Nr 4

Nr 4. Kwiecieñ 2012 r.

Wiadomoci Gminne

Miesiêcznik Gminy Bia³a Podlaska

1

Egz. bezp³atny

2

Kalendarium
1 marca

Wójt Wies³aw Panasiuk
kolejny raz odwiedzi³ Urz¹d
Marsza³kowski w Lublinie.
Efektem wyjazdu by³o podpisanie umowy na dotacjê
unijn¹ pokrywaj¹c¹ czêæ
budowy nitki wodoci¹gu od
Styrzyñca przez Sycynê w kierunku Swór. Prace rozpoczn¹ siê wiosn¹.

6 marca

W sali konferencyjnej Urzêdu Gminy obradowali radni.
Jednym punktów dyskusji,
wywo³uj¹cym burzliw¹ polemikê by³a propozycja sprzeda¿y gruntu w Wólce Plebañskiej. Choæ stanowi on nieu¿ytki, jeden z radnych by³
przeciwny sprzeda¿y, gdy¿
jego zdaniem mieszkañcy
Wólki nie odnios¹ ¿adnych
korzyci z tej transakcji. Mimo
sprzeciwu radni zaakceptowali proponowan¹ sprzeda¿.

7 marca

W firmie Budomex toczy³y
siê rozmowy dotycz¹ce m.in.
rozliczeñ nale¿noci za budowê kanalizacji sanitarnej w
Czosnówce. Inwestorem
przedsiêwziêcia by³ Urz¹d
Gminy.
Tego samego dnia wójt
Wies³aw Panasiuk wraz z
liczn¹ grup¹ reprezentantek
naszej gminy uczestniczy³ w
trzecim sejmiku kobiet powiatu bialskiego. Podczas
spotkania by³y poruszane
istotne kwestie, maj¹ce
wp³yw na rozwój kobiet w
lokalnym rodowisku. Anna
Czobodziñska-Przybys³awska, dyrektor Muzeum J.I.
Kraszewskiego w Romanowie, mówi³a ona o "Kobietach w ¿yciu Józefa Ignacego Kraszewskiego". Nastêpnie prelegenci z Lublina mówili o profilaktycznych programach zdrowotnych. Interesuj¹ca okaza³a siê prezentacja na temat "Byæ piêkn¹,
na co dzieñ. Porady kosmetyczki" przedstawi³a Katarzyna Abramowicz z Gabinetu
Odnowy Biologicznej Onatea
w Bia³ej Podlaskiej. Wskaza-
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³a, na czym polegaj¹ wykonywane zabiegi i zachêca³a
do troski o urodê na wiosnê.

8 marca

W £ukowcach dokonano
wyboru nowego so³tysa.
Zosta³a nim pielêgniarka Justyna Paszkiewicz, która zyska³a jednoznaczne poparcie mieszkañców i podjê³a
siê reprezentowaæ wie w
kontaktach z gmin¹.

9 marca

W trzy dni po sesji przedstawiciele samorz¹du spotkali siê z zarz¹dem Zak³adu
Komunikacji Miejskiej, aby
omówiæ szczegó³y rozszerzenia dojazdu autobusów
do miejscowoci gminnych.
Jednym z punktów dyskusji
by³ pomys³ utworzenia drugiej strefy biletowej. Czy bêdzie to mo¿liwe jesieni¹ br.
wypowiedz¹ siê mieszkañcy
po analizie liczby pasa¿erów
korzystaj¹cych z autobusów. Aktualnie za ka¿dy
przejechany kilometr autobusem ZKM gmina zmuszona jest p³aciæ 2,76 z³, co w
skali roku obci¹¿a bud¿et na
310 tys. z³.

15 marca

Liczna reprezentacja gminy z wójtem Wies³awem Panasiukiem i przewodnicz¹cym samorz¹du Dariuszem
Pla¿ukiem odwiedzi³a Zespó³ Szkó³ Rolniczych w Lenej Podlaskiej. Tematem kilkugodzinnych warsztatów
prowadzonych w ramach
unijnego projektu edukacyjnego by³a edukacja dla demokracji. Odpowiedzi na
liczne pytania piêædziesiêciu
uczniów dowiod³y, ¿e gmina Bia³a Podlaska ma siê
czym pochwaliæ na licznych
p³aszczyznach ¿ycia samorz¹dowego.
Owocem
warsztatów maj¹ byæ pisemne opracowania uczniów,
przygotowane dla Fundacji
Ró¿norodnoci Biologicznej
"Agri Natura".

19 marca

Zgodnie z decyzj¹ parla-

mentu, jak¹ podjêto we
wrzeniu 2011 r. bie¿¹cym
rok obchodzony jest w kraju jako Rok Józefa Ignacego
Kraszewskiego. Oficjalna inauguracja cyklu uroczystoci
i imprez mia³a miejsce w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym
im. Kraszewskiego. Do szko³y zaproszono mnóstwo goci, w tym wójta naszej gminy.

25 marca

Wójt Wies³aw Panasiuk
przys³uchiwa³ siê egzaminowi 44 druhów, uczestnicz¹cych w kursie po¿arniczym
szczebla podstawowego.
Dziêki pomylnie zaliczone-
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mu egzaminowi stra¿acy
bêd¹ mieli prawo uczestnictwa w akcjach ganiczych.

29 marca

Podczas sesji Rady Gminy
omawiano ponownie temat
funduszu so³eckiego. Radni
zdecydowali, ¿e nie bêdzie
on dzielony na so³ectwa.

30 marca

W kurii diecezji siedleckiej
zorganizowano rozwa¿ania
wielkopostne. Wród reprezentantów przedstawicieli
samorz¹dów lokalnych, parlamentarzystów i przedsiêbiorców znalaz³ siê wójt naszej gminy Wies³aw Panasiuk. (g).

Ze widnika polecimy
w wiat

W drugiej dekadzie marca na terenie miêdzynarodowego portu lotniczego w widniku odby³a siê uroczystoæ zawieszenia wiechy na dachu terminala pasa¿erskiego, jednego z najwa¿niejszych elementów ca³ej inwestycji. Mia³em przyjemnoæ uczestniczyæ w tym wydarzeniu jako wicemarsza³ek województwa lubelskiego. Terminal, który w³anie zosta³ przykryty dachem, ma
byæ gotowy w lipcu, a pierwsze samoloty wylec¹ ze
widnika jesieni¹. Na budowê terminala spó³ka Port
Lotniczy Lublin S.A., której udzia³owcem, poza samorz¹dami Lublina i widnika, jest równie¿ samorz¹d województwa lubelskiego, wyda ponad 66 mln z³, jednak
w zamian pasa¿erowie zyskaj¹ jeden z najnowoczeniejszych tego typu obiektów w Polsce. Ju¿ wkrótce budynek zostanie zamkniêty, a wykonawca, firma Budimex,
zajmie siê pracami wykoñczeniowymi w rodku.
Miêdzynarodowy port lotniczy w widniku to obecnie, obok budowy drogi ekspresowej S17, najpowa¿niejsza inwestycja w naszym województwie. Jej realizacja rozpoczê³a siê w poprzedniej kadencji, kiedy sprawowa³em funkcjê marsza³ka województwa lubelskiego.
W du¿ej czêci jest finansowana z funduszy unijnych.
Ju¿ wiadomo, ¿e ze widnika polecimy na Wyspy Brytyjskie i do Niemiec. W chwili obecnej trwaj¹ tak¿e rozmowy nad uruchomieniem po³¹czeñ krajowych (pod uwagê brane s¹ Gdañsk, Poznañ i Wroc³aw) oraz lotów do
modnych kurortów w Europie Po³udniowej, Tunezji i
Egipcie.
Krzysztof Grabczuk
marsza³ek województwa lubelskiego

