


Kalendarium
Nr 3

2 lutego
Inauguracja zebrań wyborczych do rad sołeckich. Wójt 

gminy Wiesław Panasiuk uczestniczył w zebraniu 
mieszkańców Grabanowa i Kolonii Grabanów. Frekwencja 
dopisała. Mimo konkurencji, w staraniach o funkcję sołtysa 
zwyciężył ponownie Marcin Kredens, gorący zwolennik 
budowy we wsi kanalizacji sanitarnej.

5 lutego 
Wójt uczestniczył w zebraniu wyborczym sołectwa Hrud, 

gdzie funkcję obronił dotychczasowy sołtys Jarosław 
Wachowiec. 

10 lutego 
Wójt W. Panasiuk spotkał się z młodymi mieszkankami 

Czosnówki, zabiegającymi o stworzenie zaplecza 
kuchennego przy świetlicy wiejskiej, administrowanej przez 
spółkę komunalną. Wójt obiecał pomoc samorządu w bu-
dowie zaplecza oraz wyposażenia go w niezbędne naczynia.

12 lutego
Wójt uczestniczył w dwóch zebraniach organizowanych  

w Dokudowie Pierwszym. Wybierano tam sołtysa i rozma-
wiano o kondycji miejscowej jednostki OSP.

16 lutego
W Starostwie Powiatowym odbywało się spotkanie 

wójtów i burmistrzów, w którym uczestniczył też gospodarz 
naszej gminy. Starosta Tadeusz Łazowski proponował 
włączenie się organizacyjne i finansowe gmin w publikację 

"15 lat odrodzonych samorządów ziemi bialskiej". Byłaby to 
kontynuacja wydawnictwa, które ukazało się pięć lat temu. 
Miałaby ona mieć formę kroniki tych ostatnich lat, ale też 
miałaby ukazać plany i zamierzenia, a wszystko wzboga-
cone aktualnymi zdjęciami. Starosta zachęcał także do 
włączenia się w obchody roku Legionów Polskich, 
ustanowionego przez Radę Powiatu. Zebrani zapoznali się  
z powiatowym programem profilaktyki i promocji zdrowia, 
podjętym w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertel-
ności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców 
powiatu bialskiego " Razem dla serca". Dowiedzieli się też    
o budowie dróg i zasadach partycypacji w kosztach.

19 lutego
W Urzędzie Miasta miało miejsce spotkanie dotyczące 

lipcowych uroczystości wojewódzkich z okazji Święta Policji. 
Oprócz wójta Wiesława Panasiuka i zastępcy komendanta 
miejskiego Jerzego Kwaśniewskiego uczestniczyli           
w nim: rzecznik prasowy prezydenta miasta Michał Trantau  
i rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji Jarosław 
Janicki. Ustalono, że oba samorządy wesprą finansowo 
policjantów w staraniach o sztandar. Zostanie on im 
wręczony podczas zaplanowanego święta.

24 lutego
Wójt W. Panasiuk uczestniczył w zebraniu wyborczym 

sołtysa wsi Kaliłów. Został nim ponownie radny i aktywny 
strażak Marek Sawczuk.

27 lutego
Wójt gminy i przewodniczący samorządu Dariusz Plażuk 

brali udział w zebraniu wyborczym sołtysa Rakowisk. 
Funkcję obronił Mieczysław Popławski. (g)

Od 1 marca br. zastępcą wójta gminy jest Adam 
Olesiejuk, do listopada ub. roku jeden z zastępców 
prezydenta miasta Biała Podlaska Andrzeja Czapskiego. 

Objęcie nowej funkcji jest jego powrotem po 9 latach do 
samorządu gminnego. W okresie 2002-2006 był radnym 
gminy Biała Podlaska.  W ostatnich wyborach 
samorządowych startował z listy PSL do Sejmiku 
Województwa Lubelskiego, ale nie uzyskał mandatu. Ma 48 
lat. Wraz z żoną i dwójką dzieci mieszka w Sitniku. Ukończył 
Akademię Rolniczą w Lublinie na wydziale rolniczym              

i Międzywydziałowe Studium Zarządzania w Agrobiznesie. 
Ma też za sobą menadżerskie studia podyplomowe              
w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej. Najpierw         
był specjalistą, potem zastępcą dyrektora i dyrektorem         
w Bialskopodlaskiej Izbie Gospodarczej. Stamtąd przeszedł 
do Bialskopodlaskiej Izby Rolniczej, gdzie był inspektorem     
i dyrektorem. W dalszym etapie pracy zawodowej został 
kierownikiem biura Lubelskiej Izby Rolniczej. W listopadzie 
2007 został wiceprezydentem miasta Biała Podlaska. Przez 
dwie kadencje odpowiadał za strategię i rozwój miasta, 
zamówienia publiczne, urbanistykę, drogi oraz inwestycje.  
W wolnych chwilach interesuje się sportem, muzyką, 
wędkarstwem. 

- Gmina wiejska jest dużym organizmem, skazanym na 
stałą współpracę w wielu dziedzinach z miastem choćby       
z racji infrastruktury technicznej. Dlatego uważam, że przy-
jęcie do pracy w Urzędzie Gminy człowieka z tak dużym 
doświadczeniem w samorządzie miejskim jest trafną  
decyzją – stwierdza wójt Wiesław Panasiuk. W najbliższej 
perspektywie rozpatrywania wniosków na dotacje unijne 
będą potrzebne dobrze przygotowane wnioski. Wprawdzie 
gmina Biała Podlaska ma pracownika odpowiedzialnego za 
pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, ale wsparcie go 
fachowcem znającym sekrety zarządzania miastem może 
mieć wielkie znaczenie dla powodzenia starań o dotacje. 
Wójt Wiesław Panasiuk postanowił powierzyć zastępcy 
nadzór nad: inwestycjami, zamówieniami publicznymi            
i geodezją. Życzymy owocnej pracy. (g)
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Przez cały luty w gminie Biała Podlaska trwały zebrania 
wyborcze w jednostkach pomocniczych, jaką są sołectwa. 
Zgodnie z ustawą o samorządzie, na ich czele powinni stanąć 
ludzie skuteczni, zabiegający w sprawach mieszkańców oraz 
dbający o rozwój wsi. Wybory sołtysów i rad sołeckich 
uchwaliła Rada Gminy, a wójt ustalił terminy i oddelegował 
pracowników Urzędu Gminy do udziału w zebraniach.           
Z uwagi na znaczną liczbę sołectw (42), w ciągu dnia 
zebrania odbywały się równolegle w kilku miejscowościach. 
W niektórych wójt uczestniczył osobiście. – Jestem 

zaskoczony wysoką frekwencją na zebraniach wyborczych. 
To znak, że ludziom nie jest obojętne, kto stanie na ich czele   
i kto będzie reprezentował ich interesy. Z zadowoleniem 
odnotowuję spokojny przebieg zebrań, choć w niektórych 
miejscowościach kandydaci rywalizujący do funkcji sołtysa 
mieli odmienną wizję dalszego rozwoju miejscowości i pró-
bowali spierać się na argumenty. O wynikach głosowania 
decydowali wyborcy. W większości naszych sołectw ludzie 
ponownie obdarzyli zaufaniem osoby pełniące do tej pory 

zadania sołtysa. Tylko w sześciu miejscowościach dokonano 
zmiany, a w jednej wybrano brakującego sołtysa. Dotyczy to: 
Cicibora Małego, Jaźwin, Julkowa i Zacisza, Krzymowskich, 
Pojelec, Perkowic i Pólka – mówi wójt Wiesław Panasiuk.

Sprawowanie funkcji sołtysa posiada wielowiekową            
i bogatą tradycję. W dzisiejszych czasach reprezentuje on 
lokalną społeczność, zabiega o realizację ważnych 
postulatów dla dalszego rozwoju miejscowości. Do 
najważniejszych zadań sołtysa należy obecnie: repre-
zentowanie mieszkańców na zewnątrz, zwoływanie zebrań 
wiejskich oraz posiedzeń wspierającej go rady sołeckiej, 
pobieranie podatków i opłat lokalnych, wykonywanie uchwały 
zebrania wiejskiego, rady gminy i zarządzeń wójta gminy, 
prawo zgłaszania postulatów mieszkańców na sesjach rady 
gminy, wykonywanie zadań z zakresu administracji 
publicznej oraz informowanie mieszkańców o wszystkich 
sprawach istotnych dla gminy i sołectwa. 
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Oto miejscowości, w których sołtysami pozostały osoby 
sprawujące funkcję w poprzedniej kadencji: Cełujki –  
Roman Sawczuk, Cicibór Duży - Bożena Kalabun, 

