


1 kwietnia
Pracownia zdobnictwa ludowego GOK z Worońca 

przygotowała konkurs tradycyjnych palm wielkanocnych. 
Odzewem było 27 palm wykonanych przez dzieci, młodzież   
i dorosłych. Autorzy najciekawszych odebrali nagrody            
i dyplomy wręczane przez sekretarza gminy Grażynę 
Majewską, radnego Mariusza Semeryło i dyrektora GOK 
Dariusza Chorążego. Konkursowi towarzyszył koncert 
pieśni wielkopostnych w wykonaniu Jutrzenki ze Sławacinka 
Starego oraz wystawa zdjęć członkiń kółka fotograficznego   
z Worońca, W rozstrzygnięcie konkursu uczestniczyło 
kilkadziesiąt osób przybyłych do pracowni.

4 kwietnia
Do wójta Wiesława Panasiuka zgłosiła się delegacja 

mieszkanek ulicy Wiśniowej z Rakowisk z prośbą                  
o odwodnienie drogi, która po większym deszczu zamienia 
się w bajoro. W trakcie rozmowy ustalono, że ul. Wiśniowa 
będzie utwardzana etapami, a na początek w tym roku 
zostanie kosztem 80 tys. zł odwodniona.

5 kwietnia
W gabinecie wójta W. Panasiuka miało miejsce robocze 

spotkanie z mieszkańcami sołectwa Woskrzenice Duże, 
które w tym roku będzie gospodarzem gminnego święta 
plonów. Ustalono, że terenem dożynek będzie plac za 
budynkiem należącym do szkoły podstawowej.

8 kwietnia
W pracowni kulinariów regionalnych w Parkowicach 

rozstrzygnięty został konkurs "Nasze kulinarne dziedzictwo" 
na wielkanocne mazurki, babki i inne wypieki. Chęć 
uczestnictwa wyraziły 22 osoby (w różnym wieku). Jurorki 
dokonały oceny smakowej ciasta i przyznały nagrody 
rzeczowe (patery i pojemniki na ciasta), które wręczał 
dyrektor GOK Dariusz Chorąży. Z okolicznościowymi 
koncertami wystąpiły zespoły śpiewacze z Perkowic              
i Woskrzenic Dużych.

11 kwietnia 
Wójt W. Panasiuk odwiedził Zakład Zagospodarowania 

Odpadów w Białce, gdzie rozmawiał z dyrektorem 
Januszem Bystrzyńskim. Niepokój władz samorządowych 
budzi kolejna podwyżka opłat za odbiór śmieci z terenu 
naszej gminy. Tylko za wywóz dodatkowej ilości popiołu 
gmina musi zapłacił spółce komunalnej Wod-Kan 172 tys. zł.

19 kwietnia 
Wójt W. Panasiuk odwiedził Urząd Marszałkowski            

w Lublinie, gdzie nastąpiło podpisanie umowy na budowę 
15,5 km sieci wodociągowej w rozproszonej zabudowie 
Dokudowa i Ortela Książęcego. Inwestycja ma kosztować    
2 mln 300 tys. zł, a otrzyma na ten cel 1 mln 300 tys. dotacji 
unijnej. Warunkiem przeprowadzenia inwestycji jest budowa 
dodatkowych 50 przydomowych oczyszczalni ścieków.

20 kwietnia
Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował w obiekcie Diany         

w Sławacinku Nowym wyjazdową konferencję "Partnerstwo 
lokalne na rynku pracy". Uczestniczył w niej wójt Wiesław 
Panasiuk.

21 kwietnia 
Wójt  Wiesław Panasiuk  i  gminny inspektor                    

ds. pożarnictwa Czesław Pikacz uczestniczyli w 14. zjeździe 
wojewódzkim ZOPSP zorganizowanym w Lublinie. 
Uczestnicy zjazdu dokonali wyboru nowego zarządu.           
Z poczuciem rozczarowania przyjęto decyzję Sejmu             
o odebraniu funduszy Zarządowi Głównemu ZOSP                
i przekazanie ich do dyspozycji ministra spraw wewnętrznych 
Mariusza Błaszczaka. Rozdział środków przeznaczanych 
na potrzeby jednostek OSP będzie się teraz odbywał poprzez 

komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, 
którzy słabo orientują się w potrzebach lokalnych 
ochotników. Kolejny raz władza PiS postawiła na swoim.

24 kwietnia
Obradowali członkowie komisji budżetu i finansów, którzy 

po wielu przymiarkach i licznych poprawkach ustalili podział 
nadwyżki budżetowej z minionego roku na konkretne cele. 
Więcej niż połowa trafi na budowę i remonty dróg lokalnych.

25 kwietnia
Ta informacja zainteresuje rodziców. Właśnie tego dnia     

w pokoju nr 6 Urzędu Gminy rozpoczęto przyjmowanie   
faktur (rachunków) do przyznanego uczniom stypendium 
szkolnego za okres styczeń - czerwiec br.

26 kwietnia 
Obradowała Rady Gminy. Szczegóły publikujemy na 

sąsiedniej stronie. Tego samego dniu w Kodniu odbywał się 
turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla uczniów  
szkół podstawowych z powiatu bialskiego. Byli tam też 
reprezentanci gminy. Natomiast uczniowie klas III                 
z gimnazjów w Ciciborze Dużym i Sworach odwiedzili Zespół 
Szkół w Janowie Podlaskim, gdzie w ramach otwartych drzwi 
prezentowano klasy specjalistyczne m.in. hodowli koni.

27 kwietnia
W hali sportowej ciciborskiego gimnazjum rozegrany 

został Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla 
uczniów gimnazjów z powiatu bialskiego. Jedną z nagród 
ufundował wójt naszej gminy. (g)

Nr 5

Kalendarium

Niejeden młody człowiek zastanawia się u progu 
dorosłego życia w jakim zawodzie sprawdziłby się najlepiej 
i jaki sprawiłby mu satysfakcję. Pomocą na rozterki             
z wyborem zawodu mogą być targi pracy, organizowane 
cyklicznie przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP. 
Tegoroczna odsłona tej imprezy miała miejsce                   
w początkach kwietnia, w nowej hali AWF. Znalazło się tam 
mnóstwo wystawców (głównie wyższe uczelnie i firmy 
oferujące atrakcyjne zatrudnienie), choć nie zabrakło też 
alternatywnego źródła dochodów, jakim może być 
rękodzieło. 

Do udziału w targach zaproszono reprezentantki 
czterech pracowni ginących zawodów GOK (tkacką, 
koronkarską, plastyki ludowej i zdobnictwa ludowego). 
Każda miała coś ciekawego do zaoferowania. Ponadto 
zaproszono zespół śpiewaczy z Hruda, który prezentował 
się z programem pieśni podlaskich. Targi adresowane do 
ludzi młodych, głównie uczniów szkół średnich ściągnęły 
wielu zainteresowanych. (g)



Nr 5 Str. 3

26 sesja Rady Gminy zwołana na 26 kwietnia miała kilka 
istotnych punktów obrad, ale najważniejszy wydał się podział 
nadwyżki, powstałej po zbilansowaniu ubiegłorocznego 
budżetu. Zdaniem skarbnik Marii Klimiuk, dodatkowe 
fundusze nie wpłyną na zachwianie wieloletniej prognozy 
finansowej i śmiało można je wprowadzić do tegorocznego 
budżetu.

Obrady rozpoczęły się od sprawozdania ze współpracy 
gminy z organizacjami pożytku publicznego. Przedstawiła   
je zebranym sekretarz gminy Grażyna Majewska.                
Z satysfakcją podkreśliła, że o dotacje zwraca się coraz 
więcej organizacji, które działają na rzecz mieszkańców 
gminy i organizują coraz ciekawsze imprezy. W minionym 
roku ofertę przedstawiło 6 organizacji. Stowarzyszenie 
Rozwoju Rakowisk zaproponowało spotkanie "Integracja 
wspó lnym dobrem" ,  S towarzyszen ie  Tradyc ja                         
i Współczesność organizowało w Sworach turniej tańca 
folkowego, jednostka OSP z Cicibora Dużego zaaranżowała 
festyn "Sport łączy pokolenia", jednostka OSP ze Swór 
kolejny raz przygotowała bieg dla Niepodległej, a jednostka 
OSP ze Sławacinka Starego turniej sportowo-rekreacyjny     
z okazji Dnia Dziecka. Dotacje były różne, a łącznie wydano 
na ten cel 30 tys. zł.

