Gminny Dzień Strażaka w Ciciborze Dużym

Efektowną oprawę miały
obchody Gminnego Dnia
Strażaka, zorganizowane 3
maja w Ciciborze Dużym.
Wzięło w nich, oprócz licznie
przybyłych mieszkańców,
wielu zacnych gości m.in.
starosta Tadeusz Łazowski,
przewodniczący Rady
Powiatu Przemysław
Litwiniuk, komendant

gminnych i jednostek
strażackich powitał prezes
ZOG ZOSP, zarazem wójt
gminy Wiesław Panasiuk.
W swoim wystąpieniu
powiedział m.in. – „Straż
pożarna to wyjątkowa
służba, w której przyjaźń,
zaufanie i niezawodność
w niesieniu pomocy
bliźniemu są ﬁlarami

dał nam siłę się do
przełamywania trudności,
rozwiązywania problemów,
których nie szczędzi
codzienne życie”.
Przypadający w tym roku
jubileusz 89-lecia istnienia
jednostki OSP w Ciciborze
Dużym był okazją do
nadania druhom nowego
sztandaru ufundowanego

Honorową odznaką
Zasłużony strażak powiatu
bialskiego wyróżnieni
zostali: Mirosław Mielnicki,
Ta d e u s z K a l i s z u k
i Stanisław Włoszek.
Odznakę Strażak Wzorowy
otrzymali: Marek Czyrak,
Bogusław Kulesza,
Mariusz Wereszko i Kamil
Denis. Ponadto prezydium

miejski PSP Zbigniew
Łaziuk, zastępca
komendanta miejskiego PSP
Marek Chwalczuk, kapelan
diecezjalny OSP Roman
Sawczuk, kapelan
powiatowy OSP Henryk
Jakubowicz, proboszcz
paraﬁi Błogosławionego
Honorata Janusz Onufryjuk
i prezes OSP w niemieckim
powiecie Oberhavel Dietlef
Wilczewski. Uroczystość
rozpoczęła msza święta
w miejscowej kapliny. Po
nabożeństwie druhowie
z sześcioma pocztami
sztandarowymi i orkiestrą
dętą IV LO im. S. Staszica
przemaszerowali do hali
sportowej Publicznego
Gimnazjum w Ciciborze
Dużym. Tam przybyłych
gości, w tym radnych,
przedstawicieli władz

skuteczności podczas akcji
ratowniczych. Ochotnicze
Straże Pożarne to jedyna siła
w gminie, na którą zawsze
można liczyć. Są one
użyteczne nie tylko podczas
akcji ratowniczo-gaśniczych.
Gdy zachodzi potrzeba,
stawiają się w ciągu
kilkunastu minut i działają.
Stan osobowy strażaków
w naszej gminie to 538 osób.
W dniu ich święta serdecznie
dziękuję rycerzom świętego
Floriana za piękną
i humanitarna służbę,
pełnioną w dzień i w nocy,
w dzień powszedni i święto.
Życzę, aby była to służba
bezpieczna, pozwalająca
w zdrowiu powrócić z akcji do
czekającej z troską rodziny.
Za jej wsparcie składam
serdeczne podziękowania.
Życzę, aby św. Florian

przez miejscową
społeczność. Przekazał go
p r e z e s o w i O S P
Mirosławowi Mielnickiemu
wójt Wiesław Panasiuk,
który też w asyście
komendanta miejskiego PSP
i obu kapelanów odznaczył
sztandar jednostki złotym
medalem Za zasługi dla
pożarnictwa. Gminne
obchody święta strażaków
były okazją do wyróżnienia
najaktywniejszych druhów.
Złotymi medalami
uhonorowani zostali: Roman
Michałowski i Henryk
Hodun. Srebrnymi
medalami zostali
udekorowani: Stanisław
Szewczyk, Sławomir
Adach i Mariusz Korniluk,
a brązowymi: Karol Kapłan,
Sylwester Chwedoruk,
Bogdan Dziwiński
i Sławomir Sobkiewicz.

Zarządu Gminnego ZOSP
postanowiło wyróżnić
brązowe odznaki MDP
dziewięciu młodzikom:
Bartoszowi Doroszukowi,
Danielowi Derkaczowi,
Przemysławowi Doroszukowi, Aleksandrowi Kiewelowi, Kornelowi Kiewelowi,
Andrzejowi Kosieradzkiemu, Mateuszowi
Kozakowi, Damianowi
Sobkiewiczowi i Kamilowi
Buraczewskiemu.
Z okolicznościowymi
programami artystycznymi
wystąpili członkowie dwóch
grup śpiewaczych: Zorza
z Cicibora Dużego
i Barwinek ze Styrzyńca.
Organizatorzy uroczystości
zaprosili gości na strażacki
poczęstunek do miejscowej
świetlicy. (g)
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Kalendarium

1 kwietnia
Wprawdzie do gminnego
święta plonów pozostały
jeszcze cztery miesiące, ale
wójt gminy Wiesław
Panasiuk w towarzystwie
kierownictwa UG odwiedził
ośrodek OHP w Grabanowie,
gdzie 24 czerwca odbędą się
dożynki. Wójt uzgadniał
szczegóły z dyrektorem
ośrodka Mariuszem
Filipiukiem.
4 kwietnia
Dyrektor GOK Bożenna
Pawlina- Maksymiuk
odwiedziła studio Radia
Lublin, gdzie na żywo
opowiadała o akcjach
organizowanych w naszej
gminie, przyczyniających się
do reaktywowania rękodzieła. Idzie ono powoli, ale
skutecznie.
7 kwietnia
W siedziby KM PSP przy
ul. Sidorskiej obradowali
członkowie Zarządu
Powiatowego ZOSP
z wójtem naszej gminy.
Tematem wiodącym obrad
były przygotowania do
ogólnopolskich obchodów
Dnia Strażaka w Białej
Podlaskiej. W widowiskowej
imprezie z udziałem druhów
z różnych stron Polski
wezmą udział dwaj
generałowie: komendant
główny PSP Wiesław
Leśniakiewicz i prezes ZG
ZOSP Waldemar Pawlak.
Strażacy z pocztami

sztandarowymi wezmą
udział w nabożeństwie
celebrowanym w kościele
NMP przy ul. Brzeskiej,
a potem przedeﬁladują na
Plac Wolności, gdzie nastąpi
odznaczenie 100 najbardziej
aktywnych druhów.
8 kwietnia
W gabinecie wójta gminy
Wiesława Panasiuka
członkowie komisji ﬁnansów
i budżet ustalali propozycje
zagospodarowania nadwyżki budżetowej, jaka powstała
po rozliczeniu ubiegłorocznych inwestycji.
10 kwietnia
Wójt Wiesław Panasiuk
rozmawiał z pracownikami
kancelarii prawnej
Przemysława Bałuta na
temat skutecznej opieki
prawnej urzędu. Chodzi o to,
aby nadzór prawny
wojewody lubelskiego nie
kwestionował uchwał
radnych i nie powodował ich
ponownego rozpatrywania.
15 kwietnia
Niespodziewana awaria
wodociągu w Rakowiskach,
zamieszkiwanych przez
wiele osób pracujących
w Białej Podlaskiej, skłoniła
wójta do odwiedzenia tej
miejscowości i przyjrzenia
się jej przyczynom.
24 kwietnia
Wója Wiesława
Panasiuka odwiedził rektor
PSW prof. Jozef Bergier
zainteresowany wynajęciem

Urząd Gminy informuje rodziców, że od 5 maja
w pokoju nr 6 (na parterze urzędu) rozpoczyna się
przyjmowanie faktur i rachunków do przyznanego
stypendium szkolnego za okres styczeń - czerwiec
2014. (x)

Przypominamy rolnikom, że do 25 czerwca
br. w Oddziale Terenowym Agencji Rynku
Rolnego (ul. Unicka 4, 20-126 Lublin) można
składać wnioski o dopłaty z tytułu użytego do
siewu lub sadzenia materiału siewnego
kategorii elitarny lub kwaliﬁkowany,
dotyczące materiału siewnego - zbóż
ozimych i jarych, roślin strączkowych
i ziemniaka - zakupionego i zużytego do
siewu lub sadzenia w terminie od dnia
od 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r.

gruntów pod praktyki
przyszłych studentów
tworzonego od października
br. wydziału rolnictwa. Tego
dnia odbyła się też 41.
sesja RG. Relację z obrad
zamieszczamy na str. 3.
25 kwietnia
Wieczorem w sali
konferencyjnej biurowca
przy ul. Brzeskiej 41 odbyło
się spotkanie rolników i kadry
kierowniczej powiatu z ministrem resortu rolnictwa
Markiem Sawickim.
Spóźniony o godzinę gość
okazał się kompetentnym
urzędnikiem, znającym
kulisy swego ministerstwa.
26 kwietnia
W ośrodku wystawienniczo-doradczym ODR
w Grabanowie odbyły się
czwarte targi handlowe Milo.
Wzięło w nich udział 32
wystawców zakładów
przetwórstwa rolno-spożywczego oraz blisko 400
handlowców. Targi trwały
pięć godzin, a zakończył je
piknik integracyjny.
27 kwietnia
Mieszkańcy Białej
Podlaskiej świętowali
kanonizację papieża Jana
Pawła II. Uroczystości
religijne rozpoczęły się
w D i e c e z j a l n y m
Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego przy ul. Kardynała
Wyszyńskiego mszą świętą
odpustową i dziękczynną. Po
niej artyści Warszawskiej
Orkiestry Symfonicznej
wykonali piękny koncert

dedykowany kanonizowanemu papieżowi. O godz.
18 (mimo deszczu)
z sanktuarium ruszyła
procesja wiernych ze
świecami i lampionami do
kościoła pw. św. Antoniego
pry ul. Narutowicza. Tam
przed pomnikiem Jana
Pawła II studenci i gimnazjaliści przedstawili okolicznościowy program „Blask
świętości”. W uroczystościach dziękczynnych za
kanonizację Jana Pawła II
uczestniczył m.in. wójt
Wiesław Panasiuk.
1 maja
Strażacy ze Swór
obchodzili uroczyście swoje
święto, na które został
zaproszony wójt naszej
gminy, zarazem prezes ZG
ZOSP Wiesław Panasiuk.
3 maja
Przed świetlicą
w Ciciborze Dużym miały
miejsce gminne obchody
Dnia strażaka. Połączone je
z ceremonią wręczenia
druhom z Cicibora Dużego
nowego sztandaru,
ufundowanego przez
mieszkańców tej
miejscowości. W trakcie
uroczystości miejscowa
jednostka OSP została
odznaczona złotym
medalem Za zasługi dla
pożarnictwa. Prezes ZG
ZOSP Wiesław Panasiuk
odznaczył wyróżniających
się strażaków. (g)