Czosnówka – Jarosław Abramowski, Dokudów 
Pierwszy – Wiesław Bandzarewicz, Dokudów 
Drugi – Krzysztof Kurianiuk, Grabanów – Marcin 
Kredens, Hola – Krzysztof Seroczyński, Hrud – 
Jarosław Wachowiec, Husinka – Zbigniew 
Turski, Janówka – Ewa Piętka, Kaliłów – Marek 
Sawczuk, Lisy – Stanisław Połeć, Łukowce – 
Justyna Paszkiewicz, Michałówka – Andrzej 
Łukijaniuk, Młyniec – Stefan Śledź, Ortel 
Książęcy Pierwszy – Beata Żukowska, Ortel 
Książęcy Drugi - Jan Markiewicz, Porosiuki – 
Urszula Błażejewska, Rakowiska – Mieczysław 
Popławski, Roskosz – Zdzisław Jasłowski, 
Sitnik – Bogdan Liniewicz, Sławacinek Nowy – 
Alina Żylik, Sławacinek Stary – Zdzisław 
Gieruszka, Styrzyniec – Roman Michałowski, 
Surmacze – Janusz Juchimiuk, Swory – Tomasz 
Czemierowski, Sycyna - Stanisław Harasimiuk, 
Terebela – Tadeusz Bogusz, Wilczyn – Irena 
Wołowik, Woroniec – Zdzisław Sobczuk, 

Woskrzenice Duże – Paweł Zawierucha, Woskrzenice Małe 
- Elżbieta Artymiuk, Wólka Plebańska - Ireneusz Chalecki, 
Zabłocie - Kazimierz Jaszczuk.
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 C ic ibór  Ma ły .  Do tych -
czasowego sołtysa Antoniego 
Marczuka, który nie kandydował     
z racji wieku, zastąpiła 37-letnia 
Agnieszka Kraśniewska. Nowa 
sołtys zajmuje się wychowaniem 
trójki dzieci i nie pracuje zawodowo. 
Nie posiada też gospodarstwa 
rolnego. – Mieszkamy wprawdzie 
blisko miasta, a w naszej wsi nic 
pozytywnego się nie dzieje. 
Odczuwa to zwłaszcza dorastająca 
młodzież. Zależy mi na remoncie 

świetlicy, która jednoczyłaby społeczność i stanowiła częste 
miejsce spotkań wiejskich.

                                                               *
Jaźwiny. Przez ostatnie cztery 

lata nie miały sołtysa i na brak swego 
reprezentanta przedstawicielki 
Jaźwin skarżyły się podczas 
każdych dożynek gminnych. Teraz 
p r z y  z n a c z n e j  f r e k w e n c j i  
uprawnionych do głosowania 
dokonano wyboru. Sołtysem został 
26–letni  inżynier zootechnik 
Krzysztof Kuśmierczyk. Aktualnie 
poszukuje pracy zawodowej              
i prowadzi przejęte od rodziców 
gospodarstwo o powierzchni 20 ha. 
Zajmuje się w nim hodowlą bydła 

rzeźnego. - Nasza wieś, choć rozległa terytorialnie, znajduje 
się na krańcu gminy. Największą bolączką mieszkańców jest 
droga dojazdowa od strony Porosiuk. Od torów kolejowych 
leży kawałek asfaltu, potem grys, a przeważająca jej część 
nie ma żadnego utwardzenia. Po każdym opadzie grunt 
zamienia się w trudną do pokonania bryję. Utwardzenie tego 
odcinka leży mi mocno na sercu. Podobnie jak 
doprowadzenia do stanu używalności budynku po byłej 
szkole. Zamiana go na potrzebną wsi świetlicę możliwa jest 
po niezbędnych remontach, zwłaszcza dziurawego jak sito 
dachu.

                          *
Julków i Zacisze. Sołtysa 

Stanisława Filipka, zastąpił jego  
33–letni syn Piotr Filipek, który 
objął po rodzicach 20-hektarowe 
gospodarstwo. Uprawia na nim 
z b o ż a ,  o g ó r k i  i  m a l i n y.  –  
Reprezentowane przeze mnie wsie 
nie są duże (ok. 150 mieszkańców), 
ale bolączek im nie brakuje. 
Największą brak miejsca do 
rekreacji. Chcielibyśmy z pomocą 
w ł a d z  g m i n y  u r z ą d z i ć  n a  
wykupionym od RSP terenie boisko 
do piłki nożnej i siatkowej, altanę      
z miejscem do grillowania, gdzie 
mogliby spotykać się mieszkańcy. 
Spędzanie wolnego czasu przed 
telewizorem to zbyt monotonne.

                         *
Krzymowskie. Poprzedniego 

sołtysa Tadeusza Domańskiego 
zastąpi ła sprawująca kiedyś   
funkcję sołtysa Irena Olędzka, 
emerytka rolnicza. Gospodarstwo,  
o powierzchni 22 ha, które 
prowadziła z nieżyjącym już mężem, 

przekazała jednej z córek. Nowa sołtyska jest aktywna 
społecznie. Udziela się w zespole śpiewaczym Chodźta Do 
Nos i wypieka okazałe sękacze. – Za punkt honoru stawiam 
sobie dokończenie rozpoczętego przez poprzednika 
remontu świetlicy wiejskiej. Będę też zabiegała o poprawę 
nawierzchni dróg. W niektórych fragmentach są one trudne 
do przejazdu.

                                                           
   *

Perkowice. Wieloletniego 
sołtysa Stanisława Pikulskiego 
zas tąp i ł  43- le tn i  Sebast ian 
Gałązka, nieposiadający własnej 
ziemi. Zajmuje się usługami 
motoryzacyjnymi. 

– Bardzo chciałbym pomagać 
ludziom. Mamy wprawdzie piękną 
świetlicę z pracownią kulinariów, ale 
z powodu trwającego remontu od 
dwóch lat nieczynną. Sen z oczu 
mieszkańców spędza zły stan drogi 
dojazdowej do wsi. Liczę, że uda się 
ją naprawić.

                                                           *
Pojelce. Do wyborów sołtysem 

był Piotr Baczkura. Teraz został nim 
36-letni Marek Czeczko, Posiada 
gospodarstwo o powierzchni 19 ha 
nastawione na produkcję roślinną,   
a dodatkowo pracuje jako bryga-
dzista w bialskiej Spółdzielni 
Inwalidów "Elremet". – Po nie-
istniejącej już jednostce Strażackiej 
pozostała remiza, wykorzystywana 
sporadycznie na zebrania wiejskie. 
Chciałbym, aby z pomocą samo-
rządu gminnego urządzić w niej 

miejsce do spotkań i rekreacji. Może udałoby się zakupić 
sprzęt sportowy i udostępnić go młodzieży. Bardzo liczę na 
aktywną współpracę z radnym Ryszardem Olesiejukiem.  
W bardzo złym stanie pozostaje część drogi gruntowej na 
końcu wsi. Być może uda się ją wyrównać i utwardzić 
kruszywem.

                     
                     *
Pólko.  Jedna z najmniejszych 

miejscowości w naszej gminie, 
licząca zaledwie 45 mieszkańców. 
D o t y c h c z a s o w e g o  s o ł t y s a  
Tadeusza Kościuka zastąpiła 41-
letnia Agnieszka Pietruk. Wspólnie 
z mężem prowadzi  n ieduże 
gospodarstwo nastawione na 
produkcję roślinną (5 ha) i wy-
chowuje dwóch synów. Od trzech lat 
udziela się w zespole śpiewaczym 
C h o d ź t a  D o  N o s .  –  M a m  

świadomość, że w tak małej miejscowości nie ma co marzyć  
o świetlicy. Od Swór dzielą nas tylko 2 kilometry, a od Kolonii 
Sitnik jeszcze mniej, ale dojazd z obu stron nastręcza 
trudności. Prowadzący do wsi gościniec Kownacki (nota 
bene droga powiatowa) pozostaje w fatalnym stanie. Traktory 
pracujące w polu nieustannie rozjeżdżają marną drogę 
gruntową, która po każdym deszczu jest grząskim bajorem. 
Może uda się ją utwardzić choćby kruszywem. Zależy mi też 
na wydłużeniu czasu oświetlenia wsi, które z niezrozumiałych 
powodów jest skrócone do godz. 21. (g)
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1 marca br. obchodzono w Białej Podlaskiej Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, którzy po 1945 roku 
kontynuowali działalność Armii Krajowej i z bronią w ręku 
przeciwstawiali się sowietyzacji kraju. W obchodach 
uczestniczyło setki bialczan. Dominowali wśród nich ludzie 

młodzi, którym nie jest obca historia miasta i jego 
mieszkańców. Uroczystości rozpoczęły się zbiórką przed 
siedzibą Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego 
w latach 1944-1956 przy ul. Krótkiej. Wystąpienia wygłosili 
prezydent Dariusz Stefaniuk i przewodniczący samorządu 
Dariusz Litwiniuk. Tu również odbył się apel poległych. 
Przedstawiciele władz miasta złożyli wiązanki kwiatów pod 
pamiątkową tablicą. W asyście werblistów orkiestry dętej     
IV LO im. S. Staszica, kolumna przemaszerowała                
ul. Marszałka Piłsudskiego, ks. Z. Bieńkowskiego (obok 
muralu), ul. Przechodnią pod Zakład Karny przy ul. Prostej. 

