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Wiadomoci Gminne

Miesiêcznik Gminy Bia³a Podlaska

Egz. bezp³atny

Gminne wiêto rycerzy w. Floriana

Sitnik miejscem
spotkania druhów

Uroczysty charakter mia³o gminne wiêto stra¿aków, fetowane 3 maja w
Sitniku. Rozpoczê³a je dziêkczynna msza wiêta z udzia³em pocztów sztandarowych i druhów w mundurach. Po zakoñczeniu liturgii wójt Wies³aw Panasiuk,
zarazem prezes Gminnego
Zwi¹zku OSP podziêkowa³
stra¿akami za ich trud i gotowoæ niesienia pomocy
ludziom w ka¿dej chwili.
Podkreli³, ¿e nie pracuj¹
oni spo³ecznie nie dla orderów czy zaszczytów, lecz z
myl¹ o pomocy drugiemu
cz³owiekowi. Cztery jednostki z trzynastu istniej¹cych w gminie s¹ w³¹czone
do krajowego systemu ratowniczo-ganiczego i czêsto s¹ u¿ywane do niesienia
pomocy poszkodowanym w
wypadkach drogowych. Od

ich sprawnoci i umiejêtnoci zachowania siê w trudnych momentach niejednokrotnie zale¿y czyje ¿ycie.
Za to w³anie dziêkowa³
druhom prezes GZOSP.
Spod kocio³a w £ukowcach kolumna stra¿aków z
pocztami sztandarowymi
uda³a siê do klubu kultury
w Sitniku, gdzie odbywa³a
siê dalsza czêæ uroczystoci. Kobiety pod wodz¹ Alicji Sidoruk zadba³y o wystrój wi¹tecznych sto³ów,
a zespo³y piewacze Sitniczanki i Barwinek ze Styrzyñca przedstawili okolicznociowe programy dedykowane stra¿akom.
Zabieraj¹c g³os, wójt W.
Panasiuk powiedzia³ m.in.
- Druhowie stra¿acy, ochotnicy, rycerze w. Floriana!
W przededniu Waszego
wiêta czcimy pamiêæ w. Flo-

riana, dziêkuj¹c mu za
³aski, jakie wyprasza dla
stra¿aków i prosimy o
dalsz¹ opiekê i wsparcie.
Napisy na Waszych sztandarach s¹ wymowne. Przekonuj¹, ¿e s³u¿ycie Bogu
na chwa³ê, a ludziom na
ratunek. Codzienne ¿ycie
dostarcza licznych przyk³adów, ¿e stra¿acy nie
oszczêdzaj¹ siê i zawsze s¹
gotowi do walki z gronymi ¿ywio³ami. Na stra¿aków zawsze mo¿na liczyæ i
chcia³bym w tym miejscu
gor¹co za to podziêkowaæ.
Doceniam Wasze zaanga¿owanie, po  w i ê c e n i e i
ofiarnoæ w ochronie
¿ycia, zdrowia i mienia
ludzkiego. Dziêkujê za sta³e wzbogacanie dorobku
Waszych poprzedników i
godny podziwu profesjonalizm. Prezentujecie go
czêsto podczas dzia³añ terenowych. Szczêliwie wychodzicie z nich bez
szwanku. Szczególne wyrazy szacunku i najwy¿szego uznania nale¿¹ siê dzi

seniorom s³u¿by po¿arniczej, twórcom nowoczesnego oblicza ochrony
przeciwpo¿arowej. Przez
lata swej aktywnoci odnajdowali cel dzia³ania w
pomocy innym. Dzi ich
dzie³o kontynuuj¹ m³odsi. Serdeczne pozdrowienia kierujê do Pañstwa
rodzin, sympatyków i
przyjació³ stra¿ackiej
s³u¿by. Jestecie bardzo
potrzebni wsi. W tak
szczególnym dniu ¿yczê
Wam, abycie zawsze mogli byæ dumni ze swej pracy i aby nigdy nie wypali³o siê w Was powo³anie
do niesienia pomocy innym ludziom.
W uroczystoci uczestniczyli ksiê¿a, przedstawiciele
Komendy Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
oraz Wojewódzkiej Komendy Uzupe³nieñ. Wójt W. Panasiuk zakomunikowa³ zebranym, ¿e nastêpne wiêta stra¿aków odbywa³y siê
bêd¹ co roku w innej jednostce. (g)
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Kalendarium
11 kwietnia

Wójt Wies³aw Panasiuk
odwiedzi³ dyrektora gimnazjum w Sworach Krzysztofa Wawrzyñczuka w celu
dokonania ustaleñ zwi¹zanych z wynajêciem hali
sportowej.

12 kwietnia

Gminê odwiedzi³a warszawska projektantka Wanda Stolarska, pracuj¹ca nad
polskim odcinkiem nitki naftoci¹gu Brody- AdamówP³ock, Pierwszy odcinek naftoci¹gu z rop¹ azersk¹ z
zosta³ wybudowany w 2002
r. Biegnie z portu w Odessie nad Morzem Czarnym
do miasta Brody, na zachodzie Ukrainy, w pobli¿u granicy z Polsk¹.
Od kilku lat Polska i Ukraina rozmawiaj¹ o odwróceniu kierunku t³oczenia i
przed³u¿eniu ruroci¹gu do
P³ocka, a nastêpnie dalej do
Gdañska. Now¹ magistral¹
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mia³aby pop³yn¹æ ropa z
regionu Morza Kaspijskiego. Projektantka przyjecha³a do naszej gminy na
uzgodnienia rodowiskowe, ale otrzyma³a negatywn¹ odpowied. Po prostu kto na podstawie zdjêæ
satelitarnych le zaplanowa³ nitkê naftoci¹gu lokuj¹c j¹ w terenie zabudowanym miejscowoci Jawiny,
Porosiuki i S³awacinek
Nowy. Teraz projekt musi
byæ poprawiony.
Tego samego dnia wójt
uczestniczy³ w spotkaniu
przedstawicieli s³u¿b mundurowych, zorganizowane
przez komendanta miejskiego Policji Dariusza
Szkodziñskiego.

15 kwietnia

Przygotowania do tegorocznego wiêta plonów
sk³oni³y wójta W. Panasiuka do odwiedzin dyrekcji
Orodka Doskonalenia Rol-

niczego w Grabanowie. Pomys³ zorganizowania tam
do¿ynek gminnych zosta³
przyjêty z aprobat¹.

16 kwietnia

W obecnoci dyrektora
GOK Bo¿enny PawlinyMaksymiuk i zaproszonych
goci z gminy Lena Podlaska rozstrzygniêty zosta³ w
Perkowicach gminny konkurs na wypieki wielkanocne. Piszemy o tym na str. 5.

26 kwietnia

Wójt Wies³aw Panasiuk
uczestniczy³ w odprawie
prezesów ZG ZOSP, zorganizowanej w KM PSP. Omawiano podsumowanie kampanii sprawozdawczo- wyborczej w jednostkach
ochotniczych, zakup sprzêtu na wyposa¿enie jednostek oraz przygotowania do
powiatowej pielgrzymki
stra¿aków do sanktuarium
Unitów Podlaskich w Pratulinie, po³¹czonej z obchodami powiatowymi Dnia
Stra¿aka.

28 kwietnia
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Wójt Wies³aw Panasiuk
zasiada³ w jury powiatowego etapu konkursu wiedzy
o ruchu ludowym. Uczestniczyli w nim zwyciêzcy ze
szkó³ gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych powiatu bialskiego. Odpowiadali
na trudny test z 40 pytaniami. W gronie gimnazjalistów najlepsze wyniki uzyskali: Barbara Michalczuk i
Ewelina Bajkowska z
£omaz oraz Joanna Romaniuk z Cicibora Du¿ego. W
gronie uczniów szkó³ rednich najlepiej wypadli
uczniowie ZSR z Lenej Podlaskiej: Ewa Kwana, Tomasz Bogusz i Anna Sworczuk. Laureaci otrzymali nagrody i bêd¹ reprezentowali powiat podczas fina³u
wojewódzkiego.

29 kwietnia

W Czosnówce odby³a siê
wyjazdowa sesja Rady gminy z udzia³em so³tysów. Piszemy obszernie o niej na
str. 3. (g)

Stra¿acy pielgrzymowali do sanktuarium w Pratulinie

Reprezentant naszej gminy
w gronie odznaczonych
Ponad 400 stra¿aków i 39
pocztów sztandarowych
jednostek OSP z powiatu
bialskiego pielgrzymowa³o
8 maja do sanktuarium Unitów Podlaskich w Pratulinie.
Byli wród nich obecni reprezentanci naszej gminy z
prezesem gminnym ZOSP
Wies³awem Panasiukiem.

