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Jubileusz druhów ze Sławacinka Starego

Pierwsza sobota lutego
była wyjątkowym dniem dla
mieszkańców Sławacinka
Starego. W obecności
licznej reprezentacji wsi,
zaproszonych gości, władz
gminy i przedstawiciela
Komendy Miejskiej PSP
odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki OSP
połączone z jubileuszowym
podsumowaniem działalności. Jak podkreślił prezes
jednostki Marian Oskwarek
(pełniący funkcję nieprzerwanie od 25 lat), strażacy ze
Sławacinka są wyjątkowo
sprawni i zorganizowani.
Dysponują nowoczesnym
sprzętem i należą do
Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego. To
zaś sprawia, że często
wzywani są do udziału
w akcjach ratowniczych.
Tylko w minionym roku
uczestniczyli w 34 akcjach.
Chlubą jednostki jest
Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza, stanowiąca
zaplecze kadrowe. Wielu
byłych członków MDP zasiliło potem szeregi jednostki.
- Pamiętam dobrze nasze
początki. Poza zapałem
do gaszenia ognia, wiadrem
i bosakiem nie mieliśmy
niczego. Dopiero półtora
roku po zarejestrowaniu
j e d n o stki o trzyma l i śmy
pierwszą motopompę, trzy
prądownice i rozdzielacz,
a na pierwszego żuka
z przyczepką czekaliśmy
sześć lat. Dziś jednostka jest
dobrze wyposażona. Mamy
wszelki niezbędny sprzęt

g a ś n i c z y i r a t o w n i c z y,
własną świetlicę i dwa
garaże. Do wszystkiego
dochodziliśmy jednak małymi krokami – wspomina
pierwszy naczelnik Lucjan
Krasocha.
Jednostka licząca 25 druhów
powstała w lutym 1977 r.
Aktualnie skupia 39 osób.
Prezesem jest wspomniany
Marian Oskwarek, a naczelnikiem Marek Maleńczuk,

komendanta miejskiego PSP
brygadier Marek Chwalczuk
w towarzystwie wójta gminy,
zarazem prezesa ZOG
ZOSP Wiesława Panasiuka
odznaczył złotym medalem
„Za zasługi dla pożarnictwa”
siedem osób: Danutę
Jankowską, Krystynę
Krasochę, Kazimierę
Klimiuk, Jolantę
Chwedoruk, Remigiusza

związany ze strażą od 35 lat.
Jednostka słynie z wyjątkowej sprawności (potwierdzanej podczas gminnych
zawodów sportowo-pożarniczych) i akcji prewencyjnych,
organizowanych w miejscowej szkole. Współpracuje
ściśle z zespołem śpiewaczym Jutrzenka, który na
okoliczność jubileuszu przygotował specjalny koncert.
45 lat istnienia jednostki było
okazją do wyróżnienia
najaktywniejszych. Zastępca

Maleńczuka, Zdzisława
Krasuckiego i Andrzeja
Nestoruka. Srebrne medale
otrzymali: Alicja Romaniuk,
Mirosław Dmitruk, Tomasz
Chalimoniuk i Tomasz
Krasocha.
Brązowymi medalami
wyróżnieni zostali: Piotr
Ochijewicz, Zenon Dmitruk
i Robert Dmitruk. Dwaj
doświadczeni druhowie:
Marek Maleńczuk
i Franciszek Kaliszewski

wyróżnieni zostali odznaką
honorową „Zasłużony
strażak powiatu bialskiego”,
zaś Michał Maleńczuk
i Albert Chwedoruk, który
tylko w ubiegłym roku
uczestniczył w 24 akcjach,
odznaką „Strażak wzorowy”.
Ponadto 16 druhów otrzymało odznaki za wysługę lat.
Najdłuższym stażem (45 lat)
mogą pochwalić się Jan
Sołtan i Lucjan Krasocha.
- Jestem pełen podziwu
dla sprawności, aktywności
i zaangażowania strażaków
ze Sławacinka Starego.
Czynem udowadniają
aktualność hasła „Bogu na
chwałę, ludziom na pożytek”.
Jednostka skupia wielu
młodych ludzi, którzy nie
przychodzą do straży dla
pieniędzy czy zaszczytów,
tylko z chęci niesienia
pomocy potrzebującym.
Chcę im za to gorąco
podziękować – stwierdził
wójt gminy Wiesław
Panasiuk, wręczając
prezesowi Oskwarkowi
okolicznościowy grawerton.
Z okazji jubileuszu specjalny
koncert przygotowały panie
z zespołu śpiewaczego
Jutrzenka, a miejscowe
gospodynie zadbały o suto
zastawione stoły. Do późnych godzin wieczornych
bawiono się przy
akompaniamencie zespołu
muzycznego Stanisława
Czeranowskiego. (g)
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Kalendarium
Przełom stycznia i lutego to
tradycyjnie okres zebrań
sprawozdawczych jednostek
OSP i okazja do rozmów
o plusach i minusach działania, budowaniu lepszego
wizerunku strażaka w środowisku i wskazywania najpilniejszych potrzeb. 1 lutego
wójt Wiesław Panasiuk
uczestniczył w spotkaniu
druhów z Dokudowa,
2 lutego w spotkaniu
jednostki ze Sławacinka
Starego (świętującej właśnie
jubileusz 45-lecia istnienia),
7 lutego w zebraniu
w Ciciborze Dużym, zaś
9 lutego w zebraniu strażaków w Sworach i Cełujkach.
Plon przeprowadzonych rozmów pozwala stwierdzić,
że największą aktywność
społeczną i przeciwpożarową przejawiają druhowie
z jednostek zrzeszonych
w krajowym systemie
ratowniczo-gaśniczych.
Niektórzy z nich wyjeżdżali
w ubiegłym roku kilkadziesiąt
razy do akcji ratunkowych,
potwierdzając sprawność
i kompetencje. O wiele
gorszą kondycję prezentują
mniejsze jednostki, które
poza dokumentacją o oficjalnym rejestrem członków nie
mogą się wiele wykazać,
a spotkania organizują
sporadycznie przy okazji
święta czy właśnie kampanii
sprawozdawczej. Warto
może zastanowić się, czy
jest sens utrzymywania fikcji.
2 lutego
W remizie strażackiej
w Sławacinku Starym
mieszkańcy brali udział
w konsultacjach społecznych, które miały przesądzić
o wpisaniu do państwowych
rejestrów powszechnie używanej teraz nazwy miejscowości. Wszyscy byli za
proponowaną zmianą.
7 lutego
Wójt Wiesław Panasiuk
odwiedził wiceprezydenta
miasta Biała Podlaska
Adama Olesiejuka.
Rozmowy dotyczyły współpracy obu samorządów,
m.in. budowy odcinka drogi
wiodącej kierunku Terebeli
(od obwodnicy E-30 do

Amelina). Czekają na to
mieszkańcy pobliskich
Rakowisk wiele lat.
8 lutego
Wójt Wiesław Panasiuk
uczestniczył w spotkaniu samorządowców dotyczącym
infrastruktury wodnokanalizacyjnej Białej
Podlaskiej. Kierownictwo
spółki Wod-Kan informowało
o postępie prac przy zakładzie zagospodarowywania odpadów przy ul.
Ekologicznej w Białce oraz
zamiarach powiększania
mocy oczyszczalni ścieków
przy ul. Brzegowej. Tego
samego dnia w Europejskim
Centrum Kształcenia
i Wychowania w Roskoszy
odbyła się narada pracowników OHP z komendantem
głównym Marianem
Najdyhorem. Rozpatrywano
m.in. możliwości efektywniejszego wykorzystania obiektów centrum w Roskoszy
z pożytkiem dla najbliższego
środowiska. W spotkaniu
uczestniczyli m.in. starosta
Ta d e u s z Ł a z o w s k i ,
prezydent miasta Andrzej
Czapski i wójt naszej gminy
Wiesław Panasiuk.
9 lutego
Uczniowie PG ze Swór
uczestniczyli w balu gimnazjalnym, który wypadł nad
podziw udanie i zrobił na
młodych duże wrażenie.
Uczestniczyła w nim
sekretarz gminy Grażyna
Majewska.
12 lutego
W budynku Urzędu Gminy
zorganizowano pierwszą
w tym roku wspólną sesję
z udziałem sołtysów. Zapoznali się oni z osiągnięciami
gminy w roku ubiegłym oraz
planami inwestycyjnymi na
rok bieżący.
19 lutego
Władze gminy unieważniły
przetargi, ogłoszone dla firm
zainteresowanych budową
dróg w: Grabanowie,
Ciciborze Dużym,
Rakowiskach i Styrzyńcu.
Kosztorys wykonany na
podstawie stawek z ubiegłego roku zakładał przeznaczenie na ten cel 460 tys. zł,
a startujące w przetargu

firmy zażądały prawie trzykrotnie wyższych kosztów.
Teraz władze gminy zastanawiają się nad dalszym
postępowaniem. Rozwiązania mogą być dwa: poprosić
radnych o zwiększenie puli
wydatków albo zmniejszyć
zakres planowanych robót.
21 lutego
Wójt Wiesław Panasiuk
spotkał się w Roskoszy
z dyrekcją Europejskiego
Centrum Kształcenia i
Wychowania OHP. W rozmowach z Marcinem
Kopciewiczem i Mariuszem
Filipiukiem ustalono,
że OHP zaktywizuje działania i doposaży w sprzęt
istniejącą świetlicę socjoterapeutyczną. W codziennych
zajęciach (prawdopodobnie
od września br.) uczestniczyć będzie gromadka 30
dzieci z pobliskiego osiedla
pegeerowskiego. Zajęcia
odbywać się będą codziennie w godzinach
popołudniowych. Pieniądze
na ten cel może przyznać
gminie MEN z programu
„Świetlica-praca-staż”.
Wniosek w tej sprawie wójt
Wiesław Panasiuk skierował do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
22 lutego
Wójt W. Panasiuk spotkał
się z mieszkańcami