Tu głos zabierali: Leszek Wojciechowski, dyrektor Zakładu 
Karnego oraz Małgorzata Nikolska, dyrektor Muzeum 
Południowego Podlasia. Dokonali oni też otwarcia wystawy 
poświęconej podziemiu niepodległościowemu na terenie 
miasta i powiatu bialskiego. Część znalazła wyraz na 

murach, część w świetlicy Zakładu Karnego. Pod murami 
więzienia złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą akcję 
odbicia więźniów AK z bialskiego więzienia. W imieniu 
społeczności gminnej wieńce składali: wójt Wiesław 
Panasiuk i sekretarz gminy Grażyna Majewska. Również 
przy bialskim więzieniu ustawiono start i metę otwartego 
biegu "Tropem Wilczym" na dystansie 1963 m ulicami miasta. 
Startowało w nim 400 osób. W uroczystościach oprócz władz 
miasta i gminy oraz służb mundurowych uczestniczyli m.in. 
członkowie Jednostki Strzeleckiej 2001.  (g)

O skuteczności starań kadry pedagogicznej i zrozumieniu 
uczniów najlepiej świadczą osiągane przez nich wyniki. 19 
lutego br. w Szkole Podstawowej  im. J. Brzechwy w Sitniku  
zorganizowano uroczysty apel, na którym dyrektor Tadeusz 
Łukasik podsumował wyniki nauczania i zachowania 
uczniów za pierwsze półrocze roku 2014/15. Powodem do 
dumy najaktywniejszych były wręczane przez dyrektora 
odznaki "Wzorowy uczeń". Wyróżniono nimi 16 uczniów       
z klas 1-3 oraz 5 uczniów z klas 4-6. Godnym zauważenia jest 

fakt, że najwyższą średnią ocen ze wszystkich przedmiotów 
5,1 uzyskali w tym semestrze: Bartosz Golian i Paweł 
Kalużny z klasy czwartej. Ponadto dyrektor Łukasik wyróżnił 
dyplomami uznania: Pawła Kalużnego, Kamila Liniewicza, 
Macieja Jarocia i Przemysława Sidoruka za godne 
reprezentowanie szkoły w zawodach tenisa stołowego. 
Gratulujemy wyróżnionym uczniom i ich nauczycielom oraz 
życzymy dalszych sukcesów. (g)

Szkoła Podstawowa w Sitniku
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Piąta, wyjazdowa sesja Rady Gminy miała miejsce         
19 marca w Zespole Doradztwa Rolniczego w Grabanowie.

Uczestniczyli w niej udział radni i sołtysi naszej gminy. 
Wzorem poprzednich obrad, rozpoczęto ją od pytań               
i interpelacji. Najdłużej urzędujący sołtys, reprezentant 
Sycyny Stanisław Harasimiuk (siódma kadencja) pytał       
o drogę gruntową rozjeżdżaną skutecznie przez ciężarówki 
wywożące piasek z pobliskiej kopalni kruszywa. Zdaniem 
wójta Wiesława Panasiuka, trudno zabronić firmie 
prowadzenia działalności gospodarczej i wywózki piasku      
z kopalni. Władze gminy podejmą jednak rozmowy                
z właścicielem przedsiębiorstwa o partycypację w kosztach 
naprawy drogi, budowanej ongiś społecznym sumptem. 
Sołtys Wólki Plebańskiej Ireneusz Chalecki pytał o możli-
wość budowy ścieżki rowerowej od granic miasta Biała 
Podlaska w kierunku jego wsi. - Pomysł słuszny – potwierdził 
wójt Panasiuk, tylko, kto pokryje koszty tej budowy. Ścieżka 
biegłaby przecież wzdłuż drogi wojewódzkiej z Białej 

Podlaskiej do Wisznic. Gmina ma wiele dróg gruntowych, 
które nie zostały jeszcze utwardzone, więc o budowie ścieżki 
nie może być na razie mowy. Radny Zdzisław Gieruszka ze 
Sławacinka Starego pytał, czy aktualna jest współpraca 
gminy z nowymi władzami miasta. Wójt stwierdził, że oba 
samorządy potwierdzają taką wolę. Natomiast sołtys Husinki 
Zbigniew Turski postulował o dokończenie rozpoczętego   
w roku ubiegłym remontu świetlicy wiejskiej. Świetlica          
w Husince jest jedną z sześciu, których remont nie został 
jeszcze zakończony. Jest nadzieja, że niebawem zawitają 
tam specjaliści z działu inwestycji i ustalą rozmiar zadań oraz 
terminy dalszych działań.

Pierwsza uchwała, przyjęta jednogłośnie, dotyczyła zmian 
w tegorocznym budżecie gminy. Podyktowane zostały one 
decyzją wojewody lubelskiego dotyczącą wypłaty    
dodatków energetycznych oraz subwencji na uczniów 
niepełnosprawnych. Potem radni przegłosowali zgodnie 
gminny program opieki nad bezdomnymi i wałęsającymi się 
psami. Ich odławianiem zajmą się pracownicy schroniska dla 
zwierząt z oddalonego o 60 km Łukowa, gdyż to schronisko  
w ofercie przetargowej przedstawiło cenę czterokrotnie 
niższą od konkurentów. Na odłowienie i umieszczenie          
w schronisku 20 psów gmina wyda w tym roku 12 tys. zł.  
Problem bezpańskich zwierząt jest trudny, bo wielu 
mieszkańców miasta pozbywa się niechcianych 

czworonogów, wywożąc je na wieś. 
Kolejny punkt obrad dotyczył przyjęcia darowizny działki  

w Grabanowie. Ma ona wielkość 720 arów i posłuży jako 
droga wewnętrzna do działek budowlanych w Grabanowie. 
Przejęcie jej przez gminę umożliwi zaplanowanie kanalizacji 
sanitarnej w tej miejscowości. Radni pochylili się też nad 
scaleniem niezabudowanych działek w Rakowiskach             
i Sławacinku Starym. O podjęcie działań w Rakowiskach 
wystąpiło ośmiu właścicieli gruntów o powierzchni 8 ha, zaś w 
Sławacinku Starym 9 właścicieli gruntów o powierzchni ok. 
15 ha. W obu przypadkach koszty scalenia pokryją 
właściciele działek. Głosowano też nad zamianą działek 
gruntowych rodziny Ciechanowiczów z Zacisza. Część ich 
ziemi zostanie przeznaczona na wiejską drogę gruntową, zaś 
rolnicy otrzymają rekompensatę pola w innym miejscu. 

W dalszej części posiedzenia wójt Wiesław Panasiuk 
przedstawił swego zastępcę Adama Olesiejuka i określił 
zadania, jakimi będzie się on zajmował w Urzędzie Gminy 

Omówił też obszernie przebieg kampanii 
sprawozdawczej, związanej z wyborami 
sołtysów i rad sołeckich. Wójt z zado-
woleniem odnotował znaczną frekwencję 
wyborców. W Pólku i Wilczynie sięgała ona 
62 proc. uprawnionych do głosowania.     
Na sołtysów, uważanych słusznie za 
gospodarzy i liderów wsi, wybrano 30 
mężczyzn i 11 kobiet. Najmłodszym 
sołtysem jest Krzysztof Kuśmierczyk       
z Jaźwin, a najstarszym Jan Markiewicz    
z Ortela Książęcego I, zaś najdłuższym 
stażem może pochwalić się Stanisław 
Harasimiuk z Sycyny. Podczas kampanii 
wybrano siedmiu nowych sołtysów (ich 
sylwetki prezentujemy na str. 5). 

Następnie Rafał Walczuk i Krzysztof 
Derlukiewicz  omówil i  plan zadań 
uchwalonych na zebraniach wiejskich         
i przyjętych do realizacji w ramach 
wykorzystania funduszu sołeckiego.         

W części sołectw dotyczą one zakupu wyposażenia 
kuchennego i sportowego oraz zagospodarowania placów 
zabaw. Inne wsie zdecydowały się na zadania inwestycyjne. 
Mają one związek z: remontem świetlic oraz wymianą  
stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacją boisk 
sportowych, remontem dróg gminnych, uzupełnieniem sieci 
wodociągowej, budową wiat przystankowych i montowaniem 
koszy na odpadki. Sołtysi w głosowaniu jawnym 
wypowiedzieli się pozytywnie za utrzymaniem funduszu 
sołeckiego w następnym roku, zaś radni stwierdzili, że nie 
będą przeciwni tym planom.