Pomo¿e wype³niæ wnioski o dop³aty
P³atnoci unijne zawsze ¿ywo interesuj¹ rolników, choæ
nie wszyscy sami potrafi¹ prawid³owo wype³niæ obowi¹zuj¹ce wnioski. Od 2 kwietnia do 15 maja (od poniedzia³ku do pi¹tku) w pokoju nr 2 Urzêdu Gminy przy ul.
Prostej Jadwiga Kêpa z Orodka Doradztwa Rolniczego bêdzie pomaga³a w wype³nianiu wniosków o przyznanie p³atnoci na 2012 rok. Radzimy skorzystaæ z okazji. (g)
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M³odzi z Lenej Podlaskiej maj¹ swoje zdanie

Owocne spotkanie z samorz¹dem

W Zespole Szkó³ Centrum
Kszta³cenia Rolniczego im.
Wincentego Witosa w Lenej
Podlaskiej rozpoczê³a siê 23
lutego br. realizacja projektu "Mam swoje zdanie - edukacja dla demokracji w szko³ach rolniczych". Projekt re-

niezbêdnej wiedzy, wyposa¿yæ w kompetencje i rozbudziæ chêci do wykorzystania praw obywateli demokratycznego pañstwa w
¿yciu codziennym oraz w
przysz³ej pracy zawodowej.
To zaledwie krok, aby ab-

alizowany jest przez Fundacjê Rolniczej Ró¿norodnoci
Biologicznej Agri Natura w
ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz¹dowych Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarz¹dowych i Polsko Szwajcarskich Regionalnych
Projektów Partnerskich
Szwajcarsko- Polskiego Programu Wspó³pracy. W za³o¿eniach projektu uwzglêdniono organizacjê ró¿norodnych przedsiêwziêæ edukacyjnych dla uczniów. Maj¹ one
zmotywowaæ m³odzie¿ do
aktywnego udzia³u w ¿yciu
publicznym, dostarczyæ jej

solwenci byli ludmi wiat³ymi i otwartymi na inicjatywy spo³eczne.
15 marca br. zorganizowano w szkole zajêcia
warsztatowe dla uczniów
klas trzecich technikum w
zawodach: technik agrobiznesu, technik rolnik oraz
technik architektury krajobrazu, dotycz¹ce zasad
funkcjonowania samorz¹du lokalnego. Zaproszono
na nie dosyæ liczn¹ reprezentacjê gminy Bia³a Podlaska. W spotkaniu uczestniczyli: wójt Wies³aw Panasiuk, przewodnicz¹cy sa-

morz¹du Dariusz Pla¿uk,
zastêpca przewodnicz¹cego Bo¿ena Sawczuk, radny z Terebeli Piotr Michaluk, dyrektor Gminnego
Orodka Kultury Bo¿enna
Pawlina - Maksymiuk, dyrektor SAPO Gra¿yna Majewska, dyrektor Gminnego Zak³adu Komunalnego
Roman Metko, kierownik
referatu rolnego Waldemar Danieluk i so³tys Porosiuk Urszula B³a¿ejewska
- Nasze kontakty z leniañsk¹ m³odzie¿¹ maj¹
dobre tradycje i poczulimy
siê wyró¿nieni, ¿e to nasz¹
gminê poproszono do
udzia³u w warsztatach.
Podczas serii pytañ i udzielanych na nie odpowiedzi
okaza³o siê, ¿e nasza gmina ma wiele ciekawych
dokonañ w ró¿nych dziedzinach ¿ycia - podkrela
wójt Panasiuk.
Uczniowie podzieleni na
grupy tematyczne zadawali
mnóstwo pytañ dotycz¹ce
m.in. struktury urzêdu,
inwestycji i sposobów zdobywania na nie dotacji, rolnictwa, ochrony rodowiska, turystyki, edukacji i
rozwoju wsi. Porednikami
w prowadzeniu warsztatów okazali siê moderatorzy Fundacji Ró¿norodnoci
Biologicznej.
- Bylimy zaskoczeni przygotowaniem m³odzie¿y, jej

dociekliwoci¹ i zainteresowaniem sprawami samorz¹dowymi - mówi przewodnicz¹cy rady Pla¿uk.
W ostatnim czasie starania
samorz¹du gminy Bia³a Podlaska s¹ pozytywnie komentowane w mediach regionalnych i ogólnopolskich. Szczególne zainteresowanie
budz¹: pracownie gin¹cych
zawodów, zorganizowane
przez GOK, perspektywa
tworzenia Uniwersytetu Ludowego jako odpowied na
zapotrzebowanie spo³eczne,
a tak¿e rozwój gospodarstw
biologicznych i agroturystycznych. Zaskoczenie i zdziwienie uczniów budzi³ fakt
aktywnego ¿ycia kulturalnego na wsi, gdzie prym wiod¹
zespo³y piewacze i obrzêdowe. - Kilkugodzinne spotkanie pomog³o uzmys³owiæ
m³odym ludziom, ¿e mo¿na
¿yæ na wsi bardziej aktywnie,
anga¿uj¹c siê w dzia³ania najbli¿szego rodowiska. Ta aktywnoæ powinna p³yn¹æ z
naturalnych potrzeb, a nie
rad i wskazówek konkretnej
instytucji czy placówki doradczej. Wystarczy tylko chcieæ zapewnia wójt Panasiuk.
Po warsztatach, których
plon znajdzie siê w pisemnych opracowaniach na potrzeby wspomnianej fundacji, gocie zapoznali siê z pomieszczeniami leniañskiego
ZSR oraz ofert¹ edukacyjn¹
Dokoñczenie na str 4

4

Wiadomoci Gminne
Dokoñczenie ze str 5

szko³y na rok szkolny 2012/
2013. Posiada ona dobrze

przygotowan¹ bazê do
kszta³cenia absolwentów
gimnazjum w czteroletnim technikum w zawodach: technik weterynarii,
technik
¿ywienia i us³ug gastronomicznych,
technik mechanizacji
rolnictwa, technik
architektury krajobrazu, technik agrobiznesu, technik rolnik .Osoby doros³e
posiadaj¹ce wykszta³cenie rednie
mog¹ podj¹æ naukê
w szkole policealnej
w zawodzie: technik
weterynarii i technik
turystyki wiejskiej lub
na kwalifikacyjnych

kursach zawodowych w
zakresie kwalifikacji wyodrêbnionych dla zawodów.
Gocie z gminy Bia³a Podlaska zadeklarowali zacienienie wspó³pracy ze
szko³¹, która oprócz tradycyjnych programów edu-