Pielgrzymka zbieg³a siê z
powiatowymi obchodami
Dnia Stra¿aka.
Uroczystoci rozpoczê³y
siê msz¹ wiêt¹ w intencji
stra¿aków i ich rodzin. Celebrowa³o j¹ kilku kap³anów.
Witaj¹c przyby³ych starosta bialski, zarazem prezes

Zarz¹du Powiatowego
ZOSP RP Tadeusz £azowski
przypomnia³, ¿e w 148 jednostkach OSP na po³udniowym Podlasiu spo³eczn¹
s³u¿bê na po¿ytek ludziom
pe³ni ponad 4 tys. druhów.
Spotkanie w Pratulinie by³o
okazj¹ do wyró¿nienia zas³u¿onych stra¿aków. Mi³o

nam zakomunikowaæ, ¿e
Jan Bandzarewicz, naczelnik jednostki OSP w Ortelu
Ksi¹¿êcym uhonorowany
zosta³ w Pratulinie, jednym
z najwy¿szych odznaczeñ
stra¿ackich, medalem honorowym im. Boles³awa
Chomicza. Gratulujemy. (g)
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Pierwsza w tym roku sesja wyjazdowa
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Pierwsza w nowym roku
sesja wyjazdowa z udzia³em 41 so³tysów mia³a miejsce w wietlicy w Czosnówce. Wype³ni³y j¹ w wiêkszoci sprawy bie¿¹ce gminy.
W zwi¹zku z koniecznoci¹
modernizacji przepompowni cieków w Ciciborze
Du¿ym, radni wyrazili zgodê na zakup od ma³¿eñstwa Derkaczów dzia³ki na
ten cel. Usuwanie rako-

trzech etapach. Na pocz¹tek dachy z dziurawym i
przeciekaj¹cym pokryciem,
potem dachy, gdzie azbestowe pokrycie mo¿e le¿eæ
jeszcze piêæ lat, a trzeciej
kolejnoci pozosta³e. Tempo tej wymiany nie jest jeszcze znane, ale mo¿na siê
spodziewaæ, ¿e nie nast¹pi z dnia na dzieñ. Zgodnie z programem wojewódzkim, rolnicy, którzy

cy eternit i zgromadzili go
do wywózki na podwórku.
O realizacji przedsiêwziêcia
zdecyduj¹ ekspercie z grup
w: Bia³ej Podlaskiej, Che³mie i Zamociu.
Radni wyrazili te¿ zgodê
na przyst¹pienie gminy do
programu Promocja integracji spo³ecznej, finansowanego z zasobów Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

gminy na rok bie¿¹cy. Wójt
odpowiedzia³ na liczne interpelacje i zapytania radnych, dotycz¹ce bie¿¹cych
bol¹czek so³ectw.
W sesji wyjazdowej
uczestniczy³ komendant
miejski Policji Dariusz Szkodziñski. W jego odczuciu
gminê mo¿na uznaæ za spokojn¹ i dosyæ bezpieczn¹.
Od piêciu lat zmniejsza siê
iloæ dokuczliwych przestêpstw kryminalnych. Problemem s¹ tylko jazdy w stanie nietrzewym. Zbyt wielu kierowców siada za kierownic¹ po wypiciu kilku
g³êbszych, nie zwa¿aj¹c na

twórczego azbestu z pokryæ dachowych mieszkañ
i budynków gospodarczych (eternit) zajmie
mieszkañcom gminy trochê czasu. Radni wyrazili
zgodê na przyst¹pienie
gminy do programu wojewódzkiego, finansowanego z dotacji szwajcarskopolskiej. Proces usuwania
eternitu ma nastêpowaæ w

nie usunêli jeszcze eternitu z dachów, nie bêd¹ ponosili kosztów zdejmowania pokrycia, transportu i
utylizacji zdejmowanych
pokryæ. Zajm¹ siê tym specjalici z wytypowanych
przez Urz¹d Marsza³kowski
firm. Z programu nie mog¹
skorzystaæ rolnicy, którzy
przed 2009 rokiem samodzielnie zdjêli przeciekaj¹-

Korzystaj¹c z obecnoci
nowo wybranych so³tysów,
wójt gminy Wies³aw Panasiuk przedstawi³ osoby,
które otrzyma³y najwiêksz¹
iloæ g³osów i bêd¹ reprezentowa³y so³ectwa w kontaktach z Urzêdem Gminy.
Zaprezentowa³ te¿ sprawozdanie z wykonania
ubieg³orocznego bud¿etu,
tudzie¿ plany inwestycyjne

to, ¿e wioz¹ ze sob¹ najbli¿sz¹ rodzinê. Tylko w ub.
roku stwierdzono na terenie powiatu bialskiego 1, 5
tys. takich zdarzeñ. Tegoroczna statystyka ma tendencjê rosn¹c¹, mimo
groby utraty prawo jazdy.
Sesja w Czosnówce zakoñczy³a siê poczêstunkiem
przygotowanym przez
mieszkañców. (g)

Okazja do prezentacji
nowych so³tysów
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Wa¿ne dla rolników

Zmiany w p³atnociach rolnych
Minister rolnictwa Marek
Sawicki podpisa³ rozporz¹dzenie zmieniaj¹ce wczeniejsze, zwi¹zane z rodzajami rolin objêtych p³atnoci¹ i szczegó³owymi warunkami przyznawania p³atnoci.
Rozporz¹dzenie ministra
przewiduje:
- wprowadzenie przepisów reguluj¹cych warunki
przyznawania p³atnoci

zwierzêcej i p³atnoci do
chmielu nastêpcy prawnemu rolnika,
- okrelenie warunków
przyznawania p³atnoci do
krów i owiec
- wy³¹czenie ze wsparcia
upraw orzecha w³oskiego
i leszczyny.
Zmiany polegaj¹ na tym,
¿e nastêpca prawny rolnika mo¿e skorzystaæ z dop³at, jeli nastêpstwo praw-

ne mia³o miejsce przed z³o¿eniem wniosku o przyznanie p³atnoci.
W zakresie p³atnoci
zwierzêcej i do chmielu
nowe przepisy umo¿liwiaj¹
przyznanie dop³at nastêpcom prawnym, czyli nowej
grupy rolników do grona
uprawnionych. P³atnoci
zwierzêce (do krów i owiec)
przys³uguj¹ rolnikowi, który 31 maja danego roku

Wychowanie patriotyczne w Hrudzie

Szacunek do symboli
Kszta³towanie postaw patriotycznych wród m³odzie¿y jest bardzo wa¿nym zadaniem szko³y. To jeden z podstawowych celów wychowania w procesie nauczania. Wychowanie patriotyczne to jednoczenie wychowanie umys³owe, estetyczne, fizyczne i
moralne. W szkolnym programie wychowawczym eksponuje siê takie wartoci, jak:
dyscyplina, pracowitoæ, sumiennoæ, a tak¿e poczucie
w³asnej godnoci, zaufanie
wobec innych, dostrzeganie
sensu w³asnego dzia³ania
oraz wolnoæ i poczucie sprawiedliwoci. W Szkole Podstawowej w Hrudzie du¿¹
wagê przywi¹zuje siê do
kszta³towania w³aciwych
postaw patriotycznych. Rok
szkolny rozpoczyna siê i koñczy uroczyst¹ akademi¹, podczas której uczniowie ucz¹ siê
szacunku do symboli narodo-

wych i szkolnych: god³a, flagi, hymnu narodowego i
szkolnego. Na zakoñczenie
roku szkolnego odbywa siê
uroczyste przekazanie sztandaru kolejnemu rocznikowi.
W czasie tej ceremonii chor¹¿y przejmuj¹cy sztandar
sk³ada uroczyste lubowanie.
Obchody wiêta Niepodleg³oci s¹ okazj¹ do wpajania wartoci patriotycznych.
Ka¿dego roku uczniowie
przygotowuj¹ ciekaw¹ inscenizacjê pokazuj¹c¹ burzliwe losy odzyskiwania przez
Polskê niepodleg³oci. Uroczystoæ uwietniaj¹ pieni
patriotyczne prezentowane
przez chór szkolny. Uczniowie maj¹ wiadomoæ powagi tych uroczystoci. Wiedz¹,
jak¹ postawê nale¿y zachowaæ podczas odpiewania
hymnu pañstwowego i
szkolnego.

