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Przed nami rok 2022, oczekiwany z nadzieją i wiarą, że to, co lepsze, jeszcze przed nami. Za sobą pozo-
stawiamy smutki i troski odchodzącego czasu, bo życie, przynosząc zmiany, toczy się dalej.

Ustawiając jedno wolne miejsce przy bożonarodzeniowym stole, pomyślmy, odrzucając pewność 
własnych poglądów, czy należycie wypełniliśmy chrześcijańskie obowiązki wobec bliźnich. Czy może w 
przyszły rok powinniśmy wkroczyć z postanowieniem przemyślenia swoich utrwalonych poglądów i za-
chowań, pochylenia się nad potrzebującymi, cierpiącymi i samotnymi, zarówno w wymiarze fizycznym, jak 
i duchowym. 

A kiedy już syci pokarmem fizycznym i duchowym znajdziemy chwilę, by przy choince zajrzeć do bie-
żącego wydania „Wieści”, znajdziemy w nim próbę podsumowania części zadań i inicjatyw, które dane 
nam było w tym roku wykonać. Poznamy plany na przyszłość samorządowych inwestycji i zobaczymy, jak 
spędzaliśmy czas podczas wydarzeń artystycznych i kulturalnych. 

Odchodzący rok miał dla nas tę widoczną, i tę mniej widzialną formę samorządowej aktywności. Do po-
łowy roku, w szeleście biurowych segregatorów, tworzyliśmy organizację, warunki zabudowy, pozwolenia 
oraz wszelką dokumentację realnych działań, które rozpoczęliśmy od połowy roku. Tak powstały: parking 
przy cmentarzu parafialnym, remont budynku komunalnego mieszczącego ośrodek zdrowia, termomoder-
nizacja budynku punktu przedszkolnego w Ossówce czy wreszcie remont drogi powiatowej przez Rezerwat 
Chmielinne. 

Nasze obowiązki skupiły się na stałej analizie potrzeb, przygotowywaniu planów i dokumentacji kolej-
nych działań i zamierzeń, odpowiedzi na ogłoszone konkursy i programy. Już w styczniu ogłaszamy kolejne 
przetargi, w tym na budowę drogi Witulin-Witulin Kolonia, wymianę i rozbudowę oświetlenia ulicznego w 
całej Gminie Leśna Podlaska, rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z zakupem zestawu asenizacyj-
nego (ciągnik z beczką) oraz szereg mniejszych i większych zamówień, o czym w dalszej części „Wieści”. 

W nadchodzącym roku zamierzamy aplikować o środki na budowę Przedszkola Samorządowego ze 
żłobkiem oraz budowę dróg lokalnych. Planujemy również zamówić wykonanie dokumentacji technicznej 
na przebudowę ważnych dla Gminy odcinków dróg powiatowych. 

Oczywiście w bieżącym wydaniu nie zabrakło informacji z życia Szkoły Rolniczej, relacji z wydarzeń 
kulturalnych realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej, informacji o działaniach 
społecznych, szkolnych i sportowych. Będzie też o rządowym konkursie „Rosnąca odporność”, zakończo-
nym wygraną Gminy Leśna Podlaska i nagrodą 1 miliona złotych na zwalczanie społeczno-gospodarczych 
skutków pandemii. I choć, jak w każdej Gminie, tak i u nas znajdą się antyszczepionkowcy, to jednak pa-
mięć o wszystkich bliskich i znajomych, którzy w tym roku od nas odeszli, pokazuje nam wyraźny kierunek 
i punkt widzenia na walkę z chorobą. 

Zapraszając do lektury świątecznych „Wieści Leśniańskich”, składam Mieszkańcom i wszystkim 
sympatykom Gminy Leśna Podlaska najlepsze bożonarodzeniowe i noworoczne życzenia zdrowia i po-
myślności. Niech celebrowany czas Bożego Narodzenia upłynie w rodzinnej, pogodnej i ciepłej atmosferze 
wzajemnej życzliwości i zrozumienia. Niech będzie czasem radosnym i szczęśliwym, a nade wszystko zdro-
wym. Nowy Rok 2022 niech przyniesie nam wszystkim realizację wszelkich naszych zamierzeń i planów. 

PS Szampańskiej, szalonej zabawy sylwestrowej do białego rana! 
Z wyrazami szacunku

Paweł Kazimierski

Szanowni mieszkańcy 
oraz sympatycy 

Gminy Leśna Podlaska
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życzenia

Gdyby ktoś umiał spojrzeć na nas z góry, zobaczyłby, że 
świat jest pełen ludzi biegających w pośpiechu, spoconych 
i bardzo zmęczonych, oraz ich spóźnionych, pogubionych 
dusz, które nie mogą nadążać za swoimi właścicielami. 
Robi się z tego wielkie zamieszanie, dusze tracą głowę, 
a ludzie przestają mieć serce.

Olga Tokarczuk „Zagubione dusze”

Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia 
będą szansą na to, by zwolnić, złapać oddech, 

obejrzeć się za siebie z satysfakcją, odkryć własny 
skrawek nieba, nabrać dystansu do tego, co wokół. 

Niech będą czasem pełnym nadziei, zadumy 
nad płomieniem świecy, chwilą roziskrzoną kolędą, 

śmiechem i wspomnieniami.

W imieniu Nauczycieli, 
Pracowników i Młodzieży 

ZSCKR w Leśnej Podlaskiej 
życzy Dyrektor

Radosław Stanisław Klekot 

Przyjdź na świat, 
by wyrównać rachunki strat. 

Żeby zająć wśród nas
puste miejsce przy stole.

Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas 
I zapomnieć, że są puste miejsca przy stole.

A nadzieja znów wstąpi w nas 
Nieobecnych pojawią się cienie 

Uwierzymy kolejny raz 
W jeszcze jedno Boże Narodzenie. 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
życzę dużo zdrowia, spokoju 

i niezapomnianych wzruszeń. 
Niech tegoroczne Święta, na przekór otaczającej 

nas rzeczywistości, przyniosą szczęście, nadzieję i radość. 
Niech będą niezapomnianym czasem 

spędzonym wśród najbliższych bez trosk i problemów.
Życzę, by Nowy Rok 2022 

był czasem spełnionych nadziei i oczekiwań. 
Byśmy wszyscy odnaleźli normalność, bliskość 

i radość życia.
 

Dyrektor Jadwiga Zabłocka-Juszczuk
wraz z całą społecznością

Zespołu Placówek Oświatowych
im. Żołnierzy Majora Zenona

w Leśnej Podlaskiej

Z okazji Nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy Państwu zadowolenia i satysfakcji 

z podejmowanych wyzwań.
Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru 

przyniesie spokój, wytchnienie i radość, 
a przy Świątecznym Stole 

niech nie zabraknie światła i ciepła rodzinnej atmosfery, 
zaś Nowy Rok niech niesie ze sobą szczęście i pomyślność.

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia 
Wszystkim Klientom i Sympatykom Banku Spółdzielczego 

życzą

Bożena Horbowicz
Dyrektor Oddziału BS
wraz z Pracownikami

Wszystkim naszym klientom, ich rodzinom 
oraz mieszkańcom Gminy Leśna Podlaska życzymy, 

aby nadchodzące Święta były dla wszystkich 
czasem spędzonym w gronie najbliższych, 

w spokoju, radości, bez pośpiechu, trosk i zmartwień. 
Niech Nowy Rok obdaruje Państwa zdrowiem 

i przyniesie spełnienie marzeń.

Życzą Zarząd i Pracownicy
Spółdzielni „Leśnianka“
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Kiedy dni stają się najkrótsze w roku, kiedy 
jeszcze stale przybywa nocy, a ubywa dnia, 
przygotowujemy się do świąt Bożego Naro-
dzenia, po których dzień od nowa się wydłu-
ża, jakby nabierając siły. Wstaje nowe słoń-
ce, dodając nam energii do działania, tak 
potrzebnej przy realizacji wszystkich na-
szych samorządowych zamierzeń, których z 
roku na rok przybywa. Ale zanim o naszych 
planach, to przecież warto jeszcze podsu-
mować to, co zostało wykonane w tym roku 
– dla dobra wszystkich mieszkańców i osób 
odwiedzających Gminę Leśna Podlaska. 

Cały mijający rok 2021 był rokiem 
bardzo wytężonej pracy dla Urzędu 
Gminy Leśna Podlaska. Wykonano 
mnóstwo inwestycji i innych 
ważnych zadań. To był na pewno 
dobrze wykorzystany czas przez 
samorząd Gminy. Czy przyszły 
rok 2022, u progu którego właśnie 
stoimy, ma szansę być równie 
owocny?

– Zacznijmy od projektów termomoder-
nizacyjnych, które odmieniły wjazd do Leśnej 
Podlaskiej od strony Witulina. Remont pierw-
szej części budynku komunalnego mieszczą-

cego ośrodek zdrowia, a w ślad za nim prze-
malowanie przez parafię tzw. organistówki, 
przywróciły wizualną estetykę budynków. 
Szczególnie organistówka, która choć sama 
w sobie architektonicznie stanowi ciekawą i 
ładną bryłę, odstraszała wyglądem – mówiąc 
otwarcie, szpeciła otoczenie. Teraz, w bieli i 
szarości korespondującej z Bazyliką Leśniań-

ską, wygląda godnie i dostojnie, podobnie jak 
zmodernizowane komunalne budynki Gminy. 
Pomimo przeprowadzonej termomodernizacji 
ośrodka zdrowia, ta inwestycja gminna nie 
jest jeszcze zakończona. Dalszym etapem 
będzie w przyszłym roku termomoderniza-
cja części mieszkalnej. Zaczniemy jednak od 
wycinki chorych i suchych świerków. Później 

Rok był pracowity, ale nie  spoczywamy na laurach 
          Rozmowa z Pawłem Kazimierskim, wójtem Gminy Leśna Podlaska

Stale trzymamy rękę na pulsie i na miarę możliwości finansowych Gminy jesteśmy aktywni i czujni, by po-
zyskiwać kolejne środki finansowe i realizować kolejne zadania – mówi wójt Gminy Leśna Podlaska Paweł 
Kazimierski 

Remont pierwszej części budynku komunalnego mieszczącego ośrodek zdrowia, a w ślad za nim przemalowanie przez parafię tzw. organistówki, przywróciły wizualną estetykę budynków na wjeździe do Leśnej od strony Białej Podlaskiej



5

www.lesnapodlaska.pl
nr 2 (6) grudzień 2021 r.

z życia gminy

zajmiemy się dachem, rynnami, dociepleniem 
i pomalowaniem części mieszkalnej. Termo-
modernizację zakończymy wymianą kotła, 
przebudowując stary węglowy piec na kocioł 
zasilany gazem propan-butan. 