Biblioteki oknem na wiat

Doceniono biblioteki
Gminnego Orodka Kultury
Czytelnicy, odwiedzaj¹cy
biblioteki w so³ectwach gminy Bia³a Podlaska, maj¹ powody do zadowolenia, bo w
ostatnich miesi¹cach ich wyposa¿eniu wyranie siê
wzbogaci³o. Poprawi to jakoæ wiadczonych us³ug
pracowników, ale pomo¿e
te¿ osobom zainteresowanym surfowaniem w sieci internetowej. Inaczej mówi¹c,
biblioteki gminne stan¹ siê
prawdziwym oknem na
wiat. 27 czerwca ub. roku
zosta³a zawarta umowa o
wspó³pracy pomiêdzy Fundacj¹ Rozwoju Spo³eczeñ-

stwa Informacyjnego, a
gmin¹ Bia³a Podlaska i
Gminn¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ Gminnego Orodka Kultury. Dotyczy³a ona
realizacji Programu Rozwoju Bibliotek w gminie,
po³¹czonym z ogólnopolskim przedsiêwziêciem.
Program prowadzi Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyjnego.
Jego bud¿et to 28 milionów dolarów. Fundusze
pochodz¹ z grantu przekazanego Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoci
przez Fundacjê Billa i Me-

lindy Gates. S¹ przeznaczane na wyposa¿enie bibliotek w sprzêt informatyczny, cykl praktycznych szkoleñ, wzmacnianie rodowiska bibliotecznego oraz
promocjê bibliotek jako
centrów lokalnej kultury.
Program jest zaplanowany
na piêæ lat i potrwa do
2013 r. Do pierwszej rundy
przyst¹pi³y 1872 biblioteki,
do drugiej (z udzia³em naszej reprezentacji) 1502 biblioteki. Nabór do programu odbywa³ siê na podstawie z³o¿onych wniosków.
Wród szczêliwych beneficjentów znalaz³a siê te¿
Gminna Biblioteka Publiczna z Bia³ej Podlaskiej. Poprzez udzia³ w tym programie biblioteki otrzyma³y
nowoczesny sprzêt informatyczny do publicznego
u¿ytku i uczestnicz¹ w cyklu praktycznych szkoleñ.
Pomog¹ one lepiej poznawaæ potrzeby u¿ytkowników bibliotek, poka¿¹ jak
wspó³pracowaæ z samorz¹dem, jak podejmowaæ
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kacyjnych chêtnie podejmuje dzia³ania rozszerzaj¹ce
horyzonty m³odzie¿y. Rozmowa o funkcjonowaniu
demokracji w samorz¹dzie
lokalnym jest tego przyk³adem. (g)
nowe rodzaje dzia³añ.
Mog¹ one wp³yn¹æ dopinguj¹co na czytelników,
zw³aszcza redniego i starszego pokolenia. Na szczególne podkrelenie zas³uguje fakt, ¿e Program Rozwoju Bibliotek stanowi ich
znakomit¹ promocjê, aby
wszyscy uwierzyli w biblioteki, dostrzegli, ¿e mog¹
byæ dostêpem do wiedzy,
miejscem czêstych spotkañ
i wymiany dowiadczeñ. Biblioteka mo¿e byæ miejscem, gdzie chêtnie przychodzi siê nie tylko w celu
wypo¿yczenia interesuj¹cej
ksi¹¿ki. Dziêki programowi
biblioteka nawet w najmniejszej miejscowoci
mo¿e liczyæ na pomoc ekspertów w dziedzinie szkolenia i zarz¹dzania zasobami katalogowymi. Nasza
biblioteka gminna wzbogaci³a siê o 14 zestawów komputerowych z oprogramowaniem; 7 urz¹dzeñ wielofunkcyjnych (drukarka, skaner, ksero); 7 aparatów fotograficznych oraz projektor
multimedialny z ekranem.
£¹czna wartoæ sprzêtu i
oprogramowania wynosi 53
tys. 663 z³. Teraz urz¹dzenia
mog¹ testowaæ bywalcy
bibliotek. Zachêcamy do ich
odwiedzania. (g)
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Czasem potrzeba chwili refleksji

A lasy dalej wysypiskami
"Nie zamiecaj swojego
sumienia", "Spalasz mieci za
domem, wywozisz je do
lasu, nie segregujesz
- to grzech ekologiczny". Z
takimi has³ami ruszy³a kolejna kampania spo³eczna ,
aby wyrobiæ ekologiczne
nawyki postêpowania ze
mieciami. Jak mówi¹ niektórzy jest to edukacja dla
wybitnie niewyuczalnych
uczniów. Bo jak nazwaæ nawyki i zachowania tych, którzy z wiosn¹ piêknie sprz¹taj¹ swoje posesje, a wszystko co zbêdne na podwórku trafia do lasu. Mimo wielokrotnych akcji prowadzonych przez szko³y i zak³ad
komunalny, nasze lasy nadal
s¹ wysypiskami mieci. Na
ka¿dym kroku spotykamy
potwierdzenie bezsilnoci
tych dzia³añ.

Od wielu lat szko³y prowadz¹ akcjê sprz¹tania
wiata. Dzieci i nauczyciele
z du¿ym zaanga¿owaniem
realizuj¹ to zadanie. Jednak mo¿e czas uwiadomiæ
sobie, ¿e sprz¹taj¹ to, co ich
rodzice do tego lasu wyrzucili.
W szkole ucz¹ siê , jak nale¿y postêpowaæ z tym, co
w gospodarstwie domowym zbêdne , a wracaj¹c
do domu widz¹ spalane w
piecach plastikowe butelki,
mieci pakowane w plastikowe worki i wywo¿one
do lasu , by nie p³aciæ za
ich odebranie przez zak³ad
komunalny. Proceder wrzucania do worków z segregowanymi mieciami równie¿ takich rzeczy, które nie
powinny siê tam znaleæ,

te¿ nie nale¿y do rzadkoci, bo mo¿e siê uda i wywioz¹ mi za darmo. Szczególnym obrzydzeniem napawa fakt, ¿e m³ode mamy
chêtnie korzystaj¹ z pampersów dla swych maluchów , bo nie trzeba ich
praæ, a zu¿yte niestety tak¿e wywo¿¹ do lasu, nie
zdaj¹c sobie sprawy z tego,
¿e one bêd¹ ju¿ starymi
babciami zanim Ziemia poradzi sobie z tym mieciem.
Czy tak trudno jest zrozumieæ, ¿e ka¿da folia, która
nie jest utylizowana we
w³aciwy sposób, le¿y w ziemi ponad 50 lat. Nie b¹dmy g³usi i lepi na to, co
s¹siad robi ze mieciami ,
ale ruszmy sumienie i zastanówmy siê, gdzie trafiaj¹
moje mieci.

Piêkna wiosna, która nadchodzi mobilizuje do porz¹dków. Zadbajmy o to, by nasze posesje wygl¹da³y piêknie , ale nie kosztem lasów,
przydro¿nych rowów,
czy opuszczonych pól.
Niech ka¿dy spacer po lesie
bêdzie balsamem dla oczu i
uszu , chwil¹ mi³ego wypoczynku i nie musimy zaznaczaæ swojej obecnoci butelkami czy puszkami po piwie.
Dbajmy o to, co jeszcze
mamy.
Ten skrawek Ziemi to nasza ma³a Ojczyzna. Zadbajmy
o ni¹ jak o w³asne podwórko i pamiêtajmy, ¿e tutaj
bêd¹ ¿y³y nasze dzieci i wnuki. Nie zastawiajmy im mietnika.
GM
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Rozstrzygniêcie konkursu plastycznego

Malowali pracê stra¿aków
35 prac uczniów z 4 szkó³
podstawowych: Cicibora
Du¿ego, Woskrzenic Du¿ych, Grabanowa i Swór
oraz 12 prac uczniów z publicznego gimnazjum w Ciciborze Du¿ym zosta³o zg³oszonych do etapu gminnego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod has³em:
"20 lat Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej - jak nas widz¹, tak
nas maluj¹". Konkurs ma
poznawaæ uczestników z
przyczynami wystêpowania
niebezpiecznych zdarzeñ
oraz wyrabiaæ mo¿liwie skuteczne umiejêtnoci zachowania siê podczas ich wyst¹pienia. Poprzez konkurs
mo¿na pokazaæ jak unikaæ

