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Kalendarium
2 grudnia
Klub kultury w Sworach rozbrzmiewał dziecięcym 

śpiewem. W godzinach wieczornych odbywał się tam 
konkurs piosenki dziecięcej o Srebrny Klucz Wiolinowy. 
Jurorzy wysłuchali 20 wykonawców w trzech kategoriach 
wiekowych, którzy śpiewali piosenki zimowe. Nagrody 
wręczali laureatom radni: Czesław Pikacz, Ryszard 
Olesiejuk i Mariusz Semeryło.

10 grudnia
Wielkim powodzeniem cieszyła się okręgowa wystawa 

gołębi pocztowych zorganizowana w Rakowiskach. Przybyli 
na nią hodowcy z kilku powiatów, prezentując 200 
wyjątkowych gołębi. Częścią wystawy była aukcja, z której 
dochód przeznaczono na cele charytatywne. Gościem 
hodowców gołębi był marszałek województwa Sławomir 
Sosnowski. Spotkał się on z wójtem Wiesławem 
Panasiukiem  i  przewodniczącym RG Dariuszem 
Plażukiem, odwiedzając przy okazji budujące się 
przedszkole gminne. Obiekt zrobił na marszałku duże 
wrażenie. Jego zdaniem pieniądze wydane zostały              
w słusznym społecznie celu.

11 grudnia
W Białej Podlaskiej miały miejsce obrady Bialskopodlaskiej 

Izby Gospodarczej z udziałem przedsiębiorców i wójtów gmin 
powiatu bialskiego. W trakcie obrad wójt Wiesław Panasiuk 
mówił m.in. o planach przygotowania terenów pod inwestycje 
gospodarcze w Sławacinku Starym i Woskrzenicach. 

14 grudnia
Wójt gminy odwiedził Urząd Marszałkowski w Lublinie, 

gdzie podpisywał aneksy do umów na zadania inwestycyjne 
zaplanowane do realizacji w roku 2018.

19 grudnia
W sali konferencyjnej UG odbyła się kolejna sesja 

samorządowa, na którą przybyli licznie uczniowie ze szkół 
gminnych. Rozstrzygnięto bowiem konkurs plastyczny na 
najciekawszą kartkę bożonarodzeniową. Nagrody w postaci 
akcesoriów plastycznych wręczył laureatom wójt Wiesław 
Panasiuk. Uroczysta sesja z udziałem zespołu śpiewaczego 
Sitniczanie była okazją do złożenia najlepszych życzeń 
świątecznych i noworocznych.

21 grudnia
Strażacy z Husinki mają powód do radości. Tego dnia wójt 

Wiesław Panasiuk odwiedził Urząd Gminy w Zalesiu. Dzięki 
sąsiedzkiej umowie podpisanej z wójtem Janem Sikorą, 
jednostka OSP w Husince otrzymała samochód strażacki od 
druhów z Kijowca. W zamian samorząd naszej gminy 
wesprze finansowo modernizację remizy OSP w Kijowcu.

28 grudnia
Bialscy policjanci wzbogacili się o cztery nowe samochody 

opel astra. Trzy z nich ufundowały samorządy powiatu 
bialskiego, przeznaczając na ten cel 100 tys. zł. Uroczyste 
przekazanie kluczyków do nowych pojazdów miało     
miejsce przed KM Policji przy Placu Wojska Polskiego.        
W uroczystości uczestniczył też wójt gminy Wiesław 
Panasiuk. Nowe pojazdy mają korzystnie wpłynąć na 
większą operatywność służb mundurowych.

29 grudnia 
W Urzędzie Gminy obradowali członkowie Zarządu 

Gminnego ZOSP. Dokonali oni podsumowania kończącego 
się roku strażackiego i ustalili harmonogram zebrań 
sprawozdawczych w jednostkach OSP, zaplanowanych na 
styczeń i luty. Nowym wiceprezesem ZG został Zbigniew 
Łochina ze Swór, zaś sekretarzem Piotr Oskwarek ze 
Sławacinka Starego. Gratulujemy wyboru. (g)

Decyzja środowiskowa

Na podstawie art. 104 § 1 i art. 49 ustawy                    
z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),             
w związku z art. 21 ust. 2 pkt. 9, art. 38 oraz art. 85     
ust. 3 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 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.)  
wójt gminy Biała Podlaska zawiadamia, o wydaniu      
27 grudnia 2017 r. decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego 
na rozbudowie fermy indyków, w ilości 960 DJP, na 
działce nr 3, nr 296 i nr 5/1, położonych w Cełujkach, 
planowanego do realizacji przez Pawła Sawczuka, 
zam. Cełujki, 21-500 Biała Podlaska. Z treścią decyzji 
oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem 
warunków realizacji przedsięwzięcia określonych  
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska    
w Lublinie, oraz opinią w zakresie warunków     
realizacji przedsięwzięcia wydaną przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej 
Podlaskiej można zapoznać się w Urzędzie Gminy 
Biała Podlaska, pokój nr 7, w godzinach pracy urzędu, 

30 30tj. poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 7  do 15 , 
 czwartek od 8  do 16, tel. (83) 343-49-50 wew. 169. (a)

14 grudnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Białej 
Podlaskiej fetowano czwartą edycję Gali Kultury powiatu 
bialskiego. Była ona okazją do wręczenia nagród, odznaczeń      
i wyróżnień animatorom kultury. Medale Zasłużony dla powiatu 

bialskiego odebrały dwie instruktorki GOK: Agnieszka 
Bieńkowska, choreograf i kierownik artystyczny zespołów 
tanecznych Figiel i Macierzanka oraz Agnieszka Borodijuk, 
śpiewająca w trzech zespołach: Barwinek, Jutrzenka                  
i Sokotuchy. Ponadto Anna Bandzerewicz odebrała 
wyróżnienie dla filii GBP w Dokudowie uzyskane w konkursie 
bibliotek "Ocalić od zapomnienia". Gratulujemy. (g)
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32. sesja Rady Gminy, zwołana na 19 grudnia 2017 r., 
rozpoczęła się od wręczenia nagród laureatom gminnego 

konkursu plastycznego na bożonarodzeniową kartkę 
świąteczną. Wpłynęło nań 128 prac dzieci z punktów 
przedszkolnych i szkół naszej gminy. W najmłodszej 
kategorii wiekowej zwyciężyła 6-letnia Maja 
Romaniuk z Grabanowa. Drugą nagrodę zdobyła    
4-letnia Maja Stepczuk, a trzecią 4-letnia Livia 
Cydejko (obie z Woskrzenic Dużych). W młodszej 
grupie wiekowej (7-9 lat) najwyżej oceniono kartkę 
8–letniej Olgi Szczuchniak z Grabanowa. Drugą 
nagrodę uzyskała 9-letnia Olivia Adamiuk z Sitnika, 
zaś trzecią 7-letnia Amelia Wasilewska z Hruda.     
W starszej grupie wiekowej (10-13 lat) zwyciężyła   
11-letnia Julia Teodoruk z Sitnika. Drugą lokatę 
uzyskała 11-letnia Julia Byczuk z Grabanowa,          
a trzecią 13-letnia Anna Sosnowska z Ortela 
Książęcego. 

W grupie gimnazjalistów najciekawszą kartkę 
przygotował 15-letni Maciej Grunwald. Drugą 
nagrodę zdobyła 15-letnia Amelia Michaluk,             

a trzecią 15-letnia Żaneta Dowhun (wszyscy z PG               
w Ciciborze Dużym). 

Zaproszony na sesję zespół Sitniczanie wykonał kilka 

nastrojowych kolęd, a radni przełamali się opłatkiem, życząc 
sobie wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.

W części roboczej radni uchwalili zmiany w budżecie 
gminy na 2017 r. Dotyczyły one: 50 tys. zł subwencji 
oświatowej na koszty odpraw nauczycieli, 85 tys. zł 
uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości gminnych,           
16 tys. zł uzyskanych z podatku transportowego i 24 tys. zł 
dotacji wojewody na wyposażenie gabinetów profilaktyki 
zdrowotnej w szkołach: Grabanowa, Ortela Książęcego 
Drugiego, Sitnika i Styrzyńca. Jednogłośnie zaakceptowano 
też uchwałę o zmianie wieloletniej prognozy finansowej 
gminy. Radni pozytywnie odnieśli się do uchwały dotyczącej 
pomocy finansowej dla gminy Zalesie. Dotyczy ona 
przekazania 7 tys. zł na modernizację remizo - świetlicy        
w Kijowcu, za co tamtejsza jednostka OSP przekaże 
jednostce strażackiej z Husinki dotychczas używany 
samochód bojowy. Akceptację uzyskała też uchwała 
dotycząca przyjęcia do realizacji planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla gminy.