Ważniejsze od wizualnych aspektów wjaz-
du do Leśnej Podlaskiej, jest bezpieczeństwo 
komunikacyjne mieszkańców oraz komfort 
pozostawienia samochodu na parkingu przy 
cmentarzu parafialnym. Oddany w listopadzie 
do użytku parking mieści 50 aut i jest dosko-
nale oświetlony za pomocą lamp ledowych. 
Słyszałem już głosy, że mógłby być większy. 
Wiadomo jednak, że wszystko kosztuję, a 
podczas świąt 15 sierpnia czy 1 listopada i 
tak żaden parking nie pomieści wszystkich 
aut w tym czasie. Niemniej jednak rozważamy 
dalsze inwestycje zwiększające liczbę miejsc 
parkingowych, które mogą powstać przy pla-
nowanej przebudowie ulicy Bialskiej. 

W temacie termomodernizacji warto 
wspomnieć o Punkcie Przedszkolnym w 
Ossówce, który został całkowicie odnowiony z 
zewnątrz, łącznie z wymianą dachu, docieple-
niem i pomalowaniem elewacji oraz wymianą 
brakującej części stolarki okiennej i drzwio-
wej. Dodatkowo, już z pieniędzy innego pro-
gramu unijnego, wymieniliśmy stary, węglowy 
kocił grzewczy na pelletowy. Dzieci mają teraz 
swoje miejsce do zabawy i pierwszej nauki 
cyfr i literek nie tylko piękniejsze, ale także 
bardziej komfortowe. 

Jak wygląda realizacja programu 
odnawialnych źródeł energii?

– Nasze życie ma to do siebie, że często 
pisze nam różne, nieprzewidywalne scenariu-
sze, i nie wszystkie plany pozwala nam w pełni 
zrealizować. W projekcie odnawialnych źródeł 
energii zrealizowaliśmy wymianę kotłów na 
biomasę, montaż instalacji solarnych i pomp 
ciepła. Jednak duże spekulacyjne i rynkowe 
zamieszanie z fotowoltaiką spowodowało, że 
musieliśmy rozpisać kolejne postępowanie 
przetargowe, z terminem składania ofert do 4 
stycznia 2022 roku. Ze strony Parlamentu RP 
płyną jednak pozytywne dla nas informacje, 
które zakładają, że na starych, korzystnych 
warunkach prosumenckich będzie można 

podłączyć się do sieci jeszcze do końca przy-
szłego roku. Liczymy, że decyzja ta wejdzie w 
życie, uspokoi rynek i pozwoli nam należycie 
wykonać projekt odnawialnych źródeł energii 
w Gminie Leśna Podlaska. 

Z tego, co wiem, mieszkańcy 
bardzo się cieszą z nowych dróg.

– Każdy użytkownik cieszy się z nowych 
dróg. W 2021 roku wśród wykonanych zadań 
jest remont drogi powiatowej przez Rezerwat 
Chmielinne, wykonany przez bialską firmę Tre-
-Drom, a finansowany wspólnie ze środków 
budżetu państwa (w 50 procentach), budżetu 
Powiatu Bialskiego (w 25 proc.) oraz budżetu 
Gminy Leśna Podlaska (w 25 proc.). Kwota, 

Rok był pracowity, ale nie  spoczywamy na laurach 
          Rozmowa z Pawłem Kazimierskim, wójtem Gminy Leśna Podlaska

Remont pierwszej części budynku komunalnego mieszczącego ośrodek zdrowia, a w ślad za nim przemalowanie przez parafię tzw. organistówki, przywróciły wizualną estetykę budynków na wjeździe do Leśnej od strony Białej Podlaskiej

Nowy parking przy cmentarzu parafialnym oficjalnie oddano do użytku 3 listopada. Mieści on 50 aut i jest 
doskonale oświetlony lampami ledowymi 
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jaką dołożyliśmy do inwestycji, to 720 tysięcy 
złotych. To są zdecydowanie bardzo dobrze 
wydane pieniądze. Bezpieczeństwo podróżu-
jących zostało istotnie wzmocnione poprzez 
nową warstwę asfaltu, jak też bezpieczne linie 
osiowe i brzegowe. Doskonale widzimy, szcze-
gólnie o zmroku i nocą, jak mocno poprawiły 
się bezpieczeństwo i komfort jazdy przez Re-
zerwat Chmielinne. 

Mówiąc o inwestycjach drogowych, nale-
ży wymienić też asfaltową nakładkę w Starej 
Bordziłówce, wykonaną samodzielnie przez 
Powiat Bialski, oraz zbliżający się od strony 
Terebeli do Witulina remont drogi powiatowej. 

Powiat Bialski w przyszłorocznym budżecie 
zaplanował pieniądze na wykonanie doku-
mentacji technicznej na odcinku od Terebeli 
do ronda w Witulinie. 

Pozostając w tematyce dróg powiato-
wych, Gmina Leśna Podlaska zabezpieczyła 
w budżecie własnym środki i wniosła o wy-
konanie, wspólnie z Powiatem Bialskim, na-
kładki na drodze powiatowej w miejscowości 
Nosów. Udzielając Powiatowi Bialskiemu po-
mocy finansowej, już w przyszłym roku w czę-
ści Nosowa może zostać wykonana inwesty-
cja poprawiająca warunki i komfort jazdy na 
ponadkilometrowym odcinku w stronę Wólki 

Nosowskiej. Ponadto planujemy udzielanie 
Powiatowi Bialskiemu pomocy rzeczowej w 
postaci dokumentacji technicznej przebudo-
wy ważnych z punktu widzenia Gminy dróg 
powiatowych. W orbicie naszych planów i 
zamiarów są również przebudowy ważnych 
odcinków dróg powiatowych z funduszy Pol-
skiego Ładu, do którego będziemy jako Gmina 
wnioskować jeszcze w tym roku.  

Więc może teraz opowie pan 
o planach inwestycyjnych na 
przyszły rok?

– W zakresie inwestycji drogowych, już w 
styczniu ogłaszamy postępowanie przetargo-
we na budowę drogi gminnej Witulin-Witulin 
Kolonia, współfinansowanej z Polskiego Ładu, 
w kwocie 3,8 mln zł.

W styczniu również ogłosimy postępowa-
nia przetargowe na ważne dla nas inwestycje 
finansowanie z funduszy unijnych. W pierw-
szej kolejności rozpoczynamy od inwestycji 
wodno-kanalizacyjnych, łącznie z zakupem 
zestawu asenizacyjnego. Inwestycja ta już 
raz była ogłaszana, jednak ze względu na brak 
środków nie została zrealizowana. Obecnie 
mamy znacznie więcej pieniędzy, więc i praw-
dopodobieństwo skutecznej realizacji zadania 
znacznie wzrosło. W zakresie wodno-kanaliza-
cyjnym pojawiają się dodatkowe informacje o 
możliwości naborów wniosków na te zadania, 
finansowane w 100 procentach ze środków 
europejskich. Jest więc szansa, że sieć kanali-
zacyjna obejmie więcej miejscowości niż tylko 
Leśną Podlaską. 

Styczeń to również ogłoszenie postępo-

Punkt Przedszkolny w Ossówce został całkowicie odnowiony z zewnątrz, łącznie z wymianą dachu, docieple-
niem i pomalowaniem elewacji

Sztandarową inwestycją drogową był w tym roku remont drogi powiatowej na odcinku Witulin-Leśna Podlaska, przez Rezerwat Chmielinne. Uroczyste otwarcie odbyło 
się 3 grudnia
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wania przetargowego na wymianę i rozbudo-
wę oświetlenia ledowego w całej Gminie. Jest 
to pierwszy tak duży przetarg, dotyczący elek-
tryki w naszej Gminie., który zmieni wieczorne 
i nocne życie miejscowości. 

Jeszcze w 2021 roku ogłoszony zosta-
nie kolejny nabór do programu Polski Ład, w 
którym Gmina Leśna Podlaska będzie mogła 
złożyć podstawowe i dodatkowe wnioski o 
finansowanie inwestycji gminnych. Wnioski 
dodatkowe dotyczą gmin, w których funk-
cjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne. 
W naszej Gminie PGR-y działały w Witulinie 
i Nosowie, stąd też otrzymamy możliwość 
wnioskowania o dwa kolejne zadania. Na tę 
chwilę pewne jest, że będziemy starali się o 
dofinansowanie budowy Przedszkola Samo-
rządowego ze żłobkiem, na kwotę około 10 
milionów złotych, oraz o budowę dróg gmin-
nych. Dopracowujemy szczegóły, które przed-
stawię po ich uzgodnieniu z Radą Gminy. 

Duże zaangażowanie Gminy 
w propagowanie szczepień 
przeciwko covid-19 przyniosło 
bardzo wymierne korzyści – 
wygraną w Powiecie Bialskim 

w rządowym konkursie 
dla samorządów „Rosnąca 
odporność”.

– I co trzeba podkreślić, wygraliśmy w 
tym konkursie 1 milion złotych! Trochę nie-

spodziewanie i z dużym zaskoczeniem przyją-
łem informację o wygranej w rządowym kon-
kursie „Rosnąca odporność”. Okazało się, że 
mieszkańcy Gminy Leśna Podlaska dość licz-
nie szczepili się w okresie sierpień-paździer-
nik 2021, stąd też największy przyrost osób 
z odpornością. Ten milion możemy wydać na 
cel związany z przeciwdziałaniem społeczno-
-gospodarczym skutkom spowodowanym 
przez pandemię. To tzw. pieniądze znaczone, 
o ograniczonej możliwości wydatkowania, ale 
jeszcze postaramy się je rozmnożyć. Wygrana 
oczywiście cieszy, ale jest to jedynie wartość 
dodana. Bo wartością najważniejszą jest 
zdrowie i życie mieszkańców. 

Obecnie realizujemy jeszcze trzy progra-
my: Cyfrowa Gmina, w którym uzyskaliśmy 
dofinansowanie w wysokości 127 tys. zł na 
wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu 
Gminy; program PFRON na kwotę 100 tys. 
zł, wspomagający osoby z niepełnosprawno-
ściami w dostępie do usług publicznych; oraz 
program Laboratoria Przyszłości, realizowany 
przez Zespół Placówek Oświatowych w Le-
śnej Podlaskiej, na kwotę 87 tys. zł, a dotyczą-
cy wzmocnienia możliwości edukacyjnych 
uczniów. 

