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Miesiêcznik Gminy Bia³a Podlaska

Egz. bezp³atny

Wójt nagrodzi³ 14 rolników

Szacunek dla chleba w Grabanowie
Wyj¹tkowo bogat¹ oprawê mia³o siedemnaste gminne wiêto plonów. Po³¹czono je z Dniami Otwartych
Drzwi orodka szkoleniowowystawienniczego LODR w
Grabanowie. W trzeci¹ nie-

go sprawiedliwie podzieliæ.
Uroczystoæ zgromadzi³a
ogromn¹ liczbê osób. Byli
wród nich m.in. parlamentarzyci Franciszek Jerzy Stefaniuk i Stanis³aw ¯mijan,
przewodnicz¹cy Ogólnopol-

dzielê sierpnia zgromadzi³y
one rekordowo du¿¹ iloæ
rolników. W parku obok sceny prezentowa³o siê a¿ 66
wystawców, eksponuj¹c maszyny i urz¹dzenia rolnicze,
sprzêt i produkty pszczelarskie, rêkodzie³o ludowe, rzemios³o i produkty regionalne. Po mszy dziêkczynnej,
celebrowanej przez ks. dziekana Mariana Daniluka, ruszy³ korowód ¿eñców.
Otwiera³ go poczet sztandarowy Urzêdu Gminy. Na scenie przed obiektem hotelowym ODR starostwie do¿ynek w osobach Tomasza
Wo³owika i Danuty Filipek
z Wilczyna wrêczyli wójtowi
Wies³awowi Panasiukowi
bochen chleba, wypieczony
z tegorocznego ziarna. Wójt
dziêkuj¹c za chleb, obieca³

skiego Porozumienia Zwi¹zków Zawodowych Jan Guz,
starosta bialski Tadeusz
£azowski, wicestarosta Jan
Bajkowski, prezydent miasta Bia³a Podlaska Andrzej
Czapski, przewodnicz¹cy
rady powiatu bialskiego
Przemys³aw Litwiniuk, radny sejmiku województwa lubelskiego Ireneusz Stolarczyk. Przemys³aw Litwiniuk
odczyta³ list ministra rolnictwa Marka Sawickiego, skierowany do gospodarza do¿ynek.
Efektownie wypad³a prezentacja 18 wieñców ¿niwnych i koszy do¿ynkowych.
W konkursie na najefektowniejszy zwyciê¿y³ wieniec
przygotowany przez mieszkañców Sitnika i £ukowców.
Drug¹ nagrodê zdoby³ Wil-

czyn.
Publicznoæ przyby³a na
do¿ynki mog³a podziwiaæ
efekty starañ pracowni gin¹cych zawodów, wród
których wyró¿nia³a siê pracownia kulinarna z Perkowic. Przez ca³¹ uroczystoæ
oblega³ ja t³um ludzi, zainteresowany smako³ykami
regionalnymi.
Gminne wiêto plonów
by³o okazj¹ do wyró¿nienia
przoduj¹cych rolników.
Czêæ z nich odnios³a sukces
w konkursie Piêkne, bo bialskie. Nagrody w postaci albumów ksi¹¿kowych, bonów na paliwo i dyplomów
otrzymali: Grzegorz Domañski z Krzymowskich, El¿bieta i Mariusz Kolêdowie z
Woskrzenic Ma³ych, Barbara Sacewicz z Wólki Plebañskiej, Tadeusz Kuszneruk z
Kolonii Grabanów, Marian
Laszuk z Kolonii Grabanów,
Marek Filipiuk z Grabanowa, Piotr Filipek z Julkowa,
Krzysztof P³o¿añski z Wil-

czyna, Andrzej Danilewicz
z Wilczyna, Krzysztof Godzio³ko z Cicibora Du¿ego
i Miros³aw Szadecki z Cicibora Ma³ego. Wrêczono 3
odznaki "Zas³u¿ony dla
gminy Bia³a Podlaska".
Otrzymali je: Józefa Daniluk
z Wólki Plebañskiej, Andrzej Bandzarewicz z Dokudowa oraz m³odzie¿owa
grupa taneczna Macierzanka, kierowana przez
Agnieszkê Bieñkowsk¹ z
Gminnego Orodka Kultury.
Wielkie emocje wywo³a³
turniej so³ectw. Piêciosobowe ekipy uje¿d¿a³y byka,
wspina³y siê na pal, przetacza³y oponê, przeci¹ga³y linami oponê i zmaga³y siê
na wyj¹tkowo trudnym torze przeszkód. Dopingowa³o ich wielu kibiców, bo
oprócz pucharu i medali,
na zwyciêzcê czeka³ anta³ek piwa.
Dokoñczenie na str 3
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Wyst¹pienie wójta gminy podczas
wiêta Plonów w Grabanowie
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(Zamieszczamy fragmenty)
Szanowni Pañstwo! Kochani Rolnicy! Drodzy Gocie!

I znów min¹³ rok i znów tegoroczne ¿niwa zamykamy
gminn¹ uroczystoci¹ do¿ynek, by jak zawsze - z Matk¹
Bosk¹ Zieln¹ - otworzyæ nowy rok rolniczego trudu, tak
cile wpisanego w rytm przyrody i tak od niej zale¿nego. Tegoroczna pogoda - trudna jak dawno siê to nie
zdarzy³o - na próbê wystawi³a cierpliwoæ, upór i nadziejê rolnika. Nie dziwi wiêc, ¿e wielu pyta z gorycz¹,
czy w tej sytuacji wiêtowaæ, skoro o satysfakcjê z daremnej pracy trudno, nadzieje zawiod³y i pomoc niedostateczna. A jednak mam przekonanie, ¿e wci¹¿ jest z
czego siê cieszyæ i za co Bogu i ludziom dziêkowaæ; podziêkujmy wiêc za to, comy zdo³ali zebraæ z pól pomimo przeciwieñstw, podziêkujmy
za determinacjê i wytrwa³y trud
nieodmiennie towarzysz¹ce pracy
rolnika, podziêkujmy za ludzk¹
ofiarnoæ i solidarnoæ w ratowaniu od klêski naszych gospodarstw, której wielu dowiadczy³o.
Patrz¹c z radoci¹ na do¿ynkowy korowód, podziêkujmy te¿ za
kultywowanie tradycji, czego wyrazem jest dzisiejsze wiêto, bo
tradycja nas wspó³tworzy, nios¹c
nam i zakorzeniaj¹c w nas wartoci, które wyznawa³y i którymi ¿y³y
pokolenia naszych przodków. Pokolenia wiadome, ¿e bez ch³opskiej cierpliwoci, uporu i niezachwianej nadziei, ¿e zasiane ziarno zawsze plonuje, nie by³oby
cz³owieka ani narodu.
Podziêkujmy za piêkne, misternie wykonane, okaza³e do¿ynkowe wieñce, które s¹ dowodem, ¿e ziarna na nowy
chleb i na nowy zasiew nie zabraknie, jak nie zabraknie
nadziei i wiary na przysz³e plony. Podziêkujmy za okaza³y bochen chleba upieczony z nowego ziarna, bo w
tym chlebie zawarta jest nasza gocinnoæ i obietnica,
¿e gdyby nawet komu mia³o go zabrakn¹æ, ka¿demu z
nas wystarczy wra¿liwoci, by zobaczyæ cudz¹ biedê i
podzieliæ siê swoim chlebem.
wiêtujmy wiêc do¿ynki, by w ten sposób wyraziæ szacunek i wdziêcznoæ ludziom rolniczego trudu, pracy
wykonywanej na po¿ytek sobie i innym.
Szanowni Pañstwo! DrodzyGocie!
Mieszkañcy naszej gminy!
D³uga i daleka od wyczerpania jest lista drobnych i
wiêkszych osi¹gniêæ wspólnoty gminnej; chodniki, drogi, modernizacje i remonty budynków i rozmaitych obiektów, tworzenie, poprawianie i odnawianie urz¹dzeñ rekreacyjnych i sportowych. Nim jednak dojdzie do fina³u, nim przyjdzie nam cieszyæ siê z sukcesu, otworzyæ i
oddaæ do u¿ytku szko³ê, boisko czy odcinek drogi, wcze-