Sekretarz gminy Grażyna Majewska przedstawiła 
założenia do uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania     

i  rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek 
przedszkolnych i szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie. 
Przyjęta pod koniec listopada 2017 r. ustawa o finansowaniu 
placówek oświatowych ma uszczelnić wydawanie finansów 
publicznych. Radna Danuta Paluch z Dokudowa zauważyła, 
że poprzez wprowadzenie tej ustawy, od nowego roku 
niepubliczna placówka z Dokudowa, prowadzona przez 
stowarzyszenie "Nasza Szkoła" straci 50 tys. zł. Dlatego 
apelowała do władz gminy o wsparcie szkoły o taką kwotę, 
aby placówka nie utraciła płynności finansowej. Radni 
przychyli się do wniosku o ustalenie stawki godzinowej za 
świadczenie usług opiekuńczych nad osobami starszymi       
i wymagającymi pielęgnacji. Ustalona ona została na          
13 zł 17 gr. Na koniec sesja wiceprzewodnicząca RG 
Agnieszka Sęczyk zapoznała radnych z apelem 
wicemarszałka Sejmu Stanisława Tyszki o społeczny 
sprzeciw przeciwko planom PiS upartyjnienia ordynacji 
wyborczej do samorządów, a wójt Wiesław Panasiuk złożył 
zebranym najlepsze życzenia świąteczne. (g)

Z obrad samorządu
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12 listopada roku ub. w bialskim Starostwie Powiatowym 
miała miejsce gala podsumowująca dziesiątą edycję 

konkursu "Czysta Ziemia". Jego celem jest rozpowszechnie-
nie wśród dzieci i młodzieży właściwej postawy ekologicznej, 
szczególnie wobec problemu ochrony środowiska przed 
zanieczyszczeniem odpadami. Uczestnictwo w konkursie 
"Czysta Ziemia" jest stałym punktem w działaniach Szkoły 
Podstawowej w Sworach, która tradycyjnie, jak co roku staje 
w szranki ze szkołami z całego powiatu. Tym razem zdobyła 
czwartą nagrodę.

Do głównych zadań w ramach konkursu należały działania 
w zakresie edukacji ekologicznej, zbiórka odpadów 
nadających się do ponownego wykorzystania, sprzątanie 
najbliższego otoczenia oraz inne inicjatywy proekologiczne. 

W ramach działań z zakresu edukacji ekologicznej  
uczniowie SP w Sworach pod okiem koordynatorek 

konkursu: Ewy Dzialuk i Iwony Gałamaga 
złożyli wizytę w Zakładzie Zagospodarowania 
Odpadów, w trakcie której dowiedzieli się jak 
prawidłowo segregować odpady oraz jak 
ograniczyć ich powstawanie. Uczniowie brali 
również udział w lekcji ekologicznej w Nad-
leśnictwie Biała Podlaska oraz w spotkaniu      
z pracownikiem Parku Krajobrazowego 
Podlaski Przełom Bugu. Ponadto, w szkole 
prowadzone były cykle zajęć i warsztatów 
ekologicznych kształtujących właściwe 
postawy uczniów względem środowiska, 
akademie i inscenizacje ekologiczne oraz 
turnieje wiedzy i konkursy o tej tematyce. 
Bardzo ważnym aspektem działań w konkursie 
jest zbiórka odpadów nadających się do 
recyklingu. W okresie od kwietnia do końca 
października uczniowie SP w Sworach zebrali: 
637,3 kg baterii i akumulatorów, 5680 kg szkła, 
3260 kg plastiku, 4544 kg makulatury, 762,6 kg 
puszek aluminiowych, 734 kg nakrętek PET, 
6760 kg złomu, 2490 kg zużytego sprzętu 
elektronicznego, 200 zużytych tonerów 

drukarskich oraz 151 kg odpadów niesegregowalnych. 
Trzeba przyznać, że z każdą edycją coraz trudniej jest zebrać 
najwyżej punktowaną liczbę odpadów, ponieważ niemal 
każda rodzina przekazała już jakąś ilość makulatury, baterii 
czy sprzętu elektronicznego w poprzednich edycjach. 

Nie mniej jednak, nie zrażamy się trudem, który trzeba 
włożyć w to, aby zająć czołowe miejsce w konkursie,             
a najważniejszą dla nas nagrodą jest to, że dzięki naszym 
działaniom Ziemia wokół nas jest czystsza, a uczniowie 
naszej szkoły mają świadomość tego jak dbać o środowisko. 
(a)

Szkoła Podstawowa w Sworach

W rozstrzygnięciu trwającego ponad pół roku konkursu 
ekologicznego szkoła zdobyła jedno z pięciu wyróżnień. 
Nagrodę poprzedziły liczne zadania m.in.: kwietniowy 
tydzień ekologii w szkole, inscenizacja z okazji Dnia 
Ziemi, konkurs "Zwiastuny wiosny", spotkanie                
z pracownikiem Parku Krajobrazowego "Podlaski 
Przełom Bugu" Magdaleną Żychowską, czerwcowy 
wyjazd do Nadleśnictwa Biała Podlaska, wycieczka 
krajoznawcza do Zakopanego, realizacja innowacji 
pedagogicznej "Dbam o zdrowie" z cyklicznymi 
zadaniami miesięcznymi, październikowa wycieczka po 
regionie: Jabłeczna - Sławatycze - Romanów, wyjazd do 
bialskiego PEC, udana akcja zbiórki zużytego sprzętu 
elektrycznego, udział w akcji "Sprzątanie świata"            
i sadzenie nowych krzewów przy szkole. W zaplano-
wanych działaniach uczestniczyła zgodnie cała 
społeczność szkolna. Bogaty program rozmaitych 
działań oraz imponujące rezultaty zbiórki surowców 
wtórnych zostały docenione przez komisję konkursową 
"Czystej Ziemi". (a)

Szkoła Podstawowa w Grabanowie
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Świąteczne kolędowanie z wędrówką od domu do domu 
powoli odchodzi w cień. Warto, zatem przypominać 
najmłodszym tradycje ludowe sprawiające radość w okresie 
świąt Bożego Narodzenia. Prawdziwi kolędnicy posługiwali 
się wieloma rekwizytami, a jednym z najistotniejszych była 
szopka z ruchomymi postaciami Bożej Rodziny, pastuszków 

czuwających przy żłobie i Trzech Króli przybywających         
z darami. W pierwszej dekadzie grudnia staraniem 
Gminnego Ośrodka Kultury do Hruda zawitała niecodzienna 
wystawa 16 bożenarodzeniowych szopek, przygotowana 
przez Aleksandra Szołuchę, emerytowanego nauczyciela  
z Wisznic. Historyk z wykształcenia, regionalista z pasji 
pierwszą szopkę wykonał w wieku dziecięcym. Była to 
maleńka szopka z kory, ustawiana pod choinką. Praca 
zawodowa nauczyciela odsunęła nieco majsterkowanie na 

plan dalszy, ale niestrudzony autor powrócił do niego po 
przejściu na emeryturę. 

Wystawa w Hrudzie miała pokazać zwiedzającym piękno 
ludowej tradycji. Prezentowane szopki wykonane zostały      
z naturalnych materiałów: deszczułek, wysuszonej słomy, 
sianka i papieru. Przez tydzień mogli je podziwiać młodzi 

mieszkańcy Hruda, a 7 grudnia 2017 r. na spotkanie              
z autorem do klubu kultury przyszli uczniowie klas 0-III i VI-VII 
wraz z nauczycielami ze SP w Hrudzie. Wysłuchali oni 
interesującej opowieści o tradycji kolędowania, obejrzeli 
szopki, podziwiali rekwizyty kolędnicze m.in. kozę                  
i wykonaną z kłosów pszenicy kolędę, a także zaśpiewali 
kilka pastorałek. Dwugodzinne spotkanie z Aleksandrem 
Szołuchą pozwoliło poznać praktykowane kiedyś na 
Podlasiu zwyczaje świąteczne. (g)

Szopki w Hrudzie

Rozgłos towarzyszący działalności tkaczek z Hruda dawno 
przekroczył granice naszej gminy. Przyczyniła się też do tego 

znacząco Barbara Chwesiuk, projektantka i właścicielka 
firmy odzieżowej Bialcon. Zauroczona pięknem pereborów 
tkanych w pracowni im. Stanisławy Baj, włączyła je do 
kolekcji odzieży z lnu. Pokaz części tej kolekcji miał miejsce 
podczas ubiegłorocznego święta pereboru w Hrudzie. Nic 
zatem dziwnego, że autorki ornamentów tkackich zostały 
zaproszone w grudniu ub. roku do bialskiej kawiarni 
Rabarbar na spotkanie przygotowane przez Stowa-
rzyszenie Przez Pryzmat w ramach Piątkowych Pogaduch. 