Sławacinka Starego
w sprawie odwodnienia
asfaltowej nawierzchni drogi.
Istniejące studzienki chłonne
nie odprowadzają dużych
ilości wody i tworzą się spore
rozlewiska. Dyskutowano
nad możliwościami
rozwiązania problemu. Tego
samego dnia odbyło się
spotkanie mieszkańców
Rakowisk w sprawie
gazyfikacji miejscowości,
planowanej w 2015 r.
23 lutego
W studium Celnym
bialskiego Rectus WOC
mi ał o m ie js ce spotkanie
inaugurujące powstanie
nowego kierunku.
Uczestniczył w nim wójt
Wiesław Panasiuk.
Chwilowy brak możliwości
prawnych do otwarcie
planowanego kształcenia
techników pożarnictwa,
skłoniła kierownictwo
Studium do uruchomienia
naboru na kształcenie
techników BHP (ze
s p e c j a l n o ś c i ą
bezpieczeństwo pożarowe).
Nauka rozpocznie się
prawdopodobnie jesienią br.
28 lutego
Mieszkańcy Czosnówki na
zebraniu wiejskim dokonali
wyboru nowego sołtysa.
Został nim Jarosław
Abramowski. (g)

Zmiana
w terminach
odbioru
surowców
wtórnych
Harmonogram wywozu surowców wtórnych,
zamieszczony w 1 (styczniowym) numerze
Wiadomości Gminnych stracił aktualność. Decyzją
prezesa nowej spółki komunalnej Romana Metko
w marcu i kwietniu został wstrzymany odbiór surowców
wtórnych przez służbę komunalną. Nastąpi to dopiero
w maju. Szczegółowy, aktualny harmonogram
wywozu można zobaczyć na stronie internetowej
gminy Biała Podlaska. (a)
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Niech tajemnica Zmartwychwstania Pańskiego
niesie nieprzebraną radość
i napełnia otuchą w chwilach zwątpienia.
Zdrowych, pogodnych i prawdziwie rodzinnych
Świąt Wielkanocnych przy suto zastawionym
stole wszystkim mieszkańcom gminy
Biała Podlaska
życzą
Wiesław Panasiuk
Wójt Gminy Biała Podlaska
Dariusz Plażuk
Przewodniczący Rady Gminy

Znaczenie wielkanocnej święconki
Wielka sobota kojarzy się
z dniem pogrzebu
pańskiego. W kościele
katolickim jest dniem
żałoby, postu i oczekiwania
na Wigilię Paschalną.
W Kościele i naszej tradycji
Wielka Sobota to dzień
błogosławieństw. Tego dnia
kapłani święcą pokarmy
wielkanocne, wodę i ogień.
W dawnej Polsce kapłan
przybywał bryczką do dworu
wiejskiego, gdzie cała wieś
znosiła pokarmy w kobiałkach wyścielonych białymi
ręcznikami. Następnie
ustawiano je w półkole na
ziemi, po środku ustawiano
naczynie z wodą. Kapłan
święcił wodę oraz żywność,
które od tego czasu
przybierało nazwę
święconego. Wodę zabierano w butelkach do domostw. Obecnie święcenie
ma miejsce w kościołach.
Rodzaj święconych pokarmów zmieniał się na
przestrzeni wieków. Nigdy
jednak nie brakowało
w święconce jajek, uchodzących za symbol życia.
W koszyczku nie może też
zabraknąć baranka –
symbolu Chrystusa uformo-

wanego z ciasta, lukru lub
chleba. Baranek to też
symbol zwycięstwa życia
nad śmiercią oraz
odkupienia grzeszników,
przez śmierć Jezusa na

apostołów podczas ostatniej
wieczerzy. Symbolizuje
pomyślność oraz dobrobyt.
Do święcenia wystarczy
włożyć małą czerstwą
kromeczkę lub posma-

krzyżu, która dokonała się
w Wielki Piątek. Wędlina
w koszyczku ma zapewnić
zdrowie, płodność i dostatek
całej rodzinie. Święci się
przede wszystkim wyroby
wieprzowe, czyli kawałek
szynki, kiełbasy. Chleb
wkładamy na znak
przemiany, jaka dokonała się
podczas Wielkiego
Czwartku. Wtedy Chrystus
przemienił swoje ciało
w chleb, częstując nim

r owaną masłem. Ciasto
pojawiło się w koszyczkach
stosunkowo niedawno.
Najczęściej wkładamy do
koszyka niewielką babeczkę. Bardzo ważne w tradycji
jest jednak to, aby ciasto
przygotować samodzielnie,
ponieważ symbolizuje nasze
umiejętności i sprzyja ich
pogłębianiu. Nie ma
większego znaczenia czy
będzie to drożdżowe ciasto
czy lukrowana miniaturka.

Chrzan to przede wszystkim
oznaka ludzkiej siły. Jest
pikantny w smaku i wyciska
z oczu łzy. Najlepiej, gdy jego
korzeń jest w kawałku. Kroi
się go później na cienkie
plasterki i częstuje gości.
Chrzan może też być starty
i wymieszany z jajkiem i ze
śmietaną. Sól to symbol
prostoty życia. Głównym jej
zadaniem jest dodanie
potrawom smaku oraz
ochrona przed zepsuciem.
Posiada również właściwości oczyszczające.
Według pradawnych wierzeń
odstraszała zło i siły
nieczyste. Pieprz odwołuje
się do symboliki gorzkich
ziół. Zazwyczaj święci się go
w zmielonej postaci. Można
posypać nim jajka, którymi
podzielimy się podczas
śniadania. Oprócz potraw,
bardzo ważne jest również
miejsce na bazie oraz
bukszpan. Ich zielony kolor
odwołuje się do nadziei.
Bukszpan to nadzieja
c h r z e ś c i j a n n a
zmartwychwstanie i nieskończoność ich życia.
Wierzbowe bazie według
pradawnych wierzeń zapewniają nagrodę w niebie. (g)
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Porządkowanie nazewnictwa
Czasami oficjalny zapis w dokumencie nie zgadza się
z tym powszechnie używanym. Z takim przypadkiem
spotykają się mieszkańcy dwóch miejscowości w naszej
gminie. W początkach lutego pracownicy Urzędu Gminy
przeprowadzili konsultacje w sprawie zmiany nazw
miejscowości Sławacinek Stary i Sławacinek Nowy.
Urzędowo bowiem w zapisach ministerialnych widnieje
nazwa Stary Sławacinek, a w powszechnym użyciu
Sławacinek Stary, urzędowa jest nazwa Nowy Sławacinek,
a na co dzień mówi się Sławacinek Nowy. Konsultacje miały
być odpowiedzią na pytanie, jaką nazwę preferują
mieszkańcy i jakiej nazwy powinno się używać w pismach
urzędowych. Wbrew pozorom, odpowiedzi na tak
postawione pytania są szalenie ważne. Okazać się
mogłoby, że dowody osobiste, prawa jazdy, legitymacje
i inne dokumenty zawierające adres tracą ważność.
Uporządkowanie sprawy nazw miejscowości jest także
pierwszym etapem do przeprowadzenia konsultacji
w sprawie nadania nazw ulicom w Sławacinku Starym.
23 lata temu zarządzeniem ówczesnego ministra
administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska
ustalony został wykaz urzędowych nazw miejscowości
w Polsce. W wykazie tym dla miejscowości Sławacinek Stary
i Sławacinek Nowy istnieje nazwa Stary Sławacinek i Nowy
Sławacinek. Aby więc doprowadzić do zgodności z nazwą
funkcjonującą w gminie, niezbędna będzie zmiana urzędowej
nazwy miejscowości Stary Sławacinek na nazwę Sławacinek
Stary oraz Nowy Sławacinek na Sławacinek Nowy,
powszechnie używane w obiegu miejscowym. Celem
konsultacji było zebranie opinii mieszkańców na temat
zmian nazw tych miejscowości. Mieszkańcy zdecydowali,
że wybierają obecnie funkcjonujące nazwy: Sławacinek Stary
i Sławacinek Nowy. Teraz ich opinie nabierają urzędowego

charakteru. Omawiali je na wspólnej z sołtysami sesji (12
lutego) radni gminy Biała Podlaska. Opinie były
jednoznaczne. Trzeba ułatwiać, a nie utrudniać
mieszkańcom życie. Temat zmiany oficjalnej nazwy
Sławacinka Starego i Nowego trafiły do starosty bialskiego
i wojewody lubelskiego, a ci prześlą propozycje do ministra
administracji i cyfryzacji, aby zdążyć z terminem do końca
marca 2013 r. Nowa nazwa miałaby szansę obowiązywać od
1 stycznia 2014 r.
Aby znaleźć źródło urzędniczego błędu, należałoby się
cofnąć się o kilkadziesiąt lat. Na początku XX wieku na
zachód od Białej istniały dwie wsie: Sławacinek Nowy
i Sławacinek Stary. W 1928 roku część folwarku Sławacinek
Stary została przyłączona do Białej Podlaskiej. Od tego
momentu resztę folwarku nazywano po prostu Sławacinkiem.
Taki stan rzeczy przetrwał 50 lat, a w powszechnej
świadomości znów pojawiała się nazwa Sławacinek Stary.
W 1979 r. ponownie włączono część Starego Sławacinka do
Białej. Niestety, urzędnicy przygotowujący rozporządzenie
ministra administracji, gospodarki terenowej i ochrony
środowiska właśnie tak zapisali nazwę wsi nad Krzną.
Rok później ten sam minister uchwalił wykaz urzędowych
nazw miejscowości obowiązujący do dziś. W nim właśnie
znalazła się feralna nazwa, powtarzana później na
większości map i dokumentów. Przez 30 lat w świadomości
mieszkańców nic się nie zmieniło i mało kto zdawał sobie
sprawę, że powszechnie używane miano jest niepoprawne.
Ministerstwo administracji i cyfryzacji przygotowało
w ubiegłym roku nowy wykaz nazw, w którym powtarzana
jest wersja z przymiotnikiem na początku. Teraz trzeba to
wreszcie uporządkować. (g)