Wiele miejsca powiêcamy
naszym patronom, B³ogos³awionym Mêczennikom Podlaskim. Co roku, w maju
przypominamy bohatersk¹
postawê naszych przodków,
którzy zginêli w obronie
swojej to¿samoci. Pamiêtamy o nich w modlitwie, sk³adamy kwiaty i zapalamy znicze przy pomniku. W ubieg³ym roku obchodzilimy 10lecie nadania imienia szkole.
Co dwa lata starsze klasy
uczestnicz¹ w wyjedzie szlakiem unitów. Uczniowie wykonuj¹ albumy zwi¹zane z
patronem, pog³êbiaj¹c wiedzê historyczn¹. Na korytarzu szkolnym wyeksponowane s¹ k¹ciki zwi¹zane nie
tylko z patronem, ale równie¿ z Janem Paw³em II. Dziêki wspó³pracy z panem
Szczepanem Kalinowskim
wzbogacilimy nasze zbiory
o ciekawe materia³y histo-

posiada nie wiêcej ni¿ 10
samic byd³a domowego i
10 samic owcy, co potwierdza wpis do rejestru zwierz¹t gospodarskich. Do
wsparcia finansowego w
danym roku nie bêd¹ kwalifikowane zwierzêta, które zosta³y zg³oszone do rejestru po 7 czerwca roku,
w którym z³o¿ony zosta³
wniosek o przyznanie dop³at. (red.)
ryczne. Pamiêtamy tak¿e o
innych wybitnych Polakach.
W tym roku przypominamy
sylwetki Marii Curie -Sk³odowskiej i Czes³awa Mi³osza.
Uczniowie przygotowuj¹
prezentacje na lekcjach, a
tak¿e materia³y na gazetkê.
Udzia³ w wycieczkach jest
doskona³¹ okazj¹ do kszta³towania postaw patriotycznych. W tym roku uczniowie
bêd¹ uczestniczyæ w wycieczkach do Brzecia, Warszawy oraz w Góry wiêtokrzyskie. Uczniowie po raz
pierwszy zwiedz¹ twierdzê
brzesk¹, która w przesz³oci
s³u¿y³a miêdzy innymi jako
miejsce kani polskich patriotów. Odwiedzimy tak¿e Polski Cmentarz Garnizonowy.
Wychowanie patriotyczne
realizuje siê równie¿ poprzez
uczestnictwo w ¿yciu kulturalnym. Uczniowie naszej
szko³y chêtnie bior¹ udzia³ w
wyjazdach do muzeum, na
spektakle i do kina.
Dyrektor Jacek Kisiel
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Rozstrzygniêcie nast¹pi³o w sobotê poprzedzaj¹c¹ Niedzielê Palmow¹

Kulinarne dziedzictwo w Perkowicach

Kilkadziesi¹t osób przyby³o w sobotê, poprzedzaj¹c¹
Niedzielê Palmow¹ do klubu
kultury w Perkowicach, aby
uczestniczyæ w rozstrzygniêciu czwartej edycji konkursu
"Nasze kulinarne dziedzictwo". Tym razem jurorzy oceniali baranki, zaj¹czki, babki
i mazurki wielkanocne. Cieszy³y one oczy ogl¹daj¹cych
piêknie zastawione sto³y.
Wród uczestników z naszej
gminy (Perkowic, Dokudowa, Czosnówki i Ortela Ksi¹¿êcego) znaleli siê uczniowie Zespo³u Szkó³ Rolniczych
z Lenej Podlaskiej. Jak poinformowa³a obecna w Perkowicach dyrektor szko³y
Anna Sêk, leniañska m³odzie¿ uczestniczy w konkursie ministra rolnictwa i gospodarki ¿ywnociowej do-

tycz¹cym rozwoju obszarów
wiejskich. Prac¹ konkursow¹
ma byæ film nakrêcony o pracowniach gin¹cych zawodów naszego GOK, w tym
tak¿e konkursu kulinarnego.
Uczestnicy przygotowali
ponad dwadziecia ciast i
oryginalnych wypieków. Komisja konkursowa pod przewodnictwem Marii Romaniuk zdecydowa³a siê przyznaæ po trzy nagrody w
trzech kategoriach wiekowych. W pierwszej, obejmuj¹cych uczniów od 8 do 16
lat, zwyciê¿y³a Patrycja Gnatowicz z Perkowic. Jury wysoko oceni³o jej mazurka.
Drugie miejsce przypad³o
m³odszemu bratu Patrycji
Karolowi Gnatowiczowi za
efektownego baranka z ciasta. Trzecie miejsce uzyska³a

babka z majonezu, przygotowana przez Ewê Weremko z Dokudowa. - To piêkne, ¿e m³ode pokolenie nawi¹zuje do dowiadczeñ
doros³ych i potrafi przygotowaæ tradycyjne ciasta - skomentowa³a werdykt Maria
Romaniuk.
W drugiej kategorii wiekowej m³odzie¿y od 16 do 20
lat, zwyciê¿y³ mazurek upieczony przez Annê Abramowsk¹ z Czosnówki. Drugie miejsce przypad³o Elwirze Paszkiewicz z Ortela
Ksi¹¿êcego za babkê piaskow¹. Na trzeci¹ nagrodê
zas³u¿yli uczniowie ZSR z
Lenej Podlaskiej. Przygotowali smaczn¹ babkê leniañsk¹.
W kategorii doros³ych
zwyciê¿y³a Anna Abramow-

ska z Czosnówki za efektownego mazurka. Druga
nagroda trafi³a do Ma³gorzaty Ostapiuk z Perkowic
za babkê wielkanocn¹, za
trzecia do Teresy Markiewicz z Ortela Ksi¹¿êcego za
ko³acz Wielkanocy. Wyró¿nienie jury otrzyma³a Dominika Matusiewicz z Perkowic (uczennica klasy VI) za
mazurek w kszta³cie jajka.
Laureaci otrzymali nagrody
rzeczowe w postaci narzêdzi do wypieku i konserwacji ciasta.
Wystawie oraz degustacji
nagrodzonych s³odkoci towarzyszy³y: koncert zespo³u piewaczego Kalina i pokaz filmu o pracowniach gin¹cych zawodów, przygotowany przez Andrzeja Machnowskiego. (g)

Priorytetowa inwestycja gminna

Trwa budowa wodoci¹gu w Sworach
Rozbudowa systemu wodoci¹gowego i budowa sieci
wodoci¹gowej w miejscowoci Swory to jedna z wiêkszych inwestycji tego roku na terenie naszej gminy. Wodoci¹g w Sworach zbudowany zosta³ powsta³ w latach
60 minionego wieku i wymaga ca³kowitej odbudowy. W
trakcie inwestycji pod³¹czeni zostan¹ nowi odbiorcy, a
tak¿e zmodernizowane zostanie ujêcie wody w Sworach,
aby w przysz³oci móc rozbudowaæ sieæ w kierunku: Zab³ocia, Ce³ujek, Pojelec i Pólka. Sieæ wodoci¹gowa w
so³ectwie Swory wykonana jest z rur azbestowo-cementowych. Korzysta z niej aktualnie 135 gospodarstw. Stan
techniczny sieci jest niedostateczny. Co roku wystêpuje
od kilku do kilkunastu awarii sieci. St¹d potrzeba zmian.
Nowy wodoci¹g w Sworach ma zostaæ wykonany w
terminie do 22 grudnia. Wymienione zostan¹ przy³¹cza

u wszystkich u¿ytkowników wodoci¹gu, dobudowanych zostanie tak¿e 11 nowych przy³¹czy. Zamontowane zostanie 26 hydrantów ulicznych. Sieæ wodoci¹gowa wykonywana jest z perspektyw¹ jej dalszej rozbudowy i zwiêkszenia poboru wody a tak¿e na zabezpieczenie po¿arowe ca³ego obszaru. Rozbudowana sieæ
wodoci¹gowa w Sworach bêdzie mia³a d³ugoæ 3 km
615 metrów, wykonanych zostanie prawie 50 przewiertów po ulicami Swór. Przy okazji zmodernizowane zostanie 38m2 chodnika w pasie drogi powiatowej 1015L
Woroniec - Swory - Kownaty. Najkorzystniejsz¹ ofertê
z³o¿y³a firma Zak³ad Instalacji Sanitarnych i c.o Jerzego
Lewandowskiego, z najni¿sz¹ cen¹ 467, 4 tys. z³ firma
ta wygra³a przetarg. 21 marca w³adze gminy podpisa³y
umowê na wykonanie tego zamówienia. (red.)
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Setka motocyklistów przez cztery dni podziwia³a uroki powiatu bialskiego II, a celebrowa³ j¹ w Wo-