W sympatycznej atmosferze snuły ciekawą opowieść o tym, 
jak wątek przeplata się z osnową, czyli o tkackim kunszcie 

wytwarzania tkanin.  Przybyli na spotkanie mogli spróbować 
tkania na prawdziwych krosnach, albo wypleść sobie mini 
chodniczek na małych, ręcznych krosienkach.

W kawiarni Rabarbar gościły: Zofia Jówko, Marianna 
Sawczuk, Marianna Jówko, Maria Charwacka, Regina 
Nestoruk oraz instruktor GOK Jolanta Zając.

Warto dodać, że dziełem tkaczek z Hruda są ozdobne 
krajki, fartuszki, serwetki, a także współczesne gadżety jak 
krawaty, muszki i futerały na telefon. (g)
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Betlejem jest w Nas! Pod takim tytułem uczniowie 
przygotowali przedstawienie bożonarodzeniowe. W nastrój 
świąteczny wprowadziła kolęda, "Gdy śliczna Panna" 
zagrana na skrzypcach przez Victorię Ajziuk z kl.V. 
Przedstawienie rozpoczęło s ię  od 
zaprezentowania kilku scenek, w których 
zostało zaprezentowane współczesne, 
niestety, spotykane podejście do obchodów 
Bożego Narodzenia – zaaferowanie 
przygotowaniami, brak zainteresowania 
świętami, obojętność, skupienie wyłącznie 
na własnych potrzebach. Przedstawienie 
było próbą skłonienia do refleksji nad 
przeżywaniem Świąt Bożego Narodzenia. 
Uczniowie pod kierunkiem nauczycielek 
Joanny Biegajło i Katarzyny Kozłowskiej 
fantastycznie wcielili się w przydzielone im 
role. Oprawa muzyczna pod kierunkiem 
Krzysztofa Olesiejuka, z grą na ksylofonie 
Wiktora Rutkowskiego z kl.VI wzmocniły 
treści przekazywane przez małych aktorów. 
Po skończonym występie dyrektor Beata 
Zydlewska  z łożyła zgromadzonym 
najlepsze życzenia bożonarodzeniowe. 
Podzieliła się opłatkiem z nauczycielami, 
rodzicami oraz gospodarzami klas. Na 
koniec wszyscy śpiewali razem kolędy. 

Optymistycznie podążajmy za słowami "Świat potrzebuje 
miłości", miłości, którą dostaliśmy w darze w dniu Bożego 
Narodzenia. My musimy tylko przyjąć tę miłość i dzielić ją       
z innymi". (a)

Szkoła Podstawowa w Grabanowie

20 grudnia 2017 r. miało miejsce spotkanie wigilijne 
szkolnej społeczności z Hruda. Rozpoczęło się ono 
przemową dyrektora Jacka Kisiela. Dyrektor złożył 
wszystkim najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających 
się świąt Bożego Narodzenia. W świąteczny nastrój 
wprowadzili wszystkich: uczeń klasy VI Adrian Borowski 
wierszem K. Chojeckiej "Ten nastrój" i uczennica klasy IV 
Aleksandra Sucharzewska, która zaśpiewała piosenkę 
Shakina Stevens`a "Merry Christmas Everyone".                  

Z bożenarodzeniowym przesłaniem dla uczniów, nauczycieli, 
rodziców i babć wystąpili uczniowie klas I, III, IV i V, 
prezentując jasełka oraz przepiękne kolędy. Uczniowie        
w specjalnie przygotowanych kostiumach i w pięknej 
scenografii przedstawili sceny narodzin Chrystusa. Zgodnie 
z tradycją byli, więc: św. Józef, Maryja, Trzej Królowie, 
pasterze, dzieci i piękne Anioły, które zstąpiły tego dnia       
na Ziemię. Były także nawiązania do współczesności 
(szczególnie rozbawiające publiczność). Mali aktorzy           

z przejęciem odtworzyli powierzone im role. Spektakl, 
zawierający zarówno partie mówione, jak i śpiewane 
(widzowie mogli usłyszeć znane kolędy), został ciepło 
przyjęty przez zebranych i nagrodzony gromkimi brawami. 
Przygotowania do przedstawienia trwały trzy tygodnie. 
Uczniowie poświęcili wiele czasu na próby i przygotowania, 
tym bardziej, że poza nauką tekstu, uczyli się śpiewać, aby   
w pełni oddać radość z narodzenia Pana. Na koniec 
widowiska uczeń klasy VI Arkadiusz Wasiluk wierszem 
"Wesołych Świąt" złożył zgromadzonym najlepsze życzenia: 
"z Gwiazdką pod świeczek łuną jasną życzcie sobie – 
najwięcej zwykłego, ludzkiego szczęścia". Przedstawienie 
zostało przygotowane pod kierunkiem: Sylwii Kempki, 
wychowawczyni klasy III oraz Marzeny Łozińskiej, 
wychowawczyni klasy I. Oprawę muzyczną kolęd 
przygotowała Katarzyna Nowosadzka, zaś piosenkę          
w j. angielskim Jolanta Madej. Dekorację wykonały: 
Małgorzata Staniszewska i Wiesława Denis. Jasełka        
w wykonaniu dzieci wprowadziły wszystkich w świąteczny 
nastrój. Pięknym i oryginalnym występem podbiły serca 
publiczności. Potem dyrektor J. Kisiel zaprosił na scenę 
przybyłych gości: instruktora GOK Jolantę Zając, która 
pochwaliła dzieci za wykonanie wielu kolęd oraz zespół 
obrzędowo - śpiewaczy z klubu kultury GOK w Hrudzie, który 
zaprezentował kolędy mniej znane, ale nastrojowe i piękne. 
Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Nie zabrakło 
sympatycznych prezentów. Goście szkoły otrzymali choinkę 
z pierników, która długo będzie przypominała o tym 
wyjątkowym spotkaniu. Na jego finał proboszcz parafii          
w Hrudzie ks. Jarosław Grzelak odmówił modlitwę i wszyscy 
mogli podzielić się opłatkiem. Rozdawały go dziewczynki      
z oddziału przedszkolnego przebrane za aniołki. (a)

Szkoła Podstawowa w Hrudzie
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Ze Świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele pięknych 
zwyczajów. Jednym z nich jest inscenizacja o Bożym 
Narodzeniu zwana Jasełkami. 21 grudnia w szkole odbyła się 
inscenizacja Jasełek bożonarodzeniowych.

W przedstawieniu wzięli udział reprezentanci wszystkich 
klas. Uroczystość przygotowała nauczycielka Helena 
Bielecka. Dzieci z zaangażowaniem wcieliły się w swoje role, 
doskonale oddając klimat wydarzeń betlejemskiej nocy.    

Nie zabrakło przebudzenia pasterzy w środku nocy                
i obwieszczenia im radosnej nowiny, udziału Aniołów, 
pokłonu trzech mędrców ze Wschodu. Uroku dodały 
inscenizacji kolędy i pastorałki w wykonaniu uczniów klas 
starszych. Przedstawienie, na które zaproszeni byli także 
rodzice, przybliżyło oglądającym tajemnicę wcielenia Syna 
Bożego i wprowadziło wszystkich w nastrój zbliżających się 
świąt Bożego Narodzenia. (a)

Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym Drugim

W drugim tygodniu grudnia dzieci z punktu przedszkolnego 
SP zgodnie z przedświąteczną tradycją upiekły pyszne, bogato 
dekorowane pierniczki. Z pomocą Henryki Szendel, babci 
jednego z przedszkolaków, praca z przygotowaniem wypieków 
szła sprawnie i bez trudu. Przedszkolaki mieszały składniki, 
wygniatały ciasto według przepisu pani Henryki. Dzieciom 
bardzo podobało się wykrawanie świątecznych kształtów: 
choinek, gwiazdek i aniołków przy pomocy foremek. Uciechy 
było więcej, kiedy przygotowane ciasta trafiły do pieca. Zapach 
pieczonych pierniczków wprawił wszystkich w świąteczny 
nastrój. Gdy ciasteczka były już gotowe, dzieci przystąpiły do 
ich dekorowania lukrowymi pisakami i barwnymi posypkami. 
Zabawa była doskonała, a pierniczki udały się przepiękne. (a)

 

Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym Drugim
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W początkach grudnia społeczność szkolną w Sitniku 
odwiedził gość z wielkim worem prezentów. Dzieci były mile 

zaskoczone, a Mikołaj odezwał się do nich w te słowa: - 
Bardzo się cieszę, że mogłem was odwiedzić i w tym roku 
szkolnym. Wiem, że czekaliście na mnie i wspaniale się 
przygotowaliście na mój przyjazd. Wasze gorące przyjęcie    
i głośny śpiew kolęd ucieszyły moje serce. Zimowa sceneria 
w waszej sali sprawiła, że poczułem się jak w domu. Bardzo 
wam za to dziękuje! Pamiętam, jak rozwoziłem prezenty      
w zeszłym roku, a tu już kolejna zima i zbliżają się święta.       
A to może oznaczać tylko jedno: zbliżam się ze swoimi 
pomocnikami, żeby sprawić wam radość i obdarować 
prezentami! Tak jak Wam opowiadałem, u mnie na Dalekiej 
Północy przygotowania idą pełną parą. Elfy dokładnie 
przygotowują prezenty, renifery trenują i rozgrzewają się do 
podróży a ja wciąż podjadam smakołyki w mikołajkowej 
kuchni. Już wkrótce znowu się spotkamy, przyjadę moimi 
saniami oraz zacznę rozwozić prezenty grzecznym 
dzieciom. Moje elfy wszystko widzą i opisują w swoich 
notesach. Ale pamiętajcie, musicie być nadal grzeczni           
i pomagać innym. Wiem, że mnie nie zawiedziecie, bo 
jesteście wspaniali. Coś czuję, że w tym roku przywiozę wam 
coś wyjątkowego… (a)

Szkoła Podstawowa w Sitniku

Od wielu lat w szkole podtrzymywane są mikołajkowe 
tradycje. 5 grudnia 2017 r. dzieci z oddziału przedszkolnego, 
klasy I i III wraz z wychowawczyniami: Sylwią Kempką, 
Marzeną Łozińską i Dorotą Chachulską wybrały się do 
bialskiego kina "Merkury". Czekało tam na dzieci wiele 
atrakcji, zapewnionych przez Animatorów Dobrej Zabawy. 
Podczas spotkania integracyjnego z uczniami różnych szkół, 
uczestnicy tańczyli na widowni z Mikołajem i Śnieżynką. 
Odbyły się też zabawy i konkursy, podczas których dzieci 
wykazały się dużą aktywnością i sprytem. Wszyscy, którzy    
w nich uczestniczyli, zdobyli ciekawe nagrody i upominki. Na 
finał dzieci obejrzały film animowany "Mała Wielka Stopa". 
Natomiast uczniowie klasy IV z wychowawczynią Katarzyną 
Nowosadzką zorganizowali mikołajkowy wyjazd do kina 
Cinema 3 D na wzruszający film animowany "Coco". W kinie 
czekały na nich słodkie niespodzianki, które zakupili rodzice. 
Dzień zapisał się w pamięci dzieci i uczniów bardzo 
pozytywnie i z pewnością wiele osób chciałoby go powtórzyć. 
(a)

Szkoła Podstawowa w Hrudzie

Szkoła Podstawowa w Hrudzie

6 grudnia 2017 roku w punkcie przedszkolnym miało 
miejsce spotkanie mikołajkowe połączone z dniem otwartym. 
Oprócz przedszkolaków uczestniczyli w nim rodzice               
i nauczyciele. Mikołajki rozpoczęły się częścią artystyczną 
przygotowaną przez Wiesławę Denis i Alinę Panasiuk. 
Przedszkolaczki śpiewały piosenki i recytowały wierszyki 
poznane w szkole. Część artystyczna zakończyła się 
prezentacją umiejętności z języka angielskiego, którego 
dzieci uczą się pod kierunkiem Jolanty Madej. Największą 
niespodzianką były dla maluchów odwiedziny św. Mikołaja. 
Przywitały go ze śpiewem na ustach. Mikołaj po rozmowie     
z dziećmi obdarował je prezentami. Dzień mikołajkowy 
zakończył się spotkaniem integracyjnym rodziców i dzieci 
przy wspólnym stole. (a)
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Klub kultury GOK w Sworach był organizatorem piątej 
edycji konkursu piosenki dziecięcej „O srebrny klucz 
wiolinowy". 

Debiut konkursu miał 
miejsce w 2008 r. Potem 
była trzyletnia przerwa 
do wznowienia w 2011 r. 
Organizatorom przy-
świecał cel rozśpiewania 
d z i e c i ,  r o z w i j a n i a 
wrażliwości muzycznej   
i wymiany doświadczeń. 
Te g o r o c z n a  e d y c j a 
odbywała się 2 grudnia 
2017 r.  pod tytułem 
„Z imowa p iosenka" . 
P rzys tąp i ł o  do  n ie j        
15 solistów i 5 duetów. 
J u r y  w  s k ł a d z i e : 
Mirosław Mielniczuk, 
A r k a d i u s z  J u ź k o           
i  A n d r z e j  S t ę p k a 
oceniało wykonawców  
w trzech kategoriach wiekowych. W najmłodszej kategorii 
Sikorki (I-III klasa szkoły podstawowej) pierwsza nagroda 
przypadła Piotrowi Karmaszowi ze Szkoły Podstawowej    
w Woskrzenicach Dużych za piosenkę, „Kiedy przyjdzie 
sroga zima"(przygotowany przez Ewę Mierzejewską – 
Wojtkowską).Drugą nagrodę uzyskał duet: Zuzanna 
Lichaczewska i Paulina Chalimoniuk ze SP w Styrzyńcu za 
piosenkę „Pani zima" (przygotowany przez Agatę 

Zbaracką). Trzecia nagroda trafiła do Mai Bujnik ze SP 
Grabanowie  za  p iosenkę  „Z imowa wy l i czanka" 
(przygotowana przez Dorotę Woźny). 

W drugiej kategorii Boćki (IV- VI klasa szkoły podstawowej) 
pierwsze miejsce zdobyła Wiktoria Szczepanowska ze SP 
w Sławacinku Starym za piosenkę „Rymy do zimy" 
(przygotowana przez Teresę Olesiejuk). Drugie miejsce 
uzyskał Dawid Tyburski ze SP w Sitniku za piosenkę „Sen   
o świętym Mikołaju" (przygotowany przez Krzysztofa 
Olesiejuka). Trzecie miejsce wyśpiewał duet: Paulina 
Jaskólska i Karolina Treska ze SP w Sworach za piosenkę 
„Maluje zima" (przygotowany przez Barbarę Konkol). 

W trzeciej kategorii Skowronki (VII klasa szkoły 
podstawowej oraz klasy gimnazjalne) pierwsza nagroda 
trafiła do Emilii Stefaniuk ze SP w Woskrzenicach Dużych 
za piosenkę „Rymy do zimy" (przygotowana przez Elżbietę 
Ceniuk). Drugą nagrodę zdobyła Weronika Treska ze SP   
w Sworach za piosenkę „Pada śnieg" (przygotowana przez 

Barbarę Konkol), natomiast trzecią Amelia Bagłaj z PG     
w Sworach za piosenkę „Coraz bliżej święta" (przygotowana 
przez Barbarę Konkol). Jurorzy przyznali też nagrodę 
specjalną. Otrzymała ją Wiktoria Szczepanowska ze SP    
w Sławacinku Starym. Nagrody wręczali laureatom: dyrektor 
GOK Dariusz Chorąży, radny powiatowy Czesław Pikacz 
oraz radni gminni Ryszard Olesiejuk i Mariusz Semeryło. 
(a)

Konkurs wokalny w Sworach

Na dwa tygodnie przed Świętami Bożego Narodzenia uczniowie z klas VI i VII 
Szkoły Podstawowej w Hrudzie pod opieką: Jolanty Madej i Joanny Tomczuk 
uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez miejscowy klub kultury 
GOK. Podczas warsztatów, poprowadzonych przez Jolantę Zając i panie           
z pracowni tkackiej, dzieci wykonywały papierowe jeżyki oraz łańcuchy z bibuły    
i słomek, nadające się na ozdoby choinkowe. Wykonanie ich wymagało 
zaangażowania, skupienia i cierpliwości ze strony dzieci. Szczególnie trudne 
było zwijanie na ołówku i sklejanie jeżyków oraz składanie w harmonijkę 
kawałków bibuły. Na szczęście efekty starań zrekompensowały uczniom trud       
i przeciwności, z jakimi się borykali. Wykonane jeżyki i łańcuchy zabrali do szkoły, 
aby ozdobić nimi świąteczne drzewko. (a)