Z okazji świąt Wielkiej Nocy na adres wójta i Urzędu Gminy
wpłynęło kilkaset kart z najlepszymi życzeniami
świątecznymi. Za wszystkie nadesłane dowody pamięci
gorąco dziękuję.
Wójt gminy Biała Podlaska Wiesław Panasiuk

LODR w Końskowoli, Zespół Doradztwa Rolniczego w Białej
Podlaskiej z/s w Grabanowie zaprasza mieszkańców naszej gminy
w niedzielę 1 czerwca do Grabanowa na „Dzień Otwartych Drzwi”.
Uroczystość rozpocznie się o godz. 10 mszą świętą. Na tegoroczną
imprezę składać się będą: wystawy i kiermasze: maszyn i urządzeń
rolniczych, sprzętu i produktów pszczelarskich, rękodzieła ludowego,
rzemiosła, produktów regionalnych, kwiatów i roślin ozdobnych;
doradztwo branżowe; oferty ﬁrm pracujących na rzecz rolnictwa;
podsumowanie konkursów: „Agroliga 2014” i „Bezpieczne
gospodarstwo rolne”; występy zespołów artystycznych oraz liczne
atrakcje dla dzieci. (a)
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Z obrad samorządu gminy

Owocny przebieg miała
41. sesja samorządu gminy
Biała Podlaska, zwołana 24
kwietnia br. Rozpoczęto ją od
uchwały w sprawie zaciągnięcia dwóch korzystnych,
bo nisko oprocentowanych
kredytów z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Pierwszy kredyt na
kwotę 120 tys. zł związany
jest z dokończeniem budowy
(drugim etapem) nitki wodociągowej ze Sławacinka
Starego do Porosiuk. Drugi
na sumę 360 tys. zł ma
związek z budową długiej
sieci wodociągowej
z Woskrzenic Małych do
Husinki. Radni przegłosowali
też przeprowadzenie w roku
przyszłym modernizacji
o c z y s z c z a l n i ś c i e k ó w,
obsługującej mieszkańców
Worońca. Wcześniej nie
podjęto tego zadania z uwagi
na kontrowersyjne opinie
samych zainteresowanych.
Perspektywa uzyskania
ponad półmilionowej dotacji
z Europejskiego Funduszu
Społecznego skłoniła
członków rady do przyjęcia
uchwały dotyczącej
modernizacji oddziałów
przedszkolnych istniejących
w szkołach podstawowych
gminy. Pozyskane dotacje
pozwolą na wyrównanie
szans edukacyjnych uczniów z małych miejscowości,
zapewniając im lepsze
wyposażenie izb lekcyjnych
oraz budowę kolorowych
placów zabaw. Po dokonaniu
bilansu ubiegłorocznych
wydatków pojawiła się
w ﬁnansach gminy
nadwyżka 1 mln 483 tys. zł.
Po konsultacjach wójta
z członkami komisji budżetu
i ﬁnansów, postanowiono
część tej kwoty przeznaczyć
na spłatę zobowiązań
bankowych, a 1 mln zł
wykorzystać na dodatkowe
zadania inwestycyjne, tak
bardzo oczekiwane przez
mieszkańców sołectw. Po
kilku latach przerwy
wznowiona zostanie budowa
przydomowych oczyszczalni

ś c i e k ó w. D o t e j p o r y
powstało ich 350. W tym roku
kosztem 250 tys. zł
zbudowanych zostanie 35
oczyszczalni. Powstaną one
na terenach kolonijnych,
gdzie trudno byłoby
zbudować sieć sanitarną.
Rozpatrzono też pozytywnie
inne zadania. Na budowę
drogi w Styrzyńcu (od trasy
E30 w kierunku siedziby
ﬁrmy transportowej
Dariusza Magiera) radni
przeznaczyli 220 tys. zł. Za te
pieniądze powstanie projekt
techniczny i utwardzony
asfaltem odcinek 100 m.

a 220 tys. zł na program
pomocy materialnej dla
uczniów ze szkół gminnych.
Za 25 tys. zł powstanie sieć
oświetleniowa w kolonii
Borowa w Sitniku, a za 23
tys. sieć oświetleniowa
w Michałówce. 30 tys. zł traﬁ
na utwardzenie kostką
brukową placu przed
świetlicą w Sławacinku
Starym. Również za 30 tys. zł
wymienione zostaną
przeciekający dach i stolarka
świetlicy w Cełujkach.
30 tys. zł kosztować
będzie modernizacja
świetlicy w Ciciborze Małym.

d r o g i . N a p l a c u
manewrowym spółki już
w przyszłym roku ma być
serwisowanych ponad tysiąc
ciężarówek Volvo. Radni
z troską pochylili się nad
wnioskiem sołtysa z Terebeli
i przyznali 170 tys. na
odtworzenie rozniesionej
przez ciężarówki
z kruszywem drogi w tej
miejscowości. 100 tys. zł traﬁ
na budowę odcinka drogi
asfaltowej w Ortelu
Książęcym, pomiędzy szkołą
podstawową a kościołem.
150 tys. zł kosztować ma
budowa dwóch asfaltowych
wjazdów na osiedle
m i e s z k a n i o w e
w Czosnówce. 207 tys. zł
przeznaczonych zostało
na realizację programu
wsparcia nauki zawodu
„Uczę się, aby pracować”,

Plan zakłada docieplenie
ścian z pustaków, wymianę
elewacji i drzwi. Za 16 tys.
odnowiona zostanie
świetlica w Dokudowie. 77
tys. zł stanowić będzie wkład
gminy w adaptację
pomieszczenia po byłym
sklepie w Perkowicach, które
zamieni się w część
pracowni kulinariów
regionalnych. BLGD
wesprze to zadanie dotacją
w wysokości 220 tys. zł, co
ogromnie ucieszy
mieszkańców tej
miejscowości. Ponadto radni
przeznaczyli 12 tys. zł na
budowę utwardzonych
podjazdów do garaży OSP
w Sworach i 11 tys. zł na
modernizację systemu
grzewczego (wymianę pieca
co) w Szkole Podstawowej
w Woskrzenicach Dużych.

Z okazji zbliżającego się
D n i a S a m o r z ą d u
Terytorialnego na 28 maja
zaplanowana została
uroczysta sesja Rady Gminy
z udziałem sołtysów
i pracowników samorządowych. Z tej okazji
w Porosiukach od17 osób
zostanie wyróżnionych
honorową odznaką
Zasłużony dla gminy Biała
Podlaska. Radni
jednogłośnie przyjęli
uchwałę zatwierdzające
n a z w i s k a o s ó b
przeznaczonych do
udekorowania. Odznaki
otrzymają: Danuta Paluchradna z Dokudowa,
Sławomir Paluch - radny
z Hruda, Bożena Sawczukradna ze Swór, Marcin
Kredens- sołtys
z Grabanowa, Urszula
Błażejewska – sołtys
z Porosiuk, Zdzisław
Jasłowski – sołtys
z R o s k o s z y, Ta d e u s z
Bogusz- sołtys z Terebeli,
Krzysztof Łosickikonserwator sprzętu GZK,
Roman Metko- prezes GZK,
Jacek Turski- kierowca
GZK, Agnieszka
Borodijuk- instruktor kultury
w Styrzyńcu, Anna
Waszkiewisz - bibliotekarka
w Sitniku, Marianna
Romaniuk – instruktor
kultury w Woskrzenicach
Dużych, najstarsi
pracownicy Urzędu Gminy,
czyli Ewa Artyszuk,
Jadwiga Filipczuk i Adam
Ozimek oraz pracownica
GOPS Ewa Wawrzak.
Na zakończenie obrad
wójt Wiesław Panasiuk
odpowiedział na zapytania
radnych. Dotyczyły one
ustawienia znaku zakazu
wjazdu samochodów
powyżej 10 t na drogę
m i e d z y Wo s k r z e n i c a m i
Dużymi na Kaliłowem
i remontów bieżących dróg
nieutwardzonych. Natomiast
Grażyna Majewska,
sekretarz gminy przedstawiła wyniki współpracy
samorządu z organizacjami
pozarządowymi. (g)
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Spotkanie z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi

W przeciągu dwóch ostatnich miesięcy powiat bialski
trzykrotnie odwiedzali wysocy urzędnicy resortu rolnictwa.
Wcześniej minister Stanisław Kalemba i wiceminister
Tadeusz Nalewajk próbowali studzić emocje hodowców
trzody chlewnej wywołane blokadą skupu żywca. 25 kwietnia
do sali konferencyjnej biurowca przy ul. Brzeskiej 41 zawitał
aktualny minister Marek Sawicki. Spóźniając się na
spotkanie równą godzinę, przekonał oczekujących go
rolników, że dygnitarze czasu nie liczą. Potem nadrobił złe
wrażenie rzeczowymi i sensownymi odpowiedziami na
wszystkie zadawane mu pytania. Wystąpienie ministra
Sawickiego i forma wypowiedzi przekonały dość liczne
audytorium, że szef resortu jest osobą kompetentną na to
stanowisko. Zna dobrze problemy rolnictwa (sam ma
gospodarstwo), snuje odważne plany skierowania
gospodarki na nowe tory i potraﬁ mówić bez podpórek
w postaci wykresów czy kartek.
Spotkanie oprócz rolników zainteresowanych nowinkami
ze stolicy, ściągnęło licznych działaczy PSL: posła
Franciszka Stefaniuka, wicemarszałka województwa
Sławomira Sosnowskiego, radnego sejmiku Ireneusza
Stolarczyka, prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych
Leszka Świętochowskiego, dyrektora Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublinie
Andrzeja Bieńko i dyrektora Agencji Rynku Rolnego
w Lublinie Andrzeja Romańczuka. Byli też obecni radni
powiatowi, wicestarosta Jan Bajkowski, wójtowie gmin
i szefowie instytucji związanych z obsługą sektora
rolniczego. W oczekiwaniu na przyjazd głównego gościa
urzędnicy lubelscy skracali czas informacjami o aktualia
związanych z pracą ich instytucji. A. Romańczuk zapewniał
zebranych, że w początkach maja ruszą wypłaty unijnych
dotacji dla poszkodowanych hodowców tuczników.
Z kolei dyrektor A. Bieńko zachęcał młodych rolników do
ubiegania się o premie na rozwój swoich gospodarstw
w kwocie 100 tys. zł. W całym kraju będzie z nich mogło
skorzystać 7 tys. 800 rolników. Ponadto z informacji
dyrektora ARiMR wynika, że rolnicy mogą ubiegać się
o dodatkowe fundusze na tworzenie mikroprzedsiębiorstw.
Do końca maja br. lubelska agencja może jeszcze przyjąć
400 wniosków. Prezes ANR Leszek Świętochowski nie
ukrywał zdumienia wciąż aktualnym głodem ziemi. Grunty
rolne stały się najlepszą lokatą kapitału i niektórzy właściciele
nie szczędzą pieniędzy i starań, aby odkupić grunty
pozostające w zasobach agencji. Teoretycznie rzecz biorąc,

cena 1 ha powinna oscylować w granicach 4-5 tys. zł.
W rzeczywistości jednak średnia cena wynosi teraz 22,5 tys.
zł za hektar. Rekord padł niedawno na Opolszczyźnie, gdzie
kobieta dzierżawiąca grunty zakupiła 6 działek, płacąc
1 3 4 t y s . z ł z a 1 h a . To ś w i a d c z y o o g r o m n y m
zapotrzebowaniu na ziemię, choć tylko niewielu rolników
decyduje się na jej użytkowanie. ANR konsekwentnie nie
sprzedaje gruntów cudzoziemcom. Unijny zakaz zostanie
utrzymany do czerwca 2016 r. Potem może być różnie.
Atmosfera na sali ożywiła się wyraźnie po przybyciu ministra
Sawickiego. Najpierw przeprosił zebranych, że nie mógł
zdążyć na czas z powodu przedłużających się rozmów
z rolnikami w gminie Boćki (woj. podlaskie). Potem
przedstawił założenia projektu Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. Fundusze publiczne na
realizację programu wyniosą bagatela 13 mld 513 mln 295
tys. euro, z czego prawie 5 mld euro stanowić będzie wkład
własny Polski. Jak zapewnił minister, główny nacisk ma być
położony na inwestycje, podniesienie konkurencyjności
gospodarstw oraz ekologię. Według szefa resortu, istotne
jest skierowanie większych niż do tej pory funduszy na
zmiany strukturalne gospodarstw wiejskich. Prawda
o polskiej wsi jest bowiem taka, że intensywną produkcją
zajmuje się w sołectwie zaledwie kilku rolników. Reszta
posiadaczy gruntów płaci składki na KRUS, korzysta z dopłat
obszarowych, a tak naprawdę dorabia poza rolnictwem.
Niewielu decyduje się przepisać ziemię na kogoś innego.
Raczej puszczają ją w dzierżawę. – Nie mam powodu
likwidować małych gospodarstw do 6 ha, ale będę próbował
przekonać i zmotywować ich właścicieli do sprzedaży
posiadanych gruntów posiadaczom średnich gospodarstw –
zapewniał Sawicki. Służyć mają temu znaczące zachęty
ﬁnansowe. Na rozpoczęcie działalności gospodarczej poza
rolnictwem wnioskodawca może otrzymać pomoc w kwocie
100 tys. zł. Ponadto właściciele małych gospodarstw
decydujący się na przekazanie ziemi w formie sprzedaży
albo przepisania następcy mogą liczyć na uzyskanie pomocy
ﬁnansowej w wysokości 50 tys. zł. Dzięki temu łatwiej
im będzie startować do tworzenia własnego
mikroprzedsiębiorstwa. Aby zapobiec spekulacji, gospodarz
nabywający grunty nie może ich sprzedać przez 5 lat.
Jednym z głównych założeń nowego PROW ma być
modernizacja gospodarstw rolnych tak, aby stały się one
bardziej konkurencyjne. Wsparcie ﬁnansowe będzie można
uzyskać na: rozwój hodowli prosiąt, wyższą produkcję mleka
i hodowlę bydła mięsnego. O dotacje mogą ubiegać się
jednoosobowe spółki jak też grupy rolników. Progiem
dostępności do pieniędzy będzie jednak wielkość
ekonomiczna gospodarstwa od 6 do 250 tys. euro. Na rozwój
hodowli prosiąt można otrzymać dotację do 900 tys. zł. zł. Na
inwestycje związane z budową lub modernizacją budynków
inwentarskich ewentualnie magazynami paszowymi
w gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą
dotacja wyniesie do 500 tys. zł i 200 tys. zł na inne projekty.
Słowem, kto odważnie planuje i ma wizję własnego
gospodarstwa może liczyć na całkiem spore pieniądze
unijne.
Minister M. Sawicki uspokajał rolników, że wbrew
szeptanym pogłoskom nie będzie blokady na eksport polskiej
żywności do Federacji Rosyjskiej. Tamtejszy chłonny rynek
potrzebuje żywności, także z Polski. Z ostatniego
komunikatu, jaki dotarł do ministerstwa z Moskwy wynika,
że władze rosyjskie zamierzają wysłać do naszych zakładów
mięsnych własnych inspektorów. Jeśli podczas kontroli
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nie stwierdzą oni poważnych uchybień, a raczej nie ma takiej
obawy, to eksport mięsa i jego przetworów na rosyjski
rynek zostanie przywrócony. Ma to m.in. związek
z niezadowoleniem,
jakie wywołuje
białoruska wieprzowina
tuczona mączką rybną.
Minister odpowiedział
też na wiele pytań
i wątpliwości, które
z a d a w a l i r o l n i c y.
Mówiono m.in. o złych
relacjach hodowców
tuczników z zakładami
przetwórczymi,
niezadowalającej
sytuacji inspekcji
n a s i e n n e j ,
wątpliwościami
śródlądowych
g o s p o d a r s t w
rybackich, podwójnym
p o d a t k u VAT n a
maszyny rolnicze,
handlu ziemią i dotacjami na rożne formy produkcji rolniczej.
Z udzielanych odpowiedzi wynikało, że większość
rolników boi się brać sprawy w swoje ręce, nie wykazuje
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pomysłowości i czeka, aż ich bolączki załatwi odgórnie
ministerstwo, co nie do końca jest możliwe. Gorący ping pong
pytań i odpowiedzi trwał ponad dwie godziny i zakończył się

późnym wieczorem. Warto dodać, że jednym z uczestników
spotkania był wójt naszej gminy Wiesław Panasiuk.(g)

OŚWIATA

Słowami Jana Pawła II „Musicie od siebie wymagać, bo żaden człowiek nie ma ścieżek gotowych” 25 kwietnia br. w bialskiej
Szkole Podstawowej nr 2, w obecności laureatów i zaproszonych gości podsumowana została uroczyście szósta edycja
powiatowego konkursu „Polonista roku”. Nadzór merytoryczny nad jego przebiegiem sprawował pracownik naukowy UMCS
w Lublinie dr Dorota Piekarczyk. Do konkursu przystąpiło aż 336 uczniów z dwudziestu trzech szkół, z czterech powiatów.
W etapie ﬁnałowym, który odbył się 9 kwietnia, uczestniczyło 56 osób. W kategorii klas III – IV wyłoniono jedenastu laureatów,
natomiast w grupie klas V – VI ośmiu. Wśród laureatów znaleźli się też uczniowie z gminy Biała Podlaska. W kategorii klas
III-IV Jakub Lipka ze Szkoły Podstawowej w Ciciborze Dużym, przygotowywany przez Dorotę Pawluczuk oraz Wiktoria
Różanowska ze Szkoły Podstawowej w Sławacinku Starym, przygotowywana przez Beatę Lipkę. W kategorii klas V-VI:
Amelia Michaluk ze Szkoły Podstawowej w Ciciborze Dużym, przygotowywana przez Dorotę Pawluczuk oraz Martyna
Nowicka ze Szkoły Podstawowej w Sitniku, przygotowywana przez Justynę Sikorską. Wystąpienia zaproszonych gości
podkreślały, że mowa i akceptacja drugiego człowieka są najważniejszymi wartościami każdego narodu, a zaprezentowana
przez młodzież „dwójki” część artystyczna dedykowana była w hołdzie papieżowi Janowi Pawłowi II. (a)
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Okazja dla młodych rolników