Uporządkują i uhonorują
miejsca męczeństwa
Ubiegłoroczne, opisywane przez nas akcje porządkowania mogił żołnierskich w Kaliłowie i lesie Pustolegi pod Husinką stały
się początkiem godnego upamiętnienia poległych, na które czekano od końca II wojny światowej. W tym roku oba miejsca
otrzymają efektowne pomniki.
W styczniu br. na zaproszenie na zaproszenie Związku Młodzieży Wiejskiej do Białej Podlaskiej przyjechała ekipa
białoruskich działaczy zainteresowanych podtrzymywaniem dobrych kontaktów. W jej składzie znaleźli się m.in. Władzimir
Bazanow i Viktor Valiushytskij, deputowani parlamentu Republiki Białoruś, Hienadziy Borisiuk wiceprzewodniczący
Urzędu Miasta Brześcia, Władzimir Iwanow, przewodniczący Związku Młodzieży w Brześciu i Andrzej Sawczuk ze Związku
Kolejarzy Białorusi w Brześciu. Spotkanie z przedstawicielami strony polskiej miało miejsce w Konsulacie Republiki Białorusi,
a poprowadził je: konsul Aleksander Łozicki. Grzegorz Siemakowicz, Mateusz Ziomek, Marek Kuprianiuk i Czesław
Pikacz, inspektor ds. obrony cywilnej i przeciwpożarowej Urzędu Gminy Biała Podlaska, zaprosili gości na rozmowy do
Zielonej Szkoły w Porosiukach. Ustalono tam m.in. harmonogram prac do wykonania pomników pamięci w brzeskich
fabrykach.
- Krzyże wykonane będą ze stali nierdzewnej, a drut kolczasty, jakim zostaną oplecione, to oryginalny drut, wiszący wcześniej
na ogrodzeniu jednego ze stalagu w okolicach Białej Podlaskiej. Fragmenty ogrodzeń do dziś zachowały się na podwórkach i
posesjach nam współczesnych - mówi rzecznik starosty Grzegorz Siemakowicz. Strona Polska ma wykonać fundamenty
pod stelaże, na których zamontowane zostaną krzyże. Pomoc w tych pracach zadeklarowali członkowie ZMW i Urząd Gminy
Biała Podlaska. Pierwsze z planowanych do zamontowania krzyży pojawią się już wiosną w Kaliłowie. (a)
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GMINA Z BLISKA

Z obrad samorządu
Lutowa sesja Rady Gminy z udziałem sołtysów miała
w przeważającej części charakter informacyjny. Na początek
Mariusz Maksymiuk i Dariusz Chorąży zapoznali
zebranych z założeniami projektu „Zamieszkaj u nas”, który
być może skłoni emerytów z dużych miast do osiedlenia się
w atrakcyjnych miejscowościach naszej gminy.
Przewodniczący komisji problemowych przedstawili
zebranym plany pracy komisji na rok bieżący.
Przewodnicząca komisji interdyscyplinarnej ds. przemocy
domowej Katarzyna Wasilewska zaprezentowała roczne
zestawienie pracy członków zespołu oraz efekty ich pracy.
Radni jednogłośnie przyjęli rezygnację Doroty Maksymiuk
z funkcji sołtysa wsi Czosnówka i zarządzili wybory nowego
sołtysa pod koniec lutego. Pozytywnie wypowiedzieli się
również za zmianą zwyczajowych nazw Sławacinek Stary
i Sławacinek Nowy. Po akceptacji ministerstwa administracji
i cyfryzacji zaczną one oficjalnie obowiązywać od nowego
2014 r.
O opinię członków rady w istotnej sprawie poprosił Stanisław
Tarasiuk, księgowy jedynego w gminie niepublicznego
ośrodka zdrowia w Sworach. Zgodnie z umową zwartą do
końca br. z Gminnym Zakładem Komunalnym, ośrodek płacił
za wynajem 139 mkw w budynku gminnym czynsz po 2,46 zł
za 1 mkw. Z chwilą przekształcenia GZK w spółkę, lokal

Dofinansowanie
zbierania pojazdów
wycofanych
z eksploatacji
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela gminom i powiatom finansowego
wsparcia w akcji zbierania pojazdów wycofanych
z eksploatacji. Uznano bowiem, że lepiej będzie jeśli
znajdą się one na stacjach demontażu lub
złomowiskach, niż porzucone gdzieś w polu, lesie, na
łące. Dofinansowanie do zbierania nieużywanych
pojazdów następuje proporcjonalnie do liczby sztuk
wycofanych z użycia. Fundusz dofinansowuje
jednostki samorządu w kwocie 4 tys. za jeden pojazd.
Dofinansowanie przekazywane jest za zbieranie
pojazdów zaliczonych do kategorii M1 (czyli służących
do przewozu osób nie więcej niż 8) lub N1 (używanych
do przewozu ładunków z masą nieprzekraczającą
3,5 ton), określonych w przepisach o ruchu drogowym
oraz trójkołowe motorowery. Za zebrane porzucone
przez właścicieli pojazdy oraz przekazane do
demontażu w minionym 2012 r. można wystąpić
z wnioskiem o dofinansowanie najpóźniej do końca
lipca br.
Narodowy Fundusz próbuje oszacować liczbę
składanych w tym roku wniosków o dofinansowanie
oraz liczbę pojazdów przekazanych stacjom
demontażu. Dlatego zwrócił się do gmin i powiatów
o informacje ile pojazdów zostało wycofanych z użycia
w minionym roku. (x)

przeszedł pod zarząd Urzędu Gminy, a najemca otrzymał
nową fakturę ze stawką 3,20 zł za metr. Księgowy ośrodka
twierdzi, że liczba pacjentów systematycznie kurczy się
(w ostatnich latach ubyło 400 osób), a koszty utrzymania tak
potrzebnej ludziom placówki rosną. Dlatego postulował,
aby do końca 2013 r. utrzymać czynsz na ubiegłorocznym
poziomie. Poparła go wiceprzewodnicząca rady Bożena
Sawczuk. W budynku tym znajduje się remiza strażacka,
biblioteka i pracownia tańca Gminnego Ośrodka Kultury,
a także gabinety stomatologiczny i rehabilitacyjny. Gdyby
zdecydowano się na obniżenie wielkości stawki czynszu,
należałoby uwzględnić nie tylko ośrodek zdrowia. Stąd
propozycja przewodniczącego rady Dariusza Plażuka,
aby ustalić stawkę na poziomie 3 zł za metr. W głosowaniu
11 radnych (przy 3 wstrzymujących się od głosu)
opowiedziało się za utrzymaniem dotychczasowej stawki
2,46 zł. Wójt Wiesław Panasiuk przedstawił główne zadania
inwestycyjne w roku bieżącym i odpowiedział wyczerpująco
na pytania oraz interpelacje radnych dotyczące m.in.
naprawy drogi w Sycynie (gdzie w ubiegłym roku budowany
był wodociąg) oraz opracowania założeń technicznych nitki
wodociągu w Husince. (g)

Ważne dla podatników

PIT-y
w formie
elektronicznej
Urząd Skarbowy zachęca podatników do skorzystania
z łatwej formy składania rocznych zeznań podatkowych
w formie elektronicznej. W tym celu należy: pobrać ze strony
ministerstwa finansów odpowiedni interaktywny formularz
i zapisać go na dysku twardym komputera; następnie wypełnić
formularz deklaracji i wysłać do aplikacji Systemu
Przyjmowania Elektronicznych Dokumentów (narzędziaE-Deklaracje- podpisz i wyślij); podpisać dokument danymi
autoryzującymi; podać numery PESEL lub NIP, imię, nazwisko
i datę urodzenia; wpisać kwotę przychodu wskazaną
w zeznaniu podatkowym (np. PIT-37) lub rocznym obliczeniu
podatku dochodowego (np. PIT-40).
Należy zachować numer referencyjny, wygenerowany po
wysłaniu dokumentu. Ten unikalny identyfikator potrzebny jest
do pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Numer
referencyjny zapisywany jest również na formularzu w sekcji
„komunikacja z ministerstwem finansów”. Trzeba pobrać
Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Wtedy prawidłowo
złożony dokument zyska status 200- przetwarzanie
dokumentu zakończone poprawnie. Następnie wyświetlić
Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Dane z dokumentu
wydrukować albo zapisać na dysku swego komputera.
System e-Deklaracje jest bezpieczny i bezpłatny. Formularze
należy pobrać ze strony www.e-deklaracje.gov.pl. (x)
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ROLNICTWO
Z wizytą w Krzymowskich