Gminny Orodek Kultury
zaprasza do udzia³u w II Powiatowym Konkursie Rêkodzie³a Artystycznego "Ig³¹
malowane". Jego celem jest
propagowanie rêkodzie³a
ludowego z zakresu koronkarstwa. Promocja regionalnych technik koronkarskich
i hafciarskich, zachêcenie do
szukania inspiracji - do tworzenia nowoczesnych wzorów w codziennej rzeczywistoci oraz promocja pracowni koronkarskiej w Sit-

zagro¿eñ maj¹cych wp³yw
na bezpieczeñstwo zarówno nas samych, jak i ca³ego
spo³eczeñstwa, a tak¿e pomóc wykszta³ciæ zdolnoæ
radzenia sobie z nimi.
Komisja po wnikliwej ocenie nades³anych prac z eliminacji szkolnych wybra³a
po 5 prac z ka¿dej grupy do
eliminacji na szczeblu powiatu. W grupie m³odszej
uczniów od 5 do 8 lat
pierwsze miejsce uzyska³
Micha³ Filipiuk (opiekun
Barbara Filipiuk) ze Szko³y
Podstawowej w Sworach,
drugie Micha³ Chorbowiec
(opiekun Beata Wereszko)
ze Szko³y Podstawowej w
Ciciborze Du¿ym, trzecie Jakub Szymañski (opiekun

niku. W konkursie mog¹
uczestniczyæ wszyscy mieszkañcy powiatu bialskiego.
Prace maj¹ byæ wykonane
w ci¹gu ostatniego roku.
Obowi¹zuj¹ dwie kategorie
tematyczne: herb gminy
oraz pami¹tki wykonane
wzornictwem regionalnym
(np. bi¿uteria, etui, zak³adka, torebka itp.). Prace bêd¹
oceniane w dwóch grupach wiekowych: uczniowie do 15 lat oraz m³odzie¿
i doroli.

Zaproszenie do Hruda

Konkurs tkacki

Gminny Orodek Kultury
w Bia³ej Podlaskiej zaprasza
do udzia³u w Konkursie
tkackim "Tradycja a wspó³czesnoæ - tkactwo ludowe
w dolinie Bugu i Krzny" .
Prace konkursowe komisja oceni w III kategoriach:
I Perebor dawny / tradycyjnie wykonany wzór
zastosowany w strojach lu-

dowych /
II Perebor wspó³czesny /
tradycyjnie wykonany wzór
wykorzystany wspó³czenie /
III Dowolna technika
tkactwa ludowego pokazuj¹ca tradycyjne wzornictwo.
Uczestnik przygotowuje
dwie prace konkursowe z

Beata Wereszko) z tej samej
placówki, czwarte Patrycja
Koszo³ko (opiekun Beata
Wereszko) z Cicibora Du¿ego i pi¹te Wiktoria Grochowska (opiekun Barbara
Filipiuk) ze Swór.
W grupie uczniów szkó³
podstawowych 9-12 lat
pierwsze miejsce uzyska³a
Aleksandra Faryna (opiekun
El¿bieta Ceniuk) z Woskrzenic Du¿ych, drugie Natalia
Litwiniuk (opiekun El¿bieta Ceniuk) z Woskrzenic,
trzecie Milena Panasiuk
(opiekun Ma³gorzata Klimek-Chajrewicz) z Grabanowa, czwarte Monika Zalewska (opiekun El¿bieta Ceniuk) z Woskrzenic Du¿ych,
pi¹te Karol Tymoszuk (opie-

Uczestnik mo¿e wzi¹æ
udzia³ w jednej, wybranej
przez siebie kategorii i przygotowuje jedn¹ pracê w I
kategorii tematycznej i od
trzech do piêciu prac w II
kategorii tematycznej. Prace
konkursowe wraz z kart¹
zg³oszenia prosimy nadsy³aæ
do 16 maja br. na adres:
Klub Kultury w Sitniku, 21500 Bia³a Podlaska lub Gminny Orodek Kultury, ul. Prosta 31, 21-500 Bia³a Podlaska.
Prace oceniaæ bêdzie komijednej wybranej przez siebie
kategorii.
Podsumowanie konkursu 15 wrzenia 2012 r. w pracowni tkackiej w Hrudzie.
Prace konkursowe wraz z
kart¹ zg³oszenia prosimy
przes³aæ do 31 sierpnia br.
pod adres: Pracownia Tkacka im. Stanis³awy Baj w Hrudzie, 21-500 Bia³a Podlaska.
Uczestnicy otrzymaj¹ nagrody rzeczowe. Autorzy
trzech najlepszych prac /w
ka¿dej kategorii / otrzymaj¹

Nr 4
kun Iwona Ga³amaga) ze
Swór.
W trzecie grupie gimnazjalistów 13-16 lat pierwsze
miejsce zdoby³y Agata i Beata Kaczmarek, drugie Adrianna Szyd³o, trzecie Kamila Jasieñczuk, czwarte Magdalena Jaszczuk i pi¹te
Patrycja Chwedoruk. Opiekunem nagrodzonej pi¹tki
jest Dorota Misiejuk z Publicznego Gimnazjum w Ciciborze Du¿ym. Uczniowie
zwyciêskich prac tegorocznej edycji konkursu plastycznego wraz z opiekunami
zostali wyró¿nieni przez
wójta gminy dyplomami.
Laureatom konkursu i opiekunom gratulujemy ¿ycz¹c
dalszych sukcesów w kontynuowaniu zdolnoci artystycznych i upowszechnianiu wiedzy z zakresu bezpieczeñstwa po¿arowego. (g)
sja konkursowa. Autorom
najciekawszych prac przyznane zostan¹ dyplomy i nagrody na uroczystym otwarciu wystawy, która odbêdzie
siê w pracowni koronkarskiej w Klubie Kultury w Sitniku 27 maja br. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ dzwoni¹c pod tel. 83345-60-02 lub 516-200-805.
Organizator nie pokrywa
poniesionych kosztów. Mile
widziane pozostawienie w
pracowni w³asnorêcznie
wykonanej drobnej pami¹tki (np. ma³a serwetka,
dzwonek, anio³ek, gwiazdka, koszyczek).
nagrody pieniê¿ne.
Organizator nie pokrywa
kosztów przejazdu. Organizator:
Gminny Orodek Kultury,
ul. Prosta 31, 21 - 500 Bia³a
Podlaska Tel. 516 200 801.
Osoba odpowiedzialna: Jolanta Zaj¹c tel. 516 200 806.
Podsumowanie konkursu i
wystawa prac: 15 wrzenia
2012 r. Pracownia Tkacka
im.
Stanis³awy
Baj
w Hrudzie
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Jubileuszowe refleksje

