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Drodzy mieszkañcy gminy!
Przed nami kolejny piêkny czas
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia czas spotkania z bliskimi, odpoczynku,
a nadto przebaczenia i mi³oœci.
Pragniemy Pañstwu z tej okazji
z³o¿yæ najserdeczniejsze ¿yczenia:
du¿o zdrowia (potrzebnego szczególnie
w obecnym czasie), wszelkiej pomyœlnoœci,
radosnych dni wype³nionych ciep³em
rodzinnego ogniska, gdzie ka¿dy smutek
idzie w zapomnienie, a szczêœcie jest
sta³ym goœciem.
Niech Bo¿e Dzieciê, którego Narodzenie
w trakcie tych œwi¹t wspominamy,
przyniesie nam, naszym rodzinom
i naszej gminie wszelki dostatek i pomo¿e
odsun¹æ codzienne troski w dal.
¯yczymy tak¿e, aby nadchodz¹cy
Nowy 2021 Rok wype³niony by³
spe³nionymi marzeniami oraz sukcesami
we wszystkich przedsiêwziêciach.
Z wyrazami szacunku
Romuald Murawski
Tadeusz Hryciuk
Wójt Gminy
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
oraz pracownicy samorz¹dowi
Bo¿e Narodzenie 2020 r.
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Solinki pamiêtaj¹
o przodkach

27 wrzeœnia br. w Solinkach przy pomniku ofiar niemieckiej
pacyfikacji mieszkañców tej miejscowoœci mia³a miejsce donios³a uroczystoœæ patriotyczna. Poprzedzi³a j¹ msza œwiêt¹,
celebrowana w intencji pomordowanych przez ks. Stanis³awa
Smoliñskiego w Komarnie - Kolonii. Uroczystoœæ zgromadzi³a starszych i m³odszych mieszkañców Solinek, którzy nie zapominaj¹ o niemieckiej zbrodni, w wyniku której ¿ycie straci³o kilkudziesiêciu mieszkañców tej i s¹siednich wsi. Pacyfikacja przeprowadzona 27 wrzeœnia 1943 r. by³a krwawym odwetem Niemców za zorganizowan¹ wczeœniej akcjê partyzanck¹. W tym roku obok istniej¹cego ju¿ pomnika ods³oniêta
zosta³a tablica z czarnego marmuru. Upamiêtnia ona cztery
wa¿ne roczne: 100-lecie odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci, 100- lecie istnienia so³ectwa Solinki, 80- lecie wybuchu
drugiej wojny œwiatowej i 76. rocznicê pacyfikacji miejscowoœci: Solinki, Komarno i Kolonia Witulin. P³yta powsta³a
z inicjatywy radnego Leszka Szewczuka, a przygotowaniem
stosownego miejsca, ³¹cznie z transportem du¿ego g³azu
i umiejscowienia go na betonowej podmurówce zaj¹³ siê komitet spo³eczny. Zakup marmurowej p³yty sfinansowany zosta³ z funduszu so³eckiego Solinek.
W uroczystoœci obok reprezentacji mieszkañców i przedstawicieli w³adz samorz¹dowych uczestniczy³ m.in. por. rezerwy
Adam Celiñski, najstarszy mieszkaniec wsi i jeden z inicjatorów budowy pomnika. Przedsiêwziêcie mo¿liwe by³o dziêki zaanga¿owaniu przewodnicz¹cego komitetu spo³ecznego
Leszka Szewczuka, miejscowej so³tys Beaty Szymula oraz
mieszkañców, przy wsparciu organizacyjnym Urzêdu Gminy. (g)

102. rocznica odzyskania niepodleg³oœci

Konstantynów pamiêta³ o œwiêcie
W 1918 r. ziœci³y siê marzenia wielu pokoleñ rodaków, które po
trzecim rozbiorze Polski straci³y mo¿liwoœæ pañstwowego bytu.
Na prze³omie paŸdziernika i listopada 1918 r. wobec rozpadu monarchii austro-wêgierskiej i zapowiedzi bliskiej klêski Niemiec,
Polacy coraz wyraŸniej odczuwali, ¿e odbudowa niepodleg³ego
pañstwa polskiego jest coraz bli¿sza. Sytuacjê polityczn¹ w Warszawie zmieni³o przybycie 10 listopada 1918 r. specjalnym poci¹giem z Berlina uwolnionego z twierdzy magdeburskiej internowanego Józefa Pi³sudskiego. Na Dworcu G³ównym powita³ go m.in.
reprezentuj¹cy Radê Regencyjn¹ ksi¹¿ê Zdzis³aw Lubomirski.
Przyjazd Pi³sudskiego do Warszawy wywo³a³ powszechny entuzjazm jej mieszkañców. W tych dniach Polacy uœwiadomili sobie,
¿e po latach niewoli odzyskali niepodleg³oœæ.
11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekaza³a w³adzê wojskow¹ i naczelne dowództwo wojsk polskich, jej podleg³ych, brygadierowi Józefowi Pi³sudskiemu. On te¿ sta³ siê rzeczywistym
przywódc¹ tworz¹cego siê pañstwa polskiego. 18 listopada pierwszy oficjalny rz¹d niepodleg³ej Polski utworzy³ socjalista Jêdrzej Moraczewski, który nie wzbudza³ tak wielkich obaw prawicy, jak Ignacy Daszyñski. Cztery dni póŸniej 22 listopada 1918r.
nowy rz¹d opracowa³, a Józef Pi³sudski zatwierdzi³ „Dekret o najwy¿szej w³adzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej”. Na mocy
dekretu, który by³ swego rodzaju ustaw¹ zasadnicz¹, Pi³sudski
obejmowa³ jako tymczasowy Naczelnik Pañstwa „najwy¿sz¹ w³adzê Republiki Polskiej” i mia³ j¹ sprawowaæ do czasu zebrania siê
Sejmu Ustawodawczego. Dzieñ 11 listopada jest symboliczny.
Uznano go jako jutrzenkê wolnoœci choæby dlatego, ¿e w tym dniu
Pi³sudski przej¹³ formalnie w³adzê wojskow¹.
Tegoroczne obchody Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci by³y
skromniejsze ni¿ w poprzednich latach. Pandemia koronawirusa

uniemo¿liwi³a organizacjê okolicznoœciowych koncertów, wieczornic i przemarszów. W konstantynowskim koœciele parafialnym pw. œw. El¿biety Wêgierskiej odprawiona zosta³a msza
œwiêta za Ojczyznê. Po nabo¿eñstwie delegacja w³adz samorz¹dowych z³o¿y³a wieñce i zapali³a znicze pod miejscami pamiêci narodowej. Nie zapomniano o Grobie Nieznanego ¯o³nierza.
Z okazji wa¿nego dla rodaków œwiêta Gminne Centrum Kultury
przygotowa³o inscenizacjê teatru kukie³kowego adresowan¹ do
najm³odszych. Znalaz³y siê w niej wa¿ne treœci o historii kraju,
d³ugich latach niewoli pod zaborami oraz narodowych zrywach
powstañczych. ¯yjemy dziœ w innej rzeczywistoœci, lecz m³ode
pokolenie nie powinno zapominaæ, ¿e wolnoœæ nie jest dana na
zawsze. Trzeba o ni¹ skutecznie zabiegaæ. (g)
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Pandemia koronawirusa sparali¿owa³a wiele dziedzin
polskiej gospodarki. Czy odbi³a siê te¿ negatywnie na realizacji planowanych w gminie inwestycji?
- W zasadzie du¿ego t¹pniêcia, jeœli chodzi o realizacjê planowanych w roku bie¿¹cym wydatków inwestycyjnych, nie
by³o. Nie planowaliœmy wielu zadañ do wykonania w roku
2020, poniewa¿ wydatki bie¿¹ce zwi¹zane g³ównie z utrzymaniem szkó³ uniemo¿liwiaj¹ nam prowadzenie szeregu inwestycji. Ubytki w dochodach, szczególnie w PIT uszczupl¹
bud¿et gminy na kilkadziesi¹t tysiêcy z³otych, co wyzwala
potrzebê oszczêdzania w zakresie wydatków bie¿¹cych.
Mieszkañcy so³ectwa Komarno - Kolonia ciesz¹ siê z ukoñczonej pomyœlnie rewitalizacji. Kiedy podobne zadanie

Planowany wczeœniej remont budynku Urzêdu Gminy
rozpocz¹³ siê od wymiany dachu. Jakie bêd¹ kolejne etapy tego zadania, realizowane jak myœlê w przysz³ym roku?
- W roku 2017 gmina opracowa³a projekt remontu i przebudowy budynku Urzêdu Gminy pod k¹tem dostosowania
obiektu do wymagañ wynikaj¹cych z przepisów przeciwpo¿arowych oraz bezpieczeñstwa i higieny pracy. Niezbêdnym
sta³a siê przebudowa sali konferencyjnej. W roku bie¿¹cym
rozpoczêto prace zwi¹zane z wykonaniem wejœcia awaryjnego do Urzêdu Gminy od strony ul. Janowskiej, przebudowy klatki schodowej na strych, wykonanie wentylacji mechanicznej budynku oraz wymiana dachu. Remont generuje

Widzimy potrzebê oszczêdzania
Rozmowa z Romualdem Murawskim, wójtem gminy Konstantynów
mo¿e spe³niæ siê w centrum Konstantynowa?
- Nale¿y uznaæ poprzez wy³¹cznie ludzk¹ skromnoœæ, ¿e inwestycja w Komarnie - Kolonii robi ogromne wra¿enie.
Je¿eli ktoœ porówna stan przed rozpoczêciem prac, a obecnym wygl¹dem tego terenu oraz zrewitalizowanych obiektów, to uzna, ¿e wykonano piêkn¹ robotê, za któr¹ jeszcze raz
chcia³bym podziêkowaæ wszystkim, którzy do³o¿yli chocia¿by przys³owiow¹ cegie³kê do tego przedsiêwziêcia.
Mo¿na jednoznacznie stwierdziæ, ¿e jest to wizytówka miejscowoœci rejonu Komarno. Podjêliœmy czynnoœci zwi¹zane
z przygotowaniem koncepcji oraz projektu technicznego rewitalizacji centrum miejscowoœci Konstantynów. Mam nadziejê, ¿e w najbli¿szym czasie taki projekt powstanie, który
bêdziemy chcieli skonsultowaæ z mieszkañcami. Poniewa¿
ten teren jest w czêœci zabudowany, wiêc na pewno bêdzie
wymaga³ etapowania robót. Pomimo tego, chcemy przygotowaæ siê do pozyskania œrodków na ten cel z nowej perspektywy unijnej 2021-2027.
Na czym ma polegaæ nowa funkcja tego terenu?
- Poniewa¿ jest to centrum miejscowoœci, pragniemy nadaæ
mu funkcje zarówno reprezentacyjne, jak i rekreacyjne.
Na terenie znajduj¹ siê dwa pomniki, przy których odbywaj¹
siê czêsto uroczystoœci patriotyczne, wiêc tê rolê nale¿y
szczególnie wzmocniæ. Pomniki te wymagaj¹ remontu. Dlatego prace te nale¿y uwzglêdniæ przy przygotowywanym
projekcie. Wa¿nym elementem projektu bêdzie stworzenie
miejsca, gdzie bêdzie mo¿liwoœæ bezpiecznego odpoczynku
poprzez utworzenie nowych ci¹gów pieszych, nasadzenie
nowej roœlinnoœci, oœwietlenie oraz monitoring. Wzd³u¿ ulicy 3 Maja planowane jest stworzenie w s¹siedztwie skweru
miejsc parkingowych.
Zadanie wymaga niema³ych nak³adów finansowych.
Kiedy mo¿e rozpocz¹æ siê rewitalizacja?
- Nie bêdziemy w stanie sfinansowaæ powy¿szych robót wy³¹cznie opieraj¹c siê na bud¿ecie gminy, dlatego oczekujemy
ze zniecierpliwieniem na decyzje w sprawie nowego okresu
programowania 2021-2027, bo to otworzy nam drogê do pozyskania œrodków finansowych na tego typu przedsiêwziêcia.

pewne koszty, dlatego pozosta³e roboty pragniemy podzieliæ
na dwa etapy i remont zakoñczyæ w 2022 r. W roku przysz³ym planowane jest wykonanie stanu surowego zamkniêtego rozbudowy sali konferencyjnej, a w kolejnym przeprowadzone bêd¹ prace wykoñczeniowe. Inwestycja poprawi
wizerunek budynku, uwzglêdni wymogi ppo¿. i bhp oraz
powiêkszy salê konferencyjn¹ wraz z komunikacj¹ do niej.
Czy modernizacja urz¹dzeñ informatycznych Urzêdu
Gminy, przeprowadzona we wspó³pracy z dwoma innymi samorz¹dami, przynios³a spodziewane efekty, a tym
samym poprawi³a siê obs³uga mieszkañców?
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- Projekt realizowany we wspó³pracy z miastem Œwidnik
oraz gmin¹ Skierbieszów wprowadzi³ szereg usprawnieñ
w pracy Urzêdu Gminy. Poza zakupami sprzêtu komputerowego i nowych programów, umo¿liwiono mieszkañcom
kontakt bez obowi¹zku przychodzenia do Urzêdu. Otwarto
mieszkañcom dostêp do Profilu Zaufanego, wdro¿ono elektroniczny obieg dokumentów.
Samorz¹d czeka kolejna sesja bud¿etowa. Na co maj¹
byæ przeznaczone wydatki gminne?
- Bud¿et na 2021 rok nie bêdzie nale¿a³ do bogatych. Ostateczna jego wersja bêdzie znana dopiero w marcu 2021 roku,
poniewa¿ w tym okresie Ministerstwo Finansów okreœli
ostateczne kwoty subwencji, które s¹ g³ównym Ÿród³em dochodów bud¿etu gminy. Ponad 60 proc. wydatków bud¿etu
poch³aniaj¹ realizowane zadania z zakresu oœwiaty oraz
opieki spo³ecznej (³¹cznie ponad 16 mln z³). Przy 21 mln
bud¿ecie trudno jest znaleŸæ nadwy¿kê bud¿etow¹, która
umo¿liwi³aby na nowe dodatkowe przedsiêwziêcia czy zadania inwestycyjne.
Jakie inwestycje zak³adaæ bêdzie przysz³oroczny bud¿et?
- Czêœæ œrodków zostanie przeznaczona na kontynuacjê prac
remontowych budynku Urzêdu Gminy. Po rozstrzygniêciu
konkursu z Funduszu Dróg Samorz¹dowych poznamy, czy
z³o¿one przez gminê projekty budowy drogi w Zakalinkach
oraz Zakanalu otrzymaj¹ dofinansowanie. W razie pozytywnych decyzji, niezbêdnym bêdzie znalezienie dodatkowych
œrodków finansowych na 50 proc. udzia³ gminy. Oczekujemy na wyniki konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego na utworzenie na bazie budynku po by³ym przedszkolu
Klubu Seniora. Podjêcia zdecydowanych dzia³añ wymagaæ
bêdzie przygotowanie projektu remontu zespo³u pa³acowo parkowego w Konstantynowie.
Wielu mieszkañców gminy liczy na poprawê stanu nawierzchni dróg. Które so³ectwa mog¹ liczyæ na spe³nienie
tych oczekiwañ?
- Inwestycje drogowe nale¿¹ do priorytetowych w naszej
gminie. Ka¿dego roku powstaj¹ nowe odcinki dróg, remontowane s¹ zniszczone nawierzchnie. Dla przyk³adu podam,
¿e w roku 2020 przyby³o na terenie gminy ok. 3,1 km nowych nawierzchni asfaltowych, natomiast na drogach powiatowych wykonano remont nawierzchni asfaltowych na
odcinku ponad 1,7 km. Przygotowujemy siê do realizacji inwestycji drogowych bardzo intensywnie. Trwaj¹ prace projektowe przy kilku odcinkach dróg w ró¿nych miejscowoœciach: ulice Targowa, Dworcowa, Mickiewicza w Konstantynowie, drogi w Zakanalu, Zakalinkach, Wandopolu, Komarnie - Kolonii oraz wspólnie z powiatem bialskim w Komarnie.
Nierealnym jest wykonanie wszystkich odcinków w jednym
roku, ale w perspektywie najbli¿szych lat musimy te wa¿ne
zadania zrealizowaæ. Oczekuj¹ na budowê ulic Weso³a i Zielona w Konstantynowie oraz krótkie odcinki dróg w Zakalinkach - Kolonii oraz Zakalinkach. Bardzo mocno liczymy na
to, ¿e budowa dróg w Polsce bêdzie wspierana z bud¿etu
pañstwa lub innych Ÿróde³. Niezrozumia³ym jest tylko poziom dofinansowania, poniewa¿ bogate samorz¹dy otrzymuj¹ je w wysokoœci 60-70%, natomiast ma³e samorz¹dy
wiejskie mog¹ liczyæ na 50% dofinansowanie. Wa¿nym aspektem w zakresie infrastruktury drogowej s¹ inicjatywy
zarz¹dców dróg wojewódzkich i powiatowych. Przygotowaliœmy dokumentacjê techniczn¹ na remont drogi wojewódz-

kiej nr 698 na odcinku Witoldów - Konstantynów, ponad
2 km. Odcinek poprawi bezpieczeñstwo na tym doœæ ruchliwym odcinku drogi. Jesteœmy wdziêczni powiatowi bialskiemu za coroczne prace remontowe na drogach powiatowych. W gminie Konstantynów znajduje siê ponad 20 km
dróg powiatowych, wiêc potrzeby w tym zakresie s¹ bardzo
du¿e.
Czy fundusz so³ecki jest dobrze wykorzystywany?
- O przeznaczeniu œrodków funduszu so³eckiego decyduj¹
mieszkañcy poszczególnych so³ectw. Zró¿nicowane wysokoœci œrodków maj¹ wp³yw na decyzje i ich celowoœæ.
W roku bie¿¹cym dominuj¹cymi by³y wydatki w zakresie
infrastruktury drogowej - prace projektowe - 4 so³ectwa, remont i bie¿¹ce utrzymanie dróg - 5 so³ectw, oznakowanie
miejscowoœci - 2 so³ectwa, zakup nieruchomoœci - 1 so³ectwo, projekt oœwietlenia drogowego - 1 so³ectwo, przygotowanie terenu pod inwestycjê - 1 so³ectwo.
Od kilku lat gmina przymierza siê do remontu zespo³u
pa³acowo - parkowego w Konstantynowie. Zaniedbany
pa³ac Platerów s³u¿y dziœ jako siedziba dwóch stowarzyszeñ, a koszty utrzymania pa³acu nie malej¹. Jaka jest
koncepcja wykorzystania tego obiektu po przeprowadzeniu niezbêdnego remontu?
- Nie mo¿emy odk³adaæ tych dzia³añ w nieskoñczonoœæ.
15 lat temu szko³a wyprowadzi³a siê do nowego obiektu przy
ulicy Nowej. Najwy¿szy ju¿ czas znaleŸæ nowe funkcje dla
tego obiektu i rozpoczêcie poszukiwania mo¿liwoœci sfinansowania tych prac Planujemy w roku przysz³ym znaleŸæ fundusze na rozpoczêcie prac projektowych adaptacji tego
obiektu na cele kulturalne. Jest pomys³ przeniesienia do
kompleksu Gminnego Centrum Kultury, Gminnej Biblioteki
Publicznej, stworzenie miejsc dla funkcjonowania zarejestrowanych w gminie stowarzyszeñ, adaptacjê czêœci pomieszczeñ na salê wystawiennicz¹. Prace remontowe w budynku nale¿y bezwzglêdnie po³¹czyæ z rewitalizacj¹ 15 ha parku. Na dzieñ dzisiejszy gmina posiada koncepcjê rewitalizacji parku zatwierdzon¹ przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, co w zdecydowany sposób u³atwi przeprowadzenie prac projektowych. Przedsiêwziêcie bêdzie generowaæ ogromne koszty, dlatego bez wsparcia zewnêtrznego nie poradzimy sobie z t¹ ogromn¹ inicjatyw¹ inwestycyjn¹.
Kiedy ten zamiar móg³by siê spe³niæ?
- Je¿eli samorz¹d wojewódzki lub minister kultury bêdzie
posiada³ œrodki finansowe na rewitalizacjê tego typu obiektów, nie omieszkamy z³o¿yæ stosownych wniosków o dofinansowanie. Proces nie bêdzie ³atwy, poniewa¿ bêdzie wymaga³ ogromnych nak³adów finansowych. Mamy nadziejê,
¿e pojawi¹ siê fundusze w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na powy¿sze cele w ramach rewitalizacji obszarów wiejskich.
Czy œwietlice wiejskie w: Komarnie, Zakanalu i Gnojnie
spe³niaj¹ oczekiwania aktywnych kobiet?
- Œwietlice wiejskie spe³niaj¹ oczekiwania nie tylko pañ skupionych w Ko³ach Aktywnych Kobiet, ale wielu ró¿nych
osób. Poza realizacj¹ swoich zadañ statutowych, stowarzyszenia s¹ inicjatorem wielu atrakcji oraz ciekawych inicjatyw. Najwiêksz¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê œwietlice wiejskie
w Komarnie oraz Zakanalu, gdzie w ci¹gu roku organizowanych jest po kilkadziesi¹t ró¿nych imprez, g³ównie za spraw¹ kobiet. Istotnym jest to, ¿e wielokrotnie jest potrzeba organizacji uroczystoœci rodzinnej pojawiaj¹cej siê bardzo
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szybko, nie trzeba biegaæ po okolicy i poszukiwaæ lokalu,
gdy tego typu obiekt jest na miejscu w swojej miejscowoœci.
Jak ocenia pan kondycjê gminnej oœwiaty? Czy po³¹czenie przedszkola i szko³y w jeden zespó³ przynios³o spodziewane efekty?
- Organizacja polskiej oœwiaty nie nale¿y do ³atwych. Rozproszona sieæ szkó³ rodzi ogromne skutki finansowe, szczególnie na terenach wiejskich. Nie jesteœmy w tej dziedzinie
odosobnieni. Przy zmniejszaj¹cej siê liczbie uczniów, subwencja oœwiatowa obliczana na ucznia jest coraz ni¿sza, ale
przepisy prawa pracy nie daj¹ mo¿liwoœci weryfikacji wydatków w tym dziale. Poszukujemy ró¿nych mo¿liwoœci
oszczêdzania. Pomys³ po³¹czenia przedszkola ze szko³¹ okaza³ siê trafny. Zminimalizowano sposób zarz¹dzania zespo³em, obni¿ono koszty utrzymania placówki, zwiêkszono
liczbê miejsc wychowankom. Dlatego w tym okresie jest to
szczególnie wa¿ne. Chcia³bym rozwiaæ obawy tych, którzy
nie wierzyli w efekt tego posuniêcia, ¿e podjêta decyzja by³a
s³uszna i 140 przedszkolaków (o 10 wiêcej ni¿ by³o dotychczas w dwóch budynkach) znalaz³o w tej placówce swoje
miejsce.
Wiele samorz¹dów boryka siê z gospodark¹ odpadow¹.
Cena wywozu i sk³adowania œmieci wci¹¿ roœnie. Czy
mieszkañców czeka podwy¿ka op³at z tego tytu³u?
- Problem gospodarki odpadami nie nale¿y do ³atwych, borykaj¹ siê z nim wszystkie samorz¹dy. Zagospodarowanie odpadów jest coraz dro¿sze, konkurencja na rynku odpadów
nie jest za silna, wiêc wszystkie obci¹¿enia dotycz¹ce procesu zbiórki i zagospodarowania odpadów scedowane s¹ na
mieszkañców. Samorz¹dy ponosz¹ pe³n¹ odpowiedzialnoœæ
za ca³y proces zagospodarowania odpadów, osi¹gania stosownych poziomów recyklingu, przez co zmuszone zosta³y do
zorganizowania systemu bez wzglêdu na koszty, które musz¹ byæ pokryte przez mieszkañców. Problemem jest w³aœciwe okreœlenie iloœci poszczególnych frakcji odpadów zebranych w ci¹gu roku niezbêdnej do odpowiedniego oszacowania wartoœci tego zadania. Przyk³ad tego roku dobitnie
œwiadczy o tym, ¿e istnieje szereg luk w ca³ym procesie. Pandemia w sposób jawny pokaza³a te niedoskona³oœci. Wiele
osób przebywa³o na zdalnym nauczaniu, zdalnej pracy, lecz
niestety gmina nie otrzyma³a nowej deklaracji ujawniaj¹cej
w sposób rzetelny zmienion¹ liczbê mieszkañców, co bezwzglêdnie mia³o wp³yw na iloœæ wytworzonych odpadów
w gospodarstwie. To te¿ jest jedna z przyczyn œwiadcz¹ca
o tym, ¿e system zagospodarowania odpadów w gminie