Klub kultury w Hrudzie
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19  g rudn ia  w  S i tn i ku  m ia ł y  m ie j sce  Jase łka 
bożonarodzeniowe przygotowane przez Elżbietę Iwanicką  
i Krzysztofa Olesiejuka. Brali w nich udział uczniowie klas 
VI – VII. Przedstawienie było wyjątkowe. Dzieci z dużym 

zaangażowaniem odgrywały swoje role i przeżywały magię 
Świąt Bożego Narodzenia. Jak powszechnie wiadomo, 

właśnie grudniowe święta są najbardziej rodzinnymi              
i ciepłymi, pozwalającymi poczuć serdeczność i miłość 
wszystkich wokół. Dzieci i dorośli z niecierpliwością  
oczekują ich nadejścia. Uczniowie  przygotowywali jasełka                  

z zaangażowaniem i zapałem. Ku uciesze rodziców, 
przedstawi l i  w p ięknych st ro jach h is tor ię       
narodzin Dzieciątka Jezus, oprawioną kolędami        
i pastorałkami. Na koniec życzenia świąteczno – 
noworoczne złożyła społeczności szkolnej dyrektor 
Marzena Demeszko. Podczas tej uroczystości 
dyplomami i nagrodami rzeczowymi zostali 
wyróżnieni uczniowie, którzy uczestniczyli w kon-
kursie ekologicznym „Czysta ziemia" (34 osoby).  
Nie zapomniano też o innych zdolnych uczniach. 
Mateusz Laszuk został laureatem trzeciego stopnia 
ogólnopolskiego konkursu z języka angielskiego 
„Olimpiada wiedzy Archimedes – Lingua. Plus". 
Sylwia Adamiuk zajęła drugie miejsce w ogól-
nopolskim konkursie „Zapobiegajmy pożarom".

Julia Teodoruk zwyciężyła w gminnym konkursie 
„Bożonarodzeniowa kartka świąteczna". Dawid 
Tyburski w piątej edycji konkursu piosenki 

dziecięcej o „Srebrny klucz wiolinowy" zdobył drugą nagrodę. 
Do konkursu przygotowywał go Krzysztof Olesiejuk. (a)

Szkoła Podstawowa w Sitniku

Dzieci ze szkoły w Styrzyńcu włączyły się w XIII edycję 
ogólnopolskiej zbiórki żywności "Tak, pomagam!", 
organizowaną przez Caritas Diecezji Siedleckiej. Zbiórka 
żywności z długim terminem przydatności trwała przez kilka 
dni. Zebrane dary zostały przekazane Caritas w Białej 
Podlaskiej. Produkty zostały przekazane przed Świętami 
Bożego Narodzenia osobom w trudnej sytuacji materialnej    
z diecezji siedleckiej. Ogólnopolska akcja wolontaryjna 
została wpisana jako stały element szkolnej społeczności. To 
piękny przykład miłosierdzia i dzielenia się z drugim 
człowiekiem. (a)

Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu 

Święta Bożego Narodzenia i oczekiwanie, jakie im 
towarzyszy, są zawsze czasem niezwykłym. Wyzwala w nas 
w sposób szczególny uczucia życzliwości i dobroci. 

W widoczny sposób stajemy się bardziej wrażliwi na los 
drugiego człowieka. Uczniowie z Woskrzenic Dużych, ich 
rodzice i nauczyciele inspirowani inicjatywą Szkolnego Klubu 
Wolontariatu, po raz pierwszy przystąpili do ogólnopolskiej 
akcji "Szlachetna Paczka". Po zapoznaniu się z potrzebami 
wielu rodzin, wybrano jedną, której zdecydowano się pomóc, 
zaspokoić codzienne potrzeby i spełnić choćby w niewielkim 
stopniu jej marzenia. 

Akcję rozpoczynano z obawami o sprostanie wyzwaniu, ale 
wątpliwości wolontariuszy szybko się rozwiały. Uczniowie, 
oraz ich rodzice podjęli skuteczne starania, a ich ofiarność, 
szczerość i bezinteresowność przerosła oczekiwania.         
W szkole udało się zebrać wszystkie produkty, jakich 
potrzebowała wybrana rodzina. Pakowanie 11 paczek 
sprawiło też wiele radości. Wolontariusze dostarczyli je do 
potrzebującej wsparcia rodziny. Samorząd Uczniowski i Klub 

Wolontariatu dziękują wszystkim ofiarodawcom za 
zrozumienie i wrażliwość na los drugiego człowieka. (a)

Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych



W połowie grudnia ub. roku rozstrzygnięty został w Lublinie 
międzynarodowy konkurs fotograficzny "Dzieła mistrzów 
inspiracją współczesnej fotografii". Wpłynęło nań 491 prac     

z 41 ośrodków. Wśród laureatów 
znalazło się dwóch młodych 
fotografików z gminy Biała 
P o d l a s k a ,  w y c h o w a n k ó w 
M a ł g o r z a t y  P i e k a r s k i e j .         
13-letnia Agnieszka Struk         
z Worońca otrzymała drugą 
nagrodę w kategorii wiekowej   

12 – 13 lat za zdjęcie 
" M a r t w a  n a t u r a  z a 
lustrem", zaś 14 – letni 
A d a m  P i e k a r s k i            
z Grabanowa zdobył 
wyróżnienie w kategorii 
w iekowe j  14 -16  l a t       
za zdjęcie "Ostatnia 
wieczerza na plaży". 
Gratulujemy. (g)
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Święta Bożego Narodzenia określamy słusznie 
cudownym czasem, pełnym ciepła i miłości, kiedy gasną 
wszelkie spory, jak śpiewa artysta. Przygotowania do świąt 
podejmuje niemal każdy, aby spędzić je w gronie 
najbliższych osób. Poczyniły je również przedszkolaki          
z oddziału przedszkolnego w Woskrzenicach Dużych. 

Mali artyści pod kierunkiem Sylwii Koszołko przygotowali 
przepiękne Jasełka, które przypomniały o najważniejszej 
tajemnicy. Stało się szkolną tradycją, że najmłodsi 
wychowankowie wprowadzają kolegów i koleżanki               
w atmosferę świąt narodzenia Syna Bożego, wcielając się    
w wybrane postaci nowotestamentowe. 

Mali aktorzy zachwycili umiejętnościami aktorskimi, 
pięknymi strojami, a wspaniała scenografia wprowadziła 
zebranych w świąteczny nastrój. W ten sposób przeszliśmy  

z wytężonej pracy umysłowej do łagodnego zadumania 
świątecznego. 21 grudnia 2017 r. uczniowie, grono 
pedagogiczne oraz rodzice, dzięki ogromowi pracy włożonej 
w przygotowanie występu, trafili do Betlejem. Miejsce 
narodzenia Jezusa to miejsce wyjątkowe, szczególnie zaś 
szkolne, które powstało dzięki zaangażowaniu wielu osób, 
małych i dużych. Nie zabrakło w nim Maryi i Józefa 
wędrujących i poszukujących miejsca dla siebie, zastępów 
anielich, pastuszków i królów. Śpiewy, tańce aniołów, czy 
przybycie monarchów z podarunkami dla nowonarodzonego 
Maleństwa wywołało w każdym z nas najcieplejsze myśli.     
Z wielkim zachwytem oglądano to jedyne w swoim rodzaju 
przedstawienie. Jednak największe emocje wzbudziło ono  
w najmłodszych pociechach szkoły z dwóch grup punktu 
przedszkolnego. Na zakończenie rodzinno – szkolnego 
spotkania, w atmosferze pełnej miłości i życzliwej radości 
dyrektor szkoły Anna Maksymiuk złożyła gościom, 
pracownikom oraz uczniom bożonarodzeniowe życzenia. 
Czas oczekiwania upłynął również na wykonywaniu ozdób 
bożonarodzeniowych. Dzięki zaangażowaniu dzieci oraz 
rodziców po raz kolejny zorganizowano w szkole kiermasz,  
w którym królowały choinki, bombki, aniołki. W tym roku odbył 
się również konkurs szopek. Wspaniałe prace z ruchomymi 
postaciami, podświetlane delikatnym światłem na pewno 
połączyły pokolenia. Twórcze działania podjęte przez 
społeczność szkolną wprowadziły wszystkich w świąteczny 
nastrój. Szkoda, że Boże Narodzenie jest tylko raz w roku. (a)

Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych
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Nieczęsto spotyka się ludzi, którzy w wieku kilkunastu lat 
przejawiają wyjątkowe zdolności w wielu dziedzinach            
i dokładnie wiedzą, czego oczekują od życia. Przykład       
17-letniej Moniki Mielnickiej z Cicibora Dużego dowodzi 
jednak, że niektórzy korzystają ze szczególnego daru losu.