W dalszej części kierownik GOPS Maria Żarska 
przedstawiła gminny program przeciwdziałania przemocy    
w rodzinie i ochrony ofiar przemocy na lata 2017. Obecna 
uchwała, jednogłośnie przyjęta przez radnych nie różni się od 
poprzedniej, która straciła ważność. Pracownicy socjalni 
GOPS, a także policjanci, nauczyciele, służba zdrowia, Sąd 
Rejonowy i kuratorzy sądowi będą pracowali z rodzinami 
dotkniętymi patologią. Problem przemocy w rodzinie nie 
powstał wczoraj. Istnieje od dawna, ale z różnych powodów, 
najczęściej wstydu, był "zamiatany pod dywan". Teraz 
maltretowane żony i dzieci coraz śmielej mówią o wyczynach 
domowych tyranów. Niby 37 niebieskich kart na 14 tys. 
mieszkańców gminy to niewiele, ale liczba stanowi 
wierzchołek góry lodowej, za którym kryją się ludzkie 
dramaty. Większość niebieskich kart zakładają policjanci po 
interwencjach w niespokojnych domach.

Projekty czterech uchwał referował kierownik referatu 
rolnictwa i leśnictwa Waldemar Danieluk. Dotyczyły one 
zamiany lub nabycia mienia do zasobów gminy. Pierwsza 
sprawa miała związek z rozpoczętą budową przedszkola     
w Rakowiskach. Dzieci z przedszkola nie miałyby placu 
zabaw, gdyby nie zamiana prywatnej działki sąsiadującej      

z budową (o powierzchni 26 arów) na działkę komunalną       
z budynkiem byłej świetlicy. W zamian za świetlicę gmina 
otrzyma dodatkowo 8 arów ziemi z przeznaczeniem na 
budowę drogi. Po 50 latach funkcjonowania świetlicy 
wiejskiej w Dokudowie II okazało się, że została ona 
zbudowana na prywatnej działce. Teraz przed remontem 
świetlicy i planowanym ogrodzeniem terenu, a także z myślą 
o naprawie pomyłki dokonana zostanie zamiana terenu 
zajętego przez świetlicę na działkę komunalną o powierzchni 
13 arów. W Sławacinku Nowym zaistniała potrzeba nabycia 
nieruchomości o powierzchni 60 arów stanowiącą drogę 
wydzieloną zgodnie z planem zagospodarowania 
przestrzennego. Droga prowadzi do powstających zakładów 
usługowych i nowych budynków mieszkalnych. Z kolei 
współwłaściciele gruntowej ulicy Jagodowej, stanowiącej 
dojazd do obiektów mieszkalnych w Rakowiskach, 
zdeklarowali chęć bezpłatnego przekazania terenu               
o powierzchni 15 arów do zasobów komunalnych gminy.      
W przyszłości powstanie tam utwardzona droga. Radni 
jednogłośnie przegłosowali cztery propozycje.

Najwięcej uwagi poświęcono zmianom w budżecie gminy 
na rok bieżący, wynikającej z wolnych środków powstałych 
po zbilansowaniu ubiegłorocznego budżetu.

D o  d y s p o z y c j i  p o z o s t a ł o                      
4 mln 700 tys. zł. O sposobie wydania tych 
pieniędzy dyskutowal i  wcześnie j  
członkowie komisji budżetu i finansów, 
wnosząc wiele autopoprawek.  Zdaniem 
wójta Wiesława Panasiuka, można było 
przeznaczyć nadwyżkę na inne cele, ot 
choćby spłatę zaciągniętych wcześniej 
zobowiązań finansowych, ale przeważył 
interes społeczny i  oczekiwania 
mieszkańców na utwardzone drogi. 
Właśnie z tego powodu aż 2 mln 715 tys. zł 
sk ie rowano na budowę nowych 
nawierzchni i remonty dróg gruntowych 
(utwardzanych tłuczniem).

Na nowe d rog i  l i czyć  mogą 
mieszkańcy: Czosnówki (ul. Akacjowa), 
Cicibora Dużego (droga w kierunku 
osiedla mieszkaniowego Relax i zalewana 

przez roztopy droga wewnętrzna długości 160 metrów), 
Kolonii Sitnik, Terebeli (droga w kierunku Leśnej Podlaskiej 
budowana przez powiat bialski przy wsparciu finansowym 
gminy), Pojelec, Sławacinka Starego (droga obok budynku 
Szkoły Podstawowej im. Sienkiewicza) oraz Wólki 
Plebańskiej (droga wiodąca do zatoki autobusowej). 

Ponadto z dodatkowych funduszy odwodnione zostaną 
ulice w: Styrzyńcu, Sławacinku Starym i Rakowiskach.

Nowy chodnik otrzyma droga w Sworach, zaś szosa        
z Woskrzenic Dużych w kierunku Kaliłowa (odcinek 1400 m) 
nową nakładkę asfaltową. Uwzględniono też ogrodzenie 
terenu rekreacyjnego Popówka w Kaliłowie i działki wokół 
świetlicy wiejskiej w Dokudowie II. Aż 50 tys. zł trafi z rezerwy 
budżetowej na remont uszkodzonych hydrantów w 38 
miejscowościach.

480 tys. zł przeznaczonych zostało na uzupełnienia 
deficytu oświatowego, powstałego wskutek uszczuplenia 
subwencji oraz na odprawy emerytalne pracowników UG       
i placówek oświatowych, którzy w tym roku zdecydują się 
przejść na emeryturę. (g)

Z obrad samorządu gminnego
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Rola strażaków-ochotników w codziennym życiu gminy 
ma znaczący wymiar. To oni narażają własne życie i zdrowie, 
aby w sytuacjach zagrożenia nieść pomoc potrzebującym     
i ratować ich dobytek. Ich jednostki przetrwały w swej historii 
niejeden pożar i niejedną burzę. Łączy je dziś wspólnota 
społeczeństwem, które je powołało do służby. Strażacy są 
dziś obecni we wszystkich uroczystościach świeckich            
i religijnych. Nic, zatem dziwnego, że w majowe dni 
świętujemy w gminie Dzień Strażaka wyjątkowo uroczyście. 
W tym roku miał on miejsce w Ciciborze Dużym. 
Uczestniczyli w nim radni i sołtysi.

Uroczystości rozpoczęły się od zawodów sportowo- 
pożarniczych z udziałem druhów 12 jednostek. Mieli oni do 
zaliczenia sztafetę pożarniczą i ćwiczenia bojowe. Wszyscy 
dokładali starań, by na oczach licznie zgromadzonej 

publiczności wypaść jak najlepiej. Niektórych poniosły 
jednak emocje i popełnili błędy skutkujące punktami karnymi. 
Po zakończeniu sztafety najlepszy czas mieli strażacy ze 
Sławacinka Starego, wyprzedający minimalnie druhów         
z Sitnika i Ortela Książęcego. W ćwiczenia bojowych 
najlepsza okazała się drużyna gospodarzy, która zwiększyła 
przewagę nad Sławacinkiem Starym i Sitnikiem.

W ostatecznej rywalizacji zwyciężyła ekipa z Cicibora 
Dużego (108, 7 pkt.). Drugie miejsce zdobyła drużyna         
ze Sławacinka Starego (109, 7 pkt.), zaś trzecie miejsce 
drużyna z Sitnika (111 pkt.). Kolejne pozycje zajęli: Husinka, 
Woskrzenice Małe, Cełujki, Hrud, Ortel Książęcy, Dokudów, 
Wólka Plebańska, Sycyna i Swory.

Zwycięzcy otrzymali: puchar, 6 par butów specjalnych,     
2 latarki do hełmów i latarkę typu szperacz. Laureaci 
drugiego miejsca otrzymali: puchar, 3 pary butów 
specjalnych, 3 koszule, 2 latarki do hełmów i latarkę 
szperacz. Trzecia drużyna zawodów nagrodzona została: 
pucharem, 6 koszulami, 2 latarkami do hełmów i latarką 
szperacz. Ogółem tegoroczne nagrody kosztowały            
6,5 tys. zł.

