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Kalendarium
1 listopada
Na wszystkich cmentarzach naszej gminy zapłonęły
lampiony i znicze. W Dzień Wszystkich Świętych wyraziliśmy
hołd bliskim, którzy odeszli ze świata żywych, ale na trwale
pozostali w naszej pamięci.
4 listopada
W gminie odbyła się druga tura wyborów samorządowych,
w których mieszkańcy wybierali wójta spośród dwóch
kandydatów: Wiesława Panasiuka (PSL) i Kamila
Paszkowskiego (PiS). Decyzją wyborców, wójtem został
Wiesław Panasiuk, rozpoczynając piątą, tym razem
pięcioletnią kadencję.
11 listopada
W ó j t W. P a n a s i u k u c z e s t n i c z y ł w g o d z i n a c h
przedpołudniowych w miejskich obchodach Święta
Niepodległości na placu Wolności, zaś po południu wziął
udział w podobnej uroczystości gminnej, zorganizowanej
w Sworach. Po nabożeństwie za ojczyznę, delegacje złożyły
kwiaty pod pomnikiem 10-lecie odzyskania niepodległości
w centrum Swór, skąd pochód otwierany przez orkiestrę
strażacką z Łomaz przeszedł do szkoły. Tam odsłonięta
została tablica Polaków spod znaku Rodła, zaś w hali
sportowej odbyła się okolicznościowa akademia. Jednym
z jej punktów jej był program artystyczny w wykonaniu
uczniów SP z Grabanowa, zwycięzców konkursu na
najciekawszą akademię szkolną z okazji 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystości
wzięła udział liczna reprezentacja mieszkańców gminy.
Nadarzyła się okazja, aby wręczyć nagrody uczniom
startującym w konkursach związanych z rocznicą odzyskania
niepodległości.
15 listopada
Wójt gminy uczestniczył w uroczystym ślubowaniu
uczniów klas pierwszych SP w Ciciborze Dużym.
Uroczystość ślubowania pierwszaków na sztandar szkoły
miała równie uroczysty charakter w innych szkołach naszej
gminy w: Grabanowie, Hrudzie, Ortelu Książęcym Drugim,
Sitniku, Sławacinku Starym, Sworach i Woskrzenicach
Dużych. Pierwszaki oprócz legitymacji szkolnych otrzymały
upominki od rodziców.
16 listopada
Wójt Wiesław Panasiuk spotkał się z łowczym
okręgowym PZŁ Romanem Laszukiem. Rozmawiano m.in.
o dzierżawie obwodów łowieckich na terenie gminy oraz
planach myśliwych na przyszły rok.
17 listopada
Gościnne progi pracowni tkackiej w Hrudzie podejmowały
wielu gości z różnych stron kraju. Tego dnia rozstrzygnięta
została dziewiąta edycja konkursu "Tkactwo w dolinie Bugu
i Krzny". Impreza początkowo gminna urosła do rangi
ogólnopolskiej. Rozgłos towarzyszący poczynaniom tkaczek
z Hruda sprawił, że prace nadsyłają autorki z całego kraju.
W tym roku wpłynęło ich aż 35. Wręczeniu nagród
towarzyszyły prezentacje śpiewacze oraz ﬁlm dokumentalny
"Lecą paździory" zrealizowany na podstawie widowiska
obrzędowego zespołu Lewkowianie.

20 listopada
Odbyła się inauguracyjna sesja RG. W jej składzie
znalazło się ośmiu nowych radnych. Podczas pierwszego
posiedzenia samorządu (transmitowanego na żywo) radni
przyjęli zaświadczenia potwierdzające ich wybór oraz złożyli
ślubowanie. Złożył je także wójt gminy. W głosowaniu tajnym
wybrano przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego
rady. Zostali nimi (podobnie jak w poprzedniej kadencji):
Dariusz Plażuk reprezentujący Rakowiska i Agnieszka
Sęczyk reprezentująca Sitnik.
21- 23 listopada
80 wolontariuszy w różnym wieku (uczniowie, nauczyciele,
instruktorzy GOK i członkowie zespołów artystycznych)
uczestniczyło aktywnie w zbiórce produktów żywnościowych, w ramach akcji charytatywnej "Pomóż dzieciom
przetrwać zimę". Prowadzono ją w sklepach Białej Podlaskiej
i przed kościołem pw. św. Antoniego, a także w: Ciciborze
Dużym, Dokudowie, Hrudzie, Rakowiskach i Sworach.
Oﬁarodawcy okazali się nad wyraz hojni. Zebrane produkty
(1100 kg) zostały policzone, a następnie dowiezione
potrzebującym (głównie osobom samotnym i schorowanym).
Dostarczaniem paczek do domów zajęli się pracownicy GOK
oraz wspomagający ich strażacy. To kolejny piękny gest
wobec osób potrzebujących wsparcia.
22 listopada
Wójt gminy spotkał się z dyrektorami placówek
oświatowych oraz lekarzem stomatologii Hanną Szponar,
wyrażającą chęć bezpłatnego przeglądu stanu uzębienia
uczniów wszystkich szkół gminnych. Warunkiem
przeprowadzenia akcji jest jednak dowóz dzieci na leczenie
zębów do gabinetu stomatologicznego w Piszczacu.
28 listopada
W Starostwie Powiatowym rozstrzygnięty został konkurs
ekologiczny "Czysta Ziemia" z udziałem 36 szkół, w tym 6
z gminy Biała Podlaska. Od połowy kwietnia do końca
października uczestniczyły one w specjalnych lekcjach
i warsztatach podnoszących świadomość ekologiczną oraz
zbierały surowce wtórne. Ich ilość mogłaby przyprawić
czytelników o zawrót głowy. Zdaniem jurorów, trzy szkoły
podstawowe z: Grabanowa, Hruda i Styrzyńca zasłużyły na
wyróżnienia. Pozostałe otrzymały radioodtwarzacze za
udział w konkursie. Nagrodzono także najaktywniejszych
uczniów. Piszemy o tym szerzej na str. 6 i 7.
30 listopada
W sali konferencyjnej UG odbyła się druga sesja
samorządu, na której dokonano wyboru składów sześciu
komisji problemowych RG, ustalono wysokość podatków
od nieruchomości na przyszły rok, wysokość diet radnych
i sołtysów za uczestnictwo w sesjach oraz wynagrodzenie
wójta. Nieoczekiwanym punktem obrad okazała się
interwencja mieszkańców osiedla Relax z Cicibora Dużego,
skarżących się na samowolę sąsiadów z osiedla Amelin.
Władze samorządowe obiecały rozwiązać konﬂikt na drodze
prawnej. Piszemy o tym więcej na str. 4. (g)
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Za nami owocny rok
Z wójtem gminy Wiesławem Panasiukiem rozmawia
Istvan Grabowski
Gratuluję panu ponownego wyboru na wójta gminy.
- Pozostałem na stanowisku decyzją moich wyborców,
którzy docenili dotychczasowy rozwój gminy i pozytywny
kierunek zachodzących w niej przemian. Chciałbym im w tym
miejscu gorąco podziękować i zapewnić, iż zrobię wszystko,
aby nasza gmina nie wyhamowała tempa rozwoju.
Dobiega końca rok wieńczący siódmą kadencję
odrodzonego samorządu. Jak zapisze się on w historii
naszej gminy?

- Na pewno był to rok pracowity i owocny w znaczące
dokonania. Dzięki pozyskanym dotacjom unijnym udało się
spełnić trzy podnoszone od dawna postulaty. Kosztem
5,4 mln zł powstało 537 instalacji solarnych wykorzystywanych do podgrzewania wody w gospodarstwach domowych. Udało się doprowadzić do ﬁnału dwuletnią
inwestycję ekologiczną w Grabanowie. Za prawie 7 mln zł.
zbudowaliśmy tam 12 km instalacji sanitarnej, podłączonej
do miejskiej oczyszczalni ścieków. Powiększyło się też konto
sieci wodociągowej. W październiku udało się uruchomić
sieć wodociągową w rozproszonej zabudowie kolonijnej
Dokudowa Pierwszego, Dokudowa Drugiego i Ortela
Książęcego Pierwszego. Nakładem 1,5 mln zł. powstało
16 km wodociągu z 80 przyłączami. Dzięki tej inwestycji
mamy już sieć liczącą 190 km w 35 miejscowościach.
Mijający rok był też owocny dla edukacji najmłodszych
m i e s z k a ń c ó w g m i n y. We w r z e ś n i u o t w o r z y l i ś m y
w Rakowiskach przedszkole samorządowe dla 100
maluszków. Nowoczesny obiekt (mieszczący też świetlicę
wiejską) powstał kosztem 1,6 mln zł (w połowie
doﬁnansowany ze środków wojewódzkich). Oprócz
przedszkola w Rakowiskach, w trzech miejscowościach
(Swory, Sławacinek Stary i Woskrzenice Duże) funkcjonują
punkty przedszkolne czynne 9 godzin dziennie. Poziom
edukacji w tych placówkach jest bardzo wysoki, o czym
miałem okazję przekonać się na licznych imprezach
szkolnych z udziałem przedszkolaków. Nie słabnie tempo
inwestowania w kulturę. Do tej pory mieliśmy 27 dobrze
wyposażonych świetlic. W tym roku dołączyła do nich
zmodernizowana świetlica w Sławacinku Starym i oddany
w gestię rady sołeckiej obiekt Zielonej Szkoły w Porosiukach.
Ponadto trwa remont kapitalny świetlicy w Styrzyńcu. W tym
miejscu warto wspomnieć o budowie plenerowych siłowni
zewnętrznych. Powstały one w pięciu sołectwach: Ciciborze