Jak widać, zadań nam nie ubywa, wręcz 
przeciwnie. Stale realizujemy podstawowe 
obowiązki administracji samorządowej, zwią-
zane z oświatą, finansami, podatkami, ewi-
dencją ludności czy zadaniami zleconymi w 
zakresie akt stanu cywilnego czy pomocy ma-
terialnej o charakterze socjalnym. Trzymamy 
jednak rękę na pulsie i na miarę naszych moż-
liwości oraz możliwości finansowych Gminy 
jesteśmy aktywni i czujni, aby pozyskiwać 
kolejne środki finansowe i realizować kolejne 
zadania dla dobra wszystkich mieszkańców. 

Bezpieczeństwo kierowców jadących do Leśnej Podlaskiej od strony Białej Podlaskiej zostało istotnie wzmoc-
nione poprzez nową warstwę asfaltu, jak też bezpieczne linie osiowe i brzegowe

Już w styczniu Gmina ogłosi postępowanie przetargowe na budowę drogi gminnej Witulin-Witulin Kolonia,  
w kwocie 3,8 mln zł
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI  
w Gminie Leśna Podlaska
11 listopada wójt Gminy Leśna Podlaska Paweł Kazimierski, radny powiatu bialskiego Marian Tomkowicz i pracownicy Urzędu 
Gminy złożyli kwiaty i znicze w miejscach pamięci znajdujących się w Gminie Leśna Podlaska. 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Leśnej Podlaskiej rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny, odprawioną w Sanktuarium 
Matki Bożej Leśniańskiej. Potem nastąpiło oddanie hołdu i złożenie kwiatów przed miejscami czci i pamięci: przy pomniku Marszałka Józefa Piłsud-
skiego, Krzyżu Katyńskim, pomniku pamięci Bojowników Ruchu Oporu zamordowanych przez hitlerowców w latach 1939-1944, Ścianie Straceń Ofiar 
Okupacji, w miejscu stracenia sekretarza gminy Mariana Lewińskiego oraz przy kopcu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mariampolu.

ZDJĘCIA MAŁGORZATA MICHALUK

Symboliczny grób w Leśnej Podlaskiej ppor. Mariana Lewińskiego ps. „Bończa”, 
komendanta Rejonu II Konstantynów-Leśna Podlaska Armii Krajowej, w miejscu 
zastrzelenia go (w wieku 32 lat) przez niemieckiego policjanta 8 maja 1944 r. Kwiaty złożono też przy Krzyżu Katyńskim

Pomnik Bojowników Ruchu Oporu przy ulicy Bialskiej Hołd patriotom walczącym o niepodległość Polski oddała też młodzież szkolna

Przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego Przy kopcu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mariampolu
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To była już czwarta edycja akcji „Pomaganie przez gotowanie w Dworskiej Kuchni“. Znane z 
ekranu gwiazdy wzięły udział we wspólnym mikołajkowym gotowaniu oraz wieczornej kolacji 
charytatywnej. Na potrzeby trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych naszego regionu 
zebrano ponad 29 tys. zł. Imprezę współorganizowała Gmina Leśna Podlaska.

Gwiazdy gotowały  
w Dworze Droblin

W kulinarnej rywalizacji ekipie Gminy Leśna Podlaska przewodziła skarbnik gminy Agnieszka Sawczuk (druga z prawej). Obok niej Wioletta Pietrzak i Witold Casetti

Akcję zorganizowano w sobotę 4 grudnia 
w Dworze Droblin. Zaczęło się od wspólnej 
rywalizacji kulinarnej trzech drużyn. Jedną 
wystawiła Gmina Leśna Podlaska, na czele 
ze skarbnik gminy Agnieszką Sawczuk, drugą 
– Gmina Międzyrzec Podlaski, pod „dowódz-
twem” wójta Krzysztofa Adamowicza, a trze-
cią – fundacja Razem Mierzymy Wyżej, pod 
kierunkiem wiceprezes Katarzyny Pietrzak. 
Walczącym ekipom pomagali znani aktorzy, 
m.in. Joanna Moro, Monika Mielnicka, Marek 
Włodarczyk, Anna Gzyra i Sandra Kościelniak 
(w leśniańskiej gotowali aktorka Anna Gzyra 
oraz dziennikarz i prezenter Witold Casetti). 
Kulinarnym zmaganiom towarzyszyły wystę-
py lokalnych grup i wykonawców, w tym ze-
społu śpiewaczego Leśnianki z leśniańskiego 
GOK oraz skrzypka Zdzisława Marczuka.

Wyczyny drużyn oceniało jury w składzie: 
znany polski kucharz i restaurator Robert 
Sowa, mistrz kuchni i nauczyciel gotowania 
Michał Markowicz oraz prezes fundacji Ra-
zem Mierzymy Wyżej Wioletta Pietrzak. Zada-
nie polegało na przygotowaniu parowańców, 
chłodnika, bitek w sosie i tiramisu. Poza tym 

Pełne skupienie przy gotowaniu. Od prawej: aktorka Anna Gzyra, Agnieszka Sawczuk i pomagająca naszej 
drużynie  Halina Chwedczuk z KGW w Nosowie
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przepyszne pierniki zaserwowało Koło Gospo-
dyń Wiejskich z Nosowa. Panie z GOK oraz z 
zespołu Leśnianki także pomagały gotującym 
drużynom. Ostatecznie, zdaniem jurorów, najle-
piej poradziła sobie z zadaniami ekipa między-
rzecka. 

Drugą częścią wydarzenia była kolacja 
charytatywna. Podczas licytacji zbierane były 
pieniądze dla trzech placówek: Domów Dziecka 
w Komarnie i Maniach oraz Domowego Szpita-
la w Białej Podlaskiej. – „Pomaganie przez go-
towanie“ to całodzienna impreza. Rano znani 
artyści z przedstawicielami samorządów i 
fundacji stanęli do pojedynku kulinarnego. 
Mieli do przygotowania kilka dań. Cieszę się, że 
udało się połączyć świat biznesu, samorządu i 
artystyczny – mówi Wioletta Pietrzak, prezes 
fundacji Razem Mierzymy Wyżej, organizatora 
imprezy. Jak dodaje, sukces akcji był możliwy 
dzięki współpracy wielu osób.

Gwiazdy zostały w Droblinie na dłużej i 
świetnie bawiły się podczas kolacji charyta-
tywnej. – Jestem tutaj już kolejny raz. Przy-
jeżdżam bardzo chętnie z całą rodziną, bo 
wschód Polski to wspaniałe miejsce do od-
poczynku i morsowania. Wciąż je odkrywam. 
Te strony są mi bliskie, ponieważ pochodzę 

Dużo się działo przy stole drużyny Gminy Leśna Podlaska Beata Mielniczuk z Nosowa prezentuje doskonale wypieczone pierniki 

Drużynom pomagały w gotowaniu panie z GOK i KGW w Nosowie. Na zdjęciu Wie-
sława Huczek z Leśnianek instruuje Katarzynę Pietrzak z fundacji Razem Mierzymy 
Wyżej  

Od lewej: aktor Marek Włodarczyk, aktorka Monika Mielnicka, Katarzyna Pietrzak 
i juror Robert Sowa

Ekipa leśniańska już po rozstrzygnięciu konkursu – z jurorem Robertem Sową i prezes fundacji Wiolettą Pie-
trzak
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z kresów. A jeśli chodzi o samą imprezę, to 
ludzie są spragnieni osób z telewizji. Chętnie 
podchodzą, rozmawiają, pytają nas o różne 
rzeczy. Takie spotkania są bardzo miłe – pod-
sumowuje Joanna Moro. Wśród dań, które 
szczególnie przypadły jej do gustu, wymienia 
chłodnik ze szczawiem i szpinakiem.

Podczas kolacji nie mogło zabraknąć 
wójta Gminy Leśna Podlaska Pawła Kazimier-
skiego, współorganizatora – wraz z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury – tej dorocznej imprezy 
w Droblinie. – Oprócz samej idei pomagania, 
która jest bardzo ważna, trzeba przyznać, że 
od strony biznesowej jest to wspaniała pro-
mocja naszej gminy. Od początku włączamy 
się w organizację, jak chociażby nasz Gminny 
Ośrodek Kultury, którego przedstawiciele wy-
stępowali, a na przykład nasza pani skarbnik 
brała udział w gotowaniu – mówi wójt Gminy 
Leśna Podlaska Paweł Kazimierski.

Podczas licytacji zebrano 29 tys. zł. Przy 
okazji rozdano statuetki „Darczyńca roku“ fir-
mom, które uczestniczyły w akcji. Na scenie 
wystąpiły Magda Steczkowska, Joanna Moro 
oraz Daria. 

Justyna Dragan
ZDJĘCIA MAŁGORZATA MICHALUK, JUSTYNA DRAGAN

Zespół śpiewaczy Leśnianki z Anną Gzyrą Koło Gospodyń Wiejskich z Nosowa robiło pierniki i pomagało w gotowaniu

Pamiątkowe zdjęcie uczestników akcji „Pomaganie przez gotowanie w Dworskiej Kuchni“

W charytatywnej kolacji wzięli udział także samorzą-
dowcy, m.in. uczestnicząc w licytacjach. Od prawej: 
przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego Mariusz 
Kiczyński, wójt Gminy Międzyrzec Podlaski Krzysz-
tof Adamowicz, wójt Gminy Leśna Podlaska Paweł 
Kazimierski i skarbnik Agnieszka Sawczuk

Wójt Paweł Kazimierski wręcza Joannie Moro na-
grodę za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie 
kulinarnym 

Jednym z przedmiotów wystawionych na licytację 
była koszulka z podpisem Roberta Lewandowskie-
go. Licytację poprowadzili aktor Marek Włodarczyk 
oraz znany tancerz i choreograf Rafał Maserak, który 
akurat tego dnia gościł prywatnie w hotelu w Dro-
blinie

Gwiazdą wieczoru była piosenkarka Magda Stecz-
kowska. Na scenę zapraszała dzieci
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Nagroda za rosnącą odporność gminy
Gmina Leśna Podlaska zwyciężyła w Powiecie Bialskim i wygrała 1 mln zł w rządowym konkursie dla samorządów „Rosnąca 
Odporność”, przeprowadzonym w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw covid-19. Miał on na celu zachęcenie do za-
szczepienia się jak największej liczby osób. Łączna pula nagród w kraju wyniosła ponad 500 mln zł. 