Motocyklici deklaruj¹
powrót na Podlasie
Gmina Bia³a Podlaska i
s¹siaduj¹ce z ni¹ rejony nadbu¿añskie mog¹ jeszcze
tego lata staæ siê obszarem
bli¿szego zainteresowania
turystów z odleg³ych stron.
Takie prognozy snuli uczestnicy zlotu motocyklowego
podczas wizyty w Husince.

w licznym gronie. Jestemy
pod ogromnym wra¿eniem
plenerów i tras nadaj¹cych siê
do turystyki motorowej. Dziwiê siê, ¿e tak d³ugo pozostawa³y nieodkryte. Wiêkszoæ osób goci tutaj po raz
pierwszy, ale jestem pewien,
¿e nie ostatni. Urzek³y nas

Witano ich tam z icie kresow¹ gocinnoci¹. Ju¿
dawno nie ogl¹dano tam
tylu goci na raz. Zlot odbywa³ siê pod patronatem
wójta gminy Bia³a Podlaska,
który m.in. ufundowa³
uczestnikom pami¹tkowe
koszulki.
Ponad stu motocyklistów
z ró¿nych stron Polski, a tak¿e Wêgier i Nowej Zelandii
uczestniczy³o w katolickim
otwarciu sezonu motocyklowego na po³udniowym
Podlasiu. Pierwszym w tym
stronach, ale dziesi¹tym z
kolei. Przygotowa³o go towarzystwo motocyklowe
Quinque Fratrum z Kazimierza Biskupiego na Wielkopolsce.
- Przyjechalimy na zaproszenie cenionego artysty
plastyka Janusza Maksymiuka, który piêæ lat temu
mia³ u nas fantastyczn¹ wystawê pasteli Podlasie w siode³ka motocykla. Tak skutecznie rozbudzi³ nasz¹ wyobraniê, ¿e przyjechalimy

jedyne w swoim rodzaju pracownie gin¹cych zawodów
na szlaku Krainy pereborem
tkanej oraz miejsca kultu religijnego w Kodniu, Jab³ecznej, Pratulinie, Janowie Podlaskim, Kostom³otach i Wisznicach. Tego nie da siê opowiedzieæ w kilku zdaniach mówi Krzysztof Sypniewski,
prezes towarzystwa.
W³aciciele galerii wiejskiej
w Husince zgotowali zmoto-

ryzowanym gor¹ce powitanie z poczêstunkiem podlaskimi wypiekami. - Postanowilimy zawieæ goci do
Hruda, Perkowic i Woskrzenic Du¿ych, bo zale¿y nam
bardzo na promocji naszych
pracowni na szlaku tkanym
pereborem. Nic nie przyci¹gnie bardziej turystów jak
obejrzenie ciekawostek z bliska. Jestem przekonana, ¿e
znaczna czêæ uczestników
tego rajdu powróci do gminy Bia³a Podlaska, która
oprócz unikatowego rêkodzie³a ma atrakcyjne miejsca
agroturystyczne - zapewnia
Bo¿enna Pawlina Maksymiuk, dyrektor Gminnego
Orodka Kultury.
To ju¿ druga wizyta licznej
grupy goci w pracowniach
bialskich. Poprzednio odwiedzali je uczestnicy ogólnopolskiej konferencji naukowej,
zorganizowanej przez PSW
im. Papie¿a Jana Paw³a II w
Bia³ej Podlaskiej. Oni te¿ byli
zachwyceni wystrojem, pomys³owoci¹ i sprawnoci¹
organizacyjn¹ animatorów
kultury.
1 maja uczestnicy zlotu
motocyklowego uczestniczyli
w mszy wiêtej ku czci beatyfikowanego Jana Paw³a

skrzenicach Du¿ych zmotoryzowany ks. Romuald Jêdraszek z £odzi wspólnie z
miejscowym proboszczem
Andrzejem Prokopiakiem.
W gronie ponad stu zmotoryzowanych by³ Wojciech
Ilkiewicz z Miêdzyrzecza
Górnego k. Bielska Bia³ej,
który objecha³ wiat na motocyklu, odwiedzaj¹c 73 kraje. - Jestem pod wra¿eniem
krajobrazów, jakie zobaczy³em w powiecie bialskim i
ogromnej gocinnoci tutejszych mieszkañców. Wspólne ogniska w Serpelicach i
Roskoszy z motocyklistami
Automobilklubu Bialskopodlaskiego bardzo nas do siebie zbli¿y³y. Cztery dni spêdzone na Podlasiu, to stanowczo za ma³o na poznanie tylu interesuj¹cych zak¹tków. Dlatego czêæ osób z
naszego grona ju¿ zdeklarowa³a chêæ ponownego
przyjazdu w te strony.
Szczególnie uj¹³ nas klimat
pracowni gin¹cych zawodów. Sporo podró¿ujê po
kraju, ale nigdzie nie widzia³em czego podobnego.
Macie mnóstwo atutów turystycznych i s¹dzê, ¿e to
pocz¹tek czêstszych wizyt
osób zmotoryzowanych na
Podlasiu - przekonywa³ Ilkiewicz. Jeli spe³ni¹ siê wypowiadane deklaracje, w³aciciele gospodarstw agroturystycznych bêd¹ mieli powody do satysfakcji. (g)
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Znany podró¿nik w Husince
Jednym z uczestników
motocyklowego najazdu
na Podlasie by³ Wojtek Ilkiewicz z ¿on¹ Wiol¹. Przyjechali z okolic Bielska Bia³ej, gdzie prowadz¹ w³asn¹
firmê handlow¹. Zarobione
pieni¹dze przeznaczaj¹
na podró¿e: po Polsce i
wiecie. Z ka¿dej wyprawy przywo¿¹ mnóstwo
drobiazgów, g³ównie
wyrobów miejscowego
rêkodzie³a.
- Mamy ju¿ kilka kilogramów bi¿uterii, a do
tego serwetki, rzeby,
wazony, nakrycia g³owy.
One najlepiej mówi¹ o
kulturze ludzi, ich nawykach i przyzwyczajeniach. Jestemy pod wra¿eniem tego, co zobaczylimy ju¿ w pracowniach gin¹cych zawodów, a przecie¿ to zaledwie czêæ naszej wyprawy.
Naprawdê warto by³o tutaj przyjechaæ- przekonywa³a Wiola.
Wizyta na po³udniowym
Podlasiu by³a ich zdaniem
fantastyczna, a ujê³a ich
wyj¹tkowa gocinnoæ Bo¿enny i Janusza Maksymiuków. W Husince poznali nie tylko galeriê ludow¹, ale szczerych, ¿yczliwych i wyj¹tkowo kulturalnych ludzi. Przy okazji Wojtek opowiedzia³ o podró¿niczej pasji, które czyni go
wielkim. Dowiadczenia z
podró¿y dooko³a wiata
zawar³ w ksi¹¿ce "Dzienniki
motocyklowe czy przewodnik podró¿y dooko³a wiata nie tylko dla motocyklistów. Mo¿na o niej dowiedzieæ siê wiêcej, wchodz¹c
na stronê www.wojtektravel.pl
"Moja przygoda podró¿nicza rozpoczê³a siê ju¿ w latach m³odzieñczych, kiedy
to jeszcze jako nastolatek
dosiada³em siode³ka motoroweru marki "Komar".
Prawdziwe wielkie wypra-

wy motocyklowe rozpoczê³y siê od uczestnictwa w
2001 roku w pierwszym
Rajdzie Katyñskim na trasie: Katyñ, Ostaszków, Moskwa, Wilno. Podczas tej
podró¿y odkrywa³em uro-

Spotykani ludzie okazali
siê wspaniali i przyjani kolor skóry, religia i majêtnoæ nie mia³y ¿adnego
znaczenia! Tylko umiech,
radoæ i szczêcie by³y atmosfer¹ tych spotkañ.

ki i wielkoæ Rosji.
Efektem i konsekwencj¹
udzia³u w tej wyprawie by³
mój wyjazd nad Bajka³,
wraz z dwojgiem kolegów
poznanych na Rajdzie Katyñskim. W ci¹gu 40 dni pokonalimy na motocyklach
19 tys. km. W nastêpnym
roku znowu Rosja, kraje
nadba³tyckie, Ukraina (Bukowina), Rumunia (Bukowina, Transylwania) oraz
Bu³garia, któr¹ to spenetrowalimy bardzo dok³adnie. Po tym sezonie postanowi³em podj¹æ próbê
przygotowania motocyklowej wyprawy dooko³a
wiata. Ruszy³em na trasê
motocyklem BMW R1150
GS przebywszy 74 tys. 800
km w okresie 10 miesiêcy i
20 dni. Dok³adnie 325 dni,
co da³o redni dzienny
przebieg 230 km. z czego
5000 km. drogami pozbawionymi utwardzonej nawierzchni. Odwiedzilimy
podczas tej podró¿y 30
pañstw i pokonalimy bardzo du¿o wielkich rzek i jezior wiata.