Od 15 maja do 21 czerwca br. Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały
wnioski o przyznanie pomocy z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom". Wsparcie to jest ﬁnansowane z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. W zbliżającym się naborze ARiMR ma do rozdzielenia 796,47 mln zł.
Jednorazowa pomoc ﬁnansowa w wysokości 100 tysięcy złotych, będzie udzielana dwóm grupom osób:
grupa I (kandydaci na młodych rolników) - to osoby, które dopiero planują przejęcie gospodarstwa i rozpoczęcie (po raz
pierwszy) prowadzenia działalności rolniczej,
grupa II (posiadacze gospodarstw) - to osoby, które w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy posiadają już
gospodarstwa, ale rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 15 miesięcy przed złożeniem wniosku
o przyznanie pomocy.
Wymagania dotyczące wnioskodawcy
Pomoc może uzyskać osoba:
1) pełnoletnia, która w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy nie ukończyła 40 lat;
2) będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
3) nie mająca ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;
4) posiadająca odpowiednie kwaliﬁkacje zawodowe, lub która zobowiąże się do uzupełnienia wykształcenia w ciągu 3 lat
od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;
5) której małżonek nie prowadził działalności rolniczej albo rozpoczął jej prowadzenie nie wcześniej niż w okresie 15
miesięcy do dnia złożenia przez wnioskodawcę wniosku o przyznanie pomocy;
6) która przedstawi, zgodny z wymaganiami, plan rozwoju gospodarstwa (biznesplan) stanowiący załącznik do wniosku
o przyznanie pomocy.
Kwaliﬁkacje zawodowe
Ubiegający się o pomoc powinien posiadać następujące kwaliﬁkacje wynikające z wykształcenia i stażu pracy
w rolnictwie:
1. wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub
2. tytuł kwaliﬁkacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia
działalności rolniczej i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
3. wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne
niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż
rolnicze i co najmniej 3- letni staż pracy w rolnictwie, lub
4. wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i co najmniej 5 - letni staż pracy
w rolnictwie, lub
5. kwaliﬁkacje rolnicze wymagane przy udzielaniu pomocy młodym rolnikom w państwie, którego obywatelstwo
posiada, w ramach analogicznego działania współﬁnansowanego przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW) - jeżeli nie posiada obywatelstwa polskiego.
6. Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, liczony do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, w którym
wnioskodawca:
1. podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników jako rolnik lub domownik lub był zatrudniony w gospodarstwie rolnym,
na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolnej,
2. odbył staż, (o którym mowa w rozporządzeniu) obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem
działalności rolniczej.
Jeśli ubiegający się o pomoc nie posiada wymaganych kwaliﬁkacji zawodowych, może je uzupełnić. Przedłożenie
dokumentów potwierdzających uzupełnienie wykształcenia powinno nastąpić w terminie 60 dni od upływu 3 lat od dnia
doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Młodzi rolnicy, którzy z przyczyn od siebie niezależnych a przewidzianych
rozporządzeniem nie zdołają uzupełnić wykształcenia w terminie, będą to mogli zrobić w okresie 3 lat i 9 miesięcy od
doręczenia decyzji przyznającej pomoc.
Wymagania dotyczące powierzchni gospodarstwa, którego ma dotyczyć pomoc
Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie, którego pomoc ma dotyczyć nie może być:
·
większa niż 300 ha;
·
mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w roku poprzedzającym rok
złożenia wniosku. W roku 2013 średnia krajowa wynosiła 10,42 ha.
W województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym jest niższa od średniej
krajowej (lubelskie – 7, 50 ha, łódzkie, małopolskie, mazowieckie – 8,51 ha, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie) możliwe
jest przyznanie pomocy, gdy gospodarstwo spełni kryterium średniej wojewódzkiej w ciągu 180 dni od dnia otrzymania decyzji
o przyznaniu pomocy, a następnie wnioskodawca zwiększy powierzchnię użytków rolnych w swoim gospodarstwie co
najmniej do średniej krajowej w terminie 3 lat od dnia doręczenia powyższej decyzji.
Ustalając powierzchnię gospodarstwa, bierze się pod uwagę grunty, które sklasyﬁkowano jako użytki rolne, a więc: grunty
orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami, grunty pod rowami, będące
przedmiotem:
1. własności;
2. użytkowania wieczystego;
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3. dzierżawy z zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli umowa
dzierżawy została zawarta na czas nieoznaczony lub na okres co najmniej 5 lat, jednak nie krótszy niż do dnia upływu 5 lat od
dnia wypłaty pomocy;
4. dzierżawy od podmiotów innych niż wymienione w pkt 3, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta na okres co
najmniej 10 lat w formie aktu notarialnego albo ma datę pewną.
Zobowiązania rolnika, któremu przyznana zostanie pomoc
Młody rolnik powinien wypełnić następujące zobowiązania pod rygorem zwrotu części lub całości premii:
1. do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy wypłaty pomocy powinien:
a) samodzielnie prowadzić gospodarstwo, na które przyznano pomoc;
b) spełniać warunki dotyczące wymaganej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie oraz dotyczące tytułu jego
własności, tzn. zapewnić, że użytki i budynki wykorzystywane do produkcji rolnej nie stanowią przedmiotu współwłasności lub
współposiadania, za wyjątkiem małżeńskiej wspólności majątkowej;
c) realizować założenia biznesplanu, zwłaszcza:
·
prowadzić gospodarstwo zgodnie z określoną strukturą produkcji rolnej;
·
wydatkować, w ciągu 3 lat od dnia wypłaty pomocy, co najmniej 70% kwoty pomocy na inwestycje określone
w biznesplanie;
·
osiągnąć nadwyżkę bezpośrednią z działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie równą co najmniej 4 ESU
i nie mniejszą niż wartość nadwyżki bezpośredniej w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
2. uzupełnić powierzchnię użytków rolnych w gospodarstwie co najmniej do średniej powierzchni gruntów rolnych
w gospodarstwie rolnym w kraju - w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;
3. spełnić wymagania w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt - do dnia upływu 3 lat od
dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej oraz spełniać te wymagania do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty
pomocy;
4. podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik co najmniej do dnia upływu
12 miesięcy od dnia wypłaty pomocy;
5. uzupełnić wykształcenie w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy - w przypadku, gdy w dniu
złożenia wniosku wnioskodawca posiadał niewystarczające wykształcenie;
6. umożliwić przeprowadzenie przez uprawnione podmioty kontroli na miejscu lub kontroli dokumentów;
7. przechowywać dokumenty związane z przyznaną pomocą do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy.
Kolejność przyznawania pomocy
O kolejności przysługiwania wsparcia zadecyduje liczba zdobytych punktów przez wnioskujących o uzyskanie premii. Będą
one przyznawane na podstawie trzech kryteriów: powierzchnia użytków rolnych - maksymalnie można otrzymać 16 pkt.
(im większe gospodarstwo tworzy młody rolnik, tym dostanie więcej punktów); wykształcenia młodego rolnika - maks. 5 pkt.
(im wyższe wykształcenie tym więcej punktów) oraz stopy bezrobocia w powiecie, w którym położone jest gospodarstwo maks. 5 pkt. (oznacza to priorytet dla rolników gospodarujących na terenach, na których panuje wysokie bezrobocie).
Warunkiem przyznania pomocy będzie uzyskanie przez starającego się o uzyskanie premii rolnika, co najmniej 7 punktów.
Każdy, kto jest zainteresowany proponowaną pomocą, spełnia postawione wymagania i jest w stanie sprostać
zobowiązaniom powinien złożyć wniosek do Oddziału Regionalnego ARiMR we wskazanym na wstępie terminie. Pomoc
w opracowaniu niezbędnych dokumentów oraz szczegółowe informacje na temat omawianego działania uzyskacie państwo
w Zespole Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Grabanowie, tel.: 83 343 37 92.
Agnieszka Sęczyk LODR w Końskowoli

OŚWIATA

W ramach programu edukacyjnego Akademii Misia Haribo dzieci z oddziału przedszkolnego w Woskrzenicach Dużych
z wychowawczynią i misiem wyruszyły w niecodzienną podróż po świecie. Możliwość taka nadarzyła się dzięki przystąpieniu
szkoły do konkursu „Poznaj świat z misiem Haribo”. Służy on rozwijaniu
twórczego myślenia i pogłębianiu ciekawości poznawczej świata
u dzieci w wieku przedszkolnym. Dziecięcy przewodnik miś Haribo
pomagał w poznawaniu kultury, zwyczajów i życia dzieci z różnych
zakątków świata. Przedszkolaki z Woskrzenic Dużych odwiedziły
kolejno: Chiny, Grenlandię, Meksyk, Kenię, Egipt oraz Indie. O każdym
z tych państw dowiedziały się różnych ciekawostek, poznały bajkę,
muzykę i instrumenty oraz zwroty charakterystyczne dla danego kraju.
Już samo rozkładanie puzzli z mapą świata dostarczyło mnóstwo
emocji. Chiny – bajka o smoku, latawce, mur chiński, instrumenty
muzyczne (pipa), panda. Grenlandia z powitaniem „noski noski”.
Meksyk z ﬁestą i sombrero. Kenia z bębnami, Masajami i egzotycznymi
zwierzętami. Egipt piramidy i krokodyle. Indie riksza, sari, rangoli
i święte krowy. Wykonując smoka, sombrero, naszyjniki, bębny
i budując piramidy poczuliśmy, jakbyśmy tam naprawdę byli. Na koniec wróciliśmy do Polski naszej ojczyzny, którą też
zwiedziliśmy. Jak przystało na konkurs cała grupa wykonała pracę plastyczna „Ocalić od zapomnienia”, która promuje naszą
gminę Białą Podlaską. Po ekscytującej podróży miło wrócić do swojego kraju, bo „Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej”.
Dorota Kostyra
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Roczne sprawozdanie komisji

