktoria, Maja
i Maciek, przygotowani przez Sabinê Dencikowsk¹ wyko-
nali z gracj¹ kolêdê „Dzisiaj w Betlejem”, w której 9 - letni
Maciek przygrywa³ na akordeonie. Tu¿ po kwartecie wyst¹-
pili uczestnicy Warsztatu Terapii Zajêciowej. Ewelina Jów-
ko zaprezentowa³a „Lulaj¿e Jezuniu”, Piotr Kamiñski „Leæ
kolêdo w œwiat”, zaœ Kinga Sawczuk „Œwieæ gwiazdeczko
œwieæ”.
Po raz pierwszy na konstantynowskiej scenie pokaza³o siê
utalentowane wokalnie trio rodzeñstwa Bu³haków z Tuli³o-
wa. 5 - letni Brian œpiewa³ „Ona sz³a”, 9 - letnia Wiktoria pa-
stora³ki „Mario czy ju¿ wiesz” i „Pastora³kê od serca do
ucha”. Natomiast 15 - letnia Dominika popisywa³a siê pie-
œniami: „Kolêda Maryi” i „Noel”.

Na fina³ wyst¹pili harcerze i zuchy z Konstantynowa. W to-
warzystwie Ilony Niewêg³owskiej, Agnieszki ¯uk i graj¹ce-
go na gitarze Jana Ho³uba weso³a gromadka wykona³a:
„Wœród nocnej ciszy” i „Niech rozjaœnia serca gwiazda be-
tlejemska”. Prezentacje trwa³y ponad trzy i pó³ godziny. Ob-
serwowa³o ich stale w sieci kilkudziesiêciu internautów. (g)
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Warsztat Terapii Zajêciowej

Dziewi¹ty rok funkcjonuje w Konstantynowie Warsztat Te-
rapii Zajêciowej, jako jednostka podleg³a Gminnemu Oœrod-
kowi Pomocy Spo³ecznej w Konstantynowie.
W organizowanych zajêciach uczestnicz¹ 33 osoby z ró¿ny-
mi niepe³nosprawnoœciami. Pracuj¹ one w 6 pracowniach:
technicznej, komputerowej, gospodarstwa domowego, rêko-
dzie³a artystycznego, krawieckiej i pracowni plastycznej.
Koñcz¹cy siê rok by³ dla podopiecznych warsztatu wyj¹tko-
wo bogaty w wydarzenia.

Trwa³a wspó³praca z dyrektor Gminnej Biblioteki Publicz-
nej owocuje wzbogaceniem oferty zajêæ warsztatu w wyda-
rzenia kulturalne. Jednym z nich by³ piknik „Z bibliotek¹
w tysi¹ce podró¿y w nieznane”, zorganizowany w parku Pla-
terów. Podobnie jak przed rokiem uczestnicy warsztatu ob-
chodzili: Walentynki, Dzieñ Kobiet, œniadanie wielkanocne
oraz lipcowy Dzieñ Rodziny, który wpisa³ siê ju¿ na sta³e
w kalendarz imprez organizowanych w konstantynowskiej
placówce. Wydarzenie uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹: sekre-
tarz gminy El¿bieta £azowska, skarbnik gminy Wioletta
Klej oraz ksiêgowa Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Konstantynowie Joanna Zadro¿niak. Uczestnicy zapre-
zentowali program artystyczny „Rodzinny galimatias”, uka-
zuj¹cy rolê rodziny w ¿yciu cz³owieka. Wszystkim rodzicom
i opiekunom zosta³y wrêczone drobne upominki. Pracownia
gospodarstwa domowego przygotowa³a pieczone kie³baski
i pyszne szasz³yki.
Interesuj¹cym doœwiadczeniem by³ udzia³ w czerwcowej
pielgrzymce œrodowisk pomocy spo³ecznej województwa
lubelskiego. W tym roku prowadzi³a ona do Sanktuarium
Maryjnego w Parczewie. Koncelebrze mszy œw. przewodni-
czy³ i homiliê wyg³osi³ ks. biskup Kazimierz Gurda. Po czê-
œci sakralnej mia³ miejsce piknik integracyjny, prowadzony
przez zespó³ muzyczny Porozumienie oraz wspólne grillo-
wanie na œwie¿ym powietrzu. Innym doœwiadczeniem by³a
czerwcowa wycieczka na Œwiêt¹ Górê Grabarkê. Wyj¹tko-
wo udan¹ okaza³a siê dziewi¹ta impreza integracyjna na miê-

dzyrzeckich jeziorkach „Integracje pod ¿aglami”, Na uczest-
ników pikniku zorganizowanego w czerwcu przez miêdzy-
rzecki WTZ czeka³y liczne atrakcje: gry i zabawy o tematyce
marynistycznej, p³ywanie pontonem z silnikiem elektrycz-
nym i symulator dachowania. Konstantynowskiego warszta-
tu nie zabrak³o te¿ na XV Nadbu¿añskim Integracyjnym Fe-
stiwalu Muzycznym w Kodniu oraz warsztatach filmowych
organizowanych przez WTZ Caritas z Bia³ej Podlaskiej.
Warsztaty poprowadzi³ aktor telewizyjny i teatralny-Maciej
Wileñski. Pomog³y one przybli¿yæ podopiecznym magiczny
œwiat teatru i filmu, a tak¿e w szerszym zrozumieniu podsta-
wowych zasad kinematografii. Efektem warsztatów by³o
nagranie filmu „Zakochane pary”, który by³ zaprezentowany
na IX Festiwalu Filmowym Twórczoœci Osób Niepe³no-
sprawnych. W lipcu podopieczni jeŸdzili do Warszawy, kon-
kretniej do pijalni czekolady Wedla i na spektakl teatru
ROMA. Uczestnicy wyjazdu, mieli mo¿liwoœæ zapoznaæ siê

z tajnikami produkcji czekolady i próbowali stworzyæ sami
niepowtarzalne wzory i napisy z czekolady. Wielu sympa-
tycznych wra¿eñ dostarczy³a paŸdziernikowa wycieczka do
Muzeum Bombek Choinkowych w Nowej Dêbie. Tam nada-
rzy³a siê okazja poznania etapów produkcji i powstawania
bombek choinkowych. Wyj¹tkow¹ frajd¹ okaza³y siê war-
sztaty, podczas których mo¿na by³o samodzielnie pomalo-
waæ bombkê wed³ug w³asnego uznania. Ka¿dy uczestnik
otrzyma³ na pami¹tkê bombkê ze swoim imieniem. Warto
dodaæ, ¿e wszystkie wyjazdy i wyjœcia do kina, w których
uczestnicz¹ podopieczni WTZ s¹ finansowane ze sprzeda¿y
prac powstaj¹cych w trakcie zajêæ terapeutycznych. (a)
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Zdzis³aw Marczuk to wyj¹tkowy cz³owiek o niezwyk³ym
talencie. Swoj¹ pasj¹ zara¿a wszystkich dooko³a, jak
sam mówi: „Lepiej zara¿aæ muzyk¹ ni¿ covidem”. Gra na
skrzypcach, bêbnie, tr¹bce i harmonii. Pochodzi z muzy-
kalnej rodziny - jego pierwszymi nauczycielami byli oj-
ciec, znany weselny muzykant oraz starszy brat Euge-

niusz. Urodzi³ siê w 1943 r. w Zakalinkach (gm. Konstan-
tynów), gdzie mieszka do dziœ. W roku 1958 zda³ egzami-
ny do szko³y muzycznej w Lublinie. Niestety, obowi¹zki
zwi¹zane z gospodarstwem nie pozwoli³y mu do niej
uczêszczaæ. Dziêki swojej determinacji zosta³ uczniem
prof. Jana Brody w ognisku muzycznym w Bia³ej Podla-
skiej. Od wielu lat uczy i zachêca do nauki muzyki ludowej
m³odzie¿ Podlasia. Jest autorem wielu oberków i polek,

skomponowa³ tak¿e pieœñ poœwiêcon¹ Matce Bo¿ej. Wie-
lokrotnie nagrywany przez Polskie Radio, zarówno pod-
czas Festiwalu w Kazimierzu, jak i podczas indywidual-
nych spotkañ. Za³o¿y³ wiele zespo³ów, m.in.: Kapelê Ro-
dzinn¹ Marczuków z Zakalinek, Kapelê S¹siedzk¹, Kapelê
Ludow¹ Zdzis³awa Marczuka i Kapelê Rodzinn¹ Zubo-
wiczów, Dzieciêcy Zespó³ Œpiewaczy z Zakalinek i Zespó³
„Leœniañskie nutki”.
Zosta³ uhonorowany przez ministra kultury i sztuki nagro-

d¹ Oskara Kolberga, a przez Polskie Radio nagrod¹ Muzy-
ka �róde³. W Konstantynowie uczy gry i œpiewu zespó³
œpiewaczy Pogodna Jesieñ i dzieci gry na skrzypcach. ¯ad-
na impreza gminna nie mo¿e odbyæ siê bez jego obecnoœci.
S³awa Marczuka siêga poza granice Polski. Jest zdobywc¹
licznych nagród na ró¿nego rodzaju konkursach. Najbar-
dziej presti¿owe nagrody to, m.in.: trzykrotne zdobycie
Baszty na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Œpiewaków
Ludowych w Kazimierzu Dolnym (jest to najwy¿sza na-
groda na tym festiwalu).
Od dwóch lat artysta - samouk robi w³asnorêcznie skrzyp-
ce. Wykona³ ju¿ 8 sztuk i na wszystkich zagra³ ju¿ koncer-
ty. Jego skrzypce w 2022 r. otrzyma³y wyró¿nienie
w Ogólnopolskim Konkursie na Budowê Ludowych
Instrumentów Muzycznych.
- Skromnoœæ pana Zdzis³awa nigdy nie pozwoli³a mu
szczyciæ siê swoim talentem. Dlatego chcia³abym nagraæ
p³ytê z muzyk¹ wykonan¹ przez tego wspania³ego cz³o-
wieka! Uwa¿am, ¿e jest niezwykle wa¿nym, aby zachowaæ
od zapomnienia twórczoœæ naszego mistrza, a zarazem
dziedzictwo kulturowe naszego regionu. Wpad³am na po-
mys³, ¿eby zorganizowaæ zrzutkê na to przedsiêwziêcie
i ju¿ uda³o siê z tych œrodków nagraæ dwup³ytowy album.
Przy tworzeniu tej p³yty okaza³o siê jak wielu ludzi jest

chêtnych do bezinteresownej pomocy w zachowaniu na-
szej tradycji. Dziêkujê za ogromne wsparcie i okaza³e ser-
ce dla Studia Nagrañ DŸwiêkowych „FonStudio”, Ag-
nieszce Oksiuta - Odbicia Lustrzane za charytatywne zro-
bienie sesji zdjêciowej dla pana Zdzis³awa i jego skrzy-
piec, twórcom projektu graficznego p³yty Paw³owi Zieliñ-
skiemu i Aleksandrze Nowickiej. Dziêkujê pracownikom
Gminnego Centrum Kultury za ogrom pracy i wszelkie
wsparcie przy zbieraniu œrodków na p³ytê oraz wszystkim
darczyñcom, którzy dorzucili, choæ grosz. Jednak p³yta
nigdy nie powsta³aby, gdyby nie nasz mistrz, który zacho-
wa³ w swojej pamiêci mnóstwo utworów i zamiast, jak
by³o planowane, nagrania jednej p³yty powsta³y a¿ dwie,
na których i tak nie zawarliœmy jeszcze wszystkiego, co
zosta³o przygotowane przez pana Zdzisia. P³yta zosta³a
nazwana „Moje marzenie”, jak jeden z walczyków autor-
stwa mistrza Marczuka. Mam nadziejê, ¿e pod choinkê
Zdzis³aw Marczuk dostanie od nas nak³ad swojej
autorskiej p³yty - twierdzi Ilona Niewêg³owska, dyrektor
Gminnego Centrum Kultury. (a)

zdjêciaAgnieszka Oksiuta - Odbicia Lustrzane
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Nowy rok kalendarzowy rozpocz¹³ siê od prezentacji kolêd
i pastora³ek. Z inicjatywy nauczycieli Ma³gorzaty Stawskiej
i Bo¿eny Sijko 19 stycznia odby³y siê jedenaste prezentacje
kolêd i pastora³ek. Soliœci reprezentuj¹cy swoje klasy pre-
zentowali kolêdê lub pastora³kê. Wszyscy uczestnicy pre-
zentacji otrzymali podziêkowanie (dyplom i s³odki upomi-
nek). 30 stycznia w sali widowiskowej GCK zosta³y zor-
ganizowane prezentacje „Za kolêdê dziêkujemy”. Szko³ê
reprezentowa³a grupa wokalno-instrumentalna z klasy 3a
(wokal: Wiktoria Jakoniuk, Ewelina Strojek, Maja Wasilew-
ska: akordeon: Maciej Olichwiruk). Grupa wykona³a w ca-
³oœci kolêdê „Przybie¿eli do Betlejem” (8 zwrotek).

13 kwietnia obchodziliœmy Dzieñ Pamiêci Ofiar Zbrodni
Katyñskiej. Ludobójstwo, dokonane przez funkcjonariuszy
NKWD na blisko 22 tys. obywateli II Rzeczypospolitej, do
dziœ pozostaje niezabliŸnion¹ ran¹. W szkole odby³ siê uro-
czysty apel, w którym udzia³ wziêli przedstawiciele w³adz
samorz¹dowych: przewodnicz¹cy Rady Gminy Tadeusz
Hryciuk, sekretarz gminy El¿bieta £azowska i skarbnik
Wioletta Klej oraz spo³ecznoœæ Zespo³u Szkolno - Przed-
szkolnego. Uczniowie pod kierunkiem Ma³gorzaty Kowa-
luk przygotowali z tej okazji monta¿ s³owno - muzyczny.
Uroczystoœæ odby³a siê przy rosn¹cych obok naszej szko³y
Dêbach Pamiêci, upamiêtniaj¹cych: porucznika Zygmunta
Skolimowskiego i porucznika Hieronima W³ostowskiego,
zamordowanych w 1940 roku w Katyniu.