Smutek i niejednokrotnie
³zy by³y jedynie obecne przy
rozstaniach po wspólnie
spêdzonych wspania³ych
chwilach! To w³anie jest
najpiêkniejsze i pozostawia
w sercach trwa³e doznania
i wartoci. Sama jazda na
motocyklu nie jest najwa¿niejsz¹. Liczy siê mo¿liwoæ
podró¿owania. Co da³a
nam ta podró¿? Przede
wszystkim zmieni³a ca³kowicie nasz wiatopogl¹d i
wyobra¿enie, co to jest
nasz wiat". Od teraz
wszystko jest mniejsze i do
ogarniêcia myl¹ - to, co
wydawa³o siê niewyobra¿alne, niemo¿liwe i niezmierzalne sta³o siê realne, proste, mniej tajemnicze. Ludzie napotykani w
wiecie okazali siê wspaniali i przyjani - kolor skóry, religia i majêtnoæ nie
mia³y ¿adnego znaczenia!
Tylko umiech, radoæ i
szczêcie by³y atmosfer¹
naszych spotkañ. Smutek
i niejednokrotnie ³zy by³y
jedynie obecne przy rozstaniach po wspólnie spê-

dzonych wspania³ych
chwilach! To w³anie jest
najpiêkniejsze i pozostawia w naszych sercach
trwa³e doznania i wartoci - nigdy tego nie zapomnimy. Krajobrazy i widoki to nastêpny obszar,
który bez naszej obecnoci w tych miejscach
nie jest mo¿liwy do wyobra¿enia. Pomimo, ¿e
wczeniej planowane,
znane z opisów i zdjêæ,
wszystkie te miejsca
wywar³y na nas pe³ne
wra¿enie dopiero wtedy, gdy tam dotarlimy! Wiele widoków
przeros³o nasz¹ wyobraniê. Natura zaskakiwa³a nas swoim
niepowtarzalnym piêknem na ka¿dym kroku!
Motocykl uwa¿am
jako wspania³e narzêdzie do podró¿owania!
Podró¿owanie na motocyklu to odbieranie bodców, których nie da siê
odbieraæ jad¹c innymi
rodkami lokomocji.
Wszystkie moje podró¿e
pozwoli³y do tej pory odwiedziæ 73 kraje globu.
Trzeci¹, choæ tym razem
nie w pe³ni motocyklow¹
wyprawê wokó³ wiata,
bêdê realizowa³ wspólnie
z Wiol¹. Wyprawa ta bêdzie ukoronowaniem wielu miesiêcy przygotowañ,
oraz wykorzystaniem nabytego dowiadczenia z
poprzednich podró¿y.
Wyjazd ten bêdzie efektem za³atwiania wielu pozwoleñ, wiz, wykonania
szczepieñ, opracowania
trasy, logistyki wyprawy i
wielu przeróbek i udoskonaleñ naszego pojazdu jakim jest Toyota Hilux mocno tuningowana i dostosowana do pokonywania
d³ugodystansowych tras
w trudnym, surowym terenie - opowiada barwnie
Wojtek Ilkiewicz. (g)
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Konferencja w ODR Grabanów

Rolnicy obawiaj¹ siê ¿ywnoci
modyfikowanej genetycznie
Roliny modyfikowane genetycznie daj¹ zaskakuj¹ce
rolników przyrosty plonów,
ale budz¹ te¿ wiele obaw.
G³ównie zdrowotnych. P³yn¹
one po czêci z niewiedzy, bo
strach ma wielkie oczy, a
zwierzêta hodowlane ponoæ
doskonale odró¿niaj¹ kiszonki przygotowane z tradycyjnych upraw od tych z rolin
modyfikowanych. Dlatego
Stowarzyszenie Grupa Lokalnych Inicjatyw Podlaskich z
siedzib¹ w Sycynie zorganizowa³o Grabanowie pod
patronatem wójta Wies³awa
Panasiuka konferencjê dotycz¹c¹ ustaw dotycz¹cych patentowania nasion oraz
upraw GMO i ich wp³ywu na
rolników i konsumentów.
Uczestniczy³a w niej Miêdzynarodowa Koalicja na Rzecz
Obrony Polskiej Wsi, a fachowego wsparcia udzielili pracownicy Orodka Doradztwa
Rolniczego w Grabanowie.
- Wcale nie dziwiê siê obawom rolników. Naukowcy
dowodz¹, ¿e zwierzêta karmione paszami z udzia³em
modyfikowanej kukurydzy
nie chc¹ jej jeæ, a nawet padaj¹. £atwo mo¿na przewidzieæ skutki, jakie wczeniej
czy póniej dotkn¹ ludzi, jeli w wiêkszym stopniu bêd¹
spo¿ywali miêso zwierz¹t tuczonych modyfikowanymi
kiszonkami, albo przetwory
modyfikowanej soi. Trochê
zaskakuje mnie beztroska
rolników, którzy sprowadzaj¹ od po³udniowych s¹siadów ziarna modyfikowanych genetycznie roslin i siej¹
je z myl¹ o wy¿szych plonach - mówi uczestnicz¹cy w
konferencji Waldemar Danieluk, kierownik referatu
rolnego Urzêdu Gminy w
Bia³ej Podlaskiej.
Konferencja zorganizowa-

na 17 kwietnia zbieg³a siê
zbieg³a siê w czasie ze wiatowymi Dniami Protestu
Przeciw Patentowaniu Nasion . W tych dniach w Brukseli, tysi¹ce aktywistów i rolników dzia³aj¹cych na rzecz
obrony tradycyjnych nasion
spotka³o siê w celu wymiany nasion. Uczestnicy wyrazili niechêæ i brak akceptacji faktu, ¿e przetrwanie
ludzkoci oddaje siê w rêce
ponadnarodowych korporacji. Zosta³ równie¿ z³o¿ony apel do Komisji Praw
Cz³owieka Parlamentu Europejskiego. Polskê repre-

ców Polski jest fatalny. Konsumpcja toksycznej ¿ywnoci to znacznie pogorszy mówi prof. Stanis³aw Wi¹ckowski z Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach, by³y przewodnicz¹cy
Sejmowej Komisji Ochrony
rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa. Wiosenna trawa jest szczególnie bogata w kwasy t³uszczowe omega 3. - By³y one
zatem obecne w mleku
krów wychowywanych na
pastwiskach oraz w pochodnych od mleka: male,
mietanie, serze i jogurcie.

zentowa³a delegacja przedstawicieli Miêdzynarodowej
Koalicji dla Ochrony Polskiej
Wsi - ICPPC i Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO.
W tym samym czasie w
Polsce odby³a siê ogólnokrajowa akcja "Siaæ Przysz³oæ, Zbieraæ Ró¿norodnoæ. Uwolniæ Nasiona od
Korporacji" jako wyraz poparcia tego co jednoczenie
dzia³o siê w Brukseli. Na
swoje konto organizacje
prowadz¹ce akcjê mog¹
zapisaæ ponad 100 ró¿nych
wydarzeñ jakie odby³y siê w
ca³ej Polsce. Trudno byæ nimi
zaskoczonym, czytaj¹c opinie naukowców.
Stan zdrowia mieszkañ-