Konstantynów w roku 2020 nie bêdzie siê samofinansowa³,
dlatego po rozstrzygniêciu przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów w roku 2021 bêdziemy w stanie zmierzyæ siê ponownie z ustaleniem ceny odbioru odpadów na
przysz³y rok.
Konstantynów uczestniczy w projekcie partnerskim szeœciu gmin Aktywne Pogranicze, zwi¹zanym z popraw¹
bazy turystycznej. Co uda³o siê do tej pory osi¹gn¹æ?
- Na dzieñ dzisiejszy nie mo¿emy siê pochwaliæ wielkimi
osi¹gniêciami w zakresie realizacji partnerskiego projektu.
W roku bie¿¹cym przeprowadziliœmy 5 postêpowañ przetargowych na wy³onienie wykonawcy robót objêtych projektem, g³ównie w zakresie budowy 5 wie¿ widokowych. Dlatego jako partnerzy tego projektu uzgodniliœmy z instytucj¹
zarz¹dzaj¹c¹ Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego, ¿e podejmiemy czynnoœci zwi¹zane
ze zmian¹ dotycz¹c¹ budowy wie¿ nie drewnianych, lecz
metalowych. Na ukoñczeniu s¹ prace projektowe zwi¹zane
ze zmian¹ materia³u, oczekujemy równie¿ na ponown¹ kalkulacjê kosztów i z³o¿ymy wniosek do ponownej oceny, aby
w sezonie zimowym wy³oniæ wykonawcê ewentualnych robót. Przypomnê zakres gminy Konstantynów: Gnojno przy
punkcie widokowym - wie¿a widokowa, wiata grillowa,
œcie¿ka rowerowa oraz parking; Zakanale przy zbiorniku wiata grillowa, oœwietlenie terenu oraz monitoring. Miejmy
nadziejê, ¿e ceny ogromnie nie wzrosn¹ i projekt doczeka
szczêœliwego fina³u.
Fundusze unijne pomog³y samorz¹dom terytorialnym
w spe³nieniu wielu przedsiêwziêæ. Co s¹dzi pan o dyskutowanej obecnie przez cz³onków Zjednoczonej Prawicy
propozycji opuszczenia przez Polskê Unii Europejskiej?
- Nie wyobra¿am sobie takiej sytuacji. Wieloletnie doœwiadczenie w pozyskiwaniu funduszy ze Ÿróde³ Unii Europejskiej (w przypadku gminy Konstantynów kwota ponad
50 mln z³) dowodzi, ¿e nie s¹ to ³atwe pieni¹dze, ale zdecydowanie wp³ywaj¹ce na rozwój. Proporcje korzyœci do
udzia³u naszego kraju w finansowaniu zjednoczenia s¹ niewspó³mierne. Tylko laik, lub wyj¹tkowy eurosceptyk tego
nie dostrzega. Mam nadziejê, ¿e zapadn¹ decyzje zdroworozs¹dkowe nie oparte na indywidualnych ocenach, lecz
s³uszne uwzglêdniaj¹ce oczekiwania wiêkszoœci spo³eczeñstwa. To bêdzie warunkowaæ nam sposób wyjœcia z kryzysu
zwi¹zanego z pandemi¹ oraz pozwoli na kreowanie polityki
gospodarczej na najbli¿sze lata.
Rozmawia³ Istvan Grabowski

Wójt uhonorowa³ sportowców
10 czerwca br. w sali widowiskowej Gminnego Centrum
Kultury, z zachowaniem wszelkich zasad re¿imu sanitarnego, mia³a miejsce uroczystoœæ wrêczenia wybitnym sportowcom nagród wójta gminy za rok 2019. Nagrody z podziêkowaniami przekazywa³ wójt Romuald Murawski wraz
z przewodnicz¹cym Rady Gminy Tadeuszem Hryciukiem.
Nagrody odebra³o 20 osób: Tomasz Kociubiñski (wyciskanie sztangi le¿¹c), Miko³aj Kociubiñski (wyciskanie sztangi
le¿¹c), Kamil Jakoniuk (wyciskanie sztangi le¿¹c), Jakub
Niczyporuk (szachy), zawodniczki pi³ki koszykowej: Beata
Gajda, ¯aklina Góra, Natalia Kie³kowicz, Maja Korolczuk,
Natalia KuŸmiuk, Hanna Mikitiuk, Natalia Nitychoruk, Izabela Ochnik, Natalia Szymko, Malwina Œwi¹ntek, Nikola

Tymoszuk, Wiktoria Tyszuk, Klaudia Waszczuk, Zuzanna
Waszczuk, Martyna Wawryniuk wraz z trenerem dru¿yny
Dariuszem Domitrzem. Nie zabrak³o gratulacji, podziêkowañ i ¿yczeñ dalszych sukcesów. (a)
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Komarno - Kolonia po rewitalizacji

Podniesienie atrakcyjnoœci okolicy
Niedziela 4 paŸdziernika by³a wielkim dniem dla mieszkañców
Komarna - Kolonii. Po 30 latach od zamkniêcia dawnej kaplicy
dworskiej, wzniesionej przez w³aœciciela dóbr kozieradzkich
Stanis³awa Witolda Aleksandrowicza, otwarto j¹ i poœwiêcono
ponownie.
Tym razem z myœl¹ o przeznaczeniu na cele kulturalne (wystawy i spotkania). Wraz z kaplic¹ otwarta zosta³a zabytkowa Aleja Lipowa, parking z oœwietleniem i monitoringiem przed koœcio³em oraz plac zabaw dla dzieci. W tym wa¿nym wydarzeniu uczestniczy³o wielu zacnych goœci: ordynariusz diecezji
siedleckiej ks. biskup Kazimierz Gurda, ks. dziekan Stanis³aw
Grabowiecki, pose³ Dariusz Stefaniuk, kierownik filii Urzêdu
Marsza³kowskego Dariusz Litwiniuk, cz³onek Zarz¹du Powiatu Bialskiego Tadeusz £azowski, dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych Krystyna Beñ, dyrektor wydzia³u spraw spo³ecznych Starostwa Powiatowego Barbara Kociubiñska-Koza,
w³adze gminy Konstantynów oraz radni gminni. Po poœwiêceniu odnowionych obiektów ks. biskup Kazimierz Gurda sprawowa³ w miejscowym koœciele parafialnym mszê œwiêt¹
w intencji Matki Boskiej Ró¿añcowej. Po jej zakoñczeniu wójt
gminy Romuald Murawski podziêkowa³ Jego Ekscelencji za
wizytê w parafii i znacz¹cy udzia³ w wa¿nych dla gminy uroczystoœciach, wrêczaj¹c biskupowi kwiaty i podlaski sêkacz.

Odnowiona gruntownie kaplica ma bogat¹ historiê. Wzniesiono j¹ w roku 1844, a ju¿ w 1865 zamknê³y j¹ w³adze cesarskie
i zosta³a opuszczona. Pomniejsze remonty by³y w niej przeprowadzane w roku 1905 i po 1918 z inicjatywy W³adys³awa Miel¿yñskiego. Kaplica zosta³a wykupiona przez Koœció³ katolicki
w 1928 roku i wtedy gruntownie j¹ wyremontowano i dobudowano zakrystiê w czêœci wschodniej. W 1931 roku ustanowiono tutaj parafiê, w 1932 wybudowano drewniany chór muzyczny, zaœ w 1934 przebudowano fasadê budynku. Od frontu znajduje siê czterokolumnowy portyk toskañski z trójk¹tnym naczó³kiem. Nad wejœciem jest okr¹g³e okno, natomiast po bokach dwie pó³koliœcie sklepione nisze z ¿eliwnymi figurami
œwiêtych Piotra i Paw³a. Przed œwi¹tyni¹ stoi drewniana
dzwonnica konstrukcji s³upowo-ramowej z 1922 roku, oraz ¿eliwna figura matki Boskiej Niepokalanie Poczêtej z roku 1943.
Kaplica pozostaje nieu¿ytkowana od roku 1990, kiedy to postawiono nowy koœció³ w jej s¹siedztwie. Opuszczony obiekt niszcza³ w szybkim tempie.

W 2017 r. w³adze gminy Konstantynów przygotowa³y plan rewitalizacji kaplicy w Komarnie - Kolonii z jej otoczeniem, na
który pozytywnie zareagowa³ proboszcz parafii ks. kanonik
Stanis³aw Smoliñski. Wniosek zosta³ z³o¿ony do Urzêdu Marsza³kowskiego w Lublinie. Przygotowana dokumentacja techniczna zamknê³a siê kwot¹ 2,5 mln z³. Wniosek spotka³ siê
z pozytywn¹ akceptacj¹. Wartoœæ projektu ogó³em: 2 mln 423
tys. 831,62 z³. W 2018 r. wójt Romuald Murawski podpisa³
umowê w Urzêdzie Marsza³kowskim na 85 proc. dotacji kosztów z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa lubelskiego. Ponadto 10 proc. kosztów w ramach dotacji celowej
do³o¿y³ skarb pañstwa. Mimo tak szczêœliwego splotu okolicznoœci gmina musia³a wy³o¿yæ 500 tys. z³ z w³asnego bud¿etu.
Realizacja projektu rozpoczê³a siê jesieni¹ 2019 r. od zadania
zwi¹zanego z przebudow¹ nawierzchni zabytkowej Alei Lipowej, maj¹cego na celu przywrócenie funkcjonalnoœci istniej¹cego ci¹gu komunikacyjnego oraz konserwacjê leciwego drzewostanu. Przebudowana przez Tre - Drom aleja z now¹ nawierzchni¹ asfaltow¹ utworzy³a bezpieczn¹ trasê. Wiosn¹
2020 r. zakoñczono kolejny etap projektu, czyli budowê parkingu przed koœcio³em wraz z oœwietleniem i monitoringiem.
Parking zapewnia mo¿liwoœæ parkowania dla 51 samochodów.
Estetykê otoczenia dope³niaj¹ nowe nasadzenia zieleni.
W bezpoœrednim s¹siedztwie parkingu zosta³ wybudowany
plac zabaw dla dzieci, o którym od dawna marzyli mieszkañcy
tego so³ectwa. Kluczowym i najbardziej kosztownym elementem przedsiêwziêcia rewitalizacyjnego okaza³ siê remont zabytkowej kaplicy wraz z drewnian¹ dzwonnic¹. Projekt przewidywa³ zmianê sposobu u¿ytkowania niszczej¹cego budynku
z obiektu sakralnego na salê wystawiennicz¹, ze sta³¹ ekspozycj¹ oraz z mo¿liwoœci¹ organizowania wystaw czasowych,
jak te¿ innych wydarzeñ cyklicznych i okazjonalnych. Budynek posiada jedno pomieszczenie bêd¹ce pozosta³oœci¹ po nawie kaplicy oraz drewniany chór muzyczny jako element wyposa¿enia budynku. W trakcie generalnego remontu odwodniono i odgrzybiono budynek kaplicy, wymieniono wewnêtrzne pod³ogi, wiêŸbê dachow¹ i zmieniono pokrycie na blachê
miedzian¹, po³o¿ono nowe tynki i dokonano prac konserwacyjnych ¿eliwnych figur œw. Piotra i Paw³a. W ramach kosztów
projektu kaplica zostanie wkrótce wyposa¿ona w meble oraz
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urz¹dzenia multimedialne.
- Jestem pe³en podziwu dla w³adz samorz¹dowych gminy Konstantynów za staranie i trud w odnowienie zabytku, który
dwukrotnie by³ zamykany: w 1856 r. przez w³adze carskie
i w 1990 r. po budowie nowego koœcio³a parafialnego. Po remoncie obiekt prezentuje siê wspaniale i mam nadziejê, ¿e dob-

rze bêdzie s³u¿y³ mieszkañcom Komarna - Kolonii - mówi Jan
Maraœkiewicz, konserwator zabytków z Bia³ej Podlaskiej.
Z podziwem i satysfakcj¹ wypowiada siê te¿ proboszcz parafii
Komarno - Kolonia ks. kan. Stanis³aw Smoliñski. - Dokona³o
siê coœ piêknego i po¿ytecznego dla parafii. Brakuje s³ów uznania dla w³adz samorz¹dowych gminy, które doprowadzi³y do

renowacji tak piêknego obiektu. Spo³ecznoœæ Komarna - Kolonii otrzyma³a cenny upominek z oœwietlonym i monitorowanym parkingiem. Najbardziej ciesz¹ siê miejscowe dzieci, które maj¹ wspania³y plac zabaw. Jestem przekonany, ¿e dziêki tej
inwestycji wzroœnie atrakcyjnoœæ turystyczna naszej parafii.
Renowacja zabytkowej kaplicy umo¿liwia przeniesienie tam
czêœci ¿ycia kulturalnego gminy. Nowoutworzony obiekt
w zrewitalizowanym centrum miejscowoœci uzupe³ni niewystarczaj¹c¹ ofertê istniej¹cej œwietlicy wiejskiej. Obiekt stanowiæ bêdzie now¹ atrakcjê turystyczn¹ okolicy. Jest pewne, ¿e
przyczyni siê to do o¿ywienia gospodarczego i podniesienia
atrakcyjnoœci okolicy. (g)

Samorz¹d spisa³ siê wzorowo
Rozmowa z ks. kanonikiem Stanis³awem Smoliñskim, proboszczem parafii
pw. œw. Stanis³awa Biskupa Mêczennika z Komarna - Kolonii
Uroczystoœæ zakoñczenia dwuletnich starañ o rewitalizacjê
Komarna - Kolonii wypad³a efektownie. Jak ocenia ksi¹dz
starania samorz¹du?
- Pracownicy Urzêdu Gminy stanêli na wysokoœci zadania i dziœ
wszyscy cieszymy siê z efektów ich pracy. Zadowolenie okazuj¹ doroœli i dzieci, choæ ma³o kto zdaje sobie pewnie sprawê,
ile wysi³ku wymaga³o doprowadzenie projektu do szczêœliwego fina³u. O zamiarze budowy parkingu przed koœcio³em
rozmawialiœmy od kilku lat, ale brakowa³o pieniêdzy na ten cel.
Szczêœliwym splotem okolicznoœci uda³o siê zbudowaæ nie
tylko parking. Dzieci z Komarna - Kolonii maj¹ wreszcie gdzie
siê bawiæ. To wydarzenie bez precedensu, bo ¿adne z okolicznych so³ectw nie mo¿e pochwaliæ siê podobn¹ inwestycj¹.
Jednym z elementów projektu rewitalizacji by³o odnowienie nieczynnej od 30 lat kaplicy. Czy obiekt ten wp³ynie na
o¿ywienie kultury gminnej?
- Mam nadziejê, ¿e tak, choæ nie ma jeszcze konkretnego planu,
co wewn¹trz odrestaurowanej kaplicy bêdzie siê dzia³o. Prawdopodobnie na pocz¹tek zorganizowana zostanie wystawa zabytkowych krzy¿y. Porównuj¹c obecne czasy do dawniejszych,
produkcja krzy¿y by³a inna, ciekawa. Zwo¿ono je z ró¿nych
miejscowoœci czy pielgrzymek i ludzie maj¹ je teraz w domach.
Byæ mo¿e zechc¹ je udostêpniæ, je¿eli bêdzie to ³adnie udokumentowane i zrobione. Bêdzie to te¿ pami¹tk¹ dla ka¿dego mieszkañca. Wielu parafian starszego pokolenia ma sentyment do

dawnego koœcio³a i ubolewali bardzo, ¿e po przeniesieniu liturgii do nowego budynku popadnie on w ca³kowit¹ ruinê. Ponoæ
dach by³ w tak op³akanym stanie, ¿e grozi³ zawaleniem. Remont zabytków to du¿y wydatek i chwa³a samorz¹dowi, ¿e zdecydowa³ siê na taki krok. O zagospodarowaniu kaplicy z po¿ytkiem dla mieszkañców bêdzie mo¿na mówiæ, kiedy powstanie
konkretny plan wystaw czy imprez okolicznoœciowych. W tej
chwili jest wiêcej pytañ ni¿ odpowiedzi. Na pewno wielu ludziom marzy siê po¿ytek duchowy i intelektualny.
Jak parafianie odbieraj¹ utworzenie utwardzonego parkingu przed koœcio³em? Rzadko która parafia mo¿e siê takim
pochwaliæ.
- W chwili budowy opinie by³y ró¿ne. Niektórzy uwa¿ali, ¿e
plac zabaw w pobli¿u parkingu to nienajlepsza lokalizacja. Dziœ
pogl¹dy na ten temat zmieni³y siê diametralnie. Ludzie s¹ zadowoleni z wykorzystania placu przed koœcio³em. Myœlê, ¿e to optymalne rozwi¹zanie. Parafianie przyje¿d¿aj¹cy na nabo¿eñstwa ciesz¹ siê z faktu, ¿e nie musz¹ parkowaæ samochodów
w b³ocie. Niektórzy porównuj¹ nawet Komarno - Koloniê do
Weso³ej pod Warszaw¹, gdzie od dawna istnieje podobny parking. W przekonaniu czêœci ksiê¿y frekwencja w koœciele zale¿y od parkingu i ogrzewania koœcio³a. Ma³o kto decyduje siê
teraz na wêdrówkê pieszo. Dlatego bardzo dobrze siê sta³o, ¿e
plac przed koœcio³em doczeka³ siê utwardzenia.
Rozmawia³ IGR
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Konstantynów wierny kolêdom

Radoœæ z chwalenia narodzin Jezusa
W czwart¹ niedzielê stycznia sala gimnastyczna Szko³y
Podstawowej w Konstantynowie wype³ni³a siê do ostatniego miejsca. Powodem licznej frekwencji widzów okaza³y
siê prezentacje „Za kolêdê dziêkujemy”. By³o, co ogl¹daæ
i kogo s³uchaæ.
Impreza, organizowana od 27 lat przez Gminne Centrum
Kultury, na sta³e wpisa³a siê w kalendarz kulturalny gminy
i cieszy siê nies³abn¹cym powodzeniem. Przychodz¹ ludzie
w ró¿nym wieku i nikt nie wychodzi rozczarowany. Decyduj¹ o tym: szeroki przekrój wiekowy wykonawców oraz
urozmaicony repertuar, jakiego s³ucha siê z ciekawoœci¹.
Zespo³y i soliœci dok³adaj¹ starañ, aby ich wystêp ró¿ni³ siê
istotnie od poprzedników. St¹d w programie mnóstwo kolêd
i pastora³ek mniej znanych, a jak¿e urokliwych, wykonywa-

nych nie tylko w jêzyku polskim. Konstantynowskiej imprezie, która pierwotnie mia³a charakter gminny, potem powiatowy, a od oœmiu lat miêdzywojewódzki, towarzyszy
konkurs plastyczny „Anio³y i ozdoby bo¿onarodzeniowe”.
Startuje w nim mnóstwo osób czuj¹cych potrzebê wyra¿enia artystycznych pasji w nietuzinkowy sposób. Przy eksponowanych pracach zatrzymywa³o siê wiele osób, bo niektóre zachwyca³y pomys³owoœci¹, kolorystyk¹ i precyzj¹ wykonania. Wprost wierzyæ siê nie chce, ¿e w ci¹gu trzynastu
lat œwi¹teczne ozdoby choinkowe i stroiki potrafi¹ wywo³aæ
podziw. Autorzy najciekawszych prac uhonorowani zostali
okolicznoœciowymi dyplomami.
Trwaj¹cy cztery godziny koncert, to za ka¿dym razem seria
barw i oryginalnych prezentacji.
W tym roku na efektownie udekorowanej scenie pokaza³o
siê 26 wykonawców z trzech województw: lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Publicznoœæ s³ucha³a kolêd
w formie wokalnej i instrumentalnej. Obok solistów, mo¿na
by³o us³yszeæ duety, kilkuosobowe formacje szkolne, doros³e grupy wokalne, ludowe zespo³y œpiewacze i chóry.
Ka¿dy na swój sposób stara³ siê byæ oryginalny.
Prezentacje sceniczne rozpoczêli najm³odsi, czyli piêcioletnie dzieci z Przedszkola Samorz¹dowego w Konstantynowie. W ich wykonaniu publicznoœæ obejrza³a Jase³ka z ak-

centami ekologicznymi, bo zwierz¹tka leœne wyra¿a³y skargi na zatruwanie natury. Po kilkulatkach œpiewa³a Miros³awa Koz³owska - Nalepa z GOK Sarnaki. Oczarowa³a s³uchaczy subtelnoœci¹ i ciep³em w glosie. W jej wydaniu mo¿na by³o us³yszeæ pieœni: „Dzieñ jeden w roku” z repertuaru
Czerwonych Gitar oraz „Mario, czy ty wiesz?”. Zaanga¿owa³a siê ona tak¿e w koncert zespo³u Tremolo z Sarnak,
œpiewaj¹cego przy akompaniamencie gitary i mandolin.
Na uwagê widzów zas³u¿y³a prezentacja dwóch kolêd
w wydaniu zespo³u wokalnego Melizmat z Konstantynowa.
Przedstawi³ on dwie wielog³osowe kolêdy: „Dziecina siê
narodzi³a” i „Szczêœliwa kolebka”. Natomiast grupa wokalna Aura z Sarnak wykona³a trzy mniej znane, a jak¿e urokliwe kolêdy. Mi³¹ niespodziankê sprawi³ zespó³ Zacisze, reprezentuj¹cy mieszkañców, pracowników i ich dzieci z Domu Pomocy Spo³ecznej w Konstantynowie.
W ich wydaniu mo¿na by³o us³yszeæ kolêdy: „O gwiazdo
betlejemska” i „Tylko jedna taka noc”. Mi³ym zaskoczeniem by³ popis seniorów z folklorystycznej grupy seniorów
zespo³u Nowina. Przedstawili oni w jêzyku gwarowym obrzêd kolêdniczy z gwiazd¹, jaki jeszcze trzydzieœci laty temu mo¿na by³o ogl¹daæ w wiejskiej scenerii Bia³ostocczyzny. Na uznanie zas³u¿y³a kilkudziesiêcioosobowa schola z parafii œw. El¿biety Wêgierskiej z Konstantynowa, która istnieje zaledwie piêæ miesiêcy. Dziêki zaanga¿owaniu
miejscowego wikariusza ks. Grzegorza Walczuka, zdo³a³a
ona opanowaæ ciekawy i wzruszaj¹cy publicznoœæ repertuar. Wszyscy wykonawcy przegl¹du otrzymywali od organizatorów dyplomy i s³odycze. Cztery godziny minê³y niczym
filmowy maraton, który nawet na chwilê nikomu siê nie nudzi³.
Romuald Murawski, wójt gminy Konstantynów:
- O wyj¹tkowoœci naszych prezentacji wymownie œwiadczy
rekordowa frekwencja publicznoœci. W ci¹gu 27 lat impreza
przypad³a do gustu wielu widzom. Ma doskona³e tempo,
urozmaicony program i wielopokoleniowy charakter. Koncertuj¹ na niej z powodzeniem 5-letni malcy obok wci¹¿
krzepkich seniorów. Przegl¹dowi kolêdniczemu towarzyszy wystawa ozdób œwi¹tecznych i anio³ów, œwiadcz¹ca
o talencie manualnym wielu osób z naszej gminy.
Ilona Niewêg³owska, dyrektor Gminnego Centrum Kultury:
- Prezentacje kolêdnicze s¹ imprez¹ integruj¹c¹ wykonawców z trzech województw. Cieszy mnie, ¿e wci¹¿ nie brakuje chêtnych, by podziwiaæ wielomiesiêczny trud przygotowañ wykonawców do publicznej prezentacji.
Zdzis³aw Marczuk, harmonista i skrzypek ludowy:
- Mam do tej imprezy sentymentalny stosunek, bo towarzyszê jej od samego pocz¹tku, zazwyczaj w kilku rolach. Muzyka ludowa tak bardzo mnie anga¿uje, ¿e nie mogê siê bez
niej obyæ. W tym roku przysz³o mi koncertowaæ dwukrotnie: z zespo³em œpiewaczym Pogodna Jesieñ oraz chórem
parafialnym z Konstantynowa. Czujê siê na tej scenie wyj¹tkowo swojsko i mam ci¹gle chêæ do szukania nowych
œrodków wyrazu. (g)
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Rodzinnie na sp³ywie
kajakowym
Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Konstantynowskiej by³o
w 2020 roku organizatorem dwóch sp³ywów kajakowych
w ramach zadania publicznego realizowanego ze œrodków
gminy Konstantynów. Sp³yw kajakowy - bierzmy przyk³ad z Jana Paw³a II pierwotnie mia³ odbyæ siê wiosn¹,
jako jedno du¿e wydarzenie. Niestety, wybuch pandemii
przyczyni³ siê do niewielkich zmian formu³y i terminów,

prowadzenie dzia³alnoœci krajoznawczej, turystycznej, oraz
organizacji wypoczynku dzieci, m³odzie¿y i doros³ych oraz
upamiêtnienie osoby œw. Jana Paw³a II w 100. rocznicê jego
urodzin (Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowi³ rok
2020 Rokiem Œwiêtego Jana Paw³a II).