Od wielu lat działa
w gminie Gminna Komisja
do spraw Proﬁlaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Każdego
roku opracowuje i realizuje
ona gminny program
proﬁlaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.
W grudniu 2012 r. Rada
Gminy podjęła uchwałę
w sprawie jego przyjęcia.
Pieniądze, którymi dysponuje GKRPA, pochodzą
z opłat pobieranych z tytułu
sprzedaży napojów alkoholowych na terenie naszej
gminy i rozdysponowywane
są zgodnie z rekomendacją
PARPA(Państwowa Agencja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych). W skład
komisji wchodzą osoby, które
znają problem uzależnień
i przemocy w rodzinie, stale
też pogłębiają swoją wiedzę
korzystając ze szkoleń
organizowanych przez różne
instytucje. Zarządzeniem
wójta gminy GKRPA została
powołana w następującym
składzie: Marzena
Demeszko - przewodnicząca komisji, Grażyna
Majewska - zastępca
przewodniczącej, Teresa
Belniak - sekretarz komisji,
Katarzyna Wasilewska pełnomocnik oraz Bożenna
Pawlina - Maksymiuk,
Maria Żarska i Marianna
Sacewicz.
Proﬁlaktyka uzależnień
Dzieci i młodzież z rodzin
dotkniętych problemem
alkoholowym od kilku lat
współuczestniczą w koloniach organizowanych przez
paraﬁę p.w. NNMP w Białej
Podlaskiej w ośrodku wypoczynkowym w Okunince.
Na ten wypoczynek przeznaczono w roku 2013 kwotę
5 tys. zł. Podczas wakacji
dzieci korzystają (w swoim
miejscu zamieszkania)
z zajęć organizowanych
przez stowarzyszenia
działające w gminie.
Stowarzyszenie SpołecznoOświatowe „Nasza Szkoła”
w Dokudowie przeprowadziło program”Kilo tapety
i śmierdzące skarpety”,

otrzymując doﬁnansowanie
w wysokości 8764 zł.
Stowarzyszenie „Tradycja
i współczesność” opracowało program proﬁlaktyczny
„W kolorach tęczywakacyjna akademia
zdrowia i kreatywności”które objęło swoim
działaniem dzieci i młodzież
z Sitnika, Styrzyńca i okolic.
Na obóz wakacyjny na
Mazurach, w ramach
programu „Przez życie
z wiatrem w żagle - bez
narkotyków”, pojechała
młodzież i dzieci z okolic
Swór, Sitnika i Styrzyńca. Na
przeprowadzenie tych
programów stowarzyszenie
„Tradycja i współczesność”
otrzymało dotację w kwocie
21 tys. 026,98 zł.
Ponadto uczniowie i ich
rodzice ze szkół podstawowych i gimnazjów
przystąpili do kampanii
ogólnokrajowej „ Zachowaj
trzeźwy umysł”. Materiały do
realizacji tego tematu zostały
zakupione za kwotę 1230 zł.
Konkurs zwraca uwagę na
fakt, że sport i rekreacja
mogą być alternatywą dla
uzależnień. Dzieci odnoszą
tutaj, co roku spore sukcesy.
Warto wspomnieć o pracach:
Aleksandry Waszkiewicz
ze Szkoły Podstawowej
w Grabanowie, która wygrała
„Przewodnik po Polsce i roku
szkolnym” w konkursie „Na
tropie piękna”; Eweliny
Sochy, uczennicy
Szkoły Podstawowej
w Grabanowie, która
wygrała grę „GEO!memo”
w konkursie „Na tropie
piękna; Wiktorii Bartoszek,
uczennicy Szkoły
P o d s t a w o w e j
w Grabanowie, -wygrała
„Przewodnik po Polsce i roku
szkolnym” w konkursie „Na
tropie piękna”, Aleksandry
Faryna, uczennicy szkoły
P o d s t a w o w e j
w Woskrzenicach Dużych,
która wygrała „Przewodnik
po Polsce i roku szkolnym”
w konkursie „Na tropie
piękna”; Gabrieli Kajka,
uczennicy Szkoły
P o d s t a w o w e j

w Woskrzenicach Dużych,
która wygrała „Przewodnik
po Polsce i roku szkolnym”
w konkursie „Na tropie
piękna; Patryka Kozika,
ucznia Szkoły Podstawowej
w Woskrzenicach Dużych,
który wygrał „Przewodnik po
Polsce i roku szkolnym”
w konkursie „Mały
odkrywca”; Huberta Struka,
ze Szkoły Podstawowej
w Sworach -wygrał
„Przewodnik po Polsce i roku
szkolnym” w konkursie „Mały
odkrywca”; Adama
Chwedczuka ze Szkoły
Podstawowej w Sworach wygrał grę „GEO!memo”
w konkursie „Mały
odkrywca”; Marii
Sobkiewicz, uczennicy
Szkoły Podstawowej
w Sworach, która wygrała
„Przewodnik po Polsce i roku
szkolnym” w konkursie „Mały
odkrywca”.
O g ó l n o p o l s k a
kampania „Postaw na
rodzinę”
Zakupiono i przekazano
do szkół kolorowe materiały
adresowane do rodziców,
dziadków i dzieci za kwotę
1230 zł. W ramach
współﬁnansowania działalności gminnego zespołu
interdyscyplinarnego
zakupiono pakiet materiałów
„Reaguj na przemoc”,
częściowo przekazano do
szkół materiały i ulotki
dotyczące Pomarańczowej
Linii, czyli telefonu zaufania
dla oﬁar przemocy, zarówno
ﬁzycznej, jak i psychicznej.
Koszt programu 1230 zł.
Przeprowadzona została też
akcja, mająca na celu
zwiększenie świadomości
trzeźwości podczas
kierowania pojazdami
mechanicznymi, dołączając
do jednego z numerów
„Wiadomości Gminnych”
ulotkę propagującą to
zagadnienie. W ramach
współpracy gminnej komisji
z Gminnym Ośrodkiem
Kultury zakupiono
prenumeratę miesięcznika
„Świat Problemów” w ilości
10 sztuk za kwotę 1750 zł.
W miesięczniku są

przedstawiane tematy
związane z uzależnieniem
od alkoholu ( i nie tylko)
narkomanii, gier, hazardu;
przykłady z życia wzięte
dotyczące wychodzenia
z nałogu; świadectwa
trzeźwiejących alkoholików;
- przykłady pracy komisji
w innych gminach. W roku
2012 Małopolskie Centrum
Proﬁlaktyki przeprowadziło
na terenie gminy program
kontroli sprzedaży alkoholu
w ś r ó d n i e l e t n i c h , t z w.
„Tajemniczy klient”. Celem
projektu proﬁlaktycznointerwencyjnego jest
odpowiedź na ciągle
zwiększające się zagrożenie
młodych ludzi i coraz
większa dostępność
alkoholu wśród nieletnich.
Programem zostało objętych
18 sklepów gminy Biała
Podlaska. W 17 sklepach,
w których przeprowadzona
została taka diagnoza, tylko
w jednym sklepie poproszono „nieletniego” klienta
(osoba dorosła, wyglądająca
i ucharakteryzowana na
nieletnią) o dowód osobisty,
a ponieważ nie został on
o k a z a n y, o d m ó w i o n o
sprzedaży alkoholu.
W związku z tym, w budżecie
na rok 2013 przewidziano
i przeprowadzono szkolenie
d l a s p r z e d a w c ó w, o r a z
ponownie program „Zakup
kontrolowany”. W szkoleniu
wzięło udział 18 osób - byli to
właściciele oraz pracownicy
sklepów i innych punktów,
posiadających zezwolenie
na sprzedaż alkoholu zna
t e r e n i e n a s z e j g m i n y.
P r o g r a m „ Z a k u p
kontrolowany” objął
praktycznie cały teren naszej
g m i n y. C a ł k o w i t y k o s z t
przedsięwzięcia to 1300 zł
szkolenie, oraz 1200 zł
p r o g r a m „ Z a k u p
kontrolowany”. Ubolewamy
nad wynikami kontroli,
przeprowadzonej ponownie
w roku 2013 r., ponieważ
tylko w dwóch punktach na
22 sprawdzane, poproszono
kupującego o dowód
tożsamości.
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Na szczególne słowa
wyróżnienia zasługują:
Renata Bogusz oraz
Bogusława Słupska,
właścicielki sklepów
w Terebeli i Roskoszy,
w których odmówiono
sprzedaży alkoholu zarówno
w roku 2012, jak i w 2013.
Obie panie uczestniczyły też
w szkoleniu dla
sprzedawców. Wszyscy
właściciele sklepów, które
były objęte programem,
zostali zapoznani z wynikami
kontroli.
Uchwała Rady Gminy
określa limit punktów
sprzedaży napojów
alkoholowych na 50, w tym
35 stanowią sklepy, oraz 15
lokali gastronomicznych.
W roku 2013 ilości punktów
sprzedaży i lokali
gastronomicznych na terenie
naszej gminy wynosiły
odpowiednio 33 i 10.
Całkowita wartość alkoholu
sprzedanego na terenie
gminy w roku 2013 to 5 mln
581 tys. 800,94 zł.
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Lecznictwo odwykowe
Istotnym problemem
w działalności komisji jest
leczenie choroby
alkoholowej. Dwa razy
w miesiącu są udzielane
porady w sprawie choroby
alkoholowej oraz przemocy
w rodzinie. Na bieżąco
przyjmowane i rozpatrywane
są wnioski o skierowanie na
leczenie odwykowe osób
z problemem alkoholowym
dotkniętych również
przemocą w rodzinie. W roku
2013 przyjęto i rozpatrzono
40 wniosków o skierowanie
osób na leczenie odwykowe.
Najczęściej zgłaszają osoby
z rodziny, żona, matka,
teściowa, rodzeństwo,
kuratorzy sądowi, czasami
zakład pracy lub pedagog
szkolny. Zatrważające są też
przypadki zgłaszania na
leczenie przez dzieci.
Koszty związane z postępowaniem znajdującym
zakończenie w sądzie to
340 zł za badania biegłych,
oraz 40 zł opłata sądowa.
W roku 2013 do sądu