Podsumowanie zawodów nastąpiło w hali sportowej 
ciciborskiego gimnazjum. Tam też kontynuowano dalsze 
uroczystości. Zabierając głos, wójt Wiesław Panasiuk 
powiedział m.in. "Straż pożarna to wyjątkowa służba, w której 
przyjaźń, zaufanie i niezawodność w niesieniu pomocy 
bliźniemu są filarami skuteczności podczas akcji 

ratowniczych. OSP to umiejętność dawania bezpieczeństwa 
i twórczego współdziałania. To pasja przekazywana z po-
kolenia na pokolenie oraz duma lokalnych społeczności. 
Jednostki strażackie są jedyną siłą w gminie, na którą 
zawsze można liczyć. Ich użyteczność widać nie tylko 
podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Gdy zachodzi 
potrzeba, stawiają się w ciągu kilkunastu minut i działają.     
W dniu ich święta serdecznie dziękuję rycerzom świętego 
Floriana za piękną i humanitarna służbę, pełnioną w dzień     
i w nocy, w dzień powszedni i święto. Życzę, aby była to 
służba bezpieczna, pozwalająca w zdrowiu powrócić z akcji 
do czekającej z troską rodziny. Za jej wsparcie składam 
serdeczne podziękowania. Życzę, aby św. Florian dał siłę się 
do przełamywania trudności, rozwiązywania problemów, 
których nie szczędzi codzienne życie".

Jak co roku zasłużeni strażacy odebrali odznaczenia. 
Złoty medal "Za zasługi dla pożarnictwa" i odznakę 
"Zasłużony strażak powiatu bialskiego" wręczono: Markowi 
Łupawce. Srebrnym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa" 
wyróżnieni zostali: Jan Goździołko, Paweł Jóźwiak, 
Bogusław Wrona i Marian Gromadzki. Brązowy medal 
odebrali: Krystyna Denis, Jakub Anklewicz, Kacper 
Kuszewski, Witold Bonik, Bogusław Kulesza, Dariusz 
Gromadzki i Grzegorz Kuszneruk. Odznakę "Strażak 
Wzorowy" otrzymali: Bogusława Pietruczuk, Krystyna 
Kulesza, Edyta Rafalska, Bożena Kałabun, Grzegorz 
Kuszewski, Łukasz Dąbrowski, Tomasz Cydejko, 
Damian Stefański, Michał Walczuk i Michał Kroszka. 
Strażacy odebrali też odznaki za wysługę lat. Za 25 lat 
wysługi w OSP Jan Goździołko, za 15 lat wysługi: 
Arkadiusz Daniluk, Paweł Kulesza, Sławomir 
Sobkiewicz, Bogdan Dziwiński, Sławomir Adach              
i Stanisław Szewczyk. 

Przy okazji święta rozstrzygnięty został szkolny konkurs 
plastyczny "Strażacy w akcji". W kategorii klas młodszych SP 
z Cicibora Dużego pierwsze nagrody (książki) otrzymali: 
Maja Buraczewska, Jakub Żuk i Julia Jakubiuk.              
W kategorii klas IV-VI zwyciężyła Barbara Kosieradzka. 
Gratulujemy wszystkim odznaczonym i nagrodzonym. 
Uroczystości strażackie zakończył okolicznościowy koncert 
zespołu śpiewaczego Zorza. (g)

Gminne obchody Dnia Strażaka
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Haftowanie to zajęcie trudne i pracochłonne. Wymaga 
cierpliwości i dokładności. Pewnie dlatego parają się nim 
głównie kobiety, odnajdujące w dzierganiu igłą możliwość 
obcowania ze sztuką tyleż subtelną, co cieszącą oko. Na 
wystawach haftowanych obrazów oraz delikatnych jak 
mgiełka koronek zjawia się coraz więcej osób. Tak było         
w niedzielę 23 kwietnia, kiedy w klubie kultury GOK w Sitniku 
honorowano laureatki tegorocznej edycji konkursu "Igłą 
malowane". Przybyli nie tylko mieszkańcy sąsiadujących    
ze sobą sołectw: Sitnik, Łukowce i Worgule. Pisząc               
o hafciarskim fenomenie, jaki stał się faktem, trudno nie 
dostrzec trudnych początków tego konkursu. Pierwotnie 
uczestniczyły w nim tylko mieszkanki jednej miejscowości. 
Potem rozszerzono jego zasięg na gminę Biała Podlaska       
i powiat bialski. Teraz jest to konkurs regionalny, 
organizowany pod patronatem marszałka województwa 
lubelskiego. Nie dziwi to nikogo, kto choć raz przyglądał się 
wystawie pokonkursowej. Hafciarki i koronczarki zdumiewają 
bogactwem pomysłów i technik. 

Koronki w ich wydaniu nie pełnią już tylko funkcji 
dekoracyjnej. Pokazywane w formie firanek, szali, sukien, 
wachlarzy, abażurów na lampy czy parasolek zyskują funkcję 
użytkową. Taka rozległość tematyczna jest obiecującą 
zapowiedzią wykorzystywania zdolności posługiwania się 
igłą i szydełkiem do tworzenia prac w celach zarobkowych. 
Przyjemne hobby może okazać się zajęciem wielce 
pożytecznym. W tym miejscu warto dodać, że haftowanie       
i tworzenie koronek nie dotyczy już tylko kobiet w dojrzałym 
wieku. Coraz częściej sięgają po nie nastolatki, a nawet 
dzieci. 

Ku uciesze dorosłych wykonują solidne i ciekawe 
tematycznie prace.  

– Cieszę się bardzo z imponujących efektów konkursu, bo 
zgłaszane prace są coraz piękniejsze. W tym roku pojawiły 
się prace wykonane najróżniejszymi technikami 
koronkarskimi. Możemy podziwiać: koronkę blokową, 
frywolitkową, siatkową, szydełkową i wykonaną na drutach. 
Przygotowanie takich prac jest szalenie czasochłonne, ale to 
zajęcie wyciszające, sprawiające haftującym przyjemność - 
zapewnia szefowa jury Anna Karwacka – Kosińska.

Do tegorocznej, dziewiątej edycji konkursu zgłosiło się   
45 osób w różnym wieku. Jurorzy oceniali ich starania           
w czterech kategoriach: haftu płaskiego, haftu 
krzyżykowego, koronki oraz toreb, torebek i koszyczków      
w hafcie lub koronce. Przy ocenie prac komisja wzięła pod 

uwagę: trudność, dokładność i estetykę wykonania.
W grupie wiekowej do 15 lat w kategorii haft krzyżykowy 

wyróżnienia przyznano Aleksandrze Nitychoruk                 
z Konstantynowa oraz Julii Teodoruk z Sitnika. Ponadto 
nagrody w tej grupie wiekowej otrzymało 11 osób: Maja 
Adamiuk, Olivia Adamiuk i Sylwia Adamiuk, Wiktoria 

Derkacz, Oliwia Paszkiewicz (wszystkie z Łukowców), 
Klaudia Burda, Alicja Jaroć, Weronika Litwiniuk i Kinga 
Weresa (z Sitnika) oraz Małgorzata Golian z Worgul.

W grupie dorosłych uczestniczek, w kategorii haft 
krzyżykowy najwyżej oceniono starania Anny 
Nieścioruk z Piszczaca, Zofii Kaliszuk z Janowa 
Podlaskiego, Zofii Zalewskiej z Rakowisk oraz 
Marii Harwackiej z Hruda. W kategorii haft płaski 
pierwsze miejsce przypadło Teresie Charko        
z Zakalinek, a drugie Helenie Perkowskiej          
z Knurowa. W kategorii koronki pierwszą nagrodę 
uzyskała Henryka Bedlińska z Perkowic, drugą 
Teresa Demidowicz z Ortela Książęcego,           
a trzecią Teresa Kosińska z Kornicy. Nagrodę 
specjalną przyznano Marii Sikorskiej z Bobowej 
za precyzję, oryginalność i techniki wykonania.