Od 1 sierpnia do 31 października trwał 
konkurs dla wszystkich gmin w Polsce (wy-
łączając miasta na prawach powiatu, a więc 
m.in. Białą Podlaską) na najwyższy przyrost 
poziomu zaszczepienia mieszkańców pełnym 
cyklem szczepień przeciwko covid-19. Przewi-

dziano atrakcyjne nagrody. Gminie, która zna-
lazła się na najwyższym miejscu w rankingu 
w każdym z powiatów, przysługuje nagroda w 
wysokości 1 mln zł, na drugim miejscu – na-
groda w wysokości 500 tys. zł, a na trzecim 
miejscu – 250 tys. zł. Nagrody finansowane 
są z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

W listopadzie nastąpiło rozstrzygnię-
cie konkursu. W Powiecie Bialskim wygrała 
Gmina Leśna Podlaska, osiągając na koniec 
października przyrost poziomu zaszczepienia 
mieszkańców – 8,2 procent (1870 mieszkań-
ców w pełni zaszczepionych). Tym samym 

otrzyma 1 mln zł nagrody. Drugie miejsce za-
jęła Gmina Rokitno (7,5-proc. przyrost), a trze-
cie – Gmina Zalesie (też 7,5-proc. przyrost). 

– Tak się złożyło, że w czasie trwania 
konkursu rzeczywiście mocno promowaliśmy 
szczepienia. Zorganizowaliśmy akcję z tzw. 
szczepionkobusem, który stanął na placu 
przed Szkołą Podstawową w Leśnej Podlaskiej. 
Zgłosiło się ponad 70 osób, a lekarz zakwa-
lifikował do szczepienia 65 osób. W tym też 
czasie Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich 
w Nosowie zorganizowało akcję szczepień, z 
której skorzystało około 20 osób – mówi wójt 
Gminy Leśna Podlaska Paweł Kazimierski. – Ta 
nagroda to bardzo miła niespodzianka. Dodat-
kowy milion złotych bardzo cieszy. Natomiast 
najbardziej cieszy zdrowie i życie mieszkań-
ców, bo o to przede wszystkim tu chodziło. I 
to pomimo agitowania antyszczepionkowców, 
którzy wysyłali do nas plakaty zniechęcające 
do szczepień, z napisem: „Niech was Matka 
Boska Leśniańska broni przed szczepieniami!”. 
Na szczęście ludzie nie posłuchali i zaczęli się 
szczepić. Więc ten milion złotych to jest war-
tość dodana, bo pierwszą wartością jest zdro-
wie i życie mieszkańców. 

Na co przeznaczona zostanie nagroda? 
– Możliwości są dosyć ograniczone. Za te 
pieniądze  nie można na przykład wybudować 
drogi. Wydatkowanie musi być związane ze 
zdrowiem mieszkańców, ale znowu nie można 
wyremontować ośrodka zdrowia. Trzeba wpa-
sować się w szeroko rozumiane zwalczanie 
skutków społeczno-gospodarczych covidu 
– tłumaczy wójt. – My chcemy za te pienią-
dze kupić nowy samochód strażacki do OSP 
KSRG Leśna Podlaska. Średni, uterenowiony, 
czyli z napędem na dwie osie, mieszczący 
3,5 tys. litrów wody, prawdopodobnie renault 
lub MAN, aby służył wszystkim mieszkańcom 
gminy. Szacujemy, że nowy samochód będzie 
kosztował około 800-900 tys. zł. Jeśli zosta-
ną pieniądze, zechcemy wyposażyć go od 
podstaw. Nasi strażacy pomagali mieszkań-
com podczas izolacji, kwarantanny, rozwozili 
środki dezynfekcyjne, a więc mocno włączali 
się w walkę z pandemią. Samochód i straża-
cy przysłużą się do ratowania zdrowia i życia 
mieszkańców, ich mienia i dobytku. 

Na koniec października w Gminie Le-
śna Podlaska zaszczepionych było 44 proc. 
mieszkańców, co plasowało gminę na czwar-
tym miejscu w Powiecie Bialskim. 

W tym samym czasie trwał drugi konkurs 
mający za zadanie promowanie szczepień 
– „Najbardziej Odporna Gmina”, w którym 
premiowane były gminy z najwyższym odset-
kiem zaszczepionych. W kategorii gmin mają-
cych poniżej 30 tys. mieszkańców, po 1 mln 
zł nagrody przewidziano dla zwycięzców w 
każdym z 49 regionów. W regionie bialskopo-
dlaskim wygrało miasto Terespol – 51,7 proc. 
zaszczepionych (2824 osób).  

Jeśli chodzi o Powiat Bialski, na pierw-
szym miejscu jest wspomniany Terespol, na 
drugim miejscu Gmina Kodeń (45,6 proc.), 
na trzecim miasto Międzyrzec Podlaski (45 
proc.), na czwartym Gmina Leśna Podlaska 
(44 proc.), na piątym Gmina Terespol (43,5), a 
na kolejnych gminy: Janów Podlaski, Wiszni-
ce, Sławatycze, Łomazy i Sosnówka.    

JK
FOT. MAŁGORZATA MICHALUK

Takie akcje mobilnych szczepień jak ta z 18 sierpnia 
przyczyniły się do zwycięstwa Gminy Leśna Podla-
ska w konkursie „Rosnąca Odporność” i wywalcze-
nia 1 miliona złotych

Do szczepień jednodawkową szczepionką firmy 
Johnson&Johnson ustawiła się długa kolejka chęt-
nych

Osoby mające trudności z poruszaniem się dowożo-
no do punktu szczepień specjalnym samochodem 
toyota proace verso, zakupionym w tym roku przez 
Gminę Leśna Podlaska do przewozu osób niepełno-
sprawnych

Zgłosiło się aż ponad 70 osób, a lekarz zakwalifiko-
wał do szczepienia 65 z nich
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#szczepimysię z KGW w Nosowie
Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich w Nosowie zorganizowało w niedzielę 26 września na placu przy świetlicy Festyn Rodzinny 
w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko covid-19 #szczepimysię z KGW. Było mnóstwo atrakcji.

Głównym celem organizatorów z SKGW w Nosowie było zachęcenie mieszkańców nie tylko sołectwa, ale i całej Gminy Leśna Podlaska do sko-
rzystania z możliwości zaszczepienia się szczepionką Pfizer przeciwko covidowi oraz spisania się w Narodowym Spisie Powszechnym na stoisku 
Urzędu Gminy Leśna Podlaska. Przewidziano nawet upominki dla osób zaszczepionych w trakcie imprezy.

Poza tym był to typowy festyn rodzinny, z mnóstwem atrakcji: warsztatami tkackimi pod hasłem „Tradycje na warsztat”, smakołykami przygo-
towanymi przez panie z SKGW, watą cukrową i popcornem, strefą zabaw i konkursami dla dzieci. Wspaniałą niespodzianką były przejazdy quadem, 
zafundowane przez Pawła Rypinę. Zmęczeni udziałem w zabawie mieszkańcy mogli posilić się w strefie gastronomicznej ciepłym bigosem lub 
ciastem. Na zakończenie imprezy odbyła się biesiada przy ognisku. 

Festyn w Nosowie został dofinansowany z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z funduszu na tego typu akcje promujące szcze-
pienia, organizowane przez KGW.

ZDJĘCIA MAŁGORZATA MICHALUK
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Od 2007 roku organem prowadzącym 
szkołę jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi i od tego czasu baza dydaktyczna szkoły 
jest na bieżąco doposażana i modernizowana. 
Dzięki temu ZSCKR w Leśnej Podlaskiej jest 
szkołą z najnowocześniejszą bazą dydaktycz-
no-techniczną w regionie. Uczniowie zdoby-
wają wiedzę w pełni wyposażonych pracow-
niach przedmiotowych, mają do dyspozycji 
laboratoria: biologiczno-chemiczne, weteryna-
ryjne, dwa laboratoria językowe, hale maszyn 
oraz warsztaty do kształcenia w poszczegól-
nych zawodach. Warto podkreślić, że szkoła w 
Leśnej Podlaskiej, odpowiadając na potrzeby 
lokalnego rynku pracy, już trzeci rok kształci 
z sukcesem przyszłych techników weterynarii, 
a baza do praktycznej nauki tego zawodu jest 
systematycznie doposażana i wzbogacana o 
nowe pomoce dydaktyczne. 

Szkoła posiada również własny plac ma-
newrowy i pojazdy do nauki jazdy kategorii T 
i B. Wiosną tego roku zakupiony został samo-
chód osobowy toyota yaris, którym prowadzo-
na jest praktyczna część szkolenia w kategorii 
B. Szkoła zakupiła także do dyspozycji mło-
dzieży 20 rowerów miejskich, kaski i kamizelki 
odblaskowe. Ponadto szkoła dysponuje 40 
hektarami gruntów ornych oraz nowocze-
snym parkiem maszynowym, a szkolne go-
spodarstwo rolne jest miejscem nauki pracy 
maszynami dla uczniów. Wszystkie te działa-
nia są niezbędne, żeby wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom obecnych i przyszłych uczniów 

oraz odpowiadając na potrzeby lokalnego ryn-
ku pracy, prowadzić efektywne kształcenie za-
wodowe na wysokim poziomie, które jest jed-
nocześnie atrakcyjne i ciekawe dla młodzieży.

Szkoła w Leśnej Podlaskiej realizuje po-
nadto projekty: „Potęgowanie kompetencji” 
oraz „Potęgowanie kompetencji – edycja II”, 
w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020. Projekty dofinansowane są z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego. Wartość 
projektów opiewa na kwotę: 1 822 340,15 zł. 
Biorą w nich udział uczniowie oraz nauczycie-
le przedmiotów zawodowych. Wśród zadań 
realizowanych w ramach projektów warto 
wymienić: wyposażenie pracowni przedmio-
tów zawodowych, zajęcia laboratoryjne dla 
uczniów w szkołach wyższych, studia pody-
plomowe i szkolenia zawodowe dla nauczy-
cieli, specjalistyczne zajęcia zawodowe dla 
młodzieży, kursy i szkolenia dla uczniów, na-

dające dodatkowe uprawnienia, a także staże 
zawodowe u pracodawców. 