Dużym, Kaliłowie, Ortelu Książęcym Drugim, Porosiukach
i Rakowiskach.
Nie zapomnieliśmy o strażakach. Cztery jednostki
ochotnicze zrzeszone w KSRG otrzymały specjalistyczny
sprzęt ratowniczy kupiony za 150 tys. zł. Mamy w gminie
200 km nieutwardzonych dróg, których ilość stale
pomniejsza się o drogi pokryte asfaltem. Co roku budujemy
blisko 5 km dróg utwardzanych od podstaw. Partycypujemy
też w kosztach remontu dróg powiatowych i nie zapominamy
o drogach polnych, utwardzanych kamieniem i kruszywem.
W tym roku przeznaczyliśmy aż 2 mln zł. na tworzenie
ścieżek rowerowych. Ich budowa rozpocznie się w przyszłym
roku. Jedna poprowadzi z Białej Podlaskiej do Hruda, druga
ze Sławacinka Starego do stanicy wodnej w Porosiukach.
Ostatnia kampania wyborcza ujawniła, że nie wszyscy
są zadowoleni z tempa zachodzących zmian. Dało się to
odczuć w: Ciciborze Dużym, Czosnówce i Sworach.
- Dodajmy w miejscowościach, gdzie stale coś się buduje.
Mam wrażenie, że ludzie nie potraﬁą cieszyć się z tego,
co już posiadają. Postawa roszczeniowa bierze górę nad
rozsądkiem. Nawet gdybym nie wiem, co zrobił, zawsze
znajdą się malkontenci twierdzący, że to za mało.
Tymczasem realiów nie da się zmienić. Możemy wydawać
na inwestycje tyle, ile mamy w budżecie lub pozyskamy
z zewnątrz. W tej mierze nasza gmina mieści się w czołówce
powiatu. Aby nie zaprzepaścić okazji na przyszłość
tworzymy w Urzędzie Gminy dodatkowe biuro, które będzie
zajmowało się pozyskiwaniem dotacji zewnętrznych. Im
więcej pieniędzy do nas wpłynie z tego tytułu, tym więcej uda
się zrobić. Nie sugerujmy się rankingami, bo one nie są
obiektywne. Liczy się w nich wykorzystanie dotacji
zewnętrznych na jednego mieszkańca. Nasza gmina jest
największą w powiecie i trudno porównywać wykorzystanie
środków unijnych z takimi gminami, jak Rossosz,
Konstantynów czy Rokitno.
Przed nami nowy rok budżetowy. Na co zostaną
przeznaczone pieniądze?
- Musimy zapewnić wydatki stałe związane z zadaniami
własnymi. 18 mln zł. pochłonie utrzymanie oświaty, z czego
tylko 10 mln zł zapewni nam subwencja oświatowa. Trzeba
pamiętać o 5. procentowej podwyżce wynagrodzeń
nauczycieli, na którą też nie wystarczy subwencji oświatowej.
Dochodzą do tego podwyżki opłat z tytułu dowożenia
uczniów do szkół, oświetlenia ulicznego i dopłat do
funkcjonowania komunikacji MZK. W inwestycjach skupimy
się na budowie i remoncie dróg. Poważnym wydatkiem, jaki
wymusiła na gminie reforma oświatowa, jest modernizacja
szkoły w Grabanowie. Kosztem 2 mln zł chcemy w ciągu roku
zbudować dodatkowe skrzydło szkoły z 6 pomieszczeniami
i powiększoną salą gimnastyczną.
W nowej kadencji zmianie uległ skład Rady Gminy.
Jakie zadania stoją przed radnymi?
- Większą jej część stanowią ludzie wybrani po raz
p i e r w s z y, s ł a b o z o r i e n t o w a n i w s p e c y ﬁ c e p r a c y
samorządowej. Przyszli z gorącymi głowami pełnymi
pomysłów i obietnicami złożonymi swoim wyborcom. Musi
minąć jakiś czas, zanim poznają realia gminne, potrzeby
sołectw i możliwości ﬁnansowe gminy. Jestem przekonany,
że najbliższe miesiące będą okresem intensywnego
wdrażania się do nowych zadań. Bez dokładnej znajomości
specyﬁki gminy i cierpliwego policzenia plusów i minusów,
nie można mówić o sprawnym funkcjonowaniu rady.
Wszystko jest jednak możliwe przy odrobinie chęci i dobrej
woli. Samorząd ma przecież służyć jak najlepiej
mieszkańcom.
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Z obrad samorządu

Dariusz Plażuk
ponownie przewodniczącym rady

20 listopada odbyła się pierwsza sesja samorządu
gminnego ósmej kadencji. Obrady prowadzili: radny - senior
Stefan Śledź (PiS) i najmłodsza w składzie rady Joanna
Panasiuk (PSL). Rozpoczęto je od przekazania
zaświadczeń o wyborze na radnego i złożeniu ślubowania.
Wręczyła je nowym członkom samorządu przewodnicząca

reprezentującego Rakowiska, największe sołectwo
w gminie. Pierwsze głosowanie tajne nie przyniosło
rozstrzygnięcia, bo część radnych skreślała niechcianego
kandydata, a część stawiała przy faworycie krzyżyk. Dlatego
zarządzono powtórne głosowanie. Zaledwie jednym głosem
przewagi (stosunek 8:7) wybrany został Dariusz Plażuk.

Gminnej Komisji Wyborczej Małgorzata Jurkowska.
Ślubowanie złożył też wójt gminy Wiesław Panasiuk,
wybrany na to stanowisko po raz piąty. Do funkcji
przewodniczącego rady kandydowali dwaj reprezentanci
tego samego komitetu PSL. Mateusz Siwiec,
reprezentujący mieszkańców obu Ciciborów, osiedla Amelin
i ul. Budziszewskiej w Rakowiskach zgłosił własną
kandydaturę, zaś Marek Sawczuk zaproponował
dotychczasowego przewodniczącego Dariusza Plażuka,

Będzie on pełnił tę funkcję po raz czwarty. W głosowaniu na
zastępcę przewodniczącego rady niespodzianek nie było.
Większością głosów (14:1) została wybrana ponownie
Agnieszka Sęczyk. Opowiedziała się ona za programem
zrównoważonego rozwoju gminy. Po przegłosowaniu obu
wyborów, Mariusz Trzeciak z Czosnówki zgłosił
przewodniczącemu rady powstanie nowego klubu radnych
"Solidarnie dla gminy". Obecnie tworzą go: Mariusz
Trzeciak, Sebastian Gałązka i Stefan Śledź). (g)

Z obrad samorządu

Sąsiedzi zablokowali drogę
Druga sesja, wyznaczona na 30 listopada zaczęła się od
sprawozdania z pracy wójta między sesjami. Potem radni
dokonali wyboru składu sześciu komisji problemowych.
W każdej z nich znalazło się pięciu radnych. Ich
przewodniczącymi zostali: Marcin Onisiewicz – komisja
bezpieczeństwa, zdrowia i spraw społecznych, Mateusz
Siwiec – komisja oświaty, kultury i sportu, Tomasz Wołowik
– komisja infrastruktury, rolnictwa i ochrony środowiska,
Mariusz Trzeciak – komisja skarg, wniosków i petycji, Marek
Sawczuk – komisja budżetu i ﬁnansów oraz Mariusz
Semeryło – komisja rewizyjna.
Zgodnie z zapowiedzią zastępcy wójta Adama
Olesiejuka, przyszłoroczne wydatki gminy (z budżetem na
poziomie 60 mln zł.) będą znacznie wyższe. Ich wzrost
spowodują m.in. podwyżki wynagrodzenia nauczycieli, na
które zabraknie subwencji oświatowej, dodatkowe koszty
komunikacji miejskiej i dowożenia uczniów do szkół. Mimo to,
zmiany podatkowe w gminie będą kosmetyczne.
W dyskusji nad kształtem przyszłorocznych podatków
od nieruchomości ustalono, że zmienią się one minimalnie,
z podwyższeniem opłat o 0,5 proc. wartości budynków.
Nie ulegną natomiast zmianie dotychczasowe stawki diet
radnych. Będą otrzymywali oni miesięczny ryczałt w kwocie
550 zł. O 100 zł. podniesione zostały diety sołtysów

uczestniczących (ze względu na skromność sali
konferencyjnej urzędu) jedynie w sesjach okolicznościowych. Od nowego roku będą oni otrzymywali 300 zł.