W kategorii toreb i koszyczków najwyżej 
oceniono starania Teresy Bartosiewicz              
z Konstantynowa. Drugą nagrodę otrzymała  
Ilona Sikorska z Bobowej, zaś trzecią Helena 
Pawluczuk z Janowa Podlaskiego. Dorosłe 
laureatki odebrały brytfanny i patelnie, zaś dzieci 
ramki do obrazów. Ponadto 19 uczestniczek 
wyróżniono dyplomami dyrektora GOK. Warto 

podkreślić, że konkurs "Igłą malowane" dawno przekroczył 
granice powiatu bialskiego. W tym roku startowały w nim 
panie z województw: mazowieckiego, małopolskiego, 
śląskiego i Białorusi. W otwarciu wystawy, którą odwiedziła 
r e k o r d o w a  l i c z b a  o s ó b ,  u c z e s t n i c z y l i  t e ż :  
wiceprzewodnicząca Rady Gminy Agnieszka Sęczyk, radny 
powiatowy Czesław Pikacz, zastępca wójta Adam 
Olesiejuk i sekretarz gminy Grażyna Majewska.                 
Z okolicznościowymi koncertami wystąpiły zespoły 
śpiewacze Jutrzenka ze Sławacinka Starego i Sitniczanie     
z Sitnika. Zdaniem wielu uczestników była to wyjątkowo 
udana impreza, przekonująca, że warto odwiedzać klub       
w Sitniku nie tylko przy okazji wernisaży. (g)

      

Sitnik odkrywa talenty
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Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października    
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.           
z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.) Urząd Gminy Biała Podlaska 
informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w ramach 
którego przystępuje się do przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 
polegającego na budowie fermy trzody chlewnej w ilości 
917,71 DJP, zlokalizowanej na działce nr 402/3,                   
w miejscowości Roskosz, gmina Biała Podlaska. 
Przedmiotem decyzji, która ma zostać wydana w sprawie 
jest ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla wyżej 
opisanego przedsięwzięcia. 

Organem właściwym do wydania opinii i dokonania 
uzgodnienia jest: 

- ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi – Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej.

- ze względu na ochronę środowiska – Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie.

W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą 
zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz 
składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnej do 
protokołu oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres: 
gmina@bialapodl.pl, w terminie 30 dni, tj. od dnia 
29.05.2017 r. do dnia 28.06.2017 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy Biała Podlaska, pok. 7, w godzinach pracy urzędu,  
tj.: poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 7.30 -15.30, 
czwartek w godz. 8 - 16.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach oraz rozpatrzenia zgłoszonych 
uwag i wniosków jest wójt gminy Biała Podlaska.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 35 ustawy     
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz             
o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski 
złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostawia 
się bez rozpatrzenia. (x)

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października    
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Urząd Gminy 
Biała Podlaska informuje o wszczęciu postępowania           
w sprawie wydania decyzj i  o środowiskowych 
uwarunkowaniach, w ramach którego przystępuje się do 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu stacji 
demontażu pojazdów wraz z punktem skupu złomu             
w miejscowości Swory, na działce nr 291. Przedmiotem 
decyzji, która ma zostać wydana w sprawie jest ustalenie 
środowiskowych uwarunkowań dla wyżej opisanego 
przedsięwzięcia. 

Organem właściwym do wydania opinii i dokonania 
uzgodnienia jest: 

- ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi – Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej.

- ze względu na ochronę środowiska – Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie.

W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą 
zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz 
składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnej do 
protokołu oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres: 
gmina@bialapodl.pl, w terminie 30 dni, tj. od dnia               
29 maja 2017 r. do dnia 28 czerwca 2017 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy Biała Podlaska, pok. 7, w godzinach pracy 
urzędu, tj.: poniedziałek, wtorek, środa, piątek                     
w godz. 7.30 – 15.30, czwartek w godz. 8 – 16.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach oraz rozpatrzenia zgłoszonych 
uwag i wniosków jest wójt gminy Biała Podlaska.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 35 ustawy    
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz             
o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski 
złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostawia 
się bez rozpatrzenia. (x)

Mimo kapryśnej, deszczowej aury 26 kwietnia terespolski 
Klub Olimpijczyka zorganizował w Terespolu IX Katyńskie 
Powiatowe Biegi Przełajowe. Wystartowało w nich 378 
zawodników, reprezentujących szkoły podstawowe, 
gimnazja i licea z powiatu bialskiego. Nie zabrakło wśród nich 
uczniów ze szkół naszej gminy. Niektórzy poradzili sobie 
bardzo dobrze. W kategorii najmłodszych uczniów z kl. I-II 
Julia Kaździoł ze SP w Woskrzenicach Dużych była 
pierwsza, a jej koleżanka Wiktoria Koszołko druga.            
W kategorii uczniów kl. III-IV pierwsze miejsce uzyskała 
Patrycja Zozula ze SP w Ortelu Książęcym. 

W kategorii uczniów klas V trzecią lokatę uzyskał Piotr 
Kaździoł ze SP w Woskrzenicach Dużych. W kategorii 
uczniów klas VI drugi na mecie był Krystian Kajka ze SP      

w Woskrzenicach Dużych. W kategorii gimnazjalistów klas I. 
pierwszy był Jacek Gryta z PG w Sworach, a czwarta 
Lucyna Szewczak z tegoż gimnazjum. Natomiast Maciej 
Czemierowski z PG w Sworach zajął czwartą lokatę            
w kategorii uczniów klas II-III. 

W ostatecznej klasyfikacji zespołowej Szkoła Podstawowa 
z Woskrzenic Dużych uplasowała się na piątym miejscu,       
a Szkoła Podstawowa z Ortela Książęcego na szóstym. 
Najlepsi otrzymali  nagrody rzeczowe i medale. Wręczał je 
olimpijczyk Olgierd Stański, który otwierał też  tegoroczne 
biegi w Terespolu. Impreza odbyła się zgodnie                       
z ceremoniałem olimpijskim. (g)
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Kreatywność w połączeniu z dużymi umiejętnościami dają 
zaskakujące rezultaty. W marcu, kwietniu i maju instruktorki  

z pracowni koronkarskiej  
i  p l a s t y k i  l u d o w e j  
organizowały cykliczne 
w a r s z t a t y  t w ó r c z e  
adresowane do uczniów   
i przedszkolaków ze szkół 
b i a l s k i c h ,  a  t a k ż e  
placówek edukacyjnych 

n a s z e j  g m i n y .         
W c iągu t rzech 
m i e s i ę c y  p r z e z  
pracownie w Sitniku 
i Styrzyńcu prze-
winęło się aż 14 
w ie loosobowych  
grup. Z satysfakcją 
można stwierdzić, 
że nie był to dla nich 
czas stracony. Dzie-
ci uczyły się trudnej 
sztuki fi lcowania       
i koronkarstwa.

Rezultatem zajęć 
b y ł y  e f e k t o w n e  
k w i a t y,  p i s a n k i  
w y k o n y w a n e  
metodą decupage, 

broszki, wielobarwne pompony, palmy i stroiki wielkanocne. 
Radość uczestników nie znała granic, kiedy z prostych 
surowców w ciągu kilku godzin udawało się zrobić cieszące 
oko ozdoby. Fachowego instruktarzu udzielały chętnym: 
Agnieszka, Borodijuk, Alicja Sidoruk i Anna 
Waszkiewicz. Dzięki ich staraniom nowe pokolenie 
Podlasian poznało sztukę znaną dobrze ich dziadom             
i pradziadom. Jeszcze raz dała o sobie znać edukacyjna   
rola Gminnego Ośrodka Kultury, otwartego na różne 
inicjatywy. (g)

Inicjatywa pracowni ginących zawodów

Pomysłów na zaangażowanie dzieci do nietuzinkowej 
zabawy nie brakuje. Trzeba tylko znaleźć sposobność do ich 
ujawnienia. 20 kwietnia uczniowie z klas IV-VI mieli okazję 
uczestnictwa w wielkiej grze terenowej, zaplanowanej           
i zorganizowanej przez nauczycieli.

Zajęcia odbyły się w ramach realizacji innowacji 
pedagogicznej "Dbam o zdrowie". Uczniowie zostali 
podzieleni na dziesięć drużyn prowadzonych przez 
instruktorów i pod ich kierunkiem wykonywali zadania      
oraz zdobywali cenne punkty Miały być one pomocne           
w odczytaniu hasła i znalezieniu ukrytego klucza. 