W kwietniu og³oszono wyniki 25. edycji konkursu pod
has³em „Mój las”. Organizatorem konkursu jest Liga Och-
rony Przyrody. Tematem konkursu dla kategorii I (ucznio-
wie klas 1 - 3) by³o „Na leœnej polanie”. Dwoje uczniów ot-
rzyma³o wyró¿nienia za swoje prace: Bartosz Szpura z klasy
1b, opiekun Ma³gorzata Stawska i Natalia Melaniuk z klasy
3b, opiekun Ma³gorzata Wasilewska.

3 maja dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespo³u Szkolno -
Przedszkolnego w³¹czyli siê w gminne obchody 231. rocz-

82. rocznica zbrodni katyñskiej

Mój las

Witaj Majowa Jutrzenko!

nicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Po uroczystej mszy
œwiêtej w koœciele parafialnym uczniowie klas czwartych
i chór szkolny zaprezentowali okolicznoœciowy monta¿
s³owno - muzyczny. Artyœci zostali przygotowani przez wy-
chowawczynie: Annê Iwanek, Katarzynê Filipiuk oraz na-
uczycielkê muzykiAgnieszkê Charko.

10 maja Maja Janczuk zdoby³a wyró¿nienie w drugim ogól-
nopolskim konkursie na lalkê teatraln¹ „Domowe cudaki”
G³ównym celem konkursu by³o promowanie i upowszech-
nianie sztuki lalkarskiej oraz wzmacnianie w uczestni-
kach postaw proekologicznych. Opiekunem by³aAgnieszka
Charko.

Ka¿dego roku uczniowie podejmuj¹ jak¿e trudne wyzwa-
nie, jakim jest udzia³ w miêdzynarodowym konkursie Kan-
gur Matematyczny. Niezmiernie cieszy fakt, ¿e dwoje z nich
uzyska³o bardzo dobry wynik i wyró¿nienie. Wynik bardzo
dobry - Joanna Stañczuk-Zarzycka, uczennica klasy 3b, wy-
ró¿nienie - Nataniel Kusek, uczeñ klasy 3b.

Jak co roku, uczniowie wziêli udzia³ w wojewódzkim kon-
kursie polonistycznym Polonista roku. Najpierw odby³y siê
eliminacje szkolne, w których wziê³o udzia³ 13 dzieci z klas
3 - 5. Troje uczniów z najlepszymi wynikami Hania Mar-
czuk i Dominik Szpura z klasy 4b oraz Kamila Warowna
z klasy 4a reprezentowa³o szko³ê w etapie wojewódzkim,
który odby³ siê w Szkole Podstawowej nr 2 im. Bohater-
skich Lotników Podlasia w Bia³ej Podlaskiej. Wszyscy osi¹-
gnêli wysokie wyniki, jednak tytu³ laureata konkursu Polo-
nista roku 2022 przyznano uczennicy klasy 4b Hannie Mar-
czuk. Dziewczynka przygotowywa³a siê pod kierunkiem
nauczycielki jêzyka polskiego Katarzyny Filipiuk.

Agnieszka Charko by³a inicjatork¹ pierwszego ogólnopol-
skiego konkursu plastycznego „Dzie³o sztuki - kopia”. Na
konkurs wp³ynê³o a¿ 1167 prac. Oceniane by³y w dwóch
kategoriach: I kategoria: 7 - 10 lat (wp³ynê³o 401 prac), II
kategoria: 11 - 15 lat (wp³ynê³o 766 prac).
Zwyciêzcom gratulujemy oraz ¿yczymy dalszych sukcesów
w rozwijaniu zainteresowañ artystycznych. Laureaci kon-
kursu otrzymali nagrody i dyplomy, a nauczyciele podziê-
kowanie.

Natalia Bobiñska z kl. 2a zajê³a trzecie miejsce w konkursie
plastycznym „Spotkania z przyrod¹ im. Jerzego Ostaszew-
skiego” ZLPK Janów Podlaski. Julia Dudek z kl. 2a zdoby-
³a wyró¿nienie w tym samym konkursie. Opiekun Bo¿ena
Struk. Szko³a Podstawowa im.Adama Mickiewicza uzyska-
³a Certyfikat Lepsza szko³a, edycja 2021/2022.

Osobn¹ kategori¹ sukcesów s¹ osi¹gniêcia szkolnych ko-
szykarzy. Zajêli oni 7 miejsce w Mistrzostwach Polski
Szkó³ Podstawowych w koszykówce dziewcz¹t - Ogólno-
polskie Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej; 1 miejsce w Woje-

Konkurs na lalkê teatraln¹

Sukcesy matematyków

Zdolni poloniœci

Konkurs plastyczny

Spotkania z przyrod¹

Sukcesy koszykarzy
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wódzkich Igrzyskach M³odzie¿y Szkolnej - koszykówka
3x3 dziewcz¹t; 1 miejsce w finale rejonu Bia³a Podlaska ko-
szykówki dziewcz¹t 3x3 - Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej;
1 miejsce w finale powiatu bialskiego koszykówki dziew-
cz¹t 3x3 - Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej; 1 miejsce w finale
powiatu bialskiego koszykówki dziewcz¹t - Igrzyska M³o-
dzie¿y Szkolnej; 2 miejsce w finale rejonu Bia³a Podlaska
oraz 2 miejsce w fina³ powiatu bialskiego w koszykówki
ch³opców - Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej; 1 miejsce w finale
powiatu bialskiego koszykówki ch³opców - Igrzyska Dzie-
ci; 1 miejsce w Podlaskiej Lidze Koszykówki Dziewcz¹t
i 6 miejsce w drugim Ogólnopolskim Festiwalu Koszy-
kówki Dziewcz¹t „W to mi graj” - rocznik 2007 i m³odsze.
Gratulujemy trenerom i zawodnikom.

Laboratoria Przysz³oœci to program skierowany m.in. do
szkó³ podstawowych. Jego celem jest budowanie kompe-
tencji kreatywnych i technicznych wœród uczniów. W ra-
mach programu szko³a otrzyma³a od pañstwa wsparcie fi-
nansowe w wysokoœci 87 tys. 300 z³ na zakup wyposa¿enia
technicznego. Laboratoria Przysz³oœci to kolejny krok
w stronê wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego
procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejêtnoœci
przez uczniów. Szko³a zakupi³a wyposa¿enie techniczne po-
trzebne w kszta³towaniu i rozwijaniu umiejêtnoœci manual-
nych i technicznych, umiejêtnoœci samodzielnego i krytycz-
nego myœlenia, zdolnoœci myœlenia matematycznego oraz
umiejêtnoœci w zakresie nauk przyrodniczych, technologii
i in¿ynierii, stosowania technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych, jak równie¿ pracy zespo³owej, dobrej organi-
zacji i dbania o porz¹dek na stanowisku pracy oraz radzenia
sobie w ¿yciu codziennym. Od wrzeœnia sprzêt i pomoce s¹
wykorzystywane przez nauczycieli do prowadzenia zajêæ
z uczniami.

Uczniowie równie¿ w tym roku przyst¹pili do ogólnopol-
skiej akcji „Sprz¹tanie œwiata 2022 r.”, które odby³o siê pod
has³em „Wszystkie œmieci s¹ nasze”. Tegoroczn¹ akcjê za-
planowaliœmy wspólnie z Leœnictwem w Konstantynowie
16 wrzeœnia, sprz¹taj¹c œmieci w lesie przy drodze w stronê
Gnojna. W sprz¹taniu lasu brali udzia³ uczniowie klas 8.
Wspólnymi si³ami uda³o nam siê zebraæ ró¿nego rodzaju
odpady: plastik, szk³o, papier, p³ytki ceramiczne i inne rze-
czy.

27 wrzeœnia 2022 roku w bibliotece szkolnej odby³o siê pa-

Laboratoria przysz³oœci

Sprz¹tanie lasu

Pasowanie na czytelników

sowanie na czytelnika uczniów klas I. Zaczê³o siê od poga-
danki nauczyciela biblioteki, z której dzieci dowiedzia³y siê,
dlaczego warto czytaæ ksi¹¿ki i jak je szanowaæ. Celem uro-
czystoœci by³o zachêcenie najm³odszych uczniów do korzy-
stania z biblioteki szkolnej. Po gruntownym wprowadzeniu
dzieci przyrzek³y, ¿e bêd¹ kochaæ i szanowaæ ksi¹¿ki, korzy-
staæ z ich m¹droœci i sumiennie wype³niaæ obowi¹zki czy-
telnika. Jako czytelnicy biblioteki szkolnej podpisali siê pod
przysiêg¹. Nastêpnie ka¿de z dzieci po raz pierwszy wypo-
¿yczy³o ksi¹¿kê do domu. Uroczystoœæ przygotowa³a bi-
bliotekarka Edyta Chwedoruk.

26 paŸdziernika w szkole odby³o siê œlubowanie i pasowanie
na uczniów klasy pierwszej. W uroczystoœciach uczestni-
czyli uczniowie, nauczyciele, dyrekcja oraz rodzice. Pierw-
szoklasiœci przedstawili czêœæ artystyczn¹ „Królewna
Œmieszka”. Po prezentacji dzieci œlubowa³y przed pocztem
sztandarowym byæ dobrymi Polakami, godnie reprezento-
waæ szko³ê oraz zachowaniem i nauk¹ sprawiaæ radoœæ
rodzicom i nauczycielom. Pani dyrektor drewnianym pió-
rem dokona³a symbolicznego aktu pasowania na ucznia.
Pierwszoklasiœci wraz z wychowawczyniami Sabin¹ Denci-
kowsk¹ i Ma³gorzat¹ Wasilewsk¹ oraz rodzicami udali siê
do klas, gdzie czeka³y na nich dyplomy, upominki od Rady
Rodziców i s³odkoœci przygotowane przez rodziców.

Kiermasz odby³ siê 25 - 26 paŸdziernika w bibliotece szkol-
nej. Celem kiermaszu by³a promocja ksi¹¿ki i czytelnictwa
w œrodowisku szkolnym. Dziêki wspó³pracy z hurtowni¹
i ksiêgarni¹ w Tuliszkowie, sprowadzone zosta³y ksi¹¿ki
o bardzo ró¿norodnej tematyce, pocz¹wszy od lektur, s³ow-
ników, repetytoriów, atlasów, kolorowanek poprzez ksi¹¿ki
kulinarne, poradniki, literaturê m³odzie¿ow¹ i dzieciêc¹.
Ka¿da forma promowania ksi¹¿ki wp³ywa na rozwój czytel-
nictwa.

Rok 2022 zosta³ ustanowiony rokiem Józefa Wybickiego.
W tym roku przypada 200. rocznica œmierci tego poety, któ-
rego najbardziej znanym dzie³em jest Pieœñ Legionów Pol-
skich we W³oszech. Z tej okazji Biblioteka Pedagogicz-
na zorganizowa³a konkurs internetowy dotycz¹cy jego ¿y-
cia i twórczoœci. Jednym z laureatów tego konkursu zosta³
uczeñ naszej szko³y Szymon Derehaj³o z klasy 5b.

Œlubowanie pierwszaków

Szkolny kiermasz ksi¹¿ek

Rok Wybickiego

(a)
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Ocaliæ od zapomnienia Katyñ

Patriotyczne œpiewanie

13 kwietnia br. mia³a miejsce donios³a uroczystoœæ. Szko³a
przyst¹pi³a do programu edukacyjnego „Katyñ... ocaliæ od
zapomnienia”. Podjêto decyzjê o zasadzeniu drzewa po-
œwiêconego pamiêci bohatera pochodz¹cego z naszego re-
gionu - podporucznika rezerwy Leonarda Bieñkowskiego.
Urodzi³ siê on 9 lutego 1912 roku w Janowie Podlaskim. Po
ukoñczeniu Seminarium Nauczycielskiego im. Mieczys³a-
wa Brzeziñskiego w Leœnej Podlaskiej, pracowa³ jako na-
uczyciel w szkole powszechnej w Okopach (gmina Bielska
Wola powiatu warneñskiego). 25 listopada 1936 roku,

ukoñczywszy kurs podchor¹¿ych rezerwy w 22 Pu³ku
Piechoty, zosta³ przydzielony do 50 pp. Po agresji Rosji So-
wieckiej na Polskê zosta³ wywieziony do obozu jenieckiego
w Kozielsku. Zgin¹³ w Katyniu wiosn¹ 1940 roku w wieku
28 lat. W samo po³udnie przed budynkiem szko³y zebrali siê
uczniowie i nauczyciele, by upamiêtniæ 82. rocznicê zbrod-
ni katyñskiej i zasadziæ d¹b pamiêci. Na uroczystoœæ przy-
byli tak¿e goœcie: wójt gminy Romuald Murawski oraz ¿o³-
nierze m³. chor. Grzegorz Fedorowicz i st. sier¿. Pawe³ Ko-
zio³. Symbolicznego posadzenia dokonali: dyrektor Kata-
rzyna Nowik, wójt Romuald Murawski, Ma³gorzata Pawe-
lec, zaproszeni ¿o³nierze oraz przewodnicz¹cy samorz¹du
uczniowskiego. Uczniowie przedstawili siê w repertuarze
pieœni patriotycznych oraz w recytacji poezji katyñskiej.

W roku ubieg³ym szko³a przyst¹pi³a do udzia³u w czwartym
ogólnopolskim konkursie „Do hymnu”, organizowanym
przez Narodowe Centrum Kultury. Pierwszym etapem by³o
uczestnictwo nauczycielki Moniki Bañkowskiej w warszta-
tach muzycznych, organizowanych w £odzi. Nastêpny etap

to przes³uchania konkursowe w szkole. Mia³y siê one odbyæ
jesieni¹, jednak ze wzglêdów bezpieczeñstwa oraz pande-
mii zosta³y wstrzymane. Przes³uchania wznowiono wiosn¹
br. 11 maja szko³a mog³a zaprezentowaæ przygotowany re-
pertuar w kaplicy przy koœciele w Komarnie - Kolonii.
Uczestników wspiera³a gromadka dzieci z oddzia³ów
przedszkolnych, które przygotowa³y flagi z barwami naro-
dowymi. W przes³uchaniach wziêli udzia³ uczniowie klas
1 - 8, wykonuj¹cy trzy pieœni: „Hymn Narodowy”, „Bo¿e
coœ Polskê” oraz „Rotê”. Jury z³o¿one z muzyków, chór-
mistrzów i dyrygentów ocenia³o wystêpy.