Dzięki środkom finansowym pochodzą-
cym z projektów szkoła zakupiła między in-
nymi drona z oprogramowaniem do rolnictwa 
precyzyjnego, drukarkę 3D z oprogramowa-
niem do projektowania modeli, a także rozsie-
wacz wapna. Ponadto uczniowie uczestniczą 
w organizowanych szkoleniach specjalistycz-
nych, m. in.: na uprawnienia montera insta-
lacji odnawialnych źródeł energii, z zakresu 
rolnictwa precyzyjnego typu John Deere, 
programowania i obsługiwania procesu druku 
3D oraz szkoleniu barmańskim i z przygoto-
wywania potraw zgodnie z trendami rynkowy-
mi. W kolejnych etapach realizacji projektów 
odbędą się także szkolenia z zakresu insemi-
nacji zwierząt, profilaktyki weterynaryjnej w 
gospodarstwach rolnych i inne. Dokształcają 
się także nauczyciele przedmiotów zawodo-
wych, realizując studia podyplomowe: Anali-
tyka, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, 

Szkoła idąca z duchem czasu  
i dbająca o swój rozwój
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej to szkoła z ponad 50-letnią tradycją 
kształcenia zawodowego, która nieustannie pielęgnuje tradycje Seminarium Nauczycielskiego i Liceum Pedagogicznego, idąc 
jednocześnie z duchem czasu i dbając systematycznie o swój rozwój. 
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Szkody w gospodarstwach rolnych i ich sza-
cowanie oraz Informatyka z programowaniem 
w szkole.

Niekwestionowaną mocną stroną szkoły 
jest także organizowanie zagranicznych staży 
zawodowych dla uczniów, w ramach projek-
tów programu Erasmus+, finansowanych z 
funduszy Unii Europejskiej. Projekty te cieszą 
się ogromnym zainteresowaniem wśród mło-
dych ludzi. Tylko w tym roku szkolnym, we 
wrześniu, 60-osobowa grupa młodzieży pod 
opieką nauczycieli uczestniczyła w 2-tygo-
dniowym stażu zawodowym w Grecji. Warto 
podkreślić, że szkoła w ostatnim czasie uzy-
skała akredytację w programie Erasmus+, 
która jest przyznawana dla szkół i instytucji, 
realizujących projekty unijne w zeszłych la-
tach i utrzymujących bardzo wysoki poziom 
jakości. Dzięki uzyskanej akredytacji, w latach 
2022-2026 szkoła będzie regularnie otrzymy-
wać pieniądze na wyjazdy zagraniczne, bez 
konieczności corocznego udziału w konkur-
sach wniosków. Szkoła ma pewność, że pro-
jekty mobilności zagranicznej uczniów będą 
możliwe do realizacji przez najbliższe kilka lat. 
Młodzież będzie mogła  poszerzać horyzonty, 
uczyć się świata i  języków obcych. Będzie to 
też okazja do poznawania innych systemów 
kształcenia, ludzi, ich obyczajów.

Szkoła w Leśnej Podlaskiej może poszczy-
cić się bardzo dobrą współpracą z instytutami 

badawczymi i uczelniami wyższymi. W roku 
szkolnym 2021-2022 nawiązano współpracę 
z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz 
Państwowym Instytutem Weterynaryjnym 
w Puławach, w celu realizacji kształcenia 
praktycznego w zawodzie technik weteryna-
rii. Ponadto szkoła współpracuje w zakresie 
bieżących potrzeb edukacyjnych m.in.: z 
Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana 
Pawła II w Białej Podlaskiej, Uniwersytetem 
Przyrodniczym w Lublinie, Uniwersytetem 
Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach 
oraz SGGW w Warszawie. Szkoła współpra-
cuje również z lokalnymi specjalistycznymi 
gospodarstwami rolnymi, lokalnymi przed-
siębiorstwami branży mechaniczno-rolniczej 
i gastronomicznej, lokalnymi gabinetami i 
lecznicami weterynaryjnymi oraz instytucjami 
działającymi na rzecz wsi i rolnictwa. 

ZSCKR w Leśnej Podlaskiej jest szkołą 
otwartą, która organizuje szkolenia, warsztaty, 
konferencje, zaprasza do siebie ciekawych lu-
dzi. Przedsiębiorcy, właściciele specjalistycz-
nych gospodarstw rolnych czy lekarze wete-
rynarii przyjmują uczniów w swoich firmach, 
gospodarstwach i gabinetach na zajęcia 
praktyczne i staże zawodowe, odpowiadają 
na pytania oraz pozwalają wykonać określone 
czynności z wykorzystaniem sprzętu najwyż-
szej klasy. Dzięki temu uczniowie poznają 
tajniki poszczególnych zawodów, przyswaja-
ją specjalistyczne umiejętności zawodowe, 
mają możliwość zdobycia dodatkowego 
doświadczenia i lepszego przygotowania do 
wejścia na lokalny rynek pracy.

Młodzi ludzie, przyszli absolwenci szkół 
podstawowych, którzy już niebawem staną 
przed wyborem swojej dalszej ścieżki eduka-
cyjnej, powinni pamiętać, że wybór dobrego 
zawodu jest niezwykle ważny i że jest to w 
dużej mierze wybór mający znaczący wpływ 
na ich przyszłość zawodową. 

Odpowiadając na potrzeby lokalnego ryn-

ku pracy, Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej 
Podlaskiej kształci młodzież w zawodach: 
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, 
technik żywienia i usług gastronomicznych, 
technik weterynarii, technik agrobiznesu, 
technik architektury krajobrazu. Prowadzi 
również nabór do branżowej szkoły pierw-
szego stopnia w zawodzie rolnik oraz mecha-
nik-operator pojazdów i maszyn rolniczych. 
Natomiast osoby dorosłe mogą kontynuować 
naukę w systemie zaocznym na kwalifikacyj-
nym kursie zawodowym w zawodzie rolnik. 

ZSCKR w Leśnej Podlaskiej swoją ofertę 
edukacyjną kieruje do młodych osób zarów-
no z miast, jak i wsi. Uczniowie podejmujący 
kształcenie w szkole mogą korzystać ze szkol-
nego internatu, znajdującego się na terenie 
szkoły. Budynek internatu został odremonto-
wany i poddany termomodernizacji. Miesz-
kańcy mają do swojej dyspozycji 3-osobowe 
pokoje o wysokim standardzie, sale telewi-
zyjne, stołówkę, salę fitness i siłownię, pokoje 
socjalne wyposażone w niezbędny sprzęt agd. 
Opłata za internat pobierana jest tylko za wy-
żywienie, pozostałe koszty pokrywa szkoła.

Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej organizuje 
kulturalną rozrywkę nie tylko mieszkańcom gminy. Tym 

razem, na zaproszenie Zespołu Szkół Specjalnych w Bia-
łej Podlaskiej, 1 czerwca dyrektor GOK Agnieszka Szmurło, 
Małgorzata Michaluk i Agata Klimczuk uczestniczyły w Dniu 
Dziecka zorganizowanym dla dzieci z tej placówki. – Miały-
śmy za zadanie uszczęśliwianie dzieciaków, serwując im watę 
cukrową, popcorn i puszczając bańki mydlane. Dziękujemy za 
zaproszenie! – mówią przedstawicielki leśniańskiego GOK. 

Dzień dziecka w Zespole 
Szkół Specjalnych 
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3 czerwca 2021 roku w Starej Bordziłówce odbył się plenerowy 
Dzień Dziecka, zorganizowany przez Stowarzyszenie Otwarta 
Wieś, przy współpracy OSP w Starej Bordziłówce oraz Gminne-
go Ośrodka Kultury w Leśnej Podlaskiej. 

Spotkanie rozpoczęło się od rozgrywek siatkarskich, w których 
wygraną był puchar sołtysa. Rywalizacja była bardzo zacięta, ale prze-
biegała w przyjaznej i sportowej atmosferze. Pierwsze miejsce zdobyła 
drużyna strażaków z OSP w Starej Bordziłówce, drugie miejsce zajęła 
drużyna mieszkańców wsi Stara Bordziłówka, a trzecie miejsce – dru-
żyna z Kornicy. 

W sportowym duchu rywalizacji odbył się także konkurs plastyczny 
dla dzieci. W tym konkursie nie było przegranych, bowiem każdy uczest-
nik otrzymał upominek. Na imprezie nie zabrakło również innych atrakcji, 
takich jak dmuchańce, przejażdżki quadami zorganizowane przez firmę 
ATV Quady Łosice, bańki mydlane, kolorowe tatuaże, wata cukrowa i po-
pcorn. Najbardziej oczekiwanym przez najmłodszych momentem była 
konkurencja pompowania wody, przygotowana przez strażaków – było 
bardzo wesoło i radośnie. 

ZDJĘCIA MAŁGORZATA MICHALUK

Dzień Dziecka w Starej Bordziłówce
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Dyplomy dla drużyn biorących udział w turnieju piłki siatkowej o puchar sołtysa 
wsi Stara Bordziłówka

Podziękowania otrzymały osoby pomagające przy zorganizowaniu Dnia Dziecka – 
z GOK w Leśnej Podlaskiej i firmy ATV Quady Łosice
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Pogoda dopisała, a dzieci nie zawiodły i 
razem ze swoimi rodzicami licznie przybyły 
na imprezę. Świętowanie rozpoczęto konku-
rencjami sprawnościowymi dla najmłodszych 
uczestników – każdy, kto zaliczył wszystkie 
stacje, losował nagrody-niespodzianki. Dzięki 
uprzejmości OSP Worgule dzieci miały okazję 
zobaczyć z bliska wyposażenie wozu stra-
żackiego oraz mogły zwiedzić wóz strażacki. 
Festyn odwiedziła też grupa quadowa ATV 
Quady Siedlce. Każdy chętny uczestnik mógł 
dostać zastrzyk adrenaliny podczas krótkich 
wycieczek quadami. 

Kolejnym punktem imprezy były zmaga-
nia w piłkę siatkową, w których wygraną był 
puchar sołtysa wsi Worgule. Rywalizacja była 
bardzo zacięta, ale przebiegała w przyjaznej 
i sportowej atmosferze. Pierwsze miejsce 
zdobyła drużyna mieszkańców wsi Worgule, 
a drugie miejsce zajęła drużyna strażaków z 
OSP KSRG Worgule. Na imprezie nie zabrakło 
również innych atrakcji, takich jak dmuchań-
ce, kolorowe tatuaże, wata cukrowa i popcorn.