Monika realizuje się w kilku dziedzinach i czerpie z tego  
nie lada radość. Zdolności w nauce przejawiała jeszcze        
w ciciborskim gimnazjum, które dwa lata temu ukończyła ze 
średnią 5,3. Obecnie uczy się w Liceum Ogólnokształcącym 
im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej, 
osiągając bardzo wysoką średnią ocen. 
Poważnie myśli o studiach aktorskich i wszystko 
wskazuje na to, że ma ku temu podstawy. 
Współpracuje, bowiem z bialskim teatrem 
„Słowa", z którym zagrała w dwóch komediach 
A. Fredry „Damy i huzary" oraz „Pan Jowialski". 
Dzięki castingowi udało się jej trafić na plan filmu 
„Powidoki" A. Wajdy i zagrać w nim epizodyczną 
rólkę. Natomiast w minionym miesiącu jeździła 
na premierę filmu krótkometrażowego „Odbicie" 
w reżyserii E. Zielonki. Monika wystąpiła tam u 
boku Agaty Buzek, grając jej zbuntowaną córkę 
Martynę. Film nakręcony został jesienią ub. roku             
w Warszawie na podstawie scenariusza           
A. Koschmieder. Stanowi rodzaj podróży        
w głąb toksycznej relacji matki z córką. 

Dodać warto, że podczas nauki w gimnazjum 
Monika próbowała sił jako scenarzystka              
i reżyserka. Najpierw nakręciła film „Szkoła        
z przyszłością", a potem „Muzyczna zamieszka", 
przypominającego przypadek nieżyjącego już piosenkarza 
Kazimierza Grześkowiaka. Zaśpiewał on satyryczną 
piosenkę „Panny z Cicibora", za którą potem przyjeżdżał 
przepraszać, co mu się nie do końca udało. Film zyskał 
przychylne oceny, a nawet trzecią nagrodę w konkursie 
„Historie bliskie". Rok temu Monika otrzymała w Gdyni 
wyróżnienie w konkursie „Młode Albatrosy 2016" za 
wrażliwość społeczną, umiejętność patrzenia na świat oraz 
wytrwałość w integracji lokalnej społeczności. W tym roku 
licealistka wzięła udział w tzw. Kameralnym Lecie, czyli 
warsztatach filmowych, które organizowane są w Radomiu. 
Tam zagrała w dwóch spotach promujących bezpieczeństwo 
na drodze. Spoty te mają pomóc policji w prowadzeniu akcji 

„Smart Stop". Grała w „Metodzie na wnuczka", wyłudzając 
pieniądze przez telefon. Drugi spot prewencyjny miał 
pokazywać, że jadąc choćby rowerem należy skupić się na 
drodze, a nie rozmawiać przez telefon. Kolejnym krokiem     
w przygodzie młodej aktorki były warsztaty teatralne             

w Warszawie z Zofią Schwinke. W spektaklu „Ten 
obcy" udało się jej zagrać jedną z głównych ról. To 
jeszcze nie koniec artystycznych przygód młodej 
mieszkanki Cicibora Dużego. We wrześniu br. 
wystąpiła w trzeciej edycji charytatywnego koncertu 
„Dance with me- zatańcz ze mną", w którym u boku 
międzyrzeckiego trenera Mateusza Wysokińskiego 
zatańczyła do melodii z filmu „50 twarzy Greya".

O nieprzeciętnych zdolnościach Moniki Mielnickiej 
świadczą też l iczne nagrody w konkursach 
edukacyjnych o skali ogólnopolskiej. Spełnia się też 
doskonale na niwie sportowej. Biega w sztafecie i jest 
członkinią szkolnej drużyny lekkoatletycznej. Osiąga 
świetne rezultaty w biegach długodystansowych. 
Cieszy to bardzo rodziców. Anna i Mirosław 
Mielniccy też mają artystyczne zamiłowania. 
Występują od lat w zespole śpiewaczym Zorza, a Anna 
udziela się jeszcze w wielokrotnie nagradzanym 
zespole Sokotuchy.

Monika marzy o studiach aktorskich i chciałaby kiedyś 
zagrać w zagranicznym filmie. - Najbardziej odnalazłabym 
się w filmach spokojnych. Bardzo lubię pokazywać emocje. 
Raczej nie interesują mnie role komediowe – mówi o sobie. 

W „Odbiciu" częściowo nie musiałam grać. Mogłam być po 
prostu sobą. Jak wiadomo, kariera wymaga poświęceń. 
Jestem na nie przygotowana, a poważnych wyzwań się nie 
boję. Bardzo lubię wychodzić do ludzi, zawierać nowe 
przyjaźnie, dzielić ich pasje. Mam świadomość, że zainte-
resowania teatralne i filmowe to zaledwie początek długiej 
drogi. Jeśli zostanę studentką szkoły teatralnej, zrobię 
wszystko, aby spełnić dziecięce marzenia – dodaje Monika. 
Trzymamy kciuki za jej powodzenie. W styczniu zdolna 
nastolatka zasiadła w jury „Bialskiego talentu", konkursu 
organizowanego przez portal Biała24. (g)

Nietuzinkowe zainteresowania mieszkanki Cicibora Dużego
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Bajka wędruje po świecie,
Dzisiaj do nas zawitała.
Drogie dzieci dobrze wiecie,
Że was bajka pokochała.

Tak rozpoczął się międzynarodowy dzień postaci z bajek  
w punkcie i oddziale przedszkolnym w Woskrzenicach 
Dużych. Tego dnia przedszkolaki wyruszyły w bajkową 
podróż pełną zagadek, ciekawych atrakcji i niespodzianek. 
Sale zamieniły się w baśniową krainę, gdzie można było 
spotkać m.in.: księżniczki, Supermenów, strażaka Sama, 
Pirata z Karaibów, Czerwone Kapturki, Królową Śniegu, Elzę, 
Jasia i Małgosię, rycerzy, krasnoludków oraz inne postaci 
bajkowe. Spotkanie rozpoczęto przedstawieniem "Królewna 
Śnieżka". Po nim były zabawy wymagające wykazania się 
znajomością treści znanych i mniej znanych bajek. Dzieci 
rozwiązywały zagadki, rozpoznający bajkę po rekwizycie       
i przeczytaniu fragmentu książki. Uczestniczyły też w quizie  
o bajkach, muzycznych zgadywankach, zabawach 
ruchowych i prezentacji dziecięcych przebrań. Okazało się, 
że przedszkolaki  bardzo dobrze znały bajki i świetnie radziły 
sobie z zadaniami. Międzynarodowy dzień postaci z bajek był 
doskonałą okazją do rozwijania zainteresowań czytelniczych 

wśród dzieci. Wartościowe książki kształcą w dzieciach 
odpowiednie postawy moralne, rozwijają dziecięcą fantazję, 
pamięć, bogacą słownictwo, dlatego też warto wybierać 

bajki, gdzie dobro zwycięża, a zło zostaje ukarane. Czytajmy 
więc małym dzieciom, a starsze zachęcajmy do 
samodzielnego czytania. (a)

Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych

Święta Bożego Narodzenia to bardzo przyjemny                
i beztroski czas, kiedy spędzamy go w gronie najbliższych, 
obdarowujemy się prezentami i biesiadujemy przy suto 
zastawionym stole. Jednak nie wszyscy mają tyle szczęścia. 
Są wokół nas osoby, których nie stać na świąteczne potrawy, 
a co dopiero na podarunki. Dlatego też samorząd uczniowski 
Szkoły Podstawowej w Hrudzie zorganizował świąteczną 
akcję charytatywną pod wymownym hasłem "Podaruj radość 
na święta". Jej celem było zebranie słodyczy, zabawek oraz 
produktów spożywczych dla najbardziej potrzebujących 
rodzin. Uczniowie poprzez udział w akcji uczyli się 
życzliwości i umiejętności dzielenia się z innymi. Ten mały 
gest sprawił, że na twarzach obdarowanych dzieci oraz ich 
bliskich zawitały uśmiech i radość. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy wsparli naszą akcję. (a)

 Szkoła Podstawowa w Hrudzie 

30 listopada w Szkole Podstawowej w Rossoszu 
dokonano podsumowania współzawodnictwa sportowego 
szkół powiatu bialskiego za rok 2016/2017. Jurorzy oceniali 
wyniki 24 szkół. W kategorii szkół podstawowych do 100 
uczniów pierwsze miejsce po raz czwarty z rzędu zajęła 
Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych z wysoką 
liczbą 528 punktów. Do wyróżniających się sportowców 
szkoły, którzy walnie przyczynili się do zajęcia tak wysokiej 
pozycji należy zaliczyć: Krystiana Kajkę, Łukasza 
Koszołkę, Piotra Kaździoła, Karolinę Semeniuk, 
Weronikę Kostyrę, Julię Kaździoł i Wiktorię Koszołko.    
W wyróżnionej szóstce na czwartym miejscu znalazła się 
Szkoła Podstawowa z Cicibora Dużego, zdobywając 221 
punktów. Szóste miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa          
z Ortela Książęcego która, uzyskała 200 punktów. Najlepsze 
szkoły otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz okazałe puchary. 
Dyplomy i nagrody specjalne od starosty Mariusza Filipiuka 
odebrali też: dyrektor Anna Maksymiuk i nauczyciel           
wf Dariusz Duklewski. Gratulujemy. (a)

Nasi w czołówce powiatu



Str. 14 Nr 1

Duże, małe, kolorowe, puchate i mięciutkie, pluszowe 
misie zagościły 24 listopada 2017 r. u woskrzenickich 
przedszkolaków. Tego dnia grupy: Biedronek, Żabek              
i Pszczółek obchodziły Światowy Dzień Pluszowego Misia.  