Produkuje prawie 1200 ton żywności
Nowoczesna gospodarka
zmusza do zmiany tradycyjnego myślenia o hodowli
kilku świnek albo stadka
drobiu, jakie spotykało się
kiedyś w wiejskich obejściach. Ubojnie i masarnie
oczekują na dostawy w tysiącach sztuk, a takie ilości
mogą zapewnić tylko wyspecjalizowane tuczarnie, spełniające unijne wymogi

jest to dzięki automatycznemu karmieniu i pojeniu.
Komputerowe sterowanie
procesami hodowlanymi
uzmysławia jak daleko
technika zmieniła obraz
rolnictwa. Bez automatycznego zadawania paszy
i regulowania temperatury
w kurnikach nie dałoby się
osiągnąć takich wyników.
- Mam 50 ha ziemi, a wyko-

do zakładów mięsnych
w Wierzejkach sztuki
powyżej 120 kg wagi. Jeśli
trafię na zdrowy genetycznie
rzut, upadki zdarzają się
sporadycznie – twierdzi
hodowca.
Przygodę z hodowlą na skalę
przemysłową rozpoczął 19
lat temu od budowy na
własnej działce jednego
kurnika. Mógł pomieścić 10

rozsądnie niczym w kombinacie, który ma niewielkie
przerwy na dezynfekcje
pomieszczeń i sprowadzenie
kolejnej partii ptactwa.
Początkowo trzymał
kurczęta przez 8 tygodni.
Obecnie przy bardziej wydajnych paszach wystarcza 6
tygodni, aby brojler osiągnąć
wagę 2,5 kg.
Zamiłowanie do hodowli

weterynaryjne i sanitarne.
Na takie tuczarnie stać
zaledwie niektórych rolników, nie obawiających się
ryzyka, zaciągania wielotysięcznych kredytów na
budowę potężnych hal
i sporych wydatków na
zakup pasz gwarantujących
szybki przyrost wagi. Tucz
prosiąt i brojlerów nie
wymaga teraz licznej obsługi
ludzkiej, lecz sprawnego
zarządzania i dobrze
zorganizowanego systemu
karmienia zwierząt.
Artur Domański, rolnik
z Krzymowskich dowodzi
czynem, że jedno i drugie
opanował do perfekcji. Jego
ferma hodowlana może
dostarczyć rocznie blisko
1360 ton mięsa najwyższej
jakości. Wierzyć się nie chce,
że gospodarstwo hodujące
w skali roku ponad 1,5 tys.
sztuk tuczników i prawie
400 tys. sztuk kurcząt
prowadzą ba co dzień
zaledwie 3 osoby. Możliwe

rzystuję ją w całości na
uprawę jęczmienia, kukurydzy i pszenżyta. Tylko po to,
aby mieć karmę dla zwierząt,
choć i tak nie obywam się
bez zakupu coraz droższych
koncentratów paszowych.

tys. sztuk piskląt. Domański
nie ukrywa, że zdecydował
się na taki krok pod wpływem
rad i doświadczeń teścia,
który z powodzeniem
hodował drób.
Pierwszy kurnik wydawał się

Warchlaki kupuję w wadze
od 14 do 30 kg, a po trzech
miesiącach intensywnego
dokarmiania sprzedaję

eksperymentem. Dziś na
eksperymenty nie ma czasu
ani sposobności. Wszystko
musi odbywać się planowo,

drobiu pogłębiła budowa
drugiego kurnika na 20 tys.
sztuk, a niedawno otwarta
została trzecia hala umożliwiająca jednoczesny tucz
36 tys. kurcząt. Jednodniowe
puchate pisklęta dostarcza
do Krzymowskich firma
Superdrob z Karczewa pod
Warszawą. Ta sama, która
po 6 tygodniach odbiera
okazałe wagą brojlery do
uboju. W czasie jednego
tylko cyklu hodowlanego
kurczęta zjadają ponad 100
ton paszy. Podaje je im tylko
jedna osoba, ale do wyłapania takiego stadka i zapakowania do ciężarówek
potrzeba co najmniej 15 osó.
Wtedy w gospodarstwie
Domańskich robi się gwarno.
- Mogłem pozostać przy
tuczu drobiu, ale zawsze
kusiło mnie zdobywanie
doświadczeń. W siedem lat
od postawienia pierwszego
kurnika zdecydowałem się
na tucz warchlaków.
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Pierwsza chlewnia umożliwiła hodowlę 220 sztuk na
raz, druga 550 sztuk. To już
jest spore wyzwanie.
Prosięta karmione są
w pomieszczeniach rusztowych i wymagają tylko trzech
miesięcy tuczu. Warchlaki
kupuję u stałego dostawcy,
który sprowadza je z Danii.
Są zdrowe i gwarantujące
wysoka mięsność – dodaje
A. Domański.
Przy tak rozwiniętej produkcji
niezbędna jest stała opieka
sanitarna i weterynaryjna.
Koszty utrzymania tylu sztuk
ptactwa i tuczników są
bardzo poważne, bo oprócz

Wiadomości Gminne
pasz (stanowiących
podstawę tuczu) właściciel
wydaje mnóstwo na energię
elektryczną.
- P o z lic z en iu kosztów
miesięcznego utrzymania
pięciu obiektów mogę
powiedzieć, że w hodowli nie
zarabia się kokosów. Ceny
skupu pozostają na granicy
opłacalności i jeśli wychodzimy na swoje, to właśnie
kosztem znacznej ilości
zwierząt. Gdyby dwa poprzednie kurniki gwarantowały zadowalające zyski,
pewnie nie zdecydowałbym
się na budowę trzeciego.
Wydałem na ten cel ponad

2 mln. zł. Mało kto zdaje
sobie sprawę, ile czasu,
energii i starań wymaga
utrzymanie takiego gospo-
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darstwa. Pracujemy tutaj na
okrągło – dodaje hodowca
z Krzymowskich. (g)

Pomysł na rozwój Białej Podlaskiej, okolicznych miejscowości i powiatu

Zamieszkaj u nas

Na początku br. ruszył
projekt „Zamieszkaj u nas”,
skupiający się na ułatwieniu
migracji emerytów z dużych
miast do Białej Podlaskiej
i okolic. Pomysłodawcy
i samorządy starają się
przekonać przyszłych mieszkańców, że pomysł warty jest
upowszechnienia. Dlatego
12 lutego podczas wspólnej
sesji Rady Gminy z udziałem
sołtysów zaprezentowano
założenia szerszemu audytorium. Inicjatywa stanowią
alternatywę dla osób, które
chcą mieszkać komfortowo
i nowocześnie za cenę
nieporównywalnie mniejszą,
niż w Warszawie, Poznaniu,
Krakowie czy na Śląsku.
- Zamieszkaj u nas to projekt
społeczny wynikający
z wnikliwej obserwacji
otaczającej rzeczywistości.
To projekt adresowany
do osób już myślących
o spokojnym, komfortowym
życiu na emeryturze z dala
od wielkomiejskiego zgiełku,
spalin czy pośpiechu. To też
projekt dla osób, które

w swoim życiu kierują się
zasadami ekonomii, szanują
swoją pracę i ciężko
zarobione pieniądze - mówi
Dariusz Chorąży, współtwórca projektu.
- Nie wymyśliliśmy niczego
nowego. Złożyliśmy tylko
w całość to, co widzimy
dookoła. Mamy miasta
i gminy, w których firmy
deweloperskie budują nowoczesne, tanie i wygodnie
mieszkania i domy. Zaproponujmy je warszawiakom
i ślązakom na początek. Oni
już się w naszym regionie
pojawiają. Zaczęło się od
wykupu dacz nad Bugiem
kilkanaście lat temu. To byli
pierwsi osadnicy. Jeśli uda
się nam przekonać do
Zielonego Podlasia i mikroklimatycznej Lubelszczyzny
sto albo dwieście osób,
potrzebne będą kolejne
mieszkania i domy, sklepy,
firmy usługowe, całe
otoczenie kulturalnosocjalno-bytowe osiedli. To
nowe miejsca pracy dla
młodych ludzi z naszego
terenu - opowiada
o projekcie Mariusz
Maksymiuk.
Nowy mieszkaniec liczyć
będzie mógł na pomoc
indywidualnego konsultanta,
odwiedziny lekarza,

pielęgniarki, wolontariuszy,
specjalne zniżki na liczne
usługi związane z codziennym życiem. Szkoły wyższe,
szpitale i zakłady opieki
zdrowotnej z Białej
Podlaskiej i Międzyrzeca
Podlaskiego, banki, firmy
ubezpieczeniowe, notariusze i prawnicy, firmy usługowe i handlowe, taksówki
i komunikacja mają szansę
na uzyskanie nowego
klienta. Jest to wymagający
kl ie nt, który w lokalną
gospodarkę może dać nowy
zasób gotówki.
- Mamy obecnie kilkanaście
lokalizacji na terenie miasta
Biała Podlaska, Międzyrzec
Podlaski, Terespol oraz gmin
Biała Podlaska i Terespol. To
kilkaset mieszkań i domów.
Istnieje też rynek wtórny. To
dodatkowe kilkadziesiąt
mieszkań rocznie. Jeśli
projekt dopięty zostanie do
ostatniego guzika i zacznie
funkcjonować, zamierzamy
eksportować pomysł na inne
preferencyjne regiony
Polski. Także nie chcielibyśmy się zamykać na
mieszkańcach Warszawy
czy Śląska. Jest kilka dużych
miast w Polsce, z których to,
wielu emerytów chciałoby
wyjechać i zamieszkać