ZDJĘCIA MAŁGORZATA MICHALUK

W Worgulach  
powitali wakacje 
W niedzielne popołudnie 27 czerwca pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Leśnej Pod-
laskiej spotkali się z mieszkańcami gminy na zielonym terenie przy świetlicy wiejskiej 
w Worgulach (filia GOK) na festynie zorganizowanym z okazji rozpoczynających się 
wakacji. 
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Drużyna strażaków z OSP KSRG Worgule, która zajęła drugie miejsce w meczu piłki siatkowej o puchar 
sołtysa wsi Worgule

Zwycięzcy meczu piłki siatkowej – drużyna mieszkańców Worgul

Dyrektor GOK w Leśnej Podlaskiej Agnieszka Szmurło w 
rozmowie z prezesem ATV Quady Siedlce
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Zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu, w każdy wtorek, środę i 
czwartek. Cieszyły się niezwykłą popularnością. Zresztą trudno się dzi-
wić, bowiem były bardzo ciekawe i urozmaicone. 

6 lipca tematem wakacyjnych zajęć w GOK były lalki-motanki. – Naj-
pierw uczestnicy zapoznali się z historią owych lalek, a później ruszyli 
do pracy. Każdy otrzymał kawałki materiałów i rozpoczęliśmy motanie. 
W efekcie stworzyliśmy pięknie motane laleczki – opowiada dyrektor 
GOK Agnieszka Szmurło. – Następnego dnia zadaniem uczestników 
było stworzenie własnego autoportretu do zdjęcia. Wyszło nam to bar-
dzo ciekawie. Zwieńczeniem tej skrupulatnej i trudnej pracy była pizza 
zjedzona ze smakiem w restauracji Zacisze.

Natomiast w czwartek 8 lipca tematem spotkania były… gniotki. 
Czyli własnoręcznie wykonane przez dzieci antystresory, pomocne w 
każdej trudniejszej chwili.

W drugim tygodniu zajęć, od 13 do 15 lipca, na dzieci czekały kolejne 

niespodzianki. – We wtorek spotkaliśmy się na zajęciach tanecznych z 
Jackiem Marczukiem i piekliśmy przepyszne ciasto włoskie – focaccia. 
W środę wykonywaliśmy patyczaki z włóczki i piękne obrazki nakrapia-
ne farbą. Natomiast w czwartek odbył się seans bajkowy oraz braliśmy 
udział w wyzwaniu „Ubierz się w książkę” – relacjonuje instruktor GOK 
Małgorzata Michaluk. – Zaś w ostatnim tygodniu gościliśmy pana Jac-
ka z zabawami integracyjnymi, Annę Szpurę z zajęciami kulinarnymi, a w 
międzyczasie tworzyliśmy makramowe piórka i ozdobne inicjały swoich 
imion. Było nam bardzo miło spotykać się z dziećmi. 

Zajęcia wakacyjne prowadzone były też w filii GOK w Worgulach, 
przez Agatę Klimczuk – w każdy piątek po południu, począwszy od 9 
lipca. Na początek dzieci wykonały piękne widoki z żyrafą, były też kolo-
rowe tatuaże i wata cukrowa. W kolejne piątki były nowe atrakcje.  

ZDJĘCIA MAŁGORZATA MICHALUK

Motały, gniotły, piekły, czyli wakacje  
w GOK-u 
Dzieci z Gminy Leśna Podlaska na pewno nie nudziły się w wakacje. Od 6 do 22 lipca Gminny Ośrodek Kultury przygotował dla nich 
cykl atrakcyjnych zajęć pod hasłem „Wakacje z GOK-iem”. 
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Uroczystość uświetnił ludowymi utworami zespół Leśnianki z Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Leśnej Podlaskiej. Podczas wydarzenia można 
było m.in. skosztować specjałów przygotowanych przez SKGW, zoba-
czyć wyplatane cuda z wikliny papierowej, skosztować waty cukrowej 
i popcornu, upiec kiełbaskę w ognisku, a później wyskakać się na dmu-
chańcu.

Dodatkową atrakcją były drużynowe zmagania sportowe. Konku-
rencje, jakie przygotowali instruktorzy GOK, wymagały od uczestników 

sprytu i zwinności. Choć rywalizacja była zacięta, zabawne konkurencje 
wywoływały mnóstwo śmiechu – i u zawodników, i u widzów. Atmos-
fera zabawy była więc doskonała. Każda z drużyn otrzymała nagrody 
za uczestnictwo. Piękna pogoda była dopełnieniem tej uroczystości. 
Działanie sfinansowane zostało ze środków Gminy Leśna Podlaska w 
ramach powierzenia realizacji zadania publicznego.

ZDJĘCIA MAŁGORZATA MICHALUK

Koło Gospodyń w Zaberbeczu 
ma już 10 lat
Okrągły jubileusz 10-lecia działalności Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich w Zaberbeczu 
obchodziło w sobotę 24 lipca przy świetlicy wiejskiej. Były życzenia, gratulacje, tort i gromkie „Sto lat”.
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To już kolejna tego typu inicjatywa le-
śniańskiego koła. Zawody otworzył prezes 
Sumika Henryk Sylwesiuk, witając kilkudzie-
sięciu przybyłych uczestników. Rodzice i 
dziadkowie wraz ze swoimi pociechami mogli 
wziąć udział w konkursie wędkarskim, który 
m.in. miał za zadanie popularyzować węd-
karstwo wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 
zwiększyć wiedzę i umiejętności w zakresie 
wędkowania, a także integrować i rozwijać 
wspólne pasje w rodzinie.

Zawodnicy na losowo wybranych stano-
wiskach doskonalili łowieckie umiejętności, 
a każdy sukces w postaci złowionej ryby był 
skrupulatnie odnotowany podczas jej waże-
nia. W młodszej grupie wiekowej zwyciężyła 
Patrycja Chwedoruk ze swoją rodziną, przed 
Tosią Doroszuk. Wśród starszych pierwsze 
miejsce zajęła Eliza Sekuła z rodziną, drugie 
miejsce – Stanisław Czemierowski, a trzecie 
– Jakub Filipiuk. Wszyscy uczestnicy biorący 
udział w Rodzinnym Wędkowaniu otrzymali 
upominki. Zwieńczeniem spotkania było oczy-
wiście wspólne grillowanie. 

ZDJĘCIA MAŁGORZATA MICHALUK

Przyszli z wędkami całymi rodzinami
Przy stawach przyklasztornych w Leśnej Podlaskiej w niedzielę 12 września odbyło się Rodzinne 
Wędkowanie, zorganizowane przez Koło Wędkarskie Sumik i GLKS-T Agrosport.
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Jakub Filipiuk
Eliza Sekuła

Stanisław Czemierowski
Tosia DoroszukPatrycja Chwedoruk
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Choinka
Zielona, pachnąca, 
pięknie przystrojona, 
stoi w naszym domu 
na święta gotowa.

Błyszczą już łańcuchy 
i pachną pierniki, 
świecą jasno lampki 
jak gdyby świetliki

Weź bombkę do ręki, 
zawieś na gałązce, 
niech pięknie ozdobi, 
to drzewko pachnące.

Kulig
Wirują białe płatki, 
tańczą śnieżnego walczyka. 
Wesoło biegną dzieci, 
kulig już na nich czeka.

Parsknęły raźno konie, 
stuknęły podkówkami. 
Ruszyły żwawo do przodu, 
do lasu z saneczkami.

Radosne głosy dzieci 
i roześmiane buzie, 
w zaczarowanym lesie, 
w przyrody zimowym cudzie.

Stój! woła wtem woźnica. 
Stają posłusznie konie. 
To mały Dawidek upadł 
i woła, i klaszcze w dłonie.

Podnosi główkę do góry, 
z uśmiechem jasnym jak słońce, 
chociaż nosek czerwony. 
chociaż policzki płonące.

Biegną do niego dzieci, 
chwytają chłopca za rączki 
i tańczą w zimowym lesie, 
ach, jakże bardzo pachnącym.

Malarz Mróz
Ktoś dziś w nocy nie próżnował, 
wszystkie szyby pomalował. 
Piękne kwiaty, cudne liście, 
wszędzie czysto i srebrzyście.

Takich wzorów miłe dzieci 
chyba nigdzie nie znajdziecie. 
Czy to sztuka? Czy grafika? 
Muszę zapytać plastyka!

Plastyk patrzy, kręci głową. 
– Ach, wspaniałe arcydzieła! 
Kto to zrobił? Kto malował? 
Kto świat cały zaczarował?

Jadwiga Panasiuk

Kino pod chmurką  
zawitało do Leśnej 
Coraz popularniejsze w miastach letnie kino plenerowe zagościło minionego lata również do 

Leśnej Podlaskiej. W niedzielny wieczór 18 lipca na terenach zielonych przy Zespole Placówek 
Oświatowych odbył się plenerowy seans filmowy bajki „Urwis”. 

Na projekcję filmu przyszło wielu miłośników kina. Dla kogo nie wystarczyło wygodnych le-
żaków, mógł po prostu rozłożyć koc na trawie. I tak jak w prawdziwym kinie, był popcorn, który 
serwowali pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury.

FOT. MAŁGORZATA MICHALUK
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Śnieg
Cicho i biało dookoła. 
Śnieg lekką kładzie już kołderkę 
na łąki, lasy i na pola. 
Taką czyściutką, taką miękką.

Wirują białe śnieżne płatki. 
Radośnie z wiatrem tańczą walczyka 
i przykrywają cały świat, 
i brud ten cały nagle znika.

Patrzysz przez okno zachwycona, 
jest pięknie, czysto, tajemniczo. 
Opada śnieżna chmur zasłona, 
promyki słońca już nie świecą.

A tam za oknem srebrne gwiazdki, 
takie mięciutkie jak maskotka. 
Puszyste płatki z nieba lecą 
jak u piekarza biała mąka.

Zima
Przyszła Zima do doktora. 
Ach, doktorze! Jestem chora. 
W płucach świszczy, 
w kościach łamie. 
Z nosa lecą mi kropelki, 
z oczu łzy, a w gardle drapie.

Mróz przestaje się już słuchać! 
Znika śnieżna już zadymka! 
Brak zamieci no i lodu! 
Co się dzieje, drogi Panie? 
Czy lekarstwo ja dostanę?

Doktor słucha, puka, pisze. 
Droga Zimo, dziś sobota, 
a więc na nic twa robota. 
To jest dzień kiedy radosna, 
idzie do nas Pani Wiosna.

Nocny wędrowiec
Po gwiezdnym niebie księżyc wędruje. 
Do okna dzieci promyk kieruje. 
Do Ani, Kasi, Dawida, Wioli, 
Kubusia, Julki, Alka i Oli.

Księżyc całuska wszystkim przesyła, 
a ciemna nocka świat już okrywa. 
Umyj więc ząbki, załóż piżamę, 
daj buzi Tacie, uściskaj Mamę.