Od rana panowała wielka radość, bo każdy miał przy sobie 
ukochanego ulubieńca. Przybyły misie małe i duże, białe        
i brązowe, a każdy wyjątkowy i niepowtarzalny. Miś 
Pluszowy, nie jest zwykłą, zabawką. Nie, nie! - mówią słowa 

piosenki:  "Taki miś, po to misiem jest, żeby było kogo tulić, 
kiedy pada deszcz, żeby mieć coś do targania i wytarcia 
łez…" Uroczysty dzień rozpoczął się od poznania historii 
Pluszowego Misia i przedstawienia go całej grupie.       

Dzieci zaśpiewały piosenkę o Misiu Uszatku, 
zadedykowaną pluszakom i zaprosiły do wspólnej 
zabawy przy utworze "Jadą, jadą misie". Miłym 
akcentem był konkurs z wiedzy o misiach oraz 
ulubione zawody sportowe z udziałem swoich 
bohaterów. Dzieci układały puzzle i wykonały pracę 
plastyczną "Mój Miś". Kiedy wszyscy byli już 
naprawdę zmęczeni, miłą i słodką niespodzianką były 
degustacje misiowego przysmaku "małego co nieco", 
czyli pysznego i zdrowego miodku. Zorganizowano 
również konkurs recytatorski "Mój przyjaciel Miś". 
Uczestniczyły w nim dzieci z klas I-III oraz 
przedszkolaki. Wszystkie pięknie recytowały  
wybrane wiersze o misiach. Jury wyłoniło laureatów   
z poszczególnych grup wiekowych. Podsumowanie   
i rozdanie pamiątkowych dyplomów oraz nagród 
nastąpiło w Dniu Pluszowego Misia. Ku zdziwieniu 
dzieci wielki pluszowy niedźwiedź przybył do szkoły, 
aby pogratulować uczestnikom i wręczyć wspólnie    
z panią dyrektor dyplomy i nagrody. Podziękował za 

udział w konkursie i zaprosił dzieci do wspólnej zabawy. 
Zabawa w misiowej krainie wszystkim sprawiła ogromną 
radość, a dzień upłynął  w doskonałym humorze wszystkim 
uczestnikom. (a)

Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych

Minęły już cztery miesiące roku szkolnego 2017/2018.  We 
wrześniu odbywały się lekcje poświęcone bezpieczeństwu 
uczniów w drodze do i ze szkoły. To jeden z priorytetów szkoły 
w Woskrzenicach Dużych. Rodzicom i nauczycielom leży   
na sercu zdrowie dzieci. Z tego względu nauczyciele 
wielokrotnie powracają w trakcie zajęć edukacyjnych 
i wychowawczych do tematyki bezpieczeństwa 
.Uczniowie, znając zasady właściwego zachowania 
się na drodze, są w stanie uniknąć  niebezpiecznych 
sytuacji. Szkoła podejmuje szereg działań mających 
na celu ich utrwalanie. 21 listopada  ub. r. odbyło się 
spo tkan ie  z  zas tępcą  dy rek to ra  WORD- 
Arkadiuszem Maksymiukiem. Zaproszony gość 
przybl iżył  dzieciom specyfikę działalności 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz 
przeprowadził pogadankę na temat bezpiecznego 
poruszania się po drodze i przechodzenia przez 
jezdnię. Szczególną uwagę zwrócił na noszenie 
przez dzieci  znaków odblaskowych, które 
n i e j e d n o k r o t n i e  r a t u j ą  ż y c i e .  C i e k a w i e 
poprowadzone spotkanie, poparte wieloma 
przykładami z życia zawodowego dyrektora 
Maksymiuka podobało się i zaktywizowało dzieci  
do wypowiedzi oraz dzielenia się spostrzeżeniami. 
Była to także okazja do podsumowania konkursu 
plastycznego zorganizowanego przez bibliotekę 
szkolną "Bezpieczna droga do szkoły oczami 
uczniów Szkoły Podstawowej w Woskrzenicach 
Dużych". Niespodzianką dla laureatów były cenne nagrody, 
których sponsorem był Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego, czyli pakiety BRD (kask, plecaki, oświetlenie 

rowerowe, książeczki, opaski odblaskowe). Otrzymali je:  
pierwsze miejsce Natalia Chacewicz z klasy II, drugie 
miejsce Amelia Koszołko z klasy 1 i trzecie miejsce 
Wiktoria Koszołko  z klasy III.

Spotkanie minęło w ciepłej i przyjaznej atmosferze,           

a informacje i udzielone przestrogi dotyczące właściwych 
zachowań na drodze, na pewno pozwolą wszystkim uczniom 
na bezpieczne pokonywanie drogi do szkoły i domu. (a)

Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych
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Od 1 stycznia 2018 roku we wszystkich państwach 
członkowskich UE będą obowiązywały zmienione przepisy 
rozporządzenia (UE) nr 639/2014 dotyczące płatności          
z tytułu zazielenienia. Zmiany wprowadzone zostały 
rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/1155      
z dnia 15 lutego 2017 r. Zmiany dotyczą przede wszystkim 
dywersyfikacji upraw oraz obszarów EFA.

Dywersyfikacja upraw
Do 2017 r. obszary, na których wysiewana była 

mieszanka nasion uznawane były za jedną uprawę, 
niezależnie od poszczególnych rośl in zawartych                  
w mieszance np. mieszanki zbożowe, mieszanki 
strączkowo-zbożowe, mieszanki strączkowo-słonecznikowe 
były zaliczane do tej samej uprawy – uprawy mieszanej.     
Od 2018 r. obszary, na których wysiane zostaną mieszanki 
nasion będą uznawane za oddzielne uprawy, pod 
warunkiem, że będzie można ustalić, że gatunki z różnych 
mieszanek nasion różnią się od siebie. Oznacza to,             
że w przypadku uprawy w jednym gospodarstwie np.: 
mieszanki jęczmienia jarego z owsem siewnym, mieszanki 
żyta ozimego z wyką kosmatą, uprawy takie będą traktowane 
jako oddzielne uprawy.

Uprawy różnych roślin na bardzo małych powierzchniach, 
np. rośliny warzywne lub zioła, dotychczas musiały być 
oddzielnie wskazywane we wniosku o przyznanie płatności. 
Od tego roku za jedną uprawę – uprawę mieszaną – zostaną 
uznane obszary, na których prowadzone będą obok siebie 
odrębne uprawy, z których każda ma powierzchnię mniejszą 
niż 0,1 ha (łączna powierzchnia może być większa od 0,1 ha). 

Obszary proekologiczne - EFA
Elementy krajobrazu 
Zmiany wprowadzane unijną i krajową nowelizacją 

dotyczą m.in. ujednolicenia parametrów elementów 
krajobrazu w odniesieniu do: 

· żywopłotów, pasów zadrzewionych, zadrzewień 
liniowych i rowów, dla których określono maksymalną 
szerokość do 10 m – w tym zwiększono szerokość rowów 
zaliczanych do EFA z 6 m do 10 m;

· oczek wodnych oraz zagajników śródpolnych    
(ang. field copses), włączając w to drzewa, zakrzaczenia       
i kamienie, do maksymalnej wielkość 0,3 ha, w tym 
zwiększono powierzchnię oczek wodnych zaliczanych do 
EFA z 0,1 ha do 0,3 ha (roślinność nadbrzeżna wlicza się do 
powierzchni oczka wodnego);

· stref buforowych i miedz – połączono te obszary      
w jedną kategorię oraz, tak jak w przypadku miedz, określono 
limit 20 m szerokości dla stref buforowych zaliczanych do 
EFA;

· pasów gruntów kwalifikujących się do płatności 
wzdłuż obrzeży lasu – w przypadku pasów, na których nie jest 
prowadzona produkcja zwiększono ich maksymalną 
szerokość do 20 metrów. Dotychczas szerokość ta wynosiła 
10 metrów zarówno dla pasów z produkcją, jak i bez 
produkcji.   