Radni jednomyślnie przegłosowali stawki wynagrodzenia
wójta gminy. Wraz z dodatkami (funkcyjnym, specjalnym
i stażowym) zarabiać on będzie 10 tys. 180 zł, brutto.
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W trakcie obrad weszła grupa mieszkańców osiedla
Relax z nietypową petycją. Prosili o interwencję władz
samorządowych w otwartym konﬂikcie z mieszkańcami
sąsiedniego osiedla Amelin. Trzy tygodnie wcześniej na
granicy obu osiedli ustawiony został płot z metalowej
siatki uniemożliwiający przejazd z Relaxu w kierunku
ul. Budziszewskiej. Na płocie pojawił się nawet znak drogowy
o zmianie kierunku jazdy. Osoby, które mimo naturalnej
przeszkody próbowały pokonać barierę i przejeżdżać przez
Amelin, szykanowano, a nawet wyciągano siłą z samochodu.
Krewcy sąsiedzi nie cofnęli się przed obrzucaniem
pojazdów kamieniami, a nawet rysowania karoserii ostrymi
przedmiotami. Pojawiła się też groźba odcięcia
mieszkańcom Relaxu dostępu do wodociągu zarządzanego
przez Gminny Zakład Komunalny.
Obszernego wyjaśnienia źródeł konﬂiktu, trwającego, co
najmniej dziesięć lat, dokonał zastępca wójta Adam
Olesiejuk. Dwadzieścia lat temu w miejscu obecnego
osiedla Amelin rósł prywatny sad. Dzięki zmianom
dokonanym w planie zagospodarowania przestrzennego
gminy, teren sadu został podzielony na działki budowlane,
a droga dojazdowa do osiedla stała się traktem gminnym.
W pierwotnych ustaleniach droga miała kończyć się
nawrotem lub łączyć z polną drogą gminną. Kiedy po
sąsiedzku wyrosło osiedle Relax ciężarówki z materiałami
budowlanymi jeździły od strony ul. Budziszewskiej przez
środek Amelina i w znacznym stopniu uszkodziły
nawierzchnię jezdni. Wybudowali ją społecznym sumptem
mieszkańców tego osiedla w zamian za odstąpienie od opłat
adiaceńskich na rzecz gminy. Choć droga należy formalnie
do gminy Biała Podlaska, część mieszkańców Amelina
utrzymuje, że droga ma charakter wewnątrz – osiedlowy
i można nią zarządzać według swego widzimisię. Zapewne
z tego powodu w ubiegłym roku na granicy obu osiedli stanął
po raz pierwszy płot z metalowej siatki. Służby komunalne
rozebrały go, a sprawa traﬁła do Sądu Okręgowego.
Ponieważ ten nie dopatrzył się zarzucanego "budowniczym"
zagrożenia życia i mienia, sprawa została umorzona.
Wyrok utwierdził aktywną część mieszkańców Amelina
do kolejnych wystąpień. Ich efektem jest wzniesiony

ponownie płot. Blokuje on skutecznie przejazd w kierunku
ul. Budziszewskiej.
- Zdecydowaliśmy, że rozwiążemy problem na drodze
prawnej – wyjaśniał radnym i mieszkańcom Relaxu wójt
Wiesław Panasiuk. Poinformowaliśmy Komendę Miejską
Policji o bezprawnych działaniach osób mieszkających
w Amelinie, wystąpiliśmy też do Nadzoru Budowlanego
o stwierdzenie samowoli budowlanej i nakazanie jej rozbiórki.
Ponadto wystąpiliśmy też wnioskiem do Sądu Okręgowego

z zarzutem szykanowania mieszkańców osiedla Relax i do
Starostwa Powiatowego o ustalenie organizacji ruchu na tym
terenie. Podkreślam, że droga prowadząca przez środek
osiedla Amelin jest własnością gminy, a nie mieszkańców.
Tym większe zdumienie budzi fakt agresywnej postawy
tamtejszych mieszkańców. Uniemożliwili oni wykonawcy
wskazanemu przez nasz urząd naprawę nawierzchni
uszkodzonej ciężkim sprzętem drogi. Aktualnie nie mamy
jeszcze danych, na jakim etapie znajdują się ustalenia policji
i nadzoru budowlanego. Jestem natomiast pewien, że taka
sytuacja nie może trwać w nieskończoność. Nie wyrażamy
zgody na tolerowanie bezprawia. Wydawałoby się, że czasy
Pawlaków i Kargulów (z ﬁlmu "Sami swoi") dawno minęły.
Okazuje się, że dla niektórych, trwających w uporze ludzi,
niekoniecznie. (g)

Twoja Gmina - Twój PIT
Drogi Mieszkańcu Gminy Biała Podlaska!
Jeśli chcesz mieć piękne drogi, szkoły i oświetlenia, podaj w zeznaniu rocznym aktualny
adres własnego zamieszkania.
Ważne:
* zgłoś u Pracodawcy adres zamieszkania,
* wystarczy, że w zeznaniu rocznym za 2018 rok podasz aktualny adres zamieszkania,
* nie musisz składać żadnych dodatkowych dokumentów aktualizacyjnych (jedynie osoby
ﬁzyczne prowadzące działalność gospodarczą oprócz zeznania rocznego składają druk CEiDG),
* nie musisz zmieniać adresu zameldowania,

blisko 38 % podatku dochodowego traﬁa do gminy, na terenie której zamieszkuje podatnik,

blisko 6 % podatku dochodowego CIT traﬁa do gminy, na terenie której siedzibę ma dane
przedsiębiorstwo.
Korzyści:

Twój podatek traﬁ do Twojej Gminy Biała Podlaska, a nie do innej jednostki samorządu
terytorialnego,

gmina będzie miała większy budżet, który przeznaczy na cele służące jej mieszkańcom,

inne dane (rachunek bankowy) podane w zeznaniu rocznym zostaną automatycznie
zaktualizowane.
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Szkoły gminne w gronie laureatów Czystej Ziemi
28 listopada br. w sali widowiskowej BCK przy ul. Brzeskiej
41 rozstrzygnięta została jedenasta edycja konkursu
ekologicznego Czysta Ziemia. Wystartowało w nim 36 szkół
z powiatu bialskiego, w tym 6 z naszej gminy. Konkurs,
podnoszący świadomość ekologiczną uczniów i propagujący
selektywną zbiórkę odpadów, trwał od połowy kwietnia do
końca października. W gronie wyróżnionych szkół znalazły
się trzy nasze placówki: SP z Hruda, SP z Grabanowa i SP ze
Styrzyńca. W nagrodę odebrały robot JIMU. Ponadto cztery

szkoły z: Cicibora Dużego, Ortela Książęcego Drugiego,
Sitnika i Woskrzenic Dużych otrzymały radia Blaupunkt za
udział w konkursie. Siedmiu uczniów wyróżniających się
w zbiórce odpadów zostało nagrodzonych grą planszową
"Była sobie ziemia". Są nimi: Alicja Szandecka z Cicibora
Dużego, Agnieszka Cydejko z Grabanowa, Ewa Łukaszuk
z Hruda, Anna Mazurkiewicz z Ortela Książęcego Drugiego,
Bartosz Golian z Sitnika, Martyna Jabłońska ze Styrzyńca
i Piotr Kaździoł z Woskrzenic Dużych. Gratulujemy. (g)

Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu

Doceniony trud uczniów
Wiosna to czas, kiedy uczniowie wraz z opiekunami
uczestniczą w akcji sprzątania najbliższej okolicy po zimie.
Zaopatrzeni w rękawiczki ochronne i duże worki na śmieci
porządkowali pobocza dróg, pobliski las i park przy szkole.
Dzień Ziemi to coroczne wydarzenie obchodzone dla
promowania ochrony środowiska, rozszerzania świadomości ekologicznej i życia w zgodzie z naturą. 27 kwietnia
w ramach akcji "Stop plastikom! – zbieraj – segreguj –
odzyskuj" uczniowie przygotowali scenkę "Przy śmietniku".
Odbyła się też prezentacja strojów ekologicznych i konkurs
"Cuda z odpadów". Uczniowie chętnie brali udział w konkurencjach sportowych, np.: bieg z butelką plastikową
umieszczoną między kolanami, rzut puszką do celu, bieg
w workach sizalowych oraz toczenie koła hula-hop.
W kwietniu br. odbył się konkurs wiedzy ekologicznej,
"Tajemnice przyrody". Uczniowie rywalizowali w swoich
klasach pisząc test wiedzy. Także w kwietniu wszyscy
uczniowie szkoły uczestniczyli w zajęciach
z pracownikiem Parku Krajobrazowego
"Podlaski Przełom Bugu". Podczas spotkania uczniowie klas starszych i młodszych
obejrzeli prezentację multimedialną
dotyczącą walorów przyrodniczych doliny
Bugu oraz uczestniczyli w zajęciach
warsztatowych.
Z okazji 100 rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę, 16 maja br.
w parku przy szkole został posadzony
"Dąb Niepodległości". Ze względu na fakt,
że szkoła mieści się w zabytkowym parku,
uczniowie wszystkich klas odbywają zajęcia
w plenerze. Rozpoznają gatunki drzew,
dokonują pomiarów drzew i szacują ich wiek,
zbierają liście drzew i wykonują różnorodne
prace plastyczne.
Uczniowie klas młodszych kolejny raz
uczestniczyli w konkursie plastycznym
"Zwiastuny wiosny". Wykonane prace
szkolna komisja konkursowa oceniła i wytypowała do dalszej oceny w Nadleśnictwie
Biała Podlaska.
Celem tegorocznej edycji promującej
nieśmiecenie, przebiegającej pod hasłem "Akcja
- segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej" było wspomożenie
selektywnej zbiórki odpadów, co jest bardzo ważne ze
względu na lepsze wykorzystywanie zasobów, które dzięki
temu możemy odzyskać do ponownego użycia. Ma to
również wpływ na poszanowanie środowiska, oszczędność
energii i wody. Nasi młodsi uczniowie posprzątali park
otaczający szkołę, natomiast starsi okoliczne pobocza dróg.
Wszyscy pracowali z wielkim zapałem. Posegregowane

odpady zostały odebrane przez GZK w Czosnówce, zebraną
makulaturę odebrał Komunalnik z Białej Podlaskiej.
5 października br. uczniowie brali udział w ciekawych
zajęciach prowadzonych przez pracownika Parku
Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu" Magdalenę
Żychowską. Poznali wiele ciekawostek dotyczących lasu
i jego mieszkańców, między innymi piętra roślinności oraz
charakterystyczne organizmy roślinne i zwierzęce
poszczególnych warstw lasu.
25 września br. uczniowie uczestniczyli w zajęciach
w Nadleśnictwie Biała Podlaska. Danuta Chalimoniuk
przygotowała prezentację multimedialną na temat pracy
leśniczego, budowy warstwowej lasów oraz lasów
należących do Nadleśnictwa. Ponadto uczniowie mogli
obejrzeć zgromadzone eksponaty (gniazda i dziuple
różnych ptaków, skóry zwierząt, preparowane ptaki, nasiona
i obrzynki drzew).