Jak o¿ywiæ pamiêæ o Kraszewskim?
Chcemy, aby wielki Polak
i patriota, postaæ zwi¹zana
z Bia³¹ Podlask¹ i Romanowem, sta³ siê dobr¹ mark¹
miasta - twierdz¹ przedstawiciele miejskich w³adz samorz¹dowych. Nie maj¹
³atwego zadania, bo autor
"Starej bani", który posiada
w Bia³ej dwa pomniki (przy
I Liceum Ogólnokszta³c¹cym
i na Placu Wolnoci) nie jest
w wiadomoci spo³ecznej
wystarczaj¹co znany, a ju¿
z pewnoci¹ nie wzbudza
wiêkszego zainteresowania czytelników. Darmo by szukaæ jego dzie³
w kanonie lektur szkolnych, a i doroli prêdzej
wybieraj¹ z podrêcznego katalogu wspó³czesn¹ powieæ sensacyjn¹ lub romans, ni¿
np."Hrabinê Cosel".
Przypadaj¹ca w tym
roku dwusetna rocznica urodzin i uchwalony
we wrzeniu ub. roku
przez Sejm Rok Kraszewskiego maj¹ pomóc
w nadaniu blasku postaci niew¹tpliwie nietuzinkowej, choæ mocno zapomnianej. Ma³o kto wie,
¿e najp³odniejszy twórca
polskiej literatury (napisa³ i
wyda³ ponad 600 tomów)
by³ prawdziwym cz³owiekiem renesansu, zdradzaj¹cym nieprzeciêtne zdolnoci, jako: pisarz, poeta, malarz, muzyk, grafik, fotograf, archeolog, podró¿nik,
dziennikarz i wydawca. By³
tak zdolny organizacyjnie,
¿e uznawano go za nadredaktora wszystkich pism
wydawanych w Galicji. Potrafi³ stworzyæ pismo i kierowaæ nim, nie siedz¹c na
okr¹g³o w redakcji. Nieustannie podró¿owa³, mnóstwo lat spêdzi³ za granic¹,
ale nie zapomnia³ rodzinnych, Romanowskich stron,
ani miasta Radziwi³³ów, któ-

re pozna³ w wieku 10 lat.
Przez cztery lata by³
uczniem Akademii Bialskiej,
mieszka³ na pensji u rektora Józefa Preyssa, w³óczy³
siê uliczkami Bia³ej i ch³on¹³
tamt¹ atmosferê. Wra¿enia
z Bia³ej zawar³ w dwóch
powieciach: "Pan Walery"
i "Niezwyk³a historia ma³ego miasteczka". Kraszewski, co zgodnie podkrelaj¹
historycy literatury, pisa³
mnóstwo na ró¿ne tematy:
historyczne, obyczajowe, i

Po³udniowego Podlasia
przygotowa³y jej skromn¹
namiastkê. Trudno, bowiem
inaczej nazwaæ maleñk¹
wystawê w muzeum z kilkunastoma rycinami XIXwiecznej Bia³ej Podlaskiej i
opisami jubilata oraz namiastk¹ pokoju, w którym
móg³ uczyæ siê i dokonywaæ
pierwszych prób literackich.
Bardzo skromnie wypad³y
te¿ Cztery pory roku z Kraszewskim, zorganizowane
na Placu Wolnoci w dniu

wiejskie. Przedstawi³ najbardziej realistyczny obraz
polskiej wsi XIX wieku i wyra¿a³ sprzeciw przeciw uciskowi ch³opów. Potrafi³ te¿
pochyliæ siê nad losem kobiety, uwa¿anej przez innych literatów np. wieszcza
Adama Mickiewicza za
"puch marny". W powieciach Kraszewskiego znajdziemy pe³ny i barwny portret kobiety, jako ¿ony, matki, kochanki i piastunki
ogniska domowego.
Inauguracja obchodów
Roku Kraszewskiego w miecie z nim zwi¹zanym powinna byæ (teoretycznie)
szumna, piêkna i bogata.
Tymczasem placówki kultury na czele z Bialskim Centrum Kultury, Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ i Muzeum

imienin Józefa. Gdyby nie
m³odzie¿ z liceum im. Kraszewskiego i Plater, to prezentacji teatralnej m³odzie¿y wystawiaj¹cej "Ulanê",
cz³onków Bractwa Kurkowego odpalaj¹cych armatkê i przechadzaj¹cego siê
samego mistrza Józefa ( w
którego udanie wcieli³ siê
instruktor teatralny Roman Uciñski) nie mia³by
kto ogl¹daæ. W³adze samorz¹dowe i kulturalne nie
umia³y, a mo¿e nie zdo³a³y zdopingowaæ mieszkañców do odwiedzin centralnego placu w miecie w³anie 19 marca. W liceum
nosz¹cym imiê pisarza odby³a siê wprawdzie wielka
feta z udzia³em parlamentarzystów i t³umu goci,
ale ograniczy³a siê ona tyl-

ko do w¹skiego grona spo³ecznoci szkolnej. Mo¿na
podejrzewaæ, ¿e nawet rodzice uczniów uczêszczaj¹cych do tej szko³y niewiele
wiedzieli, co tego dnia dzia³o siê w murach dawnej
Akademii Bialskiej. Wprawdzie szef Ko³a Bialczan Marek wiat³owski chlubi siê,
¿e jego inicjatywa uzyska³a spo³eczn¹ aprobatê, a
jesieni¹ byæ mo¿e zawita
do Bia³ej Podlaskiej sam
prezydent RP Bronis³aw
Komorowski, to przeciêtny obywatel Bia³ej
Podlaskiej nie interesuje
siê zbytnio ani Kraszewskim, ani jego ksi¹¿kami.
Zaledwie skromna garstka bialczan przysz³a do
Urzêdu Miasta na promocjê ksi¹¿ki profesora
UMCS Krzysztofa Stêpnika, który napisa³ i
wyda³ ciekaw¹ ksi¹¿kê
powiêcon¹ opiniom o
Kraszewskim w warszawskiej prasie sprzed
100 lat. Profesor przyznaje, ¿e choæ by³ to najp³odniejszy autor w
dziejach literatury polskiej,
ju¿ wtedy ma³o kto siêga³
po jego ksi¹¿ki. Po dwustu
latach od jego urodzin Kraszewski jest bardziej postaci¹ znan¹ z pomników, ni¿
autorem wzbudzaj¹cym
¿ywe zainteresowanie czytelników. Dlatego mo¿na
w¹tpiæ, czy komitetu organizacyjnemu obchodów
uda siê wykrzesaæ nale¿ne
zrozumienie dla roku pisarza. Jeli bêdzie on dzia³a³
jak 19 marca, skutek bêdzie
raczej mizerny. Jak zapewnia dyrektor muzeum Ma³gorzata Nikolska, wystawa
czynna do 13 maja, mo¿e
byæ potem udostêpniana
szko³om. Byæ mo¿e pedagodzy z naszej gminy wyra¿¹
chêæ sprowadzenia jej do
swoich placówek. (g)
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Pierwszy dzieñ wiosny w Sworach

Nauczyciel to profesja,
która dzisiaj nie wzbudza
ju¿ tyle spo³ecznego respektu, szacunku czy mo¿e
podziwu, co dawniej. S¹
nawet tacy, którzy z przek¹sem twierdz¹, ¿e powiedzenie "oby cudze dzieci
uczy³" stanowi jedno z najgorszych ¿yczeñ. Nauczyciele z gimnazjum w Sworach ucz¹ jednak cudze
dzieci i sprawia im to nadal frajdê. Sk¹d takie twier-

dzenie? Odpowied jest
prosta. Skoro pierwszego
dnia wiosny zdo³ali zachowaæ poczucie humoru i
potrafili traktowaæ siebie z
przymru¿eniem oka, to znaczy, ¿e praca daje im satysfakcjê i nie obawiaj¹ siê kasuj¹cych ich opinii. To prawda, ¿e na takie ¿arty mo¿na pozwoliæ sobie tylko w
pierwszym dniu wiosny,
czyli 21 marca. Ten dzieñ by³
w sworskim gimnazjum

odrobinê inny, ni¿ zazwyczaj
w szkole. Trudne do rozpoznania, bo przebrane w
stroje z minionej epoki grono pedagogiczne, skrócone
godziny lekcyjne, szereg
pomys³owych konkursów,
przygotowanych przez samorz¹d uczniowski (m. in.
zaskakuj¹cy pokaz mody
ekologicznej) zapewni³y m³odzie¿y mi³e spêdzenie czasu.
Na pewno by³a to alternatywa dla popularnych w

ostatnich latach wagarów,
ale przy takiej aurze ( ma³o
wiosennej) wystarczy³y
"wiosenne" humory i te¿
mog³o byæ sympatycznie.
Fotografie tylko w czêci
oddaj¹ atmosferê dnia.
Uczniowie byli pod wra¿eniem zachowania pedagogów, a niejeden nie podejrzewa³, ¿e staæ ich na taki
luz. Uda³o siê prze³amaæ
stereotyp, a to dobrze rokuje na przysz³oæ. (md)