Wiceprzewodnicząca rady, zarazem zastępca kierownika 
ZDR w Grabanowie Agnieszka Sęczyk zapoznała 
zebranych ze szczegółami Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na najbliższe lata, z uwzględnieniem zadań, które 
mogą być przydatne rolnikom z gminy Biała Podlaska.        
Po wykładzie ilustrowanym wykresami, specjalista ds. 
pszczelarstwa Małgorzata Lewandowska oprowadziła 
radnych i sołtysów po pasiece ZDR, liczącej teraz 102 pnie. 
Pasieka, stanowiąca chlubę Grabanowa, jest miejscem 
szkolenia hodowców pszczół z powiatu bialskiego i obiektem 
częstych wycieczek szkolnych z licznych szkół nie tylko 
naszej gminy. (g)

Z obrad samorządu
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Członkinie grupy śpiewaczej Macierzanka ze Sławacinka 
Starego, wspierane przez harmonistę Zdzisława Marczuka 
otworzyły szóstą edycję Bialskiego Sejmiku Kobiet, 
zorganizowanego 6 marca przez Starostwo Powiatowe.  
Zgotowano im gorące przyjęcie. Tym razem hasłem 
przewodnim było "Kobieta w Internecie". Starostwo chciało 
pokazać, że świat sieci jest pociągający, ale też może 
przynosić zagrożenia. Internet jest czymś już prawie 
codziennym w naszych czasach, nie unikniemy tego. Trzeba 
umieć tylko dobrze z niego korzystać. Podczas sejmiku 

pokazano w prezentacjach obszary korzystania z Internetu, 
którym są media, w tym media społecznościowe, możliwość 
zakupów przez Internet i komunikacji. Z okolicznościowymi 
wykładami przed liczną, 250-osobową grupą słuchaczek 
wystąpil i :  Tomasz Marciniuk  z Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim, Małgorzata 
Mieńko z Radia Biper i Ewa Tymoszuk, powiatowy rzecznik 
konsumentów. Zofia Rydel – Kośmider emerytowana 

polonistka i ceniona poetka z Białej Podlaskiej mówiła           
o stronach, które mogą zainteresować panie i z czego dziś 
można w Internecie korzystać. Oprócz wysłuchania prelekcji, 
można było zakupić: rękodzieło, biżuterię, słodkości, 
kosmetyki. Podczas sejmiku wystawiały się ze swoimi 

pracami na stoiskach aktywne kobiety z gmin: Biała 
Podlaska, Drelów, Janów Podlaski, miasta Terespol, a także 
Stowarzyszenia Aktywni Gminy Międzyrzec, sklep Zumila, 
Mary Kay, Avon, biżuteria z Międzyrzeca Podlaskiego, FAPA 
– Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa. Na sejmiku 
udanie zaprezentowały się nich twórczynie rękodzieła z: 
Worońca, Styrzyńca i Dokudowa. – Jesteśmy tutaj w dość 
licznym gronie. Bo sejmik z udziałem tak wielu pań, jest 
doskonała okazją do promocji gminy Biała Podlaska. Tym 
bardziej, że mamy się czym pochwalić. Wytwory rękodzieła   
i ozdoby wytwarzane w pracowniach ginących zawodów  
zasługują ze wszech miar na podziw i uznanie – mówi 
Bożenna Pawlina-Maksymiuk, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury. (g)

17 lutego br. uczniowie 
k l a s y  I I  i  I I I  S z k o ł y  
Podstawowej w Grabanowie  
z  w y c h o w a w c z y n i a m i :  
Elżbietą Osielską i Justyną 
Osielską – Fąfarą wyjeżdżały 
do Biblioteki Pedagogicznej  
w Białej  Podlaskiej  na 
spotkanie walentynkowe. 
Tematem była "Randka          
z książką w bibliotece". Miała 
ona rozbudzić zainteresowa-
nia czytelnicze wśród dzieci, 
zachęcić do stałego kontaktu 
z  k s i ą ż k a m i .  P o b y t                  
w bibliotece uprzyjemniały 
liczne atrakcje zapewnione 
przez organizatorów. Wiele 
radości sprawiły dzieciom gry  
i  zabawy ruchowe, np. 
"Biblioteka" czy "Gdzie jest 
moja połówka". Na uczniów 
c z e k a ł y  t e ż  r e b u s y                  
o książkach, zabawy "Czy znasz te bajki" a na finał "Słodka 
walentynka". Dodatkową atrakcją były walentynkowe listy      
i wróżby. W trakcie zabaw panowała atmosfera życzliwości, 
przyjaźni i sympatii. Spotkanie zakończyło się słodkim 

poczęstunkiem. Pobyt w bibliotece dostarczył dzieciom wielu 
wrażeń oraz był ciekawą formą spędzania wolnego czasu. 
(a)



Str. 9Nr 3

Od 9 do 12 lutego br. szóstka harcerzy z 36. DH ZHP przy 
gimnazjum w Sworach wybrała się na zimowisko harcerskie 
do Komarówki Podlaskiej. Wyjechaliśmy wraz z drużyną      
z Janowa Podlaskiego i bialskimi drużynami. Podczas drogi 
śpiewaliśmy piosenki harcerskie. Na miejscu byliśmy przed 
południem. Po wejściu do szkoły i znalezieniu swoich sal 
noclegowych, zeszliśmy po materace wojskowe. Około 
południa był apel powitalny - meldunek drużyn oraz 
przedstawienie planu zimowiska. Na temat wiodący wybrano 
komiksy o Asterixie i Obelixie.  Po obiedzie trzeba było iść 
zmywać naczynia. Zupełnie jak w domu. Praca nie była 
męcząca, ale zajęła dużo czasu. Czuliśmy się szczęśliwi      
z wykonania powierzonych zadań. Potem czekały nas 
zajęcia programowe. Potrzebne były do nich: prześcieradła, 
igły, nitki i nożyczki, albowiem mieliśmy "uszyć" własny, 
starożytny strój galijski. Po skończonej pracy nie było nikogo, 
kto nie wyglądałby znakomicie. Na kolejnych zajęciach 
pracowaliśmy w grupach. Tematem głównym był "konflikt''. 
Najpierw przygotowywaliśmy plakat, a następnie podaną 
scenkę, gdzie ktoś z kimś się kłócił.

Po przerwie i powrocie do sali rozpoczęto debatę: czy 

Asterixowi i Obelixowi spodobałoby się w naszych czasach. 
Wypowiedzi miały być poparte argumentami, więc nie 
mogliśmy rozstrzygnąć walki. 

Na koniec, aby się rozruszać, zagraliśmy "w domek"          
i pośpiewaliśmy, a po kolacji przygotowywaliśmy się na 
"świecowisko", czyli wieczorne spotkanie przy ogniu. 
Towarzyszyły nam gawędy, opowieści, przyśpiewki               
i rozważania. Ten wieczór był niezapomniany dla dwóch 
druhen z naszej drużyny, ponieważ Izabela i Beata złożyły 
przyrzeczenie harcerskie. 

O godzinie 22 nastała cisza nocna, która trwała aż do 
siódmej rano, gdy obudzono nas dziwną muzyką. Jedna 
druhna stwierdziła, że kogoś "zarzynają". Na sygnał 
oboźnego Michała Ptaka udaliśmy się na zaprawę, podczas 
której tańczyliśmy belgijkę i kowbojkę. Po śniadaniu czekał 
nas apel. Poznaliśmy plan kolejnego dnia zimowiska. 
Głównym wydarzeniem dnia dla harcerzy starszych               
i wędrowników był wyjazd do lasu. Drogę autokarem 
pokonaliśmy w 10 minut, a gdy znaleźliśmy się w lesie, 
czekała nas niespodzianka, czyli przejazd na przyczepie 
ciągnikowej. Jadąc, śpiewaliśmy "Cztery córki matka miała". 
Gdy dojechaliśmy na miejsce, piekliśmy kiełbaski przy 
ognisku, a potem określaliśmy odległości między drzewami. 
Najlepszym okazał się druh Jakub Saczuk. Tego dnia czekał 
nas jeszcze bieg patrolowy po lesie. Jednym z jego zadań 

było znalezienie magicznego napoju zagubionego przez 
Asterixa, który później wypiliśmy i zyskaliśmy siły do dalszej 
drogi. Na mecie zostaliśmy zaatakowani śnieżkami, ale nie 
daliśmy się i wygraliśmy walkę, choć nie odbyło się bez ofiar.

Kolejny dzień był pełen równie cudownych przygód. 
Zmartwiła nas tylko informacja, że jutro wracamy do domu.   
Po śniadaniu udaliśmy się do pełnowymiarowej hali. Tam 
druhny Iza i Beata prowadziły zajęcia z zuchami, a reszta 
grała w dwa ognie. Drużyna, która wygrała, nie musiała 
przychodzić jutro na zaprawę, której zresztą nie było. Na 
koniec zatańczyliśmy kowbojkę i wróciliśmy do swoich sal. 
Po obiedzie zorganizowano zajęcia z filozofii. Panoramix 
rozrzucił po szkole pięć filozoficznych pytań, na które 
musieliśmy odpowiedzieć. Poszło świetnie. W zajęciach nie 
uczestniczyło 8 osób. Zamknęły się od wewnątrz w klasie, 

której nie dało się otworzyć. Pomogła dopiero interwencja 
ślusarza. Była to sala druhów m.in. z naszej drużyny. Na 
szczęście w tym czasie nie przebywali w pomieszczeniu. 
Potem rysowaliśmy wioskę Galów i próbowaliśmy 
umiejętności tanecznych. Uczyliśmy się tańczyć trudniejszej 
wersji kowbojki i zumbę. Atrakcją wieczoru był bal 
karnawałowy. Zuchy tańczyły poloneza, harcerze młodsi 
polkę, a harcerze starsi kowbojkę. Pląsy nie trwały zbyt 
długo, bo niektórym chciało się spać. Ostatniego dnia rano 
czekała nas kolejna niespodzianka. Po śniadaniu 
dowiedzieliśmy się, że idziemy na kolejne ognisko, (ale nie   
z kiełbaskami), przy którym druh Radek złożył przyrzeczenie 
instruktorskie. Na finał pozostało pakowanie plecaków          
i porządkowanie sal. Chwila rozstania zbliżała się coraz 
większymi krokami. Zapakowaliśmy się do autokaru              
i wyruszyliśmy do Białej Podlaskiej. Czas spędzony na 
zimowisku nie był zmarnowany. Wiele się nauczyliśmy. 
Zawarliśmy też nowe znajomości. Mamy nadzieję,              
że zapamiętamy go na dłużej.