W dniach 12 -13 maja uczniowie z Komarna - Kolonii ucze-
stniczyli w wycieczce organizowanej w ramach programu
ministra edukacji i nauki „Poznaj Polskê”.
W wyjeŸdzie edukacyjnym do Wieliczki, Krakowa i Wado-
wic wziê³o udzia³ 32 uczniów z klas 4, 5, 6 i 8. Opiekê peda-
gogiczn¹ sprawowa³y: Agnieszka Typa, Ma³gorzata Pana-
siuk i Monika Demianiuk. Program wycieczki zawiera³
zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce oraz Muzeum ¯up
Krakowskich, Ogród Doœwiadczeñ im. Stanis³awa Lema w
Krakowie i Muzeum Dom Rodzinny Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II w Wadowicach. Pierwszy dzieñ wyjazdu rozpo-
czêliœmy od zwiedzania kopalni soli. Wiêkszoœæ uczniów
po raz pierwszy mia³a mo¿liwoœæ obejrzenia jej z bliska.
Wêdruj¹c podziemnymi korytarzami, poznali historiê ko-
palni oraz odkryli tajemnice komór. Z Wieliczki udali siê do
Krakowa. Przechadzaj¹c siê po Starym Mieœcie w otocze-
niu parku Planty, zobaczyli najwa¿niejsze zabytki królew-
skiego miasta i wys³uchali rozbrzmiewaj¹cego siê, co go-
dzinê hejna³u mariackiego. Po mocy wra¿eñ uczniowie
wyruszyli do Wadowic, rodzinnego miasta Jana Paw³a II.
G³ównym punktem zwiedzania by³o muzeum, które po-
wsta³o w domu rodzinnym Ojca Œwiêtego. Mo¿na tam by³o
zobaczyæ nowoczesn¹ wystawê multimedialn¹, przedsta-
wiaj¹c¹ nie tylko ¿ycie Jana Paw³a II, ale tak¿e Jego nauki
i przes³ania, czas spêdzony w rodzinnym mieœcie i w Waty-
kanie.

17 maja br. uczniowie klasy 1 i 3 pojechali do Bia³egostoku
w ramach przedsiêwziêcia „Poznaj Polskê”. Pierwszym
miejscem zwiedzania by³ Bia³ostocki Teatr Lalek, gdzie
obejrzeli spektakl Sen mi³oœci nocy”. Stamt¹d dzieci uda³y
siê do Piwnicy Lalek, gdzie zgromadzone s¹ lalki, maski,
teatralne rekwizyty, kostiumy, a nawet ca³e dekoracje. Ko-
lejnym punktem wycieczki by³o Akcent Zoo, ale najbar-
dziej wyczekiwan¹ atrakcj¹ okaza³ siê pobyt w Epicentrum,
w strefie Ma³ego Odkrywcy z piêcioma obszarami tema-
tycznymi: Poznawanie i wiedza, Poznaj swoje cia³o, Tech-
nika, Œwiat budownictwa, Energia wody oraz Laboratorium
Ma³ego Odkrywcy. Uczniowie odwiedzili te¿ Pa³ac Branic-
kich, gdzie odby³y siê warsztaty „Myd³o lubi zabawê”.

W dniach 16 -18 wrzeœnia b. odby³ siê 29. fina³ akcji Sprz¹-
tanie Œwiata. Wzorem lat ubieg³ych, uczniowie szko³y wraz
z nauczycielami w³¹czyli siê do porz¹dkowania wydzielo-

Poznawali Wieliczkê, Kraków i Wadowice

Wizyta w Bia³ymstoku

Wszystkie œmieci s¹ nasze

„
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nych terenów. Bior¹c udzia³ w takiej akcji, istotne jest,
abyœmy zmienili swoje codzienne przyzwyczajenia na bar-
dziej przyjazne œrodowisku.

20 wrzeœnia w oddziale przedszkolnym dzieci starszych
fetowano Dzieñ Przedszkolaka. W tym dniu odby³y siê gry
i zabawy oraz ró¿ne konkurencje z nagrodami. Wszyscy siê
dobrze bawili, zachowuj¹c zdrow¹ rywalizacjê.

Dzieñ g³oœnego czytania to jedno z przyjemnych i po¿y-
tecznych wydarzeñ. Inicjatywa powsta³a 21 lat temu w Pol-
skiej Izbie Ksi¹¿ki. 29 wrzeœnia by³ dla uczniów klasy szó-
stej okazj¹, aby propagowaæ czytelnictwo wœród najm³od-
szych. Szóstoklasiœci pod kierunkiem wychowawczyni
Agnieszki Typa czytali g³oœno ulubione ksi¹¿ki dzieciom z
oddzia³ów przedszkolnych oraz uczniom klas 1 - 2. Spotka-
nie sta³o siê równie¿ okazj¹ do budowania wiêzi rówieœni-
czych i wspólnego spêdzenia czasu. Podsumowaniem akcji
czytelniczej by³o wspólne wykonywanie prac plastycz-
nych, zainspirowanych prze¿yciami po wys³uchanych baj-
kach.

7 paŸdziernika br. odby³a siê uroczystoœæ œlubowania i pa-
sowania na uczniów dzieci klasy pierwszej oraz dwojga
uczniów z klasy drugiej, rozpoczynaj¹cych we wrzeœniu na-
ukê w naszym kraju. Rozpoczê³a j¹ czêœæ artystyczna w wy-
konaniu uczniów klasy pierwszej i drugiej. Uczniowie

Dzieñ przedszkolaka

Umiejêtnoœæ g³oœnego czytania

Œlubowanie pierwszaków

dumnie prezentowali umiejêtnoœci s³owno - wokalne.
W drugiej czêœci spotkania, przed pocztem sztandarowym
pierwszaki z³o¿y³y œlubowanie, po którym dyrektor Kata-
rzyna Nowik dokona³a piórem pasowania na ucznia. Dy-
rektor ¿yczy³a dzieciom wielu sukcesów w nauce, a tak¿e
wielu piêknych chwil spêdzonych w szkole.

7 paŸdziernika br. œwiêtowano w szkole Œwiatowy Dzieñ
Tabliczki Mno¿enia. Uczniowie klasy 4 wykonali plakaty,
których motywem przewodnim by³a matematyka, a dok³ad-
niej tabliczka mno¿enia. Uczniowie klas 4, 5, 6 i 8 podczas
lekcji matematyki zmierzyli siê z ró¿nymi dzia³aniami, któ-
re przygotowa³a nauczycielka matematyki Aneta Kowal-
ska-Nitek. Najlepsi dostali odznaki z logo konkursu oraz
certyfikat mistrza tabliczki mno¿enia.

O tym jak uroczy jest jesieni¹ Kazimierz nad Wis³¹ prze-
konali siê 8 paŸdziernika br. uczniowie klas 1 i 2, którzy
pojechali tam w towarzystwie Moniki Bañkowskiej i Ur-
szuli Szewczuk. Program wycieczki zawiera³ podró¿ po
Kazimierzu Dolnym, zwiedzanie Muzeum Nadwiœlañskie-
go oraz udzia³ w warsztatach wyrobu kazimierskich kogu-
tów. Grupa wybra³a siê na spacer przez w¹wóz i dzielnie
wesz³a na Górê Trzech Krzy¿y. Stamt¹d podziwiano widoki
miasta. Zwiedzili te¿ wnêtrze koœcio³a farnego pw. œw. Jana
Chrzciciela i œw. Bart³omieja. Atrakcj¹ by³ rejs statkiem po
Wiœle. Du¿e zainteresowanie wywo³a³y warsztaty z wypie-
kania kogutów.

13 paŸdziernika zorganizowana zosta³a uroczysta akademia
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przygotowa³y j¹ na-
uczycielki Beata Kozio³-Œwierczewska i Agnieszka Typa
z uczniami klasy 4 i 6 oraz Ma³gorzata Pawelec z oddzia³em
przedszkolnym. Na uroczystoœæ przybyli przedstawiciele
w³adz samorz¹dowych i emerytowani pedagodzy. Ucznio-
wie podziêkowali w³adzom gminy, pani dyrektor, nauczy-
cielom i pracownikom szko³y za trud wk³adany w edukacjê
m³odego pokolenia i ¿yczyli wielu sukcesów w pracy zawo-
dowej. Cz³onkowie samorz¹du uczniowskiego wrêczyli na-
uczycielom i pracownikom szko³y samodzielnie przygoto-
wane upominki.

W dniach 19 - 21 paŸdziernika br. uczniowie klas 4, 5, 6 i 8
pojechali wraz z opiekunami Ma³gorzat¹ Panasiuk, Ag-
nieszk¹ Typa i Monik¹ Demianiuk na trzydniow¹ wyciecz-
kê do Malborka, Gdañska, Gdyni i Grunwaldu. Celem wy-
cieczki by³o przede wszystkim poznanie historii Polski,
oraz odkrywanie polskiego dziedzictwa narodowego i kul-
turowego.

Uroczyste œwiêto z okazji odzyskania przez Polskê Niepod-
leg³oœci oraz œwiêtowanie tego wielkiego wydarzenia od-
by³o siê w szkole 10 listopada br. Tego dnia oddano czeœæ
i chwa³ê tym, dziêki, którym po 123. latach niewoli odro-
dzi³a siê niepodleg³a Polska.
11 listopada to symbol mi³oœci do ojczyzny, walki o wol-
noœæ, symbol wiary i zwyciêstwa. Program s³owno - mu-
zyczny zaprezentowali uczniowie przygotowani przez Mo-
nikê Bañkowsk¹ oraz Edytê Solarsk¹. Tego dnia kolejny raz
szko³a wziê³a czynny udzia³ w akcji „Szko³a do hymnu”.

Dzieñ tabliczki mno¿enia

Uroki Kazimierza Dolnego

Nauczycielom w podziêce

Poznawali Pomorze

Œwiêto Niepodleg³oœci

(a)
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Przedszkolaki poza obowi¹zkowymi zajêciami dydaktycz-
nymi aktywnie uczestnicz¹ w organizowanych w przedszko-
lu uroczystoœciach, imprezach i spotkaniach edukacyjnych.
Niecodzienny i atrakcyjny charakter tych spotkañ pozwala
zaprezentowaæ dzieciom umiejêtnoœci i wiadomoœci zdobyte
w przedszkolu oraz wp³ywa na integracjê œrodowiska rodzin-
nego i przedszkolnego.

W bie¿¹cym roku kalendarzowym ze wzglêdu na pandemiê
covid -19 nie mogliœmy goœciæ babæ i dziadków w naszym
przedszkolu. Jednak przedszkolaki nie zapomnia³y o swoich
najbli¿szych. Dzieci sk³ada³y ¿yczenia w formie nagrañ in-
ternetowych. Ka¿da grupa przygotowa³a czêœæ artystyczn¹
z³o¿on¹ z wierszyków i piosenek, które wychowawcy prze-
s³ali do obejrzenia dziadkom.

26 stycznia w naszym przedszkolu goœciliœmy ratowników
medycznych. Celem spotkania by³o zapoznanie dzieci ze
specyfik¹ zawodu ratownika oraz przygotowaniem przed-
szkolaków do wykonywania prostych czynnoœci udzielania
pierwszej pomocy. Dzieci mia³y okazjê zobaczyæ jak wygl¹-
da strój i wyposa¿enie ratowników, oraz bardzo chêtnie ucze-
stniczy³y w zajêciach praktycznych prowadzonych przez ra-
towników.

9 lutego odby³y siê warsztaty kulinarne. W trakcie zajêæ dzie-
ci mia³y mo¿liwoœæ samodzielnego wykonania zdrowych
ciasteczek i batoników z ró¿nych ziaren, p³atków i masy figo-
wej. Zajêcia kulinarne pozwoli³y, poprzez zabawê pokazaæ
dzieciom, ¿e s³odycze mog¹ mieæ postaæ zdrowych przek¹-
sek. Przedszkolaki wykaza³y siê du¿ym zaanga¿owaniem,
aktywnoœci¹ i zapa³em w przygotowaniu kulek mocy czy ba-
tonów si³y.

Pachn¹ce, kolorowe myde³ka, od zawsze by³y dla dzieci
elementem zabaw podczas k¹pieli. Warsztaty mydlarskie,
w których uczestniczy³y przedszkolaki ukaza³y dzieciom,
i¿ powszechnie znane myd³o, mo¿e nie tylko staæ siê atrybu-
tem czystoœci, ale równie¿ niepowtarzalnym, pachn¹cym
dzie³em sztuki. G³ównym zadaniem dzieci by³o stworzenie

Dzieñ Babci i Dziadka

Spotkanie z ratownikami medycznymi

Warsztaty kulinarne

Warsztaty mydlarskie

w³asnego myde³ka glicerynowego w wybranym przez siebie
kszta³cie, kolorze i zapachu. Dzieci za pomoc¹ zmys³ów zdo-
by³y nowe doœwiadczenia.

10 lutego odby³ siê w przedszkolu bal karnawa³owy. Przed-
szkolaki przebrane w ró¿ne bajkowe postacie œwietnie bawi-
³y siê uczestnicz¹c we wspólnych zabawach i tañcach. Na za-
koñczenie zabawy na dzieci czeka³ s³odki poczêstunek i foto-
budka, w której ka¿dy móg³ zrobiæ pami¹tkowe zdjêcie.

W naszym przedszkolu odby³a siê druga edycja konkursu re-
cytatorskiego wierszy J. Brzechwy i J. Tuwima. Konkurs za-
chêci³ wiele przedszkolaków do uczestnictwa. Dzieci recyto-
wa³y wybrane przez siebie wiersze. Niejednokrotnie wystêp
wzbogacony by³ o rekwizyty i efektowne kostiumy. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a laureaci nagrody.

21 marca przedszkolaki wita³y wiosnê. Uczci³y jej przyj-
œcie piosenkami i wierszykami. Odgadywa³y zagadki i bra³y
udzia³ w innych zadaniach przygotowanych przez Alicjê
WoŸniak, odpowiedzialn¹ za zorganizowanie tego dnia. Na
zakoñczenie dzieci uczestniczy³y w pochodzie z kwiatami
ulicami Konstantynowa.

Bal karnawa³owy

Konkurs recytatorski

Powitanie wiosny
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Dzieñ Ziemi

Spotkanie z artystk¹ ludow¹
„Pisanki, pisanki jajka malowane...”