Srebrzysty promyk drogę wskazuje 
i do łóżeczka dzieci kieruje. 
W pachnącą pościel dajcie więc nura
i śnijcie słodko o złotych górach.

Jadwiga Panasiuk

Koncert skrzypaczki  
w świetlicy w Nosowie
W niedzielne popołudnie 12 września w świe-

tlicy wiejskiej w Nosowie odbył się koncert 
popularnej skrzypaczki z Warszawy Dominiki Bie-
nias, zorganizowany dzięki inicjatywie SKGW w 
Nosowie. 

Wśród zagranych utworów można było usły-
szeć zarówno szybkie utwory, jak i bardziej sto-
nowane melodie. Sala była wypełniona po brzegi, 
a uczta kulturalna – wyśmienita. Koncert sfinan-
sowany został ze środków Gminy Leśna Podlaska 
w ramach powierzenia realizacji zadania publicz-
nego.

ZDJĘCIA MAŁGORZATA MICHALUK

Leśnianki na przeglądzie w Rokitnie
W niedzielę 17 października w kościele pw. Trójcy Świętej w Rokitnie odbył się XVIII Powiatowy 

Przegląd Twórczości Artystycznej Dorosłych – Koncert Jubileuszowy z okazji 25-lecia be-
atyfikacji Błogosławionych Męczenników Podlaskich z Pratulina. 

Wśród wykonawców wystąpili m.in. zespół śpiewaczy Leśnianki z Gminnego Ośrodka Kultury 
w Leśnej Podlaskiej oraz solistka Jadwiga Panasiuk z Witulina, prezentując bardzo ciekawy re-
pertuar pieśni religijnych.

FOT. MAŁGORZATA MICHALUK
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Święto pieczonego ziemniaka
W świetlicy w Zaberbeczu 10 października zorganizowano imprezę pod nazwą Dzień Pieczone-

go Ziemniaka. Na gości, oprócz pysznych dań ziemniaczanych, czekały występy artystyczne, 
m.in. duetu sióstr z Zaberbecza – Kingi i Wiktorii Grabiec, zespołów Korniczanie i Leśnianki oraz 
zespołu z Siemiatycz Chłopcy z Bandu. 

Podczas spotkania podsumowano także ogłoszony wcześniej przez Gminny Ośrodek Kultury 
konkurs na potrawę z ziemniaka. Pierwsze miejsce zajęło SKGW w Zaberbeczu z potrawą fasze-
rowane kotlety ziemniaczane, drugie miejsce zdobyła zapiekanka ziemniaczana Stowarzyszenia 

Otwarta Wieś ze Starej Bordziłówki, a trze-
cie miejsce zajęło SKGW w Droblinie za 
przygotowane kartacze. Reszta uczestni-
ków otrzymała nagrody pocieszenia. 

Na imprezę zawitali m.in. rowerzyści 
z klubu TKKF Krzna Biała Podlaska. Tak 
wspominają swoją wizytę w Zaberbeczu: 

– Kartacze pieściły nasze podniebienia, a 
barszczyk czerwony z był z nutką pikante-
rii, bigos smakowity, ciasto miód-malina. 
Ugoszczeni byliśmy po królewsku. Dzię-
kujemy!

ZDJĘCIA MAŁGORZATA MICHALUK
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W Ossówce kulturalnie, przy ognisku 
W sobotnie, ciepłe popołudnie 11 września w Ossówce odbyło się impreza integracyjna po nazwą 
„Kulturalne spotkanie przy ognisku”. 

W miłej, przyjaznej atmosferze mieszkańcy sołectwa i okolicznych miejscowości mogli przy wspólnym ognisku zaśpiewać – wraz z zespołem 
śpiewaczym Leśnianki z Gminnego Ośrodka Kultury – znane utwory biesiadne. Dodatkowymi atrakcjami były konkurencje sportowe dla najmłod-
szych uczestników spotkania, popcorn, wata cukrowa oraz wielkie bańki mydlane. Działanie finansowane było ze środków Gminy Leśna Podlaska, w 
ramach powierzenia realizacji zadania publicznego.

ZDJĘCIA MAŁGORZATA MICHALUK
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W środy odbywają się zajęcia plastyczne 
„Świat wyobraźni“ dla dzieci powyżej siedmiu 
lat. Prowadzi je wykwalifikowana nauczyciel-
ka plastyki Wiesława Kalicka. Podczas prze-
prowadzonych od września spotkań dzieci i 
młodzież wykonały mnóstwo pięknych, barw-
nych prac plastycznych. Powstały m.in. pięk-
ne widoczki, których głównym motywem było 
drzewo, barwne odbicia jesiennych liści czy 
martwa natura. .

*   *   *
We wtorki instruktorzy GOK prowadzą 

warsztaty rękodzielnicze. Tutaj urozmaicenie 
jest jeszcze większe. Uczestnicy zajęć wyko-
nywali już autorskie wzory na drewnianych 
krążkach, piękne kwiaty z włóczki, tkane 
papierowe przeplatanki, jesienne dekoracje, 
wśród których królowały dynie, kwiaty w bar-
wach narodowych z okazji Święta Niepod-
ległości, kalendarze adwentowe, w których 
potem znalazły się słodkie niespodzianki, a 
ostatnio świąteczne ozdoby. Trzeba podkreślić, 
że takie zajęcia to nie tylko twórcza zabawa, 
ćwiczenie sprawności manualnej palców, ale 
także ćwiczenie cierpliwości i koncentracji.

*   *   *
W piątki natomiast odbywają się zajęcia 

teatralne. Na pierwszych warsztatach uczest-
nicy mogli nagrać własną audycję radiową, 
poznać tajniki emisji głosu, a przy okazji wza-
jemnie opowiedzieć sobie ciekawe historie. 
Podczas kolejnych spotkań coraz mocniej 
zgłębiano tajniki sztuki teatralnej. 

*   *   *
Kolejnym warsztatem organizowanym w 

GOK – w każdą środę – jest szkoła dosko-
nalenia muzycznego Teraz Jestem dla grupy 
dziecięcej 4-8 lat. Lekcje gry i śpiewu prowa-
dzi muzyk, pedagog i muzykoterapeuta Daniel 
Świąder.  

Makatki, makramy, teatr, muzyka – czyli z czym GOK do ludzi
Wraz z początkiem roku 
szkolnego ruszyła w 
Gminnym Ośrodka Kultury 
w Leśnej Podlaskiej bardzo 
bogata oferta zajęć i 
warsztatów dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Każdy 
znajdzie tu coś dla siebie.  

Zajęcia plastyczne z dziećmi prowadzi Wiesława 
Kalicka

Takie m.in. kalendarze adwentowe wykonywano na 
zajęciach rękodzielniczych 
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Makatki, makramy, teatr, muzyka – czyli z czym GOK do ludzi
*   *   *

15 października w GOK rozpoczęły się 
warsztaty z tworzenia makramy, w trakcie 
których uczestnicy stworzyli – jedynie za po-
mocą sznurka i rąk – prawdziwe dzieła sztuki. 
Zajęcia prowadziły instruktorki z Gminnego 
Centrum Kultury w Konstantynowie Ilona Nie-
węgłowska i Marlena Chwedoruk-Nowicka.

Makrama to znana od dawna sztuka 
wiązania sznurków bez użycia jakichkolwiek 
narzędzi. Ta przez lata zapomniana technika 
dziś znów zyskuje popularność, jako element 
odzieży, przedmiotów codziennego użyt-
ku i wystroju wnętrz. Uczestnicy w trakcie 
warsztatów wypletli urokliwe kwietniki. Każdy 
wyszedł z warsztatów z nowymi umiejętno-
ściami i tkaniną gotową do powieszenia na 
ścianie. Podczas kolejnych zajęć wykonywa-
no przepiękne drzewa z makramy z mchem 
chrobotkiem. Pasują one do wystroju każde-
go wnętrza, ożywiają przestrzeń i nadają nie-
tuzinkowego wyglądu. Makrama to również 
idealny pomysł na prezent.

*   *   *
Natomiast w filii GOK w Worgulach 8 i 10 

listopada rozpoczął się cykl warsztatów tkac-
kich dla młodzieży i dorosłych „Tkana makatka”. 
Współorganizowało je Stowarzyszenie Otwarta 
Wieś ze Starej Bordziłówki, a zajęcia poprowadziła 
Joanna Szpura – pasjonatka tkactwa i rękodzieła.

– Tkanie dla niektórych może być wspo-
mnieniem z przeszłości, dla innych natomiast 
sposobem na stworzenie wyjątkowych de-
koracji ściennych i spędzenie miło czasu w 
oderwaniu od codzienności. Na zajęciach po-
wstały piękne, kolorowe makatki. Dziękujemy 
uczestniczkom zajęć za świetną atmosferę. 
Działanie finansowane było z pieniędzy Gminy 
Leśna Podlaska, w ramach powierzenia reali-
zacji zadania publicznego – informuje dyrek-
tor GOK Agnieszka Szmurło. 

Ponadto w filii GOK w świetlicy w Worgu-
lach w każdy piątek o godz. 15 prowadzone są 
zajęcia artystyczne dla dzieci.

ZDJĘCIA MAŁGORZATA MICHALUK

Na warsztatach z makramy powstały m.in. przepięk-
ne drzewa z mchem chrobotkiem

W zajęciach tworzenia makramy uczestniczyli i do-
rośli, i młodzież

W filii GOK w Worgulach odbył się cykl warsztatów 
tkackich „Tkana makatka”

Podczas zajęć powstały takie piękne makatki

Grudniowe warsztaty z karmelu zrobiły wśród dzieci 
furorę

Każdy uczestnik zajęć z karmelu wyszedł 
z GOK z czymś słodkim
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Mikołaj i elfy z wizytą w Leśnej
To było niesamowite spotkanie! 5 grudnia Święty Mikołaj osobiście, wraz z elfami, odwiedził 
społeczność Gminy Leśna Podlaska na skwerku przy kościele. Przy okazji podsumował konkurs 
plastyczny „Moje wymarzone Boże Narodzenie”.