Druhny Beata i Izabela

Biwak zimowy harcerzy ze Swór
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Strażacy - ochotnicy są w przekonaniu prezesa Zarządu 
Gminnego ZOSP Wiesława Panasiuka elitą swoich 
społeczności.  Sprawdzają się w wielu sytuacjach, nie tylko 
podczas gaszenia ognia. Widać ich podczas świąt 
państwowych i religijnych, pielgrzymek do sanktuariów 
podlaskich i imprez kulturalnych. Kiedyś strażakom 

wystarczały węże, motopompy i dostęp do wody. Dziś do 
wykonywania zadań niezbędny jest specjalistyczny sprzęt     
i umiejętności go obsługiwania. Dlatego tak wielu druhów 
uczestniczy w szkoleniach i pokazach, organizowanych 
systematycznie przez Komendę Miejską PSP. W tym roku 
kosztem 40 tys. zł zawodowi strażacy przeszkolą 68 druhów 
na kursie podstawowym. Potrwa on 3 miesiące i zakończy 
się egzaminem kwalifikacyjnym. 

Codzienność strażackiego życia jest tematem zebrań 
sprawozdawczych w jednostkach OSP, jakie organizuje się  
w początkach roku. Są one okazją do dokonania gruntownej 
analizy osiągnięć i niedomogów działalności strażackiej       
w minionych dwunastu miesiącach. Tegoroczne zabrania 
sprawozdawcze przebiegały sprawnie i w większości 
przypadków w sposób rzeczowy. Na wyróżnienie za 
przygotowanie organizacyjne zasłużyły jednostki z: Sitnika, 

Swór i Dokudowa. W naszej gminie działa 12 jednostek,   
przy czym 9 z nich posiada samochody strażackie.  Brakuje 
ich jeszcze druhom z Cełujek, Husinki i Sycyny, 
wyposażonym tylko w motopompy. Do najlepiej 
zorganizowanych należą cztery jednostki zrzeszone            
w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Posiadają 

specjalistyczny sprzęt między innymi do 
ratownictwa technicznego, choć nie 
wszystkie. O drugi samochód zabiegają 
jeszcze jednostki z Hruda i Sławacinka 
Starego. 

Praktycznie wszystkie w gminie 
jednostki OSP są stowarzyszeniami 
(zarejestrowane w Krajowym Rejestrze 
Sądowym). Działalność oparta jest na 
ustawie o ochronie przeciwpożarowej 
oraz swoich statutach.

W gminnych jednostkach OSP działa 
500 strażaków ochotników, którzy          
o każdej porze dnia i nocy są gotowi do 
niesienia pomocy. W minionym roku 
uczestniczyli w ponad 100 działaniach 
ratowniczo-gaśniczych. Pozytywnym 
zjawiskiem jest fakt zgłaszania się do 
straży młodych ludzi. To oni zastąpią 
kiedyś weteranów i stanowić będą,         
o jakości oraz skuteczności jednostki, 
która nie tylko ratuje ludzkie zdrowie        
i mienie. 

Większość jednostek marzy o poprawie posiadanej bazy 
sprzętowej, choć spełnienie tych oczekiwań nie jest łatwe     
z uwagi na galopujące podwyżki cen urządzeń oraz rosnący 
o 15 proc. podatek VAT. Władze gminy dokładają jednak 
starań, aby strażacy mogli czuć się docenieni. Z roku          
na rok wydają coraz więcej na utrzymanie ochrony 
przeciwpożarowej. W trakcie zebrań druhowie zostali 
zapoznani z tegorocznym kalendarzem imprez gminnych      
i powiatowych. Najwięcej przypadnie ich w maju. Warto 
odnotować: gminne święto strażaków w Sworach (3 maja), 
pielgrzymkę strażakach do sanktuarium maryjnego             
w Leśnej Podlaskiej (17 maja) oraz obchody 50-lecia 
istnienia jednostki OSP w Cełujkach z nadaniem jej 
sztandaru i gminnymi zawodami sportowo-pożarniczymi   
(24 maja). (g)

G M I N A  Z  B L I S K A

Reprezentanci naszej gminy ponownie na pudle. Tym 
razem za sprawą reprezentacji uczniów ze szkoły 
Podstawowej w Woskrzenicach Dużych. 27 lutego 
uczestniczyli oni w finałowych rozgrywkach rejonowych   
mini koszykówki, zorganizowanych w hali sportowej SP nr 9 
w Białej Podlaskiej. Chłopcy grali w meczach 4x8 minut.      
W pierwszym spotkaniu reprezentacja Woskrzenic Dużych 
uległa niewielką liczbą punktów zespołowi ze Stanina     
(pow. łukowski), zaś w drugim przegrała z reprezentacją 
bialskiej "dziewiątki". W ostatecznym rozliczeniu podopieczni 
Dariusza Duklewskiego z 14 pkt. zajęli trzecie miejsce. 
Puchar Bialskiego Szkolnego Związku Sportowego 
otrzymała drużyna chłopców z SP Nr 9 w Białej Podlaskiej. 
(g)
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Nowości we wdrażaniu Wspólnej Polityki Rolnej w 2015 
roku na pewno nie zabraknie. Będziemy mieli do czynienia    
z nowym systemem płatności bezpośrednich i uruchomie-
niem nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(PROW 2014-2020). 

Nowy system płatności bezpośrednich 
Zreformowany system płatności bezpośrednich,              

w ramach, którego rolnicy będą mogli składać wnioski         
od 15 marca br. daje rolnikom nowe możliwości, ale wymaga 
sporo przygotowań zarówno ze strony Agencji  
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, służb doradczych 
jak i samych rolników. Wszystkie przygotowania powinny iść 
w jednym kierunku, – aby jak najlepiej i w maksymalnym 
stopniu wykorzystać przysługujące rolnikom płatności. 

W ramach nowego systemu rolnicy będą mogli ubiegać 
się o następujące rodzaje płatności: 

1) jednolita płatność obszarowa, 
2) płatność za zazielenienie, 
3) płatność dla młodych rolników, 
4) płatność dodatkowa, 
5) płatności związane z produkcją (płatności do bydła, 

krów, owiec, kóz, płatności do owoców miękkich, roślin 
wysokobiałkowych, chmielu, buraków cukrowych, 
ziemniaków skrobiowych, pomidorów, lnu, konopi 
włóknistych), 

6) przejściowe wsparcie krajowe (wsparcie w sektorze 
tytoniu). 

System płatności dla małych gospodarstw
Po raz pierwszy rolnicy będą mogli korzystać                    

z uproszczonego systemu dla małych gospodarstw.            
W przypadku uczestnictwa gospodarstwa w tym systemie, 
wsparcie dla małych gospodarstw zastąpi wszystkie rodzaje 
wsparcia realizowane w ramach systemu płatności 
bezpośrednich (poza przejściowym wsparciem krajowym). 

Do systemu rolnicy będą mogli przystąpić tylko                
w pierwszym roku jego stosowania, tj. w roku 2015 (na 
wniosek złożony w terminie do dnia 9 czerwca 2015 r.). 
Rolnicy otrzymujący nie więcej niż 1250 euro będą włączani 
do systemu automatycznie, chyba że nie wyrażą na to zgody. 
Wystąpienie z tego systemu będzie możliwe do 9 czerwca 
2015 r., a w kolejnych latach do 30 września roku, w którym 
wystąpienie to ma nastąpić, przy czym będzie to wiązało się  
z brakiem możliwości ponownego w nim udziału. 

Kwota wsparcia przysługująca rolnikowi w ramach 
systemu dla małych gospodarstw będzie sumą wszystkich 
płatności, do których otrzymania rolnik byłby uprawniony, 
gdyby pozostał w systemie standardowym, przy czym kwota 
ta nie może przekraczać 1 250 euro. 

Do systemu dla małych gospodarstw będzie mogło 
przystąpić każde gospodarstwo (brak jest jakichkolwiek 
ograniczeń, np. w zakresie powierzchni użytków rolnych), 
niemniej jednak – z uwagi na kwotowy limit wsparcia      
(max. 1 250 euro/gospodarstwo) – zapewne uczestnictwem 
w tym systemie nie będą zainteresowane duże 
gospodarstwa. 

Korzyści wynikające z przystąpienia do systemu to przede 
wszystkim:

- zwolnienie z kontroli gospodarstwa w zakresie wymogów 
wzajemnej zgodności,

-  zwolnienie z obowiązku stosowania praktyk 
zazielenienia, 

- możliwość skorzystania ze specjalnego instrumentu      
w ramach PROW 2014-2020 – "Płatności dla rolników 
przekazujących małe gospodarstwa".

Rolnicy, którzy zdecydują się na trwałe przekazanie 
(darowizna, sprzedaż) swojego gospodarstwa innemu 
rolnikowi na powiększenie jego gospodarstwa mogą liczyć 
na pomoc w ramach przytoczonego działania PROW           
w wysokości 120% rocznego wsparcia, do otrzymania 
którego beneficjent kwalifikowałby się w ramach systemu dla 
małych gospodarstw w I filarze Wspólnej Polityki Rolnej. 
Pomoc wypłacana będzie jednorazowo za okres od dnia 
przekazania gospodarstwa rolnego do dnia 31 grudnia   
2020 r.