Od 1 do 19 października br. uczniowie uczestniczyli w akcji
ekologicznej "Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci".
Podczas akcji zbierano zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, zużyte tonery, przyczyniając się do poprawy,
jakości środowiska.
W ciągu 6 miesięcy społeczności szkolnej udało się
zebrać: 750 kg szkła, 1100 kg plastiku, 820 kg makulatury.
120 kg nakrętek plastikowych i 960 kg złomu.
(a)
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Szkoła Podstawowa w Hrudzie

Zaangażowanie warte wyróżnienia
Głównym celem konkursu Czysta Ziemia było
rozpowszechnienie wśród dzieci i młodzieży właściwej

postawy ekologicznej, szczególnie wobec problemu
ochrony powierzchni Ziemi i najbliższego otoczenia

przed zanieczyszczeniem odpadami komunalnymi.
Koordynatorem konkursu była nauczycielka przyrody Ewa
Gala. W zakresie edukacji ekologicznej przeprowadzono
następujące działania: akcje "Sprzątanie świata", wycieczki
szkolne bliższe i dalsze, szkolne konkursy wiedzy
ekologicznej, szkolne konkursy plastyczne, udział
w konkursie przyrodniczym trzeciej edycji "Zwiastuny
wiosny" organizowanym przez Nadleśnictwo Biała Podlaska,
projekt przyrodniczy "Cztery żywioły", raport ekologiczny,
Dzień Ziemi – inscenizacja "Śmieci mniej Ziemi lżej",
sprzątanie najbliższej okolicy, pogadanki, udział w ogólnopolskim konkursie wiedzy na temat ekologii i ochrony
środowiska "Ekotest", propagowanie treści ekologicznych,
akcja edukacyjno - przyrodnicza "1000 drzew na minutę"
organizowana przez Nadleśnictwo Biała Podlaska. Ponadto
społeczność szkolna uczestniczyła w zbiórce surowców
wtórnych. Zbierano między innymi baterie i akumulatory,
szkło, plastik, papier i tekturę, puszki aluminiowe, nakrętki
butelek PET, zużyte tonery, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny. Uczennicą, która wyróżniła się w wykonywaniu zadań konkursowych została Ewa Łukaszuk
z klasy VI. (a)

Szkoła Podstawowa w Grabanowie

Edukacja ekologiczna godna podziwu
Tegoroczne obchody Dni Ekologii rozpoczęły się w szkole
18 kwietnia okolicznościowym apelem. Ogłoszona została
zbiórka surowców wtórnych w ramach konkursu "Czysta
Ziemia". Odbył się także konkurs wiedzy ekologiczno przyrodniczej w klasach starszych i młodszych. W kolejnym
dniu uczniowie uczestniczyli w wiosennym sprzątaniu świata.
Uczniowie klas młodszych porządkowali teren wokół szkoły.
Starsze klasy sprzątały pobocza dróg oraz pobliski las.
24 kwietnia klasa IV zaprezentowała umiejętności sceniczne
w inscenizacji ekologicznej z okazji Dnia Ziemi "Jak
rozweselić Ziemię". W ramach akcji "1000 drzew na minutę"
25 kwietnia klasa VII uczestniczyła w sadzeniu dębów
w leśnictwie Szadek należącym do Nadleśnictwa Biała
Podlaska. Uczniowie dowiedzieli się od leśniczego Jana
Lempaszka jak prawidłowo należy sadzić drzewka i jak
ważne jest to dla przyszłych pokoleń. Uczniowie dobrani
w pary razem z nauczycielami i rodzicem jednej z uczennic
z wielkim zaangażowaniem sadzili sadzonki dębów. Praca
przebiegała sprawnie w miłej atmosferze i przy śpiewie
leśnych ptaków. 26 kwietnia miało miejsce spotkanie
z pracownikiem Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom
Bugu" Magdaleną Żychowską. Podczas zajęć uczniowie
zgłębili wiedzę na temat postępowania z tworzywami
sztucznymi oraz sposobami ich ograniczania. Wszystkie
działania przyczyniły się do poprawy świadomości
ekologicznej uczniów, a także spowodowały aktywne
włączenie się w zbiórkę surowców wtórnych. 11 maja br.
odbyło się uroczyste zasadzenie dębu w ramach inicjatywy
"100 dębów na 100-lecie odzyskania niepodległości".
Ponadto uczniowie klas młodszych uczestniczyli
w zajęciach pszczelarskich w ODR Grabanów. Jesienna
akcja Sprzątanie Świata pod hasłem "Akcja - segregacja!
2 x więcej, 2 x czyściej" była wspomożeniem selektywnej
zbiórki odpadów. 29 maja w siedzibie Nadleśnictwa Biała
Podlaska nastąpiło rozstrzygnięcie trzeciej edycji konkursu
przyrodniczego "Zwiastuny Wiosny" oraz uroczyste

wręczenie nagród laureatom konkursu. Do konkursu
przystąpiło 7 osób, 3 osoby zdobyły tytuł laureata. W ramach
akcji "1000 drzew na minutę". Na początku października
uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji ekologicznej
"Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci". Podczas niej
zbierano zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie,
zużyte tonery, przyczyniając się do poprawy jakości
środowiska.

Szkolne efekty zbiórki surowców są imponujące. Udało się
zebrać: 1277 kg złomu, 1450 kg plastiku, 1190 kg makulatury,
940 kg szkła, 170 kg nakrętek plastikowych i prawie 78 kg
puszek aluminiowych. Ten rezultat uprawnił szkołę do
otrzymania wyróżnienia. (a)
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Dziewiąty ﬁnał konkursu tkackiego w Hrudzie

Perebory nadal w modzie
Kilkadziesiąt osób z różnych stron kraju przybyło
17 listopada do pracowni tkackiej GOK w Hrudzie na
podsumowanie dziewiątego, ogólnopolskiego konkursu
"Tkactwo w dolinie Krzny i Bugu". Towarzyszyła mu
efektowna oprawa. Rozgłos towarzyszący konkursowi

dawno przekroczył gminne opłotki. Początkowo była to
impreza lokalna, stwarzająca szansę promocji tkaczkom
z jednej tylko miejscowości. W tym roku startowało w niej aż
35 autorów z 23 miejsc Polski, od Wałbrzycha po Augustów.
O renomie konkursu wymownie świadczy wysoki poziom
nadesłanych prac. Jurorki miały nie lada kłopot z wyłonieniem najbardziej udanych, wykorzystujących bogate techniki
tkackie. Główne nagrody traﬁły do osób z ogromnym
doświadczeniem, choć udane prace przygotowali też ludzie
młodzi, chętnie sięgający do dorobku mistrzów rękodzieła.
Konkurs zorganizował po raz dziewiąty
Gminny Ośrodek Kultury przy współpracy
Urzędu Gminy Biała Podlaska i Starostwa
Powiatowego, a nagrody laureatom
wręczali: radny powiatowy Czesław
Pikacz i skarbnik gminy Krzysztof
Radzikowski.
Przybyli goście mieli, co oglądać.
Oprócz wystawy nagrodzonych pereborów, dywanów i gobelinów oraz kolekcji
ubiorów bialskiej ﬁrmy Bialcon z motywami
ludowymi, zaprezentowano zebranym ﬁlm
dokumentalny "Lecą paździory", zrealizowany przez Arkadiusza Michlewicza na
podstawie widowiska obrzędowego grupy
Lewkowianie, przypominającego żmudną
obróbkę lnu, nim stanie się on surowcem
tkackim. Z okolicznościowymi koncertami
wystąpiły trzy zespoły śpiewacze pracujące pod egidą Gminnego Ośrodka
Kultury; Kalina z Perkowic, Lewkowianie
z Dokudowa i grupa z Hruda.
Finalnym momentem kilkugodzinnej
imprezy było wręczenie nagród pieniężnych, dyplomów i upominków. Jurorzy oceniali
nadesłane prace w czterech kategoriach. W pierwszej
dotyczącej umiejętnego wykorzystania pereboru do
zdobnictwa tkanin zwyciężyły: Stanisława Kowalewska
z Nowego Holeszowa i Magdalena Papakul z Mordów.
Druga nagroda przypadła Zoﬁi Jówko z Hruda. W kategorii
gobeliny pierwszą nagrodę zdobyła Karolina Witczak

z Krakowa, zaskakujące pomysłowością wzorów i precyzją
wykonania. Druga nagroda traﬁła do Zoﬁi Doleckiej-Obrzut
z Hrubieszowa. W kategorii tkaniny wielonicielnicowe
najlepszą okazała się Małgorzata Pepłowska z Ruchnej
koło Węgrowa, tkaczka o renomie krajowej. Drugą nagrodę
uzyskała Sabina Knoch ze Szczepek (powiat augustowski).
W czwartej kategorii dowolnej techniki tkackiej najwyżej
ocenione zostały prace Małgorzaty Gąsiorek z Woli
Załężnej, która po odbiór nagrody przyjechała w pięknym
stroju opoczyńskim, zaś drugie Mariannie Telus i Monice
Chojnackiej z Opoczna. Czternastu autorów odebrało
dyplomy i kubki z motywem pereboru przygotowane przez
GOK. Impreza zakończyła się degustacją potraw
regionalnych serwowanych przez członkinie Stowarzyszenia
"Smaki Perkowic".
Jolanta Zając, szefowa pracowni tkackiej w Hrudzie:
- Cieszy mnie, że do konkursu zgłasza się coraz więcej
tkaczek, reprezentujących wysoki poziom rękodzieła.
Miałyśmy nie lada problem z wyłonieniem zwycięzców, bo
motywy i wzory zaproponowane przez autorki prac były
fantastyczne. Nasza pracownia nie ogranicza się do
organizowania konkursu. W lipcu przygotowaliśmy warsztaty
z pereboru nadbużańskiego i efekty już są widoczne.
Wpłynęły do nas prace dowodzące, że tkaczki z innych
regionów znakomicie radzą sobie z tym, zdawałoby się
zapomnianym ornamentem.
Magdalena Papakul, laureatka pierwszej nagrody
w kategorii pereboru: - Wywodzę się z rodziny mocno
związanej emocjonalnie z tkactwem. Parała się kiedyś nim
moja babcia. Od niej umiejętności wykonywania tkanin na
krośnie przejęła moja mama, która mimo 82 lat nadal
wykonuje trudne technicznie tkaniny wielonicielnicowe.
Tkactwem param się też ja, moje córki i wnuczki. W tym roku

po raz pierwszy spróbowałam wykonać nadbużański
ornament, którym ozdobiłam bluzkę i sukienkę. Różni się
on nieco kolorystyką wykorzystanych nici od motywu
upowszechnianego przez Stanisławę Kowalewską, ale to
dowodzi nowych poszukiwań. (g)
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Szkoła Podstawowa w Hrudzie