Zabawa tereno-
wa stanowiła spo-
sobność wykazania 
się różnymi umie-
jętnościami m.in: 
celnym strzelaniem 
z  ł u k u ,  b r o n i  
pneuma tyczne j ,  
kuszy i markerów 
p a i n tb a l l o w y c h ,  
przejściem po linie, 

wykorzystaniem kompasu, orientacją 
na mapie, rozwiązywaniem zagadek 
logicznych i rebusów. 

Zwycięska drużyna turniejowa, 
czyli Anna Kalinowska z kl. IV, 
Martyna Ostapiuk z kl.V i Wiktor 
Starzyński z kl.VI otrzymała słodką 
nagrodę. Zajęcia w terenie cieszyły 
się ogromnym zaangażowaniem 
uczestników. Dzieci bawiły się 
doskonale, zdobywając przy okazji 
nowe umiejętności. Organizatorzy 
liczą, że następne zajęcia z cyklu 
innowacji pedagogicznej cieszyć się 
będą nie mniejszym powodzeniem. 
(a)

Szkoła Podstawowa w Grabanowie
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Prawdziwą radością dla ciała i ducha okazała się wystawa 
wielkanocnych ciast i ciasteczek (babek, mazurków, kołaczy, 
drożdżowych zajączków i gniazdek) zaprezentowana na 
piątej edycji konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo. 
Konsekwentnie organizuje go pracownia kulinariów 
regionalnych GOK w Perkowicach.

O zdolnościach tamtejszych gospodyń i deszczu 
spływających na nie nagród pisaliśmy wielokrotnie.

Teraz laureatki konkursów regionalnych oddały pola innym, 
w tym dzieciom i młodzieży z: Perkowic, Ortela Książęcego, 
Ogrodnik i Woskrzenic Małych. Do tegorocznego konkursu 
wypieków wielkanocnych zgłosiły się 22 osoby, 
przygotowując tradycyjne ciasta, eksponowane na 

świątecznych stołach. Ich starania oceniało jury pod 
przewodnictwem Urszuli Nowickiej, zaś rozstrzygnięcie 
nastąpiło 8 kwietnia w Perkowicach. Zanim ogłoszono 
wyniki, młody zespół teatralny Afisz z Dokudowa wystawiał 
komediową etiudę "Biuro matrymonialne", a zespoły Wrzos  
z Woskrzenic Dużych i Kalina z Perkowic śpiewały na ludową 
nutę. Zainteresowani, którzy zjawili się w tamtejszym klubie 
kultury, mogli obejrzeć ciekawą wystawę palm i stroików 
wielkanocnych oraz zakupić efektownie opakowane wypieki 
świąteczne. 

Wyniki konkursu kulinarne podał i nagrody wręczył dyrektor 

GOK Dariusz Chorąży. W najmłodszej kategorii dzieci       
od 10 do 15 lat, (które zdaniem jurorów przygotowały             
z rodzicami najsmaczniejsze ciasta) zwyciężyła Karolina 
Mikiciuk z Perkowic. Jej specjalnością były efektowne 
babeczki. W nagrodę otrzymała paterę na ciasto. Drugą 
nagrodę (plastikowy pojemnik na ciasto) uzyskała Amelia 
Szendel z Ortela Książęcego za babeczki i mazurek. Trzecia 
nagroda (książka) trafiła do Małgorzaty Mikiciuk z Perkowic 
za mazurka. Na wyróżnienia zasłużyły ciasta Wiktorii 
Łukasiak z Ogrodnik i Oliwii Pietruczuk z Perkowic.

W kategorii młodzieży od 16 do 19 lat zwyciężył Jakub 
Pietruczuk z Perkowic (baranek drożdżowy). Drugą 
nagrodę zdobyła Katarzyna Chotkowska z Dokudowa 
(babka wielkanocna).

Wśród osób dorosłych najwyżej oceniono mazurka 

przygotowanego przez Barbarę Nowaszczuk z Perkowic. 
Druga nagroda przypadła Marcie Bandzerewicz                  
z Dokudowa za babkę, a trzecia Krystynie Machul               
z Woskrzenic Małych za kołacza. Laureaci oprócz nagród 
rzeczowych otrzymali okolicznościowe dyplomy,                  
a publiczność mogła degustować nagrodzone wypieki. (g)

Konkurs kulinarny w Perkowicach
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Drelowski przegląd teatrów obrzędowych to szczególna 
okazja do poznania zwyczajów dawnej wsi, jakiej darmo by 
teraz szukać w podręcznikach gimnazjalnych czy licealnych. 
Z tym większą gwarancją polecamy młodzieży, by słuchała 
uważnie, co mają do przekazania teatry przygotowujące 
nietuzinkowe widowiska na podstawie ustnych przekazów.  
W naszej gminie celuje w tym kilkupokoleniowy teatr 
Lewkowianie, od piętnastu lat stale obecny na przeglądzie   
w Drelowie.

Najwidoczniej jego widowiska mają siłę wyrazu, skoro 
wystawiano je z powodzeniem na przeglądach regionalnych 
w Stoczku Łukowskim i Sejmiku Wsi Polskiej w Tarnogrodzie. 
Bywały też znaczące nagrody.

Tegoroczne widowisko, przedstawione publicznie po raz 
pierwszy w ostatnią niedzielę kwietnia, nosi wieloznaczny 
tytuł "Jaki zasiew, taki plon". Uczestniczy w nim grupa 14 
osób, które sposobem ludowej gawędy obyczajowej próbują 
przypomnieć wszystkie fazy obróbki lnu, rośliny stanowiącej 

podstawę do popularnego ongiś na Podlasiu tkactwa. 
Widowisko rozpoczyna się w stodole, gdzie sędziwa 

gospodyni otrząsa ziarenka lnu z nasion. Mają jej w tym 
pomagać dwie dorodne córki na wydaniu, ale żadna nie 
wykazuje wystarczająco dużo zapału do tego zajęcia. 
Dlatego obie szukają pomocy u sąsiadek. Próba nauki młodej 
mężatki techniki obróbki lnu (od posiania do uzyskania 
włókna) jest dobrą okazją do opowieści oraz przedstawienia 
narzędzi, jakimi kiedyś posługiwano się podczas obróbki 
technicznej tej rośliny. Na scenę powracają odkurzone ze 
strychów klepaczki, łamaczki, pocieraczki i pracze.

Rozmowa w stodole jest też okazją do towarzyskich 
pogwarek wśród żądnych nowości kumoszek i ubicia 
intratnych interesów. Do pracujących kobiet dołącza też 
wioskowy grajek zainteresowany znalezieniem zamożnej      
i robotnej żony dla swego jedynaka. Rozmowa przybiera 
jednak nieoczekiwany zwrot, kiedy muzyk ma odwagę 
powiedzieć gospodyni, co sądzi o zdolności jej córek na 
wydaniu. W efekcie musi salwować się ucieczką, aby nie 
oberwać miotłą od poirytowanej kobiety.