Ruszy nowy PROW 2014-2020
Jak zapowiada Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

jeszcze w II kwartale br. możliwy jest nabór wniosków do 
najważniejszych działań inwestycyjnych PROW?2014-2020. 

Ze "starego" programu mogą skorzystać "młodzi 
rolnicy".

Minister Marek Sawicki obiecuje, że wszystkie 
niewykorzystane środki z poprzedniej perspektywy 
finansowej (2007-2013) będą przekierowane na działanie 
"Ułatwianie startu młodym rolnikom". Na premię 
umożliwiającą lepszy start w rolnictwie czeka jeszcze 
kilkanaście tysięcy kandydatów na rolników. Czy dla 
wszystkich wystarczy środków? Jeśli nie, to mają oni szansę 
na pomoc z nowego rozdania.

Nowe wnioski, nowe szkolenia
Dobre wykorzystanie postawionych do dyspozycji 

rolników środków wymaga dobrego przygotowania. W mojej 
ocenie, wnioski o płatności bezpośrednie są w tym roku 
wyjątkowo trudne, a ich prawidłowe wypełnienie wymagało 
będzie więcej czasu i niekiedy zgromadzenia przez rolników 
większej ilości potrzebnych dokumentów. Rolnicy powinni 
wiedzieć, na jakie płatności mogą liczyć i jakie warunki 
muszą spełnić, aby je otrzymać. Dlatego też, po wstępnych 
szkoleniach prowadzonych jesienią ubiegłego roku nt. 
płatności bezpośrednich, kontynuujemy kampanię 
informacyjną poświęconą dopłatom i nowemu Programowi 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na szkoleniach "gminnych" 
będą obecni pracownicy Biura Powiatowego ARiMR w Białej 
Podlaskiej, którzy zapoznają rolników z nowymi wnioskami    
i odpowiedzą na nurtujące pytania. W miarę możliwości 
postaramy się dotrzeć ze szkoleniami również do większych 
miejscowości naszej gminy. Informację o terminach               
i miejscach szkoleń znajdziecie Państwo na stronie 
internetowej Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego   
w Końskowoli: www.wodr.konskowola.pl lub pod numerem 
telefonu: 83 343 37 92 (Grabanów). Zapraszam również do 
odwiedzania Zespołu Doradztwa Rolniczego w Grabanowie.

Agnieszka Sęczyk 
    

Doradztwo rolnicze
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Podstawowym zadaniem komisji są działania 
zmierzające do ograniczenia spożycia napojów 
alkoholowych oraz zmiany struktury spożywania. Jak trudne 
to zadanie wiedzą nie tylko jej członkowie. Podejmowane 
działania profilaktyczne mają zapobiegać powstawaniu 
nowych problemów alkoholowych i wspierać zdolności do 
radzenia sobie z istniejącymi problemami. Komisja zajmuje 
się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, 
kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz pomocą rodzinom 
w trudnych sytuacjach. Realizuje też ustawowo zadania 
gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych.

Należą do nich:
- realizacja zadań własnych gminy związanych               

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 
- podejmowanie czynności zmierzających do obowiązko-

wego poddania się leczenia uzależnionych w zakładzie 
lecznictwa odwykowego, 

- opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub 
podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności 
lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy (limit     
i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są 
napoje alkoholowe).

- kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania  
z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów 
alkoholowych

W ramach swoich działań Gminna Komisja ds. 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- przyjmuje zgłoszenie o przypadku wystąpienia 
nadużywania alkoholu, 

- wzywa na rozmowę osoby, na które wpłynęło 
zgłoszenie pouczając o zaprzestaniu przemocy i poddaniu 
się leczeniu odwykowego,

- gdy osoba wezwana nie godzi się na dobrowolne 
leczenie, a wstępne czynności uzasadniają kontynuowanie 
postępowania, nadużywający alkoholu kierowany jest na 
badanie przez biegłych, w celu wydania opinii o uzależnieniu 
od alkohol i wskazania rodzaju zakładu odwykowego, 

- przygotowuje dokumentację związaną z postę-
powaniem sądowym mającym na celu poddania się 
przymusowemu leczeniu,

- składa wniosek o wszczęcie postępowania do Sądu 
Rejonowego. 

Jednym z najważniejszych zadań w działalności komisji 
jest podejmowanie czynności, zmierzających do orzeczenia 
o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, 
obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie odwykowym. 
W 2014 r. w godzinach prac Urzędu Gminy można było 
uzyskać poradę w sprawie choroby alkoholowej i złożyć 
wniosek o skierowanie na leczenie osoby nadużywającej 
alkohol. Można również było uzyskać wsparcie w związku     
z występowaniem przemocy w rodzinach z terenu gminy. 
Warto przypomnieć, że przy gminie funkcjonuje punkt 
informacyjno - konsultacyjny, z którego porad aktywnie 
korzystali mieszkańcy. Punkt czynny był w każdą pierwszą     
i trzecią środę miesiąca w godz. 8 -15. Podstawowym jego 
zadaniem było udzielanie wsparcia i poradnictwa osobom 
nadużywającym alkoholu i pozostałym członkom rodzin, 
dotkniętych problemem współuzależnienia.  

Komisja na bieżąco przyjmowała wnioski o skierowanie 
na leczenie odwykowe osób z problemem alkoholowym, 
dotkniętych również przemocą w rodzinie. W ubiegłym 2014 
przyjęto i rozpatrzono 39 wniosków o skierowanie na 

leczenie. Najczęściej problem taki zgłaszały osoby                
z bliskiego kręgu uzależnionego: żona, matka, teściowa, 
rodzeństwo, także kuratorzy sądowi, czasami zakład pracy 
lub pedagog szkolny. Zatrważające są przypadki zgłoszeń 
przez dzieci, mocno odczuwające skutki nałogu rodziców.  
Na posiedzenia komisji wezwano 39 osób. Próbowano je 
motywować do dobrowolnego podjęcia leczenia 
odwykowego. W ramach działalności Gminnej Komisji ds. 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych        
w gminie Biała Podlaska odbyły się 42 posiedzenia. Podjęto 
na nich decyzje wobec osób zgłoszonych do jej 
postępowania, czyli kierowano do biegłego celem badania     
i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia oraz kierowano 
do postępowania sądowego,

W 2014 r. komisja skierowała do Sądu Rejonowego 30 
wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie obowiązku 
poddania się leczeniu odwykowemu. Jasnym jest,               
że leczenie choroby alkoholowej oraz pomoc ich rodzinom 
wymaga dużego zaangażowani i fachowej wiedzy, na 
bieżąco weryfikowanej i aktualizowanej. Członkowie GKRPA 
doskonalą umiejętności, uczestnicząc w warsztatach             
i szkoleniach, organizowanych w sposób tradycyjny, jak też  
w postaci tzw. e-learningu, czyli szkoleń prowadzonych 
drogą elektroniczną. Dzięki tym formom aktywności 
doskonalą i rozbudowują warsztat pracy, aby jak najlepiej 
móc realizować powierzone zadania. Do zadań komisji 
należało również wydawanie opinii o zgodności lokalizacji 
punktów sprzedaży z uchwałami  Rady Gminy, w sprawie 
limitu punktów sprzedaży i zasad usytuowania. W związku    
z tym komisja poświęciła 11 posiedzeń, na których wydała   
32 postanowienia – opinie o zgodności lokalizacji punktów 
sprzedaży z uchwałami Rady Gminy. W każdym przypadku 
opinia była pozytywna.

Uchwała Rady Gminy określa limit punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych na 50, w tym 35 stanowią sklepy   
oraz 15 lokali gastronomicznych. W roku 2014 ilości   
punktów sprzedaży i lokali gastronomicznych na terenie 
gminy wynosiły odpowiednio 30 i 7. Całkowita wartość 
alkoholu sprzedanego na terenie gminy w roku 2014            
to 5 mln 355 tys. 248 zł.

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych kładzie szczególny nacisk na 
działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży. Od 
kilku lat współuczestniczą one w koloniach organizowanych 
przez parafię p.w. N.N.M.P. w Białej Podlaskiej w ośrodku 
wypoczynkowym w Okunince. Na wypoczynek dzieci 
komisja przeznaczyła w ub. roku 5 tys. zł. Podczas wakacji 
dzieci korzystają w miejscu zamieszkania z zajęć 
organizowanych przez stowarzyszenia działające na terenie 
naszej gminy.

W 2014 r. komisja ogłosiła otwarty konkurs ofert na 
wsparcie realizacji zadań w zakresie profilaktyki i rozwią-
zywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu 
narkomanii, Konkurs wygrało Stowarzyszenie "Tradycja        
i współczesność", które opracowało i przeprowadziło cztery 
programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu 
gminy. Były nimi:

1. Program "Baw się z nami, nie z narkotykami", 
otrzymując dotację na realizację zadania ze środków komisji 
18 tys. 468 zł.