niej trwaj¹ spory i dyskusje, czasem za¿arte, ale wierzê,
wci¹¿ wierzê, ¿e stoi za nimi wy³¹cznie troska o dobro
wspólne i pragnienie, bymy uczynili wiêcej ni¿ nas staæ
- jak najwiêcej! Bo rzeczywicie nie staæ nas na wiele: w
gminie Bia³a Podlaska funkcjonuje 1500 gospodarstw,
niewielkich jak na warunki Lubelszczyzny - oko³o 7 ha
to przeciêtna jego wielkoæ. Nieca³e 500 z³ rocznie w
przeliczeniu na jednego mieszkañca wynios³y przed rokiem dochody bud¿etu Gminy. Nie wystarczy³yby one
na zrobienie tego wszystkiego, o czym przed chwil¹
wspomnia³em. Tote¿ we wszystkich przedsiêwziêciach
w gminie, w naszych nierolniczych "plonach" - w budowie i wyposa¿eniu szkó³, w kanalizacji i w drogownictwie, w bibliotekach i klubach kultury - s¹ pieni¹dze uzyskane z ró¿nych programów
i przekazane przez Urz¹d Marsza³kowski, przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony rodowiska i agendy dysponuj¹ce rodkami unijnymi. Bilansuj¹c pokrótce ten "plon" wyra¿am
teraz moj¹ wdziêcznoæ i wdziêcznoæ naszej wspólnoty gminnej tym
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili siê do wzrostu wspólnego dobra: mieszkañcom so³ectw,
radnym tej i poprzednich kadencji
oraz moim wspó³pracownikom.
Szczególne wyrazy wdziêcznoci kierujê na rêce przedstawicieli urzêdów i instytucji nios¹cych nam pomoc finansow¹, organizacyjn¹ i wykonawcz¹.
Kochani Rolnicy!
Jestem g³êboko usatysfakcjonowany, ¿e pomimo trudnych ¿niw i bardzo ciê¿kiej sytuacji w rolnictwie, zebralimy siê na naszym tradycyjnym,
gminnym wiêcie. Wasza obecnoæ i zaanga¿owanie
wiadczy o g³êbokiej integracji mieszkañców gminy.
Mamy wspólny cel - dobro gminy i jej mieszkañców.
Razem mo¿emy wiêcej. Patrz¹c na piêkne wieñce do¿ynkowe oraz trzymaj¹c chleb - owoc pracy rolników,
pok³oni³em siê Wam Rolnicy nisko i zapewni³em, ¿e bêdziemy go dzieliæ sprawiedliwie. Teraz jeszcze raz oddaje ho³d dla Waszego ca³orocznego trudu. Niech Bo¿e
b³ogos³awieñstwo, otrzymane podczas uroczystej mszy
do¿ynkowej towarzyszy naszym rolnikom i mieszkañcom
w ka¿dy kolejny dzieñ pracy. ¯yczê wszystkim aby ten
dzieñ by³ czasem wspólnego wiêtowania, radoci, wielu spotkañ z dawno niewidzianymi znajomymi i przyjació³mi. Udanych wra¿eñ podczas dzisiejszego wiêta
¿yczê i zapraszam do wspólnej zabawy. Wyra¿am te¿
nadziejê, ¿e rok przysz³y bêdzie ³askawszy i obfitszy w
plony.
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Czes³aw Pikacz w gronie awansowanych oficerów rezerwy

Obchody wiêta Wojska Polskiego w
parafii wojskowej

Zwyciêska bitwa o Warszawê podczas wojny polsko-sowieckiej 1920 r. obchodzona jest w ca³ym kraju jako wiêto Wojska Polskiego. O bohaterach tamtych dni pamiêtano tak¿e w
Bia³ej Podlaskiej.
12 sierpnia przedstawiciele w³adz samorz¹dowych w
towarzystwie oficerów rezerwy i kombatantów z³o¿yli wieñce pod pomnikiem
34 pu³ku piechoty przy ul.
Warszawskiej oraz na grobach ¿o³nierzy spoczywaj¹cych na cmentarzu przy ul.
Janowskiej. Zap³onê³y te¿
znicze. Po po³udniu w kociele parafii wojskowej pw.
Kazimierza Królewicza celebrowano mszê wiêt¹ w intencji ¿o³nierzy i ich rodzin.
Na zakoñczeniu liturgii dr
Szczepan Kalinowski z
WWFiS w stroju brata kurkowego przypomnia³ mniej
znany epizod bitwy o warszawê, zwi¹zany z naszym
regionem. Obrona linii
Brzecia mia³a krwawy
przebieg i poch³onê³a wiele ofiar. Istotn¹ rolê odegra³a w niej postawa polskich ¿o³nierzy, którzy nie
dali siê zgnieæ Armii Czerwonej. Mówca przypomnia³ te¿ rolê naczelnego
wodza marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, który w drodze
powrotnej z Brzecia 10
wrzenia 1920 r. zatrzyma³
siê na dworcu kolejowym w
Bia³ej Podlaskiej. W uznaniu
zas³ug radni Bia³ej Podlaskiej przyznali marsza³kowi
honorowy tytu³ obywatela
miasta. Szef Wojskowej
Komendy Uzupe³nieñ w
Bia³ej Podlaskiej pp³k. Jan
Górniak przedstawi³ rozkaz o awansach oficerów
rezerwy. Do stopnia podpu³kownika awansowani
zostali: Czes³aw Pikacz i

Aleksander Kamiñski, a do
stopnia pu³kownika Jan
Sroka. Ponadto honorowym medalem Pro Memoria odznaczeni zostali: prezydent miasta Andrzej
Czapski, szef WKU pp³k Jan
Górniak, zastêpca komendanta mjr Janusz £ojko,
Szczepan Kalinowski, Boles³aw £ugowski oraz Stanis³aw Romaniuk. Z okolicznociowym koncertem pieni religijnych i legionowych
wyst¹pi³ chór mêski Echo
Podlasia pod dyrekcj¹ Waldemara Mazura.
- Jestem dumny z osi¹gniêtego awansu na podpu³kownika rezerwy. Gdyby m
przysz³o jeszcze raz wybieraæ zawód, bez wahania
zosta³bym ponownie wojskowym. S³u¿ba dla kraju i

Ojczyzny to zaszczyt i obowi¹zek. Choæ nie jestem
czynnym wojskowym, oficerem zostanê do koñca ¿ycia
- stwierdzi³ Czes³aw Pikacz,
aktualnie pracuj¹cy w Urzêdzie Gminy Bia³a Podlaska,
gdzie jest inspektorem
obrony cywilnej, zarz¹dzania kryzysowego i ochrony
przeciwpo¿arowej.
Przygodê z wojskiej rozpocz¹³ we wrzeniu 1974 r.
w Szkole Chor¹¿ych wojsk
radiotechnicznych w Jeleniej Górze. Po jej ukoñczeniu do 1985 r. pe³ni³ funkcjê dowódcy radiolokacyjnej stacji naprowadzania
samolotów w pu³ku szkolno-bojowym w Bia³ej Podlaskiej. W po³owie lat 80.
Ukoñczy³ studia in¿ynierskie w Wy¿szej Oficerskiej

Szkole Wojsk Radiotechnicznych w Jeleniej Górze.
Wracaj¹c do poprzedniego
miejsca pracy awansowa³
na stanowisko dowódcy
radiolokacyjnego systemu
l¹dowania. Potem zosta³
dowódc¹ kompanii ubezpieczenia lotów. Kierowa³
ni¹ do rozwi¹zania bialskiej
jednostki w 2002 r. Znany
z silnoci podpu³kownik
rezerwy odpowiada w
gminie Bia³a Podlaska za
przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji osób
na potrzeby prowadzenie
kwalifikacji wojskowej.
Jest kierownikiem kancelarii tajnej, organizuje szkolenia obronne i czynnie
uczestniczy w ochronie
przeciwpo¿arowej gminy
oraz powiatu. Gratulujemy
mu uzyskania awansu. (g)
Dokoñczenie ze str 1