Z misiem za pan brat
Światowy Dzień Pluszowego Misia przypada 25 listopada.
Dla najmłodszych uczniów jest on ważny i szczególny.

Dlatego został włączony na stałe do szkolnego kalendarza
imprez. Zajęcia z misiem organizowane są w tutejszej szkole
od lat przez bibliotekę szkolną. W tym roku uczestniczyły
w nich dzieci z punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego, klasy I i II oraz uczniowie z klas starszych IV - VIII.
Każde dziecko przyniosło swojego misia - pluszaka.
Maskotki były różne od malutkich do wyjątkowo dużych.
Pluszowa zabawka towarzysząca dzieciom wiele lat, to nie
tylko sympatyczna przytulanka, to "ktoś" bardzo bliski, czuły,

cierpliwy i często niezastąpiony. W szkole odbyły się zajęcia
edukacyjno-rozrywkowe związane z misiem. Przedszkolaki
oraz dzieci z oddziału przedszkolnego pod okiem wychowawców wykonywały wiele ciekawych zadań związanych
z tematem dnia. Poznały historię pluszowego misia oraz
wiele ciekawostek z życia misiów żyjących w różnych
stronach świata. W ramach akcji "Starsi – młodszym"
słuchały wierszy i fragmentów książek, w których bohaterami
są misie. Uczniowie klasy VII czytali dzieciom "Chatkę
Puchatka". Następnie dzieci grały w "Misiową grę
planszową", składały misia origami, układały puzzle,
kolorowały misie oraz śpiewały o nich piosenki. Zgodnie
z opracowanym harmonogramem, uczniowie klas
pierwszych i drugich uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych "Życie pluszowych misiów". Dzieci rysowały portrety
swoich maskotek. Klasy starsze wykonały prace plastyczne plakaty "Miś", uczestniczyły w grach i zabawach ruchowych,
zręcznościowych i szybkościowych. Potem wszyscy mogli
obejrzeć wystawę książek o misiach, które są dostępne
w naszej szkolnej bibliotece, a także prace plastyczne
uczniów naszej szkoły. Dzień upłynął w bardzo sympatycznej, ciepłej i rodzinnej atmosferze. Uczniowie
przypomnieli sobie o swoich przyjaciołach, może troszeczkę
zapomnianych.
My dorośli także powróciliśmy pamięcią do swojego
dzieciństwa. Z radością, a niejednokrotnie z dumą,
przedstawialiśmy swoich pluszowych przyjaciół. Na
zakończenie spotkania stwierdziliśmy zgodnie, że świat bez
przyjaciół byłby bardzo ubogi. Z niecierpliwością czekamy
na kolejne spotkanie za rok. (a)

Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych

Bajkowy Dzień Pluszowego Misia
25 listopada obchodzi swoje święto najlepszy przyjaciel
dzieci, najmilsza i niezastąpiona zabawka – pluszowy miś.
Światowy Dzień Pluszowego Misia ustanowiono w setną
rocznicę powstania maskotki
w 2002 r. Każdy, kto był dzieckiem
wie, że miś to najlepszy kumpel
do zabawy, kompan podróży
i przyjaciel, któremu można
zwierzyć się z największych
sekretów. 27 listopada br. w szkole
od rana panowało wielkie poruszenie. Przedszkolaki przebrane
w fantazyjne postacie z bajek
obchodziły ten wyjątkowy dzień.
Dzieci przyniosły do szkoły swoje
maskotki. Zabawy z misiem
zaczęły się od wspólnej prezentacji
pluszaka. Dzieci opowiadały
o swoich maskotkach, poznały
historię pluszowego misia, słuchały
wierszy, fragmentów książek
o niedźwiadkach, nauczyły się
piosenki o misiu a zajadały się
żelkowymi misiami. Zainteresowaniem cieszyła się zabawa
w starego niedźwiedzia, oglądanie bajek i malowanie.
Wspólne tańce wywołały u dzieci wiele uśmiechów i radości.
Dodatkową atrakcją było wykonanie pamiątkowego zdjęcia
w fotobudce – niedźwiadku. Dzieci otrzymały także dyplomy
Przyjaciela Pluszowego Misia. Zmęczone jednak

zadowolone przedszkolaki ze smakiem zajadały ciasteczka
oraz przysmak misia – słodki miodek. Nad bezpieczeństwem
dzieci czuwały opiekunki: Marta Panasiuk - Niedźwiedź,

Małgorzata Parczewska - Tygrysek, Dorota Kostyra Niedźwiadek, Katarzyna Zalewska - Kotek, Katarzyna
Chacewicz - Cyganka.
Wspólna zabawa przyniosła przedszkolakom niezapomniane wrażenia i sprawiła ogromną radość. (a)
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Konkurs piosenki dziecięcej w Sworach

Baśniowe śpiewanie
1 grudnia klub kultury GOK w Sworach był miejscem
rywalizacji o statuetki i nagrody rzeczowe w konkursie
piosenki dziecięcej "O Srebrny klucz wiolinowy". Wzięła
w nim udział grupa 33 wykonawców, reprezentujących
6 gmin powiatu bialskiego. Efekty ich starań przyniosły
doskonałe rezultaty. Jurorzy docenili postępy w rozśpiewaniu
młodego pokolenia.

Konkurs "O Srebrny klucz wiolinowy" doczekał się szóstej
edycji. Początkowo organizowano go w ośrodku OHP
w Roskoszy, a od kilku lat znalazł on życzliwy klimat
w Sworach, gdzie z imprezy typowo gminnej przeistoczył się
w powiatową. Dla urozmaicenia estradowych zmagań,
organizatorzy zmieniają, co roku ich tematykę. W ubiegłym
roku dzieci przygotowywały
piosenki w klimacie zimowym,
zaś w tym roku baśniowym.
Skłoniło to (zwłaszcza
najmłodszych uczestników)
do przymiarki fantazyjnych
kreacji, korespondujących
z tematyką wykonywanych
utworów.
Tym razem na sworskiej
scenie dominowały szlagiery
ﬁlmowe, znane m.in. z wykonania: Edyty Górniak, Beaty
Kozidrak, Anny Jantar,
Majki Jeżowskiej, Natalii
Kukulskiej, Macieja
Maleńczuka, Macieja Stuhra
i Natalii Nykiel. Staraniem
nauczycieli przygotowujących
dzieci do konkursu, niektóre
interpretacje zasługiwały na
podziw. Zainteresowanie
konkursem sprawiło, że sala
klubu GOK z trudem pomieściła wszystkich chętnych. Wśród słuchaczy przeważali
rodzice małych wokalistów.
Organizatorzy założyli start w trzech kategoriach
wiekowych. Uczniowie młodszych klas rywalizowali w grupie
Sikorek, nieco starsi (kl. IV- VI) w grupie Boćków, natomiast
najstarsi (kl. VII – VIII oraz gimnazjaliści) w grupie
Skowronków. Starania uczestników oceniało jury w składzie:
Marcin Kalicki, Arkadiusz Juźko i Andrzej Stępka. Uznało
ono, że w najmłodszej grupie pierwszą nagrodę zdobyła
Lena Czeczko z Leśnej Podlaskiej za interpretację piosenki