przekazano 33 takie sprawy.
W ramach pomocy osobom
uzależnionym współpracujemy tez z ośrodkiem
terapeutycznym w Dołdze,
w którym to, oprócz osób
skierowanych tam nakazem
sądowym, uzależnieni
niekiedy podejmują
dobrowolna terapię.W roku
2013 skorzystało z tej formy
pomocy 4 pacjentów
z naszej gminy(koszt pobytu
1 osoby to 1500 zł
finansowany jest ze środków
GKRPA). Na terenie naszej
gminy działa też Zespół
Interdyscyplinarny, do spraw
rozwiązywania m. in.
problemu przemocy
w rodzinie, którego to
działalność również
wspieramy zarówno służąc
pomocą fachową w kwestii
poradnictwa związanego
z chorobą alkoholową,
jak i finansowo. Leczenie
choroby alkoholowej oraz
pomoc ich rodzinom
wymaga dużego zaangażowania oraz fachowej
w i e d z y, n a b i e ż ą c o

weryfikowanej i aktualizowanej. Członkowie
GKRPA doskonalą swoje
umiejętności, biorąc udział
w warsztatach i szkoleniach,
zarówno tych organizowanych w sposób
tradycyjny, jak też w postaci
tzw. e-learningu, czyli
szkoleń prowadzonych
drogą elektroniczną. Dzięki
tym formom aktywności
doskonalimy i rozbudowujemy swój warsztat pracy,
aby jak najlepiej móc
realizować swoje zadania.
Liczymy też na współpracę
i pomoc wszystkich
mieszkańców naszej gminy,
którym nieobojętny jest
problem uzależnień,
alkoholizmu zwłaszcza.
Kontakt – tel. 83 343 32 84
(Katarzyna Wasilewska),
e-mail: gkrpa@gminabialapodlaska.pl. Wszelkie
szczegółowe informacje
dotyczące pracy komisji
zamieszczone są na stronie,
www.gmina.bialapodl.pl,
w zakładce GKRPA. (a)

25 kwietnia uczniowie SP w Ortelu Książęcym uczestniczyli w konkursie piosenki angielskiej „English Song Contest”,
zorganizowanym przez SP nr 6 w Białej Podlaskiej we współpracy z BCK. Honorowy patronat nad konkursem objął prezydent
miasta Biała Podlaska
Andrzej Czapski. Konkurs
obejmował dwie kategorie
śpiewających: soliści
i zespoły wokalne i miał na
celu popularyzację języka
angielskiego wśród dzieci.
Uczestnicy reprezentowali
głównie bialskie szkoły oraz
BCK. Profesjonalne jury
oceniało przygotowanie
językowe oraz muzyczne
wykonawców. Nagrodę za
zajęcie drugiego miejsca
w kategorii duetów i zespołów muzycznych przyznano
dwojgu uczniom klasy VI:
Gabrieli Lewczuk
i K r z y s z t o f o w i
Łukaszukowi za pięknie
wykonany utwór „Happy”.
W konkursie wzięły też
udział: Karolina
Wiatrowicz, Aleksandra
Szeszko i Agata Marczuk,
które wykonały piosenkę
„I see ﬁre”. Wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez sponsora-Wydawnictwo Macmillan Polska.
Gratulujemy. (a)
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Tradycje wielkanocne w gminie Sosnówka

Sukcesem okazał się udział ekipy twórców ludowych,
związanych z naszym Gminnym Ośrodkiem Kultury,
n a p i e r w s z y m P o w i a to w y m P r z e g l ą d z i e Tr a d y c j i
Wielkanocnych w Sosnówce. Zorganizowano go 6 kwietnia
w sali gimnastycznej tamtejszej Szkoły Podstawowej.
Impreza zgromadziła kilkaset osób i wystawców z 12 gmin
powiatu bialskiego. Przygotowali oni aż 380 pisanek i palm
wielkanocnych, wykonanych rozmaitymi technikami.
Niektóre z powodzeniem mogłyby reprezentować polską
sztukę tradycyjną w Brukseli. Podziwu nad zdolnościami
autorów nie krył starosta bialski Tadeusz Łazowski, który po

motywami i kolorystyką, która urzeka każdego bez mała
estetę. O wielkiej estymie do tradycji wymownie świadczy
aranżacja wystroju świątecznych stołów, przygotowana
przez trzy gminy: Rossosz, Sosnówka i Tuczna. Miały one
niepowtarzalną urodę i smak docenione przez wicemarszałka województwa lubelskiego Krzysztofa
Grabczuka. Miło nam poinformować, że decyzją jury
reprezentantki naszej gminy zdobyły nagrody i wyróżnienia
w kilku kategoriach. W konkursie na oryginalną palmę
współczesną pierwszą nagrodę zdobyła Anna
Bandzerewicz z Dokudowa, a drugą Teresa Więckowska

obejrzeniu wszystkich stoisk, był pod wrażeniem bogactwa
tematycznego prac z gminy Biała Podlaska. Były one
efektowne estetycznie, pomysłowe i wykonane
profesjonalnie. Konkursowi ocenianemu przez jury pod
przewodnictwem Agnieszki Mikszty, etnografa Muzeum
Południowego Podlasia, towarzyszyły: koncert pieśni
wielkopostnych z udziałem 9 wykonawców (soliści, zespoły
śpiewacze i chóry paraﬁalne) oraz kiermasz stroików,
pisanek, palm, serwet, obrusów i koszyczków. Cieszyły się
one wielkim powodzeniem, co sygnalizuje zainteresowanie
wytworami rękodzieła ludowego. Bazując na interesujących
przekazach przodków, ma ono wielką szansę nie zaginąć
w zalewie masowej produkcji przemysłowej. Góruje nad nim
oryginalnością, bogatym zdobnictwem, fantastycznymi

z Worońca. W konkursie na pisankę współczesną trzecia
nagroda przypadła Annie Bandzerewicz z Dokudowa,
a wyróżnienie jej mamie Danucie Bandzerewicz.
Gratulujemy. – Jestem ogromnie rada z uzyskanych nagród i
wyróżnień. To czytelny sygnał, że w rywalizacji powiatowej
specjalistki zdobnictwa ludowego z naszej gminy mogą
śmiało rywalizować z najlepszymi pod względem formy,
techniki i pomysłowości wykonania. Jurorki oceniły
w Sosnówce ponad trzysta prac i doceniły starania trzech
kobiet z gminy Biała Podlaska. Uważam, że nie jest to dzieło
przypadku, tylko efekt starań pogłębionych gruntowną
znajomością przekazów przodków. Jestem przekonana,
że z doświadczenia laureatek pierwszego przeglądu
korzystać będziemy nie jeden raz – twierdzi Bożenna
Pawlina - Maksymiuk, dyrektor GOK w Białej Podlaskiej. (g)

5 kwietnia staraniem społeczników przeprowadzony został trzeci i ostatni etap porządkowania grobów wojennych na
polanie Pustolegi w Husince. Rezultatem jest ogrodzenie grobów z żerdzi sosnowych, zabezpieczające mogiły przed
ingerencją zwierzyny leśnej. W pracach porządkowych uczestniczyło 15 osób z klubu historycznego „Garnizon”
z Brześcia, 8 osób ze Związku Młodzieży Wiejskiej z Białej Podlaskiej, 5 osób z ECKiW OHP w Roskoszy oraz reprezentant
Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników Henryk Grzesiuk. Materiał na ogrodzenie sponsorował
zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Chotyłów Mariusz Kiczyński. Pomoc okazali również mieszkańcy Husinki: Jan
i Daniel Semeniukowie, zapewniając transport i przechowanie materiałów. Wójt gminy Biała Podlaska Wiesław
Panasiuk wsparł starania, udostępniając agregat prądotwórczy. W ciągu dnia postawione zostało 300 m. ogrodzenia. Po
pracy w lesie, dzięki uprzejmości Mariusza Kolędy, właściciela stajni „Wiosenny Wiatr” w Woskrzenicach Małych,
pracujący w lesie mogli zrelaksować się przy grillu i skorzystać z atrakcji ośrodka. 6 kwietnia goście z Białorusi odwiedzili
bialski park radziwiłłowski i Muzeum Południowego Podlasia. (a)
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OŚWIATA
Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych

W lutym br. uczniowie szkoły przystąpili do
ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „W-f z klasą”. Jej celem jest
wypracowanie nowych sposobów prowadzenia lekcji
wychowania ﬁzycznego. Patronat honorowy nad programem

objęli: minister sportu i turystyki, minister zdrowia oraz
minister edukacji narodowej. Program adresowany jest do:
uczniów żeby chętniej ćwiczyli.; nauczycieli wychowania
ﬁzycznego, żeby mieli wsparcie w prowadzeniu ciekawych
lekcji i dużo dobrych pomysłów; innych nauczycieli, bo
uczniowie aktywni ﬁzycznie lepiej pracują na lekcjach;
dyrektorów żeby dbali o lekcje wf-u w swojej szkole;
rodziców żeby nie wystawiali niepotrzebnych zwolnień;
wszystkich żeby zrozumieli, że kształtowanie w uczniach
nawyku regularnego uprawiania sportu jest dziś tak samo
w a ż n y m z a d a n i e m s z k o ł y, j a k u c z e n i e d z i e c k a
samodzielnego myślenia. Pierwsze zadanie obowiązkowe
zostało zrealizowane. 3 kwietnia br. odbyła się debata
nazwana Sportowy Okrągły Stół (SOS), którą prowadził
nauczyciel wychowania ﬁzycznego Dariusz Duklewski.
Wzięło w niej udział 34 uczniów z klasy IV, V i VI, 5
nauczycieli, dyrektor szkoły oraz przedstawiciel rady
rodziców. W czasie debaty uczniowie dyskutowali o plusach
i minusach lekcji w-f oraz przygotowywali konkretne
propozycje na uatrakcyjnienie zajęć. Do najczęściej
wymienianych przez uczniów zalet wychowania ﬁzycznego
należały: różnorodność form gier i zabaw, miła atmosfera,

