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Kalendarium
3 listopada
W Urzędzie Miasta Biała Podlaska miało miejsce   

wspólne posiedzenie członków Rady Miasta i Rady Gminy. 
Poświęcono go omówieniu projektu wspólnej strategii 
rozwoju samorządów do 2030 r. W oparciu o nią będzie 
można występować do Urzędu Marszałkowskiego o przy-
znanie dotacji unijnych. W pakiecie licznych przedsięwzięć 
znalazły się m.in. ścieżki rowerowe, drogi oraz transport 
publiczny.

6 listopada
Radni gminni spotkali się na sesji okołobudżetowej,       

aby określić stawki podatków lokalnych obowiązujących      
w 2016 r. Znając trudną sytuacje rolników, rada obniżyła  
cenę skupu kwintala żyta, co wpłynie na niższą stawkę 
podatku rolnego. Ustalono też program współpracy gminy    
z organizacjami pozarządowymi przy organizowaniu 
przyszłorocznych imprez.

8 listopada
Swory były po raz trzeci miejscem gminnej uroczystości 

patriotycznej, przygotowanej z okazji 97. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorem 
uroczystości był zarząd jednostki OSP ze Swór przy 
czynnym udziale gminy. Po mszy świętej ruszył pochód 
otwierany przez strażacką orkiestrę dętą z Łomaz. 
Uczestnicy manifestacji złożyli kwiaty pod pomnikiem          
w centrum miejscowości. Odbyły się też uroczysta   
akademia z programem w wykonaniu uczniów i Biegi 
Niepodległościowe. 

Tego samego dnia w Hrudzie nastąpiło rozstrzygnięcie 
szóstej edycji przygranicznego konkursu "Tkactwo w dolinie 
Bugu". Do rywalizacji przystąpiły 24 osoby, prezentujące 
wysoki kunszt tkacki. Były wśród nich przedstawicielki           
z obwodu brzeskiego Białorusi. Laureaci otrzymali nagrody 
pieniężne od dyrektora GOK Bożenny Pawliny- 
Maksymiuk i wicekonsula Republiki Białoruś Siergieja 
Aleksiejewa.

11 listopada
Z okazji Święta Niepodległości w Sitniku zorganizowano 

uroczystość patriotyczną. Po mszy świętej w Łukowcach 
delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym 
przemarsz Legionów Piłsudskiego, a w świetlicy odbyła się 
część artystyczna w wykonaniu uczniów SP im. Jana 
Brzechwy. W uroczystości uczestniczyło liczne grono osób 
m.in. starosta bialski Tadeusz Łazowski i wójt gminy 
Wiesław Panasiuk. Tego samego dnia wójt i przewo-
dniczący RG uczestniczyli w miejskich obchodach       
Święta Niepodległości zorganizowanych na Placu Wolności. 
W godzinach wieczornych gościł tam Prezydent RP Andrzej 
Duda, który śpiewał z bialczanami pieśni patriotyczne.

21 listopada
Świetlica wiejska w Dokudowie była miejscem zabawy     

w stylu lat pięćdziesiątych "U Marcinowej w chałupie", która 
rozpoczęła akcje charytatywną "Pomóż dzieciom przetrwać 
zimę". Warunkiem uczestnictwa były: stylowe przebranie 
oraz słodki dar. Potem przez tydzień zbierano produkty 
spożywcze, słodycze, zabawki, książki i odzież. W akcję 
zaangażowało się 150 wolontariuszy

23 listopada
W Starostwie Powiatowym miało miejsce spotkanie 

wójtów z heraldykiem w sprawie herbów i flag gminnych. 
Początkowo rozpatrywana była możliwość dokonania zmian 
na fladze gminnej, ale po wyjaśnieniach heraldyka 
odstąpiono od tego zamiaru. W spotkaniu uczestniczył     
wójt Wiesław Panasiuk.

29 listopada
Kolejny raz hala sportowa PG w Ciciborze Dużym była 

miejscem meczu słodkich serc, finalizującego akcję "Pomóż 
dzieciom przetrwać zimę". Na boisku piłki koszykowej 
zmagało się 6 drużyn. Rywalizację wygrali policjanci             
z bialskiego garnizonu. Zebrano ogromną ilość słodyczy, 
które były biletem wstępu na mecz. (g)

Lubelski komendant wojewódzki nadinspektor Dariusz 
Działo przesłał na adres wójta Wiesława Panasiuka 
podziękowanie za okazywaną życzliwość, zrozumienia dla 
podejmowanych przez policjantów działań oraz wyjątkową 
przychylność samorządu gminnego. Komendant pisze 
m.in. – Przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia 
Policji w Lublinie środki finansowe stanowią dla nas 
nieocenioną pomoc, przyczyniając się w istotny sposób do 
poprawy ochrony bezpieczeństwa obywateli, zapewnienia 
porządku publicznego, ochrony mienia oraz poprawy 
warunków pracy funkcjonariuszy policji. Warto dodać,       
że wyniki naszej pracy zależą nie tylko od umiejętności 
funkcjonariuszy, ich uczciwości i sumienności, ale też 
wsparcia samorządów lokalnych. Za to wsparcie gorąco 
wójtowi dziękuję. Korzystając z okazji życzę satysfakcji        
i sukcesów w dalszej pracy zawodowej, wielu cennych 
inicjatyw oraz pomyślności w życiu osobistym.