"Laleczka z saskiej porcelany". Druga nagroda przypadła
Michalinie Dziem z Rokitna za piosenkę "Chrapu chrap",
a trzecia Nikoli Siwek z Komarna za "Pół kroku stąd".
W kategorii Boćków triumfatorką okazała się Amelia
Wojdat z Rokitna. Efektownie wykonała ona "Nową baśń".
Druga nagroda traﬁła do Wiktorii Szczepanowskiej ze
Sławacinka Starego za urzekającą interpretację "Rzeki
marzeń" z ﬁlmu "W pustyni i w puszczy". Na trzecią nagrodę
zasłużyła Elżbieta Doroszuk z klubu GOK Biała Podlaska
za wykonanie piosenki "Podróż do krainy bajek".
W najstarszej grupie pierwszą nagrodę wyśpiewała Oliwia
Siwek z Konstantynowa. Zaskoczyła jury świetną
interpretacją piosenki "Czy nastanie znów świt" z ﬁlmu
animowanego "Rogate ranczo". Druga nagroda traﬁła do
Michaliny Arteckiej z Chotyłowa za wykonanie piosenki
"Naprawdę chcę" z ﬁlmu "Mała syrenka". Trzecią nagrodę
uzyskała Zuzanna Chmielewska z Misiów za uroczą
piosenkę "Kolorowy wiatr" z ﬁlmu "Pocahontas". Nagrodą
specjalną za nietuzinkowy wyraz artystyczny nagrodzona
została Emilia Stefaniuk z Woskrzenic Dużych. Śpiewała
ona "Śpiącą królewnę".
- Z zadowoleniem stwierdzam wysoki poziom konkursowych prezentacji, co dobrze świadczy o wykonawcach
i przygotowujących ich instruktorów. Na scenie przeważały
dziewczęta i to one pokazały się z najlepszej strony. Laureaci
tegorocznych statuetek mają szansę zaistnieć w następnych
konkursach wokalnych, bo potraﬁą śpiewać, mają zapał
i dobrą dykcję oraz dobrze wykorzystują warunki głosowe.
Jeśli zechcą nad nimi pracować, mogą liczyć na coś więcej.
Każda próba czyni wykonawcę doskonalszym. To właśnie

laureaci takich konkursów zasilają potem znane zespoły
typu Brevis czy Chwilka. Szczerze im tego życzę – mówi
juror Marcin Kalicki. Oprócz efektownych statuetek
laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez
Gminny Ośrodek Kultury. Za pierwsze miejsce głośniki
bezprzewodowe, za drugie słuchawki bezprzewodowe
i za trzecie power banki. Laureatka nagrody specjalnej
wyjechała ze Swór z zegarkiem sportowym. (g)
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Szkoła Podstawowa w Grabanowie

Recytowali po angielsku
28 listopada w bialskiej Szkole Podstawowej nr 1
im. Ks. Stanisława Brzóski odbył się XI Międzyszkolny
Konkurs Recytatorski w języku angielskim "English
Recitation Contest", adresowany do uczniów z klas IV-VIII.
Jego celem było rozwijanie zdolności recytatorskich
uczniów, upowszechnianie poezji krajów anglojęzycznych,
doskonalenie znajomości języka angielskiego, a także
szerzenie zainteresowania nauką języka obcego wśród
uczniów szkół podstawowych. Troje uczniów ze szkoły
w Grabanowie (jedynych z gminy Biała Podlaska) wzięło
w nim udział. Śmiałkami, którzy nie wahali się recytować
po angielsku byli: Antonina Zinger z kl. IV, Jan Peszuk
z kl. V oraz Kacper Pieńkowski z kl. VI. Poziom konkursu
okazał się bardzo wysoki, a reprezentanci szkoły wypadli
doskonale. Kacper Pieńkowski uzyskał wyróżnienie.
Uczniów przygotowała do startu w konkursie nauczycielka
Joanna Biegajło. (a)

Zabrakło dwóch centymetrów do złota
Największy sukces sportowy Jacka Gryty, ucznia
Publicznego Gimnazjum w Sworach 23 września br. na
Lekkoatletycznych Mistrzostwach Polski Młodzików
w Bełchatowie, reprezentujący gimnazjum w Sworach i klub
AZS AWF Biała Podlaska Jacek Gryta (startujący
z powodzeniem w skoku w dal), odniósł największy sukces
sportowy. Już w pierwszej kolejce skoków zapewnił sobie
miejsce w wąskim, ośmioosobowym ﬁnale. W szóstej kolejce

swoje umiejętności sportowe. Pedagog bardzo zaangażował
się w rozwój talentu nastolatka i wiele wolnego czasu
poświęcał chłopcu w ramach codziennych treningów. Jego
determinacja, potężny wkład pracy i wiara w ogromne
możliwości Jacka w niedługim czasie przyniosły zamierzone
efekty. Przyszły pierwsze sukcesy w biegach przełajowych
– dwukrotne mistrzostwo województwa lubelskiego i zwycięstwo w biegu na 300 m na tym samym szczeblu. Złote

skoczył na odległość 6 metrów i 33 centymetrów, tylko
o 2 centymetry przegrywając walkę o złoty medal
z faworytem tej konkurencji. W zawodach startowało
20 najlepszych skoczków w Polsce. Ten wynik zawdzięcza
Jacek niewątpliwym predyspozycjom sportowym, popartym
ciężką pracą pod okiem doświadczonego trenera Tadeusza
Makaruka. Prowadzi on szkolenie Jacka od połowy marca
2018 roku. W tym sezonie gimnazjalista ustanowił też nowy
rekord w biegu na 100 m z czasem 11,43 sek. zajmując
pierwsze miejsce w ﬁnale Nestle Cap w Warszawie. Jest to
jeden z najlepszych wyników sportowych w tej konkurencji
młodzików, osiągnięty w tym sezonie lekkoatletycznym
w Polsce. Sukcesy krajowe młodego lekkoatlety to jednak
dłuższa historia. Już w gimnazjum zachęcony przez
nauczyciela wychowania ﬁzycznego w PG Rafała Hoduna,
który został jego trenerem, Jacek systematycznie zwiększał

medale zwiększyły motywację młodego adepta i jego
trenera, który "zaraził" nastolatka "królową sportu".
Ogromnym wsparciem dla Jacka są przez cały czas rodzice
Agata i Krzysztof Grytowie, którzy motywują syna do pracy,
stwarzają mu wspaniałe warunki rozwoju, poprzez
odpowiednie organizowanie jego życia codziennego. Oprócz
obowiązku nauki jest w nim miejsce na systematyczne
ciężkie treningi. Ich zaangażowanie jest widoczne również
w pracy społecznej na rzecz Publicznego Gimnazjum
w Sworach.
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Szkoła Podstawowa w Hrudzie

Pełna wrażeń wyprawa do stolicy
23 listopada uczniowie uczestniczyli w wycieczce do
Warszawy. Mieli tam okazję wziąć udział w wyjątkowej
lekcji historii zorganizowanej w Muzeum Powstania
Warszawskiego. Muzeum otwarto w sześćdziesiątą rocznicę
wybuchu powstania. Mieści się w dawnej elektrowni
tramwajowej, która jest zabytkiem architektury przemysłowej
z początku XX wieku. W niepowtarzalny sposób
zaprojektowana ekspozycja muzealna oddziałuje obrazem,
światłem i dźwiękiem. W muzeum uczniowie mogli odczuć,
jak świat realny przeplata się z rzeczywistością wirtualną.
Prawdziwy bruk i powstańcze pamiątki, a tuż obok sztuczne
ruiny, ekrany plazmowe i telefony, z których można "dzwonić"
do uczestników walk sprzed 60 lat. Aranżacja wnętrza
i wykorzystanie efektów multimedialnych przybliżały uczniom
powstańczą rzeczywistość. Głównymi elementami wystawy
były zdjęcia w wielkich formatach, monitory i komputery.
Wytyczona przez przewodnika trasa przedstawiała

chronologię wydarzeń i prowadziła przez poszczególne
sale tematyczne. Każdy mógł zobaczyć stalowy monument,
przechodzący przez wszystkie kondygnacje budynku.
Na jego ścianach wyryte jest kalendarium Powstania, a dobiegające z niego brzmienie bijącego serca symbolizuje
życie Warszawy w roku czterdziestym czwartym. Na parterze
przewodnik przybliżył uczniom czas okupacji i sam wybuch
Powstania – godzinę "W". W oddzielnym pomieszczeniu
zobaczyliśmy eksponowane maszyny drukarskie z lat czterdziestych, wszystkie są sprawne i drukują m. in. historyczne
obwieszczenie z 3 sierpnia 1944 roku, “Biuletyn Informacyjny" oraz ulotki okolicznościowe. Najmłodsi mieli do
dyspozycji repliki dawnych zabawek, gry planszowe i puzzle.
Na drugim poziomie ekspozycji umieszczona została
kolekcja powstańczych opasek. Na antresoli przewodnik
opowiedział o walkach w sierpniu i życiu codziennym
w powstańczej Warszawie. Na trasie zwiedzania znajdowała
się też aranżacja kanału, gdzie identyﬁkacji z powstańcami
służyła odpowiednia scenograﬁa, efekty wizualne
i dźwiękowe. Kanał i schody prowadziły na piętro. Ten
fragment ekspozycji pokazywał upadek Powstania
i następujące po nim wydarzenia – powstanie i działalność
PKWN, decyzje Wielkiej Trójki, kapitulację i exodus ludności