w jakich odby³a siê realizacja zadania. Zamiast jednego du¿ego, zorganizowane zosta³y dwa sp³ywy kajakowe: 11 lipca br. (sobota) po rzece Bug na trasie Bubel- £ukowiska Serpelice (ok. 17 km) oraz 26 wrzeœnia br. (sobota) po rzece
Bug na trasie Serpelice - Mierzwice (ok. 14 km). Wydarzenia mia³y na celu: popularyzacjê rekreacji ruchowej; upowszechnianie dzia³añ wszechstronnego rozwoju, edukacji
i wychowania oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci, m³odzie¿y i doros³ych; promowanie i wspieranie rozwoju turystyki na terenie gminy Konstantynów, znajduj¹cej siê
w obszarze Parku Krajobrazowego Podlaski Prze³om Bugu;

W sp³ywach uczestniczy³y ca³e rodziny. Niektórzy p³ynêli
kajakiem po raz pierwszy. Wspania³a pogoda (okaza³o siê,
¿e wcale nie musi byæ s³oneczna) i piêkne nadbu¿añskie widoki da³y uczestnikom chwilê relaksu, wytchnienia od codziennych trosk oraz poczucie rodzinnej jednoœci. Wszyscy,
którzy wziêli udzia³ w sp³ywach otrzymali pami¹tkowe
przypinki oraz pocztówki zaprojektowane przez Katarzynê
Schwader. Na podkreœlenie zas³uguj¹: wspania³a atmosfera
i wyj¹tkowa zgodnoœæ uczestników sp³ywu. To by³ wyczyn
nie tylko sportowy. (B£)

Koncert Ca³y Twój

ni Papieskie poœwiêcone dzie³u Papie¿a - Polaka
ciesz¹ siê w Konstantynowie du¿ym powa¿aniem
i przygotowywane s¹ wyj¹tkowo starannie. Tak te¿
by³o i w tym roku. 11 paŸdziernika br. w koœciele parafialnym pw. Œwiêtej El¿biety Wêgierskiej mia³ miejsce koncert
„Totus Tuus (Ca³y Twój)” z okazji organizowanego po raz
20. Dnia Papieskiego. Równie¿ i w tym roku nie zabrak³o
wspomnieñ o Papie¿u Polaku, dedykowanych Mu wierszy
i pieœni. Na slajdach wyœwietlono najciekawsze zdjêcia i wypowiedzi œw. Jana Paw³a II. W koncercie, którego narratorem by³a dyrektor GCK Ilona Niewêg³owska, udzia³ wziêli:
skrzypek Zdzis³aw Marczuk i graj¹ca na skrzypcach jego
wnuczka Aniela Juszkiewicz, zespó³ Pogodna Jesieñ, chór
Melizmat z opiekunem muzycznym Krzysztofem Olesiejukiem oraz najm³odsi mieszkañcy Konstantynowa, w tym reprezentacja harcerzy. Wystêpom towarzyszy³o skupienie
i podnios³a atmosfera. Spotkanie, pe³ne wa¿kich treœci, zakoñczy³o siê wspólnym odœpiewaniem „Barki”, ulubionej
pieœni œw. Jana Paw³a II. (g)

D
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Mamy mnóstwo potrzeb
Rozmowa z Waldemarem Dorofiejukiem,
wiceprzewodnicz¹cym Rady Gminy
Skromny bud¿et gminy nie pozwala zrealizowaæ wszystkich postulatów radnych. Jakie zatem inwestycje s¹ priorytetem dla waszego samorz¹du?
- Podobnie jak w innych gminach, priorytetem s¹ inwestycje drogowe. Jestem przekonany, ¿e ka¿dy z radnych chcia³by zapisaæ siê
w pamiêci swoich wyborców zbudowaniem choæby odcinka drogi
umo¿liwiaj¹cej wygodny dojazd i bezpieczeñstwo u¿ytkowników.
Oczywiœcie, spe³nienie tych postulatów realizowane jest na miarê
mo¿liwoœci finansowych gminy. Czasem trzeba siê uzbroiæ w cierpliwoœæ. Mieszkañcy Konstantynowa doœæ d³ugo czekali na modernizacjê ulic: Kopernika, Ogrodowej i Klonowej. Proces ich przebudowy zacz¹³ siê w 2018 r. a zakoñczy³ dopiero w tej kadencji samorz¹du. Bardzo zale¿a³o mi, aby drogi te otrzyma³y utwardzon¹ nawierzchniê, chodniki i kanalizacjê deszczow¹.
Jaka atmosfera towarzyszy podejmowaniu uchwa³?
- Czasami czujê siê zaskoczony, ¿e czêœæ radnych nie popiera proponowanego projektu bud¿etu, a potem, jako pierwsi zg³aszaj¹ w³asne
propozycje. Atmosfera obrad bywa czasem burzliwa. Spieramy siê
na ró¿ne tematy, ale zawsze osi¹gamy porozumienie. W koñcu nie
walczymy o w³asne ambicje, tylko interes ogó³u i dobro gminy.
Jak uk³adaj¹ siê kontakty wiceprzewodnicz¹cego rady z wójtem?
- S¹ wzorowe. Wójt nigdy nie podejmuje pochopnych decyzji. Ka¿da
jest gruntownie przemyœlana i uzgodniona z radnymi. Uwa¿am wójta Murawskiego za dobrego gospodarza. Potrafi umiejêtnie zarz¹dzaæ posiadanymi funduszami i pozyskiwaæ œrodki zewnêtrzne.

W samorz¹dzie przepracowa³ wiele lat i doskonale orientuje siê
w potrzebach œrodowiska. Inne gminy, gdzie czêsto zmienia siê wójt,
nie potrafi¹ osi¹gaæ takich efektów, jak Konstantynów. Mocn¹ stron¹
wójta jest grono wspieraj¹cych go wspó³pracowników. Szczególnie
przydatny wydaje mi siê Edward Kamiñski, odpowiedzialny za
inwestycje.
Chlub¹ tegorocznych starañ samorz¹du okaza³a siê rewitalizacja centrum Komarna - Kolonii. Czy mo¿na przewidzieæ, kiedy podobne dzia³ania przeprowadzone zostan¹ w Konstantynowie?
- Jako mieszkaniec tej miejscowoœci chcia³bym, aby nast¹pi³o to mo¿liwie szybko. Realizm podpowiada jednak ostro¿noœæ w kreœleniu
konkretnych planów. Nie wiemy, jak potocz¹ siê wydarzenia zwi¹zane z pandemi¹ i pozyskiwaniem dodatkowych dotacji. Nasza gmina
pozbawiona jest przemys³u. Utrzymujemy siê g³ównie z podatków,
a te nie wystarczaj¹ na wszystkie potrzeby. Trudno precyzyjnie okreœliæ, kiedy nadarzy siê sposobnoœæ skorzystania z funduszy unijnych. Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e na ka¿d¹ dotowan¹ inwestycjê gmina
musi posiadaæ procentowy wk³ad w³asny.
Co pañskim zdaniem nale¿a³oby wykonaæ w Konstantynowie?
- Oprócz prac zwi¹zanych z modernizacj¹ ulic, do pilnych zadañ zaliczy³bym rewitalizacjê zespo³u parkowo-pa³acowego. Pech w tym,
¿e na ten cel potrzeba wielu milionów. By³oby wielk¹ szkod¹, gdyby
opuszczony pa³ac Platerów uleg³ dewastacji. To takie oczko w g³oRozmawia³ IGR
wie i powód do dumy mieszkañców.

Warto by³o poczekaæ
Rozmowa z so³tysem Komarna - Kolonii
Krzysztofem D¹browskim
Czy czuje pan satysfakcjê? O zamiarze budowy placu zabaw i utwardzonego parkingu mówi³ pan ju¿ cztery lata temu.
- Nie przypuszcza³em wtedy, ¿e uda siê a¿ tak wiele. W moim przekonaniu w³adze gminne wykona³y doskona³¹ inwestycjê, która pozostanie tu na lata. Parafia pw. œwiêtego Stanis³awa Biskupa Mêczennika jest niewielka i nie staæ by j¹ by³o na takie wydatki, a zagrzybiona
kaplica prêdzej czy póŸniej popad³aby w ruinê. Zawaleniem grozi³
jej dach. Przy okazji renowacji kaplicy powsta³ planowany wczeœniej plac zabaw dla najm³odszych, wygodny parking przed koœcio³em na kilkadziesi¹t samochodów oraz Aleja Lipowa wiod¹ca do
miejscowej szko³y. Jako so³tys cieszê siê bardzo.
Dlaczego rewitalizacja sta³a siê faktem w Komarnie - Kolonii
a nie w Konstantynowie?
- O wyborze zdecydowa³y dobra wola samorz¹du i wielkoœæ funduszy do dyspozycji. Rewitalizacja parku i pa³acu Platerów zas³ugiwa³a ze wszech miar na uwagê, ale do jej spe³nienia potrzeba by³o przy-

najmniej kilkakrotnie wiêkszych nak³adów. Remont zabytku by³by
czêœciowy i zapewne roz³o¿ony na lata. Skorzysta³o nasze so³ectwo,
co ogromnie zadowoli³o mieszkañców. Opiekujê siê t¹ kaplic¹ i bardzo podoba mi siê po remoncie. Jest wyj¹tkowa, bo to jedyny zabytek, jaki pozosta³ po maj¹tku Komarno. Nie myœla³em, ¿e kaplica zostanie kiedyœ wyremontowana, bo parafia jest bardzo ma³a i po prostu nie by³oby jej staæ na remont.
Uda³o siê uratowaæ piêkny zabytek. Czy bêdzie on nale¿ycie wykorzystany?
- Bêdziemy robili wszystko, aby tak siê sta³o. Mam nadziejê, ¿e
obiekt s³u¿yæ bêdzie mieszkañcom nie tylko naszego so³ectwa i przyczyni siê do o¿ywienia kultury gminnej. Nie ma ona jeszcze zbyt
wielu pomieszczeñ, a potrzeby s¹ znaczne.
Miejmy nadziejê, ¿e stanie siê tak niebawem.
Rozmawia³ IGR
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Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Konstantynowie

Nauczycielom w podziêce
Dzieñ Edukacji Narodowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym obchodzony by³ 13 paŸdziernika br. Uroczystoœæ uœwietnili obecnoœci¹ m.in. wójt gminy Romuald Murawski i przewodnicz¹cy Rady Gminy Tadeusz Hryciuk, którzy z³o¿yli najlepsze ¿yczenia wszystkim pracownikom oœwiaty. Uczniowie
klasy 3 pod opiek¹ nauczycielek Bo¿eny Struk i Moniki Kêpiñskiej przygotowali monta¿ s³owno - muzyczny. Pod kierunkiem Agnieszki Charko uczniowie klas starszych: Gabriela
Stañczuk - Zarzycka, Bartosz Juszkiewicz oraz Cezary Nity-

choruk zaprezentowali utwory dedykowane wszystkim pracownikom Zespo³u Szkolno - Przedszkolnego. Przedstawiciele
Samorz¹du Uczniowskiego z³o¿yli na rêce dyrektor Moniki
Jankiewicz ¿yczenia pracownikom Zespo³u. Do³¹czyli do nich
przedstawiciele Rady Rodziców Szko³y Podstawowej oraz Rady Rodziców Przedszkola.
W trakcie uroczystoœci g³os zabra³a dyrektor Monika Jankiewicz, sk³adaj¹c wszystkim serdeczne podziêkowania za trud
wk³adany w codzienn¹ pracê, ¿ycz¹c zdrowia, zadowole-

nia, realizacji planów zawodowych, uœmiechu ka¿dego dnia
i wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym.
Obchody Dnia Edukacji by³y okazj¹ do wrêczenia nauczycielom oraz pracownikom obs³ugi nagród dyrektora. S¹ one wyrazem podziêkowania i uznania za dotychczasow¹ pracê,
w szczególnoœci za osi¹gniêcia w zakresie pracy dydaktycznowychowawczej, pracy opiekuñczo-wychowawczej oraz realizacji innych zadañ szko³y.
W tym roku szkolnym nagrody otrzymali nauczyciele:
DorotaAndruszkiewicz, Edyta Chwedoruk, Sabina Dencikowska, Zofia Horbowicz, Anna Hryciuk, Anna Iwanek, Bo¿ena
Struk, Joanna Szczypek, Agata WoŸniak i And¿elika O³tuszyk.
Za szczególne osi¹gniêcia w pracy zawodowej nagrody otrzymali te¿ pracownicy administracji i obs³ugi: Gabriela Majczyna - sekretarz szko³y, Halina Firsiuk, Krystyna Firsiuk, Marta
Je¿ewska, Tomasz Kowaluk, Iwona Pietraszuk, Urszula Po¿arowszczyk, Katarzyna Stañczuk - Zarzycka i Alina Wawrzyniak. (MJ)

Wyprawka czytelnicza dla pierwszoklasistów
Uczniowie klas pierwszych otrzymali w prezencie pakiet ksi¹¿ek w ramach kampanii „Ma³a ksi¹¿ka - Wielki cz³owiek”. Celem kampanii jest rozwój czytelnictwa wœród dzieci w ró¿nych
grupach wiekowych. Projekt realizowany jest ze œrodków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod patronatem
Ministerstwa Edukacji Narodowej. W sk³ad wyprawki wchodz¹: ksi¹¿ka „Pierwsze abecad³o”, broszura informacyjna dla
rodziców i opiekunów „Ksi¹¿k¹ po³¹czeni, czyli uczymy siê
czytaæ razem” oraz kreatywny alfabet. Mi³ego zag³êbiania siê w
lekturê ¿ycz¹ wychowawczynie klas I i nauczyciel biblioteki
szkolnej: Gra¿yna Moœcibrodzka, Marzenna Sawczuk i Edyta
Chwedoruk.
Narodowe Czytanie - „Balladyna” Juliusza S³owackiego
Akcja zainicjowana przez Prezydenta RP ma na celu popularyzacjê czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebê dba³oœci
o polszczyznê oraz wzmocnienie poczucia wspólnej to¿samoœci. 4 wrzeœnia br. w 171. rocznicê urodzin Juliusza S³owackiego uczniowie klas 1- 8 naszej szko³y po raz kolejny przyst¹pili do akcji Narodowego Czytania. W tym roku czytaliœmy
„Balladynê” - dramat znakomitego wieszcza Juliusza S³owac-

kiego. Ze wzglêdu na specyficzn¹ sytuacjê i rygor sanitarny akcja przebiega³a kameralnie. Ka¿da klasa na
pierwszej godzinie lekcyjnej zosta³a
zaznajomiona z sylwetk¹ pisarza,
a nastêpnie nauczyciel przeczyta³
fragment dramatu. Uczniowie byli
niezwykle zachwyceni fabu³¹ utworu.
Nale¿y dodaæ, ¿e nawet m³odsi, którzy
chcieli wiedzieæ, jak potoczy³y siê
losy tytu³owej Balladyny, odwiedzili
bibliotekê, by wypo¿yczyæ dzie³o S³owackiego. Nad sprawnym przebiegiem akcji czuwali koordynator projektu - nauczyciel bibliotekarz Edyta
Chwedoruk i nauczyciel jêzyka polskiego DorotaAndruszkiewicz. (a)
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Szko³a Podstawowa w Konstantynowie
Liga matematyczna
8 stycznia br. uczniowie klas V i VI przyst¹pili do drugiego etapu bialskiej ligi matematycznej szkó³ podstawowych, który
odby³ siê w SP nr. 2 w Bia³ej Podlaskiej. W kategorii klas pi¹tych uczestniczy³o 113 uczniów. Po dwóch etapach konstantynowscy reprezentanci zajmuj¹ miejsca: 23 Maja Johan, 25 Julia Derehaj³o, 27 Michalina Kaszewiak, 29 Julia Kopaczuk, 30
Julia Rumowska. W kategorii klas szóstych uczestniczy³o 87
uczniów. Uczniowie po dwóch etapach zajmuj¹ miejsca: 5 Dawid Geresz, 13 Maciej £yczewski, 14 Hanna Mikitiuk, 18 £ukasz Iwanek, 22 Filip Sienkiewicz, 31 Maja Korolczuk. Uczniów przygotowywa³y: Romualda So³tysiuk (klasy V) oraz
Anna Iwanek (klasy VI).
Liga biologiczno-chemiczna
9 stycznia br. w IV Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Stanis³awa
Staszica w Bia³ej Podlaskiej odby³ siê drugi etap konkursu
Bialska Liga Biologiczno-Chemiczna.
W kategorii klas 7 Sebastian Zadro¿niak zaj¹³ drugie miejsce,
a Jakub Iwanek czwarte. Uczeñ klasy 8 Wojciech Dudek uplasowa³ siê w swojej kategorii na pi¹tej pozycji. Uczniów do
konkursu przygotowa³a Sylwia Wildt-Stefaniuk.
Prezentacja kolêd i pastora³ek
9 stycznia br. z inicjatywy nauczycieli Ma³gorzaty Stawskiej
i Bo¿eny Sijko odby³y siê szkolne prezentacje kolêd i pastora³ek, których celem by³o kultywowanie tradycji kolêdowania
oraz popularyzowanie najpiêkniejszych kolêd i propagowanie
œpiewu.
Dziêki wspólnemu kolêdowaniu mury szko³y wype³ni³y
dŸwiêki najpiêkniejszych kolêd i pastora³ek. Szkolna publicznoœæ nagrodzi³a wykonawców gromkimi brawami.
Wolontariusze kwestowali dla WOŒP
12 stycznia br. 11 wolontariuszy ze szko³y wziê³o udzia³
w zbiórce pieniêdzy podczas 28. fina³u Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy. W akcjê zaanga¿owali siê równie¿ stra¿acy z OSP Konstantynów, którzy wspierali wolontariuszy
i prowadzili z nimi zbiórkê pieniêdzy przy koœciele pw. œw. El¿biety Wêgierskiej w Konstantynowie, koœciele pw. œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a w Serpelicach, koœciele pw. œw. Antoniego Padewskiego w Gnojnie, kaplicy pw. œw. Jana Ewangelisty
w Bublu Starym, kaplicy przy DPS oraz w sklepie Duet M.T.
Franczuk i sklepie Niezapominajka. Podczas 28. fina³u WOŒP
wolontariusze z Konstantynowa uzbierali kwotê 8 tys. 597,90
z³.
Liga matematyczno-fizyczna
29 stycznia br. w IV LO im. Stanis³awa Staszica w Bia³ej Podlaskiej odby³ siê drugi etap Ligi Matematyczno-Fizycznej
w którym uczestniczyli uczniowie klas VII i VIII. W kategorii
klas VII uczestniczy³o 19 uczniów. Uzyskali oni nastêpuj¹ce
miejsca: 2 Sebastian Zadro¿niak, 10 Pawe³ Chomiuk i Jakub
Iwanek. W kategorii klas VIII uczestniczy³o 32 uczniów. Zajêli oni nastêpuj¹ce miejsca: 5 Jakub Juszkiewicz, 8 Wojciech
Dudek i Weronika Kowaluk. Uczniów przygotowywa³y:
Maria Bucka (klasa VII), Romualda So³tysiuk (klasa VIII) matematyka orazAnna Iwanek (klasy VII i VIII) - fizyka.
Profilaktyka uzale¿nieñ
W lutym uczniowie klas I-III mieli mo¿liwoœæ uczestniczenia
w programie profilaktycznym „Cukierki”. Za³o¿eniem programu by³a wczesna profilaktyka uzale¿nieñ, przemocy oraz ro-