W podsumowaniu
punktów zwyciê¿y³a ekipa z Wilczyna, wyprzedzaj¹c Wólkê Plebañsk¹
(drugie miejsce) i M³yniec (trzecie miejsce). W
konkursie na kwiatkê
doceniono zdolnoci
Marioli Koz³owskiej ze
Styrzyñca. Nie odby³y siê
w tym roku zawody jedzieckie ze wzglêdu na
grz¹ski grunt po opadach deszczu. Konkursom i pokazom towarzyszy³y koncerty jedenastu
zespo³ów piewaczych i
bia³oruskiej Katrynki z
zaprzyjanionego Wysokiego. Imprezê prowadzi³a sprawnie para konferansjerów: Bo¿enna
Pawlina -Maksymiuk,
dyrektor GOK i Mariusz
Maksymiuk, dziennikarz radia internetowego Biper. (g)
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Rolnicy nagrodzeni przez
wójta gminy
Tadeusz Kuszneruk zamieszka³y Kolonii Grabanów.
Od 1984 r. wspólnie z ¿on¹
prowadzi indywidualne gospodarstwo rolne, o powierzchni 2,44 ha, zajmuj¹ce siê g³ównie upraw¹ warzyw i kwiatów ozdobnych,
balkonowych, rabatowych i
chryzantem w tunelach foliowych, które s¹ sprzedawane w okolicznych miejscowociach. Zaanga¿owany równie¿ spo³ecznie w pracach
rady so³eckiej wsi.
Marian Laszuk zamieszka³y Kolonii Grabanów. Od wielu lat prowadzi gospodarstwo rolne, a tak¿e pracuje
poza rolnictwem. Radny
Gminy Bia³a Podlaska w I kadencji samorz¹du terytorialnego. Udzielaj¹cy siê spo³ecznie na rzecz wsi i jej mieszkañców.
Marek Filipiuk, zamieszka³y w Grabanowie. Od 2006
roku zajmuje siê upraw¹ pieczarek. Choæ nie uwa¿a siê
za potentata produkcji to
zupe³nie niele funkcjonuje
jego gospodarstwo. Czêæ
produkcji jest eksportowana
do Moskwy. Wiêkszoæ pracy przy uprawie wykonuje siê

rêcznie, co stanowi o jakoci zebranych grzybów. Gospodarstwo ci¹gle siê rozwija. Zamierzenia gospodarza
id¹ w kierunku zwiêkszenia
produkcji
Piotr Filipek zamieszka³y
w Julkowie. Od 3 lat prowadzi samodzielnie gospodarstwo rolne o powierzchni 14
ha, przejête od rodziców, w
ramach programu m³ody
rolnik. Z uzyskanych dotacji
unijnych powiêkszy³ area³
gospodarstwa oraz zakupi³
podstawowy sprzêt uprawowy. G³ówna produkcja w
gospodarstwie to zbo¿a
oraz maliny, na powierzchni
2 ha i ogórki 1,70 ha.
Krzysztof P³o¿añski zamieszka³y w Wilczynie. Od

2005 roku wspólnie z ¿on¹
Emili¹ prowadzi gospodarstwo rolne - dzia³ specjalny
produkcji rolnej, uprawa
pieczarek w 6 halach, z czego 90% zbioru eksportuje siê
do Rosji. Oprócz tego ogórki - 2 ha, jarmu¿ i czosnek 1,5 ha. Wszystkie grunty s¹
sztucznie nawadniane. Dalsze zamierzenia dotycz¹
zwiêkszenia area³u uprawy
warzyw na gruncie.
Andrzej Danilewicz zamieszka³y w Wilczynie. Od
1992 roku wspólnie z ¿on¹
Wies³aw¹ prowadzi przejête od rodziców i systematycznie powiêkszane gospodarstwo rolne, w którym
g³ówna produkcja to zbo¿e. Prowadzi hodowlê koni
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zimnokrwistych, obecnie posiada 13 sztuk ,w tym 9 klaczy i 4 sztuki m³odzie¿y do
dalszego chowu. Prowadzi
równie¿ dzia³alnoæ agroturystyczn¹, do dyspozycji turystów sala bankietowa oraz
20 miejsc noclegowych, oferuje przeja¿d¿ki bryczk¹,
ognisko, grill.
Krzysztof Godzio³ko, zamieszka³y Cicibór Du¿y. Prowadzi gospodarstwo rolne,
ale te¿ zatrudniony jest poza
gospodarstwem. Radny Gminy Bia³a Podlaska poprzedniej
kadencji. Zaanga¿owany w
pracê spo³eczn¹ na rzecz
mieszkañców. Aktywny cz³onek zespo³u piewaczego.
Miros³aw Szadecki - mieszkaniec Cicibora Ma³ego,
przedsiêbiorca, podró¿nik,
zapalony myliwy, hodowca
dzikich zwierz¹t i ptaków.
Obecnie na swojej posesji
utrzymuje 150 sztuk ba¿antów, które nastêpnie s¹ wypuszczane w obwodzie ko³a
³owieckiego £o, uzupe³niaj¹c populacjê tych ptaków.
Jest wspó³w³acicielem firmy
motoryzacyjnej MIREX, zajmuj¹cej siê serwisem samochodowym i sprzeda¿¹ czêci. Oprócz tego prowadzi
gospodarstwo rolne o powierzchni 30ha, gdzie g³ówna produkcja to zbo¿e. Zaanga¿owany spo³ecznie na
rzecz mieszkañców.

Nagrodzeni odznak¹ "Za zas³ugi dla
gminy Bia³a Podlaska"
Mimo up³ywu Józefa Daniluk udziela siê spo³ecznie
na rzecz Wólki Plebañskiej i
gminy Bia³a Podlaska. Swoim przyk³adem zachêca innych do pracy spo³ecznej.
Wielokrotnie udowodni³a,
¿e jest wzorem spo³ecznika
i patrioty.
Andrzej Bandzarewicz od
20 lat prowadzi indywidualne gospodarstwo rolne po³o¿one w Dokudowie, o
powierzchni 7 ha. G³owna
produkcja to warzywa - cebula, marchew, kapusta,
które przechowywane s¹ w
obiektach magazynowych o

powierzchni 8500 m3. Sezonowo zatrudnionych jest
kilkunastu pracowników. W
ramach kontraktów, ale tak¿e spo³ecznie przy pomocy
w³asnego sprzêtu specjalistycznego wykonuje na terenie Gminy prace polegaj¹ce na utrzymaniu dróg
zim¹, likwidacji tzw. "dzikich
wysypisk mieci", konserwacji rowów melioracyjnych.
Udziela siê spo³ecznie, s³u¿y
pomoc¹ mieszkañcom w³asnej wsi i gminy.
M³odzie¿owa grupa taneczna GOK Macierzanka
ma wybitne osi¹gniêcia w

promocji Gminy Bia³a Podlaska w regionie, w kraju i
poza granicami. Od pocz¹tku dzia³alnoci grupa koncertowa³a ponad 100 razy.
Skupia m³odzie¿ w wieku
gimnazjalnym i licealnym.
Swoj¹ dzia³alnoci¹ wp³ywa
na integracjê m³odych ludzi
ze rodowiskiem lokalnym
poprzez aktywny udzia³ w
¿yciu codziennym i uroczystociach oraz wspó³pracê
z lokalnymi instytucjami
(szko³y, kluby kultury). Bezporedni kontakt z tañcem
i muzyk¹ rozwija zainteresowania m³odzie¿y, kszta³-

tuje wra¿liwoæ artystyczn¹,
pobudza do twórczej aktywnoci. Tradycyjne pieni
i tañce regionalne oraz narodowe, które zespó³ ma w
repertuarze przybli¿aj¹ m³odzie¿y kulturê ich przodków
("Obrazek podlaski", "Roztañczenie i rozpiewanie
domu weselnego" - fragment wesela podlaskiego).
Uczestnictwo w próbach,
koncertach, spotkaniach i
wyjazdach integruje cz³onków zespo³u, uspo³ecznia,
kszta³tuje osobowoæ i
wspomaga proces wychowawczy.
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Prezentacja delegacji so³eckich
z wieñcami
Wie i Kolonia Gra- Wies³aw Bandzerewicz. W wy "Piotru" w Styrzyñcu poDokudowie Drugim urz¹d wsta³ w 1983 roku na 31,53
banów
Wie Grabanów zamieszkuj¹ 422 osoby. Natomiast
Grabanów Kolonia liczy 354
mieszkañców. So³tysem jest
Marcin Kredens. W 2010 roku
urodzi³o siê tam 8 dzieci.

Wilczyn

Nazwa tej miejscowoci
pochodzi od Wac³awa Wilczyñskiego - w³aciciela
tych ziem sprzed 1939 roku.
Po³o¿ona jest w pó³nocnowschodniej czêci gminy.
Otaczaj¹ j¹ du¿e i piêkne
obszary lene. Razem z miejscowoci¹ Kamieniczne
tworz¹ so³ectwo, w którym
urz¹d so³tysa od wielu kadencji sprawuje Irena Wo³owik. Wie liczy 145 mieszkañców. W 2010 roku urodzi³o
siê dwoje dzieci.

so³tysa sprawuje Krzysztof
Kurianiuk. Pod patronatem Gminnego Orodka
Kultury w Bia³ej Podlaskiej
dzia³a w Dokudowie pracownia obyczajowoci i
gwary, której zadaniem jest
gromadzenie i ocalenie od
zapomnienia tradycji podlaskiej wsi.