w spokojnej i taniej okolicy
a w dodatku z oferowaną
opieką i pomocą - stwierdza
Mariusz Maksymiuk.
- Być może znaleźliśmy
właśnie świetną możliwość,
z której Podlasie może
a nawet powinno skorzystać.
Zaprośmy do siebie innych.
Sami też nauczymy się
nowych rzeczy, rozruszamy
naszą gospodarkę, pojawią
się nowe firmy, nowe potrzeby usługowe. To szansa dla
naszych studentów i ludzi
młodych, aby tu pozostali.Mamy niepowtarzalne atuty.
Spróbujmy je sprzedać
innym. - podsumowuje
Dariusz Chorąży, a Mariusz
Maksymiuk dodaje: - Głośno
było w Europie o pewnej
gminie w Skandynawii, która
za darmo rozdawała działki
budowlane, aby tylko przyciągnąć do siebie nowych
mieszkańców. My dysponujemy nieco innymi możliwościami. Wcale nie jest
jednak powiedziane, że radni
miast i gmin nie mogą
wprowadzić ulg i preferencji
podatkowych dla nowo
osiadających tutaj mieszkańców innych regionów
Polski. (a)
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Bezpieczeństwo uczniów z Woskrzenic
Uświadamianie uczniom potrzeby zachowania rozsądku
i zasad bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów
zimowych i organizowania zabaw na świeżym powietrzu,
a także podczas poruszania się po ulicach i drogach
publicznych jest obowiązkiem szkoły. Dlatego 8 lutego,
na trzy dni przed rozpoczęciem ferii, w Szkole Podstawowej
w Woskrzenicach Dużych odbyło się spotkanie z byłym
policjantem Zdzisławem Kozłowskim oraz zastępcą
dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
Arkadiuszem Maksymiukiem, poświęcone
bezpieczeństwu dzieci podczas zabaw zimowych. Dyrektor

w y p a dku. Większość tragicznych wypadków jest
następstwem lekkomyślności i lekceważenia niebezpieczeństwa. Ważne jest, aby małe dzieci wiedziały jak
należy się zachować
w sytuacji zaistniałego niebezpieczeństwa, znały numery telefonów alarmowych i sposób
powiadamiania dorosłych o nieszczęśliwych zdarzeniach.
Spotkanie to połączone było także z rozstrzygnięciem
konkursu plastycznego „Bezpieczna droga do szkoły”,
którego organizatorem była Ewa Mierzejewska–
Wojtkowska. Wszyscy uczestnicy zmagań plastycznych
otrzymali nagrody, których fundatorem był Wojewódzki

Maksymiuk przybliżył uczniom działalność Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego, zaś szef Klubu Motocyklowego
Grom w ciekawy, obrazowy sposób opowiadał
o niebezpieczeństwach czyhających na młodych
użytkowników drogi. Uczulał na właściwe poruszanie się po
nich, prawidłowe przechodzenie przez ulicę oraz bezpieczne
zabawy z dala od ruchliwych ulic. Niezwykle istotne jest stałe
uświadamianie młodym ludziom, że brawurowa jazda na
nartach, korzystanie z lodowisk na zmarzniętych rzekach
i zbiornikach wodnych, poruszanie się po poboczach
ruchliwych szos bez należytego oznaczenia się odblaskami
lub światłem niesie ze sobą ryzyko nieszczęśliwego

Ośrodek Ruchu Drogowego. Arkadiusz Maksymiuk wręczył
laureatom pakiety brd (smycz odblaskowa, brelok
pulsacyjny, koszulka T- shirt, torba rowerowa). Otrzymali je:
Szymon Kozik z klasy I za I miejsce, Łukasz Koszołko
z klasy I za II miejsce oraz Ewelina Kaździoł z klasy III
i Laura Wasiluk z klasy II za III miejsce. Pozostali uczestnicy
konkursu otrzymali książki o tematyce poświeconej
bezpieczeństwu: „Sam wracam do domu” i „Sam dbam
o swoje bezpieczeństwo”. Spotkanie minęło w ciepłej
i przyjaznej atmosferze, a informacje i udzielone przestrogi
dotyczące bezpieczeństwana pewno pozwolą wszystkim
uczniom w dobrym zdrowiu powrócić do szkoły. (a)

Kolejna uczennica z Cicibora Dużego
laureatką konkursu polonistycznego
Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Ciciborze Dużym może poszczycić się kolejną
laureatką wojewódzkiego konkursu polonistycznego organizowanego przez Lubelskie
Kuratorium Oświaty. W ubiegłym roku szkolnym tytuł laureatki zdobyła Aleksandra
Dobrolińska, natomiast w bieżącym, uczennica klasy VI Julia Młodzianowska.
Konkurs prowadzony jest w trzech etapach (szkolny, okręgowy i wojewódzki). Wymaga od
uczestników wysokiej kompetencji czytelniczej, umiejętności wnikliwej interpretacji utworów,
a także umiejętności samodzielnego wnioskowania i poprawnego wypowiadania się
w różnych formach. Dzięki zdobyciu tytułu laureata, Julia zostanie zwolniona ze sprawdzianu
kończącego klasę VI. To niewątpliwie sukces uczennicy oraz duże osiągnięcie pedagogiczne
nauczycielki języka polskiego Doroty Pawluczuk, przygotowującej ją do startu w konkursie,
a także szkoły. Tym bardziej, że Julia, jako jedyna uczennica z gminy Biała Podlaska zajęła tak
wysoką lokatę. Gratulujemy. (p)
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Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych

Pyszny bal karnawałowy z babciami
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Woskrzenicach
Dużych z niecierpliwością

„Rzepkę” Juliana Tuwima,
przygotowaną pod
kierunkiem Małgorzaty

piosenki dedykowane
babciom i dziadkom,
w y w o ł u j ą c s e r d e c z n y,

ręcznie wykonane upominki.
Miłą niespodziankę sprawił
zespół śpiewaczy Wrzos,

czekali 28 stycznia. Wtedy
właśnie miała miejsce zabawa karnawałowa połączona
z obchodami Dnia Babci

Dawidziuk.
W scenerii babcinego
pokoiku i przydomowego
ogródka, wnuczęta zastana-

i Dziadka. Na uroczystość
licznie przybyli honorowi

wiały się, jak pokonać okazałą rzepę. Profesjonalizm

uśmiech. Na zakończenie
artystycznych popisów
wystąpił zespół wokalny
prowadzony Ewę
M i e r z e j e w s k ą Wojtkowską. Uczennice
klasy III i IV w śpiewający
sposób dziękowały najbliższym za okazywaną im
miłość, życzliwość, bajeczki
opowiadane na dobranoc,
jak również pachnące
ciasta. Wyrazem miłości,
wdzięczności i szacunku dla
ukochanych babć powinno
być, zgodnie ze słowami
piosenki, nazwanie ulicy
„Uliczką babci”, gdyż
„w spisie ulic takiej nazwy

goście: babcie i dziadkowie
uczniów. Towarzyszył im
miejscowy zespół śpiewaczy
Wrzos. Część artystyczną
rozpoczęły dzieci z koła
teatralnego, wystawiając

młodych aktorów zachwycił
w i d z ó w. N i e m n i e j s z e
emocje wywołał występ
najmłodszych latorośli, które
razem z wychowawczynią
Dorotą Kostyrą wykonały

j e s z c z e b r a k ” . Ta k ą
deklarację złożyła Julitka
Kalichw piosence „Uliczka
babci”. Po gromkim „Sto lat”
w wykonaniu uczniów wręczono gościom własno-

uświetniając uroczystość
piosenkami ludowymi. Nie
zabrakło słodkiego
poczęstunku. Faworki,
różyczki, ciasteczka
i pierniczki smakowały
wszystkim. Dodać należy,
że smakołyki przygotowały
panie z obsługi szkolnej.
Wreszcie można było
poszaleć na parkiecie.
Wodzirej Wojtek w wiadomy
sobie sposób umiał porwać
do tańca dzieci i dorosłych.
Zabawa była wyśmienita.
Finałem uroczystości była
wizyta Mikołaja, który nie
zapomniał o uczniach szkoły
i wręczył im miłe paczki.
Uczestnicy
balu zgodnie
stwierdzili, że
impreza udała
się na medal.
Dzień ten na
długo zostanie w pamięci. Jedna
z sentencji
Flauberta
głosi: „Serce
j
e
s
t
bogactwem,
które się nie
sprzedaje ani
nie
kupuje,
ale które się
ofiaruje”.
Dlatego też
dziękujemy babciom
i dziadkom za bezgraniczną
miłość, dobroć i ciepło
i życzymy Im dużo, dużo
zdrowia oraz długich lat
życia. (a)
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Szkoła w Sławacinku Starym