Na konkurs wpłynęło aż 57 pięknych 
prac od mieszkańców gminy. Święty Mikołaj 
obejrzał wszystkie bardzo dokładnie, a po-
tem uroczyście wręczył ich autorom nagrody 
i podziękowania. W kategorii przedszkolnej 
pierwsze miejsce zajęła Paulina Jóźwiak, II 
– Maja Jóźwiak, III – Michalina Horbowiec, 
wyróżnienia: Kornelia Wasilewska i Marcel 
Wasilewski. W kategorii klas I-III pierwsze 
miejsce przypadło Nikoli Foryt, II – Danielowi 
Michalczukowi, III – Mai Kulawiec, wyróżnie-
nia: Wiktoria Grabiec, Szymon Michalczuk i 
Kamil Foryt. W kategorii klas IV-VIII wygrała 
Gabriela Głowacka, II miejsce – Oliwia Saw-
czuk, III – Piotr Horbowiec, wyróżnienia: Julia 
Jóźwiak, Kamila Chalimoniuk i Julia Micha-
luk. Prace konkursowe uczestników można 
było zobaczyć na miejscu na miniwystawie.

Po dekoracji Mikołaj z elfami bardzo chęt-
nie pozowali do zdjęć, rozmawiali z dziećmi i 
rozdawali upominki. Aż dziw, że Mikołaj miał 
tyle czasu na spotkanie na żywo z mieszkań-
cami – i małymi, i tymi dużymi – Gminy Leśna 
Podlaska.  

ZDJĘCIA MAŁGORZATA MICHALUK
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Przenosi ono najmłodszych do magicznego zimowego miasteczka w Laponii – Mikołajkowa, 
w którym doszło do... porwania Świętego Mikołaja. Widzowie mają okazję stać się świadkami 
wielkiej intrygi i świątecznych cudów. Dzięki interaktywnej formie widowiska, najmłodsi mogą 
wziąć bezpośredni udział w akcji spektaklu, bawiąc się, śpiewając i tańcząc z jego bohaterami. 

Przy akompaniamencie świątecznej muzyki wydarzają się też świąteczne cuda, a jeżeli wy-
starczająco się postaramy, to być może wśród nas pojawi się cały i zdrowy Święty Mikołaj! Ten 
przepełniony wieloma świątecznymi tajemnicami spektakl to gwarancja świetnej zabawy dla 
dzieci w każdym wieku, nawet tych dorosłych! 

W tym roku przedstawienie zostało wystawione już kilkakrotnie, m.in. na scenie GOK w Leśnej 
Podlaskiej (6 grudnia), w przedszkolu w Sarnakach, w GCK w Konstantynowie, w Zespole Szkół 
Specjalnych w Białej Podlaskiej.

ZDJĘCIA MAŁGORZATA MICHALUK

Mikołajkowy spektakl  
„Świąteczna zagadka”
„Świąteczna zagadka” to zabawne widowisko mikołajkowo-świąteczne dla dzieci, przygoto-
wane w tym roku przez instruktorki Gminnego Ośrodka Kultury w Leśnej Podlaskiej. Przed-
stawienie cieszy się wielką popularnością. Było już wystawiane – oprócz Leśnej – także w 
Sarnakach, Konstantynowie i Białej Podlaskiej.
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Drugie półrocze 2021 roku zawodnicy Aka-
demii Taekwon-do Virtus w Łomazach roz-

poczęli od wyjazdu na kolejną, szóstą edycję 
Letniej Akademii Taekwon-do. W tym roku 
odbyła się w Krasnobrodzie, w otoczeniu Kra-
snobrodzkiego Parku Krajobrazowego oraz w 
sąsiedztwie Roztoczańskiego Parku Narodo-
wego. 

Tamtejszy świetny mikroklimat ściąga lu-
dzi z całej Polski w celach leczniczych i reha-
bilitacyjnych. Nic dziwnego, że doskonale się 
tam czują także sportowcy. Czas wypełniony 
był nie tylko treningami czy szkoleniami, np. 
z pierwszej pomocy przedmedycznej, ale też 
rozrywką – były kąpiele, plażowanie, park lino-
wy, wizyta w Parku Dinozaurów czy w zoo w 
Zamościu. 

*   *   *
W dniach 8-10 października zawodnicy 

Virtusa wystartowali w Pucharze Polski Ju-
niorów w Taekwon-do w Nowej Rudzie. I to 
olbrzymimi sukcesami. 

Karolina Podkańska była najlepsza w 
walkach kategorii -55 kg stopni uczniowskich, 
zdobywając Puchar Polski Juniorów w Ta-
ekwon-do. – To świetne uwieńczenie junior-
skiej kategorii Karoliny – chwali trener Virtusa 
Artur Romaniuk.

Do tego Kacper Potykanowicz dorzucił 
srebrny medal w walkach mężczyzn kategorii 
powyżej 75 kg. Natomiast Anastazja Stani-
lewicz zdobyła Puchar Polski w konkurencji 
walk kobiet kategorii -60 kg stopni mistrzow-

skich. Gratulujemy!

*   *   *
Wielkim osiągnięciem klubu Virus było 

powołanie Anastazji Stanilewicz do reprezen-
tacji Polski Taekwon-do na Mistrzostwa Eu-
ropy, które odbyły się w La Nucia w Hiszpanii 
(23-28 listopada). Najpierw Anastazja wzięła 
udział w zgrupowaniu kadry narodowej w 
COS w Zakopanem, skąd poleciała prosto na 
XXXV Mistrzostwach Europy Seniorów i XXVI 
Mistrzostwach Europy Juniorów w Taekwon-

-do. Startowała w walkach indywidualnych 
kategorii -60 kg.

– Co prawda nasza zawodniczka nie zdo-
była medalu, ale zdobyła coś bardzo cennego, 
co będzie wspominała przez wiele lat. Atmos-
fera panująca podczas takich zawodów jest 
nie do opisania, i tylko uczestnicy są w stanie 
to poczuć – mówi trener Romaniuk. Dodaje, 
że reprezentacja Polski zajęła w Hiszpanii 
pierwsze miejsce (przed Rumunią i Norwegią), 
deklasując pozostałe 28 państw. 

Kolejne sukcesy naszych taekwondzistów

Kacper Potykanowicz na tych samych zawodach 
wywalczył srebrny medal

Na zawodach Pucharu Polski Juniorów w Nowej Ru-
dzie Karolina Podkańska zdobyła złoto



35

www.lesnapodlaska.pl
nr 2 (6) grudzień 2021 r.

spOrt

Początek roku wiązał się z okresem mo-
zolnych, dwumiesięcznych przygotowań do 
rundy wiosennej bialskopodlaskiej klasy A. 
Grupa ponad 20 zawodników dwa razy w 
tygodniu uczestniczyła w wyczerpujących 
treningach motorycznych, siłowych i kondy-
cyjnych, odbywających się w hali sportowej w 
Leśnej Podlaskiej, aby jak najlepiej przygoto-
wać się do rozgrywek. Zimą zawodnicy otrzy-
mali nowy sprzęt treningowy oraz komplet 
piłek niezbędnych do treningów.

Okres lata to także ciężka praca, niejedno-
krotnie w upalnych warunkach na treningach, 
szlifowanie taktyki oraz liczne mecze sparin-
gowe. Latem część zawodników pomagała 
w dostosowaniu boiska do wymagań bezpie-
czeństwa – usunięciu krawężników i wyrów-
naniu bieżni okalającej murawę.

Obecnie trwa przerwa zimowa w sezonie 
2021/22. Drużyna z Leśnej zajmuje miejsce w 
dolnej części tabeli, aczkolwiek różnica mię-
dzy zespołami jest niewielka i założone cele, 

aby skończyć sezon w TOP-6, są jak najbar-
dziej realne. 

Wyznaczone cele, które dla wielu mogą 
okazać się niezbyt ambitne, wiążą się z cią-
głą przebudową drużyny. Latem Agrosport 
wzmocniło kilku zawodników bardzo mło-
dych, ale niezwykle ambitnych, i jeśli proces 
adaptacji w drużynie będzie przebiegał nadal 
tak pozytywnie, to przyniosą kibicom wiele ra-
dosnych chwil. Kadra zespołu liczy obecnie 25 
zawodników, aczkolwiek na horyzoncie moż-
na dostrzec kolejne wzmocnienia. Praca z tą 
grupą ludzi na treningach jest dla mnie, jako 
trenera, fantastycznym doświadczeniem. Jest 
to mieszanka doświadczenia z młodością, co 
przy tak sumiennej pracy całej drużyny spra-
wia niewątpliwą przyjemność. 

Z tego miejsca chciałbym prosić o kontakt 
wszystkie osoby, chcące dołączyć do drużyny. 
Większa rywalizacja może sprawić, że rozwój 
drużyny będzie widoczny gołym okiem.

Najbliższe plany zespołu to wznowienie 
treningów bezpośrednio po Nowym Roku, 
okres przygotowania motorycznego oraz 
szereg meczów kontrolnych, aby jak najlepiej 
przystąpić do rozgrywek na wiosnę. 

Wiemy, że nie zawsze osiągane przez nas 
wyniki i styl gry są doskonałe. Jednakże zda-
jemy sobie sprawę, że ciężką pracą możemy 
osiągnąć zdecydowanie więcej. Wiemy, jaki 
drzemie w nas potencjał i że każdy z nas – 
zarząd klubu, trener oraz każdy zawodnik – da 
z siebie wszystko i będzie walczył do ostatniej 
minuty o zwycięstwa. 

Z tego miejsca chciałbym podziękować 
wszystkim kibicom za tak wysoką frekwencję 
podczas meczów rozgrywanych w Leśnej. 
Wyrazy wdzięczności należą się również 
wszystkim osobom działającym na rzecz klu-
bu: Dariuszowi Klimczukowi – za wzorowe 
przygotowanie boiska do meczów ligowych 
i pomoc na każdym kroku, Kindze Iczkow-
skiej – za zdjęcia z meczów oraz pomoc w 
tworzeniu fanpage Agrosportu na Facebooku, 
Adamowi i Dawidowi Sidorukom, a także Ta-
deuszowi Gadzickiemu – za odpowiedzialną 
opiekę medyczną podczas meczów.

Zapraszamy wszystkie chętne firmy czy 
instytucje do wsparcia drużyny, a także miesz-
kańców naszej gminy o wykazanie się inicjaty-
wą i pomocą – wspólnie piszmy fantastyczną 
historię Agrosportu!

Daniel Nogaczewski
trener GLKS-T Agrosport 

Leśna Podlaska

Piłkarze dadzą z siebie wszystko
Za nami kolejny rok działalności klubu sportowego GLKS-T Agrosport Leśna Podlaska. Mimo 
wielu przeciwności spowodowanych pandemią covid-19, drużyna nadal dzielnie walczy, by dawać 
powody do radości oraz przynosić dumę lokalnej społeczności. 
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