Spektakl teatralny „Szalony koszyk wielkanocny”

Kino w przedszkolu

Zajêcia czytelnicze

Dzieñ dziecka

22 kwietnia obchodziliœmy Dzieñ Ziemi. Ziemia to nasz dom
i bezcenny skarb, o który trzeba dbaæ i chroniæ przed zanie-
czyszczeniami. Uroczystoœæ zorganizowa³a Magda Nurzyñ-
ska. Dzieci wykaza³y siê du¿¹ wiedz¹ na temat ochrony œro-
dowiska i segregacji odpadów. Utworzy³y kodeks Ma³ego
ekologa”, który zobowi¹za³y siê przestrzegaæ, aby nasza pla-
neta by³a piêkna i czysta.

13 kwietnia goœciliœmy w naszym przedszkolu Zofiê Bobryc-
k¹, artystkê ludow¹ z Janowa Podlaskiego, która dekoruje pi-
sanki woskiem. Zaprezentowa³a dawn¹ technikê ozdabiania
jaj, a nastêpnie ka¿dy chêtny przedszkolak pod kierunkiem
artystki móg³ samodzielnie udekorowaæ w³asn¹ pisankê.

Pracownicy GOCK w Leœnej Podlaskiej przedstawili przed-
szkolakom spektakl teatralny ,Szalony koszyk wielkanoc-
ny”. Spektakl opowiada³ o przygodach zwierz¹t, które poma-
ga³y wielkanocnemu Zaj¹cowi w przygotowaniu koszyka
wielkanocnego. Bogata scenografia oraz niepowtarzalnoœæ
przebrañ artystów sprawi³y, ¿e wystêp cieszy³ siê du¿ym za-
interesowaniem dzieci.

Opiekunki grup Biedronek i S³oneczek zorganizowa³y przed-
szkolakom kino w przedszkolu. Jak w prawdziwym kinie na
wielkim ekranie dzieci obejrza³y bajki wybrane przez panie.
Przypomniano zasady kulturalnego i cichego zachowania
podczas seansu. Zaciemnione okna i popcorn przygotowany
przez panie wprowadzi³ w nastrój prawdziwego kina.

Panie z Gminnej Biblioteki Publicznej Iwona Charko i Pa-
trycja Podgajna przychodzi³y do przedszkola i czyta³y dzie-
ciom ksi¹¿ki. Zajêcia czytelnicze odbywa³y siê raz w tygod-
niu w ka¿dej grupie wiekowej. Spotkania rozwija³y zaintere-
sowania czytelnicze najm³odszych.

Dzieñ dziecka to jeden z najradoœniejszych dni, na który cze-
kaj¹ m³odsze i starsze przedszkolaki. By³ to dzieñ wyj¹tko-
wy, pe³en ¿yczeñ, uœmiechów, radoœci i niespodzianek. Tego
dnia pojawi³a siê pani wodzirej, która anga¿owa³a przedszko-

laki do wspólnej zabawy. By³y konkursy, zabawy taneczne,
gry zespo³owe oraz smaczny poczêstunek. Najwiêksz¹ atrak-
cj¹ by³ dmuchaniec, z którego przedszkolaki mog³y korzy-
staæ przez ca³y dzieñ.

„

Wycieczka przedszkolna - Dzieñ przygody w Siedlcach

Dzieñ mamy i taty

Miêdzynarodowy Dzieñ Kropki

Ogólnopolski Dzieñ Przedszkolaka

Dzieñ Edukacji Narodowej

(a)

Przedszkolaki z najstarszych grup w dniach 5 i 6 czerwca wy-
jecha³y na wycieczkê Dzieñ przygody w Siedlcach. Dzieci
wziê³y udzia³ w spektaklu teatralnym w teatrze. Odwiedzi³y
hodowlê alpak. W warsztatach na kulinarnym poddaszu od-
krywa³y smaki i zapachy. Tworzy³y wizualizacjê herbat oraz
przygotowa³y pizzê, któr¹ zjad³y na miejscu.

Maj jest miesi¹cem, w którym goœcimy w przedszkolu rodzi-
ców. Dzieci przygotowuj¹ wystêpy dla ukochanych mam i ta-
tusiów. W tym roku, tak¿e nie mog³o zabrakn¹æ tej uroczys-
toœci. W poszczególnych grupach zosta³y zaprezentowane
monta¿e s³owno - muzyczne z³o¿one z wierszy piosenek oraz
tañców. Po wystêpach dzieci wrêczy³y rodzicom w³asnorêcz-
nie wykonane upominki. Na zakoñczenie odby³ siê wspólny
poczêstunek.

Miêdzynarodowy Dzieñ Kropki to coraz bardziej popularne
œwiêto kreatywnoœci, odwagi i zabawy.
16 wrzeœnia przedszkolaki wziê³y udzia³ w zabawach zorga-
nizowanych przez nauczycieli, które rozwijaj¹ talenty i umo-
¿liwiaj¹ najm³odszym poznanie swoich mocnych stron.
Przedszkolaki wykonywa³y prace plastyczne z krop¹ w roli
g³ównej, bawi³y siê uk³adaj¹c kompozycje z kropek. Tego
dnia by³o kolorowo i radoœnie.

20 wrzeœnia obchodziliœmy Ogólnopolski Dzieñ Przedszko-
laka. Œwiêto to ma na celu podkreœlenie wagi edukacji przed-
szkolnej w rozwoju i edukacji dzieci oraz przyczyniæ siê do
popularyzacji wychowania przedszkolnego. W tym dniu na
dzieci czeka³o mnóstwo niespodzianek przygotowanych
przez wychowawców grup. W ka¿dej grupie, dzieci bra³y
udzia³ w zabawach, konkursach, tañcach. By³y te¿ drobne
upominki, pami¹tkowe medale i dyplomy oraz s³odki poczê-
stunek.

Dzieñ Edukacji Narodowej to wyj¹tkowe œwiêto dla pracow-
ników oœwiaty. Nasze przedszkolaki podziêkowa³y swoim
paniom i pracownikom przedszkola za trud w³o¿ony w ich
nauczanie i wychowanie. W tym uroczystym dniu dzieci piê-
cioletnie z grup Pszczó³ek i Krasnoludków pod kierunkiem
pañ: Ma³gorzaty Kolenda i Agaty WoŸniak zaprezentowa³y
siê najlepiej jak umia³y. Nie zabrak³o wierszy, ¿yczeñ, piose-
nek, które w ca³oœci stworzy³y piêkne podziêkowanie za co-
dzienn¹ troskê, oddanie i serdecznoœæ. Na zakoñczenie dzieci
wrêczy³y wychowawcom i pracownikom obs³ugi laurki.
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6 marca br. z parku Platerów wystartowa³o ponad 200 bie-
gaczy w ró¿nym wieku, zdecydowanych uczestniczyæ
w X edycji Biegu Tropem Wilczym. Na starcie stawili siê
mieszkañcy: Konstantynowa, Cicibora Du¿ego, Jakówek,
Janowa Podlaskiego, Klonownicy, Leœnej Podlaskiej, No-
wego Paw³owa, Ostrowia, Peredy³a, Raczek, Sarnak, Sie-

dlec, Solinek, Starego Bubla, Witoldowa, Wólki Plebañ-
skiej, Warszawy i Zakalinek. Niektórzy ze startuj¹cych bie-
gali wczeœniej w Hiszpanii i Niemczech. Lokalnym organi-
zatorem wydarzenia by³o Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi
Konstantynowskiej. Bieg poprzedzi³o zapalenie zniczy pod
tablic¹ poœwiêcon¹ ¿o³nierzowi AK ppor. Miko³ajowi Pa-
tejukowi ps. Mikuœ. Minut¹ ciszy uczczono potem pamiêæ
walcz¹cych o wolnoœæ ojczyzny. Ka¿dy z uczestników ot-
rzyma³ pami¹tkow¹, bia³¹ koszulkê, specjalne wydrukowa-
n¹ pocztówkê, a na mecie okolicznoœciowy medal. Mimo

niskiej temperatury, humory dopisywa³y. Impreza rekreacyj-
na w parku mia³a te¿ charakter charytatywny. Wœród uczest-
ników przeprowadzono zbiórkê na pomoc walcz¹cej Ukra-
inie.
Bieg Tropem Wilczym organizowany jest co roku w ca³ej
Polsce. Celem tego wydarzenia jest oddanie ho³du ¿o³nie-
rzom polskiego podziemia antykomunistycznego, dzia³aj¹-
cego w latach 1944 - 1963, w obrêbie przedwojennych gra-
nic RP- tzw. ¯o³nierzom Wyklêtym. Bieg honorowy odbywa
siê na dystansie 1963 m. Liczba ta symbolizuje rok, w któ-

rym zamordowany zosta³ ostatni z ¯o³nierzy Wyklêtych -
Józef „Lalek” Franczak.
- Co roku jest wiêcej uczestników, bieg cieszy siê coraz
wiêksz¹ popularnoœci¹ wœród naszych mieszkañców. Uda³o
mi siê równie¿ przebiec dziœ t¹ trasê. Bardzo siê cieszê, ¿e ta
cenna inicjatywa stowarzyszenia jest kontynuowana pod-
kreœla wójt gminy Konstantynów Romuald Murawski.

- Biorê udzia³ w tym biegu od samego pocz¹tku, odk¹d za-
czê³y siê tu w Konstantynowie zawsze w nich uczestniczê.
Jest to ju¿ w moim domu tradycja mówi jeden z uczestni-
ków biegu. Niedzieln¹ imprezê zakoñczy³o ognisko w parku
z pieczeniem kie³basek. ( )

-

-

a
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5 kwietnia br. w Gminnym Centrum Kultury w Konstantyno-
wie odby³o siê wrêczenie sportowcom nagród wójta gminy
za osi¹gniête wyniki sportowe oraz osi¹gniêcia w dzia³al-
noœci sportowej za rok 2021 r. Nagrody wraz z podziêkowa-
niami przekazywa³ osobiœcie wójt Romuald Murawski wraz
z przewodnicz¹cym Rady Gminy Tadeuszem Hryciukiem.

Nagrodê w³adz gminy otrzymali: Miko³aj Kociubiñski i To-
masz Kociubiñski (obaj reprezentuj¹ gminê w wyciskaniu
sztangi le¿¹c) oraz dru¿yna koszykówki w sk³adzie: ¯aklina
Góra, Natalia Kie³kowicz, Maja Korolczuk, Hanna Nitycho-
ruk, Izabela Ochnik, Natalia Szymko, Malwina Swi¹tek, Ni-
kola Tymoszuk, Klaudia Waszczuk, Zuzanna Waszczuk,
Martyna Wawryniuk i trener Dariusz Domitrz. Nie zabrak³o
podziêkowañ, gratulacji i ¿yczeñ dalszych sukcesów. ( )a

40 osób doros³ych i dzieci z Konstantynowa i Janowa Podla-
skiego skorzysta³o z porad goœci z Korei, gotowych przybli-
¿yæ sekrety rodzimej plastyki i kuchni. Na zaproszenie dy-
rektora Gminnego Centrum Kultury Ilony Niewêg³owskiej,
2 sierpnia do Konstantynowa przybyli kolejny raz cz³onkowie
Stowarzyszenia Kulturalnego Polska - Korea ONGGI. By³
wœród nich prof. Soon Chul Park, którego ciekaw¹ wystawê

rysunków eksponuje obecnie galeria sztuki we Fromborku.
Wizyta na po³udniowym Podlasiu stanowi³a okazjê do po-
dzielenia siê cz¹stk¹ kultury koreañskiej. Goang Hyon Kim
poprowadzi³ warsztaty klejenia popularnych w Azji lampio-
nów z papieru czerpanego. Dzieci wybiera³y kolorowy papier,
a doroœli bia³y. Najpierw w janowskim Zamku Biskupim lam-
piony wykonywa³y dwie grupy dzieci z Ukrainy. PóŸniej ko-
reañsk¹ sztukê pozna³y dzieci i doroœli w konstantynowskim
GCK. Dzieñ zakoñczy³y warsztaty gotowania potrawy jap-
chae dla doros³ych. Danie sk³ada siê z warzyw, wo³owiny
i makaronu. Sekret wykwintnego smaku japchae polega na
usma¿eniu oddzielnie miêsa i warzyw, a nastêpnie zmieszaniu
ich z gotowanym makaronem, sojowym i olejem sezamo-
wym.

Ponoæ smakuje wybornie. Zajêcia plastyczne i kulinarne za-
proponowane przez Koreañczyków cieszy³y siê ogromnym
zainteresowaniem. Gotowe lampiony i japchae zosta³y zabra-
ne przez uczestników do domów, by zachwycili siê nimi rów-
nie¿ cz³onkowie rodzin. (g)
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Pierwsza niedziela czerwca up³ynê³a w parku Platerów
pod znakiem wyœmienitej zabawy. Zorganizowany tam
Piknik Rodzinny przyci¹gn¹³ t³umy mieszkañców w ró¿-
nym wieku. Na brak atrakcji nikt nie narzeka³.

- Cieszê siê ogromnie, ¿e imprezie przygotowanej przez
wójta gminy, Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹ i Gminne
Centrum Kultury towarzyszy³a s³oneczna pogoda i atmo-
sfera beztroskiego pikniku. Aura zachêci³a liczne grono
ludzi do odwiedzenia parku. Ju¿ dawno nie mieliœmy
w Konstantynowie równie udanej imprezy plenerowej -
zapewnia Ilona Niewêg³owska, dyrektor GCK.