Wystêpowa³y równie¿ obficie w wo³owinie z byd³a karmionego traw¹ i w jajkach
kur swobodnie ¿eruj¹cych,
a nie karmionych ziarnem.
- Kukurydza, soja i bawe³na GM obfituj¹ wy³¹cznie
w kwasy omega 6. Sta³y siê
one g³ównymi sk³adnikami
pasz, a tak¿e diety dla wielu ludzi. To powoduje, ¿e
proporcje miêdzy spo¿ywanymi przez nas kwasami omega 3 i 6 zmieni³y siê
z 1:1 dawniej do 1:15. Jeli chodzi o poszczególne
produkty: w wo³owinie
stosunek ten wynosi 1:40
a w kurczakach 1:20 ostrzega Wi¹ckowski.
Profesor podkrela, ¿e

dodatek toksyn w rolinach
GM znakomicie pogarsza
stan zdrowia i sztucznie
wymusza popyt na genetycznie modyfikowan¹ paszê. - T³umaczy to niezrozumia³¹ dla lekarzy epidemiê oty³oci, czêste stany
zapalne wywo³ane kwasami t³uszczowymi omega 6,
prowokuj¹cymi zarówno
choroby nowotworowe,
jak i choroby serca - alarmuje Stanis³aw Wi¹ckowski
Zdaniem Grzegorza Sacharuka z Grupy Lokalnych
Inicjatyw Podlaskich powinnimy zdobyæ wiêksz¹
wiedzê na temat rolin modyfikowanych genetycznie.
Na polskich sto³ach produkty te pojawi³y siê po raz
pierwszy ju¿ 16 lat temu.
Ich zawartoci s¹ ladowe,
m.in z powodu wprowadzenie kilka lat temu w Polsce memorandum w zakresie sprzeda¿y ¿ywnoci genetycznie modyfikowanej.
Zanim jednak zacznie siê je
krytykowaæ, nale¿a³o by
lepiej poznaæ temat, a
zw³aszcza nowe mo¿liwoci, jakie stwarza wprowadzanie GMO, informowaæ
o projektach ustaw. W Ministerstwie Rolnictwa trwa
dostosowywanie prawa
krajowego do dyrektyw
Unii Europejskiej. Nie jest
tajemnic¹, ¿e roliny genetycznie modyfikowane zawieraj¹ toksyczne bia³ka.
Pomimo, ¿e przeznacza siê
je do konsumpcji dla ludzi i
zwierz¹t. To bia³ko mia³o
niszczyæ g³ównego szkodnika rolin GM. Taki sposób
wprawdzie przyniós³ wiele
korzyci koncernom, ale
zrujnowa³ miliony drobnych
rolników, produkuj¹cych
zdrow¹ ¿ywnoæ. (red.)
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Dzieñ Wiosny w Ciciborze Du¿ym
21 marca, nazywany tradycyjnie przez uczniów
Dniem Wagarowicza lub
potocznie wiêtem Wiosny,
jest jednym z ulubionych
przez m³odzie¿ dni w roku.
Jest to czas, kiedy nie tylko
witamy d³ugo oczekiwan¹
wiosnê, ale przede wszystkim mo¿emy dobrze siê bawiæ. Dzi ju¿ m³odzie¿ nie
idzie topiæ Marzanny, ale
przebiera siê w kolorowe
stroje uto¿samiaj¹c siê z nadchodz¹c¹ por¹ roku.
W Publicznym Gimnazjum
im. W³adys³awa Stanis³awa
Reymonta w Ciciborze Du¿ym obchodzono ten dzieñ
weso³o i radonie, organizuj¹c liczne zabawy i konkursy dla m³odzie¿y. Inicjatorem imprezy by³ samorz¹d
uczniowski. W programie
zaplanowano liczne konkursy klasowe oraz indywidualne zawody sportowe, a
tak¿e inscenizacjê. Po czterech lekcjach uczniowie

wraz z nauczycielami zebrali siê w sali gimnastycznej, by
zainaugurowaæ obchody
tego radosnego wiêta. Inscenizacja "Czy warto"? by³a
jedynym powa¿nym punktem programu. Mia³a za za-

naszej szko³y. W tej kategorii najlepsza okaza³a siê Karolina S³awiñska z klasy II B.
Jednak najwiêkszym powodzeniem cieszy³ siê konkurs
karaoke, w którym ka¿dy
móg³ wzi¹æ udzia³. Nagro-

danie przestrzec m³odzie¿
przed za¿ywaniem narkotyków. W doæ drastyczny sposób pokaza³a konsekwencje
"brania". Kolejnym punktem
programu by³a rywalizacja
klas. Konkurs, Jeden z dziesiêciu" wy³oni³ " omnibusa"
sporód wszystkich uczniów

dzilimy zarówno solistów
jak i zespo³y piewaj¹ce.
Tego dnia nie zabrak³o
równie¿ atrakcji dla amatorów sportowych rozgrywek. Zaskoczeniem by³ fakt
pokonania reprezentacji
ch³opców klas trzecich
przez drugoklasistów. Cie-

Pomarzyæ dobra rzecz

Leczenie za granic¹ wci¹¿
dostêpne nielicznym
3, 5 tysi¹ca mieszkañców
naszego województwa skorzysta³o w ubieg³ym roku z
opieki lekarskiej za granic¹.
To o 700 wiêcej ni¿ w 2009
r. i a¿ o 1669 wiêcej ni¿ w
2008 r.
- Lubelski Oddzia³ Narodowego Funduszu Zdrowia
wyda³ na ich leczenie prawie 9 mln z³ - informuje Ma³gorzata Bartoszek, rzeczniczka naszego NFZ-u. Dwa
lata temu ta kwota by³a
mniejsza o ponad 3, 5 mln
z³. O refundacjê leczenia
³atwo jednak nie jest. Przekonali siê o tym najbli¿si
ma³ego Adasia Aftyki z Lublina, który od piêciu lat
walczy z nowotworem
oczu. Ch³opiec by³ leczony
w Londynie pod kierunkiem
wiatowej s³awy specjalisty

doktora Johna Hungerforda. To w³anie on uratowa³
jedyne oko ch³opca, stosuj¹c nowatorsk¹ terapiê melphalanem, lekiem nieznanym w Polsce. - Mamy zgodê NFZ na refundacjê . Trzeciego etapu leczenia tym
preparatem. Dwie poprzednie kuracje op³acilimy z w³asnej kieszeni oraz dziêki pomocy ludzi o wielkich sercach - t³umaczy Danuta Go³êbiowska, babcia Adasia.
Kobieta od dwóch lat walczy w s¹dzie o odzyskanie z
NFZ-u tych pieniêdzy. - Leczenie melphalanem to wydatek, ka¿dorazowo, rzêdu 15
tys. funtów. Fundusz nie
chce nam zwróciæ pieniêdzy,
bo gdy wnuczek zachorowa³, pojecha³am z nim do
Anglii bez zgody naszego

NFZ-u - wyjania.
- NFZ finansuje zagraniczne wyjazdy, gdy jest to kontynuacja leczenia, albo gdy
konkretnych terapii nie
przeprowadza siê w kraju.
Wczeniej trzeba z³o¿yæ odpowiedni wniosek - wyjania
Marek Kokoszka, zastêpca
dyrektora lubelskiego NFZu. W ubieg³ym roku fundusz wyda³ zgodê m.in. na
operacjê kifoskoliozy (skrzywienie krêgos³upa ku ty³owi i w bok), przeprowadzenie protonoterapii guza
podstawy czaszki czy wykonanie balonowej walwuloplastyki zastawki aortalnej u
p³odu. Mieszkañcy Lubelszczyzny najczêciej leczyli siê w
Niemczech, Wielkiej Brytanii
oraz Holandii, rzadziej we
Francji i Austrii. Dlaczego wy-
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kaw¹ konkurencj¹ by³y
"przebieranki". Ka¿da klasa
mia³a ubraæ siê w wylosowany wczeniej kolor. Królowa³y typowo wiosenne
barwy: ¿ó³cie, zielenie, pomarañcze, ró¿e i fiolety. Nie
brakowa³o te¿ ciekawych
pomys³ów na przebranie.
Konkurs wygra³a klasa III A,
drugie miejsce zajê³a klasa
II C, a III miejsce IB. Indywidualne nagrody za najoryginalniejsze stroje przyznano Kamilowi Tymoszukowi
i Damianowi Charewiczowi z klasy III D.
wietn¹ zabawê urozmaica³y dodatkowo wystêpy grupy tanecznej pod kierunkiem Aliny Wo³osz.
Tego dnia szko³a by³a kolorowa i weso³a. Wszyscy bawili siê doskonale, a konkursy dostarczy³y wielu
emocji i wra¿eñ.
Katarzyna Filipiuk
i Ma³gorzata ¯uliñska
bieramy zagranicznych specjalistów. - Ada nie mia³ wyboru, w Polsce kuracji, któr¹
przeszed³, siê nie przeprowadza. Poza tym, za granic¹ nie
trzeba tyle czekaæ na badania, a warunki lokalowe s¹
naprawdê dobre - uwa¿a
Danuta Go³êbiowska.
Znaj¹c nastawienie lekarzy
pierwszego kontaktu i kolejki, jakie wyd³u¿aj¹ siê do specjalistów (niektóre na 6-9
miesiêcy naprzód), ³atwo wyobraziæ sobie, jak¹ bataliê
musieli toczyæ wybrañcy, którym uda³o siê leczenie poza
granicami kraju. Proza
¿ycia jest bardzo smutnatwierdz¹ emeryci, którzy
najczêciej ustawiaj¹ siê w
kolejce do lekarzy. - Aby leczyæ siê trzeba byæ bardzo
odpornym na stres i mieæ
du¿o czasu. W przeciwnym
wypadku mo¿na siê tylko
modliæ o poprawê zdrowia. Czytelnikom ¿yczymy,
aby podobne potrzeby medyczne ich szczêliwie omija³y. (red.)
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Narodowy spis powszechny