Warszawy. Wyróżnioną częścią było miejsce pamięci,
w którym znajdowały się powstańcze mogiły. Odrębne
pomieszczenia stanowiły sale: "Radiostacje i łączność",
"Poczta polowa". Centralnym punktem drugiej części
ekspozycji w hali B była replika samolotu Liberator B-24J
w skali 1:1. Dopełniała ją część poświęcona alianckim
zrzutom. W jej podziemiach uczniowie zobaczyli salę
"Niemcy", przedstawiającą Powstanie widziane oczami tych,
przeciwko którym wybuchło. W jednej z sal kinowych
uczniowie mieli okazję zobaczyć wzruszający 5-minutowy
ﬁlm 3D, jak wyglądała całkowicie zniszczona Warszawa
po upadku powstania. Zwiedzanie muzeum trwało około
2 godzin.
Kolejnym punktem programu wycieczki była Niewidzialna
Wystawa. Była to dla wszystkich uczestników podróż
w niewidzialny świat, podczas której można było przekonać
się, jak radzić sobie w codziennych sytuacjach bez
pomocy wzroku
- wyłącznie przy
użyciu zmysłów
węchu, słuchu
i dotyku. W poznawaniu tego
świata pomagali
przewodnicy osoby niewidome
i niedowidzące.
Odwiedziliśmy
s p e c j a l n i e
wyposażone i całkowicie wyciemnione pomieszczenia. Doświadczyliśmy jak poruszać się w miejskim zgiełku, jak
zapłacić za kawę
w barze, jak poruszać się po mieszkaniu w całkowitych ciemnościach,
jak przejść przez
leśne gąszcza, jak obejrzeć dotykiem rzeźby. Już na samym
początku "niewidzialnej" podróży ogarnęła wszystkich
niepewność, strach, ale również ciekawość tego innego
świata. W dalszej podróży każdy stawał się coraz pewniejszy.
Jednak poczucie tego, że nie można nic zobaczyć,
pozostawiało niepokój.
Ta trwająca około godziny lekcja otworzyła nam oczy pozwoliła zrozumieć, co czują i z jakimi problemami borykają
się osoby niewidome poruszające się w naszym świecie.
Ostatnim punktem wyjazdu było zwiedzanie Stadionu
Narodowego. Uczestnicy wycieczki mogli wraz
z przewodnikiem przejść Trasą Piłkarzy. Na własnej skórze
przekonali się, którędy piłkarze przybywają na stadion.
Zobaczyli pomieszczenia strefy zawodniczej, wykorzystywane podczas meczów reprezentacji Polski w piłce nożnej
oraz centrum medialne PGE Narodowego, które
przeznaczone jest dla dziennikarzy. Dla tych uczestników,
którzy marzą o grze w piłkarskiej reprezentacji Polski było to
niezapomniane przeżycie. Mogli, choć przez chwilę poczuć
się jak Robert Lewandowski, Grzegorz Krychowiak czy
Arkadiusz Milik. Na tym zakończyła się pełna wrażeń
wycieczka do stolicy. (a)
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Szkoła Podstawowa w Sworach

Andrzejkowy wieczór

Katarzynki i Andrzejki obchodzimy w listopadowe imieniny
Katarzyny i Andrzeja. I tak w wigilię św. Katarzyny wróżą
sobie kawalerowie, natomiast dzień przed świętem Andrzeja
panny. Udało się połączyć oba święta i 28 listopada br.
zorganizować szkolne andrzejki. Były one wspaniałą okazją

interesujących wróżb, które wszyscy potraktowali, jako
wciągającą zabawę. Impreza spodobała się w szczególności najmłodszym, którzy pierwszy raz uczestniczyli
w Andrzejkach. Ich radość i uśmiech na twarzy dodawał
swoistego klimatu i energii. Zabawa przy muzyce

do dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku dla
tradycji i obrzędów ludowych. Uczniowie przygotowali
wróżby i małą imprezę, a ciasto na poczęstunek upiekli
rodzice. Po krótkim wstępie przeprowadzono kilka
ciekawych zabaw, natomiast harcerze przygotowali wiele

dyskotekowej trwała do godz. 18. Uśmiechnięte miny świadczyły, że wszystko udało się super. Mamy nadzieję, że za rok
znowu spotkamy się na podobnej imprezie. Uczestnicy
powrócili zadowoleni do domów w przekonaniu, że spełni im
się wszystko, co wywróżyli sobie magicznego wieczoru. (a)

Szkoła Podstawowa z Woskrzenic Dużych

Sukcesy recytatorskie uczniów
Po raz kolejny uczniowie Szkoły Podstawowej
w Woskrzenicach Dużych mieli możliwość rozwijania
swoich uzdolnień. Okazją ku temu był udział w czwartym
Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim utworów Adama
Mickiewicza, zorganizowanym 27 listopada br. w Zespole
Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białej Podlaskiej. Patronat
honorowy nad konkursem objęli: Teresa Misiuk, lubelski
kurator oświaty, Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski
oraz Michał Litwiniuk, prezydent miasta Biała Podlaska.
W uroczystym otwarciu przeglądu wzięli udział:
wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, dyrektor
delegatury Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej
Małgorzata Kiec oraz dyrektor delegatury Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej Małgorzata
Bogusz. Poziom recytacji utworów sławnego wieszcza
przez 47 uczniów z województwa lubelskiego oceniało jury
w składzie: dr hab. Violetta Machnicka, prezes Siedleckiego
Towarzystwa Naukowego, dr Barbara Stelingowska
z UPH w Siedlcach oraz dr Przemysław Kaliszuk z UMCS
w Lublinie. Szkołę w Woskrzenicach Dużych godnie
reprezentowała Karolina Semeniuk, uczennica klasy
siódmej, która zachwyciła zebranych recytując balladę
"Pani Twardowska". Zajęła II miejsce w kategorii klas VII,
VIII szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum. Natomiast
w kategorii klas IV-VI Maciej Koszołko, uczeń klasy
czwartej, zajął III miejsce. Przychylność jury zdobył
prezentując bajkę "Koza, kózka i wilk". Najlepsi recytatorzy
otrzymali dyplomy i nagrody z rąk prezydenta miasta Biała
Podlaska Michała Litwiniuka. Uczniów przygotowała
Małgorzata Dawidziuk. Gratulujemy. (a)
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Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym Drugim

Pasowanie przedszkolakw
30 listopada br. w punkcie przedszkolnym
miała miejsce ważna uroczystość dla
najmłodszych. W obecności rodziców
piętnaścioro dzieci przystąpiło do "pasowania na
przedszkolaka". Podczas części artystycznej
przedszkolaki pokazały, że świetnie radzą sobie
w roli aktora, który tańczy, śpiewa i recytuje
wiersz. Występ dzieci wzbudził ogromne emocje,
a mali artyści raz po raz nagradzani byli brawami.
Następnie nadszedł czas na najważniejszą
chwilę dnia – pasowanie, czyli dotknięcie
ogromną kredką ramienia każdego z dzieci przez
dyrektor Emilię Kisielewską. Na pamiątkę
wyjątkowej chwili dzieci otrzymały dyplomy
i drobne upominki. Dużą niespodzianką dla
zgromadzonych był tort w kształcie zielonej
żabki, która jest symbolem grupy przedszkolnej.
Ponadto spotkanie było dobrą okazją do
zaprezentowania rodzicom, czego nauczyły się
z Barbarą Ossowską podczas zajęć z języka
angielskiego. Dla przedszkolaków było to
wielkie przeżycie a dla rodziców powód do dumy
i zadowolenia. (a)

Powrót do wiejskiej ławeczki w Styrzyńcu
Któż z nas pamięta jeszcze te wieczorne spotkania na
wiejskich ławeczkach, które stały niegdyś przy płotach obok
niemal każdego domostwa…
Nostalgiczne wspomnienie wiejskiej ławeczki i szczęśliwy
splot okoliczności ukierunkowały członkinie Stowarzyszenia
Przyjaciół Styrzyńca: Renatę Rudawską i Anetę Olszewską
do inicjowania działań, które zaowocowały powstaniem
zauważalnie urokliwego miejsca spotkań na wiejskiej
ławeczce. W listopadzie br. działania związane z projektem
"Powrót do wiejskiej ławeczki" zostały zakończone. Miejsce,
które z wyboru młodzieży było od lat nieformalnym miejscem
spotkań młodych, a z potrzeby chwili miejscem spotkań
starszych mieszkańców naszej miejscowości, zyskało nowy,
solidny, a jednocześnie malowniczy wygląd. Ta, choć drobna,
ale jakże pozytywna zmiana w naszym najbliższym
otoczeniu wymagała sprostania wielu wyzwaniom. Najpierw
pomysłodawczynie znalazły źródło ﬁnansowania zgłaszając
w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Styrzyńca opracowany
przez siebie projekt "Powrót do wiejskiej ławeczki" do
konkursu w ramach programu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3" współﬁnansowanego ze środków
Narodowego Instytutu Wolności - Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich.
Projekt został przez organizatorów konkursu bardzo wysoko
oceniony, przy licznej konkurencji zajął pierwsze miejsce.
Stowarzyszenie Przyjaciół Styrzyńca pozyskało na
rewitalizację "wiejskiej ławeczki" 4800 zł. Ta kwota
zaplanowana była na zakup niezbędnych materiałów i opłacenie części kosztów pośrednich. Większość czynności
porządkowych i fachowych wykonali w ramach wolontariatu
mieszkańcy Styrzyńca. Inicjatywa została doceniona przez
wielu, nie tylko członków Stowarzyszenia. W przedsięwzięcie
zaangażowała się młodzież szkolna i mieszkańcy Styrzyńca.
Społecznie pracowali miejscowi rzemieślnicy: dekarz,
brukarz, tynkarze gładko pokryli ściany tynkiem, a stolarz
wykonał i zamontował obróbki z drewna. Po odbytej wśród

mieszkańców wsi giełdy pomysłów, po konsultacji
z instruktorem GOK, utalentowany artysta malarz Tomasz
Baranowski wykonał ozdobne murale. Teraz każdy, kto
przyjeżdża do naszej miejscowości może cieszyć oko
prześliczną ławeczką, umieszczoną w bajecznie odświeżonym otoczeniu.