Najm³odsi z przyjemnoœci¹ s³uchali i ogl¹dali popisy ró-
wieœników dzia³aj¹cych w zespo³ach artystycznych zwi¹-
zanych z GCK i anga¿owali siê do zabaw animacyjnych w
plenerze. Doroœli z podziwem przygl¹dali siê zrêcznoœci
zawodników z Federacji Karate Kyokushin, prezentuj¹-
cych wschodni¹ sztukê walki pod okiem senseia Mariusza
Wajszczuka. Stra¿acy z miejscowej jednostki OSP przy-
gotowali dla chêtnych tor przeszkód, warsztaty pierwszej
pomocy i prezentacjê sprzêtu u¿ywanego w akcjach ra-
towniczych. Dzieci mog³y przymierzyæ stra¿ackie he³my
i usi¹œæ za kierownic¹ wozu bojowego. Harcerze z bial-

skiego Hufca ZHP Bia³a Podlaska rozbili obóz, w którym
mi³oœnicy przygody mogli poœpiewaæ i poczuæ siê niczym
na wêdrownym szlaku. Harcerze zaproponowali te¿ po-
moc przy wyplataniu efektownych warkoczy. Gminne
Centrum Kultury oprócz przygotowania popisów scenicz-
nych zaproponowa³o uczestnikom: loteriê fantow¹, wy-
platanie warkoczyków, anga¿uj¹ce dzieci i doros³ych
warsztaty string-art (wbijanie gwoŸdzi w drewniane po-
d³o¿e) i puszczanie mydlanych baniek. Gminna Bibliote-
ka Publiczna zaproponowa³a mi³oœnikom dobrej ksi¹¿ki
spotkanie autorskie z pisark¹ Monik¹ Oworuszko, stoisko
biblioteczne z bestsellerami czytelniczymi oraz nieco-
dzienny konkurs na przebranie w ulubion¹ postaæ literac-
k¹. Ten ostatni spotka³ siê z entuzjastycznym przyjêciem.
Atrakcj¹ dla milusiñskich by³y sponsorowane przez wójta
gminy: dmuchana zje¿d¿alnia, anga¿uj¹cy tor przeszkód

oraz basen z pi³eczkami. W s³oneczne popo³udnie powo-
dzeniem cieszy³y siê stoiska z wat¹ cukrow¹, popcornem,
goframi i lodami. Piknik rodzinny wzbogacony zosta³ wy-
stawami rêkodzie³a artystycznego, przygotowanymi
przez Dom Pomocy Spo³ecznej i Warsztat Terapii Zajê-
ciowej w Konstantynowie. W czasie trwania pikniku
uczestnicy mogli zwiedzaæ Pa³ac Platerów, gdzie czynne
s¹ dwie zajmuj¹ce widza wystawy „Nie czas na nudê - har-
cerska alternatywa” oraz „Sznurkiem wyplatane”. Wójt
gminy Romuald Murawski wrêczy³ nagrody uczestnikom
konkursu makramy „Sznurkiem wyplatane”, wspó³finan-
sowanego przez starostê bialskiego. W parkowej prze-
strzeni doskonale sprawdzi³y siê sprzêt nag³aœniaj¹cy i fo-
tograficzny, zakupiony z funduszy Narodowego Centrum
Kultury w ramach projektu Konwersja Cyfrowa Domów
Kultury. Wiele rodzin skorzysta³o z p³on¹cego ogniska, by
upiec na nim kie³baski. Zdaniem uczestników piknik nale-
¿a³ do bardzo udanych, co do przekonuje organizatorów
do czêstszego zapraszania mieszkañców na ³ono natury.

(g)
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Dwa tygodnie ferii zimowych up³ynê³y konstantynow-
skim dzieciom pod znakiem przygody i relaksu od zajêæ
szkolnych. Instruktorzy Gminnego Centrum Kultury za-
dbali, aby program zajêæ by³ urozmaicony, umo¿liwiaj¹cy
³¹czenie przyjemnego z po¿ytecznym. Z oferty skorzysta-
³o 29 dzieci.

- Postara³yœmy siê, aby proponowane malcom zajêcia by-
³y nietuzinkowe, zachêcaj¹ce do codziennej obecnoœci
w naszym oœrodku. Spotkania zapewnia³y wszechstronny
rozwój uczestników, uwzglêdnia³y ich zainteresowania,
predyspozycje i chêci - informuje Ilona Niewêg³owska,
dyrektor konstantynowskiej placówki. Cykl codziennych
zajêæ w GCK rozpoczêto teleturniejem walentynkowym,
w czasie, którego dzieci rozwi¹zywa³y zagadki i ³ami-
g³ówki zwi¹zane z Dniem Zakochanych. Powodzeniem
cieszy³y siê zajêcia plastyczne umo¿liwiaj¹ce wykonywa-
nie serc string art, karmników dla ptaków, piniaty i rêcznie
malowanych koszulek. Pomys³owoœæ m³odych plastyków
nie zna³a granic. Zainteresowani mogli uczestniczyæ
w odp³atnych warsztatach ceramicznych, podczas któ-
rych Magdalena Szczepañska instruowa³a jak wykonaæ
z gliny instrumenty muzyczne.
Wiele emocji dostarczy³y dzieciom eksperymenty che-
miczne umo¿liwiaj¹ce sprawdzenie, na czym polegaj¹ tê-
czowe skitelsy, wybuchaj¹ce wulkany pe³ne barw czy zni-
kaj¹cy w oczach dzieci atrament. Pod okiem instruktorów
najm³odsi usi³owali z dobrym skutkiem przygotowaæ
pizzerinki i naleœniki z niespodziankami. Smakowa³y le-
piej ni¿ w domu. Gry i zabawy klubowe uzupe³niane by³y
zajêciami rekreacyjnymi na zewn¹trz budynku, aby
uczestnicy mogli aktywnie realizowaæ has³o „w zdrowym
ciele zdrowy duch”.
Pouczaj¹ca okaza³a siê wyprawa do rodzinnego domu
dziecka w Konstantynowie, prowadzonego przez rodzinê
Szymczuków. Drugi tydzieñ ferii rozpocz¹³ siê nieco-

dziennymi warsztatami „misja robotyka”, umo¿liwiaj¹ce
milusiñskim budowanie pojazdów z klocków lego i wpro-
wadzaniu ich (po zaprogramowaniu) w ruch. Wiele emo-
cji dostarczy³o najm³odszym spotkanie ze studentami
bialskiej PSW. Dzieci dowiedzia³y siê, jak wa¿ny i odpo-
wiedzialny jest zawód pielêgniarki. Same mog³y zmie-
rzyæ ciœnienie i temperaturê cia³a oraz banda¿owaæ
koñczyny. Cz³onkowie studenckiego ko³a wolontariatu
„Przyjaciel serca” spotkali siê te¿ z doros³ymi miesz-
kañcami Konstantynowa, przybli¿aj¹c zajmuj¹cy temat
antyodpornoœci. Wyj¹tkowo udana okaza³a siê wycieczka
do Siedlec, zorganizowana przy wsparciu Szko³y Tañca
i Zabawy Judyty Kieruczenko. 39 malców odwiedzi³o
park trampolin i krêgielniê. Mi³oœnicy muzyki rozrywko-
wej mieli okazjê wzi¹æ udzia³ w warsztatach karaoke
i zmierzyæ siê z ulubionymi szlagierami. Zajêcia z mikro-
fonem uœwiadomi³y, ¿e œpiewanie bez fa³szów jest znacz-
nie trudniejsze i stresuj¹ce, ni¿ mog³oby siê wydawaæ.

Dziêki karaoke dzieci mog³y wyraziæ emocje i poczuæ siê,
choæ przez chwilê scenicznymi gwiazdami. Emocjonu-
j¹cy by³ fina³ ferii zorganizowany w parku Platerów. Op-
rócz gier i zajêæ rekreacyjnych, zaproponowano dzieciom
ognisko z pieczonymi kie³baskami i jab³kami, pyszn¹
piankê i gor¹c¹ herbatê. Pogoda tego dnia dopisa³a, wiêc
bawiono siê w radosnej atmosferze. Zdaniem rodziców,
instruktorzy GCK wykazali siê nie lada inwencj¹, gwa-
rantuj¹c ich pociechom dwa tygodnie beztroskiego relak-
su. (g)
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Od marca 2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana
Sawczuka w Konstantynowie realizuje projekt „Z bibliotek¹
w tysi¹ce podró¿y w nieznane” w ramach BLISKO - Biblio-
teka | Lokalnoœæ | Inicjatywy | Spo³ecznoœæ | Kooperacja |
Oddolnoœæ z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
2.0, na który biblioteka otrzyma³a na dwuletnie dzia³ania do-
finansowanie w kwocie 137 tys. 500 z³.
Celem dzia³añ jest wzmocnienie roli biblioteki jako „trzecie-
go miejsca” jednocz¹cego spo³ecznoœæ lokaln¹ dzia³aniami
kulturalnymi poprzez: rozwijanie lokalnych partnerstw;
wzmacnianie kompetencji pracowników bibliotek, pozwala-
j¹cych na rozpoznanie potrzeb i potencja³u kulturowego
cz³onków lokalnych spo³ecznoœci; wymianê doœwiadczeñ
z innymi beneficjentami w skali kraju; w³¹czenie nowych
œrodowisk w dzia³alnoœæ biblioteki i aktywizacjê spo³eczno-
œci lokalnej.

Przewodnikami literackimi projektu „Z Bibliotek¹ w tysi¹ce
podró¿y w nieznane” s¹ ró¿ne utwory literackie, które zabie-
raj¹ odbiorców projektu w 5 podró¿y: „Ch³opi” - W³ads³awa
Reymonta - podró¿ kulturalna: Dziedzictwo przodków,
„Alicja w Krainie Czarów” - Lewisa Carrolla - podró¿ w cza-
sie i przestrzeni: Biblioteka Twoim trzecim miejscem, „Ry-
jówka Przeznaczenia” - Tomasza Samojlika - podró¿ huma-
nitarna: Nie mogê ¿yæ bez ludzi i natury, „Pan Samochodzik”
- Zbigniewa Nienackiego - podró¿ lateralna: Na przekór
schematom oraz „Mistrz” - Andy Andrewsa - podró¿ empi-
ryczna: Jak robi¹ to inni.
Biblioteka w pierwszym roku projektowym nawi¹za³a part-
nerstwa z lokalnymi instytucjami i organizacjami, z którymi
przeprowadzi³a wiele dzia³añ i uczestniczy³a w szkoleniach.
Okazj¹ do bli¿szego poznania siê partnerów by³y wspólne
wyjazdy: piêciodniowy wyjazd studyjny, podczas którego
uczestnicy m.in. odwiedzili dolnoœl¹skie biblioteki w D³ugo-
polu Zdroju, Strzelinie i Wi¹zowie, wziêli udzia³ w szkole-
niach przygotowanych przez partnera-Bibliotekê Akademii
Bialskiej i wolontariuszy z Fundacji Euroweek oraz w war-
sztatach w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju,
a tak¿e wyjazd do Warszawy do Muzeum Archidiecezji War-
szawskiej (na wystawy: oraz malarstwa
Zdzis³awa Beksiñskiego, Stanis³awa Koguciuka iAgaty Jó¿-
wiak) oraz do Teatru Scena Wspó³czesna na sztukê „Obser-
wujê Ciê”.
Bibliotekarze z powiatu bialskiego oraz reprezentanci part-
nerskich instytucji i organizacji, a tak¿e czytelnicy mogli
wzi¹æ udzia³ w oœmiu szkoleniach oraz ró¿norodnych warsz-
tatach podczas Rodzinnego Pikniku w czerwcu oraz pikniku

Sakrum i profanum

„Z bibliotek¹ w tysi¹ce podró¿y w nieznane” w sierpniu.
Podczas pikników mieszkañcy gminy Konstantynów mieli
okazjê zapoznaæ siê bli¿ej z ofert¹ biblioteki, uczestniczyæ
w wielu aktywnoœciach, nawi¹zuj¹cych do przewodnich ut-
worów literackich. Warsztaty przygotowali i poprowadzili
partnerzy:
- Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Konstantynowie - gry, za-
bawy, quizy, fotobudki;
- Zespó³ Ludowy Paw³owianki z Gminnego Centrum Kultu-
ry w Janowie Podlaskim - nauka ludowych przyœpiewek, pre-
zentacja podlaskiego stroju ludowego, rozpoznawanie i w³a-
œciwoœci zió³;
- Warsztat Terapii Zajêciowej w Konstantynowie - wykona-
nie dekoracji technik¹ StringArt;
- Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Konstantynowskiej -
Rocznik Konstantynowski w³óczkowe laleczki;
- Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Konstantynowie „Super Ba-
beczki” - kwiaty z krepiny;
- Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Derle - nawijanie w³óczki i ak-
cesoria do tkania;
- Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie - wykonanie
z makramy breloczków do kluczy;
- Fundacjê Wielkiej Matki - malowanie na wodzie (technika
Ebru);
- Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka
w Konstantynowie - wydruki 3D, Klub M³odzi duchem i Gó-
ry, biblioteka na kocyku, kiszenie kapusty, lepienie piero-
gów.
W sierpniu uczestników pikniku zachwyci³ niecodzienny
spektakl malowany piaskiem „Alicja w Krainie Czarów”
(Fundacji Wielkiej Matki).
Dziêki projektowi w naszym otoczeniu pojawi³y siê kwietne
³¹czki: przed bibliotek¹, przy przedszkolu oraz w przydomo-
wych ogródkach, powsta³y kreatywne interpretacje postaci
literackich, za które przebierali siê czytelnicy bior¹cy udzia³
w konkursie „Przebranie za postaæ literack¹”, zebrano ksi¹¿-
ki w akcji „Sadzonka za ksi¹¿kê” (dêby przekaza³o Nadle-
œnictwo Bia³a Podlaska, a ksi¹¿ki zosta³y przekazane do pla-
cówek „Wspólny Œwiat”), przekazano karmê do Schroniska
dla Zwierz¹t „Azyl” (œrodki zebrano podczas akcji „Poma-
ganie przez czytanie”- za czas przeznaczony na czytanie za-
p³aci³ sponsor Piotr Firsiuk), a ju¿ nied³ugo do r¹k czytelni-
ków trafi ksi¹¿ka „Jaka by³a Twoja bajka?”, która jest efek-
tem przeprowadzonego konkursu pod tym samym tytu³em
(powsta³a te¿ wersja audio).
Jednym z dzia³añ by³o przeprowadzenie diagnozy potrzeb
spo³ecznych. Wspólnie z partnerami wys³uchaliœmy g³osów
m³odzie¿y oraz starszych odbiorców dzia³añ kulturalnych
i na tej podstawie na pocz¹tku 2023 roku zostanie og³oszony
konkurs na inicjatywy lokalne, do którego zapraszamy orga-
nizacje i grupy nieformalne, by zrealizowa³y swoje pomys³y.
Zapraszamy tak¿e do udzia³u w dzia³aniach, które bêd¹ reali-
zowane w przysz³ym roku, a bêd¹ one zwi¹zane z literatur¹
pe³n¹ tajemnic i zagadek. Dofinansowano ze œrodków Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realiza-
cji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata
2021-2025.