Hrud

Obecnie liczy 545 mieszkañców. W ubieg³ym roku
Hrudzianki powi³y siedmioro dzieci. So³tysem jest Jaros³aw Wachowiec. Hrud
s³ynie z pracowni tkackiej,
któr¹ coraz liczniej odwiedzaj¹ zainteresowani tradycyjnymi technikami tkackimi z Europy a nawet i ze
wiata. W 2010 roku pra-

ha nieu¿ytków rolnych. W
2001 roku ogród zaj¹³
pierwsze miejsce w województwie lubelskim w konkursie Okrêgowego Zarz¹du
PZD. W roku 2002 zosta³ laureatem konkursu Krajowej
Rady PZD zajmuj¹c trzecie
miejsce. W 2002, 2004, 2006
i 2009 roku zosta³ uznany za
najlepszy ogród dzia³kowy
w konkursie og³oszonym
przez prezydenta miasta Bia³ej Podlaskiej. Piotru z roku
na rok zmieniaj¹ swój charakter z typowo uprawowych na ogrodniczo - rekreacyjne. Tu mo¿na odpocz¹æ
od miejskiego zgie³ku, nacieszyæ siê zieleni¹, byæ w bezporednim kontakcie z przyrod¹, pos³uchaæ piewu ptaków.

Dokudów

Obecnie wsie Dokudów
Pierwszy i Dokudów Drugi
licz¹ 544 mieszkañców. W
ubieg³ym roku przyby³o
dziesiêcioro dzieci. So³tysem
wsi Dokudów Pierwszy jest

cownia otrzyma³a imiê Stanis³awy Baj z Do³hobrodów.

Krzymowskie

Wie liczy 78 mieszkañców, urz¹d so³tysa sprawuje Tadeusz Domañski. W
ubieg³ym roku na wiat
przysz³a 1 dziewczynka.

Ogród dzia³kowy
Piotru w Styrzyñcu
Rodzinny ogród dzia³ko-

pracowni
otrzyma³y
pierwsz¹ nagrodê w konkursie na produkt regionalny organizowany przez
Urz¹d Marsza³kowski w Lublinie za "Napój ¿niwny".

Sitnik i £ukowce

W Sitniku mieszkaj¹ obecnie 404 osoby. W ubieg³ym
roku urodzi³o siê dwoje
dzieci. Urz¹d so³tysa sprawuje Bogdan Liniewicz.
Trudnej sztuki haftu i szyde³kowania mo¿na nauczyæ
siê w dzia³aj¹cej przy Gminnym Orodku Kultury w Bia³ej Podlaskiej pracowni koronkarstwa £ukowce zamieszkuje 193 mieszkañców, so³tysem wsi jest Marian Kowalski.

S³awacinek Nowy

So³tysem wsi jest Alina
¯ylik. W S³awacinku nowym mieszka 281 osób. W
2010r. przysz³o na wiat troje dzieci.

S³awacinek Stary

Cicibór Du¿y

Wie liczy 569 mieszkañców. W roku ubieg³ym w
Ciciborze Du¿ym przysz³y na
wiat dwie dziewczynki i
czterech ch³opców. So³tysem jest Stefan Filipiuk. We
wsi dzia³a prê¿nie Ochotnicza Stra¿ Po¿arna. W tym
roku jej cz³onkowie po raz
trzeci zajêli pierwsze miejsce
w gminnych zawodach stra¿ackich, a w ubieg³ym roku
trzecie miejsce na Powiatowych Zawodach Sportowo
Po¿arniczych w Kobylanach. Mieszkañcy Cicibora
Du¿ego nied³ugo bêd¹ mogli cieszyæ siê wyremontowan¹ wietlic¹, w której
znalaz³a swoje miejsce Stra¿acka Izba Pamiêci.
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Perkowice

W Perkowicach mieszka
236 osób. So³tysem jest Stanis³aw Pikulski. Perkowickie
wyroby z pracowni kulinariów regionalnych dzia³aj¹cej pod patronatem Gminnego Orodka Kultury w Bia³ej
Podlaskiej s³yn¹ nie tylko w
okolicy. Dzisiaj maj¹ pañstwo
okazjê do ich spróbowania,
zapraszamy do ich stoiska.
Gospodynie z perkowickiej

Wioska jest stara nie tylko z nazwy, bo jej historyczny rodowód siêga rz¹dów
bialskich ksi¹¿¹t Radziwi³³ów, a wiêc XVI wieku. To
typowa wie podmiejska,
której wiêkszoæ mieszkañców pracuje poza sektorem
rolnym. Wed³ug ostatnich
danych wie liczy 1090
mieszkañców. W ubieg³ym
roku przysz³o na wiat
czternacioro dzieci (najwiêcej w gminie). Obecnie so³tysem jest Zdzis³aw Gieruszka. Od stycznia tego
roku dziêki inicjatywie radnej Alicji Romaniuk dzia³a
zespó³ piewaczy "Jutrzenka". W S³awacinku ruszy³y
ju¿ prace przy budowie
upragnionej drogi.

Styrzyniec

Wie malowniczo po³o¿ona w dolinie Krzny, 10 kilometrów na zachód od Bia³ej Podlaskiej. Dzi liczy 479
Dokoñczenie na str 6
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mieszkañców. W 2010 roku
w Styrzyñcu przyby³y cztery dziewczynki. Urz¹d so³tysa sprawuje Roman Micha³owski.

Swory

Niegdy Swory by³y siedzib¹ gminy, licz¹c¹ 876
mieszkañców. Dzi Swory
zamieszkuje 526 osób. W
2010 roku grono mieszkañców zasili³o siedmioro dzieci. Urz¹d so³tysa sprawuje
Tomasz Czemierowski. W listopadzie 2010 roku odby³o siê w Sworach otwarcie
wietlicy wiejskiej, której remont by³ wspó³finansowany ze rodków Unii Europejskiej, gdzie znalaz³a swoje
miejsce pracownia pieni i
tañca Gminnego Orodka
Kultury w Bia³ej Podlaskiej.
Uczniowie Publicznego
Gimnazjum w Sworach,
które w 2010 roku otrzyma³o imiê "Or³a Bia³ego", w
czerwcu tego roku wywalczyli puchar Wójta w osiemnastej edycji turnieju szkó³
gminy Bia³a Podlaska, któremu tym razem przywieca³o has³o "Wiatr, wypadki,

ogieñ, woda - stra¿ak zawsze rêkê poda".

Terebela

W Terebeli mieszkaj¹
obecnie 322 osoby. W ubieg³ym roku przysz³o na
wiat jedno dziecko. So³tysem jest Tadeusz Bogusz.

Woroniec

Obecnie wie liczy 363
mieszkañców. W ubieg³ym
roku urodzi³o siê 3 ch³opców. So³tysem jest Zdzis³aw
Sobczuk. W Woroñcu pod
patronatem Gminnego
Orodka Kultury w Bia³ej
Podlaskiej dzia³a pracownia zdobnictwa ludowego,
w której prowadzone s¹
zajêcia warsztatowe dla
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych oraz wszystkich
zainteresowanych z terenu
województwa i Polski. Prace twórców z pracowni
zosta³y wielokrotnie nagradzane na licznych przegl¹dach i konkursach, zapraszamy do ich obejrzenia
.

2010 roku urodzi³o siê piêcioro dzieci. So³tysem jest
Pawe³ Zawierucha.

kursie gminnym "Piêkne, bo
bialskie" w kategorii najpiêkniejsza zagroda

Woskrzenice Ma³e

Wólka Plebañska

W Woskrzenicach Ma³ych
mieszkaj¹ 324 osoby. W
ubieg³ym roku przysz³o na
wiat szecioro dzieci. Urz¹d
so³tysa sprawuje El¿bieta
Artymiuk. Mi³oników konnej jazdy i aktywnego wypoczynku na wie¿ym powietrzu zapraszamy do znajduj¹cej siê w Woskrzenicach
Ma³ych stajni "Wiosenny
Wiatr", któr¹ prowadz¹ El¿bieta i Mariusz Kolendowie.
W tym roku zdobyli oni
pierwsz¹ nagrodê w kon-

Wie Wólka Plebañska liczy 203 mieszkañców. W
2010r. grono mieszkañców
zasili³o piêcioro dzieci .
Urz¹d so³tysa sprawuje Ireneusz Chalecki. Bêd¹c w tej
miejscowoci mo¿na zobaczyæ piêkne, zadbane ogrody przydomowe a w szczególnoci ogród Bo¿eny Sacewicz, która otrzyma³a w
tym roku pierwsz¹ nagrodê w konkursie "Piêkne, bo
bialskie" zarówno w naszej
gminie, jak i w powiecie.

stwo jako najpiêkniejsza zagroda, równie¿ do konkursu powiatowego Piêkne bo
Bialskie.
I miejsce w kategorii ,,Najpiêkniejszy ogród" uzyska³a
Barbara Sacewicz z Wólki
Plebañskiej. Zagospodarowanie ca³ej dzia³ki przyzagrodowej z wydzielon¹ czêci¹ rekreacyjn¹, ca³oæ po-

sesji wzorowo zadbana, rabaty kwiatowe z oczkiem
wodnym wkomponowane
w ca³oæ posesji. Pasja i zaanga¿owanie w³acicielki
zakwalifikowa³y ogród do
konkursu powiatowego
,,Piêkne, bo Bialskie". Wszyscy wyró¿nieni otrzymali
dyplom i nagrody ufundowane przez firmê Wipasz.

Woskrzenice Du¿e

Wie Woskrzenice Du¿e
liczy 473 mieszkañców. W

Laureaci konkursów
W 2011 roku zorganizowano kolejny konkurs pod
nazw¹ ,,Piêkne, bo Bialskie",
w którym oceniono gospodarstwa w III kategoriach: Najpiêkniejszy ogród, Najpiêkniejsza zagroda, Gospodarz roku. W ka¿dej kategorii wyró¿niono nastêpuj¹ce
osoby (gospodarstwa):
I miejsce w kategorii ,,Gospodarz roku" zaj¹³ Grzegorz Domañski z Krzymowskich. Z ¿on¹ Agat¹ prowadzi gospodarstwo o powierzchni ponad 30 ha, w
gospodarstwie prowadzany
jest tucz trzody chlewnej w
budynkach inwentarskich,
które wyposa¿one s¹ w system automatycznego zadawania pasz, sterowania
wentylacj¹ i spe³niaj¹ wszel-
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kie wymagania sanitarne i
weterynaryjne. Wielkoæ
produkcji oraz osi¹gane
efekty hodowlane wykorzystanie rodków unijnych
na rozwój gospodarstwa
kwalifikuj¹ do tytu³u gospodarz roku.
I miejsce w kategorii ,,Najpiêkniejsza zagroda" zajêli
El¿bieta i Mariusz Kolenda,
zamieszkali w Woskrzenicach Ma³ych. Wspólnie prowadz¹ gospodarstwo agroturystyczne, posiadaj¹ 18
koni do czynnej rekreacji,
nauki jazdy konnej, wyprawy terenowe w siodle.
Oryginalne urz¹dzenie
miejsca do utrzymania i hodowli koni, a tak¿e wydzielona czêæ rekreacyjna zakwalifikowa³y gospodar-
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Twórcy wieñców wystawionych
podczas do¿ynek
Cicibór Du¿y
Zbo¿e ofiarowali: Stacja
Dowiadczalna Oceny Odmianw Ciciborze Du¿ym,
Rafa³ Korniluk, Adam Kondraciuk.
Wieniec wraz z konstrukcj¹
wykona³: zespó³ piewaczy
Zorza z Cicibora Du¿ego w
sk³adzie: Beata Wereszko,
Anna Mielnicka, Renata Godzio³ko, Joanna Korniluk,
Bogumi³a Pietruczuk, Krystyna Denis, Krystyna Kulesza,
Miros³aw Mielnicki, Bogus³aw
Kulesza, Krzysztof Godzio³ko i Mariusz Wereszko. Pomoc przy wianku: Stefan Filipiuk i Stanis³aw W³oszek.
Dokudów
Konstrukcjê wieñca wykona³ Leszek Kurjaniuk. Zbo¿e
ofiarowali i wieniec wykonali: cz³onkowie zespo³u obrzêdowo-piewaczego "Lewkowianie z Dokudowa.
Grabanów
Wieniec przygotowa³y:
Ewa Kuna, Katarzyna Kuszneruk, Janina Ladwiniec, Jadwiga Zaj¹czkowska,. Chleb
niesie Piotr Ulita.
Hrud
Konstrukcjê wieñca wykona³: Józef Guzarów. Zbo¿e
ofiarowa³y: Marianna Sawczuk, Maria Harwacka, Zofia
Guzarów i Zofia Jówko. Wieniec wykonali: Marianna Sawczuk, Maria Harwacka, Zofia
Guzarów, Marianna Jówko,
Zofia Jówko i Regina Nestoruk.
Krzymowskie
Kosz do¿ynkowy przygotowali mieszkañcy Krzymowskich.Ogród "Piotru" ze Styrzyñca
Kosz kwiatów przygotowa³y: Halina S³omczyñska,
Marta Groblewska i Alicja
Tomczuk.
Perkowice
Zbo¿e ofiarowali: Stanis³aw Pikulski i Jadwiga Trocewicz.
Wieniec wykona³y: Zofia
Pikulska, Barbara Nowaszczuk, Urszula Nowicka, Bo¿ena Uziak, Jadwiga Trocewicz,
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Teresa Markiewicz i Stanis³awa Ostapiuk.
Sitnik i £ukowce
Zbo¿e podarowali i wieniec
uwili mieszkañcy Sitnika i
£ukowców.
S³awacinek Stary
Konstrukcjê wieñca wykona³: so³tys Zdzis³aw Gieruszka z synami Kacprem i Bartoszem. Zbo¿e ofiarowali: Miros³aw Dmitruk, Dariusz Maleñczuk, Danuta Jankowska,
Lucjan Krasocha, Maleñczuk
Marek, Dariusz Dmitruk.
Wieniec wykona³y: Danuta
Jankowska, Kazimiera Klimiuk, Krystyna Krasocha, Regina Kaliszewska, Stanis³awa
Maleñczuk, Jolanta Chwedoruk. Dowóz wieñca Jacek
Ochijewicz.
S³awacinek Nowy
Kosz przygotowali: Alina i
Tadeusz ¯ylikowie, El¿bieta i
Jaros³aw Madoniowie, Jadwiga i Kazimierz G³owaccy.
Styrzyniec
Wykonanie konstrukcji:
Roman Micha³owski. Zbo¿e i
materia³y ofiarowali mieszkañcy Styrzyñca i okolic. Wieniec wykona³y: Bogumi³a
Chodun, Czes³awa Wachowiec, Dorota Skraburska, Zenobia Micha³owska, Jadwiga
Cokalska, Halina Chodun,
Agnieszka Borodijuk, Bogus³awa Barnasiuk i Janina Ciokalska.
Swory
Materia³ dostarczy³ i konstrukcjê wieñca wykona³:
Henryk Sawczuk. Zbo¿e ofiarowali: Stanis³aw Jaszczuk,
Henryk Sawczuk, Tomasz Czemierowski i Miros³aw Giere³³o. Wieniec wykonali: Katarzyna Chwedczuk, Janina Gromadzka, Katarzyna Paw³owska, Bo¿ena Sawczuk, Marzanna Sawczuk, Bo¿ena
Gawda, Stanis³awa Stefañska, Irena Koz³owska,
Agnieszka Czemierowska i Irena Czemierowska.
Terebela
Konstrukcjê wieñca wykonali: Hubert Michaluk, Tade-

usz Bogusz i Miros³aw Mackiewicz.
Zbo¿e ofiarowali: Ma³gorzata i Piotr Michalukowie,
Anna i Tadeusz Maksymiukowie, Ma³gorzata i Tomasz
Maziejukowie, Janina i Jan
Paczuscy.
Wieniec wykona³y: Janina
Paczuska, Renata Bogusz,
Ma³gorzata Michaluk, Teresa Kolenda, Ma³gorzata
Maziejuk, Beata Mackiewicz,
El¿bieta Derkacz, Anna Indrykson i Krystyna Bogusz.
Wilczyn
Konstrukcjê wieñca wykona³ Andrzej Pruszyñski
Zbo¿e ofiarowa³y: Irena
Wo³owik i Maria Lubañska
Wieniec wykona³y: Irena
Wo³owik, Maria Lubañska,
Danuta Pruszyñska, Teresa
Rychlicka i Halina Urynowicz.
Woskrzenice Ma³e
Konstrukcjê wieñca wykonali: Romaniuk Henryk i Tomasz Cydejko. Zbo¿e ofiarowali: Tomasz Cydejko i Krystyna Machul. Wieniec wy-

kona³y: Józefa Cydejko, Katarzyna Cydejko, Maria Kamiñska, Genowefa Sawczuk, Marianna Romaniuk,
Helena Strojek i Krystyna
Machul.
Woskrzenice Du¿e
Konstrukcjê wieñca wykonali: radny Krzysztof Borsuk
i so³tys Pawe³ Zawierucha.
Zbo¿e ofiarowali mieszkañcy Woskrzenic. Wieniec wykona³y: Halina Zawierucha,
Justyna Borsuk, Marianna
£ukasiewicz, Genowefa Kajka, Jadwiga Litwiniuk, Alfreda Szulc i El¿bieta Walo.
Woroniec
Konstrukcjê wieñca wykonali: Jerzy Hryciuk, Zdzis³aw
Sobczuk i Robert Sobczuk.
Zbo¿e podarowali : Wojciech Wiêckowski i Alicja
Sobczuk
Wieniec wykona³y: Teresa
Wiêckowska, Alicja Sobczuk,
Aneta Sobczuk, Kinga Chodun, Edyta Wawrzyñczuk,
Anna Jówiak i Anna Domañska.
Wólka Plebañska
Kosz do¿ynkowy przygotowali: Barbara Sacewicz,
Barbara Popielewicz i Ireneusz Chalecki.

Aby lasy opar³y siê po¿arom

Wspólnie likwidujmy
zagro¿enia

Lasy Pañstwowe rozpoczynaj¹ spo³eczn¹ kampaniê
informacyjno - edukacyjn¹ "wiadomi zagro¿enia"., Obejmuje ona 10 województw, charakteryzuj¹cych siê najwiêkszym stopniem zagro¿enia po¿arowego. Na terenie województwa lubelskiego rozpoczyna siê realizacja
projektu "Ogieñ w lesie a przyroda - drugi etap kampanii informuj¹cej spo³eczeñstwo o zagro¿eniu po¿arowym
w lasach"; obejmuj¹cej województwa po³udniowo wschodniej czêci Polski. Skierowana jest do mieszkañców terenów s¹siaduj¹cych z kompleksami lenymi szczególnie na terenie gmin, gdzie w ci¹gu ostatnich lat zanotowano najwiêksz¹ liczbê po¿arów oraz do turystów.
Chodzi o podniesienie wiadomoci Polaków w zakresie
odpowiedzialnego zachowania siê w lesie i jego otoczeniu oraz zmianê z³ych nawyków.
Seria spotów telewizyjnych i radiowych pod wspólnym tytu³em "£za nie ugasi po¿aru" wskazuje najbardziej powszechne przyczyny po¿arów lasów, którymi s¹
celowe podpalenia (45 proc.), nieostro¿noæ doros³ych
(20-25 proc.) czy wypalanie ³¹k. Organizatorzy wystosowali apel o porzucenie obojêtnoci i aktywne reagowanie na zagro¿enia. Jeden telefon na numer alarmowy
998 lub 112 mo¿e uratowaæ las. (red.)
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Sponsorzy do¿ynek
Helena Wasilewska - Prezes Banku Spó³dzielczego
Bia³a Podlaska
Zbigniew Milewski i Józef Wróbel - MELIX Sp. z o.o.
ul. Bie³awin 4, 22-100 Che³m
Andrzej Hajbos - Przedsiêbiorstwo KSEMAR ul. Brzeska 130 Bia³a Podlaska
Marian Wojtiuk - PPHU
TRANSBET ul. Grzybowa 50,
Bia³a Podlaska
Bogdan Piotrowski Przedsiêbiorstwo Budowlane BUDMAR ul Rzeniana
38A Bia³a Podlaska
Andrzej K³onica - Firma
Handlowa Cicibór Du¿y 75,
21-500 Bia³a Podlaska
Jolanta Karasiñska - Kancelaria Notarialna ul. Brzeska 23, Bia³a Podlaska
Stefan Karasiñski - Kancelaria Adwokacka ul. Brze-

ska 23, Bia³a Podlaska
Bernard Domañski - PETRODOM - EKO ul. Sidorska 59 G, Bia³a Podlaska
Ma³gorzata i Stanis³aw
Filipkowie - WOSTiM Woskrzenice Du¿e 21a
Robert Weresa - ANWER
ul. Ksiêcia Witolda 6/6 Bia³a Podlaska
Wies³aw Arseniuk PHpiSPO¯ ARSPOL ul. Sidorska 2 Bia³a Podlaska
Mariusz Maksimiuk MAKSEM Al. 100-lecia 2A
Bia³a Podlaska
Pawe³ Wilczyñski, Micha³ Slósarski, Marta
Oksiuta - WIPASZ Olsztyn
Zak³ad Produkcyjny Miêdzyrzec Podlaski ul. Kociuszki 103a
Helena Wasilewska Prezes Banku Spó³dzielcze-

go Bia³a Podlaska
Zbigniew Milewski i Józef Wróbel - MELIX Sp. z
o.o. ul. Bie³awin 4, 22-100
Che³m
Miros³aw Szadecki, S³awomir Marczuk - Centrum
Motoryzacji "MIREX" ul.
Brzeska 111, Bia³a Podlaska
Krzysztof Woroszy³o Firma "AL. TRUCKS" ul. Solidarnoci 19, Bia³a Podl.
Miros³aw Litwiniuk - Firma "KOMFORT" ul. Poniatowskiego 7, Bia³a Podl.
Andrzej Go³awski - PHU
Merkury Bia³a Podlaska ul.
Sidorska
Miros³aw Domañski, S³awomir B¹k - OLBENZ Sp. z
o.o. Bia³a Podlaska ul. Warszawska 128
Przedsiêbiorstwo Transportowe GARDEN - Bia³a
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Podlaska
Jan Bandzarewicz - Ortel
Ksi¹¿êcy
Teresa Bandzarewicz PHU Dokudów I/13, 21-500
Bia³a Podlaska
Jacek Czarnecki - KONTUR Spó³ka z o.o. Kolonia
Komarno, 21-543 Konstantynów
Andrzej Mizerny- - PPHU
BETON-KRAFT ul. Grzybowa
52, 21-500 Bia³a Podl.
Zenon led - Zak³ad Instalatorstwa Sanitarnego
ul. D³uga 56A, 21-500 Bia³a
Podlaska
Dorota i Leszek Jucyk Gospodarstwo Agroturystyczne w Terebeli
Ewa Kuszneruk - Pojelce
Bogdan Szewczak - Zak³ad Us³ug Budowlano- Drogowych ul. Kar³owicza 22
Bia³a Podlaska
Janusz Kawka - Firma
KONCEPT ul Sidorska

Starostowie do¿ynek
Tomasz Wo³owik z Wilczyna. Prowadzi gospodarstwo
o powierzchni oko³o 100 ha ukierunkowane na produkcjê
zbó¿. Uzyskuje przeciêtnie oko³o 5 ton zbo¿a/ha. W ci¹gu ostatnich 3 lat wykorzysta³ maksymalnie unijne rodki finansowe, przeznaczaj¹c je na zakup: kombajnu zbo¿owego, ci¹gnika wysokiej mocy, przyczepy do transportu zbo¿a, silosów zbo¿owych o pojemnoci 300 t,
agregatów uprawowych. Planuje dalsze zakupy sprzêtu
rolniczego pod k¹tem wykonywania us³ug rolniczych.
Dzia³a równie¿ w grupie producentów zbó¿. Swoj¹
wiedz¹ i dzia³alnoci¹ wskazuje na mo¿liwoæ funkcjonowania gospodarstwa w trudnych warunkach konkurencji unijnej.

Danuta Filipek z Wilczyna. Wspólnie
z mê¿em od
21 lat prowadzi gospodarstwo rolne.
Jak wiele innych gospodarstw w tym czasie, przechodzi³o ono ró¿ne okresy rozwoju i obecnie ukierunkowane jest na produkcjê rolinn¹.
Pani Danuta pracuje równie¿ poza gospodarstwem w instytucji finansowej. Umiejêtnie godzi obowi¹zki ¿ony, gospodyni i osoby pracuj¹cej.

Gratulacje i ¿yczenia
Podczas wiêta Plonów w
Grabanowie odczytane zosta³y listy osób zaproszonych
na do¿ynki. Nades³ali je m.in.
minister rolnictwa i rozwoju
wsi Marek Sawicki, wojewoda lubelska Genowefa Tokarska i marsza³ek województwa lubelskiego Krzysztof
Hetman. Cytujemy ich fragmenty.
- wiêto Dziêkczynienia za
plony wieñczy rok rolniczego trudu. Jest wyrazem
wdziêcznoci dla Boga i Mat-

ki Bo¿ej za szczêliwie zebrane plony. Symbol tradycji
bochen chleba ma od wieków wyraz sprawiedliwego
dzielenia siê nim. Chcia³bym,
by ta symbolika triumfowa³a w gminie Bia³a Podlaska i
ca³ej Ojczynie.
Minister
Marek Sawicki

cowa³a przy siewie ozimin,
w sadach i na plantacjach
przy zbiorze owoców i warzyw. W tak uroczystym
dniu ¿yczê wszystkim, aby
Wasze miejsce pracy- gospodarstwa rolne by³y
dum¹ i chlub¹, aby piêknia³y z ka¿dym rokiem i przynosi³y godziwe zyski.

- ¯niwa i uroczyste do¿ynki nie oznaczaj¹ koñca
Waszej pracy. Wiêkszoæ
rolników nadal bêdzie pra-

Wojewoda
Genowefa Tokarska
- wiêto Plonów to naj-

lepsza okazja, by pochyliæ siê
nad losem polskiego rolnika.
W tym roku uroczystoci
do¿ynkowe poprzedzi³ niezwykle trudny czas. Wielu z
Was musia³o zmagaæ siê z
natur¹, by zebraæ plony, ale
i te nie s¹ najobfitsze. Mam
jednak g³êbok¹ nadziejê, ¿e
w tych trudnych czasach
odnajdziecie w sobie si³ê i ¿e
wspólnie przezwyciê¿ymy
przeciwnoci losu.
Marsza³ek
Krzysztof Hetman
-
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Kszta³towanie postaw patriotycznych
uczniów w Woskrzenicach Du¿ych

Budowanie u dzieci wiadomoci, ¿e nale¿¹ do
wspólnoty ludzi, zamieszkuj¹cych ten szczególny
skrawek Ziemi zwany "Ojczyzn¹", jest zadaniem nie³atwym, ale wa¿nym. Najwybitniejszy Polak - Papie¿
Jan Pawe³ II mówi³, ¿e patriotyzm to umi³owanie
tego, co ojczyste: umi³owanie historii, tradycji, jêzyka, czy samego krajobrazu ojczystego.
W procesie wychowawczo-dydaktycznym Szko³y
Podstawowej w Woskrzenicach Du¿ych, obejmuj¹cym ca³oæ wp³ywów i oddzia³ywañ kszta³tuj¹cych
rozwój dziecka oraz przygotowuj¹cych go do ¿ycia
w spo³eczeñstwie, bardzo
wa¿n¹ rolê odgrywa ta
sfera dzia³alnoci, która
kszta³tuje uczucia patriotyczne i przywi¹zanie do
Ojczyzny. Szko³a wykorzystuje wewnêtrzn¹ potrzebê wyra¿ania przez
dziecko swoich prze¿yæ i
doznañ organizuj¹c zajêcia, gdzie uczeñ mo¿e wypowiedzieæ siê w jêzyku
sztuki, w jêzyku gestów i
symboli. Dzieci bior¹

udzia³ w ró¿nych uroczystociach patriotycznych
np. wiêto Niepodleg³oci,
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja , wiêto
Szko³y, upamiêtniaj¹ce Bohaterów II Wojny wiatowej, których imiê nosi nasza szko³a. W kwietniu miesi¹cu pamiêci narodowej wspominamy pomordowanych w Katyniu, Starobielsku, Charkowie,
Miednoje, Ostaszkowie.
Tradycyjnie ju¿ spo³ecznoæ uczniowska wraz z
nauczycielami uczestniczy
w uroczystoci patriotyczno- religijnej w Husince
przed pomnikiem upamiêtniaj¹cym zamordowanych mieszkañców tej wsi
przez hitlerowców w 1942
roku. Uczniowie opiekuj¹
siê grobami i mogi³ami nieznanych ¿o³nierzy poleg³ych w czasie II wojny
wiatowej, które znajduj¹
siê na cmentarzu parafialnym, w lesie w Husince,
Kali³owie i Woskrzenicach.
Du¿¹ rolê w wychowaniu
patriotycznym spe³nia ¿ywe
s³owo i literatura. Siêga siê
po ni¹ przy ró¿nych okazjach. wiadomoæ i uczucia dzieci i
m³odzie¿y
kszta³tuj¹ audycje radiowe i telewizyjne, programy
multimedialne promuj¹ce
ideê nowoczesnej edukacji patriotycznej. Szko³a organizuje
ró¿norodne
wycieczki,
których celem
jest zaznajomienie najm³odszych z
najbli¿szym i
dalszym ro-

dowiskiem. W bie¿¹cym
roku szkolnym dzieci podziwia³y piêkno polskich
Gór wiêtokrzyskich, zabytki naszej stolicy oraz
ciekawe miejsca na terenie
naszej gminy. W czasie wycieczki na Bia³oru z³o¿y³y
ho³d polskim ¿o³nierzom
poleg³ym
w obronie
Twierdzy Brzeskiej. Obchody wi¹t Bo¿ego Narodzenia, Wielkiej Nocy, Wszystkich wiêtych s¹ podstawowym elementem kultury ojczystej. Dzieci s¹ bohaterami "Jase³ek", wspólnie zasiadaj¹ do wigilijnego sto³u. Maluj¹ pisanki,
wykonuj¹ kolorowe palmy,
poznaj¹ zwyczaje
andrzejkowe,
"migusadyngusa",
topienie Marzanny itp.
Szko³¹ demokracji jest
samorz¹d
uczniowski, a
praca w nim
dostarcza
uczniom wiele satysfakcji.
Podczas
wspólnych
dzia³añ, które przynosz¹
pozytywne
efekty, zacie-

niaj¹ siê wiêzi kole¿eñskie
i przyjanie. Ponadto
uczniowie ucz¹ siê rozwi¹zywaæ problemy i konflikty. Postawy patriotyczne
rozwija równie¿ praca
spo³eczna na rzecz szko³y,
czy rodowiska lokalnego.
Kszta³towanie mi³oci do
Ojczyzny u m³odego pokolenia jest i bêdzie jednym
z najwa¿niejszych zadañ
szko³y i ca³ego spo³eczeñstwa, poniewa¿ nasza tradycja, kultura, historia,
obyczaje, to¿samoæ narodowa s¹ pewnym gwarantem zachowania cz³owieczeñstwa we wspó³czesnym wiecie. (red.)
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Mieszkañcy Ortela Ksi¹¿êcego czekaj¹ na decyzje administracyjne

Awantura zamiast dyskusji

Zawziêtoæ i brak tolerancji podzieli³y mieszkañców Ortela Ksi¹¿êcego na
dwa zwalczaj¹ce siê obozy.
Jeden domaga siê od starostwa i gminy natychmiastowego odtworzenia
rowu melioracyjnego, zasypanego w 1993 r. Drugi jest
przeciwny, uwa¿aj¹c to za
wyrzucenie pieniêdzy w
b³oto. Zebranie wiejskie
zorganizowane we wtorek
9 sierpnia w miejscowej
szkole potwierdzi³o g³êbokie podzia³y. Mimo prób
mediacji z udzia³em wójta
gminy Bia³a Podlaska Wies³awa Panasiuka, wicestarosty bialskiego Jana Bajkowskiego i przedstawicieli
Wojewódzkiego Zarz¹du
Melioracji nie uda³o siê osi¹gn¹æ kompromisu. Ponad
dwugodzinna dyskusja
przerodzi³a siê w awanturê i wzajemne przekrzykiwanie. Na zebraniu zjawi³o siê blisko 70 osób, ale
tylko niektórzy wpisali siê
na listê obecnoci.
Woda zalewa piwnice i
pola
Nikt we wsi nie neguje,
¿e woda z nadmiernych
opadów zalega miesi¹cami
i podtapia mieszkania. Pech
w tym, ze ka¿dy postrzega
problem inaczej. Jan i Danuta Ceplinowie, jedni z
najbardziej pokrzywdzonych rolników, domagaj¹

siê od w³adzy gminnej natychmiastowego dzia³ania,
które zmusi³oby opozycjê
do zgody na odkopanie
rowu.
Jolanta i Marek Kaliszukowie uwa¿aj¹ natomiast,
¿e odnawianie rowu to
powielanie starych b³êdów
sprzed lat i wyrzucanie ich
pieniêdzy w b³oto. Najlepszym rozwi¹zaniem by³by
udro¿nienie rowu w pasie
trzydrogowym. Ten sporny
biegn¹cy przez pola niczego nie za³atwi. Popiera ich
zdecydowanie Anna Daszczuk, utrzymuj¹ca, ¿e trzeba w pierwszej kolejnoci
udro¿niæ istniej¹cy rów.
Jeli nie spe³ni pok³adanych nadziei, to dopiero
wtedy trzeba zastanowiæ
siê, co dalej. Przeciwnicy
podjêcia inwestycji z uporem podkrelaj¹, ¿e zamiast
pisaæ petycje do w³adz
gminnych i powiatowych,
nale¿a³oby sprowadziæ specjalistów od melioracji, którzy okrel¹ gdzie wystêpuj¹
spadki wody i jak g³êboko
nale¿a³oby rów kopaæ. Nie
precyzuj¹ jednak (zapewne
dla odwleczenia sprawy w
czasie), kto powinien siê
spraw¹ zaj¹æ i kto za ni¹
zap³aci.
Problem powinna rozwi¹zaæ gmina
- Ludzie chcieliby, aby za
wszystkie niepowodzenia i