zwijanie umiejêtnoœci spo³ecznych i ¿yciowych. Treœci w nim
zawarte przybli¿a³y uczniom podstawowe informacje na temat
œrodków uzale¿niaj¹cych i zagro¿eñ z nimi zwi¹zanych,
kszta³tuj¹ umiejêtnoœci troski o w³asne bezpieczeñstwo w relacjach z innymi oraz wspó³pracy, jako formy zapobiegaj¹cej
agresywnym postawom. Warsztaty odby³y siê dziêki wsparciu
Gminnej Komisji ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, a osob¹ odpowiedzialn¹ za ich organizacjê by³a pedagogAnna Hryciuk.
Nauczanie zdalne
W marcu br. w zwi¹zku z zawieszeniem zajêæ dydaktycznowychowawczych uczniowie wykorzystywali materia³y do samodzielnej pracy w domu. Korzystali ze: strony internetowej
szko³y, strony internetowej Kuratorium Oœwiaty w Lublinie
oraz strony internetowej MEN. ZnaleŸli tam wskazówki, z jakich stron, portali czy serwisów mo¿na korzystaæ w czasie samodzielnej pracy w domu. Sytuacja powtórzy³a siê 26 paŸdziernika br. Realizacja planu nauczania przebiega³a zgodnie
z obowi¹zuj¹cym tygodniowym rozk³adem zajêæ. Na stronie
internetowej szko³y lub w zespo³ach klasowych na Teamsach
zamieszczany by³ tygodniowy rozk³ad zajêæ wraz z informacj¹
o organizowanych zajêciach on-line, aby rodzice mieli mo¿liwoœæ zapewnienia dziecku dostêpu do komputera. Podstawa
programowa by³a realizowana w oparciu o wybrane programy
edukacyjne.
Zajêcia dla uczniów objêtych pomoc¹ psychologiczno - pedagogiczn¹, jak i posiadaj¹cych orzeczenie o potrzebie kszta³cenia specjalnego odbywa³y siê zgodnie z dotychczas ustalonym
harmonogramem. Materia³y do zajêæ przekazywane by³y
przez nauczycieli - specjalistów na indywidualne adresy poczty elektronicznej, wskazane przez rodzica i nie bêd¹ publikowane na stronie internetowej szko³y. Ponadto nauczyciele
specjaliœci kontaktuj¹ siê z uczniami na platformie oraz telefonicznie. Zajêcia bêd¹ realizowane w sposób dostosowany do
potrzeb i mo¿liwoœci ka¿dego dziecka w uzgodnieniu z rodzicami.
Zawody sportowe
1 paŸdziernika dwie dru¿yny koszykówki uczestniczy³y
w spotkaniach Bialskiej Ligi Koszyków w kategorii klas VI-V
i VIII-VII. Zawody te zakoñcz¹ siê 20 grudnia br.
Od 9 do 11 paŸdziernika w szkole rozgrywany by³ trzydniowy
turniej koszykówki z udzia³em zawodniczek z Lublina, Kozienic i Konstantynowa.
Od 5 do 8 listopada konstantynowskie koszykarki uczestniczy³y w eliminacjach Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y
w ¯yrardowie.
Cykl edukacyjny „Techniki nauki”
Dziêki wspó³pracy Telewizji Polskiej i Ministerstwa Edukacji
Narodowej powsta³ nowy cykl edukacyjny „Techniki nauki”.
To projekt, w którym eksperci, trenerzy i wyk³adowcy w przystêpny sposób podpowiadaj¹, jak rozwijaæ i doskonaliæ jedn¹
z najwa¿niejszych kompetencji XXI wieku - umiejêtnoœæ
uczenia siê.
Wa¿nym tematem cyklu jest planowanie i dobra organizacja
czasu. Nie zabrak³o tak¿e zagadnieñ zwi¹zanych z nauk¹ jêzyków obcych, szybkim czytaniem i efektywnym zapamiêtywaniem. Wszystkie odcinki mo¿na bezp³atnie obejrzeæ na platformie vod.tvp.pl. (a)
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Zwyciê¿a dobro wspólne
Rozmowa z radn¹ Justyn¹ Warcho³
z Wólki Polinowskiej
Jak zosta³a pani radn¹?
- Nie wiedzia³am, czy nadajê siê do tej roli. Uleg³am namowom
znajomych i s¹siadów. Przekonywali mnie, ¿e warto spróbowaæ.
Mia³am groŸnego rywala, ale to mnie ludzie obdarzyli zaufaniem. Staram siê ich nie zawieœæ.
Czy praca w samorz¹dzie gminnym mocno odbiega od pani
wyobra¿eñ?
- Pewnie trochê inaczej wyobra¿a³am sobie pracê radnej, przynajmniej na pocz¹tku kadencji. Uœwiadomiono mi jednak potrzebê
pracy zespo³owej. Nie da siê przecie¿ od razu spe³niæ wszystkich
obietnic wyborczych, ani postulatów mieszkañców. Praktyka jest
taka, ¿e zwyciê¿a interes gminy. Bud¿et na okreœlone ramy i nie
starczy go na wszystkie zadania, choæbyœmy tego bardzo chcieli.
W pierwszej kolejnoœci podejmujemy te najbardziej pilne zadania. Po dwóch latach pracy jestem zadowolona, w tym tak¿e
z przeznaczenia funduszu so³eckiego. Po konsultacjach z mieszkañcami Wólki Polinowskiej, gdzie mieszkam, uznaliœmy za potrzebne zainstalowanie znaków informuj¹cych o numerach posesji. S¹ one potrzebne listonoszom, kurierom firm dostawczych,
pracownikom s³u¿b porz¹dkowych i ratowniczych. Wczeœniej
takiego oznakowania nie mieliœmy.
Z jakimi sprawami zwracaj¹ siê do pani wyborcy?
- S¹ to przewa¿nie problemy komunikacyjne. W ostatnich latach
sporo zrobiono w naszej miejscowoœci w sprawie poprawy jakoœci nawierzchni, ale nie wszêdzie. Mam œwiadomoœæ, ¿e na razie
budowa utwardzonej asfaltem drogi nie wchodzi w rachubê.

Jaka jest atmosfera obrad rady?
- Zale¿y kiedy i czego dotycz¹ obrady. Czasem dyskusje s¹ gor¹ce, ale staramy siê opanowaæ emocje i znaleŸæ niæ porozumienia.
Generalnie zwyciê¿a dobro wspólne.
Jak ocenia pani efekty rewitalizacji Komarna - Kolonii?
- To by³ du¿y projekt sk³adaj¹cy siê z czterech niezale¿nych zadañ i realizacja ci¹gnê³a siê ponad dwa lata. Warto jednak by³o
podj¹æ takie starania. Opinie ludzi s¹ zdecydowanie pozytywne.
Odnowa niszczej¹cej kaplicy przyczyni³a siê do poprawy estetyki otoczenia. Mam nadziejê, ¿e obiekt zostanie zagospodarowany
z po¿ytkiem dla spo³ecznoœci. Wiele dobrego mo¿na powiedzieæ
o utwardzonym i oœwietlonym parkingu. Wczeœniej po wiêkszych opadach pojazdy sta³y w b³ocie. Dzieciaki w ró¿nym wieku
uwielbiaj¹ plac zabaw. Sama chêtnie przyprowadzam tu w³asne
pociechy. W moim przekonaniu starania w³adz gminnych uczyni³y centrum Komarna - Kolonii jego wizytówk¹.
Do koñca kadencji pozosta³y trzy lata. Jak chcia³aby siê pani
zapisaæ w pamiêci wyborców?
- Priorytetem pozostanie dla mnie poprawa jakoœci dróg w Wólce
Polinowskiej. Jeœli pojawi¹ siê fundusze unijne na kolejne lata,
byæ mo¿e zamiar ten zostanie spe³niony. W Konstantynowie za
priorytet uwa¿am rewitalizacjê parku i pa³acu Platerów. Na razie
to zadanie pozostaje poza mo¿liwoœciami finansowymi gminy.
Rozmawia³ IGR

Dzieñ Kobiet w GCK

Z okazji Dnia Kobiet Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zaprosi³o panie na pogaduchy przy kawie i herbacie. Spotkanie zorganizowane 4 marca w sali widowiskowej GCK, by³o otwarte dla wszystkich pañ w ka¿dym wieku. Skorzysta³o z niego
kilkadziesi¹t osób.
W programie oprócz s³odkiego poczêstunku i sympatycznych,
kobiecych pogawêdek uzupe³nione zosta³o poradami kosmetycznymi oraz zabiegami pielêgnacyjnymi d³oni. Nie zabrak³o
dobrej muzyki i mi³ych uchu piosenek. Te ostatnie œpiewane by³y
przez wychowanków GCK: Majê Doroszuk, Gabrysiê StañczukZarzyck¹, Wojciecha Dudka, Magdê Karczmarz, Dominikê Stolarek, Bart³omieja Juszkiewicza i zespó³ Pogodna Jesieñ. Zaproszone panie powitali: wójt Romuald Murawski i dyrektor GCK
Ilona Niewêg³owska. Wójt wrêczy³ paniom s³odkoœci oraz efektowne myde³ka, które zosta³y wykonane w pracowni artystycznej
GCK. - Cieszê siê z obecnoœci pañ i ¿yczê udanego spotkania. To
kolejna z imprez, jak¹ proponuje gminna kultura. Potwierdza siê
te¿ i to, ¿e nie bez przyczyny gmina Konstantynów znajduje siê
w czo³ówce samorz¹dów pasa nadbu¿añskiego, na którego terenie odbywa siê najwiêksza iloœæ wydarzeñ i imprez kulturalnych,
sportowych, tematycznych i samorz¹dowych - mówi³ Romuald
Murawski. Wójt przekaza³ te¿ zebranym informacjê o kolejnej
inicjatywie tworzenia Klubu Seniora.
Znajdzie on siedzibê w by³ym budynku przedszkola samorz¹dowego. Koszt adaptacji jest du¿y, szacowany na 2 mln z³. W³adze

gminy z³o¿y³y ju¿ wniosek o dofinansowanie przedsiêwziêcia.
Jeœli nie uda siê z pieniêdzy unijnych, to podobny wniosek przes³any zostanie do Ministerstwa Rodziny. Klub Seniora zaprosi
wszystkie osoby w wieku 50+ i zaproponuje im spotkania, warsztaty, ko³a zainteresowañ, szkolenia oraz atrakcyjne wyjazdy.
Sama wartoœæ wyposa¿enia, jakie planuje siê zakupiæ na potrzeby
realizacji projektu, to kilkaset tysiêcy z³otych. Warto dodaæ, ¿e
Dzieñ Kobiet fetowano równie¿ w œwietlicy wiejskiej w Zakanalu. (a)
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Biwak zuchowy z duchem

Bardzo ciekawie spêdzi³y trzy dni dru¿yny zuchowe
w Konstantynowie. W tamtejszej szkole od 31 stycznia do
2 lutego odbywa³ siê biwak zuchowy. Wziê³o w nim udzia³
blisko 70 m³odych ludzi. Na zimowy wyjazd do Konstantynowa wybra³y siê zuchy z Hufca ZHP £uków im. Bohaterów Ziemi £ukowskiej. Pochodzi³y one z: Bia³ej Podlaskiej, £ukowa, Miêdzyrzeca Podlaskiego, Radzynia Podlaskiego i Woli Chomejowej, Biwak zorganizowano pod has³em: „W zuchowych szrankach”.
Dzielni malcy zdobywali dwie sprawnoœci zespo³owe.
Dziewczynki sprawnoœæ „dworki”, zaœ ch³opcy „rycerza”.
Przy okazji poznawali obyczajowoœæ œredniowiecza i kodeksy ówczesnych zachowañ. Zabawa by³a przednia.
Dzieci bra³y te¿ udzia³ w turnieju rycerskim, który ze zrozumia³ych wzglêdów wzbudzi³ wiele emocji. Zuchy szy³y
chusteczki, gra³y w ¿ywe warcaby i uczestniczy³y w balu,
na który przygotowa³y samodzielnie maski karnawa³owe.
Odkry³y te¿ uroki konstantynowskiego pa³acu Platerów,
gdzie spotka³y strasz¹cego ducha.
W programie biwaku znalaz³o siê mnóstwo emocji, od radoœci i œmiechu po ³zy, ale wszystko odbywa³o siê w przyjaznej atmosferze i zuchowym braterstwie. Trzydniowa
impreza dosz³a do skutku dziêki ¿yczliwoœci dyrektor Ze-

spo³u Szkolno-Przedszkolnego w Konstantynowie Moniki
Jankiewicz, wójta gminy Romualda Murawskiego i Doroty
Andruszkiewicz, która oprowadzi³a zuchy po zabytkowych wnêtrzach.
W przygotowaniu biwaku uczestniczyli aktywnie instruktorzy i opiekunowie dru¿yn: pwd. Ilona Niewêg³owska,
Michalina Barabaniec, Ewa Jakubska, pwd. Wioletta Kuczyñska, pwd. Gra¿yna Podgajna, phm. Anna Zabielska,
Anna Ho³ownia, Anna Niewêg³owska i pwd. Anna Dani³ko. (g)

Ferie pe³ne zabaw
Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zorganizowa³o
tydzieñ ferii dla dzieci w wieku szkolnym. Dzieci przychodzi³y do organizatorów od 7.30, natomiast zajêcia trwa³y od
8.30 do 15. W przedsiêwziêciu uczestniczy³y 24 osoby,
w ró¿nym wieku. Organizatorzy tak dostosowali zajêcia, aby
ka¿dy uczestnik znalaz³ coœ dla siebie. Dzieñ rozpoczyna³ siê

gimnastyk¹ w ro¿nych formach m. in. zumb¹. Powodzeniem
cieszy³y siê zajêcia plastyczne, na których uczestnicy wykonali autorskie prace recyklingowe. Wykazali siê przy tym nie
lada kreatywnoœci¹. Przy okazji powsta³a wspólna praca w
kszta³cie sanek z plastikowych butelek. Mia³y one wyra¿aæ

têsknotê za zimowymi szaleñstwami na œniegu. Dzieciom
najbardziej podoba³y siê eksperymenty m.in.: wybuchy wulkanu, chmurka w s³oiku i zabarwiona woda z kwiatami,
zmieniaj¹cymi barwê nastêpnego dnia. Czêœæ zadañ wykonano z u¿yciem balonów, wody i œwiat³a. Projektowano te¿
stroje karnawa³owe, przydatne do pokazu karnawa³owej mody. Powodzenie mia³y komputerowe zajêcia graficzne. Z ich
pomoc¹ powsta³y kartki oraz ma³e upominki z okazji Dnia
Babci i Dziadka. Odby³ siê te¿ emocjonuj¹cy turniej sportowy. Drugiego dnia ferii wójt Romuald Murawski ufundowa³
wszystkim dzieciom „dmuchañce” i teatrzyk. Na fina³ ferii
dzieci smakowa³y zamówion¹ pizzê. Ten tydzieñ zlecia³ nie
wiadomo kiedy. (a)
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Srebrne gody Pogodnej Jesieni
Wizytówka kulturalna gminy to chyba najtrafniejsze okreœlenie zespo³u, który od 25 lat towarzyszy imprezom organizowanym w Konstantynowie. Z okazji przypadaj¹cego
w tym roku jubileuszu starosta bialski Mariusz Filipiuk
przyzna³ zespo³owi Pogodna Jesieñ nagrodê za szczególny wk³ad w kultywowanie dziedzictwa kulturalnego
powiatu. 9 lipca w sali widowiskowej GCK, podczas spotkania z zespo³em, nagrodê wrêczyli: sekretarz powiatu
S³awomir Sosnowski i dyrektor wydzia³u kultury Starostwa Powiatowego Barbara Kociubiñska - Koza. Najlepsze
¿yczenia i gratulacje przekaza³ zespo³owi wójt Romuald
Murawski.
Pierwsze spotkanie seniorów, bo to oni od pocz¹tku stanowi¹ cz³on grupy, mia³o miejsce 8 lipca 1995 r. Wziêli
w nim udzia³: Zdzis³aw Marczuk, Jadwiga Pruska, Helena
Brojek, Cecylia Kordaczuk, Stanis³awa i Tadeusz Andruszkiewiczowie, Feliksa Kostusik, Feliksa i Stanis³aw Matoszukowie, W³odzimierz Niewêg³owski, Tadeusz Dudek
i Danuta Rêdaszka. Wszyscy dobrze siê znali, przyjaŸnili,
niekiedy chodzili razem do szko³y, wystêpowali w kapeli
czy zespole KGW, œpiewali w chórze koœcielnym. To sprawi³o, ¿e postanowili wystêpowaæ razem. Na pierwszym
spotkaniu ustalono nazwê zespo³u Pogodna Jesieñ i ustalono, ¿e czwartkowe spotkania odbywaæ siê bêd¹
w GOK. Funkcja kierownika muzycznego i nauczyciela
przypad³a harmoniœcie i skrzypkowi Zdzis³awowi Marczukowi, który prowadzi zespó³ do dziœ.
Seniorzy narzucili sobie cel - wystêp na do¿ynkach wojewódzkich 3 wrzeœnia 1995 r. w Konstantynowie z pieœniami do¿ynkowymi. Danuta Rêdaszka zaproponowa³a naukê pieœni „Seniorzy”, która wszystkim przypad³a do gustu. W nastêpnych latach by³a ona wykonywana wielokrotnie i sta³a siê niejako hymnem zespo³u. Repertuar zespo³u jest bardzo ró¿norodny i niemal z dnia na dzieñ
Pogodna Jesieñ mo¿e przyj¹æ zaproszenie do wystêpów
na uroczystoœci o ró¿nej tematyce. Wystêpy poza gmin¹ s¹
traktowane jak wycieczka, a nie praca, chocia¿ wymagaj¹
sporego wysi³ku.
W tym roku przypada 25 lat dzia³alnoœci Pogodnej Jesieni.
Wielokrotnie zmienia³ siê jej sk³ad. Bardzo krótko wystêpowa³a Stanis³awa Andruszkiewicz. Z ¿alem odesz³a
Danuta Rêdaszka po zmianie miejsca zamieszkania.
W 2003 r. odeszli: Halina Wasiuk, Helena Brojek oraz
Tadeusz Dudek. W 2004 r., po œmierci mê¿a, zawiesi³a
swoje uczestnictwo Zdzis³awa Rypina. Przez kilka lat
cz³onkami zespo³u byli: Dorota Andruszkiewicz, Barbara
Misiewicz, Maria Nitychoruk. Niejednokrotnie choroba
lub inne przeciwnoœci losu uniemo¿liwiaj¹ udzia³ w próbach niektórym cz³onkom zespo³u. Teraz w innym, „Niebiañskim chórze” œpiewaj¹: Stanis³awa Andruszkiewicz,
Tadeusz Dudek, Helena Brojek, Zdzis³awa Rypina, Jadwiga Pruska, Feliksa i Stanis³aw Matoszukowie, Teresa Januszek, a ostatnio W³odzimierz Niewêg³owski.

Aktualny sk³ad zespo³u to: Feliksa Kostusik, Danuta Wereszko, Danuta Garbowicz, Teresa Warowna, Emilia Przybys³awska, Bo¿ena RogoŸnicka, Helena Sawczuk i Zdzis³aw Marczuk.
Przez æwieræ wieku zespó³ wniós³ wiele do promocji i animacji lokalnej kultury gminy Konstantynów. Na potrzeby
wystêpów œpiewacy wyszukali wiele pieœni ludowych
i patriotycznych, których czêœæ jest zarejestrowana i znajduje siê w zbiorach Gminnego Centrum Kultury. Na podkreœlenie zas³uguj¹ repertuar licz¹cy blisko 300 pieœni
i ogromny zapa³ cz³onkiñ zespo³u. Ich dorobek wokalny
dokumentuj¹ dwie p³yty. Pierwsza, wydana w 2010 roku,
zawiera³a opracowania popularnych kolêd. Druga zatytu³owana „Leæ g³osie po rosie” ukaza³a siê w tym roku z pieœniami ludowymi, wykonywanymi przez zespó³, na co
dzieñ. Choæ œpiewacy sprawdzili siê w ró¿nym repertuarze (kolêdy, pieœni maryjne, religijne, wojskowe i patrio-

tyczne), wysoko ceni¹ dwukrotny udzia³ w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Œpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wis³¹ (2006 i 2012 r.). Takim wyczynem mog¹
pochwaliæ siê nieliczni w powiecie, bo konkurencja w kolejnych etapach przegl¹du jest ogromna.
Z okazji jubileuszu 25-lecia Pogodnej Jesieni Radio Biper
we wspó³pracy z Gminnym Centrum Kultury nakrêci³o
w Zakalinkach film „¯niwa u Zdzis³awa”, pokazuj¹c jak
wygl¹da³y na wsi dawne ¿niwa. Gospodarz kosi³ ¿yto
kos¹, a œpiewaczki w bia³ych strojach ¿niwiarek odbiera³y
pokosy, krêci³y powrós³a i ustawia³y snopki w tradycyjne
dziesi¹tki. Pracy w upalny dzieñ towarzyszy³y tradycyjne
pieœci: „ChodŸmy wszyscy w pole” i „Dobrze ¿¹æ z ros¹”.
Œpiewaczkom towarzyszy³ dzieciêcy duet Bart³omieja
i Anieli Juszkiewicz, œpiewaj¹cy „ZachodŸ¿e s³oneczko”.
Po skoñczonej pracy ¿niwiarki przybra³y kwiatami i wst¹¿kami tzw. do¿ynek i przeci¹gnê³y wokó³ niego gospodarza, aby przysz³oroczny zasiew nie zawiera³ zbêdnego zielska. Na fina³ gospodarz zaprosi³ œpiewaczki na poczêstunek plackami i kompotem. (g)
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Za kolêdê dziêkujemy
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Oblicza kultury

Animatorki spektaklu
Kwoka adresowanego
do najm³odszych

Dzieñ Papieski w koœciele parafialnym

Srebrne gody Pogodnej Jesieni

Biwak zuchowy przed pa³acem
Warsztaty z makramy
cieszy³y siê wielkim
powodzeniem

Uczestnicy pó³kolonii z wizyt¹ u stra¿aków

Wystawa rêkodzie³a towarzysz¹ca koncertowi kolêdowemu

¯niwa u Zdzis³awa w Zakalinkach
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Z ¿ycia
¿ y cia przedszkola
p r z eds z ko l a
Ogólnopolski Dzieñ Przedszkolaka
21 wrzeœnia obchodziliœmy Dzieñ Przedszkolaka. W tym dniu
dzieci czeka³o mnóstwo niespodzianek. Przedszkolaki bra³y
udzia³ w wielu ciekawych zabawach i konkursach przygotowanych przez nauczycielki specjalnie na ten dzieñ. Ka¿dy otrzyma³
medal „Super Przedszkolaka”.
Akcja „Dzieciaki - Mleczaki”
29 wrzeœnia odby³o siê podsumowanie ogólnopolskiego projektu
„Dzieciaki - Mleczaki”, w którym wziê³y udzia³ dzieci 5-6-letnie
z grupy „S³oneczek” i „Biedroneczek”. Celem projektu by³o
przeprowadzenie akcji edukacyjnej w zakresie znaczenia mleka
i jego przetworów w codziennej diecie dziecka. Udzia³ w wydarzeniu by³ znakomit¹ lekcj¹ zdrowego od¿ywiania.
Dzieñ Marchewki
10 paŸdziernika w grupie „Motylków” by³ dniem witaminowym,
pomarañczowym i marchewkowym. Dzieci dowiedzia³y siê, jak
zdrowa jest marchewka i ile zawiera cennych witamin. Nie zabrak³o wspólnych tañców, zabaw ruchowych i plastycznych.
Ka¿dy przedszkolak na zakoñczenie zajêæ schrupa³ pyszn¹ marchewkê.
Teatrzyk „Kwoka”
23 paŸdziernika pracownicy Gminnego Centrum Kultury zaprezentowali dzieciom inscenizacjê wiersza Jana Brzechwy „Kwoka”. Przedstawienie wywo³a³o wiele uœmiechu na twarzach dzieci, ale by³o równie¿ doskona³¹ lekcj¹ dobrego wychowania.