,

Beata £yczewska
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Styczeñ

Luty

- Udzia³ wójta gminy R. Murawskiego w spotkaniach no-
worocznych organizowanych w Kuriach Diecezjalnych
w Siedlcach i Drohiczynie oraz w spotkaniu u prezydenta
miasta Bia³a Podlaska.
- Informacja z Urzêdu Marsza³kowskiego o mo¿liwoœci
pozyskania dotacji umo¿liwiaj¹cej uruchomienie w Kon-
stantynowie Klubu Seniora. Pierwotnie wniosek z³o¿ony
do konkursu nie uzyska³ dofinansowania z braku œrodków
finansowych.
- Spotkanie noworoczne wójta gminy z cz³onkiniami Kó³
Gospodyñ Wiejskich zorganizowane zosta³o w sali wido-
wiskowej Gminnego Centrum Kultury.
- W Bia³ej Podlaskiej mia³o miejsce posiedzenie Zarz¹du
Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku OSP RP. G³ównym te-
matem by³o sprawozdanie z dzia³alnoœci zarz¹du w roku
poprzednim, ustalenie planu pracy na najbli¿szy rok i bie-
¿¹ce potrzeby.
- Odby³o siê walne zebranie cz³onków Bialskopodlaskiej
Lokalnej Grupy Dzia³ania. Przyjêto na nim sprawozdanie
zarz¹du z dzia³alnoœci za rok ubieg³y i omówiono zaawan-
sowanie prac nad now¹ strategi¹ BLGD. Bra³ w nim udzia³
wójt R. Murawski.
- Spotkanie wójta gminy z pos³em Dariuszem Stefaniu-
kiem. Rozmawiano m.in. o mo¿liwoœci wsparcia finanso-
wego KG PSP przy zakupie nowego samochodu po¿arni-
czego.
- W Urzêdzie Marsza³kowskim nast¹pi³o podpisanie umo-
wy na dofinansowanie tworzenia Klubu Seniora w Kons-
tantynowie, w ramach dotacji z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego.
- Udzia³ wójta gminy w webinarium Program Inwestycji
Strategicznych, umo¿liwiaj¹cym orientacjê w sprawie
ewentualnych wniosków o dotacje rz¹dowe.
- 29. Prezentacje „Za kolêdê dziêkujemy” zorganizowane
zosta³y w Gminnym Centrum Kultury poprzez transmisjê
online za poœrednictwem Radia Biper. Wyst¹pi³o 23 wyko-
nawców z 10 miejscowoœci.
- Uroczyste otwarcie drogi w Zakanalu z udzia³em zapro-
szonych goœci. Budowa 595 m nawierzchni asfaltowej
z kanalizacj¹ deszczow¹ kosztowa³a 1 mln 54 tys. 891 z³.
Gminie uda³o siê pozyskaæ 481 tys. z³ dofinansowania
z Rz¹dowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozosta³e wydatki
pokryte zosta³y z bud¿etu gminy.

- Wójt R. Murawskim uczestniczy³ w wideokonferencji
z wojewod¹ lubelskim Lechem Sprawk¹ w sprawie napra-
wy dróg w strefie nadgranicznej z Bia³orusi¹, objêtej sta-
nem wyj¹tkowym i czasowym zakazem przebywania
w niej osób postronnych.
- Udzia³ wójta gminy w walnym posiedzeniu Miêdzy-
gminnego Zwi¹zku Komunalnego, które mia³o miejsce
w Milanowie (pow. parczewski).
- Weryfikacja kosztorysu remontu Pa³acu Platerów w Kon-
stantynowie z udzia³em projektanta Tomasza Siedlanow-
skiego.
- Ustalenia dotycz¹ce monta¿u fotowoltaiki na budynku

Urzêdu Gminy o mocy 13,8 kWp.
- Gmina z³o¿y³a wniosek do rz¹dowego Programu Inwe-
stycji Strategicznych na remont Pa³acu Platerów; budowê
i modernizacjê infrastruktury kultury z termomoderniza-
cj¹ budynku u¿ytecznoœci publicznej oraz budowê i prze-
budowê dróg gminnych.
- Odby³a siê XXXI sesja Rady Gminy. Radni przyjêli m.in.
sprawozdania z prac Rady Gminy i komisji problemo-
wych, Zespo³u Interdyscyplinarnego, dzia³alnoœci GCK,
wykonania zadañ GPP i RPAoraz przeciwdzia³ania narko-
manii, a tak¿e programu wspó³pracy z organizacjami poza-
rz¹dowymi. Podczas sesji wyznaczono miejsce prowadze-
nia handlu przez rolników; ustalono wysokoœæ ekwiwalen-
tu ratowniczego stra¿akom i diet nale¿nych so³tysom.
- Rozpoczêcie procedury przetargowej na zakup busa
przeznaczonego do przewozu osób niepe³nosprawnych.
- Og³oszenie przetargu na prace remontowe budynku po
by³ym przedszkolu na potrzeby tworzonego Klubu Senio-
ra.
- Informacja o rozstrzygniêciu konkursu z Rz¹dowego
Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowê ulic: Dworco-
wej, Targowej i Mickiewicza w Konstantynowie oraz dro-
gi dojazdowej do Wandopola.
- Spotkanie w³adz samorz¹dowych z mieszkañcami Domu
Nauczyciela i Oœrodka Zdrowia w sprawie ustalenia kosz-
tów za ogrzewanie obu budynków.
- Zlecenie firmie Fitpark wykonania projektu si³owni zew-
nêtrznej przy budynku Klubu Seniora.
- Posiedzenie Gminnego Sztabu Zarz¹dzania Kryzysowe-
go dotycz¹ce agresji zbrojnej na Ukrainê i sytuacji bytowej
uchodŸców z Ukrainy, przybywaj¹cych masowo do Pol-
ski.
- Udzia³ wójta gminy w wideokonferencji z wojewod¹ lu-
belskim Lechem Sprawk¹ w sprawie otwierania oœrodków
wsparcia dla uchodŸców z Ukrainy.
- Podpisanie aktu notarialnego na sprzeda¿ mieszkania
w budynku Domu Nauczyciela w Konstantynowie przy ul.
Janowskiej.
- Udzia³ wójta R. Murawskiego w spotkaniu z komendan-
tem miejskim Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Bia³ej Pod-
laskiej Arturem Tomczukiem w sprawie wniosków stra¿a-
ków - ochotników, dotycz¹cych wyp³aty dodatku stra¿ac-
kiego. Dodatek taki do emerytury z tytu³u wys³ugi lat
w jednostkach OSP (w wysokoœci 200 z³. miesiêcznie)
wprowadzi³a ustawa sejmowa o funkcjonowaniu jedno-
stek Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.

- W jednostce OSP Zakanale odby³o siê roczne spotkanie
sprawozdawcze.
- Spotkanie z udzia³em wójta gminy w siedzibie Zak³adu
Us³ug Wodnych w Parczewie. Dotyczy³o ono ustalenia ta-
ryfy za pobieran¹ wodê oraz z³o¿enia wniosku do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Lublinie na dofinansowanie gospodarki wodno-
œciekowej.
- Wizytacja konserwatora zabytków w Bia³ej Podlaskiej
Arkadiusza Bojczuka w Pa³acu Platerów, zwi¹zana z pra-
cami przygotowawczymi Urzêdu Gminy projektu remon-
tu i zagospodarowania pa³acu.
- Narada z so³tysami w sprawie podzia³u funduszu so³ec-

Marzec
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kiego.
- Mia³y miejsce zebrania sprawozdawcze jedno-

stek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych z Gnojna, Komarna
i Konstantynowa.
- Uroczysta sesja z udzia³em so³tysów z okazji Dnia So³ty-
sa. Nie zabrak³o na niej gratulacji, podziêkowañ i upomin-
ków.
- W Milanowie mia³o miejsce spotkanie przedstawicieli
gmin nale¿¹cych do Miêdzygminnego Zwi¹zku Komunal-
nego w sprawie rozwa¿enia likwidacji Zak³adu Us³ug
Wodnych w Parczewie. Gmina Konstantynów mia³a za-
wart¹ umowê z ZUW na zaopatrzenie gminy w wodê.
- W hali sportowej szko³y w Konstantynowie rozstrzygniê-
ty zosta³ fina³ rejonu w koszykówce dziewcz¹t. Dru¿yna
koszykarek z Konstantynowa uplasowa³a siê na pierw-
szym miejscu. Wójt ufundowa³ nagrodê.
- Odby³a siê XXXII sesja Rady Gminy, na której przyjêto
sprawozdania z dzia³alnoœci GOPS i Zespo³u Interdyscy-
plinarnego za 2021 r. oraz Gminnej Biblioteki Publicznej.
Podjêto m. in. uchwa³y w sprawie wyra¿enia zgody na
sprzeda¿ 4 dzia³ek z przeznaczeniem ich na poprawê in-
frastruktury gminnej.
- Monta¿ urz¹dzeñ na placu zabaw przy szkole w Komar-
nie - Kolonii i placu zabaw w Konstantynowie przy ul.
Parkowej, zakupionych ze œrodków PEFRON w ramach
wniosku „Pomoc osobom niepe³nosprawnym”.
- Rozstrzygniêty zosta³ przetarg na remont nawierzchni
drogi w Wandopolu.

- Posiedzenie Zarz¹du Gminnego OSP RP w Urzêdzie
Gminy, dotycz¹ce miêdzygminnych zawodów po¿arni-
czych organizowanych w roku bie¿¹cym w Zalesiu.
- Spotkanie wójta gminy z dyrektorami szkó³ w sprawie
projektów organizacji roku szkolnego 2022/2023.
- Podpisanie umowy na wykonanie drogi dojazdowej do
Wandopola z firm¹ PPHU Transbet Mariana Wojtiuka.
Odcinek o d³ugoœci 817 m. wykonany zostanie za 1 mln 87
tys. 778 z³, w tym dofinansowanie z Rz¹dowego Funduszu
Rozwoju Dróg w kwocie 544 tys. 135 z³.
- Uroczystoœæ wrêczenia nagród sportowych wójta gminy
za rok 2021 mia³a miejsce w sali widowiskowej GCK.
Szczegó³y spotkania wewn¹trz numeru.
- Walne zebranie Wspólnoty Gruntowej Wsi Gnojno, na
którym zosta³o przyjête sprawozdania z dzia³alnoœci za rok
poprzedni oraz omówiono sprawy bie¿¹ce.
- W Che³mie mia³o miejsce uroczyste wrêczenie promes na
zakup samochodów po¿arniczych. Promesê dla jednostki
OSP Konstantynów odebra³ od wicepremiera Jacka Sasina
druh Tomasz Stefaniuk z jednostki OSPKonstantynów.
- Wójt gminy i przewodnicz¹cy Rady Gminy uczestniczyli
w akcji ekologicznej „Czysta rzeka”. W³¹czy³o siê do niej
Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Konstantynowskiej.
Uczestnicy akcji porz¹dkowali teren przy rzece Czy¿ów-
ka.
- Uroczyste obchody poœwiêcone pamiêci o ofiarach
zbrodni katyñskiej. Z okazji 81. rocznicy zbrodni posadzo-
no kolejny d¹b katyñski przy Szkole Podstawowej w Ko-
marnie - Kolonii. Szczegó³y wewn¹trz numeru.
- W Lublinie mia³ miejsce XIV Zjazd Wojewódzki ZOSP
RP z udzia³em wójta R. Murawskiego, na którym dokona-

Kwiecieñ

no wyboru w³adz stra¿ackich na kadencjê 2022 - 2027.
Prezesem Zarz¹du Wojewódzkiego OSP RP zosta³ ponow-
nie wybrany druh Marian Starownik.
- W Bia³ej Podlaskiej zorganizowane zosta³o po¿egnanie
by³ego marsza³ka województwa lubelskiego S³awomira
Sosnowskiego w zwi¹zku z jego odejœciem na emeryturê.
- Obradowa³y komisje Rady Gminy, podczas których oma-
wiano m. in. projekty uchwa³ i materia³y komisji, przygo-
towane na najbli¿sz¹ sesjê.
- Obrady XXXIII sesji Rady Gminy, na której m. in. przy-
jêto sprawozdania z: realizacji gminnego programu wspie-
rania rodziny, gminnej strategii rozwi¹zywania proble-
mów spo³ecznych. Podjêto te¿ uchwa³y o przyst¹pieniu do
realizacji programu „Korpus wsparcia seniorów”, udziele-
nia pomocy finansowej Miêdzygminnemu Zwi¹zkowi
Komunalnemu w Parczewie; okreœleniu zakresu pomocy
uchodŸcom przybywaj¹cym z Ukrainy.

- Uroczyste obchody w gminie 231. rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3- Maja.
- Spotkanie wójta gminy z wojewod¹ lubelskim Lechem
Sprawk¹ w sprawie zniszczeñ dróg i p³odów rolnych,
powsta³ych podczas zabezpieczania granicy wschodniej
z Bia³orusi¹.
- Urz¹d Skarbowy z Bia³ej Podlaskiej zwróci³ Urzêdowi
Gminy podatek VAT w wysokoœci 51 tys. 419 z³ za inwe-
stycje fotowoltaiczne, zrealizowane na podstawie umów
z mieszkañcami w 2015 r (dotyczy³y one 70 instalacji).
- Gminne obchody Œwiêta Floriana w Gnojnie z udzia³em
w³adz samorz¹dowych i druhów reprezentuj¹cych wszyst-
kie jednostki OSPz terenu gminy.
- Coroczna pielgrzymka stra¿aków powiatu bialskiego,
zorganizowana w tym roku do Sanktuarium Matki Bo¿ej
Kodeñskiej w Kodniu z udzia³em druhów gminy Konstan-
tynów.
- Wójt R. Murawski uczestniczy³ w spotkaniu zorganizo-
wanym w Starostwie Powiatowym w Bia³ej Podlaskiej
dotycz¹cym zaplanowanych w Konstantynowie powiato-
wych zawodów sportowo - po¿arniczych.
- Sprzeda¿ samochodu po¿arniczego marki Jelcz, znaj-
duj¹cego siê w wyposa¿eniu jednostki OSP Gnojno,
w zwi¹zku z zakupem jesieni¹ 2021 r. nowego pojazdu
przez tê jednostkê.
- Spotkanie konsultacyjne w sprawie przygotowywania
gminnych programów rewitalizacji przez zainteresowane
gminy.
- W Zalesiu odby³y siê miêdzygminne zawody sportowo -
po¿arnicze. Gminê Konstantynów reprezentowali stra¿a-
cy z jednostki OSPGnojno.
- Rozstrzygniêty zosta³ przetarg na zakup nowego samo-
chodu bojowego dla jednostki OSPKonstantynów.
- W Lubelskim Urzêdzie Wojewódzkim mia³o miejsce
wrêczenie odznaczeñ pañstwowych. Z³ote medale Za D³u-
goletni¹ S³u¿bê wojewoda lubelski wrêczy³ by³ym pra-
cownikom: dyrektorowi GCK Teresie Bartosiewicz, kie-
rownikowi GOPS Gra¿ynie Mi³kowskiej oraz Barbarze
Czajkowskiej iAnnie Milañczuk z UG.
- Do Urzêdu Gminy wp³ynê³a informacja dotycz¹ca za-
kwalifikowania dwóch inwestycji do dofinansowania
w ramach Programu Inwestycji Strategicznych (drogi, ter-

Maj
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momodernizacja obiektów u¿ytecznoœci publicznej).
- Spotkanie wójta gminy z Zarz¹dem Banku Spó³dzielcze-
go w Miêdzyrzecu Podlaskim w sprawie obni¿enia kosz-
tów obs³ugi bankowej gminy.