Do was te¿ mog¹ zapukaæ
rachmistrzowie
Do koñca czerwca trwa
spis powszechny ludnoci i
mieszkañ. W naszej gminie
pracuje piêciu rachmistrzów spisowych, którzy
odwiedz¹ wylosowane gospodarstwa. Spisywaæ
bêd¹: osoby stale zamieszka³e i czasowo przebywaj¹ce w mieszkaniach, osoby niemaj¹ce miejsca zamieszkania, mieszkania,
budynki i obiekty zbiorowego zakwaterowania.
Zgodnie z ustaw¹ nale¿y
rachmistrzom udzielaæ cis³ych, wyczerpuj¹cych i
zgodnych z prawd¹ odpowiedzi. Na czêæ pytañ odpowied bêdzie dobrowolna i bêd¹ one dotyczy³y:
sposobu zawarcia ma³¿eñstwa, iloci posiadanych
dzieci oraz przynale¿noci
do wyznania religijnego.
Zgodnie z ustaw¹
o
ochronie danych osobowych, odpowiedzi zale¿¹
tylko od dobrej woli respondenta. Warto zazna-

czyæ, ¿e s¹ one zbierane jedynie w celach poznawczych i nie bêd¹ udostêpniane osobom nieupowa¿nionym. Pracowników statystyki publicznej i rachmistrzów
obowi¹zuje tajemnica statystyczna. Jeli respondent czuje siê skrêpowany pytaniami
i nie chcia³by rozmawiaæ na
tematy osobiste z obc¹
osob¹, b¹d te¿ nie dysponuje wolnym czasem , mo¿e
odpowiedzieæ na pytania za
porednictwem Internetu,
wchodz¹c
na
stronê
www.spis.gov.pl
Ponadto od 1 do 11 lipca
w drodze wywiadów telefonicznych zostanie przeprowadzony spios kontrolny.
Obejmie on osoby zamieszka³e w wylosowanych mieszkaniach. Spis kontrolny ma
sprawdziæ kompletnoæ zebranych informacji, poprawnoæ uzyskanych danych i ich
zgodnoæ ze stanem faktycznym.
Do czego s³u¿y spis?

Pozwoli zebraæ informacje o stanie liczebnym ludnoci i sytuacji demograficznej. Umo¿liwi poznaæ zmian
zachodz¹ce w procesach
demograficznych. Zebrane
informacje spo³eczno-ekonomiczne, w tym o poziomie wykszta³cenia ludzi, ich
aktywnoci zawodowej,
dojazdach do pracy i ród³ach utrzymania pos³u¿¹
do zbadania zjawisk migracji ludnoci oraz porównañ
miêdzynarodowych.
Tematyka spisu
Rachmistrzowie bêd¹ pytali o: obywatelstwo, narodowoæ i jêzyk, wykszta³cenie, aktywnoæ ekonomiczn¹, dojazdy do pracy,
ród³o utrzymania, niepe³nosprawnoæ, migracje wewnêtrzne i zagraniczne,
wyznanie, gospodarstwo
domowe i stan liczebny rodziny oraz charakterystykê
zasobów mieszkaniowych.
Metody spisu
Istotn¹ informacj¹ jest

GOPS sk³ada sprawozdanie

Nios¹ pomoc potrzebuj¹cym

Podczas sesji wyjazdowej
Rady Gminy w Czosnówce
dyrektor Gminnego Orodka pomocy Spo³ecznej
Maria ¯arska z³o¿y³a obszerne sprawozdanie z
dzia³alnoci orodka oraz
rozmiarów pomocy, jaka
ka¿dego dnia p³ynie do
potrzebuj¹cych. Wysoki
wskanik ponad 15 proc.
mieszkañców korzystaj¹cych z ró¿nych form pomocy wiadczy, ¿e gmina Bia³a Podlaska do zamo¿nych
nie nale¿y i wielu ludzi liczy na wsparcie ze strony
innych.
Najczêstszymi powodami
przyznawania pomocy bywaj¹: ubóstwo, bezdomnoæ, bezrobocie, niepe³-

nosprawnoæ, d³ugotrwa³a
choroba w rodzinie i bezradnoæ w sprawach opiekuñczo- wychowawczych. Ka¿dy wniosek sk³adany do
urzêdu weryfikuj¹ pracownicy socjalni GOPS. Z ich relacji wynika, ¿e sytuacja finansowa wielu rodzin jest
dosyæ trudna. Prawo do uzyskiwania wiadczeñ z pomocy spo³ecznej przys³uguje
osobie samotnej, której dochód nie przekracza 477 z³
oraz cz³onkowi rodziny, w
której redni dochód nie
przekracza 351 z³ na osobê.
Mimo takich kryteriów z zasi³ków sta³ych skorzysta³o w
minionym roku 29 osób na
kwotê ponad 110 tys. z³.
GOPS zap³aci³ sk³adkê na

ubezpieczenie spo³eczne 27
osobom. Zasi³ki m okresowe przyznano 197 rodzinom na kwotê prawie 310
tys. z³. Z zasi³ku celowego,
przeznaczonego na najpilniejsze zakupy, skorzysta³o
w roku ubieg³ym 300 osób
na kwotê 265 tys. z³. Zasi³ki
celowe z kwot¹ 13 tys. z³
przyznano 7 rodzinom znajduj¹cym siê w krytycznie
trudnej sytuacji. Ponadto
56 osób skorzysta³o ze specjalnego zasi³ku celowego.
Istotn¹ formê pomocy
potrzebuj¹cym stanowi do¿ywianie. Na ten cel wdano w gminie Bia³a Podlaska
410 tys. z³. GOPS obj¹³
wiadczeniem 1169 osób.
Na zakup posi³ku albo ¿yw-
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fakt, ze po raz pierwszy spis
przeprowadzany bêdzie w
formie elektronicznej, bez
u¿ywania ton papieru i zbêdnych formularzy. Poprowadzi
siê go w nastêpuj¹cej kolejnoci. Najpierw pobrane zostan¹ dane z systemów informatycznych. Nastêpnie od 1
kwietnia do 16 czerwca nast¹pi samospis internetowy,
polegaj¹cy na zaakceptowaniu albo korekcie danych uzyskanych z systemów informatycznych. Od 8 kwietnia do
30 czerwca przeprowadzany
bêdzie wywiad telefoniczny
z wylosowanymi rozmówcami. W tym samym czasie przeprowadzany jest te¿ wywiad
rachmistrza spisowego z wykorzystaniem przenonego
urz¹dzenia elektronicznego.
Tajemnica statystyczna
Wszystkie informacje zebrane w czasie spisu s¹ prawnie
chronione w ramach tajemnicy statystycznej. Nie ma zatem obaw, ¿e zostan¹ one
potem komu udostêpnione
czy wykorzystane do innych
celów.
Na potrzeby spisu od 1
kwietnia zosta³a uruchomiona infolinia, której numer
dostêpny jest na stronie internetowej.(red)

noci dotacje pieniê¿ne otrzyma³o 717 osób, a 1169
uczniów korzysta³o z do¿ywiania w szkole. Prawie 8 tys.
z³ przeznaczonych zosta³o na
us³ugi opiekuñcze wiadczone osobom samotnym. Dwunastu mieszkañców gminy,
pozbawionych opieki ze strony rodziny, korzysta z dachu
nad g³ow¹, jaki zapewnia
Dom Pomocy Spo³ecznej w
Kozuli. Na funkcjonowanie
dwustu mieszkañców GOPS
wyda³ w roku ubieg³ym 234
tys. z³. Na wiadczenia rodzinne (zasi³ek pielêgnacyjny,
wiadczenie pielêgnacyjne i
zapomoga z tytu³u urodzenia dziecka) gmina wyda³a 4
mln. z³. Nie wszyscy rodzice
poczuwaj¹ siê do utrzymywania swoich bliskich. Na wiadczenia alimentacyjne GOPS
wyda³ w roku ubieg³ym a¿
419 tys. z³. (g)
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Bialskie spotkanie smakoszy i kolekcjonerów