Jednocześnie w odniesieniu do pojedynczych drzew        
i zadrzewień liniowych zrezygnowano ze szczegółowych 
paramentów określających średnicę korony drzew                 
i odległości między tymi koronami.

Zgodnie z nowymi przepisami rozporządzenia (UE)        
nr 639/2014 istnieje możliwość wykorzystania jako EFA tych 
elementów krajobrazu, które przekraczają parametry 
określone w przepisach UE kwalifikujące dany element do 

EFA. Oznacza to, że w przypadku posiadania w gospo-
darstwie np. zagajnika śródpolnego o powierzchni 0,35 ha, 
rolnik będzie mógł zadeklarować ten element jako EFA, ale 
tylko do powierzchni 0,30 ha. Dotychczas taka możliwość nie 
była dopuszczona, gdyż w przypadku przekroczenia przez 
dany obiekt wielkości określonej w przepisach UE, cały 
element nie był kwalifikowany do EFA.

Międzyplony lub okrywa zielona
Od 2018 roku za międzyplony lub okrywę zieloną            

w ramach EFA uznawane będą również wsiewki roślin 
bobowatych w uprawę główną. Do roku 2017 istniała tylko 
możliwość wsiewania traw. Zmienione przepisy UE 
wprowadzi ły  obowiązkowy wymóg utrzymywania 
międzyplonów lub okrywy zielonej przez okres, co najmniej   
8 tygodni, dając jednocześnie państwom członkowskim 
możliwość dostosowania terminu siewu do warunków 
wynikających z położenia geograficznego. W związku z tym 
konieczne było dostosowanie przepisów krajowych w tym 
zakresie, które wprowadzają dwie możliwości realizacji 
wymogów dotyczących międzyplonów ścierniskowych:

· wysiew w okresie od 1 lipca do 20 sierpnia                 
i  u t rzymanie międzyplonu,  co najmnie j  do dnia                    
15 października (dotychczas do 1 października, bo 
obowiązywał  6- tygodniowy okres u t rzymywania 
międzyplonów) lub

· wysiew w okresie od 1 lipca do 20 sierpnia                 
i utrzymanie międzyplonu przez co najmniej 8 tygodni od dnia 
wysiania mieszanki roślin. 

W drugim wariancie rolnik będzie zobowiązany do 
złożenia Oświadczenia, w którym wskaże dzień wysiewu 
mieszanki, aby możliwe było określenie terminu, do kiedy 
międzyplon musi być utrzymany na polu. Oświadczenie 
będzie składane do kierownika biura powiatowego ARiMR   
w terminie 7 dni od dnia wysiewu mieszanki. 

Wprowadzenie odstępstwa od konieczności utrzymania 
międzyplonu ścierniskowego do dnia 15 października 
poprzez wcześniejszy jego wysiew i utrzymanie przez okres 
8 tygodni pozwala na realizację praktyki EFA i jednocześnie 
zapewnia rolnikom większą elastyczność w zakresie 
podejmowania decyzji produkcyjnych.

Terminy wysiewu i utrzymania międzyplonu ozimego 
pozostają bez zmian – siew w terminie od dnia 1 lipca do dnia 
1 października i utrzymanie do dnia 15 lutego kolejnego roku.  

Zaostrzenia na obszarach EFA
W celu ochrony i poprawy różnorodności biologicznej 

zgodnie z celami zazielenienia, wprowadzony zostaje od 
2018 roku zakaz stosowania środków ochrony roślin na 
następujących obszarach proekologicznych, tzw. EFA 
produkcyjnych: 

· gruntach ugorowanych,
· międzyplonach lub okrywie zielonej,
· uprawach wiążących azot,
· pasach gruntów kwalifikujących się do płatności 

wzdłuż obrzeży lasu, na których prowadzona jest produkcja.
Jeżeli międzyplon lub okrywa zielona utworzone będą 

poprzez wsiewki traw lub roślin strączkowych w uprawę 
główną, zakaz ten obowiązuje od momentu zbioru uprawy 
głównej przez co najmniej 8 tygodni lub do momentu siewu 
następnej uprawy głównej. Regulacje dotyczące zakazu 
stosowania środków ochrony roślin wynikają wprost              
z przepisów UE.

Agnieszka Sęczyk

Doradztwo rolnicze



Tymi słowami 22 grudnia 2017 roku rozpoczął się 
koncert kolęd, na którym spotkali się: uczniowie, 

n a u c z y c i e l e ,  p r a c o w n i c y  s z k o ł y 
podstawowej i gimnazjum w Sworach oraz 
rodzice. Nad całością koncertu czuwała 
katechetka Małgorzata Skrzypczak. 
Piękną scenografię wykonały wspólnie: 
I w o n a  G a ł a m a g a  i  M a ł g o r z a t a 
Skrzypczak.  

W tym roku uczniowie obu szkół mieli 
za zadanie przygotować jedną tradycyjną 
kolędę (przynajmniej trzy zwrotki). Zanim 
koncert rozpoczął się na dobre, Kacper 
Panasiuk z klasy siódmej oraz Marta 
Romaniuk z klasy trzeciej gimnazjum 
przypomnieli  krótką historię: skąd 
wywodzą się kolędy, a także jaka jest 
tradycja śpiewania kolęd w naszym kraju. 
Dowiedzieliśmy się, że polskie kolędy są 
najpiękniejsze pod względem treści           
i melodii. Ponadto w porównaniu z innymi narodami, tych 
kolęd mamy najwięcej. Prezentację talentów muzycznych 
rozpoczęli nasi milusińscy, czyli 3 i 4-latki. Dziewczynki, jako 
aniołki (brokat sypał się z przebrań jak gwiezdny pył), 
chłopcy, jako mali pastuszkowie zaśpiewali dość trudny 

utwór "A wczora z wieczora". Kolejnych wykonawców 
zapowiadali prowadzący koncert (Kacper Panasiuk            

i Marta Romaniuk), siedząc przy symbo-
licznym wigilijnym stole, na którym leżał biały 
opłatek i paliła się świeca Caritas, a obok stała 
choinka. Uczniowie do swoich występów 
przygotowali się bardzo dobrze. Jedni śpiewali  
z podkładem muzycznym, inni a'capella, 
sześciolatki przygrywały same na trójkątach      
i marakasach. Zosia Baranowska z kl. III b 
przygrywała kolegom na gitarze, zaś Wiktoria 
Szupiluk z klasy szóstej na skrzypcach. Nie 
zabrakło okazj i  do popisów solowych. 
Weronika Treska z kl. VII, Martyna Werbińska 
z kl. VII oraz wspomniana Wiktoria Szupiluk, 
jako przerywniki pomiędzy klasami wykonały 
przepięknie kolędy współczesne. Po wierszu 
"Dlaczego są święta Bożego Narodzenia?" 
przewodniczące samorządu uczniowskiego 
oraz dyrektorzy obydwu szkół złożyli wszystkim 

życzenia. Koncert zakończyli nauczyciele i pracownicy 
szkół odśpiewując kolędę "Wśród nocnej ciszy" (otrzymali 
brawa na stojąco). Mamy nadzieję, że dzięki takim 
koncertom uczniowie będą umieli śpiewać coraz więcej 
kolęd. (a)

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia sala 
gimnastyczna szkoły w Sławacinku Starym była miejscem 
wzruszającego widowiska. Dzieci wystawiły Jasełka 
przygotowane pod kierunkiem ks. Mariusza Barana, 
Izabeli Głowackiej i Teresy Olesiejuk. Spotkanie 
rozpoczęli uczniowie klasy VII, wykonując "Cichą noc"       
w kilku językach. Kolęda przeplatana była instrumentalnym 
wykonaniem kolęd przez siostry z klasy III b Laurę i Julię 
Jankowskie. W przedstawienie zaangażowani byli 
uczniowie klas 0 – IV, którzy wcielając się w swoje role, 
przybliżyli zebranym istotę świąt Bożego Narodzenia.        
O oprawę muzyczną zadbali uczniowie klasy V i VII,            
a piękne, polskie kolędy w ich wykonaniu wprowadziły 
licznie zebranych w świąteczny nastrój. Mali aktorzy   
zostali nagrodzeni długimi brawami. (a)

Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Sworach

Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym


