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Wiadomoci Gminne

Miesiêcznik Gminy Bia³a Podlaska

Egz. bezp³atny

Nagroda dla hodowcy z Terebeli

18 lutego br. by³ szczêliwym dniem dla hodowcy z
Terebeli. W auli Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu og³oszone zosta³y
wyniki trzeciej edycji konkursu "Ferma byd³a 2011" i
"Hodowca byd³a 2011".
Konkurs organizuje redakcja ogólnopolskiego pisma
"Byd³o", a wspó³organizuj¹
m.in. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie i Lubelski
Orodek Doradztwa Rolniczego w Koñskowoli. Nagrodê Specjaln¹ roku 2011
dla Hodowcy Byd³a Bia³ogrzbietego przyznano Wojciechowi Makarewiczowi z
Terebeli. Gratulujemy.. Nagrody i puchary dla hodowców w imieniu marsza³ka Krzysztofa Hetmana
wrêczy³ Tadeusz Solarski,
dyrektor
Lubelskiego
Orodka Doradztwa Rolniczego w Koñskowoli. Wojciech Makarewicz zosta³
nominowany w kategorii
"Nagroda specjalna roku
2011 dla hodowcy byd³a
bia³ogrzbietego". Gospodarstwo Makarewicza,
zg³oszone zosta³o przez
Uniwersytet Przyrodniczy w
Lublinie. Gospodaruje od
1995 r. na 30 ha gruntów
ornych i 20 ha u¿ytków zielonych. Wielokrotnie odwiedza³y je lokalne media,
a nawet telewizja, choæ
wszyscy narzekali na fatalny dojazd. Jak twierdzi gospodarz, krowy bia³ogrzbietki, s¹ wszechstronne
u¿ytkowo. Nadaj¹ siê do

hodowli na mleko miêso.
S¹ przy tym zdrowe, wytrzyma³e w ka¿dym rodowisku, ¿ywotne i ma³o wymagaj¹ce
Uprawia kukurydzê na
kiszonkê i zbo¿a paszowe.
Struktura stada to 60 szt.
byd³a, w tym 28 krów, ok.
10-18 ja³ówek w ró¿nym
wieku, ok. 10-16 buhajków
opasowych w ró¿nym wieku, 1 buhaj hodowlany;
rasy zachowawczej: 41 szt.
byd³a, w tym 21 krów, ok.
10 ja³ówek w ró¿nym wieku, ok. 10 buhajków opasowych, 1 buhaj hodowlany. Hodowca z Terebeli
sprzedaje ok. 100 tys. kg
mleka, ok. 10 szt. opasów

ciê¿kich, ok. 6 szt. ciel¹t
rzenych; ok. 5-10 ja³ówek
hodowlanych, 2 krowy
wybrane na matki buhajów rasy bia³ogrzbietej.
Markiewicz zdobywa³
wczeniej zdoby³ liczne
czempionaty na regionalnych i ogólnopolskich wystawach hodowlanych w
kategorii ras zachowawczych, równie¿ liczne czempionaty na regionalnych i
ogólnopolskich wystawach
hodowlanych. Wojciech
Makarewicz jest cz³onkiem
PFHBiPM. Plany dalszego
doskonalenia to utrzymanie liczby sztuk byd³a,
zwiêkszenie produkcyjnoci przez wprowadzenie

selekcji oraz powiêkszenia
powierzchni gospodarstwa. Od 2003 r., czyli od
chwili otworzenia ksi¹g
hodowlanych dla rasy bia³ogrzbietej, gospodarstwo jego wesz³o do programu ochrony zasobów
genetycznych byd³a bia³ogrzbietego. Mankamentem nagradzanego wielokrotnie gospodarstwa
jest zbytnie oddalenie od
utwardzonej trasy. Jesieni¹ i wczesna wiosn¹ trudno dojechaæ wyboist¹
drog¹, co o dziwo nie zra¿a w³aciciela. Gospodarstwo np. przej¹³ po ojcu i
nie zamierza siê st¹d nigdzie przeprowadzaæ. (g)

2

Kalendarium
Spotkania
stra¿aków

Dwie pierwsze dekady
miesi¹ca up³ynê³y pod znakiem zebrañ sprawozdawczych jednostek OSP z
udzia³em wójta gminy. Druhowie dzieli siê sukcesami,
omawiali plany, które pomog³yby byæ im bardziej
widocznymi w swoim rodowisku, gotowymi do walki
z czerwonym kurem. Wiêkszoæ tych planów ma zwi¹zek z zakupem nowego
sprzêtu ganiczego, którego ceny s¹ coraz wy¿sze. I
choæ w³adze gminy zwiêkszy³y wydatki na ochronê
przeciwpo¿arow¹, nie
wszystkie ¿yczenia stra¿aków zg³aszane podczas zebrañ zapewne doczekaj¹
siê spe³nienia. Mimo wszystko druhowie chc¹ siê szkoliæ i podnosiæ sprawnoæ
bojow¹. Sprawdzianem
mo¿liwoci bêd¹ gminne
zawody sportowo-po¿arnicze.

13 lutego

Doprowadzenie do zgody
mieszkañców nie jest wcale, nawet jeli sprzyja im
w³adza gminna i wychodzi
naprzeciw problem. Wójt
Wies³aw Panasiuk w towarzystwie prawnika i nadleniczego z Nadlenictwa Bia³a Podlaska spotka³ siê z
mieszkañcami Rakowisk.
Przedmiotem sporu jest 36hektarowy las, nale¿¹cy do
56 udzia³owców. ¯aden z
nich nie mo¿e wyci¹æ stamt¹d ani jednego drzewa bez
zgody pozosta³ych. Prowadzi do licznych sporów, które w³adza gminna próbowa³a rozwi¹zaæ podczas
wizji lokalnej. Niestety, nie
jest to ani ³atwe, ani oczywiste. Jedynym sposobem
jest zniesienie wspó³w³asnoci lasu i podzielenie go na
mniejsze dzia³ki. Wi¹¿e siê to
jednak ze znacznymi wydatkami. Udzia³owcy powinni
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zatrudniæ geodetê, który
dokona szczegó³owych
pomiarów i podzieli
wspóln¹ w³asnoæ na poszczególnych w³acicieli.
Potem ka¿dy z nich musi zarejestrowaæ pozyskan¹
w³asnoæ u notariusza i zap³aciæ stosowny podatek.
Taka perspektywa nie przekonuje jednak mieszkañców Rakowisk, choæ litera
prawa jest nieub³agana.

14 lutego

W Urzêdzie Gminy odby³o siê pierwsze posiedzenie
zespo³u interdyscyplinarnego, powo³anego przez
wójta gminy do rozwi¹zywania trudnych spraw
przemocy w rodzinie. Wiele bolesnych zdarzeñ ukrywanych jest przez ofiary
przemocy, bo boj¹ siê konsekwencji po ich ujawnieniu. Podczas spotkania
wybrane zosta³y zespo³y
gotowe pomagaæ przeladowanym, a szefow¹ zespo³u wybrano Katarzynê
Wasilewsk¹, pracownika
socjalnego Gminnego
Orodka Pomocy Spo³ecznej

16 lutego

Wójt gminy Wies³aw Panasiuk uczestniczy³ w po¿egnaniu dotychczasowego zastêpcy szefa Wojskowej Komisji Uzupe³nieñ w
Bia³ej Podlaskiej. Major Janusz £ojko awansowany
zosta³ do stopnia podpu³kownika i przeniesiony do
pracy w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego.
Wójt Panasiuk przekaza³
awansowanemu gratulacje
i list z podziêkowaniami za
owocn¹ wspó³pracê z samorz¹dem.

18 lutego

Kadra pedagogiczna
Szko³y Podstawowej w
Woskrzenicach Du¿ych zorganizowany obchody Dnia
Seniora. Uczniowie mieli
okazjê publicznie podziê-
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kowaæ swoim babciom i
dziadkom. W uroczystoci
uczestniczyli wójt gminy
Wies³aw Panasiuk i dyrektor SAPO Gra¿yna Majewska.

dziano 104 godziny. Szkolenie ma zakoñczyæ siê pod
koniec marca. Jak stwierdzi³
wójt, wszyscy stra¿acy z
powag¹ traktuj¹ udzia³ w
szkoleniu.

Dzieñ otwarty szko³y, zorganizowany w Woskrzenicach Du¿ych, by³ okazj¹ do
odwiedzin placówki przez
przysz³ych uczniów i ich
rodziców. Wszystkim podoba³y siê warunki, proponowane przez znan¹ ze starannoci kadrê pedagogiczn¹ i sprzyjaj¹ce im w³adze gminy. Zmartwieniem
jest tylko fakt, ¿e wci¹¿ brakuje dzieci, które mog³yby
wyranie zasiliæ szko³ê.

W Starostwie Powiatowym mia³o miejsce spotkanie wójtów i burmistrzów,
przygotowuj¹ce do wydarzenia, którego jesieni¹ gospodarzem ma byæ Bia³a
Podlaska. Od 7 do 9 wrzenia br. stadion sportowy
bialskiego AWF zamieni siê
w miejsce ogólnopolskich
zawodów sportowo-po¿arniczych stra¿aków ochotników i funkcjonariuszy PSP.
Zapowiada siê piêkne widowisko. Gmina zdeklarowa³a uczestnictwo w tym
przedsiêwziêciu.
Tego samego dnia odby³y siê eliminacja gminne
konkursu M³odzie¿ zapobiega po¿arom. Jurorzy
stwierdzili dobr¹ znajomoæ
zagadnieñ rozwi¹zywanych
w pisemnych testach. Dwoje uczniów bêdzie reprezentowa³o gminê w eliminacjach powiatowych konkursu, zaplanowanych pod
koniec marca. Piszemy o tym
wiêcej na str. 6.(g)

23 lutego

25 lutego

Wójt Wies³aw Panasiuk
odwiedzi³ S³awacinek Stary, gdzie instruktorzy z KM
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej szkol¹ pocz¹tkuj¹cych
druhów. Warunkiem dopuszczenia ich do akcji bojowych, a co zatem idzie do
udzia³u w zawodach i dalszych awansach jest z³o¿enie egzaminu przed komisj¹
z³o¿on¹ z fachowców. W
kursie
podstawowym
uczestniczy 44 m³odych
stra¿aków. Na kurs przewi-

28 lutego

Nasze uczennice w
gronie laureatów
Serce ronie, kiedy obserwujemy jak efekty starañ
pedagogów i zdolnych uczniów nie id¹ na marne, ¿e
przynosz¹ wymierny efekt, rozs³awiaj¹c te¿ gminê w
województwie. 13 lutego 2012 r. odby³ siê etap wojewódzki konkursu polonistycznego uczniów szkó³
podstawowych, organizowany przez Lubelskie Kuratorium Owiaty. Jego laureatkami zosta³y dwie uczennice z naszej gminy: Aleksandra Dobroliñska uczennica kl. VI Szko³y Podstawowej w Ciciborze Du¿ym
(opiekun Dorota Pawluczuk) i Weronika Mieleszczuk uczennica kl. VI Szko³y Podstawowej w S³awacinku Starym (opiekun Beata Lipka). Gratulujemy
nagrodzonym i opiekunkom. (red.)

Nr 3

Nie bêdzie likwidacji szkó³ gminnych

Mimo to dylematów
nie brakuje
Utrzymanie owiaty w dotychczasowym kszta³cie jest
coraz wiêksz¹ uci¹¿liwoci¹
dla samorz¹dów lokalnych.
Problem dotyczy te¿ naszej
gminy. Malej¹ca w szybkim
tempie liczba uczniów sprawia, ¿e subwencja przyznawana przez ministerstwo
edukacji narodowej nie starcza na poprowadzenie placówek owiatowych. W tym
roku gmina zmuszona jest
dop³aciæ do utrzymania
szkó³ prawie piêæ milionów
z³. Spadek liczby urodzeñ
jest jednym z minusów, bo
wielu rodziców przenosi pociechy z gminy do miasta.
Powoduje to zmniejszenie
subwencji,
tak istotnej dla kondycji
finansowej owiaty. Co
prawda, ka¿dy rodzic ma
prawo wyboru, gdzie uczyæ
siê bêdzie jego potomek, ale
ta ucieczka do iluzorycznie
lepszych warunków powoduje nie lada komplikacje.
Warto w tym miejscu zauwa¿yæ, ze przez ostatnie
12 lat gmina mocno inwestowa³a w poprawê warunków lokalowych owiaty i
dzi szko³y prezentuj¹ siê
okazale. Podkrela to
zreszt¹ wielu goci z ze-
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wn¹trz, odwiedzaj¹cych
przy ró¿nych okazjach
gminê Bia³a Podlaska. Coraz wy¿sze kwalifikacje zawodowe maj¹ nauczyciele zatrudnieni w szko³ach
podstawowych i gimnazjach.
Wójt Wies³aw Panasiuk
nie zamierza iæ w lady innych gmin i na razie nie
chce likwidowaæ ¿adnej
szko³y, choæ teoretycznie
trzy placówki nadaj¹ siê
do zamkniêcia. Najbardziej zagro¿ona jest Szko³a Podstawowa w Styrzyñcu, gdzie w zajêciach
owiatowych uczestniczy
zaledwie 43 dzieci. Ubolewa z tego powodu dyrektor Bogumi³a Hodun, która dostrzega rolê kulturotwórcz¹ placówki w miejscowym rodowisku. W
szkole odbywa siê mnóstwo imprez i jej likwidacja odbi³aby siê niekorzystnie dla otoczenia. Nie
najlepsz¹ iloæ dzieci maj¹
te¿ szko³y w Grabanowie,
gdzie uczy siê tylko 60
milusiñskich oraz w Woskrzenicach Du¿ych z 66
dzieæmi. Zwi¹zanych z
utrzymaniem szkó³ dochodz¹ jeszcze dowozy
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Punkt przedszkolny:
Rok szkolny 2010/11 - 95
Rok szkolny 2011/12 - 93
uczniów. Aktualnie do
szkó³ gminnych doje¿d¿a
codziennie 757 uczniów.
Czêæ trzema autobusami
gminy, a reszta wynajêtymi z PKS w Miêdzyrzecu
Podlaskim.
- Do koñca roku szkolnego bêdziemy czynili ró¿ne starania, aby przekonaæ rodziców pracuj¹cych
w miecie do pozostawiania pociech w szko³ach
najbli¿szych miejsca zamieszkania. Na pocz¹tek
otworzymy w szko³ach
wietlice, gdzie uczniowie
mogliby zaczekaæ po

skoñczonych lekcjach na
powrót rodziców. Liczê te¿
na inwencjê dyrektorów
szkó³ i ich sposoby uatrakcyjnienia zajêæ, przekonuj¹cych doros³ych, ze warto
zostawiaæ dzieci w naszych
placówkach. Trzeba zrobiæ
wszystko, aby nie doprowadziæ do likwidacji czego, co
potem by³oby trudno odtworzyæ. Wierzê w rozs¹dek
mieszkañców gminy, a szko³y, o których mówimy s¹ w³asnoci¹ wspóln¹. Spróbujmy spojrzeæ na nie z innego aspektu - dodaje wójt
Wies³aw Panasiuk. (g)
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Gimnazjum w Sworach wra¿liwe na potrzeby innych

Syty g³odnego zrozumie
Dzisiejsze czasy dla wielu
ludzi s¹ bardzo trudne. Nie
wszyscy s¹ przebojowi, odwa¿ni, maj¹ liczne znajomoci, za to czêsto brak im wpojonych zasad czy okrelonego systemu wartoci. Nie ka¿dy potrafi zgromadziæ tyle
dóbr materialnych, by zapewniæ podstawowy byt sobie czy rodzinie. Powszechne sta³y siê obecnie ró¿nego
rodzaju akcje charytatywne,
nastawione na pomoc drugiej osobie. I nikt z czytelników nie bêdzie raczej kwestionowa³, czy zastanawia³
siê nad ich zasadnoci¹. Najwa¿niejsze jest, ¿e s¹ tacy,
którzy wol¹ dawaæ. Taka dzia³alnoæ nieobca jest m³odzie¿y sworskiego gimnazjum.
Publiczne Gimnazjum w Sworach, którego dyrektorem
jest pan Krzysztof Wawrzyñczuk, organizuje wiele akcji
charytatywnych. Uczniowie
tej szko³y chêtnie i z du¿ym
zaanga¿owaniem uczestnicz¹ w tego typu dzia³aniach. W tym roku szkolnym
zorganizowano wiele przedsiêwziêæ. Ich g³ównymi pomys³odawczyniami by³y panie: Anita Ilczuk, opiekun Samorz¹du Uczniowskiego i
Aneta Maksimiuk, pedagog
szkolny. Jedn¹ z akcji by³o
zbieranie przez ca³¹ spo³ecznoæ szkoln¹ plastikowych
nakrêtek. Kampania ta mia³a wspomóc zakup wózków
inwalidzkich. Zakrêtki z naszej szko³y zosta³y przekazane pani Ewie Woniak, a
szko³a otrzyma³a oficjalne

podziêkowanie. Uczniowie
zbierali równie¿ zabawki,
które przekazano za porednictwem Przedszkola Samorz¹dowego nr 15 im. Juliana Tuwima w Bia³ej Podlaskiej Orodkowi AdopcyjnoOpiekuñczemu w Bia³ej Podlaskiej. Udzia³ w IV Akcji Charytatywnej zorganizowanej
przez Filiê nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bia³ej
Podlaskiej umo¿liwi³ gimnazjalistom zbiórkê ksi¹¿ek na
Gwiazdkê dla dzieci i m³odzie¿y z: Domu Dziecka w
Komarnie, wietlicy Socjoterapeutycznej "Dziupla" oraz
oddzia³u pedriatycznego
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Bia³ej
Podlaskiej. wi¹teczna paczka ¿ywnociowa zosta³a natomiast przekazana rodzinie
mieszkaj¹cej w gminie Bia³a
Podlaska.
Samorz¹d
Uczniowski poredniczy³ tak¿e w dwunastej edycji akcji
"Góra grosza", do której co
roku w³¹czaj¹ siê polskie
szko³y i przedszkola. Jej celem jest zebranie funduszy
na pomoc m. in. zawodowym rodzinom zastêpczym,
rodzinnym domom dziecka,
Domom dla Dzieci, czy na
programy szkoleñ rodzin zastêpczych i adopcyjnych. Nasi
uczniowie zebrali 21,55 kg
nomina³ów. Drobne monety w du¿ej iloci stworzy³y
fundusz, który niew¹tpliwie
pomo¿e ludziom w trudnej
sytuacji ¿yciowej. " Jeden
grosz znaczy niewiele, ale
Góra Grosza jest najwiêksza

na wiecie" to has³o z plakatu Towarzystwa Nasz Dom
skutecznie poruszy³o serca
gimnazjalistów.
Od wielu lat m³odzie¿ gimnazjalna bierze udzia³ w miko³ajkowych koncertach w
Sali Kongresowej w Warszawie. Wyjazdy 6 grudnia
ciesz¹ siê powodzeniem
wród m³odzie¿y, a zapocz¹tkowa³a je nauczycielka
Ewa Dorosz. W 2011r. cegie³ki-bilety z koncertu "5
z³otych minut ratuj¹cych
¿ycie" przeznaczone by³y na
dzia³alnoæ statutow¹ Fundacji "Prometeusz". Impreza
ta stanowi³a zwieñczenie
rocznego cyklu szkoleñ dla
m³odzie¿y szkolnej z ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej. Udzia³ wielu znanych piosenkarzy, zespo³ów, pokaz laserów i spotkanie z Miko³ajem uatrakcyjni³y koncert. Robert Sowiñski, wiceprezes fundacji,
powiedzia³: - Koncert nasz
promuje idee udzielania
pierwszej pomocy. Mamy
nadziejê, ¿e pozyskamy fundusze potrzebne do szkoleñ
w tym zakresie.
Oprócz
Samorz¹du
Uczniowskiego w gimnazjum dzia³a równie¿ bardzo
prê¿nie 36. Dru¿yna Harcerska, któr¹ opiekuj¹ siê dh
Ma³gorzata Skrzypczak i dh
Marzena
Demeszko.
Oprócz wielorakiej dzia³alnoci, zauwa¿alna jest ona
równie¿ podczas wielu akcji
charytatywnych. Harcerze

Nr 3

co roku zbieraj¹ pieni¹dze
dla potrzebuj¹cych. Podczas
padziernikowego XI Dnia
Papieskiego i styczniowej,
dwudziestej edycji Wielkiej

Orkiestry wi¹tecznej Pomocy zebrali 3 tys.259 z³. Jerzy
Owsiak zaproponowa³ te¿
jeszcze jedn¹ akcjê towarzysz¹c¹, a mianowicie z okazji
"urodzin" Orkiestry zbiórkê
dwudziestogroszówek dla
"wczeniaków i na dzieci
jeszcze nierodzone, czyli dla
mam w ci¹¿y". "Niech ka¿da
dwudziestogroszówka symbolizuje wczeniaka ju¿ uratowanego dziêki sprzêtowi
Orkiestry i tego, którego uratujemy w przysz³oci" brzmia³o has³o z plakatu WOP.
Harcerze-wolontariusze zorganizowali jeszcze wiele innych akcji charytatywnych,
m.in. zbiórkê paczek wi¹tecznych sk³adaj¹cych siê
zarówno z produktów spo¿ywczych jak i produktów
chemicznych, które zosta³y
dostarczone najbardziej potrzebuj¹cym. Przed wiêtami
harcerze odwiedzili równie¿
starszych i samotnych ludzi
z najbli¿szej okolicy, zanosz¹c
im ¿yczenia na wykonanych
przez siebie pocztówkach.
Gimnazjalici oraz grono pedagogiczne szko³y z przyjemnoci¹ pomagaj¹ innym.
Akcje charytatywne ciesz¹ siê
w Publicznym Gimnazjum w
Sworach du¿ym powodzeniem. Z pewnoci¹ lista
przedsiêwziêæ i pomys³ów
p³yn¹cych z g³êbi serca nie
zosta³a zakoñczona, bo
przecie¿ co mo¿e byæ lepsze
ni¿ umiech cz³owieka, któremu okazujemy bezinteresown¹ pomoc. (red.)
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Pomys³owe gospodynie z Perkowic
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S³ynne pierogi i kulebiaki

Gospodynie z Perkowic
przejawiaj¹ wyj¹tkow¹ aktywnoæ. Widaæ je na jarmarkach, festynach i targach rêkodzie³a organizowanych w powiecie bialskim. Uczestnicz¹ w pokazach kulinarnych dla zagranicznych goci, inicjowanych przez w³acicieli pen-

stale udziela siê ponad dwadziecia. W zdecydowanej
przewadze s¹ nimi cz³onkinie grupy piewaczej Kalina, które zami³owanie do
folkloru ³¹cz¹ z umiejêtnociami gotowania - informuje szefowa pracowni
Urszula Nowicka. Wójt
Wies³aw Panasiuk szybko

soczewicy, grzybach i kapucie, a dzi mamy tak urozmaicony jad³ospis, ¿e gotowe jestemy sprostaæ oczekiwaniom najbardziej wybrednego smakosza - zapewnia Bo¿ena Uziak. Zalety smakowe tutejszej
kuchni doceniali ju¿ gocie
z: Niemiec, Francji, Belgii,

nym i kasz¹ jaglan¹), pierogi
z soczewic¹ oraz napój ¿niwny (oparty na mieszance miodu, rabarbaru i miêty). Gospodynie chêtnie dziel¹ siê
umiejêtnociami z m³odszymi. Przynajmniej kilka razy w
roku kobiety organizuj¹
warsztaty dla uczniów szkó³
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,, na których zapoznaj¹ uczestników z po¿ywnymi potrawami kuchni kre-

sjonatu "Zaborek" ko³o Janowa Podlaskiego, czêsto
pokazuj¹ siê w telewizji regionalnej. Kiedy szeæ lat
temu z inicjatywy dyrektor
GOK Bo¿enny PawlinyMaksymiuk tworzono w
Perkowicach pracowniê kulinariów regionalnych, ma³o
kto wierzy³ w jej powodzenie. Dzi jej cz³onkinie ciesz¹
siê zas³u¿on¹ estym¹ i wygrywaj¹ konkursy Nasze Kulinarne Dziedzictwo, organizowane przez marsza³ka
województwa lubelskiego.
- Zaczyna³ymy dzia³alnoæ
w gronie kilku osób, a dzi

doceni³ zapa³ kobiet i wyposa¿y³ pracowniê w nowoczesne zaplecze kuchenne, dziêki czemu przygotowanie poczêstunku dla 80
czy 100 osób nie stanowi
problemu, a gocie oprócz
zalet smakowych podziwiaj¹ zdolnoci wystroju i
aran¿acji sto³u. Zapewne z
tego powodu kilka razy w
roku, w³anie w Perkowicach odbywaj¹ siê konkursy kulinarne gminy, bazuj¹ce na tradycjach regionalnych. - Kiedy robi³ymy
potrawy oparte na ziemniakach, kaszy gryczanej,

Bia³orusi i Ukrainy. Za ka¿dym razem wystawiano im
najwy¿sze noty. Sta³o siê
nawet tradycj¹, ¿e ka¿da
delegacja zagraniczna, odwiedzaj¹ca gminê Bia³a
Podlaska, nie omija Perkowic, gdzie przyjecie za sto³em przeradza siê w kilkugodzinn¹ biesiadê z muzyk¹ i tañcem. Zdaniem
wójta, tutejsze kobiety dobrze ³¹cz¹ zdolnoci kulinarne z poczuciem humoru. Do ich popisowych dañ
nale¿¹ m.in. zupa z dyni,
kulebiak (ciasto dro¿d¿owe
faszerowane miêsem mielo-

sowej. Dziêki temu przybywa
chêtnych do gotowania potraw mniej znanych, ale wyj¹tkowo smacznych. Korzystaj¹ z nich chêtnie restauratorzy z Bia³ej Podlaskiej, zapraszani do uczestnictwa w
jury gminnych konkursów
kulinarnych. Coraz wiêkszym
powodzeniem ciesz¹ siê te¿
konkursy na przetwory warzywne i owocowe, przygotowywane wed³ug tradycyjnych receptur. Piêknie opakowane s¹ znakomitym prezentem dla goci odwiedzaj¹cych pracowniê. (a)
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Rozstrzygniêcie gminnego etapu konkursu

M³odzie¿ zapobiega po¿arom
Kolejny raz og³oszony zosta³ w tym roku konkurs o
tematyce przeciwpo¿arowej, w którym do uczestnictwa zachêcana jest m³odzie¿
szkolna. Praktyka dowodzi,
¿e wielu jego laureatów
wraca potem do jednostek
OSP, bo ziarno zasiane w
m³odoci owocuje udanym
plonem. W szko³ach gminnych konkurs zosta³ przeprowadzony do 24 lutego i
pozwoli³ wy³oniæ najlepszych. Do wspó³pracy ze
szko³ami wydelegowano
prezesów jednostek Ochot-

niczych Stra¿y Po¿arnych.
Etap gminny konkursu rozstrzygniêty zosta³ 28 lutego. Uczestniczy³o w nim
36 uczniów ze Szkó³ Podstawowych w: Grabanowie, Styrzyñcu, Ciciborze
Du¿ym, Woskrzenicach Du¿ych, Hrudzie, Sworach,
S³awacinku Starym, Ortelu Ksi¹¿êcym oraz 9
uczniów z Publicznego
Gimnazjum w: Sworach i
Ciciborze Du¿ym. Reprezentanci szkó³ przybyli z
opiekunami, którzy w³o¿yli
zapewne niema³o czasu i

energii, aby ich podopieczni wypadli przyzwoicie w
eliminacjach szczebla gminnego.
Konkurs ma popularyzowaæ wród dzieci i m³odzie¿y znajomoæ przepisów
przeciwpo¿arowych, historii i tradycji ruchu stra¿ackiego, zasad postêpowania na
wypadek po¿aru b¹d innego zagro¿enia, jak te¿ wyrobienie praktycznych umiejêtnoci w pos³ugiwaniu siê
sprzêtem ganiczym i technik¹ po¿arnicz¹. Ponadto
udzia³ w konkursie przybli¿a realizacjê marzeñ zostania kiedy stra¿akiem. Patronat nad turniejem obj¹³
prezes Oddzia³u Gminnego
Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP, zarazem
wójt gminy Wies³aw Panasiuk. Uczestnicy odpowiadali pisemnie na test i zdaniem jurorów poradzili sobie dobrze. W kategorii
szkó³ podstawowych najlepiej wypad³ Hubert Weresa,
który zdoby³ 27 pkt. Drugi
by³ Miko³aj Dylik z 25 pkt.,

Nr 3
za trzeci Józef Sawczuk z
23 pkt. Trójka laureatów
uczy siê w Szkole podstawowej w Sworach. Czwarty by³ Jakub Adamiuk ze
Styrzyñca (21 pkt.), a pi¹ta
Weronika £ochna ze Swór
(20 pkt.)
W kategorii szkó³ gimnazjalnych najlepszy wynik 28
pkt. uzyska³a Sylwia Mielnicka z gimnazjum w Ciciborze Du¿ym. Drug¹ lokatê zapewni³a sobie Agata
Michalak (22 pkt.) trzeci¹
Ewa Bag³aj (21 pkt.),
czwart¹ Micha³ Kajka (19
pkt.) . Wszyscy z gimnazjum
w Ciciborze. Pi¹ty by³ Micha³ Kroszka z gimnazjum
w Sworach. (15 pkt.). Laureaci trzech pierwszych
miejsc otrzymali ksi¹¿ki, kalendarze stra¿ackie i dyplomy. Pozostali uczniowie dyplomy za udzia³. Dyplomami nagrodzono te¿ nauczycieli przygotowuj¹cych zawodników do startu w konkursie gminnym. Jurorzy
ustalili, ¿e Hubert Weresa i
Sylwia Mielnicka bêd¹ reprezentowali gminê w eliminacjach powiatowych.
Trzymamy kciuki za ich powodzenie. (g)

Szkolenie w³acicieli gospodarstw

Marketing turystyki wiejskiej
Wydzia³ spraw spo³ecznych bialskiego Starostwa
Powiatowego wspólnie z
warszawsk¹ Fundacj¹ Wspomagania Wsi zorganizowa³
17 i 18 lutego br. szkolenie
"Marketing produktu turystyki wiejskiej". Zajêcia odbywa³y siê w pensjonacie Helena w Porosiukach, gm. Bia³a Podlaska. Uczestnikami
szkolenia by³o dwudziestu
w³acicieli gospodarstw turystyki wiejskiej i agroturystyki z powiatu bialskiego.
Dwudniowy program zawiera³ zagadnienia zwi¹zane z szukaniem pomys³ów
na produkty terytorialne na
obszarze powiatu bialskiego

z wykorzystaniem potencja³u gospodarstw agroturystycznych i tworzeniem
grup produktowych. Dyskutowano nad zasadami
kooperacji i konkurencji na
rynku us³ug turystyki wiejskiej oraz istotnymi elementami tworzenia wizerunku
produktu turystycznego.
Uczestnicy szkolenia podkrelali potrzebê zwiêkszenia poziomu wspó³pracy
pomiêdzy poszczególnymi
us³ugodawcami z terenu
powiatu na rzecz tworzenia oferty bogatszej, skuteczniej trafiaj¹cej w potrzeby klientów. Z zadowoleniem trzeba odnotowaæ

fakt, ze równie¿ w naszej
gminie przybywa gospodarstw zorientowanych na
organizacjê wypoczynku

pod grusz¹, a warunki proponowane letnikom maj¹
coraz wy¿szy standard. (g)
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Sadownik ze Styrzyñca planuje rozwin¹æ produkcjê

Na efekty trzeba trochê poczekaæ
Andrzej Skoczek ze Styrzyñca, choæ jeszcze m³ody
wiekiem, prowadzi od 10 lat
gospodarstwo sadownicze.
Na 15 hektarach ma jab³onie,
winie, czerenie i liwy.
Mimo, i¿ szeæ lat temu postawi³ na czêci gruntu imponuj¹c¹ wielkoci¹ halê ch³odnicz¹ i zakupi³ sprzêt specjalistyczny do oprysków drzew,
nie mo¿e jeszcze chwaliæ siê
zadowalaj¹cymi go sukcesami gospodarczymi. Ma na to
wp³yw wiele czynników m.in.
s³abe gleby i anomalie pogodowe, które os³abi³y mu
znaczn¹ czêæ drzew owocowych. W tym roku zamierza
dosadziæ 3 hektary jab³oni i
zbudowaæ zadaszenie nad
czêci¹ sadu (przynajmniej na
1,5 ha czereni) i w ten sposób zabezpieczyæ siê przed
skutkami wiosennych przymrozków, degraduj¹cych
póniejsze zbiory. Jak twierdzi, praca sadownika trwa
ca³y rok. Zaczyna siê od
kwietniowych oprysków i
prac pielêgnacyjnych. Pod
koniec maja trzeba przyst¹piæ do zbiorów czereni i wini, w pocz¹tkach sierpnia
owocuje liwa, a od wrzenia
jab³onie. Urodzaj owoców
trzeba szybko zebraæ i zagospodarowaæ, co nie ka¿demu
sadownikowi siê udaje, nara¿aj¹c go na niema³e straty.
Kiedy czêæ owoców by³o

marnotrawionych, gdy¿ z
powodu miesznie niskich
cen (np. 17 groszy na kilogram jab³ek) nie op³aca³o siê
ich odwoziæ do punktu skupu. Dlatego ambitny sadownik zdecydowa³ siê w 2005 r.
na budowê nowoczesnej
hali magazynowo- ch³odniczej. Nie przewidzia³ tylko, ¿e
koszty przekrocz¹ 3 mln z³.
Gdyby nie pomoc finansowa
rodziców, po których odziedziczy³ sady i kredyt z Banku
Spó³dzielczego, zapewne nigdy nie dosz³oby do ukoñczenia wymarzonej inwestycji. Dziêki dotacjom unijnym
uda³o mu siê dokupiæ niezbêdnego sprzêtu i dzi dysponuje m.in. ci¹gnikiem i
nowoczesnym opryskiwaczem wentylatorowym do
wysokich drzew, wózkiem
elektrycznym i skrzynkami
niezbêdnymi do przechowywania owoców. Dziêki hali
nie musi ju¿ martwiæ siê, co
zrobiæ z zebranymi owocami,
jeli punkty skupu dyktuj¹ sadownikom wysoce niekorzystn¹ cenê. Taka hutawka oczekiwañ i realiów skupowych zdarza siê ponoæ czêsto. Jab³ka, liwki czy winie
mo¿na przechowaæ i sprzedaæ w bardziej sprzyjaj¹cym
momencie. Rolnik ze Styrzyñca spróbowa³ ju¿ przygotowywaæ mro¿onki z wini i czereni, które potem pakowa-

ne w mniejsze worki sprzedawa³y siê znacznie lepiej, ni¿
w momencie zbiorów. Z czêci zebranych jab³ek wykonuje susz kompotowy oraz
chipsy jab³kowe. Najlepiej nadaje siê do tego dominuj¹ca
w styrzynieckim sadzie odmiana Idared.
Z jego wypowiedzi wynika,
¿e wspó³czesny sadownik
musi posiadaæ niema³¹ wiedzê, aby efekty jego starañ
przynosi³y odpowiednie plony, a co zatem idzie równie¿
i zyski. Trzeba wiedzieæ, kiedy i w jakim momencie stosowaæ opryski chroni¹ce
owoce przed plag¹ paso¿ytów, jak chroniæ drzewa
przed niskimi temperaturami,
które na wschodzie kraju
zdarzaj¹ siê wiosn¹ dosyæ czêsto, jak nawadniaæ sady, aby
zapewniæ im wystarczaj¹c¹
iloæ wody, a jednoczenie
ustrzec siê rozwoju ceni¹cych
wilgoæ grzybów, jak zabezpieczyæ siê przed szkodami
powodowanymi przez ¿ar³oczne szpaki, czy warto podj¹æ ryzyko stosunkowo wysokiego ubezpieczenia sadów
itp.
Andrzej Skoczek przez
dziesiêæ lat samodzielnego
gospodarowania posiad³ niezbêdne informacje i niema³e
dowiadczenie, które ma
nadziejê zacznie z czasem
przynosiæ zadowalaj¹ce rezultaty. Na razie o nich marzy, bo sady nie przynosz¹

jeszcze satysfakcjonuj¹cych
zbiorów. Byæ mo¿e nast¹pi to
po jakim okresie od zaplanowanej na ten rok modernizacji.
- By³em przekonany, ¿e sadownik powinien mieæ mo¿liwoæ wyprodukowania i zagospodarowania swoich
zbiorów. Marnotrawstwem
jest przecie¿ wyrzucanie gnij¹cych czy dotkniêtych przez
szkodniki owoców. Ku memu
zaskoczeniu specjalici z
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa maj¹ odmienny punkt widzenia, zawê¿aj¹cy rolê rolnika do samej produkcji. Ja podj¹³em
wyzwanie, aby mroziæ albo
przerabiaæ czêæ zbiorów i w
ten sposób zabezpieczaæ siê
przed dekoniunktur¹. Przez
to mam problemy z Agencj¹.
Skoczek prowadzi gospodarstwo rodzinne. Korzysta z
pomocy ¿ony i siostry, a sezonowo zatrudnia pracowników najemnych. Jeszcze kilka lat temu by³o o nich bardzo trudno, ale teraz sytuacja
nieco siê poprawi³a. - Na sukcesy sadownicze pracuje siê
latami. Ja odziedziczy³em
sady po rodzicach i nie bardzo mog³em wycofaæ siê z ich
prowadzenia. Mam nadziejê,
¿e zaplecze, jakie posiadam i
zastosowane rozwi¹zania zaczn¹ przynosiæ z czasem zadowalaj¹ce efekty- uwa¿a
m³ody sadownik. (g)
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Wystawa, któr¹ warto zobaczyæ

Las w odczuciu myliwych
Do 3 kwietnia mo¿na
podziwiaæ i ch³on¹æ wystawê niezwyk³¹. Polecamy j¹
szczególnie uczniom szkó³
naszej gminy, dla których
edukacja ekologiczna ma
niebagatelne znaczenie.
Ekspozycja "Myliwi nie tylko poluj¹" zachwyci niejednego i sk³oni do refleksji.
Dokumentuje ona niezwyk³a pasjê i wra¿liwoæ
cz³onków Polskiego Zwi¹zku £owieckiego, uznawanych nies³usznie za zwalczaj¹cych zwierzynê, choæ
sami d¹¿¹ do zachowania
równowagi w lesie. Wystawa, na któr¹ sk³adaj¹ siê
nastrojowe fotogramy,
obrazy i rzeby pokazuje
subtelnoæ i bogactwo
wra¿eñ, jakie maj¹ myliwi
podczas d³ugich wêdrówek po lesie. Otwarto j¹ 3

marca w galerii Bialskiego
Centrum Kultury przy ul.
Warszawskiej (w parku
obok oddzia³u NFZ). Jest
ona pierwsz¹, ale zapewne
nie ostatni¹ tego typu. Na
otwarcie przyby³o ponad
sto osób, a wród nich starostowie bialscy Tadeusz
£azowski i Jan Bajkowski
oraz starosta parczewski
Waldemar Wezgraj.
- Zdecydowalimy siê pokazaæ dorobek kolegów,
aby uzewnêtrzniæ, co im
naprawdê gra w duszy. O
myliwych ludzie wiedz¹,
¿e chodz¹ z broni¹ po lesie, tropi¹, czaj¹ siê i strzelaj¹ do zwierzyny, ale niewielu wie, jakich wra¿eñ
doznaj¹ o wicie na ambonie lenej, albo jak prze¿ywaj¹ piêkno przyrody. Wielu cz³onków Polskiego

Zwi¹zku £owieckiego ma
niebagatelny dorobek
twórczy, który postanowilimy wyeksponowaæ. Prace
doros³ych wspomagaj¹ rysunki dzieci z Huszlewa i
Rudna, nagrodzone w konkursach przyrodniczych informuje Ryszard Czwórnóg, przewodnicz¹cy komisji etyki, tradycji i odznaczeñ
Okrêgowej Rady £owieckiej
w Bia³ej Podlaskiej.
W galerii BCK podziwiaæ
mo¿na dorobek: Bronis³awa Maksymiuka, Tadeusza
Cielaka, Stanis³awa Ksi¹¿ka, Henryka Marciniaka,
Zdzis³awa Trochonowicza,
Krzysztofa Daniluka, Marcina Kiryta, Wojciecha Kobylarza i Ryszarda Czwarnóga.
- Jestem mile zaskoczony
poziomem, bogactwem tematyki, ró¿norodnoci¹ ujê-

Uwaga konkurs

Popisz siê zdolnociami
krasomówczymi
Gminny Orodek Kultury
Bia³ej Podlaskiej zaprasza
na II Konkurs Krasomówczy
"W cieniu dawnego podwórka - zapomniane gry
i zabawy". Celem konkursu jest rozbudzenie zami³owania do piêknego mówienia, szacunku do kultury
obyczajów i gwary swojej
ma³ej ojczyzny oraz pozyskanie ciekawych materia³ów etnograficznych o
grach i zabawach.
Konkurs ma charakter
otwarty - mog¹ braæ w nim
udzia³ wszyscy chêtni, oceniani w czterech kategoriach wiekowych.
Zasady prezentacji :
- dzieci w wieku 7 - 12
lat do 5 min
- m³odzie¿ w wieku 13 15 lat od 5 do 8 min
- m³odzie¿ w wieku 16 -

19 lat od 8 do 10min
- doroli od 10 do 12 min
Uczestnicy prezentowaæ
siê bêd¹ podczas gali 3
czerwca w Pracowni Obrzêdowoci i Gwary w Dokudowie. Zg³oszenia nale¿y nades³aæ do 15 maja br.
na adres: Pracownia Obyczajowoci i Gwary Klub
Kultury w Dokudowie, Dokudów I 37, 21- 500 Bia³a
Podlaska.
Przystêpuj¹c do konkursu uczestnik dostarcza jeden egzemplarz prezentowanego tekstu w formie
pisemnej. Nie podlega on
zwrotowi, a jego treæ
mo¿e byæ wykorzystana w
póniejszym czasie przez
zespó³ piewaczo - obrzêdowy "Lewkowianie".
Jury oceni pracê wed³ug
kryteriów: zgodnoæ pre-

zentowanych treci z tematyk¹ konkursu, konstrukcjê
wypowiedzi, ogóln¹ prezentacjê tematu, sugestywnoæ
wypowiedzi, bogactwo jêzyka i jego barwnoæ, dostosowanie tekstu do wieku
wystêpuj¹cego, kontakt ze
s³uchaczami. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e jest to konkurs krasomówczy, a nie recytatorski!
Wypowiedzi powinny byæ
spontaniczne , sugestywne,
zaprezentowane barwn¹ i
piêkn¹ polszczyzn¹ lub

cia i rozleg³oci¹ u¿ytych
technik malarskich kolegów. Zaprzeczaj¹ one stereotypom bezdusznych
strzelców, nastawionych
wy³¹cznie na pozyskiwanie
trofeów ³owieckich. Czujê
siê nieco zaskoczony, ¿e podobna inicjatywa zrodzi³a
siê dopiero teraz - mówi
Maciej Falkiewicz, artysta
malarz z Janowa Podlaskiego.
Uzupe³nieniem wernisa¿u
okaza³ siê myliwski poczêstunek, przygotowany
przez Danutê i Stanis³awa
Pietrusików. Obecny na
wernisa¿u Witold Wójtowicz, cz³onek Naczelnej
Rady £owieckiej z satysfakcj¹ podkreli³ integracjê
rodowiska, które potrafi
siê wspieraæ i dzieliæ dowiadczeniami. (g)
gwar¹. Cz³onkowie jury
mog¹ przyznaæ punkty w
skali od 0 do 10 korzystaj¹c
z przygotowanych przez
Organizatora formularzy
ocen. Suma punktów przyznanych przez wszystkich
cz³onków jury podzielona
przez ich liczbê daje w³aciw¹ ocenê poszczególnych uczestników. Za przekroczenie limitu czasu odejmuje siê 1 punkt od redniej iloci punktów. W przypadku równej iloci punktów decyduje g³os przewodnicz¹cego jury. Jury
wybiera laureatów trzech
pierwszych miejsc uzasadniaj¹c swoj¹ decyzjê. Jury
mo¿e przyznaæ równie¿
wyró¿nienia.

Organizatorem konkursu krasomówczego jest:
Gminny Orodek Kultury w Bia³ej Podlaskiej
ul. Prosta 31
Pracownia Obrzêdowoci i Gwary w Dokudowie,
Dokudów I /37a
21-500 Bia³a Podlaska. Osoba odpowiedzialna:
Anna Bandzerewicz, tel. 516200807,
e-mail: kkdokudow@o2.pl
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Szko³a Podstawowa w Woskrzenicach Du¿ych otwarta dla goci

Moja szko³a moim domem

To has³o przywieca
uczniom Szko³y Podstawowej w Woskrzenicach Du¿ych ka¿dego dnia. Warto,
aby siê inni o tym przekonali. W zwi¹zku z tym, co
roku szko³a organizuje Dni
Otwarte. 23 lutego mia³a
miejsce akcja promocyjna,
która mia³a na celu pokazaæ walory placówki i zachêciæ
potencjalnych
uczniów i przedszkolaków
do wst¹pienia w jej szeregi. Przybyli na ni¹ rodzice
wraz z dzieæmi. Uroczystoæ sw¹ obecnoci¹ zaszczycili równie¿ wójt gminy Wies³aw Panasiuk, dyrektor SAPO Gra¿yna Majewska oraz sekretarz gminy Jerzy Adamski. Zgromadzonych serdecznie powita³a dyrektor szko³y
Anna Maksymiuk. Spo-

tkanie rozpoczêto inscenizacj¹ wierszy Jana Brzechwy
w
wykonaniu
uczniów klas m³odszych
nale¿¹cych do ko³a teatralnego
prowadzonego
przez Ma³gorzatê Dawidziuk. Przedstawienie
wzbogaci³y wspania³e popisy wokalne uczniów
przygotowanych przez El¿bietê Ceniuk i Ewê Mierzejewsk¹-Wojtkowsk¹. Wra¿eniami z wystêpu najm³odsi widzowie mieli okazjê podzieliæ siê z wójtem
Wies³awem Panasiukiem,
który skierowa³ do nich i
ich rodziców wiele ciep³ych
s³ów. Nastêpnie gocie
zwiedzili szko³ê. Placówka
posiada 7 przestronnych
sal dydaktycznych, salê gimnastyczn¹, sto³ówkê, bardzo dobrze wyposa¿on¹

salê komputerow¹
z dostêpem do Internetu i stanowiskiem pracy dla ka¿dego ucznia. Najm³odszym uczestnikom najbardziej
przypad³a do gustu
sala zabaw pozyskana w ramach
projektu, Radosna
szko³a". Na zakoñczenie odby³o siê
spotkanie przy ciasteczku i herbatce
po³¹czone
ze
s³odk¹
niespodziank¹, wykonan¹ przez
uczniów klas starszych, a
otrzyman¹ z r¹k Biedronki
i ¯uka poznanych wczeniej podczas przedstawienia. Spotkanie up³ynê³o w
mi³ej atmosferze, gdy¿
szko³a jest przyjazna dla
swoich uczniów. Dba o ich
bezpieczeñstwo. Posiada
bogat¹ ofertê edukacyjn¹.
Uczniowie maj¹ mo¿liwoæ
rozwijania swoich zdolnoci, nie tylko aktorskich, recytatorskich i wokalnych,
ale równie¿ plastycznych,
sportowych, jêzykowych.
Bior¹ udzia³ w licznych
konkursach zdobywaj¹c
znacz¹ce sukcesy na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Dzieci maj¹ce
problemy w nauce otrzymuj¹ wsparcie od nauczycieli na zajêciach wyrównawczych. W trudnych sytuacjach wychowawczych

mog¹ zawsze liczyæ na pomoc pedagoga szkolnego.
Atutem szko³y jest bezp³atny dowóz uczniów
powy¿ej 3 km, który zapewnia gmina jak równie¿
mo¿liwoæ spo¿ycia gor¹cego posi³ku. Szko³a
uczestniczy w programie
"Szklanka mleka" i "Owoce w szkole". Wychodz¹c
naprzeciw potrzebom lokalnym od nowego roku
szkolnego przy szkole zostanie zorganizowany
punkt przedszkolny dla
trzy-, cztero- i piêciolatków. Bêdzie równie¿ funkcjonowa³a wietlica szkolna, której godziny pracy
zostan¹ dostosowane do
potrzeb rodziców. Szko³a
Podstawowa w Woskrzenicach Du¿ych to placówka przyjazna uczniom, rodzicom i otwarta na rodowisko. (red.)
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