Akcja ogólnopolska „Wylosuj Anio³a”
Pracownicy przedszkola wraz z dzieæmi i ich rodzicami przy³¹czyli siê do charytatywnej akcji „Wylosuj Anio³a”. W ramach
akcji wykonano piêkne laurki i zakupiono ksi¹¿eczki, które zosta³y wys³ane do dzieci walcz¹cych z chorob¹ nowotworow¹
przebywaj¹cych w Uniwersyteckim Szpitalu Dzieciêcym w Lublinie. Nad przebiegiem akcji czuwa³y panie: M. Chwedczuk, K.
£agodziuk iA. O³tuszyk.
Pasowanie na przedszkolaka
Pasowanie na przedszkolaka to wyj¹tkowa uroczystoœæ dla dzieci, które w tym roku szkolnym przysz³y po raz pierwszy do przedszkola. Dzieñ uroczystego pasowania odby³ siê 4 listopada. Dzieci, pod kierunkiem: Ma³gorzaty Kolendy, Agaty WoŸniak i Gra¿yny Fila, zaprezentowa³y przygotowane wierszyki i piosenki
oraz z³o¿y³y przysiêgê. Po czêœci artystycznej, dyrektor Monika
Jankiewicz dokona³a aktu pasowania na przedszkolaka, poprzez
dotkniêcie du¿¹ kredk¹ ramienia ka¿dego dziecka. Pami¹tk¹ tego
wa¿nego wydarzenia by³y ksi¹¿ki i zdjêcia dla ka¿dego przedszkolaka.
Œwiêto Odzyskania Niepodleg³oœci
10 listopada bardzo œwi¹tecznie uczciliœmy kolejn¹ rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. Grupa dzieci 5-letnich pod

kierunkiem And¿eliki O³tuszyk i Katarzyny £agodziuk przygotowa³y czêœæ artystyczn¹. Przedszkolaki zaprezentowa³y w niej
patriotyczne wiersze i piosenki na temat historii naszego kraju
i symboli narodowych. By³a to niezwykle wzruszaj¹ca lekcja historii.
Dzieci dziêkuj¹ medykom
Dzieci z naszego przedszkola w³¹czy³y siê do ogólnopolskiej
akcji „Dzieci dziêkuj¹ medykom”. W formie filmu podziêkowa³y
s³u¿bie medycznej za wk³ad i poœwiecenie w walce z trwaj¹c¹
pandemi¹ koronawirusa.
Dzieñ Praw Dziecka
Ka¿demu dziecku, niezale¿nie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przys³uguj¹ takie same prawa - prawa dziecka. Miêdzynarodowy Dzieñ Praw Dziecka obchodziliœmy 20 listopada.
W ka¿dej grupie przeprowadzono zajêcia dydaktyczne, w których zosta³y przybli¿one przedszkolakom prawa dziecka oraz ich
wielka ranga. A je¿eli mowa o prawach dziecka, nie mog³o zabrakn¹æ wspomnienia osoby Janusza Korczaka. By³ to niebieski
dzieñ, gdy¿ dzieci i nauczyciele przyszli ubrani na niebiesko.
Dzieñ Pluszowego Misia
Mimo coraz nowoczeœniejszych zabawek, moda na misie nie
przemija. 25 listopada kolorowe, puchate, miêciutkie misie przyby³y do przedszkola ze swoimi ma³ymi w³aœcicielami, aby bawiæ
siê, œwiêtowaæ i uczyæ. Przedszkolaki zosta³y zaproszone do
wspólnej zabawy w misiowej krainie. Pozna³y historiê Œwiêta
Pluszowego Misia, wspólnie bawi³y siê przy piosenkach m.in:
„Jad¹, jad¹ misie”, „Misiowa pobudka”, „Pluszowy miœ”. Dla
dzieci w tym dniu przygotowano wiele atrakcji: zabawy ruchowe,
plastyczne, misiowe tañce. Dzieñ z misiami okaza³ siê wyj¹tkowy.
Ogólnopolskie konkursy
Dzieci z naszego przedszkola, od tych najm³odszych do najstarszych, bardzo chêtnie bior¹ udzia³ w wielu ogólnopolskich konkursach plastycznych. Konkursy, w których przedszkolaki wziê³y
ostatnio udzia³ to m.in.: „Jesieñ w oczach dziecka”, „To jestem
ja”, „Zaproœ mnie do œwiata swojej ulubionej baœni”, „Przedszkolaki pomagaj¹”, „Magia Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia”. Dziêki temu
dzieci rozwijaj¹ swoj¹ inwencjê twórcz¹, pobudzaj¹ wyobraŸniê
plastyczn¹, rozbudzaj¹ zainteresowania, usprawniaj¹ sferê manualn¹, poznaj¹ nowe techniki plastyczne. Oprócz prezentacji
swoich mo¿liwoœci na forum grupy rówieœniczej, promuj¹ nasz¹
placówkê w innych przedszkolach. Za wykonane prace konkursowe dzieci otrzymuj¹ pami¹tkowe dyplomy i drobne upominki.
(a)
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Pó³kolonie
Oblicza kultury w Konstantynowie

WARSZTATY Z MAKRAMY
Rêkodzie³o zawsze cieszy³o siê powodzeniem. Nic zatem
dziwnego, ¿e kiedy w lipcu Gminne Centrum Kultury og³osi³o
nabór chêtnych na warsztaty z makramy, nie zabrak³o chêtnych
wœród dzieci, m³odzie¿y i doros³ych.

Sekrety finezyjnych splotów ze sznurka umo¿liwiaj¹cych tworzenie kompozycji o dowolnych kszta³tach i formach odkrywa³a przed zainteresowanymi Joanna Szpura, na co dzieñ instruktor Domu Pomocy Spo³ecznej i animatorka wielu dzia³añ kulturalnych. Widaæ jej rady przypad³y mieszkañcom Konstantynowa do gustu, bo cykliczne zajêcia prowadzone by³y w: lipcu,
sierpniu, wrzeœniu i paŸdzierniku. Powsta³y przepiêkne prace,
z których uczestnicy warsztatów s¹ zwyczajnie dumni. Miejmy
nadziejê, ¿e po zel¿eniu zaostrzeñ sanitarnych, zwi¹zanych
z koronawirusem, makrama powróci na sta³e do GCK.
TEATR NA WYCI¥GNIÊCIE RÊKI
Spektakle Teatru Kurtyna z Krakowa oraz Blaszany Bêbenek
z Warszawy sprawi³y, ¿e najm³odszych mieszkañców Konstantynowa urzek³a magia s³owa. W œlad za ciosem animatorzy
GCK zdecydowali siê na przygotowanie w³asnym sumptem teatrzyku kukie³kowego, przemawiaj¹cego do wyobraŸni m³o-

dego pokolenia. Pierwsz¹ inscenizacj¹ by³ paŸdziernikowy
wiersz Wandy Chotomskiej „Kwoka”, a drugim okolicznoœciowe przedstawienie z okazji Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci. Mali widzowie z przedszkola samorz¹dowego licz¹ na ci¹g
dalszy animacji. (g)

Przez dwa tygodnie wakacji (od 13 do24 lipca br.) Gminne
Centrum Kultury zorganizowa³o udane pó³kolonie letnie dla
dzieci. Uczestnikami by³o 12 pociech w wieku od 7 do11 lat.
Zapewniono im fachow¹ opiekê od poniedzia³ku do pi¹tku,
w godz. 8 - 15.45. Dzieci nazwa³y swoj¹ grupê Lego (Legendarne Emu Graj¹ kOlorem). Program pó³kolonii gwarantowa³
im wszechstronny rozwój zainteresowañ, mo¿liwoœæ wykazania umiejêtnoœci w wielu aspektach, a przede wszystkim za-

pewnia³ kreatywne spêdzenie wolnego czasu. Instruktorzy
GCK zorganizowali: tematyczne zajêcia plastyczno-techniczne, gry stolikowe, eksperymenty, gry i zabawy ruchowe z muzyk¹ i elementami tañca. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y
siê konkurencje sportowe i podchody w terenie. Powodzenie
mia³y te¿ dwie wycieczki do: Siedlec i Wólki Nadbu¿nej, gdzie
dzieci mia³y okazjê spróbowaæ swoich si³ w parku linowym,

parku trampolin, ma³pim gaju i I zajêciach survivalowych.
W ramach pó³kolonii odby³y siê te¿: zajêcia biblioteczne, pokaz karate i wizyta w siedzibie OSP Konstantynów. Na zakoñczenie pó³kolonii dzieci uczestniczy³y w spektaklu plenerowym „Szko³a Pana Kleksa”, wystawionym przez aktorów Teatru Blaszany Bêbenek. Spektakl okaza³ siê wielk¹ atrakcj¹ dla
konstantynowskich maluchów. (a)
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DPS w Konstantynowie

Modernizacja wypad³a wzorowo

W ubieg³ym roku konstantynowski Dom Pomocy Spo³ecznej poddany zosta³ termomodernizacji, dziêki temu
podnios³a siê efektywnoœæ energetyczna budynków. 13 lutego podsumowano projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
i Starostwa Powiatowego.
G³êbokiej modernizacji energetycznej poddano kilka
obiektów. Zaplanowane zadania wykonywa³y ró¿ne firmy. Cetus z £osic dokona³ remontu budynku pawilonu
mieszkaniowego 3A i 3B, sto³ówki z kuchni¹ i pralni¹
oraz budynku pro-morte. Miêdzy innymi ocieplone zosta³y œciany zewnêtrzne, wymieniono parapety zewnêtrzne
we wszystkich oknach i drzwi zewnêtrzne. Ocieplono te¿
stropy oraz zamontowano nawiewniki okienne. Lebart
z Bia³ej Podlaskiej przeprowadzi³ remont kot³owni wraz
z wymian¹ kot³ów oraz monta¿em pompy ciep³a. Natomiast Ekoserwis wdro¿y³ inteligentny system pomiaru,
monitoringu i zarz¹dzania wykorzystaniem energii w budynku. Nad wszystkimi zadaniami czuwa³a bialska firma
Investocm, pe³ni¹ca funkcjê inspektora nadzoru. Ca³kowita wartoœæ projektu wynios³a 2 mln 260 tys. z³ (dofinansowanie ze œrodków unijnych: 1 mln 473 tys. z³, dotacja
celowa bud¿etu pañstwa 173 tys. oraz wk³ad w³asny Starostwa Powiatowego 613 tys. z³). W spotkaniu uczestniczyli wszyscy wykonawcy, przedstawiciele w³adz powiatu ze starost¹ Mariuszem Filipiukiem oraz zespó³ projektowy.

Œwiêtuj¹cy niedawno 20-lecie istnienia Dom Pomocy
Spo³ecznej stanowi jednostkê powiatu bialskiego. Przeznaczony zosta³ dla osób przewlekle, psychicznie chorych. Posiada 115 miejsc. Dom œwiadczy us³ugi bytowe,
opiekuñcze i wspomagaj¹ce na poziomie obowi¹zuj¹cego
standardu. Mieszkañcy objêci s¹ opiek¹ lekarza rodzinnego, lekarza psychiatry oraz opiek¹ medyczn¹ w poradniach specjalistycznych. Placówka realizuje zadania z rehabilitacji spo³ecznej. Funkcjonuj¹ tu dwa zespo³y opiekuñczo-terapeutyczne. Zadaniem obu zespo³ów jest tworzenie indywidualnych planów wsparcia mieszkañca

z uwzglêdnieniem za³o¿eñ rehabilitacji spo³ecznej.
W sk³ad zespo³ów wchodz¹ przedstawiciele poszczególnych dzia³ów i stanowisk, czyli: kierownik dzia³u opiekuñczo-terapeutycznego, psycholog, pielêgniarka, pracownik socjalny, instruktor terapii zajêciowej, fizjoterapeuta, opiekun, a tak¿e pracownik pierwszego kontaktu,
czyli osoba sprawuj¹ca bezpoœredni¹ opiekê i nadzór nad
danym mieszkañcem. W szczególnych przypadkach swojego wsparcia udziela tak¿e dyrektor domu. Podczas spotkañ zespo³u ocenie podlega wspó³praca mieszkañca, jego
zaanga¿owanie, a tak¿e w jakim stopniu zrealizowano za³o¿enia indywidualnego planu wsparcia. Dom wspó³pracuje z wieloma instytucjami i jednostkami organizacyjnymi pomocy spo³ecznej, szko³ami i przedszkolami.
W Domu Pomocy organizowane s¹ imprezy maj¹ce na celu integracjê ze spo³eczeñstwem. Przyk³adem mo¿e byæ
powitanie lata pod has³em „S³oñce jest w ka¿dym z nas”
skierowana do mieszkañców DPS, uczestników WTZ
i ŒDS z terenu powiatu bialskiego. Piknik integracyjny,
jak co roku, przyci¹gn¹³ wielu chêtnych, by w tym dniu
oddaæ siê dobrej zabawie, rekreacji i integracji. Radoœæ
osób, które deklarowa³y chêæ uczestnictwa w pikniku
w kolejnych latach jest dowodem na to, ¿e trud w³o¿ony
w realizacjê tak kosztownej i pracoch³onnej imprezy siê
op³aca. Organizowane s¹ wycieczki i pielgrzymki do wielu ciekawych zak¹tków Polski. Podopieczni DPS korzystaj¹ tak¿e z imprez integracyjnych organizowanych
przez inne placówki z gminy i powiatu bialskiego. Uczestnicz¹ w konkursach rêkodzie³a, wystawiaj¹ przedstawienia teatralne. Zespó³ Zacisze, skupiaj¹cy podopiecznych oraz pracowników domu od lat uczestniczy w prezentacjach Gminnego Centrum Kultury „Za kolêdê dziêkujemy”.
Dzia³ania pracowników Domu Pomocy Spo³ecznej skupiaj¹ siê na cz³owieku niepe³nosprawnym i jego potrzebach. Przez 6 lat dyrektorem placówki by³a Ma³gorzata
Malczuk, obecnie dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Aktualnym dyrektorem DPS jest Sylwia Horodecka. (g)
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Warsztat Terapii Zajêciowej w Konstantynowie

Niepe³nosprawni wci¹¿ aktywni
Od siedmiu lat Warsztat Terapii Zajêciowej funkcjonuje jako
wyodrêbniona placówka, organizacyjnie podleg³a Gminnemu Oœrodkowi Pomocy Spo³ecznej. Jest placówk¹ pobytu
dziennego, przeznaczon¹ dla osób z niepe³nosprawnoœciami,
czynn¹ od poniedzia³ku do pi¹tku. Celem starañ kadry WTZ
jest rehabilitacja spo³eczna i zawodowa osób niepe³nosprawnych, zmierzaj¹ca do wszechstronnego rozwoju ka¿dego
uczestnika, poprawy jego zaradnoœci osobistej, sprawnoœci
psychofizycznych, przystosowania i funkcjonowania spo³ecznego na miarê posiadanych mo¿liwoœci, a tak¿e rozwój
lub przywracanie umiejêtnoœci niezbêdnych do podjêcia zatrudnienia. Po ukoñczeniu projektu „Remont i adaptacja budynku dawnej cerkwi unickiej na potrzeby Warsztatów Terapii Zajêciowej” od koñca 2019 r. uczestnicy placówki maj¹
mo¿liwoœæ rozwoju w dwóch dodatkowych pracowniach.

Terapia i rehabilitacja odbywa siê teraz w szeœciu pracowniach tematycznych, prowadzonych przez instruktorów terapii zajêciowej: pracowni gospodarstwa domowego, komputerowej, rêkodzie³a artystycznego, technicznej, plastycznej
i krawieckiej. Oprócz zajêæ w pracowniach uczestnicy mieli
zapewnion¹ rehabilitacjê ruchow¹ w bardzo dobrze wyposa¿onej sali rehabilitacyjnej, pomoc psychologiczn¹, a tak¿e
zajêcia kulturalno - oœwiatowe. Za postêpy w terapii i rehabilitacji uczestnicy otrzymywali trening ekonomiczny, dziêki
któremu maj¹ mo¿liwoœæ nauki planowania i realizacji wydatków. Rok 2020 przyniós³ nieoczekiwane wydarzenia spo³eczno - gospodarcze zwi¹zane ze stanem pandemii Covid 19, co znacz¹co wp³ynê³o równie¿ na dzia³alnoœæ WTZ. Ze
wzglêdów bezpieczeñstwa po raz pierwszy zawieszono zajêcia rehabilitacyjne w placówce decyzj¹ wojewody lubelskiego od 12 marca do 24 maja 2020 r., nastêpnie od 26 paŸdziernika do koñca listopada.
To czas nowych wyzwañ zarówno dla uczestników, jak i kadry pe³ni¹cej pieczê nad osobami z niepe³nosprawnoœciami.
Aby zapewniæ dzia³ania na rzecz rehabilitacji uczestników,
placówka podejmowa³a ró¿norodne dzia³ania. Pracownicy
przygotowywali i dostarczali materia³y do pracy w domu,
utrzymuj¹c sta³y kontakt z podopiecznymi za pomoc¹

dostêpnych narzêdzi komunikacji. By³ to czas nauki pracy
przez komunikatory internetowe, telefony, skrzynki pocztowe. Uczestnikom oraz ich rodzinom placówka oferowa³a sta³e wsparcie psychologiczne. Oprócz zastosowanych form
pracy zdalnej, kadra jak zawsze dzia³a³a na rzecz rozwoju placówki oraz lokalnej spo³ecznoœci. We wspó³pracy
z Gminnym Oœrodkiem Kultury podjêto inicjatywê szycia
maseczek ochronnych na potrzeby lokalnej spo³ecznoœci
oraz uczestników WTZ i ich rodzin. Przygotowano wieñce
z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci na pomniki znajduj¹ce siê
w Konstantynowie. Pozyskiwane by³y fundusze na rehabilitacjê spo³eczn¹ uczestników dziêki sprzeda¿y wykonanych
dekoracji, wieñców nagrobnych na zamówienie, czy kartek
okolicznoœciowych.
W czasie zawieszenia dzia³alnoœci placówka udziela³a podopiecznym pomocy w uzyskaniu rekompensaty za brak mo¿liwoœci opieki ze strony WTZ przez dystrybucjê wniosków
o dofinansowanie ze œrodków programu „Pomoc osobom
niepe³nosprawnym poszkodowanym w wyniku ¿ywio³u lub
sytuacji kryzysowych wywo³anych chorobami zakaŸnymi” Modu³ III oraz pomoc w ich wype³nianiu. Pozyskano równie¿ œrodki z PFRON w ramach grantu „Bezpieczne WTZ
i rehabilitacja spo³eczno-zawodowa osób z niepe³nosprawnoœciami” na zapewnienie œrodków ochrony osobistej, wymaganej re¿imem sanitarnym w czasie dzia³ania placówki.
Pomimo nieoczekiwanych wydarzeñ oraz zwi¹zanych z tym
trudnoœci w pracy z podopiecznymi w WTZ uda³o siê trzykrotnie goœciæ aktorów z Agencji Artystycznej Art. Metanoia
z Krakowa, którzy wystawiali przedstawienia artystyczne.
W styczniu uczestnicy wziêli udzia³ w 27. prezentacjach „Za
kolêdê dziêkujemy”, gdzie zaprezentowali kolêdy oraz stoisko ze swoimi pracami, a tak¿e uczestniczyli w konkursie
plastycznym „Anio³y i ozdoby bo¿onarodzeniowe”. Placówka bra³a tak¿e udzia³ w konkursie „Zeszyt lektur”, organizowanym przez Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Konstantyno-
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wie. W paŸdzierniku tego roku po raz pierwszy prace podopiecznych WTZ powsta³e w trakcie zajêæ terapeutycznych
zosta³y zaprezentowane na 16. Wojewódzkim Przegl¹dzie
Rêkodzie³a i Twórczoœci Plastycznej Seniorów i Osób Niepe³nosprawnych, gdzie otrzyma³y cztery wyró¿nienia w kategorii prac grupowych oraz jedno wyró¿nienie indywidualne. W czasie pracy zdalnej placówka zorganizowa³a wewnêtrzny konkurs z nagrodami dla uczestników „Rodzina”.
Zorganizowano równie¿ szkolenie w formie warsztatów plecionkarskich z siana dla dwunastu uczestników i trzech instruktorów WTZ.
W ramach integracji spo³ecznej podopieczni wziêli udzia³
w balu karnawa³owym organizowanym przez Œrodowiskowy
Dom Samopomocy Caritas w Bia³ej Podlaskiej, III Turnieju
Tenisa Sto³owego w Sarnakach, organizowanym przez ŒDS
w Nowych Litewnikach.
Nie zabrak³o równie¿ wewnêtrznych uroczystoœci organizowanych na miarê mo¿liwoœci przez placówkê, m.in.: przywitanie Nowego Roku, Walentynki, Dzieñ Kobiet, Dzieñ
Ch³opaka, czy wyjazdu do kina lub na grzybobranie.
Warsztat Terapii Zajêciowej we wspó³pracy z Gminnym

Centrum Kultury, Gminn¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ oraz Stowarzyszeniem Przyjació³ Ziemi Konstantynowskiej zorganizowa³ wydarzenie kulturalne „Spotkanie z Mistrzem”, gdzie
uczestnicy WTZ oraz uczniowie miejscowej szko³y mogli
poznaæ twórczoœæ laureata nagrody „Baszta”, znanego w regionie i Polsce muzyka ludowego Zdzis³awa Marczuka. Zaprezentowana zosta³a równie¿ twórczoœæ uczestniczki WTZ,
pani Justyny Kamiñskiej, której poezja zosta³a opublikowana
w „Roczniku Konstantynowskim”. Placówka dzia³a nie tylko
na rzecz podopiecznych, ale w ramach integracji spo³ecznej
uczestnicy chêtnie w³¹czaj¹ siê w akcje pomagania innym.
W zwi¹zku z tym WTZ corocznie zbiera karmê i inne dary dla
schroniska dla zwierz¹t „Azyl” w Bia³ej Podlaskiej, braliœmy
udzia³ w wyzwaniu „Gaszyn challenge”, podczas którego
wspólnie z Gminnym Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej wykonywaliœmy zadanie sportowe oraz zbieraliœmy pieni¹dze na
pomoc choremu dziecku. Kontynuujemy akcjê zbierania nakrêtek plastikowych dla Lubelskiego Hospicjum im. Ma³ego
Ksiêcia, a w tym roku zbieraliœmy je równie¿ w akcji „Nakrêæ
siê na pomoc Michasiowi”. (a)