2. Program "Chodź pomaluj swój świat", otrzymując 
dotację na realizację zadania ze środków komisji                   
5 tys.205 zł. 

Sprawozdanie Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
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3."Na pełnych żaglach, aby pełniej żyć", otrzymując 
dotację na realizację zadania ze środków komisji                 
19 tys. 790 zł.

4. "Zdrowo i mądrze żyjemy i Polskę Poznajemy" 
otrzymując dotację na realizację zadania ze środków Komisji 
w wys. 6 tys. 532 zł.

Ponadto uczniowie i ich rodzice ze szkół podstawowych   
i gimnazjów z terenu gminy przystąpili do kampanii 
ogólnokrajowej "Zachowaj trzeźwy umysł".             

Materiały do realizacji tego tematu zostały zakupione za 
1230 zł. Celem kampanii było propagowanie pozytywnych 
postaw zdrowego stylu życia.Konkurs ten zwraca uwagę na 
fakt, że sport i rekreacja mogą być alternatywą dla 
uzależnień. Nasze dzieci odnoszą tutaj, co roku spore 
sukcesy. Wśród laureatów w 2014 r. znaleźli się:
Ewelina Chwedoruk, uczennica Szkoły Podstawowej         
w Styrzyńcu w konkursie plastyczno-literackim "Mój czas", 
Paweł  Adamiuk,  uczeń  Szko ły  Pods tawowe j                        
w Styrzyńcu w konkursie plastyczno-literackim "Mój czas", 
Grażyna Grunwald, uczennica Szkoły Podstawowej           
w Woskrzenicach Dużych w konkursie plastyczno-literackim 
"Mój czas", Aleksandra Łukaszuk, uczennica Szkoły 
Podstawowej w Grabanowie w konkursie plastyczno-
literackim "Mój czas", Maria Sobkiewicz, uczennica Szkoły 
Podstawowej w Sworach w konkursie ulotkowym "Hop na 
narty" oraz Maciej Grunwald, uczeń Szkoły Podstawowej   
w Woskrzenicach Dużych w konkursie ulotkowym "Hop na 
narty".

W ramach ogólnopolskiej kampanii "Postaw na rodzinę" 
zakupiono i przekazano do szkół kolorowe materiały 
adresowane do rodziców, dziadków i dzieci za 2 tys. 460 zł. 
Celem kampanii jest wspieranie pozytywnego obrazu 
rodziny, promowania jej wartości, wzmocnienie współpracy 
między rodziną a nauczycielami. Ponadto kampania uczy 
szacunku do drugiego człowieka, pomagania słabszym         
i samotnym.           

W 2014 r. komisja zakupiła również filmy o tematyce 
profilaktycznej, związane z asertywnością wśród dzieci          
i młodzieży, czyli nabycia umiejętności odmawiania 
spożywania alkoholu, narkotyków i innych używek. Wartość 
filmów wyniosła 4 tys. zł. Filmy zostały przekazane do 
wszystkich Szkół Podstawowych i dwóch gimnazjów, 
znajdujących się na terenie gminy. Filmy te cieszą się 
ogromną popularnością wśród dzieci i młodzieży. Ponadto 
uczniowie Publicznego Gimnazjum w Ciciborze Dużym          
i Sworach uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych, 

dotyczących problematyki uzależnień, również cyber-
przemocy "Szklana pułapka" oraz " Sala samobójców". 
Warsztaty przeprowadziło Centrum Szkoleń Profi-
laktycznych "Edukator" z Krakowa na kwotę 1625 zł. 
Ustalono, że istnieje dalsza konieczność organizowania 
takich szkoleń, ponieważ spotkały się one z dużą aprobatą 
wśród młodzieży.

W ramach działań profilaktycznych zamówiono również 
prenumeratę miesięcznika " Świat Problemów" w ilości 3 
sztuk za 661, 50 zł. Z miesięcznika mogą skorzystać  
wszyscy mieszkańcy gminy Biała Podlaska. Znajduje się On 
w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Gminy w pok. nr 2. 

Na terenie gminy działa Gminny Zespół Interdyscypli-
narny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego 
działalność komisja wspiera służąc fachową pomocą           
w kwestii poradnictwa związanego z chorobą alkoholową.   
W 2014r. zakupiono pakiet materiałów "Reaguj na przemoc" 
na kwotę 2 tys. 460 zł. Materiały przekazywane są do osób 
doznających przemocy w rodzinie, świadków, a także osób, 
które stosują przemoc. Informacje w nich zawarte mówią      
o instytucjach i wszelkich możliwościach uzyskania wsparcia 
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Gminna Komisja d/s Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych współpracuje również z Komendą 
Miejską Policji w Białej Podlaskiej. W ramach akcji 
ogólnopolskiej "Przeciw pijanym kierowcom" Komisja 
zakupiła materiały informacyjne o wartości 2 tys. 460 zł., 
które zostały przekazane uczestnikom ruchu drogowego 
podczas kontroli na terenie gminy. Celem kampanii jest 
zwiększenie świadomości wśród mieszkańców gminy, 
dotyczącej negatywnych skutków wsiadania do samochodu 
pod wpływem alkoholu. Należy podkreślić istotne znaczenie, 
jakie mają zgłoszenia obywatelskie o zauważonych na 
drogach nietrzeźwych kierowcach, które pomagają w pracy 
policji. Liczymy na współpracę i pomoc wszystkich 
mieszkańców naszej gminy, którym nieobojętny jest problem 
uzależnień, zwłaszcza alkoholizmu. 

Kontakt – tel. 83 343 32 84 (Katarzyna Wasilewska)
e-mail: gkrpa@gmina-bialapodlaska.pl.
Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące pracy 

komisji zamieszczone są na stronie www.gmina.bialapodl.pl, 
w zakładce GKRPA.

Katarzyna Wasilewska
Pełnomocnik wójta d/s realizacji gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych.

Nic tak nie służy przyswajaniu wiedzy, jak możliwość 
bezpośrednich przykładów. Uczniowie z Ortela Książęcego 
uczestniczący w pokazie historycznym mieli wyjątkową 
okazję poznanie antycznej Grecji .Stworzyła ją odwiedzająca 
szkołę grupa artystyczna Hefaystos. Interaktywny pokaz 
Hefaystosa przybliżył historię Gracji, pełną wojen i walk         
o władzę, a także kulturę i mitologię stanowiącą 
niedoścignione wzorce dla młodzieży. Nauka poprzez 
zabawę oraz bezpośredni kontakt z kolekcją rekwizytów 
(repliki starożytnego uzbrojenia) wzbudziły ogromne 
zainteresowanie widzów. Artyści przebrani za greckich 
żołnierzy prezentowali pojedynki, styl walki hoplitów               
i Persów, zapoznawali z życiem, kulturą i historią starożytnej 
Grecji, ubarwiając opowieść licznymi ciekawostkami o co-
dziennym życiu, wychowaniu i sporcie. Do części pokazów 
zapraszali uczniów, więc greckie doświadczenia utrwalą się 

w ich pamięci na 
dłużej. Pokaz 
historyczny był 
też dobrą za-
chętą do czyta-
n i a  M i t o l o g i i         
i odnajdywania 
w niej pozytyw-
nych wzorców 
kulturowych. (a)

Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym
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Dzieci z punktu i oddziału przedszkolnego przystąpiły do 
programu edukacyjnego "Kubusiowi przyjaciele natury"         
i ogólnopolskiego konkursu "Kubusiowe piosenki". 
Uroczystość utrzymana została w  klimacie filmów  o Kubusiu 
Puchatku i jego przyjaciołach. Przedszkolaki aktywnie brały 
udział w próbach do widowiska. Miały możliwość wyboru 

ulubionych piosenek. Rano i po południu śpiewały 
Kubusiowe  piosenki, recytowały wierszyki, tańczyły polkę 
oraz przygotowywały inscenizację "Dziadek, stołek                
i rosołek". Bawiły się wyśmienicie, gdyż atmosfera 
przygotowań była przyjazna i życzliwa. Każda piosenka         
i układ taneczny z rekwizytami były spontaniczne. Dobór 
osób do ról był nie lada wyzwaniem, bo każde dziecko chciało 

być Puchatkiem. Przedstawienie odbyło się w scenerii 
Stuwiekowego Lasu wraz z jego mieszkańcami. Nie zabrakło 
Tygryska, Kangurzycy, Maleństwa, Kłapouchego, Kubusia,  
a nawet Krzysia. Do piosenki "Matczyna intuicja" 
przygotowano układ taneczny z rekwizytami. Rolę 
Prosiaczka odegrała 3-letnia Madzia, Kangurzycą była        
4-letnia Maja. Wanienka, w której kąpał się Prosiaczek, 
podczas prób bawiła wszystkich. Nie obyło się bez wcielania 
się w rolę Prosiaczka innych dzieci, które także chciały być 
myte przez Kangurzycę. Śmiechu było co niemiara.  
Przedszkolaki podczas przedstawienia bawiły się świetnie. 
Podczas prób nic nie wskazywało na to, że w trakcie 
uroczystości spokój wychowawczyń zostanie zburzony. 
Niewiele brakowało, aby przygotowana inscenizacja 
"Dziadek, stołek i rosołek" nie odbyła się, gdyż dziewczynka 
grająca główną bohaterkę – babcię odmówiła wystąpienia. 
Nie pomogły namowy rodziców, babci oraz wychowawczyni. 
W ostatniej chwili sytuację uratowała Klaudia wcielając się   
w tę rolę. Babcię Gienię dziewczynka zagrała brawurowo. 
Większość widzów nie zorientowała się, że Klaudia 
wcześniej nie ćwiczyła roli babci, a tylko osłuchała się 
podczas prób. Pomimo niezaplanowanej zmiany 
przedstawienie udało się. Przedszkolaki, które wystąpiły 
podbiły serca wszystkich. Przedstawienie rozśmieszyło 
widzów, gdyż babcia Gienia i dziadek Stefan to odbicia 
niektórych dziadków. Gromkie brawa od publiczności były 
nagrodą za występ dzieci. Pani dyrektor Anna Maksymiuk    
w ciepłych słowach wyraziła podziękowania małym aktorom. 
Rośnie grono małych aktorów, którzy na pewno zasilą koło 
teatralne działające w szkole. Nad organizacją 
"Kubusiowych piosenek dla babci i dziadka" czuwały 
wychowawczynie Sylwia Koszołko, Dorota Kostyra oraz 
Anna Koszołko wspomagająca pracę nauczycielek. (a)

Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych

Zabawa karnawałowa dzieci to szczególny powód do 
uciechy. Przed feriami zorganizowano taką w Szkole 
Podstawowej w Grabanowie. Uczniowie oraz licznie przybyli 
mieszkańcy wsi chętnie wzięli w niej udział, zwłaszcza, ze 
zabawie sprzyjała skoczna muzyka przygotowana przez 
prowadzącego imprezę wodzireja. Za sprawą rodziców 
pociechy ubrały fantazyjne stroje, co znacznie uatrakcyjniło 

bal. Uczestnicy, bez względu na wiek, bawili się doskonale. 
Punktem kulminacyjnym balu była wizyta Mikołaja, który 
przyniósł ze sobą spory wór prezentów. Dyrektor szkoły 
Beata Zydlewska dziękuje gorąco Radzie Rodziców za 
zaangażowanie przy organizacji i przebiegu zabawy.  
Kolejne karnawałowe szaleństwo za rok. (a)
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Organizowany cyklicznie dzień otwarty szkoły to 
znakomita okazja dla przyszłych pierwszoklasistów               
i przedszkolaków oraz ich rodziców, aby poznać warunki,      

z jakimi zetkną się niebawem. 7 marca br. na najmłodszych 
czekał wachlarz atrakcji i niespodzianek. Szkolna grupa 

teatralna "Mała scena" przedstawiła humorystyczne 
wierszyki. Aktorzy wykazali się talentem i zdobyli uznanie 
widzów. Przedstawienie zostało przygotowane pod 
kierunkiem Małgorzaty Dawidziuk, która zaaranżowała 
scenografię i stroje oraz zadbała o interpretacje ról aktorów. 
Młodym artystom towarzyszyła grupa taneczna, która 
wystąpiła z ciekawym układem choreograficznym, 
opracowanym przez nauczycielkę Elżbietę Ceniuk. Popisy  
uczniów dowiodły, że oferta edukacyjna szkoły jest 
interesująca i można tu rozwijać swoje talenty. Wielką radość 
sprawiły dzieciom upominki w postaci starannie opracowanej 
kolekcji papierowych zabawek ze słodką niespodzianką.     
W dalszej części spotkania dyrektor Anna Maksymiuk 
zaproponowała gościom  zwiedzanie szkoły. Rodzice mogli 
obejrzeć sale lekcyjne, w których podejmą naukę pierwszaki 
oraz przedszkolaki, porozmawiać z nauczycielami i pra-
cownikami szkoły oraz przekonać się, czy szkoła jest 
przygotowana do przyjęcia najmłodszych. Najbardziej 
podobała się maluchom sala zabaw. Pozostały w niej 
najdłużej i z niechęcią ją opuszczały. Dzień otwarty zakończył 
się słodkim poczęstunkiem dla dzieci i rodziców. Miejmy 
nadzieję, że  udział w tym wydarzeniu utwierdził rodziców     
w przekonaniu, że słuszną decyzją jest zapisać dziecko      
do Szkoły Podstawowej w Woskrzenicach Dużych. (a)

Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych

W tym roku ponownie realizowany jest ogólnopolski 
konkurs o tematyce przeciwpożarowej. Etap szkolny został 
przeprowadzony 25 lutego, natomiast etap gminny 26 lutego 
w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Sworach. 
Uczestniczyło w nim 31 uczniów z 7 szkół podstawowych    

w: Styrzyńcu, Sitniku,  Woskrzenicach Dużych, Grabanowie, 
Sławacinku Starym, Ciciborze Dużym, Sworach i 10 uczniów 
z gimnazjum w: Sworach i Ciciborze Dużym. Delegaci szkół 
przybyli do Swór z opiekunami, którzy włożyli dużo pracy      
w przygotowanie ich do eliminacji gminnych. Po dokonaniu 
oceny prac pisemnych oraz w wyniku rozgrywek finałowych 

pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych zdobyła 
Marta Olesiejuk ze Swór, drugie miejsce Emilia Werbińska 
też ze Swór, a trzecie Paweł Adamiuk ze Styrzyńca.            
W kategorii gimnazjów pierwsze miejsce uzyskała 
ubiegłoroczna laureatka Monika Mielnicka z Cicibora 
Dużego, drugie  Bartłomiej Adamiuk  ze Swór, zaś trzecie 

Monika Iwaniuk także ze Swór. Laureaci czołowych miejsc 
otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy. Pozostali uczniowie   
i ich opiekunowie dyplomy. Do eliminacji powiatowych 
zakwalifikowane zostały: Marta Olesiejuk ze Szkoły 
Podstawowej w Sworach i Monika Mielnicka z Publicznego 
Gimnazjum w Ciciborze Dużym. (a)



Dobroczynności nigdy dość, zwłaszcza gdy towarzyszy 
jej szlachetne przesłanie pomocy zziębniętym i głodnym 
stworzeniom. Z inicjatywy grona pedagogicznego od 16 do 
27 lutego uczniowie Szkoły Podstawowej z Grabanowa 
gromadzili karmę dla bezdomnych zwierząt z bialskiego  

schroniska Azyl. Uczniowie bardzo poważnie potraktowali 
zbiórkę, o czym świadczą rezultaty. Zebrano 56 kg karmy,   
a ponadto koce, obroże oraz smycze. Największą  
aktywnością wykazali się: Magdalena Pawłowska              

i Martyna Ostapiuk z kl. III, Amelia Trochonowicz z kl. IV 
Anna Kalinowska, Oliwia Korszeń, Nikola Berlińska, 
Natalia Zielińska i Gabriela Romaniuk z kl II oraz       
Julia Stefanowicz, Amelia Szamuk, Jakub Korczak                  
i Aleksandra Wołowik z kl. I. 5 marca uczniowie zawieźli 

karmę do schroniska. Szkoła składa gorące podziękowanie 
troskliwym i uczynnym rodzicom: Annie Pawłowskiej, 
Renacie Trochonowicz i Ireneuszowi Stefanowiczowi 
za pomoc w dowiezieniu dzieci do schroniska. (a)

Szkoła Podstawowa w Grabanowie

W młodym ciele zdrowy duch. Tak należałoby 
skomentować dobrą formę coraz młodszych zawodników 
ze szkół naszej gminy. 23 lutego hala sportowa SP              
w Sławacinku Starym była miejscem eliminacji gminnych 
halowego turnieju piłki nożnej uczniów do lat 11. 
Wystartowało w niej 6 ekip ze szkół gminy Biała Podlaska. 

Najlepszy rezultat uzyskali piłkarze z Grabanowa. 
Podopieczni trener Agnieszki Laszuk - Kalinowskiej 
zagrali w składzie: kl IV - Wiktor Starzyński, Kacper 
Mitura, Mateusz Romaniuk i kL III – Wiktor Rutkowski, 
Jakub Chodyka, Paweł Plebanowicz, Kacper Kasprzuk  
i Kacper Ladwiniec. 9 marca w Sławatyczach rozegrany 
został finał powiatu w halowym turnieju piłki nożnej uczniów 

klas IV i młodszych z udziałem czterech drużyn. Gminę 
reprezentowała ekipa ze SP w Woskrzenicach Dużych.     
W pierwszym meczu podopieczni trenera Dariusza 
Duklewskiego przegrali jedną bramką z ekipą SP              
w Zalesiu, a w drugim też jedną bramką z drużyną 
międzyrzeckiej SP nr 2. Ostatecznie drużyna z Woskrzenic 

Dużych uplasowała się na czwartej pozycji. W szkolnej 
drużynie zagrali: Kamil Kalinowski, Szymon Strojek, 
Kacper Tymiński, Krystian Kajka, Paweł Polaczuk, Rafał 
Kajka,Wojciech Radzikowski, Piotr Kaździoł, Michał 
Zielonka. Wszystkie drużyny otrzymały puchary LZPN      
w Lublinie i dyplomy. Wręczał  je wójt gminy Sławatycze 
Grzegorz Kiec. (g)

SPORT