Dzień Ziemi w SP w Ortelu

22 kwietnia przypada Dzień Ziemi. To wyborna
okazja, aby przypomnieć młodemu pokoleniu, jak
ważna jest we współczesnym świecie ekologia.
O pięknie naszej planety, odpowiedzialności za
nią, codziennym dbaniu o środowisko naturalne
przekonywali uczniowie najstarszych klas ze SP
w Ortelu Książęcym. Wiersze, piosenki oraz
scenki dotyczące tematyki ekologicznej miały
na celu uświadomić młodszym kolegom
i koleżankom, że Ziemia to nasz jedyny dom
i tylko od nas zależy, jak będziemy o niego dbać
i w jakim stanie zostawimy go przyszłym
pokoleniom. Udaną uroczystość przygotował
Samorząd Uczniowski pod opieką Agnieszki
Szepeluk. (a)

możliwość poznania wielu dyscyplin sportowych,
sprawiedliwe ocenianie, lekcje na świeżym powietrzu, gra
w grupach (oddzielnie chłopcy i dziewczęta), konkurs na
najlepszego sportowca szkoły.
Następnie przedstawiciele klas skoncentrowali się
w swoich wypowiedziach na tym, co można zmienić,
poprawić, żeby uatrakcyjnić lekcje w-f.
Dyrektor szkoły Anna Maksymiuk na bieżąco odnosiła
się do wypowiedzi, analizując, co jesteśmy w stanie
zrealizować, a co jest poza naszym zasięgiem.Oprócz tego
postanowiono także w ramach Lokalnej Akcji Sportowej
(LAS) zorganizować konkurs na plakat propagujący zdrowe
odżywianie i międzyklasowy turniej palanta, zapraszając do
udziału rodziców oraz starsze rodzeństwo. W ramach
programu odbyło się spotkanie z wiceprzewodniczącym
Szkolnego Związku Sportowego w Białej Podlaskiej
Stanisławem Polaczukiem, który zachęcał uczniów do
aktywności ﬁzycznej.Do współpracy włączył się również
Samorząd Uczniowski, który zaproponował aktywne
spędzanie przerw międzylekcyjnych, zarówno w szkole

jak i na świeżym powietrzu. Wszystkie działania podjęte
w ramach realizacji programu są opisywane na blogu, który
redagować będą uczniowie wraz z koordynatorem
programu. (a)

Str. 12

Nr 5

Rękodzieło wciąż w cenie

Przez długi czas wydawało się, że nowoczesny, bardzo
ekspansywny przemysł będzie przysłowiowym gwoździem
do trumny rękodzieła. W pogoni za nowoczesnością, stare
warsztaty i narzędzia lądowały w komórkach i na strychach.
Rękodzieło zeszło do podziemia i tylko niekiedy, przy okazji
konkursów sztuki ludowej południowego Podlasia,
organizowanych przez bialskie i siedleckie muzea,
okazywało się, jaki niesamowity potencjał i piękno drzemią
w tych rzekomo zapomnianych twórcach. Na szczęście,
okres uśpienia pasji mamy poza sobą i coraz częściej tkaczki,
garncarze, czy koronkarki wystawiają efekty swej żmudnej
pracy, aby zachwycać nimi wrażliwych na prostotę i piękno.
Oba czynniki idą bowiem w parze. Doceniło to kierownictwo
G m i n n e g o O ś r o d k a K u l t u r y, k t ó r e w s p ó l n i e z e
Stowarzyszeniem Tradycja i Współczesność próbuje
reaktywować popularność zapomnianych nieco zawodów.
W pracowniach ginących zawodów naszej gminy odbyły się
już dwie tury szkoleń osób w różnym wieku, które poza

zdolnościami manualnymi, mają w sobie przemożną chęć
zdobycia uprawnień cechu, aby w niedalekiej przyszłości
nauczać innych i przywracać uznanie sztuce ludowej. Te
staranie jako pierwsze doceniło przychylne folklorowi Radio

Lublin, zapraszając przed swoje
mikrofony dyrektora GOK Bożennę
Pawlinę- Maksymiuk. Pasja, z jaką
prezentowała one wizje utworzenia
w naszym powiecie Nadbużańskiego
Uniwersytetu Ludowego przekonała
wielu radiosłuchaczy. Audycja z udziałem dyrektora GOK przyczynia się do
promocji gminy Biała Podlaska, która
i tak na wielu spotkaniach i sympozjach
regionalnych stawiana jest na wzór
konsekwentnego działania. Nie jest
tajemnicą, że tak szalenie barwnych
i nietuzinkowo działających pracowni
nie posiada żadna placówka kultury
nie tylko w powiecie bialskim.
Dowodem ich skuteczności są też
nagrody zdobywane w wojewódzkich
i ogólnopolskich konkursach. Są one
dobrą zachętą, aby uczynić ze sztuki
ludowej sprawnie działające
mikroprzedsiębiorstwa, do tworzenia
których zachęcają szefowie resortów
rolnictwa i kultury. Skoro nie możemy
dorównać reszcie kraju glebami, czy nadzwyczajnymi
wynikami hodowlanymi, spróbujmy spojrzeć na wieś z innej,
równie pozytywnej strony.(g)

SPORT
Znaczący sukces odniosła uczennica klasy V Szkoły Podstawowej
w Ciciborze Dużym Amelia Michaluk, która w trzeciej rundzie ligi szachowej
zajęła trzecie miejsce w kategorii dziewcząt do lat 13. Liga szachowa, w której
startują uczniowie z powiatów: bialskiego grodzkiego, bialskiego ziemskiego
oraz radzyńskiego, rywalizują w cyklu czterech turniejów: Dwa z nich odbyły
się w Białej Podlaskiej, jeden w Terespolu, a do rozegrania pozostał jeszcze
turniej w Łomazach. Amelka w pierwszej rundzie zajęła czwarte miejsce
w swojej kategorii, w drugiej nie brała udziału, zaś w trzeciej dzielnie walczyła
z najlepszymi, plasując się ostatecznie na trzecim miejsc. Otrzymała medal,
dyplom oraz nagrodę książkową. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
w królewskiej grze. (a)
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Str. 13
„Ziemia nie jest własnością człowieka,
to człowiek należy do Ziemi..."
Ziemia jest wielkim, wspólnym domem
dla roślin, zwierząt, ptaków, ludzi.
Zamiast ją niszczyć, zadbaj o nią.
Naprawdę warto się potrudzić!

Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto świata, obchodzone od 1970 roku, obecnie w 192 krajach.
Dzień Ziemi w Szkole Podstawowej Woskrzenicach Dużych już od wielu lat jest świetną okazją do edukacji ekologicznej
oraz podejmowania różnorodnych inicjatyw na rzecz ochrony środowiska. Uczniowie pisali „Listy dla Ziemi”, w których
w formie rysunków, wierszy i opisów przedstawiali swoje pomysły i namawiali dorosłych do podejmowania działań
proekologicznych. Najciekawsze prace zostały wyeksponowane na wystawie na korytarzu szkolnym. 25 kwietnia br. odbyła
się zorganizowana przez
n a u czyci e l kę Ewę D or os z
wycieczka do Wydziału Nauk
o Ziemi i Gospodarki
Przestrzennej UMCS w Lublinie,
podczas której uczniowie
poznawali i podziwiali rośliny
z różnych zakątków świata
w Ogrodzie Botanicznym oraz
uczestniczyli w zajęciach
warsztatowych, w ramach
obchodów Dnia Ziemi na tej
uczelni. Bardzo ciekawe okazały
się zajęcia skaningu laserowego „Świat w 3D” oraz wizyta
w pracowni geologicznej gdzie
uczniowie odkrywali piękno
minerałów, wywoływali erupcję
wulkanu, oglądali prezentację
multimedialną o najpiękniejszych jaskiniach świata.
W zakładzie klimatologii
poznawali przyrządy do
pomiarów składników klimatu,
dowiedzieli się jak powstają
zjawiska takie jak: błyskawica,
tęcza, zorza polarna, zaćmienie
Słońca i Księżyca. Wielkim
zainteresowaniem cieszyły się warsztaty „Młodego chemika” w czasie których uczniowie mogli samodzielnie wykonywać
rożne doświadczenia. Obchody Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej w Woskrzenicach zakończano akcją „Wiosenne
sprzątanie świata”, w czasie której uczniowie wspólnie z wychowawcami zebrali śmieci wokół szkoły oraz w pobliskim lesie.
Cały czas w szkole trwa zbiórka surowców wtórnych: makulatury, baterii, nakrętek, elektrośmieci i pustych tonerów. 7 maja
odbędzie się „Piknik ekologiczny” w stajni „Wiosenny Wiatr w Woskrzenicach Małych”. (a)