Pracownicy GOPS udzielaj¹ wsparcia
Ze wzglêdu na pandemiê, Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej wprowadzi³ od 16 marca br. ograniczenie dostêpnoœci
dla obywateli. Sprawy urzêdowe za³atwiane s¹ drog¹ telefoniczn¹, elektroniczn¹ i korespondencyjn¹. Obs³uga klienta
ogranicza siê wy³¹cznie do spraw niecierpi¹cych zw³oki, wymagaj¹cych osobistego stawiennictwa, po wczeœniejszym
telefonicznym uzgodnieniu z konkretnym pracownikiem.
Wyjazdy s³u¿bowe pracowników s¹ wstrzymane, poza
niezbêdnymi do w³aœciwego realizowania zadañ GOPS.
W zwi¹zku z tym, w oœrodku wprowadzone zosta³y procedury postêpowania na wypadek podejrzenia zaka¿enia wirusem
oraz rejestr dotycz¹cy kontaktu pracownika z klientem.
Mimo ograniczeñ, Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej prê¿nie i odpowiedzialnie realizuje na³o¿one zadania. Pracownicy s¹ w sta³ym kontakcie telefonicznym z klientami objêtymi
pomoc¹ spo³eczn¹. W sprawach pilnych odwiedzaj¹ osoby
potrzebuj¹ce w miejscu ich zamieszkania, stosuj¹c siê do re¿imu sanitarnego. Mieszkañcy gminy Konstantynów maj¹
mo¿liwoœæ (na stronie internetowej GOPS) zasiêgniêcia informacji, gdzie mog¹ uzyskaæ pomoc i wsparcie w czasie
pandemii. Podane s¹ numery telefonów jednostek zapewniaj¹cych schronienie dla osób dotkniêtych przemoc¹ w rodzinie oraz numery telefonów do specjalistów œwiadcz¹cych pomoc w zakresie poradnictwa specjalistycznego w tym trudnym czasie. W Lubelskim Urzêdzie Wojewódzkim dzia³a telefon interwencyjny, na który mo¿na zg³aszaæ informacje
o zagro¿eniu ¿ycia i zdrowia, jak równie¿ uzyskaæ informacjê
o adresach placówek udzielaj¹cych pomocy osobom bezdomnym. Na terenie gminy zorganizowane s¹ bezp³atne porady psychologiczne udzielane wy³¹cznie telefonicznie pod
numerem telefonu 83-345-00-69 w ka¿dy wtorek w godzinach 15-17. Psycholog œwiadczy pomoc w zakresie poradnictwa specjalistycznego, w tym szczególnoœci pomocy dla osób
objêtych kwarantann¹ i przemoc¹ domow¹, pomoc osobom

uzale¿nionym od alkoholu i ich rodzinom. Gminny Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej systematycznie otrzymuje informacje o
osobach objêtych kwarantann¹. Pracownicy socjalni kontaktuj¹ siê z nimi, oferuj¹c im pomoc i wsparcie. Gotowoœæ do
pomocy osobom starszym, niepe³nosprawnym i samotnym
oraz objêtym kwarantann¹ zadeklarowali: 23 Batalion
Lekkiej Piechoty w Bia³ej Podlaskiej, Oddzia³ w Roskoszy,
Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz wolontariusze.
W razie koniecznoœci pracownicy socjalni pomagaj¹
(w szczególnoœci osobom starszym) wykonaæ test na COVID
- 19. Nale¿y tak¿e podkreœliæ, ¿e pracownicy socjalni GOPS,
w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê okresem zimowym, udzielaj¹
pomocy w zakupie ciep³ej odzie¿y oraz opa³u. Prowadzony
jest równie¿ przez GOPS program, który jest czêœci¹ ogólnopolskiej akcji „Solidarnoœciowy Korpus Wsparcia Seniorów”. Zak³ada on pomoc w dostarczeniu niezbêdnych produktów do domu seniora, aby ograniczyæ koniecznoœæ wychodzenia osób starszych na zewn¹trz podczas pandemii.
W ramach programu wolontariusze zaopatruj¹ seniorów
w: ¿ywnoœæ, leki i najpotrzebniejsze artyku³y codziennego
u¿ytku. Akcja skierowana jest do osób powy¿ej 70. roku ¿ycia. W szczególnych przypadkach pomoc mo¿e byæ udzielona osobie przed 70. rokiem ¿ycia. Szczególne sytuacje oznaczaj¹ brak mo¿liwoœci zapewnienia niezbêdnych potrzeb
wynikaj¹cych ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i spo³ecznej osoby. Aby przyst¹piæ do programu pomocy, nale¿y
zadzwoniæ na ogólnopolsk¹ infoliniê 22 505 11 11, b¹dŸ
bezpoœrednio do GOPS. Pracownik oœrodka ustali dzieñ wizyty wolontariusza/osoby wspieraj¹cej, który za otrzymane
od seniora pieni¹dze zrobi najpotrzebniejsze zakupy. Z pomocy mo¿na skorzystaæ dwa razy w tygodniu. GOPS na bie¿¹co monitoruje sytuacjê mieszkañców gminy, szczególnie
rodzin i osób znajduj¹cych siê w trudnym po³o¿eniu. (a)
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Szko³a Podstawowa w Komarnie - Kolonii
KWESTA DLA WOŒP
Szko³a od lat wspó³pracuje z Fundacj¹ WOŒP. W jej ramach
organizowane s¹ w szkole fina³y WOŒP, a tak¿e prowadzone s¹ zajêcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 9 stycznia br. odby³a siê „Impreza zamkniêta” dla uczniów i rodziców w ramach dzia³ania sztabu WOŒP. Uczestnicy zabawy mogli wzi¹æ udzia³ w koncercie na ¿ywo grupy disco polo Casandra, spróbowaæ przepysznych ciast i deserów, wykonanych przez Radê Rodziców i wolontariuszy
WOŒP oraz napiæ siê soków z Sokarnii Podlaskiej, ofiarowanych przez Piotra Stefaniuka. Dla najm³odszych zosta³y przygotowane zabawy animacyjne, które poprowadzi³a
Iwona Kochan z Bialskiego Centrum Kultury, a starsi uczniowie oraz rodzice mogli licytowaæ gad¿ety ofiarowane
przez sponsorów. Wokalistka Casandry przekaza³a na ten

cel wiele pluszowych misiów, które znalaz³y szybko nowych w³aœcicieli, oraz kubki z jej podobizn¹ i autografem.
Ponadto fani i chêtni uczestnicy zabawy po koncercie mogli
otrzymaæ podpisan¹ fotografiê oraz p³ytê CD z utworami
i dedykacj¹, a nawet zrobiæ sobie wspólne zdjêcia. M³odzi
wolontariusze pod czujnym okiem nauczycielek kwestowali podczas szkolnej „Imprezy zamkniêtej”, a tak¿e
w dniu 28 fina³u WOŒP na ulicach Komarna - Kolonii.
BAL NAD BALE
Karnawa³ to tradycja przepe³niona radosn¹ zabaw¹. Wa¿nym elementem tego okresu s¹ bale. Urokowi magicznego
czasu uleg³a spo³ecznoœæ szko³y. Wzorem lat ubieg³ych,
choinka szkolna po³¹czona z balem karnawa³owym umo¿liwi³a uczniom spêdzenie czasu w radosnej atmosferze.
W nastrój niepowtarzalnych chwil wprowadzi³a uczestników balu dyrektor Katarzyna Nowik, ¿ycz¹c uczestnikom
wspanialej zabawy i cudownych wra¿eñ. Bal rozpocz¹³ siê
„Randk¹ w ciemno”, której kandydatkami na wybrankê serca byli przebrani za dziewczyny, ch³opcy z ósmej klasy.
Urokiem osobistym wzbudzili entuzjazm wœród ogl¹daj¹cych. Na wyj¹tkow¹ okazjê zosta³ zaproszony DJ, który porywa³ do tañca najgorêtszymi przebojami. Wielu uczniów
ujawni³o taneczne talenty. Magiczny wystrój szko³y nada³
uroczystoœci wyj¹tkowego klimatu i zachêci³ do wspólnej
zabawy. Roli animatorów podjê³y siê nauczycielki, które
spisa³y siê na medal. Uczniowie i nauczyciele bawili siê

œwietnie, uczestnicz¹c w licznych konkursach i zabawach.
Atrakcj¹ balu by³ konkurs na przebranie w klimacie lat 60 70. Wziêli w nim równie¿ udzia³ rodzice i nauczycielki. Da³o siê zauwa¿yæ, ¿e pomys³y na stroje z roku na rok s¹ coraz
bardziej kreatywne i oryginalne. Zmêczeni dobr¹ zabaw¹
uczniowie mieli chwilê wytchnienia przy s³odkim poczêstunku przygotowanym przez Radê Rodziców. Zabawa by³a wspania³a, co potwierdzaj¹ bardzo mi³e wspomnienia.
Uczniowie ju¿ nie mog¹ siê doczekaæ kolejnego takiego
balu.
TURNIEJ TENISOWY
15 lutego br. odby³y siê rozgrywki sportowe w tenisa sto³owego. Zawody rozgrywane s¹ cyklicznie zim¹ w hali sportowej w Konstantynowie i gromadz¹ wielu chêtnych.
W tym roku zawodników oraz kibiców przywita³ w obecnoœci dyrektorów placówek oœwiatowych wójt Romuald
Murawski. ¯yczy³ zawodnikom sukcesów sportowych i radoœci ze wspó³zawodnictwa, a kibicom mocnych wra¿eñ.
Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ Piotr WoŸniak, a sekretarzem Monika Demianiuk.
Rozgrywki prowadzono w oœmiu kategoriach wiekowych.
Oto wyniki rywalizacji w poszczególnych kategoriach:
Dziewczêta 2009 i m³odsze: 1 miejsce Maja Soroczyñska
(Komarno), 2 miejsceAleksandra Typa (Konstantynów).
Ch³opcy 2009 i m³odsi:1 Emil Chwedoruk (Konstantynów), 2 Jakub KuŸmiuk, 3 Jakub Osiej (wszyscy z Konstantynowa).
Dziewczêta 2008-2007: 1 Maja Korolczuk (Konstantynów)
Ch³opcy 2008-2007: 1 Maksymilian Maleñczyk (Komarno), 2 Krzysztof Demianiuk (Komarno), 3 Szymon ¯ytkowski (Konstantynów).
Ch³opcy 2006-2005: 1 Jakub Iwaniuk, 2Adam Wojciuk,
3 Kacper Soroczyñski (wszyscy Komarno).
Kobiety Open: 1 Agnieszka Kimsa (Komarno), 2 Ilona
Niewêg³owska (Konstantynów).
Mê¿czyŸni Open: 1 Jaros³aw Pietruszewski (£osice),
2 Piotr Melaniuk (Bia³a Podlaska), 3 Artur Pietruszewski
(£osice).
Nagrody zwyciêzcom wrêczyli: wójt Romuald Murawski,
dyrektor Szko³y Podstawowej w Komarnie Kolonii,
Katarzyna Nowik i dyrektor Szko³y Podstawowej w Kon-
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stantynowie Monika Jankiewicz. Nagrody w postaci pucharów, medali i dyplomów ufundowa³ wójt gminy Konstantynów. Organizatorem turnieju by³a Szko³a Podstawowa
w Komarnie - Kolonii. W tym roku do rozgrywek przyst¹pi³o ok. 50 osób z regionu.

KREATYWNA ŒWIETLICA
Œwietlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie mog¹
bezpiecznie, twórczo i kreatywnie spêdziæ czas po zajêciach lekcyjnych. Tu w sposób bardzo twórczy mog¹ rozwijaæ swoje talenty i pasje, a tak¿e czerpaæ inspiracje do dalszej pracy. W œwietlicy szkolnej dziecko ma czuæ siê bezpieczne, akceptowane, trzeba zapewniæ mu warunki wspieraj¹ce jego rozwój. Kolejn¹ funkcj¹ dzia³ania tego typu
dzia³alnoœci jest rola dydaktyczna. Œwietlica szkolna powinna równie¿ spe³niaæ rolê w zakresie wychowania dzieci.
Kszta³towaæ w nich odpowiedzialnoœæ, samodzielnoœæ,
dba³oœæ o dobre relacje z rówieœnikami.
Chodzi te¿ o zapobieganie utrwalaniu nieprawid³owych
wzorców, a jednoczeœnie budowanie w³aœciwej postawy
wobec dzieci z niepe³nosprawnoœciami, chorobami somatycznymi, problemami emocjonalnymi.
Niedawno okaza³o siê, ¿e w œwietlicy mo¿e byæ ciekawiej.
Wystarczy odrobina wyobraŸni, a nade wszystko obserwacja uczniów, wyczucie ich potrzeb oraz indywidualnych
predyspozycji. Do œwietlicy zapisuj¹ siê ci¹gle nowi uczniowie, a nauczycielki z wiêksz¹ przyjemnoœci¹ w niej pracuj¹, poniewa¿ jest dla nich „niespodziank¹” i nawet samoloty z papieru mog¹ byæ zajmuj¹cym zajêciem. Obecnie
opiekunowie stwarzaj¹ warunki do integracji spo³ecznej
oraz bezpiecznej atmosfery, organizuj¹ czas wolny, kreuj¹
pozytywne postawy, motywuj¹ i pomagaj¹ w nauce, rozwijaj¹ pasje, rozwijaj¹ wyobraŸniê.
PODZIÊKOWANIA ZA WIEDZÊ I SERCE
Uczniowie w Dniu Edukacji Narodowej w sposób szczególny wyrazili wdziêcznoœæ pedagogom za dar najpiêkniejszy - wiedzê. W tak wyj¹tkowym dniu dyrektor Katarzyna
Nowik podkreœli³a, i¿ wykszta³cenie to dobro, którego nikt
nie jest w stanie nas pozbawiæ. Z³o¿y³a najserdeczniejsze
¿yczenia nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. ¯yczy³a sukcesów zawodowych, wytrwa³oœci, spe³nienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany trud, jakim jest s³u¿ba m³odym lu-

dziom, by³ Ÿród³em satysfakcji i spo³ecznego uznania. Wyrazi³a wdziêcznoœæ za ciê¿k¹ pracê i wskazywanie uczniom
w³aœciwej drogi. Program s³owno-muzyczny z okazji Dnia
Edukacji Narodowej zaprezentowali uczniowie przygotowani przez Edytê Solarsk¹ oraz Monikê Bañkowsk¹.
ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEG£OŒCI
Uroczyste œwiêto z okazji Odzyskania przez Polskê Niepodleg³oœci oraz œwiêtowanie tego wielkiego wydarzenia
odby³o siê w tym roku szkolnym on-line.
Tego dnia oddaliœmy czeœæ i chwa³ê tym, dziêki którym po
123 latach niewoli odrodzi³a siê Niepodleg³a Polska, a tak¿e wszystkim, którzy bronili odzyskanej niepodleg³oœci
p³ac¹c za to ¿yciem. Ojczyzna powróci³a na mapy œwiata.
11 listopada to symbol mi³oœci do Ojczyzny, walki o wolnoœæ, symbol wiary i zwyciêstwa. Przedstawienie przypomnia³o nam najwa¿niejsze wydarzenia zwi¹zane z walk¹
Polskich bohaterów o wolnoœæ naszego narodu. Program
s³owno-muzyczny zaprezentowali uczniowie przygotowani przez: Agnieszkê Typê, Ma³gorzatê Stefaniuk, Urszulê
Szewczuk, Ma³gorzatê Pawelec oraz Ewelinê Domañsk¹.
Po raz kolejny wziêliœmy udzia³ w ogólnopolskiej akcji
„Szko³a do hymnu”. 11 listopada o godzinie 11.11 uczniowie oraz nauczyciele, odœpiewali wspólnie Mazurka D¹browskiego.
DZIEÑ PRAW DZIECKA
Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, uczniowie
mieli okazjê zapoznaæ siê z prawami dziecka, Przys³uguj¹
one ka¿demu dziecku niezale¿nie od wieku, p³ci, koloru
skóry czy miejsca zamieszkania. Najwa¿niejszym dokumentem jest Konwencja o prawach dziecka, któr¹ uchwali³o Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 roku. Polska ratyfikowa³a tê
konwencjê w 1991 roku. Prawa dziecka s¹ odbiciem praw
cz³owieka. Cz³owiekiem, który najpe³niej podniós³ kwestiê
praw dziecka i pozosta³ wielkim orêdownikiem praw najm³odszych, by³ Janusz Korczak.
DZIEÑ PLUSZOWEGO MISIA
Dzieñ Pluszowego Misia obchodzimy 25 listopada.
Samo œwiêto nie ma jednak d³ugiej tradycji. Obchodzimy je
dopiero od 2002 roku, kiedy to pluszowy miœ œwiêtowa³ setne urodziny. Ma³o kto wie, ¿e pluszowy miœ to zabawkasymbol z niezwyk³¹ histori¹. Wszystko zaczê³o siê od prezydenta Stanów Zjednoczonych - Teodora Roosvelta, który
w 1902 roku wybra³ siê z przyjació³mi na polowanie. Podczas wyprawy postrzelono ma³ego niedŸwiadka. Prezydent
nakaza³ jego uwolnienie, a ca³¹ historiê zilustrowano komiksem w waszyngtoñskiej prasie. Jednym z czytelników
gazety by³ producent zabawek, który zainspirowa³ siê tym
wydarzeniem i stworzy³ now¹ zabawkê dla dzieci, w³aœnie
w formie pluszowego misia. Nazwa³ go Teddy Bear, co by³o
oczywistym nawi¹zaniem do imienia prezydenta USA.
Dziœ pluszowy miœ to kultowa zabawka na ca³ym œwiecie
i mimo up³ywaj¹cego czasu oraz pojawiania siê coraz bardziej nowoczesnych rozrywek dla dzieci, bywa najwiêkszym przyjacielem dziecka. Tego dnia Samorz¹d Uczniowski przygotowa³ dla uczniów misiow¹ niespodziankê. Zapozna³ wszystkich uczniów z histori¹ pluszowego misia,
a tak¿e zachêci³ do zabaw on-line, w których mogli sprawdziæ swoj¹ wiedzê o znanych misiach. Najm³odsi czytelnicy otrzymali bardzo kreatywne kolorowanki. Chêtni uczniowie mogli samodzielnie wykonaæ misia z rêcznika. (a)
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Biblioteka Mobilna
„Z ksi¹¿k¹ do ka¿dego”
Od 1 lipca 2020 r. dzia³aj¹ w naszej gminie dwa nowe punkty
biblioteczne: w Komarnie - Kolonii i w Gnojnie. Aby zwiêkszyæ dostêpnoœæ do zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej im.
Kajetana Sawczuka w Konstantynowie osobom zamieszkuj¹cym w oddalonych od biblioteki miejscowoœciach, zosta³ z³o¿ony do programu Fundacji Orlen „Moje miejsce na Ziemi”
wniosek Biblioteka Mobilna „Z ksi¹¿k¹ do ka¿dego”. Nasz
projekt pozytywnie przeszed³ proces weryfikacji i na jego
realizacjê biblioteka otrzyma³a darowiznê w kwocie 15 tys. z³,
któr¹ zosta³a przeznaczona na zakup nowoœci wydawniczych
oraz roczne funkcjonowanie 2 punktów bibliotecznych: w Komarnie - Kolonii i w Gnojnie. Dziêki temu raz w tygodniu mieszkañcy Gnojna, Antolina, Komarna, Komarna - Kolonii, Wólki Polinowskiej i Solinek maj¹ mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ksi¹¿ek bez koniecznoœci planowania wyjazdu do Konstantynowa.
W Gnojnie zapraszamy do œwietlicy wiejskiej w soboty od
godz. 8.30 do godz. 11.30, natomiast w Komarnie - Kolonii
punkt jest czynny w szkole podstawowej w ka¿dy pi¹tek od
godz. 14.15 do 17.15. Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ dostarczenia
ksi¹¿ek osobom starszym, samotnym i niepe³nosprawnym.
Serdecznie zachêcamy do korzystania z oferty punktów bibliotecznych.
Beata £yczewska

Para-buch! Ksi¹¿ka w ruch!

Szko³a Podstawowa w Konstantynowie

Nagrody plastyczne
uczennic
Zdolnoœci konstantynowskich uczniów dawno przekroczy³y mury szkolne. Uczennica kl. I a Marta Maziejuk
uczestniczy³a w 13. edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego „S³oñce, woda i przygoda” pod has³em
„Bezpiecznie p³ywamy, o zdrowie dbamy”. Zorganizowano go pod patronatem honorowym wojewody podkarpackiego, marsza³ka województwa podkarpackiego, prezydenta miasta Rzeszowa, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie oraz Rzeszowskiego Okrêgowego Zwi¹zku ¯eglarskiego. Praca Marysi nagrodzona zosta³a w I kategorii wiekowej. Natomiast uczennica
kl. VI a Julia Derehaj³o zdoby³a nagrodê w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Ilustracja do ksi¹¿ek Marcina Szczygielskiego”. Obie uczennice s¹ utalentowane, pracowite, chêtne do wspó³pracy. Dziêki tym cechom
i opiece nauczycielki plastyki Agnieszki Charko zdobywaj¹ nagrody w szkolnych konkursach plastycznych,
tak¿e ogólnopolskich. Gratulujemy. (a)
Julia Derehaj³o

„Para-buch! Ksi¹¿ka w ruch!” to nowatorskie przedsiêwziêcie
³¹cz¹ce w sobie promocjê ksi¹¿ki popularnonaukowej, rozbudzanie zainteresowañ wœród dzieci w wieku 3-10 lat nauk¹
i œwiatem, który je otacza oraz rozwój ich umiejêtnoœci jêzykowych i kszta³towanie nawyku czytania. Edycjê pilota¿ow¹ projektu „Para-buch! Ksi¹¿ka w ruch!” w piêciu województwach:
lubelskim, ³ódzkim, ma³opolskim, mazowieckim i warmiñskomazurskim realizuje Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyjnego we wspó³pracy z niemieck¹ fundacj¹ Deutsche Telekom. Gminna Biblioteka Publiczna w Konstantynowie jest
tak¿e w gronie bibliotek, w których realizowany jest projekt.

Maria Maziejuk

W 2020 r. odby³y siê cztery spotkania z czytelnikami. Klasa I a
ze Szko³y Podstawowej w Konstantynowie jako pierwsza
wziê³a udzia³ w zajêciach z cyklu „Para-buch! Ksi¹¿ka
w ruch!”, których tematem by³y Mapy. Spotkanie przygotowa³a bibliotekarka Iwona Charko. Kolejne spotkanie dotyczy³o
tego, co niewidoczne dla oczu Komórki. Wolontariuszka Magdalena £yczewska w praktycznych zajêciach przekaza³a swo-

j¹ wiedzê uczniom klasy IV. Na trzecim spotkaniu dominowa³y
ksi¹¿ki o malowaniu, rysowaniu i sk³adaniu papieru. Wolontariuszka Katarzyna Schwader podczas zajêæ z przedszkolakami wyjaœni³a, do czego s³u¿¹ ró¿ne przybory i narzêdzia plastyczne. „Co kryje w sobie cz³owiek” sprawdzi³a dyrektor biblioteki Beata £yczewska na zajêciach z grup¹ dzieci uczêszczaj¹cych na pó³kolonie organizowane w GCK w Konstantynowie. W realizacji kolejnych wydarzeñ przeszkodzi³ nam czas
pandemii i re¿im sanitarny, który uniemo¿liwi³ przeprowadzenie spotkañ z czytelnikami. Zachêcamy do siêgania po ksi¹¿ki
popularnonaukowe, z ró¿nych dziedzin, których bogat¹ ofertê
polecamy w bibliotece. (B£)
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KALENDARIUM
STYCZEÑ
- Spotkanie op³atkowe w kurii diecezji siedleckiej i drohiczyñskiej z udzia³em wójta Romualda Murawskiego.
- W koœciele pw. œw. El¿biety Wêgierskiej w Konstantynowie mia³o miejsce poœwiecenie pami¹tkowych tablic. Upamiêtniaj¹ one kap³anów pos³uguj¹cych w parafii w Konstantynowie w czasach II wojny œwiatowej: ks. kan. kapitanaAleksandra Kornilaka i ks. Stefana Ignacego Œluzka.
- Posiedzenie Zarz¹du Gminnego OSP RP w Konstantynowie w sprawie ustalenia harmonogramu zebrañ w jednostkach stra¿ackich.
- Uroczystoœæ „Dobre, bo bialskie”, zorganizowana w Starostwie Powiatowym w Bia³ej Podlaskiej.
- Audyt w Urzêdzie Gminy dotycz¹cy ochrony danych osobowych.
- W Gminnym Centrum Kultury odby³o siê spotkanie kobiet
zrzeszonych w ramach stowarzyszeñ Kó³ Aktywnych Kobiet i Kó³ Gospodyñ Wiejskich. Rozmawiano o potrzebach
i aspiracjach kobiet wiejskich.
- 27. prezentacje „Za kolêdê dziêkujemy” zorganizowane
w sali gimnastycznej Zespo³u Szkolno - Przedszkolnego
w Konstantynowie.
- Spotkanie w delegaturze Kuratorium Oœwiaty w Bia³ej
Podlaskiej w sprawie omówienia sytuacji oœwiaty w gminie.
LUTY
- Spotkanie z komendantem Komisariatu Policji w Janowie
Podlaskim Mariuszem Smagie³em w sprawie porozumienia
dotycz¹cego dzia³añ Zespo³u Interdyscyplinarnego.
- Ranking Gmin Polskich, zorganizowany przez G³ówny
Urz¹d Statystyczny w zakresie uzyskania poziomu recyklingu odpadów w 2020 r. Gmina Konstantynów uplasowa³a siê
w tym rankingu na trzecim miejscu w Polsce.
- Przygotowanie wniosku o pozyskanie œrodków w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego na utworzenie Klubu
Seniora w Konstantynowie (w obiekcie po by³ym przedszkolu).
- Realizacja prac budowlanych przy parkingu w Komarnie Kolonii.
- Turniej szachowy zorganizowany w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Konstantynowie.
- Spotkanie w Urzêdzie Marsza³kowskim w Lublinie dotycz¹ce rozwa¿enia mo¿liwoœci dalszego u¿ytkowania sk³adowiska odpadów w Komarnie.
- W gminie Tuczna mia³o miejsce spotkanie przedstawicieli gmin zrzeszonych w ramach Przygranicznego Obszaru
Funkcjonalnego „Aktywne Pogranicze”, dotycz¹ce nowej
strategii rozwoju gmin do 2030 r.
- Konferencja w Pañstwowej Szkole Wy¿szej w Bia³ej Podlaskiej dotycz¹ca „Wspó³pracy transgranicznej pogranicza
Polsko-Bia³oruskiego - diagnoza stanu i perspektywy rozwoju”.
- VIII Ogólnopolski turniej koszykówki dziewcz¹t, rocznik
2007/2008, zorganizowany w hali sportowej Zespo³u Szkolno - Przedszkolnego w Konstantynowie.
MARZEC
- Bieg pamiêci ¿o³nierzy wyklêtych „Tropem Wilczym”,
zorganizowany po raz pi¹ty przez Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Konstantynowskiej w parku Platerów w Konstantynowie. Jak zwykle, bieg cieszy³ siê powodzeniem.