Widowisko będące historią jak to ze lnem bywało, jest 
piętnastym w dorobku Lewkowian. Scenariusz napisała 
Anna Bandzerewicz po rozmowach ze starszymi 
mieszkankami swojej wsi. Uczestnicy obrzędu prezentują 
dawne stroje robocze, czyli lniane koszule, spódnice w typie 
kratówki i płócienne zapaski. Autorka scenariusza sama gra 
jedną z córek gospodyni. Obok niej na scenie można 
oglądać: Halinę Bandzerewicz, Mariannę Niedźwiedź, 
Danutę Bandzerewicz, Mariannę Charewicz, Elżbietę 
Bandzerewicz, Danutę Szydłowską, Halinę Przybysz, 
Albinę Klepacką, Natalię Giez, Zdzisława Marczuka, 
Tadeusza Samociuka, Pawła Kabsa i Krzysztofa 
Szydłowskiego. Jak zapewniają aktorzy Lewkowian, w tym 
roku pokażą się nie tylko w rodzinnej miejscowości. (g)

Nowe widowisko dokudowskich Lewkowian

7 kwietnia br. grono pedagogiczne przygotowało w szkole 
niecodzienne przedstawienie "Tradycje wielkanocne". 
Wzięły w nim udział dzieci z klasy II, I, O i z punktu 

przedszkolnego. Maluchy przebrane za baranki, kurczaczki, 
kurki i zajączki z wdziękiem przedstawiały piosenki                 
i wierszyki związane z Wielkanocą. Dzieci również brały 
udział w konkursach wielkanocnych z jajkiem: śliskie jajeczko 

- ubieranie jajka na czas, niesienie jajka na łyżce, turlanie 
piłeczki oraz rozmaite zagadki wielkanocne. Na koniec 
konkursów Dorota Siłakiewicz podziękowała dzieciom za 

udany występ i poczęstowała je małym upominkiem od 
zajączka. Sprawił on dzieciom wielką radość. (a)

Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym
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Znajomość języków obcych popłaca, szczególnie, gdy 
chce się zwiedzać świat bez stresu. Wiedzą o tym dobrze 
także uczniowie i z tym większą ochotą poznają mowę nie 
tylko sąsiadów. 12 kwietnia zorganizowano w szkole dzień 
języka angielskiego. Na tę okazję uczniowie klasy III 
przygotowali pod kierunkiem Jolanty Madej przedstawienie 
oparte na opowiadaniu Rudyarda Kiplinga "The Elephant's 
Child" ("Słoniątko"). Tytułowe Słoniątko jest bardzo 
dociekliwe i uparte. Nieustannie zadaje pytania swoim 
bliskim i przyjaciołom, a pyta o przeróżne rzeczy. Chce 
wiedzieć, co krokodyl je na obiad. Pewnego dnia spotyka 
ptaka Kolokolo. Idąc za jego radą udaje się nad rzekę 
Limpopo, aby osobiście zapytać krokodyla, co smakuje mu 
na obiad. Spotkanie ma bardzo dramatyczny przebieg, 
ponieważ żarłoczny krokodyl zamierza zjeść niemądre 
Słoniątko. Na szczęście z przykrej opresji ratuje je wąż.        
Z niefortunnego spotkania mały słoń wynosi nie tylko 
nauczkę, aby być ostrożnym, ale też pozostaje mu długa 
trąba. Od tej pory wszystkie słonie mają długie trąby, które 
doskonale wykorzystują w codziennym życiu, Widzowie,      
a szczególnie ci najmłodsi, z przejęciem i zainteresowaniem 

śledzili losy dociekliwego i lekkomyślnego Słoniątka, a po 
występie nagrodzili aktorów głośnymi i długimi brawami.

W trakcie przygotowań do przedstawienia młodzi artyści, 
obok troski o właściwy strój, skupili się nad 
poprawnością wymowy, odpowiednią 
intonacją wypowiadanych kwestii oraz 
nad dopracowaniem ruchu scenicznego. 
Udana dekoracja wykonana przez 
Małgorzatę Klimek dopełniła całości        
i sprawiła, że wszyscy poczuli się niczym 
w dżungli  R. Kiplinga. 

Ostatnim punktem obchodów dnia 
języka angielskiego w Hrudzie był koncert 
piosenki angielskiej w wykonaniu uczniów 
z poszczególnych klas, zaczynając od 
przedszkolaków. Wszyscy bawili się 
doskonale i chyba nie ma lepszej drogi, by 
poszerzyć swoje kompetencje językowe, 
niż zabawa i piosenka. (a)
                                                                           

Szkoła Podstawowa w Hrudzie

Kontynuując wieloletnie tradycje, zespół teatralny Sufler 
ze Szkoły Podstawowej im. W. Chotomskiej w Ortelu 
Książęcym Drugim uczestniczył  22 kwietnia w 41. Bialskich 
Spotkaniach Teatralnych, organizowanych przez BCK. 
Uczennice klas V i VI wystąpiły z przedstawieniem 
przygotowanym na podstawie utworu Wandy Chotomskiej 
"Dziura w moście". Instruktorem i dobrym duchem zespołu 
jest Barbara Ossowska. Premierowy występ miał miejsce 
21 kwietnia przed szkolną publicznością. Gromkimi brawami 
nagrodzono występy aktorów, którzy w zabawny sposób 
przedstawili debaty gminnej rady dotyczące kłopotów 
społeczności lokalnej. Szkoła w Ortelu Książęcym może 
poszczycić się bogatymi tradycjami związanymi z edukacją 
teatralną. 

Od kilkunastu lat starsi i młodsi uczniowie mają możliwość 
rozwijania zdolności aktorskich. Praca z zespołami 
zaowocowała licznymi wyróżnieniami i nagrodami głównymi 
podczas przeglądów. Występy zespołów uświetniały  
szkolne uroczystości. Grupy teatralne wielokrotnie 

występowały też w sąsiednich miejscowościach                     
i zaprzyjaźnionych szkołach. (a)

Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym
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Dni Ziemi obchodzone 22 kwietnia to czas, 
kiedy ludzie na całym świecie łączą siły, aby 
uświadomić wszystkim, że wspaniałe dary 
przyrody trzeba wykorzystywać mądrze - tak, 
aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń. 
Musimy być przyjaciółmi przyrody - ekologami 
i dbać o środowisko. Budzenie wśród dzieci     
i młodzieży współodpowiedzialności za stan 
środowiska w przyszłości, poczucia troski      
o stan czystości najbliższego otoczenia to 
główne cele obchodów Dnia Ziemi w Szkole 
Podstawowej im. Wandy Chotomskiej           
w Ortelu Książęcym 2, które obyły się           
21 kwietnia br. Uczniowie klas starszych 
przygotowali inscenizację, dzięki której 
mogliśmy się dowiedzieć, jakie nasza planeta 
ma dla nas przepiękne dary oraz co ją zatruwa 
i niszczy. Przedstawienie uświetnił koncert  
piosenek o naszej planecie - Ziemi. (a)

 

Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym

Od wielu lat społeczność woskrzenickiej szkoły przykłada 
należytą wagę do dbałości o otaczające środowisko. Nic, 
zatem dziwnego, że uczniowie i pracownicy tej szkoły 
uważają się za przyjaciół Ziemi. Wiedzą, że ochrona przyrody 
to znaczące zadanie dla każdej dziewczynki i chłopca. 
Dlatego nie pozwalają, aby z kranów niepotrzebnie kapała 
woda, nie krzyczą w lesie i nie straszą zwierząt, segregują 
śmieci przed ich wyrzuceniem, nie łamią gałęzi drzew ani 
krzewów, przy wychodzeniu z pokoju wyłączają światło, 
un ika ją  kupowania produktów w p last ikowych 
opakowaniach.  

W ramach obchodów tegorocznego Dnia Ziemi 
przygotowane zostały różne przedsięwzięcia mające 
związek z ekologią. W szkole odbyły się ciekawe konkursy     
i quizy. Przeprowadzona została też akcja Sprzątania Świata 
połączona z segregacją zbieranych śmieci. Na tablicy 
ekologicznej pojawiła się aktualna gazetka z okazji Dnia 
Ziemi i ochrony środowiska. Uczniowie klas IV-VI 
uczestniczyli w obchodach Dnia Ziemi na Wydziale Nauk      
o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej lubelskiego UMCS.   
Mieli tam: zajęcia laboratoryjne, gry terenowe, warsztaty 
graficzne, quizy o energii, poznawali środowisko leśne           

i tajniki meteorologii. Ponadto wzięli udział w konkursie 
plastycznym dotyczącym segregacji odpadów. Obejrzeli też 

w y s t a w ę  
polarną. Nowym 
i  c i e k a w y m  
doświadczeniem 
b y ł a  g r a  
"Baccia". Po tak 
wyczerpujących 
w a r s z t a t a c h  
u c z e s t n i c y  
wycieczki udali 
s i ę  n a  d w u -
godzinny relaks 
d o  O g r o d u  
Bo tan icznego  

UMCS na Sławinku. Podziwiali tam okazy roślin 
egzotycznych  i tych, które można spotkać u nas. Pogoda 
dopisała i przyroda chyba specjalnie się rozbudziła. 
Wspomnienia i ogromny zasób zdobytych informacji zostaną 
na długo w pamięci.(a)

Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych
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Przez pięć dni uczniowie szkoły z Grabanowa uczestniczyli 
w rozmaitych zadaniach proekologicznych, przygotowanych 
z myślą o poszerzeniu wiedzy o przyrodzie i jej ochronie.