Posiedzenie komisji rewizyjnej Rady Gminy, na którym
poddano analizie sprawozdanie z wykonania bud¿etu gmi-
ny za 2021 r. oraz przygotowano wniosek do Regionalnej
Izby Obrachunkowej o udzielenie absolutorium wójtowi
Romualdowi Murawskiemu.
- Z³o¿enie wniosku do Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy
Dzia³ania o wsparcie finansowe wydawnictwa „Konstan-
tynów wczoraj i dziœ”.
- Spotkanie z mieszkañcami budynków Domu Nauczycie-
la i Oœrodka Zdrowia w sprawie rozliczenia za ogrzewanie
mieszkañ w sezonie grzewczym 2021/2022.
- Nadzwyczajna sesja Rady Gminy, zwo³ana w zwi¹zku
z koniecznoœci¹ wprowadzenia poprawek do bud¿etu gmi-
ny.
- Na stadionie Szko³y Podstawowej oby³y siê powiatowe
zawody sportowo-po¿arnicze M³odzie¿owych Dru¿yn Po-
¿arniczych i Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, których
gospodarzem by³a gmina Konstantynów.
- Werbinarium zorganizowane przez Bank Gospodarstwa
Krajowego w sprawie realizacji przez gminy inwestycji
z rz¹dowego programu Polski £ad.
- Dzieñ Dzia³acza Kultury powiatu bialskiego zorganizo-
wany zosta³ w Gminnym Centrum Kultury w Konstan-
tynowie. Podczas tej uroczystoœci skrzypek z Zakalinek
Zdzis³aw Marczuk zosta³ uhonorowany nagrod¹ kultural-
n¹ starosty bialskiego.
- Walne zebranie cz³onków Bialskopodlaskiej Lokalnej
Grupy Dzia³ania w sprawie planowanych w najbli¿szym
czasie konkursów na przedsiêwziêcia.
- Obchody 20 - lecia kap³añstwa ksiêdza wikariusza Krzy-
sztofa Pe³ki z parafii pw. Œw. El¿biety Wêgierskiej.
- Przygotowanie wniosku do Wód Polskich o zatwierdze-
nie taryfy na dostarczan¹ mieszkañcom wodê, w zwi¹zku
z rozwi¹zaniem umowy z ZUW i przejêciem z dniem
1 czerwca przez gminê wodoci¹gu do eksploatacji.
- Posiedzenia komisji Rady Gminy.
- Odby³a siê XXXV sesja Rady Gminy, na której m.in.

przyjêto raport o stanie gminy oraz zatwierdzono sprawo-
zdanie z wykonania bud¿etu gminy za 2021 r. Radni jedno-
g³oœnie udzielili wójtowi gminy absolutorium. Uchwalono
stawki œredniej ceny paliwa w gminie.
- Urz¹d Gminy og³osi³ nabór kandydatów na stanowisko
ds. gospodarki wodno - œciekowej.
- Nast¹pi³o podpisanie aktów notarialnych na sprzeda¿
dwóch mieszkañ w budynku Oœrodka Zdrowia.
- Spotkanie w³adz samorz¹dowych gminy z Zarz¹dem
Gminnym OSP w sprawie organizacji jubileuszu 100 -
lecia jednostki OSPKonstantynów.

- Powitanie lata w Gnojnie nad Bugiem, organizowane
z udzia³em gminnych Kó³ Gospodyñ Wiejskich.
- Odbiór powykonawczy budynku pod dzia³alnoœæ Klubu
Seniora.
- Podpisanie aktu notarialnego z PGE Lublin na ustano-
wienie s³u¿ebnoœci dzia³ki w Komarnie - Kolonii pod bu-

Czerwiec
-

Lipiec

dowê stacji Trafo.
- Dzieñ Rodziny œwiêtowany uroczyœcie przez uczestni-
ków Warsztatu Terapii Zajêciowej. Szczegó³y wewn¹trz
numeru.
- Przetarg na rozbudowê Urzêdu Gminy (etap obejmuj¹cy
prace wykoñczeniowe wewn¹trz budynku).
- Spotkanie wójtów z rzecznikiem praw obywatelskich
Maciejem Wi¹ckiem, zorganizowane w Starostwie Po-
wiatowym. Podczas spotkania poruszone zosta³y lokalne
problemy zwi¹zane z ¿yciem i potrzebami mieszkañców.
- Wyj¹tkowo udane okaza³y siê tegoroczne Dni Konstan-
tynowa. Szczegó³y wewn¹trz numeru.
- Ustalenie zakresu prac remontowych w budynku Szko³y
Podstawowej w Komarnie - Kolonii.
- W Urzêdzie Gminy zorganizowano egzamin awansu za-
wodowego na stopieñ nauczyciela mianowanego. Stopieñ
ten uzyska³y dwie nauczycielki: Karolina Bazylczuk z Ze-
spo³u Szkolno - Przedszkolnego w Konstantynowie i Ma³-
gorzata Stefaniuk ze Szko³y Podstawowej w Komarnie -
Kolonii.
- Nast¹pi³o podpisanie umowy na rozbudowê budynku
Urzêdu Gminy.
- Familijne kino plenerowe pod go³ym niebem do parku
Platerów przyci¹gnê³o wielu widzów na projekcjê filmu
„Ch³opiec z chmur”.
- Podpisanie umowy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Œrodowiska w Lublinie na zakup nowego samochodu po-
¿arniczego dla jednostki OSPKonstantynów.

- Informacja o dofinansowaniu przez PFRON zakupu sa-
mochodu przeznaczonego do przewozu osób niepe³no-
sprawnych.
- W Gminnym Centrum Kultury, w ramach roku roman-
tyzmu polskiego mia³ miejsce wyj¹tkowy koncert
„Z klasyk¹ przez Polskê”.
- Odby³a siê XXXVI sesja Rady Gminy. Uchwalono m.in.
tygodniowe pensum godzin pedagoga specjalnego (w wy-
sokoœci 22 godzin); przyjêto projekt regulaminu dostar-
czania wody i odprowadzania œcieków, który podlega za-
opiniowaniu przez dyrektora ZGW PGW; wyra¿ono zgo-
dê na wprowadzanie danych d³u¿ników nale¿noœci pie-
niê¿nych gminy do rejestru d³u¿ników. Rozpatrzono te¿
petycjê mieszkañców.
- W Gnojnie zorganizowano spotkanie w sprawie remontu
przepustu na drodze powiatowej. Uczestniczy³a w nim dy-
rektor Zarz¹du Dróg Powiatowych Krystyna Beñ.
- Podsumowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym
tak¿e dla osób niepe³nosprawnych na Zamku Biskupim
w Janowie Podlaskim. W spotkaniu uczestniczy³ wójt Ro-
muald Murawski.
- W parku Platerów zorganizowane zosta³y do¿ynki gmin-
no - parafialne, poprzedzone koncertem organowym
pañstwa Rzewuskich w koœciele parafialnym. Szczegó³y
wewn¹trz numeru.

- Uroczyste rozpoczêcie roku szkolnego 2022/2023 zorga-
nizowane w Konstantynowie i Komarnie - Kolonii.
- Udzia³ wójta gminy w obchodach 50 - lecia OSP Jakówki
(gm. Janów Podlaski).
- W Rudnikach œwiêtowano XXII do¿ynki powiatowe.

Sierpieñ

Wrzesieñ



szczalni œcieków oraz budowy sieci kanalizacyjnej, wodo-
ci¹gowej i kanalizacji deszczowej. Wartoœæ umowy opie-
wa na kwotê 9 mln 579 tys. 855 z³, w tym udzia³ bud¿etu
gminy 994 tys. 855 z³, zaœ dofinansowanie 8 mln 645 tys.
z³.
- Obchody Dnia Papieskiego w odrestaurowanej kaplicy
w Komarnie - Kolonii z urozmaiconym programem arty-
stycznym.
- Spotkanie wójta gminy w Drohiczynie dotycz¹ce podsu-
mowania projektu utworzenia i oznakowania szlaku kaja-
kowego na rzece Bug, w ramach projektu transgranicz-
nego Polska - Bia³oruœ - Ukraina.
- Uroczyste otwarcie i poœwiêceniu Klubu Seniora z udzia-
³em zaproszonych pos³ów na Sejm.
- Spotkanie w Urzêdzie Gminy w sprawie zorganizowania
sprawnego systemu dostaw wêgla mieszkañcom gminy.
- Narada w³adz samorz¹dowych z so³tysami, której g³ów-
nym tematem by³o zaopatrzenia mieszkañców w wêgiel na
najbli¿sz¹ zimê.
- Spotkanie w gminie Tuczna przedstawicieli gmin part-
nerskich Obszaru Funkcjonalnego „Aktywne Pogranicze”
dotycz¹ce zakresu prac przy Strategii Rozwoju Ponadlo-
kalnego. Uczestniczy³ w niej wójt R. Murawski.
- Konsultacje z projektantem wnêtrz dotycz¹ce koncepcji
urz¹dzenia rozbudowywanej sali konferencyjnej.
- Wymiana oœwietlenia w Urzêdzie Gminy z ¿arówek rtê-
ciowych na ¿arówki energooszczêdne typu LED.

- Odby³a siê XXXVIII sesja Rady Gminy, na której m.in.
uchwalono stawki podatków i op³at lokalnych na 2023 r.,
program wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi, re-
gulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie gminy
oraz przyjêto informacjê z wykonania zadañ oœwiatowych
i z analizy oœwiadczeñ maj¹tkowych za 2021 r.
- Wideokonferencja wójta gminy z wojewod¹ lubelskim
Lechem Sprawka dotycz¹ca wspó³pracy gmin w zakresie
dostaw wêgla.
- Spotkanie wójta gminy R. Murawskiego z prezesem
Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Dzia³ania Mariuszem
Kostk¹ w sprawie mo¿liwoœci sk³adania wniosków o dofi-
nansowanie inicjatyw lokalnych w 2023 r.
- Obchody gminne Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci
w Konstantynowie rozpoczête msz¹ œwiêt¹ w intencji Oj-
czyzny. Szczegó³y wewn¹trz numeru.
- Odbiór samochodu Toyota przeznaczonego do przewo-
zu osób niepe³nosprawnych, zakupionego z dofinansowa-
niem PFRON.
- Konferencja z udzia³em wójta gminy w Bia³ej Podlaskiej
dotycz¹ca Spo³ecznej Inicjatywy Mieszkaniowej
- Udzia³ wójta R. Murawskiego w konferencji dotycz¹cej
tworzenia w gminach Centrów Us³ug Spo³ecznych. Zorga-
nizowa³ j¹ Regionalny Oœrodek Polityki Spo³ecznej w Lu-
blinie.
- Promocja dwunastego numeru „Rocznika Konstanty-
nowskiego”.
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Uczestniczy³a w nich liczna delegacja gminna z wieñcem
do¿ynkowym i atrakcyjnym stoiskiem regionalnym pro-
muj¹cym gminê Konstantynów.
- Nast¹pi³o podpisanie umowy na dostawê samochodu To-
yota z przeznaczeniem go do przewozu osób niepe³no-
sprawnych.
- W Gminnym Centrum Kultury zorganizowano spotkanie
z przedstawicielkami Kó³ Gospodyñ Wiejskich. Wójt gmi-
ny podziêkowa³ im gor¹co za udzia³, aktywnoœæ i pomoc
przy przygotowaniu do¿ynek gminno - parafialnych.
- W gminie Konstantynów zorganizowana zosta³a Bia³a
Niedziela. Na terenie obiektu Zespo³u Szkolno -Przed-
szkolnego mieszkañcy gminy mieli mo¿liwoœæ skorzysta-
nia z bezp³atnych konsultacji specjalistycznych u lekarzy
z Wojskowego Szpitala Klinicznego z Lublina.
- Spotkanie z udzia³em wójta gminy w Starostwie Powia-
towym w sprawie uruchomienia kursu komunikacji pu-
blicznej z Gnojna do Bia³ej Podlaskiej.
- Udzia³ wójta gminy w uroczystoœci poœwiêcenia krzy¿a
usytuowanego przy Domu Pomocy Spo³ecznej w Kon-
stantynowie. Uroczystoœæ poprzedzi³a msza œwiêta w in-
tencji mieszkañców i pracowników DPS.
- W Urzêdzie Gminy przeprowadzone zosta³y konsultacje
diagnozy do Gminnego Programu Rewitalizacji.
- Efektownie wypad³y uroczystoœci jubileuszowe 100 - le-
cia OSPKonstantynów. Szczegó³y wewn¹trz numeru.
- Dzieñ pieczonego ziemniaka mia³ miejsce w Komarnie.
Impreza integracyjna zorganizowana zosta³a przez Ko³o
Gospodyñ Wiejskich z Komarna.
- Obchody 70. rocznicy wydarzeñ dotycz¹cych pacyfikacji
wsi Solinki, Komarno i Kolonia Witulin.
Przed pomnikiem z pami¹tkow¹ tablic¹ z³o¿ono wieñce
i zapalono znicze. Szczegó³y wewn¹trz numeru.
- Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy, podczas któ-
rego analizowano informacjê z wykonania bud¿etu gminy
za pierwsze pó³rocze 2022 r.; informacjê o przygotowa-
niu placówek oœwiatowych do rozpoczêcia nowego roku
szkolnego oraz materia³y przygotowane na najbli¿sz¹ se-
sjê.
- Odby³a siê XXXVII sesja Rady Gminy. Radni wyrazili
zgodê na sprzeda¿ dotychczasowemu najemcy dzia³ki
w trybie bezprzetargowym (obrêb ewidencyjny Konstan-
tynów wieœ o pow. 0, 0156 ha).
- Odby³o siê spotkanie integracyjne zorganizowane w Klu-
bie Seniora z udzia³em zaprzyjaŸnionego zespo³u œpiewa-
czego Studziañczanie ze Studzianki.