Pamiętali o święcie babci i dziadka
22 stycznia br. w Szkole Podstawowej w Sławacinku
Starym powitano wspaniałych gości. Byli nimi: babcie
i dziadkowie, zaproszeni przez swoje wnuczęta, nauczycieli
i dyrekcję placówki. Z okazji ich święta specjalnie

recytowały swoje role, śpiewały oraz składały życzenia.
Seniorzy z zachwytem wpatrywali się w swoje pociechy.
Dzieci wykonały dla swoich bliskich przepiękne laurki
w serduszka i kwiatuszki. Po występach, przy słodkim

przygotowano dla nich przedstawienie oraz poczęstunek
w postaci ciasteczek-serduszek. Babcie i dziadkowie
ukradkiem ocierali łzy wzruszenia, gdy kochane wnuczęta
pięknie zaprezentowały się niczym prawdziwi artyści
w przedstawieniu „Czerwony Kapturek inaczej” oraz
śpiewając piosenki i recytując wierszyki nawiązujące do
Dnia Babci i Dziadka. Dzieci z wypiekami na twarzy

p o c zęstunku zaproszeni goście dzielili się swoimi
wrażeniami. Duma rozpierała ich serca, że mają tak
utalentowane wnuczęta. Nie zabrakło pamiątkowych
fotografii i dobrej zabawy. Taki artystyczny prezent
przygotowała z okazji ich święta najmłodsza grupa
przedszkolaków oraz uczniowie kl. I pod okiem
wychowawczyń Krystyny Giermańskiej i Anety Szydło. (a)

Plastyczny sukces uczennicy
z Woskrzenic Dużych
Ogólnopolski konkurs plastyczny „Zapobiegajmy
pożarom” zakończył się sukcesem uczennic Szkoły
Podstawowej w Woskrzenicach Dużych. Podczas eliminacji

miejsce w kategorii szkół podstawowych kl. IV-VI. 28 stycznia
br. siedzibie PSP w Białej Podlaskiej nastąpiło wręczenie
nagród laureatom eliminacji powiatowych. Monika odebrała

gminnych praca Moniki Zalewskiej z klasy VI zajęła trzecie
miejsce, zaś Grażyny Grunwald miejsce czwarte. Obie
prace zakwalifikowały się do kolejnego etapu. Wysiłek Moniki
Zalewskiej został doceniony podczas podsumowania
eliminacji powiatowych. Tu uczennica zdobyła pierwsze

nagrodę z rąk prezesa zarządu Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Tadeusza
Łazowskiego, starosty bialskiego. Jej praca będzie walczyła
o miejsce w finale. Podczas twórczej pracy uczennicę
wspierała nauczycielka Elżbieta Ceniuk. (a)
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Zapraszamy do konkursów Gminnego Ośrodka Kultury
Konkurs koronkarski
Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej do udziału
w rękodzieła artystycznego „Igłą malowane”. Jego celem
jest propagowanie rękodzieła ludowego z zakresu
koronkarstwa, oraz promocja regionalnych technik
koronkarskich i hafciarskich.
Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział
wszyscy chętni oceniani w dwóch kategoriach wiekowych:
dzieci do 15 lat oraz młodzież i dorośli. Kategorie prezentacji
prac: haft płaski, haft krzyżykowy, koronka, haft i koronka
jako element ubioru. Uczestnik przygotowuje dwie prace
konkursowe wykonane w ciągu ostatniego roku z jednej
wybranej przez siebie kategorii. Organizator nie pokrywa
kosztów związanych z nadesłaniem prac. Prace konkursowe
z kartą zgłoszeniową należy nadsyłać do 4 kwietnia br. na
adres:
Pracownia Koronkarstwa w Sitniku, Łukowce 2a,
21-500 Biała Podlaska lub GOK Biała Podlaska,
ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska. Rozstrzygnięcie
konkursu i wręczenie nagród nastąpi na uroczystym otwarciu
wystawy pokonkursowej 14 kwietnia br. w Pracowni
Koronkarstwa w Sitniku. oceniać będzie komisja
konkursowa. Uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe. Autor
najlepszych prac ( w każdej kategorii) otrzyma nagrodę
pieniężną. Najciekawsza praca zostanie zakupiona do
kolekcji pracowni.
Organizatorem konkursu jest: Gminny Ośrodek Kultury,
ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska,
e-mail:bokbp@vp.pl.
Kontakt: Alicja Sidoruk, tel: 516 200 805 / 83 345 60 02,
e-mail: klub.sitnik.gok@tlen
Konkurs krasomówczy
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do udziału III konkursie
krasomówczym „Jak to kiedyś na wsi bywało – zapomniane
historie”. Jego celem jest rozbudzenie zamiłowania do
pięknego mówienia, szacunku do kultury obyczajów i gwary
„po naszemu” oraz pozyskanie ciekawych materiałów
etnograficznych o nieopublikowanych zdarzeniach z czasów
wojennej wsi.
Konkurs ma charakter otwarty - mogą brać w nim udział
wszyscy chętni, oceniani w czterech kategoriach wiekowych.
Zasady prezentacji : - w wieku 7 – 12 lat do 5 min, - młodzież
w wieku 13 – 15 lat od 5 do 8 min, - młodzież w wieku 16 – 19
lat od 8 do 10 min, - dorośli od 10 do 12 min. Minimum
tolerancji czasowej do 30 sekund. Uczestnicy prezentować
się będą podczas gali 02.06.2013 w Pracowni Obrzędowości
i Gwary w Dokudowie.
Zgłoszenia należy nadsyłać do 17 maja 2013 na adres:
Pracownia Obrzędowości i Gwary Dokudów I 37,
21- 500 Biała Podlaska lub e-mail: kkdokudow@o2.pl
Przystępując do konkursu uczestnik dostarcza jeden
egzemplarz prezentowanego tekstu w formie pisemnej.
Nie podlega on zwrotowi, a treść może być wykorzystana
w późniejszym czasie przez zespół śpiewaczo-obrzędowy
"Lewkowianie" z Dokudowa.
Jury ocenia pracę według kryteriów:
• zgodność prezentowanych treści z tematyką konkursu,
• konstrukcję wypowiedzi,
• ogólną prezentację tematu,
• sugestywność wypowiedzi,

• bogactwo języka i jego barwność,
• dostosowanie tekstu do wieku występującego,
• kontakt ze słuchaczami.
Pamiętajmy, że jest to konkurs krasomówczy, a nie
recytatorski! Wypowiedzi powinny być spontaniczne,
sugestywne, zaprezentowane barwną i piękną polszczyzną
lub gwarą. Za każde z wymienionych kryteriów członkowie
jury mogą przyznać punkty w skali od 0 do 10 korzystając
z przygotowanych przez organizatora formularzy ocen.
Suma punktów przyznanych przez wszystkich członków jury
podzielona przez ich liczbę daje właściwą ocenę
poszczególnych uczestników. Za przekroczenie limitu czasu
odejmuje się 1 punkt od średniej ilości punktów. W przypadku
równej ilości punktów decyduje głos przewodniczącego jury.
Jury wybiera laureatów trzech pierwszych miejsc
uzasadniając swoją decyzję. Jury może przyznać również
wyróżnienia.
Organizator konkursu: Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej,
ul. Prosta 31, Pracownia Obrzędowości i Gwary
w Dokudowie, Dokudów I /37a, 21-500 Biała Podlaska.
Kontakt: Anna Bandzerewicz, tel. 516200807,
e-mail: kkdokudow@o2.pl
Konkurs tkacki
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w czwartym
przygranicznym konkursie tkackim „Tkactwo w dolinie Bugu
i Krzny”.
Konkurs kierowany jest osób zajmujących się tkactwem. Ma
charakter otwarty. Mogą w nim brać udział wszyscy chętni
oceniani w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci do 15 lat
oraz młodzież i dorośli.
Kategorie prezentacji prac:
I. Perebory i dywany (tradycyjnie wykonany wzór
zastosowany w strojach ludowych i dywanach)
II. Perebor (tradycyjnie wykonany wzór zastosowany
współcześnie)
III. Dowolna technika tkacka
Uczestnik przygotowuje dwie prace konkursowe wykonane
w ciągu ostatniego roku z jednej wybranej przez siebie
kategorii. Organizator nie pokrywa kosztów związanych
z nadesłaniem prac.
Prace konkursowe z kartą zgłoszeniową należy nadsyłać do
6 września 2013 na adres:
Pracownia Tkacka im. Stanisławy Baj, Hrud 121
21-500 Biała Podlaska lub Gminny Ośrodek Kultury,
ul. Prosta 3, 21-500 Biała Podlaska.
Rozstrzygnięcie konkursu wręczenie nagród odbędzie się na
uroczystym otwarciu wystawy pokonkursowej 28 września
br. Pracowni Tkackiej im. Stanisławy Baj w Hrudzie. Prace
oceniać będzie komisja konkursowa. Otrzymają nagrody
rzeczowe. Autorzy najlepszych prac (w każdej kategorii)
otrzymają nagrody pieniężne. Najciekawsza praca zostanie
zakupiona do kolekcji pracowni.
Organizator:
Ośrodek Kultury, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska.
e-mail: gokbp@vp.pl
Kontakt: Jolanta Zając tel. 516 200 806,
e-mail: kkhrud@interia.pl
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Ferie pełne pozytywnych wrażeń
Tegoroczne ferie zimowe należały do udanych. W zajęciach organizowanych przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury
uczestniczyło 220 dzieci i młodzieży z 12 miejscowości. Program proponowanych im zajęć tak był ułożony, aby w czasie
wolnym od nauki łączyć przyjemne z pożytecznym. Z wypowiedzi uczestników wynika, że nikt nie narzekał na nudę. Zajęcia w
świetlicach i pracowniach przeplatały się z działaniami ruchowymi na świeżym powietrzu, a znaczne ilości śniegu nie
pozwalały zapomnieć o zimie. Nie trzeba było jechać do Białki Tatrzańskiej, aby przyjemnie i udanie spędzić czas.
Plan zajęć w Dokudowie przewidywał wiele urozmaiconych działań. Uczestnikom przypadły do gustu wywiady z sędziwymi
mieszkańcami na temat wydarzeń II wojny i działania artystyczne. Wykonywano pisanki, stroiki kwiatowe i sowy plecione ze
sznurka. Wielką frajdę sprawiło samodzielne pieczenie ciastek. Smakowały wybornie.
Objazdowy klub kultury zawitał do dzieci w czterech miejscowościach: Czosnówce, Sławacinku Starym, Terebel i Wólce
Plebańskiej. Powodzeniem cieszyły się gry i konkursy plastyczne (ulubiony bohater z bajek), turniej ping ponga, a zwłaszcza
emocjonujący mecz piłki siatkowej rozegrany w Styrzyńcu. Agnieszka Borodiujuk odkrywała dzieciom sekrety ozdób z filcu.
W Perkowicach wykorzystano renomę kulinarną miejscowych pań, aby nauczyć się samodzielnego pieczenia kulebiaków.
W klubie kwitły zajęcia świetlicowe (m.in. gwiazdy karnawałowe), a na zewnątrz budowano zamek ze śniegu i rejestrowano
tropy zwierząt.
Zajęcia w Sitniku upłynęły dzieciom pod znakiem doskonalenie technik rękodzieła. Uczono się wykonywania lalek i stworków
z włóczki i wykorzystywania technik koronkarskich do wykonywania przydatnych w domu ozdób. Przed klubem trwała
rywalizacja na pomysłowe figury ze śniegu. Najbardziej udaną okazała się śnieżna forteca.
Swory zawsze słynęły z propagowania zdolności tanecznych. W ferie nie zabrakło, więc turnieju tańca disco. Powodzenie
miały zajęcia sportowe (zwłaszcza na lodowisku bialskiej szóstki) kulig do Franopola (za ciągnikiem z przyczepionymi
sankami i konkurs rzeźby śniegowej. Najlepszych nie ominęły dyplomy i upominki.
W Worońcuu zachęcano młodych do stosowania zasad ekologii w myśl hasła „Nim wyrzucić sortujesz”. Dziecięce patrole
ruszyły w teren z zamiarem obserwowania dymiących kominów, miejsc z przykrymi wyziewami, zaśmieconych przystanków,
drzew kaleczonych pinezkami, nieocieplonych bud dla zwierząt. Wszystkie plusy i minusy z rekonesansu zanotowane zostały
w specjalnym raporcie. Dzieci uczyły się tworzenia karmników dla ptaków i ozdób wielkanocnych (pisanki i kartki świąteczne).
Ferie w Woskrzenicach zapamiętane zostaną głównie za sprawą walentynkowego kuligu. Załoga stajni Wiosenny Wiatr
zorganizowała udany przejazd saniami, pozwoliła na treningi w siodle, ślizgi z górki i przygotowała plenerowe pieczenie
kiełbasek. (g)