Jarmark wielkanocny
Po roku przerwy Gminny
Orodek Kultury powróci³
do organizowania jarmarku wielkanocnego w czêsto odwiedzanym przez
klientów domu handlowym
Rywal. Podobnie jak w
pierwszej edycji jarmark cieszy³ siê ogromnym powodzeniem, a oferta stroików,

pisanek, koronek, ciast,
haftów i bukietów, przygotowana przez pracownie
gin¹cych zawodów by³a
du¿a. Przechodnie cieszyli
siê z barwnej ekspozycji, która cieszy³a oko i ucho.
Z okolicznociowym koncertem wyst¹pi³ bowiem zespó³ piewaczy z Hruda.

Zdaniem kupuj¹cych jarmark
jest bardzo potrzebny, bo
rzadko kto potrafi z równ¹
wpraw¹ przygotowaæ ozdoby wielkanocnego sto³u jak
w³anie dowiadczone gospodynie z naszej gminy.
Przyjemnie by³o popatrzeæ
jak uwijaj¹ siê z realizacj¹ zamówieñ. Imprezy tego typu

jeszcze bardziej uzmys³awiaj¹ mieszkañcom miasta i
gminy jak bardzo odeszlimy
od ludowych tradycji. Trzeba dopiero pokazu, by zrozumieæ, ¿e wielu po¿¹danych w wiêta przedmiotów
nie potrafimy zrobiæ sami.
Tym wiêksza chwa³a ludowym artystkom. (g)
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Unijne dop³aty dla rolników
W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
od 15 marca do 15 maja
2012 roku mo¿na sk³adaæ
wnioski o przyznanie pomocy w ramach systemów
wsparcia bezporedniego za
2012 r., pomocy finansowej
z tytu³u wspierania gospodarowania na obszarach o
niekorzystnych warunkach
gospodarowania (p³atnoæ
ONW) oraz o przyznanie
p³atnoci z programu rolnorodowiskowego w ramach
PROW 2007-2013. O wszystkie te p³atnoci mo¿na siê
ubiegaæ sk³adaj¹c wspólny
wniosek. Wszyscy, którzy
z³o¿¹ wnioski o wsparcie od
15 marca do 15 maja br.,
mog¹ liczyæ na otrzymanie
nale¿nych dop³at w pe³nej
wysokoci, natomiast osoby, które dostarcz¹ swoje
wnioski po 15 maja, ale nie
póniej ni¿ do 11 czerwca,

otrzymaj¹ takie p³atnoci
pomniejszone o 1% za ka¿dy roboczy dzieñ opónienia.
Od 2012 roku obowi¹zuje zmiana zasad przyznawania p³atnoci do owoców
miêkkich. Bêdzie ona przys³ugiwa³a rolnikowi, który
spe³nia warunki do przyznania jednolitej p³atnoci obszarowej w danym roku i
z³o¿y³ wniosek o jej przyznanie, do powierzchni uprawy
truskawek lub malin, do których zosta³a przyznana
przejciowa p³atnoæ do
owoców miêkkich w roku
2008. Oddzielna p³atnoæ
do owoców miêkkich bêdzie przys³ugiwa³a równie¿,
je¿eli w roku 2008 p³atnoæ
do owoców miêkkich zosta³a przyznana ma³¿onkowi
rolnika, spadkodawcy rolnika lub spadkodawcy ma³¿onka rolnika, poprzedniko-

wi rolnika lub przekazuj¹cemu gospodarstwo rolne w
zwi¹zku z wyp³acan¹ rent¹
strukturaln¹, emerytur¹ lub
rent¹ rolnicz¹ z ubezpieczenia spo³ecznego rolników.
W 2012 roku na jednym
formularzu wniosku rolnicy
mog¹ ubiegaæ siê o nastêpuj¹ce rodzaje p³atnoci w
ramach systemów wsparcia
bezporedniego:jednolit¹
p³atnoæ obszarow¹ (JPO);
uzupe³niaj¹ce p³atnoci obszarowe (UPO): do grupy
upraw podstawowych, do
powierzchni uprawy chmielu niezwi¹zanej z produkcj¹,
do powierzchni upraw rolin przeznaczonych na paszê uprawianych na trwa³ych
u¿ytkach zielonych (p³atnoci zwierzêce);p³atnoci uzupe³niaj¹ce: dla producentów surowca tytoniowego p³atnoæ niezwi¹zana do tytoniu, w zakresie produkcji

ziemniaka skrobiowego p³atnoæ niezwi¹zana do
skrobi;specjaln¹ p³atnoæ
obszarow¹ do powierzchni
upraw rolin str¹czkowych
i motylkowatych drobnonasiennych; wsparcie specjalne do krów; wsparcie specjalne do owiec; wsparcie
specjalne do surowca tytoniowego,p³atnoæ cukrow¹; oddzieln¹ p³atnoæ
z tytu³u owoców i warzyw
(p³atnoæ do pomidorów);
oddzieln¹ p³atnoæ z tytu³u
owoców miêkkich. Ponadto analogicznie jak w roku
2011 na tym samym formularzu wniosku rolnicy mog¹
tak¿e ubiegaæ siê o: pomoc
finansow¹ z tytu³u wspierania gospodarowania na
obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania (ONW); p³atnoæ rolnorodowiskow¹ (PROW
2007-2013).

Stra¿acy gotowi nieæ pomoc
Nauki nigdy dosyæ. Zw³aszcza, jeli chodzi o wiedzê
specjalistyczn¹, przydatn¹
do ratowania mienia i ¿ycia
ludzi. Tutaj nie ma miejsca
na w¹tpliwe eksperymenty.
Cieszy fakt, ze a¿ 44 druhów
z jednostek OSP gminy Bia³a
Podlaska zdecydowa³o siê
uczestniczyæ w kursie stopnia podstawowego, umo¿liwiaj¹cego nabycie wiadomoci przydatnych w akcjach po¿arniczych i
umo¿liwiaj¹cych zdobycie niezbêdnych
certyfikatów. Dzisiejszy
sprzêt po¿arniczy ró¿ni siê znacznie od czasów pradziadków,
gdzie wystarczy³y
szczera wola, smyka³ka i odwaga, aby stawiaæ czo³a "czerwonemu kurowi". Kurs
trwa³ prawie trzy miesi¹ce i choæ zajêcia
odbywa³y siê w week-

endy, ¿aden z kandydatów
nie pauzowa³. Potwierdzi³ to
zreszt¹ egzamin pañstwowy,
prowadzony z udzia³em m³.
brygadiera Szymona Semeniuka z KM PSP. Na 44
uczestników a¿ 12 zaliczy³o
go z wyró¿nieniem. Oto oni:
Dawid Mironiuk, £ukasz
Sawoniuk i Patryk Stawecki z Ortela Ksi¹¿êcego, Tomasz Chalimoniuk, Albert
Chwedoruk, Mateusz Ma-