Chwalili domowe warzenie
Kilkaset osób przewinê³o
siê w ostatnim dniu kwietnia na jubileuszowej, dziesi¹tej Bialskiej Gie³dzie Birofilów. Zorganizowa³o je
Bractwo Piwne Ziemi Podlaskiej przy wsparciu pubu
Osjann i browaru Dojlidy z
Bia³egostoku.
- Spodziewalimy siê znacznie wiêcej uczestników. O
ni¿szej frekwencji sprawi³
byæ mo¿e d³u¿szy weekend
majowy, na który ludzie wyjechali z rodzinami. Dzi
mamy mniej, bo ok. 30 wystawców i nie ma z nami

goci zagranicznych, których
obecnoæ dodawa³a imprezie kolorytu. Kto jednak zdecydowa³ siê przyjæ na ul. 1
Maja nie ¿a³uje. Czêstujemy
wyprodukowanym specjalnie na tê okazjê ciemnym
piwem domowym i umo¿liwiamy wymianê browarnianych pami¹tek. Wybór jest
spory - informuje Maciej
Matejuk, jeden z organizatorów gie³dy.
Bialskie bractwo liczy teraz
zaledwie kilka osób, ale grono sympatyków jest dosyæ
liczne. Niektórzy z nich s¹

sta³ymi bywalcami podobnych spotkañ. Niektórzy
przyszli na gie³dê z bogatymi zbiorami: kuflami, podstawkami, otwieraczami i
breloczkami piwnymi. Przyniós³ te¿ na degustacjê samodzielnie uwarzone piwo
domowe. - Piwo wyprodukowane w³asnym sposobem
jest smaczniejsze. Pasteryzacja, któr¹ przechodz¹ prawie wszystkie gatunki napojów oferowanych w sklepach czy piwiarniach, zabija naturalny smak. Warto
dodaæ, ¿e domowe piwo

zawieraj¹ce dro¿d¿e mo¿e
staæ nawet trzy lata, a im
starsze, tym lepsze - przekonuje briofil. Wród smakoszy spotkalimy te¿
mieszkañców naszej gminy.
Znawcy piwa z bialskiego
bractwa twierdz¹, ¿e znajomoæ browarnictwa wymaga d³ugiej praktyki, czasu i pieniêdzy. Tylko niektórzy, wytrawni degustatorzy
poznali wiêkszoæ stylów
piwa. Jest ich ponoæ ponad
200. Spotkaniu pod pubem
Osjann towarzyszy³y liczne
konkursy, a zakoñczy³o je
wspólne ognisko z pieczeniem kie³basek w Grabanowie. (g)

Przedstawiamy nowych so³tysów

Dorota Maksymiuk z Czosnówki
Ma 40 lat, mê¿a i troje dzieci. Pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Bia³ej Podlaskiej. W wyborach so³eckich wystartowa³a po raz pierwszy i zdoby³a przewa¿aj¹c¹
liczbê g³osów, co znaczy, ze ludzie zaufali osoby kreatywnej i
wykszta³conej.
Pani so³tys chce byæ przede wszystkim potrzebna mieszkañcom i spe³niaæ siê w ró¿nych, nie zawsze ³atwych do spe³nienia zadaniach.
- Mamy piêkn¹ wietlicê, która nie powinna staæ pusta. Ze
wietlicy korzystaj¹ mi³onicy tradycyjnych spotkañ noworocznych, m³odzi ludzie wiêtuj¹cy 18-te urodziny, rodzice dzieci
przystêpuj¹cych do pierwszej komunii. Za ka¿dym razem
musz¹ staraæ siê o przyniesienie produktów spo¿ywczych i
zastawy, bo piêkna wietlica jest pozbawiona zaplecza kuchennego. Ogl¹da³am takie w Perkowicach i jestem pod
wra¿eniem. Bylibymy szczêliwi, gdyby choæ namiastka takiego zaplecza mog³a powstaæ w Czosnówce - zwierza siê

pani so³tys.
Sama nie chce czekaæ z za³o¿onymi rêkami, a¿ kto ja wyrêczy i dostarczy na srebrnej
tacy. So³tys stworzy³a we wsi
stowarzyszenie rozwoju miejscowoci, które zajmie siê
opracowaniem wniosku do
Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Dzia³ania o dofinansowanie unijne. Jeli uda siê zdobyæ dotacjê, zadowolenie bêdzie
mia³a nie tylko pani so³tys. W dalszej kolejnoci chcia³aby zaj¹æ siê owietleniem drogi (zaledwie 200 metrów) miêdzy starym a nowym osiedlem Czosnówki. Czuje siê potrzebna i akceptowana przez mieszkañców. Tym mielej bêdzie zabiega³a u samorz¹du gminnego o poparcie swych inicjatyw.
Maj¹ one s³u¿yæ lepszemu ¿yciu mieszkañców. (g)

Konkurs koronkarski "Ig³¹ malowane"

Gminny Orodek Kultury
w Bia³ej Podlaskiej zaprasza
uzdolnione manualnie osoby do udzia³u w powiatowym konkursie rêkodzie³a
artystycznego Ig³¹ malowane. Celem konkursu jest promocja regionalnych technik
koronkarskich i hafciarskich,
zachêcenie do szukania inspiracji, tworzenia nowoczesnych wzorów w codziennej rzeczywistoci oraz
promocja pracowni koronkarskiej w Sitniku.

W konkursie mog¹ uczestniczyæ wszyscy mieszkañcy
powiatu bialskiego. Prace
maj¹ byæ wykonane w ci¹gu ostatniego roku.
Obowi¹zuj¹ trzy kategorie: haft p³aski, haft krzy¿ykowy, koronka oraz herb
gminy wykonany dowoln¹
technik¹..
Prace bêd¹ oceniane w
dwóch grupach wiekowych: uczniów do lat 15
oraz m³odzie¿y i doros³ych.
Uczestnik mo¿e wzi¹æ

udzia³ w jednej, wybranej
kategorii i przygotowuje
dwie prace konkursowe.
Wraz z kart¹ zg³oszenia
nale¿y je nadsy³aæ do 18
maja na adres:
Klub Kultury w Sitniku,
21-500 Bia³a Podlaska lub
Gminny Orodek Kultury,
ul. Prosta 31, 21-500 Bia³a
Podlaska. Prace oceniaæ
bêdzie komisja konkursowa. Autorom najciekawszych prac przyznane zostan¹ dyplomy i nagrody na

uroczystym otwarciu wystawy, która odbêdzie siê
w pracowni koronkarskiej
w klubie kultury w Sitniku
29 maja. Dodatkowe informacje tel.(083)-345-6002 lub 516 200 805
Organizatorzy nie pokrywaj¹ poniesionych kosztów. Mile widziane pozostawienie w pracowni w³asnorêcznie wykonanej pami¹tki np. ma³a serwetka,
dzwonek, anio³ek, gwiazdka, koszyczek . (red.)

Adres redakcji: Urz¹d Gminy Bia³a Podlaska ul. Prosta 31, 21-500 Bia³a Podlaska. Redaguje Kolegium Redakcyjne w sk³adzie:
W.Panasiuk, B. Maksymiuk, G.Majewska, R.Metko, M.Iwaniuk. Odpowiedzialny za wydanie: I. Grabowski, Korekta - Kolegium
Redakcyjne. Wydawca: Urz¹d Gminy tel.083 343 49 50. Druk: Grafkom tel. 502 218 563
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Bogu na chwa³ê, ludziom na po¿ytek
Gminne wiêto OSP w Sitniku
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