- Z udzia³em reprezentantów gminy odby³a siê konferencja
dotycz¹ca standardów obs³ugi inwestora zorganizowana
w Nowym Œwiecie Lubawskim.
- Udzia³ wójta gminy w obchodach Dnia Ratownika Me-
dycznego, zorganizowanych w Stacji Pogotowia Ratunko-
wego w Bia³ej Podlaskiej.
- Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Konstantynowie i Szkole Podstawowej
w Komarnie - Kolonii pozwoli³y doceniæ pedagogów za
ich trud i zaanga¿owanie.
- Nast¹pi³o podpisanie umowy na realizacjê inwestycji
wodno - kanalizacyjnej, ze œrodków rz¹dowego funduszu
Polski £ad, Programu Inwestycji Strategicznych. Przed-
siêwziêcie dotyczy m. in. przebudowy i rozbudowy oczy-

PaŸdziernik
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W pierwszych dniach jesieni mieszkañcy Konstantynowa
i okolic wspólnie z cz³onkami Stowarzyszenia Przyjació³
Ziemi Konstantynowskiej wybrali siê na dwudniow¹ wy-
cieczkê na Polesie (8-9 paŸdziernika 2022 r.), gdzie w ak-
tywny sposób przemierzali œcie¿ki Poleskiego Parku Naro-
dowego, obserwowali odloty dzikich gêsi i szykuj¹c¹ siê do
zimy florê oraz zwiedzili urokliwe miejsca - per³y Lubel-
szczyzny.

Pierwszego dnia, uczestnicy rozpoczêli marszrutê od œcie¿-
ki przyrodniczej „Perehod”, która jest typow¹ œcie¿k¹ orni-
tologiczn¹ z dwiema wie¿ami widokowymi. Prowadzi ona
groblami wzd³u¿ malowniczych Stawów Pieszowolskich
z niezliczon¹ iloœci¹ ptactwa wodno-b³otnego. Kolejna -
„Obóz Powstañczy”, to œcie¿ka przyrodniczo-historyczna.
To tu znajdowa³ siê najwiêkszy obóz Powstañców Stycznio-
wych.

Imponuj¹ce efekty przynios³a czternasta ods³ona konkursu
„Ig³¹ malowane”, zorganizowanego w sitnickiej pracowni
koronkarstwa przez Gminny Oœrodek Kultury z Bia³ej
Podlaskiej. Wziê³o w nim udzia³ 48 osób z 10 województw.
Kiedy czternaœcie lat temu zdecydowano siê og³osiæ pierw-
szy konkurs na hafty i koronki, zg³osi³y siê zdolne kobiety
tylko z gminy Bia³a Podlaska. Dziœ startuje w nim coraz
wiêksza iloœæ osób z ró¿nych stron kraju, a poziom nadsy-
³anych prac zachwyca urod¹, precyzj¹ i kunsztem. Jurorzy
mieli nie lada problem, by wskazaæ tych najlepszych, bo
niemal wszystkie prace prezentowa³y mistrzowski poziom.
Konkurs rozstrzygniêty w Sitniku 24 kwietnia, sfinansowa-
ny zosta³ przez gminê Bia³a Podlaska i starostwo powiatu
bialskiego. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a zwy-
ciêzcy w czterech kategoriach nagrody rzeczowe (przydat-
ne w kuchni blendery). Mi³o nam odnotowaæ, ¿e w gronie
laureatów znalaz³y siê przedstawicielki naszej gminy.
W kategorii koronka drug¹ nagrodê zdoby³a Krystyna
Szpura z Konstantynowa. Dyplomy za udzia³ otrzyma³y:
Wies³awa Kopaczuk, Dorota Matulka i Henryka Morcho-
nowicz zwi¹zane z Gminnym Centrum Kultury w Kon-

Z tablic edukacyjnych mo¿na dowiedzieæ siê o przebiegu
powstania i funkcjonowaniu obozu w miejscowoœci Lip-
niak. „Obóz Powstañczy” przyci¹ga nie tylko histori¹, ale
i przyrod¹. Œcie¿ka prowadzi drog¹ leœn¹ do wie¿y widoko-
wej, zlokalizowanej na skraju ³¹k „Poci¹gi”. Ostatnia trasa
to œcie¿ka „D¹b Dominik", której najwiêksz¹ atrakcj¹ jest
zarastaj¹ce Jezioro Moszne, do którego prowadzi droga le-
œna z drewnianymi k³adkami. Na czêœci powierzchni jeziora
unosi siê ko¿uch roœlinnoœci nazywany p³em b¹dŸ splej¹. Po
drodze mija siê ró¿ne typy lasów: gr¹dy, olsy i bory sosno-
we, a po wyjœciu z lasu torfowisko z ¿urawin¹ b³otn¹. Pe³-
ni wra¿eñ, z ostatnimi promieniami zachodz¹cego s³oñca,
uczestnicy dotarli do miejsca noclegu:Agroturystyki „Orze-
chowy Sad” w Dêbowcu, gdzie korzystaj¹c ze wskazówek
rehabilitantki, nauczyli siê æwiczeñ wspomagaj¹cych krê-
gos³up. A przy wspólnej kolacji mieli okazjê bli¿ej siê po-
znaæ.
Drugi dzieñ rozpocz¹³ siê spacerem œcie¿k¹ „Sp³awy”, która
w wiêkszej czêœci przebiega³a po drewnianych k³adkach,
prowadz¹cych nad Jezioro £ukie - najwiêkszy zbiornik
PPN.
W drodze powrotnej zatrzymaliœmy siê w Zawieprzycach
nad rzek¹ Wieprz przy ruinach zamku, a wspólna wyprawa
zakoñczy³a siê w Koz³ówce na zwiedzaniu zespo³u pa³aco-
wo-parkowego Zamoyskich. Stowarzyszenie zaprasza
wszystkich mieszkañców do udzia³u w kolejnych wydarze-
niach.
Wydarzenie „Rusz siê z nami” Stowarzyszenie Przyjació³
Ziemi Konstantynowskiej zrealizowa³o w ramach zadania
publicznego z Urzêdu Gminy Konstantynów.

Beata £yczewska

stantynowie. W ich imieniu odebra³a je dyrektor GCK Ilona
Niewêg³owska. W kategorii zazdrostki w hafcie lub koron-
ce wyró¿nienia uzyska³y trzy mieszkanki Domu Pomocy
Spo³ecznej w Konstantynowie: Joanna Cha³abis, Jolanta
Fr¹czak i Anna Hornowska. Odebra³a je instruktor DPS Jo-
anna Szpura. Gratulujemy. (g)



Najwiêksz¹ pasj¹ Joanny Szpury jest rêkodzie³o.
Pod tym jednym s³owem kryje siê mi³oœæ do haftu,
tkactwa, koronczarstwa, szyde³kowania - wszyst-

kiego, co mo¿na stworzyæ prac¹ w³asnych r¹k. Jej prace,
takie jak makramy, koronki czy obrazy wykonane metod¹
krzy¿ykow¹ wygrywa³y w wielu konkursach regionalnych.
Swoj¹ pasjê przekazuje te¿ innym, organizuj¹c liczne war-
sztaty w domach kultury, czy prowadz¹c zajêcia rêkodziel-
nicze w Domu Pomocy Spo³ecznej w Konstantynowie,
gdzie od dwudziestu lat jako terapeutka pracuje z osobami
przewlekle psychicznie chorymi. Uwa¿a, ¿e rêkodzie³o ma
ogromn¹ moc terapeutyczn¹.

Joanna dobrze pamiêta wakacje spêdzane u babci w Gnoj-
nie nad Bugiem, wspólne prace, czas przy robótkach rêcz-
nych, zapach grzybów i zió³, które razem zbiera³y, tworze-
nie matecznika. Do dziœ ma du¿¹ wiedzê o zio³ach. To w³a-
œnie w dzieciñstwie pokocha³a rêkodzie³o. Dziœ marzy, by
w dawnym domu babci stworzyæ w³asn¹ pracowniê tkack¹.
Babcia pokaza³a Joannie, jak szyæ, szyde³kowaæ, haftowaæ.
W rodzinnym domu nauczy³a siê haftu richelieu (rodzaj
a¿urowego haftu imituj¹cego koronkê).
Dzieciñstwo rêkodzielniczki to ci¹g³a potrzeba pozostawa-
nia w krêgu artystycznych dzia³añ. Od najm³odszych lat
udziela³a siê w zespo³ach teatralnych, bra³a udzia³ w pla-
stycznych konkursach bo¿onarodzeniowych. Dziœ udziela
siê w Kole Gospodyñ Wiejskich - od niedawna jest jego
przewodnicz¹c¹, œpiewa w zespole Melizmat i organizuje
tam zajêcia z rêkodzie³a. W tym roku prowadzi warsztaty
z makatki tkanej na ma³ych krosnach. Prywatnie wci¹¿ ry-
suje, maluje na deskach anio³y, metod¹ krzy¿ykow¹ wyko-
nuje kartki œwi¹teczne, tka, haftuje. Swoimi umiejêtnoœcia-
mi dzieli siê nie tylko w Konstantynowie. Sama z domu wy-
nios³a nie tylko zdolnoœci manualne, ale te¿ mi³oœæ do dru-
giego cz³owieka, do zwierz¹t i ogromn¹ potrzebê pomaga-
nia, szczególnie osobom starszym.

Joanna ma w domu ulubiony fotel, przy którym zawsze stoi
koszyk z akcesoriami do haftowania czy szyde³kowania.
Codziennie siada w nim z robótk¹ w rêku. To dla niej ide-

Czasy, kiedy wszystko mia³o sens

Z pasj¹ ka¿dego dnia

alna forma relaksu i wyciszenia, ucieczki od problemów.
Swoj¹ pracê umiejêtnie powi¹za³a z pasj¹. W Domu Pomo-
cy Spo³ecznej w Konstantynowie niedawno otwarto tam
now¹ pracowniê tkack¹, dziêki czemu tkactwo sta³o siê jed-
n¹ z wielu form pomocy podczas terapii zajêciowej, któr¹
kobieta prowadzi. Miêdzy innymi w³aœnie dziêki zajêciom
z rêkodzie³a ludowego podopieczni DPS-u doskonal¹ swo-
je zdolnoœci manualne i twórcze, wyra¿aj¹ swoje emocje
i kreuj¹ pozytywne myœlenie. Terapia poprzez rêkodzielni-
cz¹ pracê fizyczn¹ daje ogromn¹ satysfakcjê.
Z konstantynowskim DPS-em zwi¹za³a siê w 2002 r. By³a
œwie¿o po maturze, gdy zosta³a tam opiekunk¹. Musia³a
pracowaæ, by móc zaj¹æ siê chor¹ matk¹. Równolegle z pra-
c¹ rozpoczê³a studia zaoczne na architekturze krajobrazu
w Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warsza-
wie, jednak praca opiekunki uœwiadomi³a jej, ¿e chce w ¿y-
ciu robiæ coœ wiêcej, dlatego przenios³a siê na inn¹ uczelniê.
Skoñczy³a pedagogikê niepe³nosprawnych intelektualnie
i terapiê pedagogiczn¹ na Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, a póŸniej tera-
piê zajêciow¹ na Wydziale Nauk Spo³ecznych w Wy¿szej
Szkole Nauk Spo³ecznych w Lublinie.
Swoim podopiecznym daje mo¿liwoœæ rozwoju twórczego,
aktywizuje ich, socjalizuje poprzez kontakty z lokaln¹ spo-
³ecznoœci¹ i anga¿uje w dzia³ania kulturalne. Na licznych
konkursach z rêkodzie³a artystycznego jej podopieczni
udowadniaj¹, ¿e maj¹ talent. Prace mieszkañców DPS-u
w Konstantynowie wielokrotnie doceniane by³y m.in.
w konkursie Ig³¹ Malowane organizowanym od czternastu
lat przez Pracowniê Koronkarstwa w Sitniku dzia³aj¹c¹
przy GOK Bia³a Podlaska.

Bardzo wczeœnie zaczê³a uczestniczyæ w ró¿nego rodzaju
kursach, szukaj¹c mo¿liwoœci nauki u najlepszych. Pierw-
sze takie warsztaty odby³a w Woli Sêkowej na Uniwersyte-
cie Ludowym Rzemios³a Artystycznego. Tam, pod okiem
Marii Suwa³y, doskonali³a podstawy haftu i koronki, m.in.
frywolitki, czyli koronki robionej na czó³enku lub na igle.
W Milanówku na kursie u Teresy Kuleszy-Leszczyñskiej
z „T” Manufaktury Rêkodzie³a szkoli³a siê z koronki siat-
kowej. Kolejne warsztaty dotyczy³y jej wielkiego marzenia
- tkactwa. Ukoñczy³a roczny kurs w Nadbu¿añskim Uni-
wersytecie Ludowym w Husince prowadzonym przez Bo-
¿ennê Pawlinê-Maksymiuk. W trakcie kursu doskonali³a
siê dodatkowo u mistrzyñ tkactwa - Stanis³awy Kowalew-
skiej z Nowego Holeszowa i Magdaleny Papakul z Mord.
Niedawno Joanna do³¹czy³a do Klubu Hafciarek, który po-
wsta³ z inicjatywy Barbary Chwesiuk w firmie Bialcon
w Bia³ej Podlaskiej. - Zajêcia prowadzi znakomita koron-
czarka, rêkodzielniczka Anna Karwacka-Kosiñska. To
wspania³y pomys³. Mam nadziejê, ¿e stworzymy tak¹ ma³¹
spo³ecznoœæ pe³n¹ wsparcia, pasji i rêkodzie³a. To fajne
uczucie, iœæ na spotkanie z ludŸmi, którzy, tak jak ja, czuj¹
to takie flow - emocjonuje siê rêkodzielniczka.

Potrzeba ci¹g³ego dokszta³cania

Edyta Tyszkiewicz
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