Przykład ławeczki pokazuje, że chcieć to móc, a warto dla
wspólnego dobra zaangażować myśli, czas i siły. Tych,
którzy nie zdążyli włączyć się w opisane wyżej działania
zachęcamy do współpracy w przyszłości. Nie czekajcie na
specjalne zaproszenie. Styrzyniec jest naszą wspólną
Małą Ojczyzną. Dbajmy o nią i bądźmy z niej dumni, gdy
wieczorem siądziemy na naszej wspólnej, wiejskiej
ławeczce. (a)

Nr 12
Doradztwo rolnicze

5 czerwca 2018 r. Rada Ministrów przyjęła w drodze
rozporządzenia Program działań mających na celu
zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu
zanieczyszczeniu. Spełniając wymogi unijnej dyrektywy
azotanowej 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 roku program
wprowadzono na terenie całego kraju.
Wymagania programu azotanowego obejmują:
sposoby i warunki rolniczego wykorzystania nawozów
zawierających azot, terminy, w których dozwolone jest rolnicze
wykorzystanie nawozów zawierających azot, warunki
przechowywania nawozów naturalnych (odchodów zwierzęcych), w tym powierzchnie i pojemności urządzeń do ich
przechowywania, zasady planowania prawidłowego
nawożenia azotem (plany nawożenia azotem, maksymalne
dawki azotu), sposób dokumentowania realizacji programu,
harmonogram rzeczowy i czasowy realizacji programu.

Terminy stosowania nawozów zawierających azot
Rodzaj gruntów

Rodzaj nawozów
Nawozy azotowe mineralne Nawozy naturalne stałe
i nawozy naturalne płynne
Grunty orne (m.in. na terenie 1 marca – 20 października
gminy Biała Podlaska)
Grunty orne na terenie gmin 1 marca – 15 października 1 marca – 31 października
objętych załącznikiem nr 2
Grunty orne na terenie gmin 1 marca - 25 października
objętych załącznikiem nr 3
Uprawy trwałe
1 marca – 31 października 1 marca – 30 listopada
Uprawy wieloletnie
Trwałe użytki zielone

Na odstępstwa od w/w terminów można liczyć w sytuacji
zakładania upraw na gruntach ornych jesienią po późno
zbieranych przedplonach (dopuszczalna dawka azotu
w wieloskładnikowych nawozach dla zakładanych upraw nie
może przekroczyć 30 kg N/ha) oraz z uwagi na niekorzystne
warunki pogodowe np. nadmierne uwilgotnienie (najpóźniejszy termin to 30 listopada). Ponadto terminów
określonych w tabeli nie stosuje się do nawożenia upraw pod
osłonami oraz upraw kontenerowych.
Warunki przechowywania nawozów naturalnych
Nawozy naturalne przechowuje się w bezpieczny dla
środowiska sposób, zapobiegający przedostawaniu się
odcieków do wód i gruntu. Powierzchnia płyt i pojemność
zbiorników będzie musiała być na tyle duża, żeby można było
przetrzymywać nawozy naturalne płynne (gnojówkę,
gnojowicę) przez 6 miesięcy, a nawozy stałe (obornik) przez
5 miesięcy. Możliwe jest czasowe, jednak nie dłużej niż przez
6 miesięcy, przechowywanie obornika (za wyjątkiem pomiotu
ptasiego) bezpośrednio na gruntach rolnych. W tej sytuacji
pryzmy powinny być zlokalizowane poza zagłębieniami
terenu, w miejscu niepiaszczystym i niepodmokłym
w odległości większej niż 25 m od linii brzegu wód
powierzchniowych i ujęć wód. Lokalizację pryzmy i datę
złożenia obornika dokumentuje się na mapie i przechowuje
przez okres 3 lat od dnia zakończenia przechowywania.
Obornik na tym samym miejscu może być składowany po
upływie 3 lat. W przypadku utrzymywania zwierząt
gospodarskich na głębokiej ściółce obornik może być
przechowywany w budynku inwentarskim o nieprzepuszczalnym podłożu.

Maksymalne dawki, plany nawożenia
Program zawiera również zalecenia odnośnie wielkości
stosowanych dawek i sposobów nawożenia azotem. Roczna
dawka azotu w nawozach naturalnych nie może przekraczać
170 kg N w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych.
Rolnicy prowadzący chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000
stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk
dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior
zobowiązani będą do posiadania planu nawożenia,
pozytywnie zaopiniowanego przez okręgową stację
chemiczno-rolniczą i dostarczenia kopii tego planu i opinii
wójtowi, burmistrzowi i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony
środowiska właściwemu ze względu na miejsce stosowania
nawozów naturalnych. Natomiast gospodarstwa o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych (stanowiących
własność, dzierżawionych lub będących w użytkowaniu
rolnika), a także prowadzące uprawy intensywne, np. warzywa
na gruntach ornych na powierzchni powyżej 50 ha lub
utrzymujące obsadę zwierząt większą niż 60 DJP wg stanu
średniorocznego, będą miały obowiązek opracowania
planu nawożenia azotem. Plan nawożenia azotem
opracowywany ma być corocznie, odrębnie dla każdego
pola i przechowywany przez okres 3 lata od jego
sporządzenia.
Dokumentowanie realizacji programu
Zgodnie z zapisami programu na gospodarstwa rolne
został nałożony obowiązek prowadzenia dokumentacji
i przechowywania jej przez 3 lata ze wszystkich zabiegów
związanych z nawożeniem azotowym. Dokumentacja musi
zawierać następujące dane: data zastosowania nawozu,
rodzaj uprawy i jej powierzchnia, rodzaj nawozu,
zastosowana dawka, termin przyorania nawozu naturalnego
w przypadku jego stosowania na terenie o dużym nachyleniu.
Harmonogram rzeczowy i czasowy
Przepisy dotyczące programu obowiązują od 27 lipca
2018 r. Wyjątek stanowią:
przepisy dotyczące obowiązku sporządzania planu
nawożenia azotem, które zaczną obowiązywać z dniem
1 stycznia 2019 r.
przepisy dotyczące obowiązku dostosowania miejsc do
przechowywania nawozów naturalnych do wymogów
określonych w przyjętym przez Radę Ministrów dokumencie,
które zaczną obowiązywać z dniem 31 grudnia 2021 r. dla
podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt
gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP. Podmioty
prowadzące chów lub hodowlę zwierząt w liczbie mniejszej lub
równiej 210 DJP będą miały czas na dostosowanie się do
wymogów Programu do końca 2024 r.
Pomoc na doposażenie gospodarstw
W ramach PROW 2014-2020 przewidziana jest możliwość
uzyskania pomocy na doposażenie gospodarstw z produkcją
zwierzęcą w płyty lub zbiorniki do przechowywania nawozów
naturalnych lub pasz soczystych oraz na zakup nowych
maszyn i urządzeń do aplikowania nawozów naturalnych.
Ogłoszenia naboru wniosków możemy spodziewać się
jeszcze w grudniu 2018 r. Możliwe będzie również uzyskanie
pomocy ze środków Narodowego i wojewódzkich funduszy
ochrony środowiska i gospodarski wodnej.
Agnieszka Sęczyk
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Szlachetny cel zjednoczył 80 wolontariuszy z kilku
miejscowości naszej gminy, aby zbierać produkty
żywnościowe w ogólnopolskiej akcji "Pomóż dzieciom
przetrwać zimę". Radosne miny obdarowanych
wymownie świadczyły, że trud nie poszedł na marne.
Kiedy ćwierć wieku temu Ewa Dados z Radia Lublin
rzuciła w eter hasło zbiórki produktów żywnościowych
i odzieży dla dzieci potrzebujących wsparcia, nie
przypuszczała pewnie, że jej inicjatywa zyska tylu
zwolenników. W tym roku chęć pomocy wyraziło aż 400
sztabów w różnych częściach Polski, skupiających

Zbiórkę prowadzoną w pawilonach spożywczych
wspomogła taneczna Potupajka w świetlicy wiejskiej
Dokudowa. Włączyli się w nią jeszcze mieszkańcy czterech
miejscowości, zaś na ﬁnał wolontariusze prosili
o dary przed kościołem św. Antoniego w Białej Podlaskiej
i kościołem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sworach.
Wspomogli ich znacząco strażacy jednostek OSP
ze Sławacinka Starego i Swór, skupieni w Krajowym
Systemie Ratownictwa Gaśniczego. Zgromadzone
produkty zostały przewiezione samochodami pożarniczymi do świetlicy wiejskiej w Sławacinku Starym. Tam

prawie 6 tys. wolontariuszy. Są wśród nich mieszkańcy
gminy Biała Podlaska, uczestniczący w akcji po raz ósmy.
W tym roku chęć zbiórki darów wyrazili: instruktorzy
Gminnego Ośrodka Kultury, członkowie zespołów
śpiewaczych Barwinek, Chodźta do Nos, Lewkowianie,
Macierzanka i Zorza, nauczyciele oraz uczniowie ze szkół
w Ciciborze Dużym, Hrudzie i Styrzyńcu.

po zważeniu okazało się, że zebrano 1100 kg, co jest
wynikiem imponującym.
- W tym roku zdecydowaliśmy przeznaczyć dary na
potrzeby osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych,
a także dzieci. Dzięki zebranym darom z paczek skorzystało
200 osób.- dodaje A. Borodijuk.
6 grudnia wolontariusze w strojach Mikołajów dostarczyli

- Nasza, spontaniczna akcja prowadzona była przez
trzy dni od 23 do 25 listopada – informuje koordynatorka
zbiórki Agnieszka Barodijuk. Wolontariusze przez kilka
godzin zachęcali klientów odwiedzających cztery sklepy
spożywcze PSS oraz Carrefour i Ela w Białej Podlaskiej
a także sklepy Lewiatan i Leoś w Rakowiskach. Darczyńcy
nie zawiedli i do naszych koszy lądowały rozmaite artykuły
spożywcze, słodycze i produkty chemii gospodarczej.

paczki do domów osób potrzebujących. Dla większości
obdarowywanych paczki z żywnością i artykułami
chemicznymi były kompletnym zaskoczeniem. Stąd
przyjmowano je ze wzruszeniem, a nawet łzami
w oczach.
Jeszcze raz okazało się, że zbiorowym zrywem ludzi
gorących serc można sprawić komuś radość. (g)