28 marca br. podczas dnia otwartego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białej Podlaskiej, rozstrzygnięty został
konkurs literacki „Lekkie piórko” na recenzję spektaklu „Kopciuszek dla dużych dzieci”. Startowali w nim uczniowie gimnazjum
z powiatu bialskiego. Konkurs polegał na napisaniu recenzji spektaklu wystawionego w miejscowej
szkole przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Technikum im. K. K. Baczyńskiego ZDZ
w Białej Podlaskiej. Była to współczesna wersja słynnej baśni o Kopciuszku. Naturalność
i spontaniczność gry aktorskiej, wielokrotnie występujący komizm słowny wpleciony w mądrości
płynące z tekstu literackiego, doskonale łączyły się z dobrą zabawą. Uczniowie oraz twórcy
spektaklu wykazali się dobrą znajomością warsztatu gry aktorskiej, ocierającej się o deski
profesjonalnych scen teatralnych.
Laureatkami okazały się uczennice z Publicznego Gimnazjum im. Władysława Stanisława
Reymonta w Ciciborze Dużym. Pierwsze miejsce zdobyła Aleksandra Dobrolińska z klasy
drugiej, zaś drugie przypadło w udziale Monice Mielnickiej z klasy pierwszej. Prace na konkurs
pisały pod kierunkiem Małgorzaty Żulińskiej. Nagrodzone uczennice popisały się błyskotliwą
analizą spektaklu przedstawioną w formie recenzji, docenioną przez profesjonalnych jurorów.
Monika Mielnicka otrzymała ponadto wyróżnienie w konkursie recytatorskim „Trzeba umieć ludzi
pokochać” zorganizowanym 9 kwietnia br. przez ZDZ w Białej Podlaskiej. (a)
Na zdjęciu od prawej: nauczycielka języka polskiego Małgorzata Żulińska z wychowankami Moniką Mielnicką i Aleksandrą
Dobrolińską
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Wójt gminy Biała Podlaska ogłasza otwarty konkurs ofert na
wsparcie realizacji zadań w zakresie proﬁlaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu narkomanii,
prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej na terenie
gminy na rok 2014.
Rodzaj wspieranych zadań:
1.W zakresie prowadzenia proﬁlaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży:
a) Realizacja proﬁlaktycznych programów w formie zajęć
pozalekcyjnych promujących zdrowy styl życia bez nałogów,
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży 25 tys. zł.,
b) Działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii 25 tys. zł.
Zasady przyznawanych dotacji:
1.Zasady przyznawania dotacji określają przepisy ustawy
z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
2.Do składania ofert uprawnieni są: organizacje pozarządowe,
podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne
podległe organom administracji publicznej.
3.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem
przyznania dotacji, czy też przyznaniem jej w wysokości określonej
w ofercie.
4.W celu realizacji zadania zamawiający może dokonać wyboru
więcej niż jednej oferty.
5.Zlecanie wymienionych zadań będzie miało formę wspierania
tych zadań, wraz z udzieleniem dotacji na ﬁnansowanie ich
realizacji.
Termin i warunki realizacji:
1.Zadanie musi być zrealizowane w okresie do 30 listopada br.
2.Zadanie musi być realizowane na rzecz popularyzacji proﬁlaktyki
oraz organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży wyłącznie tych,
których zakresem podmiotowym będą objęci mieszkańcy gminy
Biała Podlaska.
3. Zadanie musi objąć swoim działaniem grupę nie mniejszą niż 30
osób i być realizowane w czasie nie krótszym niż 10 dni roboczych,
w łącznym wymiarze godzin nie mniejszym niż 40 godzin.
3.Podczas realizacji ww. zadań organizatorzy i uczestnicy muszą
być ubezpieczeni od NNW.
4.Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty
i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu
zadania.
5.Szczegółowe warunki rozliczenia i realizacji zadań określi
umowa dotacji.
Termin i zasady składania ofert:
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na
formularzu zawartym w rozporządzeniu ministra pracy i polityki
społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego
wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, bądź przesłanie
ich za potwierdzeniem odbioru do Urzędu Gminy Biała Podlaska,
ul. Prosta 31, pok. 21. Termin składania ofert upływa 16 maja 2014
roku o godz. 15. Termin tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu
wyboru oferty:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 maja 2014 roku. (a)

7 kwietnia br. w Publicznym Gimnazjum
w Ciciborze Dużym zorganizowano interesujące
warsztaty dla uczniów doskonalące wykonywanie
palm wielkanocnych. Inicjatywa wyszła od Rady
Rodziców, której przewodniczącą jest Anna
Mielnicka. W roli instruktorek wystąpiły panie
z pracowni tkackiej w Hrudzie pod kierownictwem
Jolanty Zając, które pokazały jak należy tworzyć
palmy. Uczniowie samodzielnie wykonali kwiaty
z bibuły i krepiny. Przygotowano materiały do palm,
czyli bukszpan, barwinek, borówkę, tuję, zajęczą
trawę i gałązki brzozy. W warsztatach wzięło udział
35 uczniów pod opieką nauczycielek: Doroty
Misiejuk i Aliny Wołosz oraz siedmiu kobiet
z Hruda. Uczniowie poznawali, jak za pomocą
młodych gałązek bukszpanu, brzózki, kolorowej
bibuły oraz ozdobnych dodatków wyczarować
piękne palemki. Młodzież gimnazjalna wykazała się
niesamowitym zapałem i kreatywnością. Podczas
kilku godzin pracy powstało ponad osiemdziesiąt
efektownych palm wielkanocnych. Na ﬁnał

uczniowie mieli możliwość nauczenia się
wykonywania zajączków wielkanocnych, które
mogły stanowić element dekoracyjny stołu
wielkanocnego. Podsumowaniem pracy uczniów
było zorganizowanie kiermaszu wielkanocnego,
który miał miejsce 8 kwietnia. Można było na nim
zakupić wykonane przez uczniów palmy, jaja
wielkanocne zdobione cekinami, tasiemkami
i techniką decupage, Ponieważ wypadł akurat
dzień zebrania, rodzice mieli możliwość zarówno
podziwiania dzieł swoich dzieci, jak i ich zakupienia.
Zebrana kwota pieniędzy z kiermaszu zasiliła konto
Rady Rodziców. (a)
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Już po raz czwarty, w tym roku Szkoła Podstawowa z Hruda wzięła udział w akcji charytatywnej na rzecz Lubelskiego
Hospicjum im. Małego Księcia „Twój dar serca dla hospicjum”. W ramach akcji odbyło się szereg działań, których celem było
zebranie środków pieniężnych na rzecz chorych dzieci z hospicjum. Uczniowie

starszych klas wspólnie z paniami, z GOK
w Hrudzie wykonali podczas zajęć
warsztatowych palmy wielkanocne. Dzięki
ich zaangażowaniu i niestrudzonej pracy
powstało wiele pięknych palm. Małgorzata
Chełstowska poprowadziła warsztaty
wykonywania pisanek techniką decoupage
i z ﬁlcu. Uczniowie klasy czwartej wspólnie
z mamami wykonali na zajęciach
warsztatowych wiele ciekawych stroików
wielkanocnych z wykorzystaniem różnych
materiałów. 11 kwietnia na terenie szkoły
zorganizowany został kiermasz palm, stroików, kartek i różnych ozdób wielkanocnych. A w ostatnim tygodniu, przed świętami
wielkanocnymi uczniowie sprzedawali własne wypieki: ciasta, babeczki i mufﬁnki. Zainteresowanie kiermaszami było bardzo
duże.
Dzięki dobrej współpracy z proboszczem z Hruda, ks. Jarosławem Grzelakiem udało się 11 kwietnia zorganizować
w kościele kiermasz palm wielkanocnych, a w Niedzielę Palmową kiermasz pisanek, stroików i kartek wielkanocnych. Oba
kiermasze cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Mieszkańcy Hruda, Ossówki i Roskoszy włączyli się w tę akcję,
wspierając ją ﬁnansowo. Należy podkreślić ogromne zaangażowanie i włożone serce w pomyślny przebieg akcji uczniów,
rodziców, grona pedagogicznego i pracowników szkoły. Każdy chciał wesprzeć akcję, jej szlachetny cel, nawet najmłodsi.
Wymowny plakat, który wykonały przedszkolaki mówi, jakie wartości są najważniejsze w życiu.
Koordynator akcji Jolanta Peszuk

W październiku 2013 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Wiosenny Wiatr” w Woskrzenicach Małych rozpoczęto nowe
inwestycje. Miejsce, które do tej pory było doskonale kojarzone z jazdą konną i wspinaczkami po parku linowym,
rozbudowuje się, tworząc prawdziwą perłę powiatu - wczesnośredniowieczne grodzisko.
Będzie to rekonstrukcja siedziby średniowiecznych rycerzy, z kuźnią, pracownią garncarską i tkacką oraz minikarczmą.
Centralnym obiektem w grodzisku stanie się wysoka na około 8 metrów wieża rycerska, która dawniej pełniła funkcje
obronne i mieszkalne. Zostanie ona udostępniona zwiedzającym, tworząc kolejne wspaniałe miejsce widokowe. Wszystko
to otoczy wysoka na 4 metry drewniana palisada. Na jej górze powstanie drewniana kładka, którą będzie można
spacerować, a w trakcie imprez ustawiać pod nią stoiska i kramy. Od strony wejścia dostać się będzie można do grodziska
mostem zwodzonym.
Głównym powodem, dla których właściciele ośrodka zdecydowali się na kosztowną inwestycję, jest chęć popularyzacji
wiedzy o średniowieczu i sposobie życia ówczesnych ludzi. Chcą umożliwić ciekawe spędzenie dnia mieszkańcom
powiatu, a także stworzyć wioskę tematyczną, w której wszyscy - zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli, będą mogli
uczestniczyć w lekcjach żywej historii. Warto wspomnieć, że nie zabraknie tam również zwierząt, bez których taki gród nie
mógłby istnieć, a więc: koni, owiec, krów, kóz i różnego rodzaju ptactwa. To wczesnośredniowieczne grodzisko stanie się
niewątpliwie jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych gminy. Większa część prac nad budową grodu ma zostać
ukończona do 18 maja br. Na ten właśnie dzień zaplanowano największą imprezę - zjazd miłośników Podlasia,
organizowany cyklicznie przez stajnię Wiosenny Wiatr oraz kilka zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych. W trakcie
sympatycznej, rodzinnej imprezy, organizowane są Zawody Konia Wierzchowego, Konkurs Piosenki Turystycznej,
konkursy fotograﬁczne, malarskie i wiele innych. (a)
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