leñczuk, Remigiusz Maleñczuk i Micha³ Maleñczuk ze
S³awacinka Starego, Dawid Skraburski i Micha³
widerski ze Styrzyñca, Micha³ Romaniuk z Woskrzenic i Robert Królik z Wólki
Plebañskiej. Druhowie z
uzyskanym cenzusem bêd¹
mogli wspomóc w³asne
jednostki podczas tegorocznych zawodów sportowo-po¿arniczych. - Je-

stem dumny z postawy
druhów uczestnicz¹cych
w kursie. Wykazali siê na
egzaminie spor¹ wiedz¹,
któr¹ mam nadziejê wykorzystaj¹ w akcjach bojowych. Nigdy nie wiadomo
gdzie i kiedy ludziom niezbêdna bêdzie pomoc. Na
stra¿aków zawsze mo¿na
liczyæ - uwa¿a prezes Zarz¹du Gminnego ZOSP Wies³aw Panasiuk. (g)
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Temat do dyskusji spo³ecznej

Czy bêdzie druga strefa
komunikacyjna poza miastem?

Podczas marcowej sesji
gminnej dyskutowano
m.in. na temat rozszerzenia dojazdu komunikacji
miejskiej do miejscowoci
otaczaj¹cych Bia³¹ Podlask¹. Obecnie kilka linii
komunikacji miejskiej wyje¿d¿a poza miasto. S¹ to
g³ównie kursy w kierunku
S³awacinka (linia A), Grabanowa (linia B), Czosnówki (linia G, H) oraz Rakowisk
(linia D).
- Mamy w gminie 45 miejscowoci. Mieszkañcy pozosta³ych wsi czuj¹ siê pomijani, poniewa¿ do nich
komunikacja nie dociera.
Jeli uda³oby siê zrobiæ strefê podmiejsk¹ wówczas
mog³aby zwiêkszyæ siê linia
po³¹czeñ do innych miejscowoci - mówi wójt, Wies³aw Panasiuk.
Op³aty, jakie musi ponieæ samorz¹d s¹ wysokie.
Rocznie jest to kwota 310
tysiêcy z³otych, bez

uwzglêdniania rentownoci kursów. To bardzo du¿e
obci¹¿enie dla gminy. - Bez
wzglêdu na to, czy kto jedzie autobusem, czy jest on
pusty, gmina musi p³aciæ za
ka¿dy wozokilometr 2,76 z³
- podkrela wójt.
O tym, czy strefa podmiejska zostanie wprowadzona czy nie zdecydowaæ
maj¹ dok³adne badania
historii dnia MZK. Dziêki nim
mo¿na bêdzie ustaliæ, ulu
pasa¿erów i w jakich porach korzysta z danej linii.
Wyniki zostan¹ przekazane
do gminy. Decyzja zapadnie najwczeniej we wrzeniu lub padzierniku i poprzedzi j¹ dyskusja m.in. z
radnymi i so³tysami. Wprowadzenie drugiej stery wi¹za³oby siê ze zmianami cen
biletów w tym rejonie. Osoby, które wyje¿d¿a³yby
poza teren miasta za bilet
p³aci³yby inne stawki. By³oby to odpowiednio, za bi-

let ulgowy 2 z³ote, a za normalny 4 z³ote. Nie wiadomo jak na tak¹ propozycjê
zareaguj¹ pasa¿erowie,
którzy jedziliby autobusami w drugiej strefie.
- Takie rozwi¹zanie pozwoli³oby, na zmniejszenie
kosztów wk³adu gminy w
po³¹czenia. Wiêkszoæ pieniêdzy, które dok³ada gmina, pozyskiwalibymy z biletów autobusowych - podkrela wójt Panasiuk.
W przekonaniu Tadeusza

Nr 4
U³anowicza, dyrektora Zak³adu Komunikacji Miejskiej, proponowane rozwi¹zanie nie zadowoli
wszystkich. W tej chwili
mieszkañcy S³awacinka Starego korzystaj¹ z biletu 10minutowego, a wiêc straciliby na zastosowanej
zmianie. Ponadto prawie 2/
3 pasa¿erów bialskiego
MZK korzysta z biletów
ulgowych, do których
uprawnieni s¹ uczniowie,
studenci i emeryci. Dla nich
wprowadzenie drugiej
strefy nie bêdzie korzystne.
Dlatego sprawa wymaga
konsultacji. Niech ludzie
zdecyduj¹, który z wariantów by³by im bli¿szy. (g)

Bezpañskie psy k³opotliw¹ plag¹
Podczas jednej z najbli¿szych sesji radni zapoznaj¹
siê z rozporz¹dzeniami
ustawy o opiece nad zwierzêtami, która nak³ada na
samorz¹dy lokalne rozwi¹zywanie problemów zwi¹zanych z wa³êsaniem siê
bezpañskich psów i kotów.
Zwierzêta te mia³y kiedy
w³acicieli, ale na skutek
zmiany zainteresowañ albo
potrzeby gwa³townych
oszczêdnoci, sta³y siê niepotrzebne, opuszczone i
wymagaj¹ce opieki, choæby
z powodu zagro¿enia, jakie
mog¹ stanowiæ dla ludzi i
zwierzyny ³ownej. Cz³onkowie kó³ ³owieckich z naszego powiatu dysponuj¹
wstrz¹saj¹cymi zdjêciach
saren zagryzionych przez

watahy g³odnych i agresywnych psów. Czasami
opuszczone psy atakuj¹
dzieci. K³opot zaczyna siê
w momencie, gdy dojdzie
do pogryzienia. Pies bezwzglêdnie musi byæ od³owiony i zbadany przez weterynarza czy nie jest przypadkiem chory na wciekliznê, choæ w ostatnich latach choroba ta zdarza siê
doæ rzadko. Zgodnie z
obowi¹zuj¹cym prawem
od³owienie agresywnego
psa nale¿y do gminy, choæ
ta nie posiada fachowca
uprawnionego do takich
dzia³añ, ani miejsca, gdzie
mo¿na by zwierzê umieciæ.
Istotn¹ kwesti¹ s¹ te¿ koszty. Za ka¿de zwierzê dostarczone do schroniska samo-

rz¹d musi zap³aciæ ok. 1200
z³.
Jeli k³opot zdarzy siê na
wsi, dzielnicowy bez trudu
potrafi ustaliæ do kogo nale¿y biegaj¹cy bez uwiêzi
zwierzak i kto za niego odpowiada. Gorzej w miejscowociach podmiejskich typu
Rakowiska, S³awacinek czy
Grabanów, gdzie pozbywaj¹ siê zwierz¹t znudzeni
dotychczasowym pupilem
mieszkañcy Bia³ej Podlaskiej.
Pies nie potrafi wróciæ do
dawnego pana, a g³ód zmusza go do zachowañ zgodnych z natur¹. Kiedy od³awianiem bezpañskich psów
zajmowa³ siê hycel, który
przetrzymywa³ zwierzê dwa
tygodnie, a potem usypia³.
Teraz zajmuj¹ siê tym cz³on-