24 kwietnia (poniedziałek) - dzień wody
Tydzień Ekologii uczniowie rozpoczęli zajęciami                

z Magdaleną Żychowską, pracownikiem Parku 

Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu". Dotyczyły one roli 
wody w przyrodzie i życiu człowieka, źródeł zanieczyszczeń 
oraz sposobów jej oszczędzania i ochrony.

25 kwietnia (wtorek) - wiosenne porządki
W tym dniu uczniowie wszystkich klas pod opieką 

nauczycieli porządkowali teren szkoły oraz pobocza dróg 
najbliższej okolicy. Prace porządkowe poprzedzone zostały 
pogadankami na temat właściwych zachowań w środowisku 
naturalnym.

26 kwietnia (środa) - pogłębianie wiedzy przyrodniczej 
i ekologicznej

Kolejny dzień poświęcony był rozwiązywaniu rebusów, 
krzyżówek o treści ekologicznej w klasach młodszych. 
Interesujące efekty przyniósł konkurs wiedzy przyrodniczej   
z udziałem uczniów klas IV-VI.

27 kwietnia (czwartek) - Dzień Ziemi
Uczniowie klas IV-VI pod kierunkiem nauczyciela przyrody 

Bożeny Kaliszuk zaprezentowali umiejętności sceniczne   
w inscenizacji z okazji Dnia Ziemi. Ponadto zaprezentowane 
zostały sposoby segregacji odpadów przeznaczonych do 
recyklingu.

28 kwietnia (piątek) - bioróżnorodność Ziemi i jej 
ochrona

Podsumowaniem Tygodnia Ekologii było wykonanie przez 
uczniów plakatów na temat bioróżnorodności naszej  
planety, zagrożeń i ich ochrony. Prace uczniów zostały 
zaprezentowane na korytarzu szkolnym. (a)

Szkoła Podstawowa w Grabanowie

21 kwietnia br. obchodzono w Hrudzie Dzień Ziemi. 
Nadarzyła się wyjątkowa okazja do popularyzacji idei 
ochrony przyrody i postaw ekologicznych zarówno wśród 

dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczniowie klas IV-VI pod 
kierunkiem nauczycielki przyrody Ewy Gali przedstawili 
inscenizację "Ekolandia", propagującą zachowania 
proekologiczne. Dzieci przypomniały, że Ziemia jest 

wspólnym dobrem. Część artystyczna wzbogacona została 
piosenkami wyśpiewanymi przez najmłodsze dzieci z punktu 
przedszkolnego oraz uczniów klas II-III i IV-VI. Dużych           
i małych widzów poruszyła świetna gra aktorów oraz ciekawa 
aranżacja. Po inscenizacji podsumowano szkolny konkurs 
"Jedz zdrowo i myśl kolorowo". 

W kategorii praca plastyczna pierwsze miejsce zdobył 
Szymon Zazula, uczeń klasy II. W kategorii wiersz na temat 
zdrowego stylu życia w klasach 0- III zwyciężyła Aleksandra 
Sucharzewska, natomiast w klasach IV-VI Julia Chomiuk   
z kl. IV. Gratulujemy. (a)

Szkoła Podstawowa w Hrudzie
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Zapał młodzieżowej grupy teatralnej Afisz z Dokudowa   
nie słabnie. Po premierze widowiska "Biuro matrymonialne" 
przygotowała kolejną udaną imprezę.

W rocznicę uchwalenia Konstytucji  
3 Maja młodzi mieszkańcy Dokudowa 
mieli okazję spędzić ciekawie kilka 
godzin. Mimo siąpiącego z przerwami 
deszczu, 33 zawodników (w różnym 
wieku) wystartowało w biegu z prze-
szkodami Dokudowska Katorga. 
Dystans trzech kilometrów najszybciej 
pokonał Łukasz Węda i on zdobył 
puchar ufundowany przez dyrektora 
GOK. Drugi na mecie był Maciej 
Czemierowski, a trzeci Daniel Fuks. 
Organizatorzy docenili starania dwóch 
debiutantów. 8-letni Maciej Bieliński 
otrzymał kask rowerowy, a 12-letni Mateusz Wsuł plecak. 
Obie nagrody ufundowała dyrekcja WODR w Białej 
Podlaskiej. Pogoda pokrzyżowała nieco cykl zabaw               
i pokazów zaplanowanych w plenerze, toteż kontynuowano 
je w świetlicy wiejskiej, gdzie zgromadziła się spora 
gromadka mieszkańców. Na początek ratownik bialskiej 
stacji pogotowia Andrzej Pomorski w towarzystwie strażaka 
Marcina Serhana przygotowali pokaz udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. W pokazie wzięła udział grupka 
uczniów SP i nie był to dla nich czas stracony. Potem szóstka 
młodych tea-kwondzistów pokazała zdolności w sztukach 
walki. Natomiast Tomasz Jarząbkowski i Jakub Śledź 

zaprezentowali się w krótkim recitalu gitarowo - wokalnym. 
Starania młodych z grupy Afisz wsparli dorośli. Członkowie 

z e s p o ł u  L e w k o w i a n i e   
przedstawi l i  w idowisko 
obrzędowe "Jaki zasiew, taki 
plon" z gościnnym udziałem 
ha rmon is t y  Zdz is ława  
Marczuka. Po przedsta-
wieniu nadarzyła się okazja 
d o  ś p i e w a n i a  p i e ś n i  
patriotycznych i ludowych.

N i e d z i e l n y  f e s t y n  
zakończyły zawody w ringo    
i  w s p ó l n e  z d j ę c i a                    
z  B iedronką.  Zdan iem 
obserwato rów impreza  
należała do udanych. Duże 
brawa należą się animatorce 
s t a r a ń  d o k u d o w s k i e j  
młodzieży Aleksandrze 
Majewskiej. (g)
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O otwarciu przedszkola samorządowego mówiło się         
w naszej gminie od kilku lat, choć kilkakrotnie modyfikowano 
plany. Pierwotnie miało być ono zlokalizowane w budynku po 
zarządzie melioracji przy ul. Łomaskiej, ale zbyt duże koszty 
zakupu tego obiektu spowodowały rezygnację z zamiaru. 

Później rozpatrywano możliwość zakupu działki w Białej 
Podlaskiej, aby wznosić na niej przedszkole. W ubiegłym 
roku radni wspólnie z wójtem zdecydowali, że przedszkole 
samorządowe zlokalizowane zostanie w największej 
miejscowości gminnej. Kiedy udało się uzyskać 800 tys. zł 
dotacji unijnej (połowa kosztów inwestycji) jasne było,         
że wiosną br. ruszą prace budowlane. Tak 
też się stało. Przetarg z udziałem ośmiu 
przedsiębiorstw wygrała bialska firma 
Tradbud, którą w realizacji planów 
wspomagać będą Elektra i Insat (prace 
elektryczne i sanitarne).

10  ma ja  w  obecnośc i  w ładz  
samorządowych, wykonawców i mediów 
w Rakowiskach na zbiegu ulic Akacjowej    
i Wspólnej dokonano uroczystego 
rozpoczęcia budowy przedszkola. Wójt 
Wiesław Panasiuk w towarzystwie 
przewodniczącego RG Dariusza 
Plażuka  dokonali symbolicznego 
wmurowania kilku cegieł w powstające 
ściany budynku. – Wybór Rakowisk nie 
był przypadkowy - zapewnia gospodarz 
gminy. - W przeciągu kilku lat powstało 
tutaj duże osiedle mieszkaniowe, co 
spowodowało wzrost liczby mieszkańców 
do 2400 osób. Rocznie rodzi się tu blisko 
trzydzieścioro dzieci, dla których  
po t r zeba  m ie j sca  na  edukac ję  
przedszkolną. W tej chwili 36 pociech       
z Rakowisk uczęszcza do przedszkoli     
w mieście, podobnie jak 131 malców        
z innych miejscowości. Kosztuje nas to sporo, bo aż              
1 mln 200 tys. zł rocznie. Zamiast płacić miastu tak znaczne 
kwoty, postanowiliśmy stworzyć konkurencyjne przedszkole 
gminne. Warto dodać, że aż 342 małych mieszkańców gminy 
Biała Podlaska korzysta z wychowania przedszkolnego       
w punktach i oddziałach przedszkolnych, zorganizowanych 
przy gminnych szkołach podstawowych. Dwa z nich            
(w Sławacinku Starym i Woskrzenicach Dużych) zapewniają 

dzieciom opiekę od godz. 7.30 do 16.30. Powstanie 
przedszkola z prawdziwego zdarzenia (z 90 miejscami) 
umożliwi przyjęcie kilkulatków z: Rakowisk, Terebeli, Sitnika, 
Cicibora Dużego, Grabanowa, a nawet Białej Podlaskiej.