klêski zawsze odpowiada³
wójt. Teraz te¿ czekacie, ¿e
ja lub starosta rozwi¹¿emy
problem od rêki, wydaj¹c
nakaz administracyjny opornym rolnikom i jeszcze pokryjemy koszty wynajêcia
koparek. To nieporozumienie. W sytuacji, kiedy rów
nie spe³nia funkcji melioracyjnych, nie mo¿na nikogo
zmusiæ do podjêcia jego
odnowy z urzêdu. Ponadto, przepisy prawa wodnego okrelaj¹ precyzyjnie, ¿e
obowi¹zek konserwacji rowów melioracyjnych spoczywa na w³acicielach gruntów, z którymi styka siê rów.
Mówicie, ¿e przez rok nic siê
nie zmieni³o, a co zrobilicie
w tej sprawie sami? Z jak¹
inicjatyw¹ wyst¹pi³ so³tys i
wspieraj¹ca go rada so³ecka? Rowy sta³y siê nadmiernie zamulone, bo nikt ich
latami nie konserwowa³, a
wy macie pretensje do gminy - mówi³ wójt Wies³aw
Panasiuk.
Kierownik referatu rolnego UG Waldemar Danieluk apelowa³ do uczestników, aby ustalili czy nale¿y czyciæ sporny rów, czy
mo¿e zacz¹æ porz¹dkowanie urz¹dzeñ wodnych od
innego. Gdyby konserwacja g³ównego rowu nie
pomog³a, nale¿a³oby wróciæ do poprzedniego planu. Niewielu jednak chcia-
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³o go s³uchaæ.
Próba znalezienia kompromisu
Wicestarosta Bajkowski
usi³owa³ pogodziæ zwanione strony. Przedstawia³
przyk³ady innych miejscowoci w powiecie bialskim
m.in. Kopytnika, Dokudowa
i Dubowa, gdzie uda³o siê
oczyciæ niedro¿ne rowy z
inicjatywy samych mieszkañców. Wyjani³ te¿ zebranym,
¿e wy³¹czenie spornego
rowu z ewidencji nie mo¿e
byæ równoznaczne z jego
zasypaniem, jak sta³o siê w
Ortelu na kilku odcinkach.
Rów zbudowany do zbierania nadmiernych wód opadowych nadal widnieje na
mapach dzia³ek w starostwie i Wojewódzkim Zarz¹dzie Melioracji. W zwi¹zku
z tym nale¿a³oby go odtworzyæ, by zapobiec nastêpnym podtopieniom. Deklaracja pomocy administracyjnej nie spotka³a siê ze zrozumieniem antagonistów.
Temperatura wypowiedzi
ros³a, a mówcy przerywali
sobie w pó³ zdania. Nie zainteresowa³a ich propozycja
Krystyny Hajduk z WZM,
aby w Ortelu Ksi¹¿êcym
podj¹æ now¹ inwestycjê w
postaci ponownego zmeliorowania gruntów. Po kilkudziesiêciu latach przerwy
nale¿a³oby j¹ wykonaæ. Poda³a przyk³ad Koszo³ w
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gminie £omazy, gdzie na
wniosek mieszkañców uda³o siê zmeliorowaæ 73 hektary gruntów. Rolnicy p³acili tam po 1600 z³ od jednego hektara. - Warunkiem
rozpoczêcia takiej inwestycji musz¹ byæ wnioski, co
najmniej 75 procent mieszkañców wsi, a z chwil¹
opracowania planów i uzyskania dofinansowania unijnego musi byæ zgoda
wszystkich mieszkañców,
oznaczaj¹ca utworzenie
spó³ki wodnej - wyjania³a
Hajduk. Zabrani byli zawiedzeni, kiedy dowiedzieli siê,
¿e perspektywa wprowadzenia Ortela do planów
inwestycyjnych Urzêdu Marsza³kowskiego oznacza³oby
koniecznoæ oczekiwania,
co najmniej czterech lat.
Niepotrzebny komitet
Prób¹ wyjcia z impasu sta³a siê propozycja cz³onkini
rady so³eckiej Blanki Mikiciuk. Proponowa³a, aby zaprzestaæ sporów i utworzyæ
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spo³eczny komitet. Mia³by
on zaj¹æ siê ustaleniem, który rów i w jakiej kolejnoci
nale¿y oczyciæ, nakreleniem konkretnych zadañ i
wyliczeniem kosztów roz³o¿onych na wszystkich mieszkañców.
- Nie wierzê w skutecznoæ dzia³ania tego komitetu.
W jego sk³adzie znaleli siê
ludzie zdecydowanie przeciwni odtworzeniu dawnego rowu. Zrobi¹ pewnie
wszystko, aby nie dopuciæ
do jego oczyszczenia, a
woda nadal bêdzie nas zalewa³a - stwierdzi³a rozgoryczona Danuta Ceplin.
- Wyst¹pilimy dzi w roli
negocjatorów, ale widzê, ¿e
nie macie pañstwo ochoty
na kompromis. Skoro sami
nie potraficie podj¹æ decyzji w dotycz¹cej was sprawie, postanowi³em wyst¹piæ
z wnioskiem do marsza³ka
województwa, aby zaj¹³ siê
rozstrzygniêciem sporu i

przys³a³ specjalistów, którzy
okrel¹ dalsze postêpowanie. Tak dalej byæ nie mo¿e
- mówi³ na zakoñczenie
wójt Panasiuk. Zdaniem wicestarosty Bajkowskiego
najwy¿sz¹ w³adza w Ortelu Ksi¹¿êcym jest so³tys i
wspieraj¹ca go rada. Chc¹
czy nie, to na nich spada
obowi¹zek przygotowania
koncepcji odtworzenia
sprawnych urz¹dzeñ wod-

nych. Spór w Ortelu nie ma
szans na polubowne rozstrzygniêcie. Po burzliwym
zebraniu Jolanta Kaliszuk
napisa³a skargê do marsza³ka województwa lubelskiego, ¿e w³adza gminna
sprzyja zwolennikom odbudowy rowu. Tak naprawdê
decyzjê za odtworzeniem
lub zaniechaniem budowy
mo¿e podj¹æ starosta bialski. (g)

Rozmawiano o potrzebach niepe³nosprawnych

Pracownie gin¹cych zawodów
udziel¹ wsparcia

24 sierpnia w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy
mia³ miejsce panel dyskusyjny, zorganizowany przez
Gminny Orodek Kultury w
ramach projektu "Aktywni
Rodzice". Przyby³o liczne
grono przedstawicieli rodowiska niepe³nosprawnych, w tym uczestniczki
projektu z GOK, SAPO,
GOPS, PCPR, przedstawiciele szkó³ ,klubów kultury i
wietlic dzia³aj¹cych na terenie gminy. Obecni byli te¿;
delegacja Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepe³nosprawnych, przedstawiciele Grupy Lokalnych Inicjatyw Podlaskich ,Polskiego
Stowarzyszenia Osób z Upo-

ledzeniem Umys³owym, stowarzyszenia Tradycja i
Wspó³czesnoæ, radni i
przedstawiciele Fundacji
Nowy Dzieñ. Omówiono
problematykê rodowiska
osób niepe³nosprawnych, a
zw³aszcza dostêp do rehabilitacji i poradnictwa, specyficzne potrzeby edukacyjne, finanse, bariery architektoniczne i transportowe.
Dziêki szerokiej dyskusji nast¹pi³o zbli¿enie organizacji
samorz¹dowych w³adz oraz
rodowiska osób niepe³nosprawnych. Propozycja GOK
obejmuje: wypracowanie
oferty specjalnej przez sieæ
pracowni gin¹cych zawodów do pracy z osobami nie-

pe³nosprawnymi, poszerzenie oferty objazdowego
klubu kultury i biblioteki o
wypo¿yczenia w miejscu zamieszkania niepe³nosprawnych, szkolenie pracowników klubów kultury w zakresie prowadzenie zaj¹æ z
niepe³nosprawnymi.
Rodzice i organizacje pozarz¹dowe zobowi¹zali siê
wystosowaæ probê do
Rady Gminy o przeanalizowanie zasobów architektonicznych , obiektów u¿ytecznoci publicznej pod
wzglêdem potrzeb niepe³nosprawnych. Podejmowane bêd¹ te¿ dzia³añ informacyjne o rodowisku
niepe³nosprawnych po-

przez cykl artyku³ów publikowanych na ³amach Wiadomoci Gminnych. Lubelskie Forum Organizacji
Osób Niepe³nosprawnych
przedstawi³o
ofertê
wsparcia opart¹ o funkcjonowanie portalu informacyjnego www.lfon.lublin.pl. W ramach projektu funkcjonuje strona internetowa "Aktywni Rodzice" www.aktywnirodzice.org.pl, na której uczestnicy panelu oraz orodki
wspieraj¹ce niepe³nosprawnych zadeklarowali
zamieszczanie bie¿¹cych informacji dotycz¹cych rodowiska niepe³nosprawnych. (red.).
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