W Worońcu powstały piękne ozdoby wielkanocne

A. Borodiujk odkrywała sekrety ozdób z filcu

Kreatywny recykling w Styrzyńcu

Aktorzy papierowego teatrzyku w Sworach

Nr 3

Wiadomości Gminne

Dzieci z Sitnika robiły stworki z włóczki
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Konkurs rzeźby śniegowej miał powodzenie w Sworach

Kulig młodych ze Styrzyńca

Kuligowe atrakcje w Woskrzenicach Małych

Ozdoby świąteczne wykonane w Dokudowie

Uczestnicy śniegowych uciech z Perkowic

Warsztaty tkackie w Hrudzie miały męskich zwolenników

Zajęcia w sitnickiej bibliotece
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Sprawozdanie przewodniczącej zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie

Przemoc
nie dotyka tylko najuboższych
Podczas wspólnej sesji
Rady Gminy i sołtysów 12
lutego, przewodnicząca
gminnego zespołu
interdyscyplinarnego
ds. przemocy w rodzinie
Katarzyna Wasilewska
przedstawiła sprawozdanie
roczne. Wynika z niego,
że w tym okresie wpłynęło od
mieszkańców 31 zgłoszeń.
Po sprawdzeniu przez
pracowników socjalnych
sytuacji rodzinnej powołano
25 grup roboczych w ramach
procedury „Niebieskiej
karty”. Sprawy, którymi
zajmowały się grupy robocze
to: dwadzieścia dwie sprawy
przemocy ze strony mężów,
dwie sprawy przemocy ze
strony ojca w stosunku do
córki i jej rodziny, jedna
sprawa przemocy ze strony
syna w stosunku do
rodziców, cztery sprawy
przemocy ze strony syna
w stosunku do matki, jedna
sprawa przemocy ze strony
matki w stosunku do córki
oraz jeden przypadek
przemocy. ze strony ojca
wobec dzieci i żony. Dziesięć
„Niebieskich kart” zostało
założonych przez pracowników socjalnych, dwie
przez pedagoga szkolnego,
pozostałe przez policję.
Głównym celem tychże
zespołów jest skuteczna
pomoc w przełamaniu
kryzysu i przywrócenie
osobom i rodzinom umiejętności prawidłowego
funkcjonowania. Jest to
praca zarówno z osobami
doznającymi przemocy oraz
stosującymi przemoc.
Posiedzenia grup roboczych
odbywały się w obecności
osób, co, do których istniało
podejrzenie, że są dotknięte
przemocą oraz osób, co do

których istniało podejrzenie,
że stosują przemoc.
Aktualnie wszystkie grupy
robocze funkcjonują i podejmują działania w zależności
od rodzaju sprawy.
W przypadku dziewięciu
„Niebieskich kart” procedura
została zamknięta, ponieważ przemoc w rodzinie
ustała.
Na podstawie obserwacji
członków zespołu zjawisko
przemocy w rodzinie jest
wynikiem wielu różnych,
nakładających się czynników, które prowadzą do
zachowań przemocowych
w stosunku do najbliższych.
Problem przemocy w gminie
Biała Podlaska nie występuje tylko w rodzinach
najuboższych. Osoby
doznające przemocy często
są zależne od sprawców.
Zależność ta może mieć
wymiar psychiczny, fizyczny
i ekonomiczny. W grupach
roboczych brali udział policjanci, pracownicy socjalni,
przedstawiciel punktu
i n f o r m a c y j n o konsultacyjnego ds. przemocy i choroby alkoholowej
w Białej Podlaskiej. Udział
tych osób był bardzo ważny.
Praca zarówno z osobami
doznającymi przemocy, jak
i stosującymi przemoc wymaga wielu skoordynowanych działań. Głównym
celem jest ustanie przemocy
w rodzinie poprzez zmianę
zachowań, ale i postaw osób
stosu-jących przemoc.
Osoby dotknięte przemocą
chętnie zgłaszały się na
posiedzenia grup roboczych.
Podczas posiedzeń otrzymywały informację, że nie są
same i możliwa jest zmiana
sytuacji. W środowisku lokalnym są osoby i instytucje,

które mogą udzielić im
potrzebnej pomocy. Realizując zadania zgodne z ustawą
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, członkowie
zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych
zauważyli pozytywne
rezultaty działań. Osoby
dotknięte przemocą, w większości przypadków zadowolone są z faktu, że ktoś
zainteresował się ich problemem. Niejednokrotnie dzięki
spotkaniom na grupach roboczych podniosły one swoją samoocenę i uwierzyły
w zmianę swojej sytuacji.
Zauważane są jednak
przypadki, w których osoby
pokrzywdzone boją się
zgłaszać po pomoc, są
zastraszone, niejednokrotnie przyzwyczajają się do
swojego położenia. Przemoc traktowana jest jako
rodzinna tajemnica, której
poznanie przez osoby obce
nie powinno mieć miejsca.
Środowisko również nie
chce mieszać się w sprawy
rodzinne sąsiadów. Istotnym
problemem, który zauważamy, jest zbyt długi okres
oczekiwania na sprawy sądowe w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie.
Często kończą się one wydaniem wyroku w zawieszeniu. Sprawcy przemocy nie
są odizolowani od ofiar,
wracają do domu, co utwierdza ich pewność siebie,
poczucie bezkarności i nieograniczonej władzy nad
ofiarami.
Z informacji uzyskanych
z Wydziału Wykonywania
Orzeczeń przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej
czterech sprawców z terenu
gminy Biała Podlaska zostało skazanych prawomoc-