Prezes firmy Tradbud Marian Kukawski zapewnia, że nie 
zawiedzie zaufania i do listopada br. parterowy budynek 
przedszkola będzie gotowy do rozpoczęcia jego 
zagospodarowania. Załogę Tredbudu wspomaga obecnie    
6 skazanych z bialskiego Zakładu Karnego. Są to 
wykwalifikowani murarze, dla których praca na budowie jest 
jednym z elementów resocjalizacji społecznej. 

Obiekt o powierzchni 862 mkw. składał się będzie z: 
czterech sal przedszkolnych (po 60 mkw. każda), sali 
świetlicy, gabinetu dyrektora, sanitariatów, pomieszczenia 
stołówki, szatni, pomieszczeń technicznych, kotłowni, 
magazynu opału i korytarzy.

- Ogromnie się cieszę, z faktu, że oprócz przedszkola, tak 
bardzo potrzebnego młodym rodzinom, Rakowiska 
doczekają się wreszcie własnej świetlicy. Choć to największa 
miejscowość w gminie, nie było dotąd miejsca na spotkania    
i imprezy. Teraz będzie to możliwe – mówi zadowolony 
Dariusz Plażuk, radny z tej miejscowości. Dzięki kwietniowej 
decyzji radnych udało się zamienić działki z prywatną 
właścicielką, dzięki czemu po drugiej stronie budynku 
przedszkolnego, na działce o powierzchni 35 arów dzieci 
otrzymają okazały plac zabaw, a mieszkańcy profesjonalną 
scenę do organizowania festynów.

Z rozpoczętej budowy nowego obiektu zadowolona jest też 
sekretarz gminy Grażyna Majewska. – Wprawdzie 342 
dzieci korzysta z opieki przedszkolnej w naszych placówkach 

oświatowych, ale nie mieliśmy dotąd własnego przedszkola. 
Teraz możemy być konkurencyjni wobec placówek miejskich, 
zważywszy, że nasze przedszkole zostanie solidnie 
wyposażone. W styczniu przyszłego roku ogłosimy konkurs 
na dyrektora przedszkola, który od kwietnia będzie 
rekrutował kadrę placówki i dzieci – twierdzi pani sekretarz. 
(g)

Ruszyła budowa przedszkola samorządowego



Dobra znajomość języka polskiego okazuje się przydatna 
nie tylko podczas dyktanda, kiedy można sprawdzić czy 

udaje się uniknąć pułapek czyhających w trudnych 
wyrazach, ale także przy pisaniu wypracowań czy tekstów do 
gazetki szkolnej. Biegła znajomość języka przydaje się też               
w dorosłym życiu, a podstawą wiedzy jest solidna nauka. 
Niby wszyscy posługujemy się tym samym językiem, ale na 
ile sprawnie dowodzą konkursy polonistyczne, sprawdzające 
dobre opanowanie zasobu słownictwa. 27 kwietnia br.          
w Szkole Podstawowej nr 2 w Białej Podlaskiej, w obecności 
laureatów i zaproszonych gości, miało miejsce uroczyste 
podsumowanie dziewiątej edycji powiatowego konkursu 
"Polonista roku". Nadzór merytoryczny nad przebiegiem 
konkursu sprawowała dr Dorota Piekarczyk z lubelskiego 
UMCS.

Wśród tegorocznych laureatów konkursu znaleźli się 
uczniowie z naszej gminy: Barbara Kosieradzka, uczennica 
kl. VI Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Ciciborze 
Dużym, przygotowywana przez Dorotę Pawluczuk oraz 
Sylwia Adamiuk, uczennica kl. V Szkoły Podstawowej      
im. J. Brzechwy w Sitniku przygotowywana przez Justynę 
Sikorską. Gratulujemy uczennicom i nauczycielkom.(a)                                                                                                                                               
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 Od 27 kwietnia do 26 maja br. można składać                    
w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie 
100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności rolniczej. 

Wnioski o pomoc można składać osobiście, przez 
upoważnioną osobę lub wysłać rejestrowaną przesyłką 
pocztową nadaną w placówkach Poczty Polskiej. 

O wsparcie może starać się osoba fizyczna, która:
- ma nie więcej niż 40 lat (w dniu złożenia wniosku nie 

ukończyła 41 lat)
- posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe
- rozpoczęła urządzanie gospodarstwa rolnego (tzn. stała 

się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne 
o powierzchni co najmniej 1 ha nie wcześniej niż w okresie  
18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie 
pomocy

- przed dniem rozpoczęcia urządzania gospodarstwa: 
- nie wystąpiła m. in. o: przyznanie płatności na podstawie 

przepisów o płatnościach bezpośrednich, pomoc finansową 
na operację typu "Premie dla młodych rolników" w ramach 
PROW 2014-2020, pomoc finansową w ramach PROW 
2007-2013 na działania "Ułatwienie startu młodym rolnikom" 
i "Korzystanie z usług przez rolników i posiadaczy lasów" 
oraz pomoc finansową w ramach PROW 2004-2006 na 
działanie "Ułatwienie startu młodym rolnikom" jak również nie 
wystąpiła o pomoc finansową w ramach Programu SAPARD

- nie była posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych 
obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich 
oznakowanych i siedzib stada

- nie prowadziła działu specjalnego produkcji rolnej.
Młody rolnik nadal ma trzy lata na osiągnięcie wymaganych 

kwalifikacji zawodowych (uzupełnienie wykształcenia), 
liczone od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. 

Wielkość ekonomiczna utworzonego gospodarstwa (SO), 
nie może być mniejsza niż 13 tysięcy euro i większa niż     
150 tysięcy euro. 

Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych        
w gospodarstwie rolnym. Musi być ona co najmniej równa 
średniej krajowej, a w województwach o średniej niższej     
niż krajowa – średniej wojewódzkiej i nie większa niż         
300 hektarów. Przy czym, przynajmniej 70% minimalnej 
wielkości musi stanowić przedmiot własności beneficjenta, 
użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności 
rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego (JST). 

Pomoc nie może zostać przeznaczona na: chów drobiu    
(z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji 
roślin wieloletnich na cele energetyczne, prowadzenie 
niektórych działów specjalnych produkcji rolnej. 

W pierwszej kolejności pomoc przysługuje wniosko-
dawcom, którzy uzyskali największą liczbę punktów, przy 
czym pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał 
co najmniej 12 punktów. 

Beneficjent zobowiązany będzie m.in. do prowadzenia 
uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie, a w wyniku 
realizacji biznesplanu wartość ekonomiczna gospodarstwa 
wzrośnie co najmniej o 10 proc..

Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana     
w dwóch ratach: 

I - w wysokości 80 proc. - po spełnieniu przez beneficjenta, 
w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji                   
o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których 
została wydana ww. decyzja; 

II - w wysokości 20 proc. - po realizacji biznesplanu. (a)



W ćwiczeniach bojowych liczą się szybkość i skuteczność  Publiczność dopingowała działania ochotników

W tym roku najsprawniejszą okazała się 
drużyna z Cicibora Dużego

Na strażaków zawsze można liczyć 
- twierdzi wójt Wiesław Panasiuk

W obchodach strażackiego święta wzięli udział nie tylko radni Druh Marek Łupawka otrzymał dwa odznaczenia

Uczniowie nagrodzeni w konkursie plastycznymMedalami Za zasługi dla pożarnictwa wyróżniono 16 osób.