kowie Towarzystwa Opieki
nad Zwierzêtami, ale rzadko kiedy bezinteresownie.
Wiadomo, ¿e umieszczenie
psa w schronisku kosztuje.
Problem bezpañskich
zwierz¹t nie zosta³ nigdzie
rozwi¹zany, choæ postulowano m.in. znakowanie
psów czipami. Myliwi nie
mog¹ do nich strzelaæ. Nie
spe³ni³y siê te¿ nadzieje wi¹zane z podatkiem nak³adanym na w³acicieli zwierz¹t.
Bezpañskie zwierzêtami
nadal biegaj¹ po so³ectwach naszej gminy, a reaguje siê na nie jedynie w
skrajnych przypadkach,
bezporednio zagra¿aj¹cych ludziom czy innym
zwierzêtom. (g)
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Wyj¹tkowe chwile uniesieñ
Z Beat¹ Kozidrak, solistk¹
grupy Bajm rozmawia Istvan
Grabowski
Po omiu latach ciszy w
marcu ukaza³ siê twój
nowy album "Blondynka".
S³uchacze maj¹ najwyraniej zaufanie do Bajmu,
skoro w dniu premiery
sprzedano go w rekordowym nak³adzie. Jak na tle
poprzednich wydawnictw
wypada ten kr¹¿ek?
- Uda³o nam siê zachowaæ
stylistykê, do jakiej przyzwyczailimy odbiorców, wiêc
nie powinno byæ rozczarowañ. Jednoczenie zrobilimy krok naprzód pod
wzglêdem aran¿acyjnym.
Zaprosi³am do studia dwóch
zagranicznych aran¿erów,
co niew¹tpliwie wp³ynê³o
na brzmienie p³yty. Nie odp³ynêlimy w zupe³nie inne
obszary muzyczne, ale
brzmimy inaczej, zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi trendami.
Jestem zadowolona z jedenastu premierowych piosenek.
Powiedz, co inspiruje ciê
do pisania.
- Tematy niesie samo ¿ycie,
ale do wyboru takich, a nie
innych s³ów czêsto inspiruje mnie muzyka, raz dynamiczna, innym razem melancholijna, nastrojowa. Generalnie piszê o rozterkach
kobiet, bez wzglêdu na ich
wiek. Znam wiele szczêliwych i spe³nionych pañ, ale
te¿ m¹dre i rozs¹dne, które
ni zazna³y szczêcia, albo nie
potrafi³y utrzymaæ sta³ego
zwi¹zku. Prze¿ywaj¹ bardzo
brak spe³nienia, bo mi³oæ
by³a i pozostanie motorem
udanego ¿ycia.
Ka¿da twoja p³yta przynosi, co najmniej kilka piosenek wchodz¹cych do kanonu z³otych szlagierów.
Nuci je potem ca³y kraj. Od

czego twoim zdaniem zale¿y powodzenie, które widaæ ci dopisuje?
- Po 36 latach pracy scenicznej mam dowiadczenie
w doborze piosenek na p³ytê. Czuje, co mo¿e siê ludziom spodobaæ. Nie zamykam siê w jednym krêgu stylistycznym czy brzmieniowym, tylko stale podnoszê
poprzeczkê sobie i wspó³-

lon¹ nawet nie pomyl¹ ile
wyrzeczeñ i kompromisów
wymaga utrzymanie siê na
fali.
- Nigdy nie twierdzi³am, ¿e
¿ycie estradowe jest jednym
pasmem przyjemnoci. Nie
wszyscy nadaj¹ siê do ¿ycia
w stresie, przemieszczania
siê z mnóstwem walizek, jedzenie pón¹ noc¹ w nieznanym i dalekim od domu

pracuj¹cym muzykom. Czêsto ufam intuicji. Jeli czujê, ¿e piosenka mnie pobudza, wywo³uje dreszcze, nie
mam w¹tpliwoci, ¿e spodoba siê te¿ innym. Tworzenie
p³yt to d³ugi i mozolny proces. Nie wystarczy zamkn¹æ
siê na tydzieñ w studio i
powiedzieæ, ¿e w³anie tworzê szlagierowy kr¹¿ek. Do
niektórych melodii i tekstów
dojrzewa siê miesi¹cami.
Czy podczas festiwalowego debiutu z piosenk¹
"Piechot¹ do lata" spodziewa³a siê, ¿e fantastyczna,
jak powiadasz, przygoda
potrwa tyle lat?
- By³am wtedy tak zaskoczona przyjêciem s³uchaczy
i tak szczêliwa spe³nieniem
najwiêkszego marzenia, ¿e
podjê³am decyzjê. Postanowi³am zdaæ maturê i powiêciæ siê bez reszty muzyce. Nie ¿a³ujê tego wyboru.
Ludzie ogl¹daj¹cy ciê
umiechniêt¹ i zadowo-

hotelu. Trzeba byæ niezwykle silnym psychicznie, a do
tego mieæ skórê s³onia, aby
siê kiedy nie za³amaæ. Fantastycznie, jeli w chwilach
zw¹tpieñ jest blisko kto ciep³y i czu³y. Mnie od pocz¹tku wspomaga m¹¿ Andrzej.
Kiedy piewalimy razem na
scenie. Teraz jest moim menad¿erem, bo zna mnie najlepiej. Jestem dumna, ¿e
uda³o mi siê przetrwaæ tyle
lat i doznaæ tylu ¿yczliwych
s³ów od bliskich mi s³uchaczy.
Koncertuje nie tylko w
kraju. Jak to robisz, ¿e
wszêdzie masz entuzjastyczne przyjêcie?
- Jestem sob¹, nie udajê
kogo innego. Muzyka mnie
unosi i ludzie to czuj¹. Mam
wra¿enie, ¿e czêsto uto¿samiaj¹ siê z moimi piosenkami. To wielkie szczêcie wykonywaæ zawód, który sprawia radoæ tylu ludziom.
Ostatnio gralimy w Szwe-

cji, gdzie probom o bisy nie
by³o koñca. Na moje koncert przychodzi kilka pokoleñ, od nastolatek po babcie.
Czym jest dla ciebie piewanie?
- Ekspresj¹, której nie potrafiê t³umiæ, mi³oci¹,
pasj¹. Nie wyobra¿am sobie, abym mog³a robiæ co
innego.
Co sprawia ci radoæ, na
co dzieñ?
- Poczucie równowagi,
bezpieczeñstwa i harmonii.
Zawsze chcia³am byæ perfekcyjna. Jeli wiele wymagam od siebie, czêsto kosztem wyrzeczeñ, to równie
du¿o oczekujê od wspó³pracowników. Moim muzycy to wietnie rozumiej¹ i
szanuj¹, co przek³ada siê na
tyle lat udanej wspó³pracy.
Radoæ czerpiê te¿ z kontaktów rodzinnych. Mam
wspania³ego mê¿a i dwie
córki. Czujê siê spe³nion¹
kobiet¹ sukcesu.
Nazywaj¹ ciê czêsto scenicznym wulkanem. Sk¹d
czerpiesz tyle energii?
- Mam w sobie du¿o pozytywnego mylenia. Uda³o mi siê nie roztrwoniæ
daru otrzymanego od natury. Zale¿y mi, aby dobrze,
a przy tym swobodnie czuæ
siê na estradzie, sprawiaæ
piewaniem przyjemnoæ
innym. W moim programie
nie ma miejsca na udawanie. Kiedy stajê przed ludmi zapominam o wszystkich k³opotach i rozterkach. Poddajê siê rytmowi
i ludzie to wyczuwaj¹. Mylê, ¿e dziêki temu mnie
akceptuj¹. Otrzymujê mnóstwo listów, które wiadcz¹
jak bardzo jestem innym
bliska. To mnie tak uskrzydla, ¿e zapominam o zmêczeniu.
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