- Spotkanie z pos³em Dariuszem Stefaniukiem w sprawie
mo¿liwoœci wsparcia przedsiêwziêæ inwestycyjnych gminy
Konstantynów.
- Gminny Dzieñ Kobiet, zorganizowany w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury, sprawi³ uczestniczkom nie
lada przyjemnoœæ.
- Narada robocza dotycz¹c¹ rewitalizacji miejscowoœci Komarno-Kolonia.
- Wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Gminy.
Analizie poddano m.in. projekty uchwa³ przygotowane na
najbli¿sz¹ sesjê.
- W tym samym dniu odby³a siê XVI sesja Rady Gminy.
Radni przyjêli m.in. sprawozdania: z prac komisji i rady,
z wykonania zadañ wynikaj¹cych z GPP i RPA i narkomanii,
programu wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi oraz
dzia³alnoœci Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Uchwalono m.in. program opieki nad zwierzêtami bezdomnym
na 2020 r.; ustalono stawki za zajêcie pasa drogowego dróg
gminnych, zdecydowano o nie wyodrêbnieniu w bud¿ecie
gminy w 2021 r. œrodków funduszu so³eckiego, wprowadzono zmiany do bud¿etu gminy na 2020 r.
- Z³o¿enie wniosku o dofinansowanie ze œrodków Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych budowy drogi w Komarnie Kolonii i Zakalinkach - Kolonii.
- Uroczysta sesja so³tysów z okazji obchodów Dnia So³tysa,
na której nie zabrak³o podziêkowañ i gratulacji oraz drobnych upominków. Szczególne podziêkowania skierowane
zosta³y do so³tysa Konstantynowa Stanis³awa Szpury, który
oficjalnie poinformowa³ zebranych o rezygnacji z 30-letniej s³u¿by.
- Podpisanie umowy na wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Konstantynowie.
- Posiedzenie Zarz¹du Miêdzygminnego Zwi¹zku Komunalnego z siedzib¹ w Parczewie.
- Zebranie cz³onków Wspólnoty Gruntowej Wsi Gnojno.
- Podejmowanie bie¿¹cych czynnoœci w zakresie zapewnienia bezpieczeñstwa, w zwi¹zku z pojawieniem siê w kraju
niebezpiecznego wirusa Sars- CoV - 2.
KWIECIEÑ
- Dystrybucja ¿ywnoœci z PKPS w ramach Programu Operacyjnego - Pomoc ¯ywnoœciowa 2014-2020 dla osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy. Rozdysponowano
ponad 10 ton produktów ¿ywnoœciowych dla 200 beneficjentów.
- Dostawa pierwszej transzy zestawów komputerowych do
placówek oœwiatowych (Zespó³ Szkolno - Przedszkolny - 14
sztuk, szko³a w Komarnie - Kolonii 5 sztuk) w ramach projektu „Zdalna szko³a” ze œrodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, PO Polska Cyfrowa, jako wsparcie
oœwiaty w prowadzeniu kszta³cenia zdalnego, w zwi¹zku
z pandemi¹ COVID-19.
- Narada robocza w miejscu rewitalizacji w Komarnie-Kolonii.
- Spotkanie z dyrektorami szkó³ celem omówienia za³o¿eñ
do organizacji nowego roku szkolnego 2020/2021.
- Spotkanie z geodet¹ i projektantem dotycz¹ce opracowania dokumentacji projektowej dróg - ulice: Targowa, Dworcowa, Mickiewicza oraz 3 Maja w Konstantynowie, droga
w Komarnie - Kolonii, w Komarnie oraz w kierunku Wandopola.
MAJ
- Posiedzenie Gminnego Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowe-
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go w sprawie bie¿¹cej sytuacji i mo¿liwych dzia³añ zwi¹zanych z zapobieganiem zara¿enia wirusem SARS-Cov -2.
- Podpisanie umów z wykonawcami prac remontowych na
drogach gminnych.
- Spotkanie w Zarz¹dzie Dróg Wojewódzkich dotycz¹ce
ustaleñ w sprawie budowy zatoki autobusowej w Komarnie
- Kolonii.
- Rozpoczêcie kompleksowej kontroli finansowej Urzêdu
Gminy przez zespó³ kontrolny Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.
- Uzgodnienia z konserwatorem zabytków w Bia³ej Podlaskiej Janem Maraœkiewiczem, dotycz¹ce sposobu poprawy
stanu alei, prowadz¹cej do rewitalizowanej kaplicy w Komarnie - Kolonii.
- Spotkanie wójtów gmin Janów Podlaski Rokitno i Konstantynów w sprawie finansowania prac serwisowych na
inwestycjach OZE realizowanych w 2015 r.
- Posiedzenia komisji Rady Gminy.
- XVII sesja Rady Gminy. Radni przyjêli sprawozdania
z dzia³alnoœci: GCK, GBP i Zespo³u Interdyscyplinarnego.
Podjêto m.in. uchwa³y z obszaru dzia³alnoœci GOPS, wprowadzono zwolnienia z podatku od nieruchomoœci dzia³alnoœci gospodarczej niektóre bran¿e z uwagi na COVID-19,
dokonano te¿ zmian w wieloletniej prognozie finansowej
i bud¿ecie gminy.
CZERWIEC
- Kontynuacja kontroli finansowej Urzêdu Gminy przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
- Przekazanie drugiej transzy zestawów komputerowych do
placówek oœwiatowych - Zespó³ Szkolno-Przedszkolny
w Konstantynowie - 15 sztuk, szko³a w Komarnie - Kolonii 5 sztuk.
- Spotkanie z Zarz¹dem Stowarzyszenia „Bia³a Biega”
w sprawie organizacji maratonu biegowego na trasie Gnojno - Borsuki.
- Ustalenia w sprawie zakupu dzia³ki pod budowê drogi
w miejscowoœci Zakanale.
- Przygotowanie do opracowania planu elektromobilnoœci.
- Spotkanie z wykonawcami projektu rozbudowy œwietlicy
wiejskiej w Gnojnie.
- Wrêczenie wyró¿niaj¹cym siê zawodnikom nagród sportowych wójta za ubieg³y rok.
- Spotkanie w Inspektoracie Ochrony Œrodowiska w sprawie
mo¿liwoœci kontynuacji sk³adowania odpadów komunalnych na sk³adowisku w Komarnie - Kolonii.
- Podpisanie aneksów do umów podsumowuj¹cych inwestycje w OZE oraz gospodarkê wodno - œciekow¹, w Urzêdzie Marsza³kowskim w Lublinie.
- Debata spo³eczna w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej w Komarnie - Kolonii.
- Biegi prze³ajowe w Gnojnie i Borsukach - GLUT 14, zorganizowane przez Klub Biegacza „Bia³a Biega”.
- Udzia³ w pomocowej inicjatywie Challenge dotycz¹cej
wsparcia finansowego dziecku choremu na SMA.
- Obiór prac remontowych (malowanie elewacji) budynku
komunalnego przy Placu Wolnoœci w Konstantynowie.
- Posiedzenie komisji Rady Gminy.
- Obrady XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy, której tematem by³a zmiana wieloletniej prognozy finansowej
i zmiany w bud¿ecie gminy na 2020 r.
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (I tura).

LIPIEC
- Spotkanie w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Bia³ej Podlaskiej w sprawie ustaleñ dotycz¹cych przebudowy drogo wojewódzkiej 698 ( Konstantynów - Witoldów).
- Gmina otrzyma³a promesê z Rz¹dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotê 500 tys. z³.
- Konsultacje spo³eczne „Strategii rozwoju elektromobilnoœci w gminie Konstantynów”.
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (II tura)
- Uroczyste wrêczenie zespo³owi œpiewaczemu Pogodna Jesieñ nagrody za osi¹gniêcia w dziedzinie twórczoœci artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury, przyznanej jubilatom (25 lat istnienia) przez starostê bialskiego
Mariusza Filipiuka, a wrêczonej przez sekretarza powiatu
S³awomira Sosnowskiego.
- Prace remontowe na drogach o nawierzchni asfaltowej.
- Spotkanie w Centrum Administracyjnym Placówek Oœwiatowo-Wychowawczych w Maniach w sprawie znalezienia mo¿liwoœci zagospodarowania niewykorzystanej czêœci
obiektu Domu Dziecka w Komarnie - Kolonii.
- Zebranie Wspólnoty Gruntowej wsi Gnojno, dotycz¹ce
planowanego remontu œwietlicy wiejskiej w Gnojnie.
- Wybory so³tysa w Konstantynowie. Nowym so³tysem zosta³a Danuta Przekorzyñska.
- Spotkanie w Zarz¹dzie Dróg Powiatowych w Bia³ej Podlaskiej dotycz¹ce ustaleñ zakresu remontu drogi w Komarnie - Kolonii.
- Prace przygotowawcze do szacowania strat w rolnictwie
spowodowanych gradem.
-Spotkanie z dziekanem Wydzia³u Nauko o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej w sprawie podpisania porozumienia
o wspó³pracy w ramachAktywnego Pogranicza.
SIERPIEÑ
- Prace zwi¹zane z przygotowaniem planu pod remont wiat
œmietnikowych.
- Ustalenia dotycz¹ce pozyskania gruntu pod budowê zatoki
autobusowej i wiaty przystankowej w Komarnie - Kolonii
(w kierunku Konstantynowa).
- Podpisanie aktu notarialnego na zakup dzia³ki w miejscowoœci Zakanale.
- Podpisanie aktu notarialnego na sprzeda¿ mieszkania komunalnego w miejscowoœci Konstantynów - Kolonia.
- Spotkanie z uczestnikami corocznej pielgrzymki konnej do
Kodnia, przy obiekcie szko³y w Komarnie - Kolonii.
- Walne zebranie cz³onków Miêdzygminnego Zwi¹zku Komunalnego z siedzib¹ w Parczewie.
- Postêpowanie egzaminacyjne na stopieñ nauczyciela mianowanego. Stopieñ nauczyciela mianowanego uzyska³y:
Edyta Chwedoruk i Ewa Derehaj³o z Zespo³u Szkolno Przedszkolnego w Konstantynowie.
- Spotkanie z dyrektorem PKS £osice w sprawie mo¿liwoœci
ewentualnego dowo¿enia uczniów do szkó³ w roku szkolnym 2020/2021.
- Omówienie wstêpnego projektu rozbudowy budynku
Urzêdu Gminy.
- Owocne spotkanie z Dru¿yn¹ Harcersk¹ w Konstantynowie.
- Wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Gminy.
- Obrady XIX sesji Rady Gminy, na której m.in.: zatwierdzono sprawozdanie z wykonania bud¿etu gminy za 2019 r.,
przyjêto raport o stanie gminy Konstantynów za rok 2019 r.
oraz udzielono wójtowi gminy jednog³oœnie absolutorium
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(1 radny nieobecny).
- Przygotowanie wyceny i sprzeda¿ autobusu dowo¿¹cego
dzieci ze wzglêdu na brak zgody na dalsz¹ jego eksploatacjê.
WRZESIEÑ
- Spotkanie w sprawie omówienia zakresu prac projektowych wykonania oœwietlenia drogowego - ul. Szkolna
w Konstantynowie, Konstantynów - Kolonia oraz Gnojno.
- Nagranie reporta¿u o funkcjonowaniu niepublicznego
¿³obka „Weso³e krasnoludki” w Konstantynowie przez ekipê TVP Lublin.
- Podpisanie protoko³u rokowañ na zakup mieszkania w Domu Nauczyciela.
- Odbiór prac budowlanych dotycz¹cych realizacji projektu
„Rewitalizacja miejscowoœci Komarno - Kolonia” w zakresie remontu kaplicy i drewnianej dzwonnicy oraz zagospodarowania terenu.
- Rozpoczêcie prac zwi¹zanych z porz¹dkowaniem poboczy
na drogach gminnych (koszenie i karczowanie).
- Spotkanie z mistrzem Zdzis³awem Marczukiem, utalentowanym skrzypkiem i harmonist¹ z Zakalinek, zdobywc¹
Baszty na festiwalu Kapel i Œpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Zorganizowano je w Gminnym Centrum
Kultury w Konstantynowie. Obecne by³y cz³onkinie zespo³u œpiewaczego Pogodna Jesieñ.
-Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Bia³ej Podlaskiej
w sprawie pojawienia siê nowych ognisk ASF na terenie powiatu.
- Kontrola zrealizowanej w ramach projektu rewitalizacji
inwestycji w Komarnie - Kolonii przez inspektorów Urzêdu
Marsza³kowskiego w Lublinie.
- Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Bia³ej Podlaskiej
dotycz¹ce przygotowania za³o¿eñ do Strategii Rozwoju
Województwa Lubelskiego, obejmuj¹cych gminy powiatu
bialskiego.
- Podpisanie aktu notarialnego na sprzeda¿ kolejnego mieszkania w Domu Nauczyciela.
- Sesja so³tysów, a na niej ustalenie harmonogramów zebrañ
wiejskich, dotycz¹cych przysz³ych inwestycji w OZE.
- Spotkanie z prezesem Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy
Dzia³ania Mariuszem Kostk¹ w sprawie mo¿liwoœci realizacji w gminnym Centrum Kultury projektu dla kobiet warsztatów kosmetycznych.
- Spotkanie w Urzêdzie Gminy Rokitno wójtów gmin: Konstantynów, Janów Podlaski i Rokitno w sprawie propozycji
wspólnych przedsiêwziêæ do Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- Uczestnictwo wójta gminy w obchodach 30-lecia Samorz¹du Terytorialnego, zorganizowanych przez prezydenta
miasta Bia³a Podlaska Micha³a Litwiniuka.
- Uroczyste poœwiêcenie tablicy pami¹tkowej w miejscowoœci Solinki i obchody 68. rocznicy wydarzeñ, jakie mia³y
miejsce 27 wrzeœnia 1943 r.
- Przetarg na roboty drogowe w miejscowoœciach: Komarno
- Kolonia - odcinek o d³ugoœci 590 m, za kwotê 241 tys. z³
i w Zakalinkach - Kolonii - odcinek o d³ugoœci 1300 m, za
kwotê 278 tys. z³.
- Walne zebranie cz³onków BLGD - zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego.
- XX nadzwyczajna sesja Rady Gminy zwo³ana w zwi¹zku z
koniecznoœci¹ wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i bud¿ecie gminy na 2020 r.
- Posiedzenia komisji Rady Gminy. Analizowano m.in.

projekty uchwa³ przygotowane na sesjê.
PADZIERNIK
- Obchody Dnia Edukacji Narodowej, zorganizowane w sali
gimnastycznej Zespo³u Placówek Szkolno - Przedszkolnych.
- Uroczyste otwarcie i poœwiêcenie rewitalizowanego
obiektu w Komarnie- Kolonii. W uroczystoœci wziêli m.in.:
ordynariusz diecezji siedleckiej ks. biskup Kazimierz Gurda, ks. dziekan Stanis³aw Grabowiecki, pose³ Dariusz Stefaniuk, przedstawiciele filii Urzêdu Marsza³kowskiego i Starostwa Powiatowego.
- Spotkanie cz³onków Aktywnego Pogranicza w Tucznej
w sprawie dalszych losów projektu Green-Veleo oraz ewentualnych wniosków gmin zrzeszonych w ramach Stowarzyszenia do Strategii Rozwoju Województwa.
- Spotkanie przy pomniku Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
w Konstantynowie (w ramach Marszu Legionów po Podlasiu) z m³odzie¿¹ klasy mundurowej z Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Janowie Podlaskim z udzia³em dyrektora
tej¿e szko³y i wójta gminy Janów Podlaski.
- Koncert „Totus -Tuus” z okazji XX Dnia Papieskiego, zrealizowany w koœciele parafialnym w Konstantynowie.
- Rozstrzygniêcie przetargu na budowê drogi w Wólce Polinowskiej, z dofinansowaniem uzupe³niaj¹cego naboru w ramach Funduszu Dróg Samorz¹dowych na 2020 r. Wartoœæ
inwestycji 225 tys. 667 z³.
- Spotkanie z dyrektorem Wojewódzkiego Oœrodka Kultury
w Lublinie w sprawie dalszej wspó³pracy WOK i gminy
Konstantynów.
- Posiedzenia komisji Rady Gminy. Analizowano m.in. projekty uchwa³ przygotowane na sesjê listopadow¹.
LISTOPAD
- XXI sesja Rady Gminy. Radni przyjêli sprawozdanie z wykonania bud¿etu gminy za pierwsze pó³rocze 2020 r. Podjêto
m.in. uchwa³y w sprawie stawek podatków, wprowadzono
zmiany do wieloletniej prognozy finansowej i bud¿etu gminy na 2020 r. uchwalono program wspó³pracy gminy z organizacjami samorz¹dowymi, przyjêto informacjê o stanie oœwiaty gminnej w 2019 r.
- Obchody Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci i z³o¿enie
wi¹zanek kwiatów pod pomnikami pamiêci narodowej.
GRUDZIEÑ
- Og³oszenie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
- Spotkanie w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie
w sprawie mo¿liwoœci wdra¿ania innowacji w gospodarstwach sadowniczych na terenie gminy.
- Podpisanie w Urzêdzie Marsza³kowskim w Lublinie aneksu, podsumowuj¹cego inwestycjê „Rewitalizacja miejscowoœci Komarno - Kolonia”.
- Spotkanie z projektantem w sprawie rewitalizacji centrum
miejscowoœci Konstantynów.
- Wszczêcie postêpowania kontrolnego przez Urz¹d Skarbowy w Bia³ej Podlaskiej, dotycz¹cego zwrotu podatku
VAT od inwestycji OZE realizowanych w 2015 r. - Z³o¿enie
w Urzêdzie Skarbowym wymaganych dokumentów. (a)
Biuletyn Samorz¹dowy Gminy Konstantynów redaguj¹: Istvan Grabowski (redaktor
prowadz¹cy) przy wspó³udziale wójta gminy Romualda Murawskiego, sekretarz gminy
El¿biety £azowskiej oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy.
Wydawca: Urz¹d Gminy, 21-543 Konstantynów ul. Kardyna³a St. Wyszyñskiego 2,
tel. 83 341-41-92.
Druk:AWA-DRUK, ul. D¹browskiego 4a, 21-300 Radzyñ Podlaski, tel. 83 352-25-91.
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Dane kontaktowe jednostek
organizacyjnych gminy Konstantynów
Urz¹d Gminy Konstantynów
ul. Kard. St. Wyszyñskiego 2, 21-543 Konstantynów
www.konstantynow.lubelskie.pl
e-mail: sekretariat@ugkonstantynowe.pl
Wójt gminy Romuald Murawski
pokój nr 17, tel. 83 341-41-92wew. 21
wojt@ugkonstantynow.pl
Sekretarz gminy El¿bieta £azowska
pokój nr 2, tel. 83 341-41-92 wew. 25
sekretarz@ugkonstantynow.pl
Skarbnik gminy Wioletta Klej
pokój nr 8, tel. 83 341-41-92 wew. 29
skarbnik@ugkonstantynow.pl
Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówieñ Publicznych
Edward Kamiñski, pokój nr 4, tel. 83 341-41-92 wew. 27
edward.kaminski@ugkonstantynow.pl
Zastêpca kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego
Anna Nitychoruk, pokój nr 16 (sekretariat) tel. 83 341-41-92 wew. 20
anna.nitychoruk@ugkonstantynow.pl
Inspektor ds. budownictwa, ochrony œrodowiska i gospodarki
przestrzennej
Jerzy Koguc, pokój nr 1, tel. 83 341-41-92 wew. 35
jerzy.koguc@ugkonstantynow.pl
M³odszy referent ds. obs³ugi Rady Gminy i rolnictwa
Irena ¯uk, pokój nr 1, tel. 83 341-41-92 wew. 35
irena.¿uk@ugkonstantynow.pl
Inspektor ds. informatyki i gospodarki wodno-œciekowej
Krzysztof Celiñski
Pe³nomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
pokój nr 4, tel. 83 341-41-92 wew. 27
krzysztof.celinski@ugkonstantynow.pl
Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi
Tomasz Oksiuta, pokój nr 7, tel. 83 341-41-92 wew. 23
tomasz.oksiuta@ugkonstantynow.pl
Podinspektor ds. gospodarki nieruchomoœciami i kadr
Paulina Paluch, pokój nr 3, tel. 83 341-41-92 wew. 26
paulina.paluch@ugkonstantynow.pl
Inspektor ds. spo³ecznych i dzia³alnoœci gospodarczej
Katarzyna Melaniuk, pokój nr 7, tel. 83 341-41-92 wew. 23
katarzyna.melaniuk@ugkonstantynow.pl
Inspektor ds. wojskowych i ewidencji ludnoœci
Anna Kuchalska, pokój nr 14, tel. 83 341-41-92 wew. 34
anna.kuchalska@ugkonstantynow.pl
Podinspektor ds. finansowo-ksiêgowych
Aleksandra Stefaniuk, pokój nr 6, tel. 83 341-41-92 wew. 30
aleksandra.stefaniuk@ugkonstantynow.pl
M³odszy referent ds. ksiêgowoœci bud¿etowej oœwiaty
Anita Kucio, pokój nr 5, tel. 83 341-41-92 wew. 31
anita.kucio@ugkonstantynow.pl
Podinspektor ds. ksiêgowoœci bud¿etowej oœwiaty
Katarzyna Kasak, pokój nr 5, tel. 83 341-41-92 wew. 31
katarzyna.kasak@ugkonstantynow.pl
Inspektor ds. ksiêgowoœci bud¿etowej
Wioletta Giziñska, pokój nr 6, tel. 83 341-41-92 wew. 30
wioletta.gizinska@ugkonstantynow.pl
Inspektor ds. wymiaru podatków i op³at
Marzena Stefaniuk, pokój nr 19, tel. 83 341-41-92 wew. 32
marzena.stefaniuk@ugkonstantynow.pl
Inspektor ds. ksiêgowoœci podatkowej
Monika Wa³ach, pokój nr 19, tel. 83 341-41-92 wew.
32monika.walach@ugkonstantynow.pl
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
ul. Kard. St. Wyszyñskiego 2, 21-543 Konstantynów,
tel. 83 341-50-84
www.gops.ugkonstantynow.pl, e-mail: gops.konstantynow@wp.pl
Kierownik GOPS
Ewa Mikulska, pokój nr 10, tel. 83 341-41-92 wew. 28
ewa.mikulska@ugkonstantynow.pl
G³ówny ksiêgowy
Joanna Zadro¿niak, pokój nr 3, tel. 83 341-41-92 wew. 26
Specjalista pracy socjalnej
Marta Stefaniuk, tel. 83 341-41-92 wew. 22

marta.stefaniuk@ugkonstantynow.pl
Pracownik socjalny
Marta Jakubiuk, tel. 83 341-41-92 wew. 22
marta.jakubiuk@ugkonstantynow.pl
Inspektor ds. œwiadczeñ rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Krystyna Wysocka, pomieszczenia GOPS, tel. 83 341-41-92 wew. 22
krystyna.wysocka@ugkonstantynow.pl
Inspektor ds. œwiadczeñ wychowawczych
Dorota Chwedoruk, tel. 83 341-41-92 wew. 22
dorota.chwedoruk@ugkonstantynow.pl
Warsztat Terapii Zajêciowej przy Gminnym Oœrodku Pomocy
Spo³ecznej, ul. Pi³sudskiego 27, 21-543 Konstantynów
Kierownik - Katarzyna Michalak, tel/fax.: 83 345-00-69
www.wtzkonstantynow.pl, e-mail: kierownik@wtzkonstantynow.
Pozosta³e jednostki podleg³e:
Zespó³ Szkolno-Przedszkolny
ul. Nowa 2, 21-543 Konstantynów, tel. 83 341-50-24
Dyrektor - Monika Jankiewicz
www.spmickiewicz.pl, e-mail: sp__am_konstantynow@interia.pl
Szko³a Podstawowa im. Kajetana Sawczuka
w Komarnie-Kolonii
Komarno-Kolonia 13, 21-543 Konstantynów, tel. 83 341-50-14
p.o. Dyrektor - Katarzyna Nowik
www.sp.komarnokol.ndl.pl, e-mail: dyrektorkomarno@poczta.onet.pl
Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka
w Konstantynowie
ul. Pi³sudskiego 4, 21-543 Konstantynów, tel. 83 341-50-89
Dyrektor - Beata £yczewska, e-mail: gbp_w_konst@wp.pl
Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie
ul. Pi³sudskiego 4, 21-543 Konstantynów, tel. 83 341-50-03
p.o. Dyrektor - Ilona Niewêg³owska
e-mail: gckkon@op.pl