nym wyrokiem w związku
z wystąpieniem przemocy
w rodzinie. Jeden ze sprawców odbywa karę pozbawienia wolności w związku
z wystąpieniem przemocy,
natomiast trzech pozostałych otrzymało wyroki
w zawieszeniu. Dwóch
sprawców przemocy zmarło.
Niezwykle ważne jest
wsparcie pracowników socjalnych, policji, kuratorów,
którzy są najbliżej osób
doznających przemocy, aby
sprawcy przemocy nie czuli
się bezkarni. Dlatego rodziny
są często monitorowane
w miejscu zamieszkania.
Osoby doznające przemocy
w wielu przypadkach uczestniczą w terapiach, które
pomagają im przezwyciężać
problemy w życiu codziennym, uczą się jak postępować z członkami rodzin
stosujących przemoc. Podziękowanie należy się
wszystkim członkom zespołu i grup roboczych za pracę
włożoną w pomoc osobom
ofiarom i sprawcom. Praca ta
wymaga wiele cierpliwości
i umiejętności oraz dużego
zaangażowania w problemy
innych osób. Przewodnicząca zespołu apeluje do
mieszkańców gminy o niepozostawanie biernym na
problem przemocy i informowanie członków zespołu
interdyscyplinarnego o niepokojących zjawiskach
zachodzących w rodzinach.
Obowiązkiem każdego obywatela jest reagowanie na
przemoc i problemy innych
ludzi. Osoba stosująca
przemoc nie może czuć się
bezkarnie. Musi odczuć brak
akceptacji dla swoich działań
zwłaszcza przez środowisko
lokalne. (x)
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
informuje
Świadczenia pomocy
społecznej udzielane są: na
wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela
ustawowego, innej osoby,
za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela
ustawowego. Wniosek
składa się w GOPS w Białej
Podlaskiej. Pracownicy
socjalni pracują w godzinach 7.30-15.30
(poniedziałek, wtorek,
środa, piątek). 8.00-16.00
(czwartek). Wniosek można
również złożyć w Gminny
Ośrodku Pomocy
Społecznej w Białej
Podlaskiej, ul. Prosta 31.
Kryteria dochodowe
mające wpływ na prawo
do świadczeń
Prawo do świadczeń
pieniężnych z pomocy
społecznej przysługuje:
- osobie samotnie
gospodarującej, której
dochód nie przekracza
kwoty 542 zł (jest to tzw.
kryterium dochodowe osoby
samotnie gospodarującej)
- osobie w rodzinie, w której
dochód na osobę nie
przekracza kwoty 456 zł
(jest to tzw. kryterium
dochodowe na osobę
w rodzinie)
- rodzinie, której dochód nie
przekracza sumy kwot
kryterium dochodowego na
osobę w rodzinie (tzw.
kryterium dochodowe rodziny) - przy jednoczesnym
wystąpieniu co najmniej
jednego z powodów uzasadniających przyznanie
świadczeń - podanych
wyżej. Kryterium dochodowe rodziny ustala się
mnożąc kwotę 456 zł przez
liczbę osób w rodzinie
(np. kryterium na rodzinę
3-osobową wynosi 1368 zł).
Pozostałe zasady:
*W systemie pomocy
społecznej przez rodzinę
rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione,

pozostające w faktycznym
związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
*Dochód ustala się w oparciu o kwoty netto, a w jego
skład wliczane są m.in.:
wynagrodzenie za pracę,
świadczenia ZUS, dodatek
mieszkaniowy, świadczenia
rodzinne, dochód z gospodarstwa rolnego (liczba
hektarów przeliczeniowych), otrzymywane
alimenty.
*Osobie odbywającej karę
pozbawienia wolności nie
przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej.
*Osobie tymczasowo
aresztowanej zawiesza się
prawo do świadczeń
z pomocy społecznej, a za
okres tymczasowego
aresztowania nie udziela się
świadczeń.
*Zgłoszenie się z wnioskiem
do pomocy społecznej nie
oznacza automatycznie,
że zostanie ona przyznana –
zgłaszane potrzeby muszą
odpowiadać celom i mieścić
się w możliwościach
pomocy społecznej.
*Warunkiem otrzymania
pomocy jest wykorzystanie
przez osoby/rodziny ubiegające się o pomoc własnych uprawnień, zasobów
i możliwości mających na
celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.
*Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do
współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji
życiowej.
Świadczenia pieniężne
Zasiłek stały
Jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe)
przysługujące na podstawie
art. 37 ustawy o pomocy
społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy
z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniają-

cym kryterium dochodowe
(dochód osoby samotnie
gospodarującej musi być
niższy od kwoty 542 zł, zaś
w przypadku rodziny –
dochód własny osoby
ubiegającej się o zasiłek
stały oraz dochód na osobę
w rodzinie musi być niższy
od kwoty 456 zł).
Zasiłek stały ustala się
w wysokości:
- w przypadku osoby
samotnie gospodarującej różnicy między kryterium
dochodowym osoby
samotnie gospodarującej
(542 zł) a dochodem tej
osoby, z tym, że kwota
zasiłku nie może być
wyższa niż 529 zł
miesięcznie
- z urzędu (tzn. bez
wniosku), ale za zgodą
osoby zainteresowanej.
- w przypadku osoby
w rodzinie - różnicy między
kryterium dochodowym na
osobę w rodzinie (456 zł),
a dochodem na osobę
w rodzinie.
Kwota zasiłku stałego nie
może być niższa niż 30 zł
miesięcznie. Świadczenie
to jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym
z budżetu państwa.
Zasiłek okresowy
Świadczenie przysługuje na
podstawie art. 38 ustawy
o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin
bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe
kryterium oraz zasobach
pieniężnych niewystarczających na zaspokojenie
niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę,
niepełnosprawność,
bezrobocie, możliwość
nabycia uprawnień do
świadczeń z innych
systemów zabezpieczenia
społecznego.
Zasiłek okresowy ustala się:

* w przypadku osoby
samotnie gospodarującej do wysokości różnicy między kryterium dochodowym
osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
z tym że kwota zasiłku nie
może być wyższa niż 542 zł
miesięcznie;
* w przypadku rodziny - do
wysokości różnicy między
kryterium dochodowym
rodziny a dochodem tej
rodziny.
Kwota tak ustalonego
zasiłku okresowego nie
może być niższa niż 50 %
różnicy między:
* kryterium dochodowym
osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
* kryterium dochodowym
rodziny a dochodem tej
rodziny.
Kwota zasiłku okresowego
nie może być niższa niż
20 zł. Okres, na jaki
przyznane zostanie to
świadczenie, ustala ośrodek
pomocy społecznej na
podstawie okoliczności
sprawy. Wypłata zasiłku jest
zadaniem własnym gminy,
dotowanym z budżetu
państwa. Świadczenie to
może być przyznane
w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie
albo rodzinie o dochodach
przekraczających kryterium
dochodowe, ale pod
warunkiem zwrotu części
lub całości kwoty zasiłku
(art. 41 ustawy o pomocy
społecznej).
Kontakt
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
ul. Prosta 31,
21-500 Biała Podlaska,
telefon 83 343 32 84,
fax 83- 343- 14- 25,
e-mail: gops@bialapodl.pl
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Zima z ptakami w Roskoszy

W ostatnią niedzielę stycznia, młodzież z Publicznego
Gimnazjum w Ciciborze Dużym, wraz z nauczycielami Ewą
Makowską i Grzegorzem Biegajło uczestniczyła

ogólnopolskiej akcji ekologicznej. Zimowe Ptakoliczenie.
Zorganizowano ją w Europejskim Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP w Roskoszy. W wycieczce wzięło udział
39 osób. Oprócz uczniów i nauczyciel byli też mieszkańcy

okolicznych miejscowości i radny Mirosław Mielnicki.
Przewodnikiem i fachowym doradcą był bialski ornitolog
Jarosław Mydlak. Jego ogromna wiedza pozwoliła określić
na podstawie pozostawionych śladów, jakie ptaki w danym
miejscu żerowały lub stały się ofiarą drapieżników.
Ze względu na niską temperaturę, możliwość obserwacji
była mocno ograniczona. Częściej znajdowano ślady
świadczące o obecności i żerowaniu określonych gatunków,
niż same ptaki. Uczestnicy zdołali zauważyć 87 ptaków,
reprezentujących 18 gatunków. Liczący byli doskonale
wyposażeni w sprzęt do obserwacji. Mieli lornetki, lunetę
oraz ptasie atlasy. Trasa wyprawy biegła alejkami parku,
jego obrzeżem, doliną rzeki Klukówki i wśród pobliskich
zabudowań. Do gatunków, które wzbudziły zainteresowanie
należały: myszołowy włochate, gile i jemiołuszki. Zdumienie
wzbudził puszczyk, który spoglądał z dziupli starej topoli.
W czasie przerwy gospodarze z centrum OHP zapewnili
młodzieży kiełbaski, herbatę, kiełbaski z grilla
i pomieszczenie z kominkiem. Można było posilić się nieco
i ogrzać przed dalszą wędrówką. Z wyprawy pozostały
niecodzienne wspomnienia, nowe znajomości i zadowolenie
z miło spędzonej niedzieli. Ze wstępnych wyników akcji
Ptakoliczenia w Polsce wiadomo, że najliczniej
obserwowanymi były: krzyżówka, bogatka i gawron. (em)

Warsztaty sowiarskie
Styczniowe Ptakoliczenie nie było ostatnim zimowym
spotkaniem ciciborskich gimnazjalistów z ptakami.
5 lutego odbyły się w szkole czterogodzinne warsztaty
sowiarskie. Ponad stu uczniów z gimnazjum i szkoły
podstawowej dowiedziało się o biologii, ochronie
i zagrożeniach różnych gatunków sów, a w szczególności
o sowie bytującej najbliżej człowieka, czyli płomykówce.
Prowadzący zajęcia ornitolog Jarosław Mydlak zadawał
uczestnikom pytania związane z sowami, pokazywał
ciekawe eksponaty, jakie udało mu się zebrać lub wykonać.
Każdy z uczestników miał możliwość dotknięcia sowich pór
i zapytania o ciekawostki dotyczące życia tych ptaków.
Uczniowie, którzy wykazali się największą aktywnością
w czasie zajęć, otrzymali od prowadzącego foldery
o płomykówce, naklejki i kalendarze związane z ptakami.
To były bardzo pouczające warsztaty. (em)