Podatki i op³aty lokalne
obowi¹zuj¹ce w 2021 r.
Podatek rolny 127,50 z³ za 1 ha przeliczeniowy;
Podatek leœny - 43,30 z³ za 1 ha posiadanego lasu;
Podatek od nieruchomoœci (budynki mieszkalne) - 0,75 z³ za
1 mkw.;
Podatek od nieruchomoœci (budynki gospodarcze i gara¿e) - 7 z³ za
1 mkw.;
Podatek od nieruchomoœci (budynki przeznaczone na dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ - 21,50 z³ za 1 mkw. powierzchni u¿ytkowej;
Podatek od nieruchomoœci (grunty zwi¹zane z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej) - 0,90 z³ za 1 mkw powierzchni;
Podatek od nieruchomoœci (grunty pozosta³e - 0,47 z³ za 1 mkw
powierzchni.
Podatek od œrodków transportowych:
Ci¹gniki siod³owe powy¿ej 40 ton (3 - osiowe) - 2200 z³ od sztuki;
Ci¹gniki siod³owe powy¿ej 31 ton (2 - osiowe) -1700 z³ od sztuki;
Samochody ciê¿arowe powy¿ej 15 ton (2 - osiowe) - 1500 z³
od sztuki;
Samochody ciê¿arowe powy¿ej 31 ton (4 osie i wiêcej)
- 2200 z³ za sztukê;
Samochody ciê¿arowe powy¿ej 25 ton (3 - osiowe) - 1700 z³
za sztukê;
Samochody ciê¿arowe o masie równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
(z zawieszeniem innym ni¿ pneumatyczna) - 1000 z³ za sztukê;
Samochody ciê¿arowe powy¿ej 5,5 -9 ton - 1150 z³ za sztukê;
Samochody ciê¿arowe powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton - 1450 z³
za sztukê;
Naczepy i przyczepy powy¿ej 38 ton (3- osiowe) - 1200 z³
od sztuki.
Op³ata targowa
Od sprzeda¿y p³odów rolnych i zwierz¹t gospodarskich - 7 z³;
Od sprzeda¿y z rêki, kosza, sto³u, skrzynki i wozu konnego - 12 z³;
Od sprzeda¿y z samochodów osobowych i dostawczych - 30 z³;
Od sprzeda¿y z pojazdów ciê¿arowych i przyczep tych
(x)
pojazdów - 45 z³.
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Dzieñ Wszystkich Œwiêtych

Oœwietlone p³omieniem zaduszki
Dzieñ 1 listopada kojarzy siê wielu ludziom ze zniczem,
z grobami bliskich osób, z cmentarzem, dla innych z wi¹zank¹ kwiatów, jeszcze dla innych z modlitw¹ i pamiêci¹
o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wiecznoœci.
W tym dniu udajemy siê z ca³ymi rodzinami na cmentarz
i odwiedzamy groby bliskich, przyjació³, rodziców, krewnych, znajomych, stawiaj¹c kwiaty, zapalaj¹c „p³omyk
nadziei”. Koœció³ katolicki oddaje w tym dniu czeœæ tym

anych bóstw (Panteon), poœwiêci³ Matce Bo¿ej i œwiêtym
mêczennikom. W VIII w. papie¿ Grzegorz III w koœciele
œw. Piotra otworzy³ kaplicê poœwiêcon¹ Wszystkim Œwiêtym, nie tylko mêczennikom. W Anglii pojawi³o siê œwiêto Wszystkich Œwiêtych w po³owie VIII w. obchodzone
1 listopada. Papie¿ Jan XI w 935 r. ustanowi³ osobne œwiêto ku czci Wszystkich Œwiêtych, wyznaczaj¹c je na dzieñ
1 listopada. Tak wiêc uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych
ma ju¿ ponad tysi¹cletni¹ tradycjê i przypomina nam przede wszystkim tych Œwiêtych Pañskich, którzy nie maj¹
osobnych wspomnieñ w roku liturgicznym. W ci¹gu wieków Koœció³ ubogaci³ kult œwiêtych. Stawia³ im pos¹gi,
malowa³ ich obrazy, budowa³ ku ich czci œwi¹tynie i o³tarze, u³o¿y³ szereg modlitw i pieœni religijnych ku ich czci.
Koœció³ oddaje czeœæ œwiêtym w ró¿nym stopniu. I tak na
pierwszym miejscu stawia Najœwiêtsz¹ Maryjê Pannê, nastêpnie œwiêtych: Józefa i Jana Chrzciciela, dalej Aposto³ów, wœród których œwiêci Piotr i Pawe³ maj¹ uprzywilejo-

wszystkim, którzy ju¿ weszli do chwa³y niebieskiej,
a wiernym pielgrzymuj¹cym na ziemi wskazuje drogê,
która ma zaprowadziæ ich do œwiêtoœci. Przypomina równie¿ prawdê o naszej wspólnocie ze œwiêtymi, którzy otaczaj¹ nas opiek¹. W pocz¹tkach chrzeœcijañstwa, w obawie przed ba³wochwalstwem, nie oddawano czci nikomu
ze stworzeñ, ani ludziom, ani anio³om. Oddawano czeœæ
jedynie Bogu w Trójcy Œwiêtej Jedynemu. Najpierw
przedmiotem kultu sta³a siê Najœwiêtsza Maryja Panna,

jako Matka Syna Bo¿ego. Zaczêto wznosiæ koœcio³y ku jej
czci. Koœció³ zacz¹³ ustanawiaæ œwiêta i uk³ada³ modlitwy
oraz pieœni o Matce Bo¿ej. W tym samym czasie zauwa¿amy te¿ kult œw. Micha³a Archanio³a. Krwawe przeœladowania Koœcio³a w I w. rozbudzi³y tak¿e kult mêczenników. Dzieñ ich zgonu uwa¿ano za dzieñ ich narodzin dla
nieba. Dlatego ju¿ od V w. kult prywatny przerodzi³ siê
w urzêdowy, powszechny. 13 maja 608 r. papie¿ Bonifacy
IV, rzymsk¹ œwi¹tyniê pogañsk¹, ku czci zw³aszcza niezn-

wane miejsce. Najwiêcej jest œwiêtych lokalnych, którzy
odbieraj¹ szczególn¹ czeœæ: w zakonie, w narodzie, w pañstwie czy w diecezji, gdzie siê ws³awili mêczeñstwem za
wiarê lub niezwyk³¹ cnot¹.
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar³ych Koœció³
obchodzi 2 listopada i w tradycji polskiej dzieñ ten jest nazywany Dniem Zadusznym lub inaczej „zaduszkami”. To
wspomnienie wprowadzi³ opat benedyktynów w Cluny
we Francji, œw. Odilon (Odylon). On to w 998 r. zarz¹dzi³
modlitwy za dusze wszystkich zmar³ych w dniu 2 listopada. Termin ten i sama idea szybko rozprzestrzeni³y siê
we Francji, Anglii, Niemczech, Italii. W XIII w. zwyczaj
ten w Koœciele rzymskim sta³ siê powszechny.
Wspomina siê w tym dniu zmar³ych pokutuj¹cych za grzechy w czyœæcu. Nabo¿eñstwo do dusz czyœæcowych by³o
i jest bardzo ¿ywe. Œwiadcz¹ o tym uroczyœcie urz¹dzane
pogrzeby, czêsto zamawiane msze œw. w intencji zmar³ych. 1 i 2 listopada ludzie odwiedzaj¹ cmentarze, aby ozdobiæ groby kwiatami i zapaliæ znicze.
(a)
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Nagrody Mistrza z Zakalinek
Skrzypek i harmonista z Zakalinek zaskakuje aktywnoœci¹ i pomys³owoœci¹. To one sprawiaj¹, ¿e nazwisko najbardziej utytu³owanego mieszkañca gminy Konstantynów pojawia siê w kontekœcie wa¿nych imprez o charakterze ogólnopolskich. Jurorzy
twierdz¹, ¿e inwencja Zdzis³awa Marczuka nie zna granic. Jest
skrzypkiem, harmonist¹ ludowym oraz trêbaczem. Pochodzi

Zosta³ uhonorowany przez Ministra Kultury i Sztuki Nagrod¹ Oskara Kolberga, a przez Polskie Radio - Nagrod¹ Muzyka róde³.
Wielokrotnie uczestniczy³ w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel
i Œpiewaków w Kazimierzu Dolnym, gdzie zdoby³ kilka najwy¿szych nagród. Pierwszy raz do Kazimierza przyjecha³ w 1988 roku
i od razu zaj¹³ pierwsze miejsce jako skrzypek. Zawsze ujmuje publicznoœæ i jury wyj¹tkow¹ technik¹ wykonawcz¹ i osobowoœci¹.
Do licznych nagród, które zdoby³ do tej pory, do³¹czy³ w sierpniu
br. dwie: nagrodê specjaln¹ na podkarpackim Festiwalu na Strun
Dwanaœcie i Trzy Smyki w Kolbuszowej oraz na 54. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Œpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad
Wis³¹.
Warto dodaæ, ¿e Z. Marczuk jest instruktorem piêciu zespo³ów:
Pogodna Jesieñ z Konstantynowa, Leœnianki z Leœnej Podlaskiej,
Jutrzenka ze S³awacinka Starego, Lewkowianie z Dokudowa i Sokotuchy z Bia³ej Podlaskiej.

z muzykalnej rodziny - jego pierwszymi nauczycielami byli ojciec, znany weselny muzykant oraz starszy brat Eugeniusz. Zdzis³aw Marczuk urodzi³ siê w 1943 r. w Zakalinkach (gm. Konstantynów), gdzie mieszka do dziœ. W roku 1958 zda³ egzaminy 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 Podlaskiej. 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. Wielokrotnie nagrywany przez Polskie Radio, zarówno podczas Festiwalu w Kazimierzu, jak i podczas indywidualnych spotkañ. Za³o¿y³ wiele zespo³ów, m.in.: Kapelê Rodzinn¹ Marczuków z Zakalinek, Kapelê S¹siedzk¹, Kapelê Ludow¹ Zdzis³awa Marczuka
i Kapelê Rodzinn¹ Zubowiczów, Dzieciêcy Zespó³ Œpiewaczy
z Zakalinek i Zespó³ Leœniañskie Nutki.

- Do Kazimierza je¿d¿ê regularnie, co roku od 1988 r. Wyj¹tek
zrobi³em tylko w 2001 r., kiedy nagrywa³em program cykliczny
dla Polskiego Radia. Na kazimierskim rynku gra³em zwykle polki
i oberki zas³yszane od ojca i podlaskich muzykantów. Kiedy wyczerpa³em ich repertuar, zacz¹³em sam komponowaæ utwory, by
nikt mi nie zarzuci³, ¿e siê powtarzam. Oryginalnoœæ to w Kazimierzu podstawa, a w jury zasiadaj¹ nie lada fachowcy. Do tej pory doceniali mnie zwyk³e pierwszymi nagrodami. Dwukrotnie
mia³em szczêœcie zdobyæ g³ówn¹ nagrodê festiwalu - Kazimiersk¹
Basztê. W tym roku powtórzy³em ten wyczyn, zdobywaj¹c nagrodê po raz trzeci - zwierza siê muzykant.
Warto dodaæ, ¿e Zdzis³aw Marczuk chêtnie dzieli siê wiedz¹
i umiejêtnoœciami z innymi. Oprócz trzech zespo³ów z gminy Bia³a Podlaska, prowadzi Leœnianki z Leœnej Podlaskiej i Pogodn¹ Jesieñ z Konstantynowa. Z jego cennych porad skorzysta³o dot¹d
mnóstwo m³odych ludzi. W gronie najnowszych uczennic jest
wnuczka Mistrza 9-letnia Aniela Juszkiewicz. Kto wie, mo¿e pójdzie kiedyœ w œlady dziadka.
- Trudno by³oby mi zliczyæ wszystkich wychowanków, jacy na
przestrzeni lat pobierali u mnie naukê gry na skrzypcach. Niektórzy dawno ukoñczyli szko³y i za³o¿yli w³asne rodziny. Kilku
osobom szczêœcie dopisa³o i dziœ graj¹ w profesjonalnych orkiestrach filharmonicznych. Cieszê siê z ich powodzenia i nie odmawiam pomocy nowym kandydatom na muzyka, jeœli przejawiaj¹
tak¹ chêæ i s³uch muzyczny. Ka¿dy powinien wykorzystaæ szansê
dawan¹ mu przez los - uwa¿a Z. Marczuk.
Artysta ludowy z Zakalinek ma g³owê pe³n¹ pomys³ów. Podopieczni ufaj¹ mu ca³kowicie i kto wie, czy wspó³praca nie zaowocuje kolejnymi nagrodami. (g)

O œwi¹tecznych tradycjach s³ów kilka

C

hoinka, dzielenie siê op³atkiem, œw. Miko³aj - sk¹d
tak naprawdê pochodz¹ bo¿onarodzeniowe zwyczaje? Któ¿ z nas nie zna powiedzenia „Œwiêta, œwiêta i po œwiêtach”? Zanim jednak czas œwi¹teczny up³ynie
i bêdzie ju¿ po Bo¿ym Narodzeniu, trzeba œwiêta przygotowaæ i prze¿yæ w przyjemnej atmosferze. Koñcówka grudnia
to dla wielu osób mnóstwo (czêsto ciê¿kiej) pracy, zakupów,
gonitwy za prezentami, wszechobecne nerwy. Z jednej strony tak jest, ale z drugiej strony nie da siê ukryæ, ¿e œwiêta
maj¹ swój specyficzny, wyj¹tkowy klimat. Miasta i sklepy
zyskuj¹ uroczysty wystrój, w radiowych stacjach pojawiaj¹
siê œwi¹teczne piosenki, dzieci lepi¹ ba³wanki, a ludzie dooko³a staj¹ siê jacyœ tacy „milsi”. Ze œwiêtami wi¹¿e siê mnóstwo tradycji i obyczajów. Ich korzenie siêgaj¹ naprawdê
g³êboko.

Chyba najbardziej rozpoznawalnym symbolem œwi¹t Bo¿ego Narodzenia jest choinka. Trudno w Wigiliê szukaæ domu,
w którym nie ma choæby symbolicznej choinki albo kilku ga³¹zek. Przystrajamy j¹ bombkami, œwieczkami, ³añcuchami,
czêsto równie¿ jedzeniem (np. cukierkami albo orzechami),
na czubek zak³adamy gwiazdê betlejemsk¹. A pod choink¹
ukrywamy prezenty, które domownicy rozdaj¹ miêdzy sob¹
w Wigiliê. Jak to by³o kiedyœ? Zanim w domach pojawi³a siê
choinka, powszechnym zwyczajem wigilijnym by³o stawianie w izbie snopów zbo¿a. W dzieñ Wigilii w ch³opskiej zagrodzie od rana uwijano siê z pracami gospodarczymi, by po
zmroku móc zasi¹œæ do wspólnego sto³u. Doroœli poœcili.
Gdy za oknami zapad³ zmrok, gospodarz wchodzi³ ze snopkiem siana. Ten rdzennie staropolski obyczaj goœci³ w ka¿dym polskim domu, zanim pojawi³a siê choinka. Snopy zbó¿
pszenicy lub ¿yta, jêczmienia czy owsa ustawiano w k¹tach
izb, b¹dŸ pokojów. Zwyczaj ten opisuje Zygmunt Gloger
w „Encyklopedii Staropolskiej”: „Stawianie snopów zbo¿a
po rogach izby, w której zasiadaj¹ do uczty wigilijnej, dot¹d
napotykane u ludu, by³o zwyczajem niegdyœ we wszystkich
warstwach powszechnym. U pani podwojewodziny Dobrzyckiej w Pêsach na Mazowszu, jeszcze w pierwszej po³owie XIX w. nie siadano do wigilii bez snopów ¿yta po rogach komnaty sto³owej ustawionych. Lud wiejski, po uczcie
wigilijnej, ze s³omy tych snopów krêci ma³e powrós³a i wybieg³szy do sadu, obwi¹zuje niemi drzewa owocowe w przekonaniu, ¿e bêd¹ lepiej rodzi³y. W zwyczaju te¿ by³o zaœcielanie s³om¹ pod³ogi. Warstwê siana k³adziono równie¿ na
stole pod obrus. Dekorowanie izby sianem i s³om¹ mia³o ludziom przypominaæ o ubogim miejscu narodzin Jezusa Chrystusa.”

Do Polski zwyczaj dekorowania choinki na Bo¿e Narodzenie
przyby³ z Niemiec dopiero w XIX wieku. Na ziemiach polskich pierwsze choinki by³y ubierane w mieszczañskich domach wyznania protestanckiego. Z czasem zwyczaj ten przyj¹³ siê w bogatych dworach na Pomorzu, Warmii i Mazurach.
W Królestwie Polskim choinka przyjê³a siê dopiero na pocz¹tku XX w. Do tradycyjnych ozdób choinkowych zalicza
siê wypiekane w³asnorêcznie ciasteczka, pierniczki, orzechy
oraz rajskie jab³uszka. Nieod³¹czne by³y równie¿ dekoracje z
bibu³y, barwne ³añcuchy, piórka, wydmuszki, a nawet zawieszone k³osy zbó¿. Na ga³¹zkach zaœ zapalano œwieczki. Jeszcze w okresie miêdzywojennym na wsiach choinki nale¿a³y do rzadkoœci. Ich swojsk¹ wersj¹ na polskiej wsi by³y przystrojone ga³¹zki drzew iglastych- sosny, jod³y lub œwierkuzwane „pod³aŸniczkami”, które wieszano pod sufitem. Ozdabiano je s³omianymi gwiazdami, orzechami, jab³kami, bibu³¹ oraz kr¹¿kami z op³atków. Mia³o to chroniæ dom przed
nieszczêœciem i chorobami. Takie stroiki wystêpowa³y,
m.in.: na Podhalu, ziemi krakowskiej, w okolicach Rzeszowa
i Lublina. Zwyczaj ubierania drzewa choinkowego ¿ywego
lub sztucznego rozpowszechni³ siê dopiero po 1945 roku.
I jeszcze jedno - o tym, jak d³ugo choinka bêdzie sta³a w naszym domu, decydujemy sami. Ale wed³ug tradycji udekorowane drzewko powinno postaæ w naszym mieszkaniu przynajmniej do œwiêta Trzech Króli (6 stycznia) albo do œwiêta
Matki Boskiej Gromnicznej (2 lutego).
Sk¹d zwyczaj dzielenia siê op³atkiem? Op³atek to symbol
pojednania, zgody, przyjaŸni i mi³oœci. £amiemy siê nim
przed kolacj¹, jednoczeœnie sk³adaj¹c sobie ¿yczenia. Ten
zwyczaj pochodzi z czasów wczesnego chrzeœcijañstwa,
kiedy to wierni przynosili do œwi¹tyni chleb. B³ogos³awili go
i zanosili innym osobom, które nie mog³y przyjœæ na mszê
œwiêt¹. Przyjmuje siê, ¿e tradycja dzielenia siê op³atkiem
w formie, jak¹ znamy dzisiaj, pochodzi z XVIII wieku.
Œwiêty Miko³aj to jeszcze jeden symbol œwi¹t. Wszyscy znamy go jako starszego pana w czerwonym kubraczku, w czerwonej czapce z d³ug¹, bia³¹ brod¹. Dzieci wierz¹, ¿e Miko³aj
podró¿uje w lataj¹cych saniach zaprzê¿onych w renifery,
w jedn¹ noc potrafi obdarowaæ wszystkie maluchy na œwiecie, a do domu wchodzi najczêœciej przez komin lub zostawia
prezent pod poduszk¹. Pierwowzorem dzisiejszego, niejako
ju¿ bajkowego Miko³aja, by³ biskup Miry (na terenie dzisiejszej Turcji). Urodzi³ siê w 270 roku w Patarze a zmar³ w 345
lub 352 roku. Jest œwiêtym zarówno Koœcio³a katolickiego,
jak i prawos³awnego. W tym drugim czczony jest jako Miko³aj Cudotwórca. Wed³ug podañ odziedziczy³ on po rodzicach
znaczny maj¹tek, dziêki czemu móg³ dzieliæ siê z ubogimi
darami materialnymi. Znanych jest kilka historii zwi¹zanych
z dzia³alnoœci¹ biskupa wœród swoich diecezjan, m.in. o uratowaniu 3 marynarzy zamkniêtych w cesarskim wiêzieniu
czy o uwolnieniu skazanych na œmieræ wiêŸniów. Mimo, ¿e
niewiele jest informacji o ¿yciu œw. Miko³aja, pozostaje on
jedn¹ z najbardziej popularnych i barwnych postaci w hagiografii w œwiecie katolickim i prawos³awnym. W szczególny
sposób czczony jest 6 grudnia w Koœciele katolickim, kiedy
to ma miejsce liturgiczne wspomnienie tego œwiêtego. Jego
wizerunek ewaluowa³, przybieraj¹c karykaturalne kszta³ty,
ale wspó³czeœnie coraz czêœciej obserwuje siê tendencjê do
powracania do tradycji, w której przedstawiany by³ z mitr¹
i pastora³em. (g)