                           
            
          ***

Za okazaną pomoc i wsparcie podziękowanie przysłał 
wójtowi gminy prezes Automobilklubu Bialskopodlaskiego 
Bogumił Lubański. Samorząd gminy Biała Podlaska wsparł 

czynnie organizację i przeprowadzenie pikniku 
motoryzacyjnego Integracja Przez Marzenia "Żyjmy 
razem". Festyn przyczynił się do integrowania miłośników 
motoryzacji i poprawy świadomości bezpieczeństwa na 
drogach publicznych.

                            
         ***

Podziękowania za zaangażowanie na rzecz wspierania, 
upowszechniania i rozwoju kultury materialnej i duchowej  
w powiecie bialskim skierował do wójta Panasiuka  
starosta bialski Tadeusz Łazowski. – Dziękuję za wspólnie 
podejmowane inicjatywy oraz otwartość i życzliwość wobec 
mieszkańców, pragnących rozwijać swoje pasje, 
zainteresowania i talenty z pożytkiem osobistym oraz       
dla dobra ogółu. Życzę sił, determinacji, a także radości      
w podejmowaniu kolejnych wyzwań – pisze starosta 
Łazowski. (g)
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 Kończący się rok jest pierwszym w nowej kadencji 
samorządu gminnego. Jakie refleksje nasuwają się  
Panu po kilkunastu sesjach i obradach komisji 
problemowych?

- W ubiegłorocznych wyborach rada zmieniła się             
w połowie. Przyszli do niej nowi ludzie, którzy wcześniej nie 
mieli kontaktu z samorządami. Mamy chyba jednak 
szczęście do radnych, bo szybko uświadomili sobie, że na 
szczeblu gminy nie uprawia się polityki, tylko solidnie pracuje 
na rzecz swoich wyborców. Dostrzegłem, ile kontrowersji 

wywołuje wciąż fundusz sołecki, choć do podziału na 
wszystkie wsie pozostaje zaledwie 520 tys. zł. Tam, gdzie 
sołtys potrafi dobrze współpracować z rozsądnym radnym, 
nie ma kontrowersji przy podziale funduszu należnego 
sołectwu i wybierane są zadania zadowalające większość 
mieszkańców. W innych środowiskach podział pieniędzy 
wywołuje wielkie emocje i prowadzi do spięć oraz 
niezadowolenia. Ludzie wychodzą z zebrań skłóceni, choć 
mogłoby być inaczej. Mam jednak wrażenie, że nasi radni, 
pomimo dużych zmian politycznych, jakie zaszły w ostatnich 
wyborach parlamentarnych, kierują się rozsądkiem i dobrem 
swoich mieszkańców. Uważam to za zdrowy objaw.

 Jak układa się Panu współpraca z nowymi 
sołtysami?

- W sołectwach też zaszły duże zmiany, niekiedy nawet 
pokoleniowe. Nowi sołtysi muszą oswoić się z należną im  
rolą i zrozumieć, na czym naprawdę polega ich zadanie. 
Zawsze podkreślam, że praca sołtysa nie należy do łatwych. 
W przypadku niezadowolenia z powodu dziury w jezdni czy 
spalonej na słupie żarówki, sołtys, jako pierwszy spotyka się  
z wyrazami społecznego niezadowolenia. Człowiek 
umiejętnie rozmawiający z mieszkańcami radzi sobie 
zupełnie nieźle. Gorzej wypadają ci sołtysi, którzy stawiają 
problemy codzienności na ostrzu noża, bo są od razu 
skłóceni z władzą gminną i obywatelem.

 Zbliża się okres składania wniosków o dotacje 
unijne. Na jakich inwestycjach zależy Panu szczególnie?

- W dalszym ciągu stawiamy na ochronę środowiska. 
Dlatego kontynuujemy budowę wodociągów w miejsco-

wościach, które ich nie mają. Na przyszły rok 
przygotowaliśmy projekt 13-kilometrowego wodociągu         
w Dokudowie. Budowa nie będzie łatwa z uwagi na 
rozproszoną zabudowę wsi. Chcemy na nią pozyskać 
pieniądze unijne. Drugim priorytetem ma być budowa 
kanalizacji ściekowej w Grabanowie. Zadanie obejmuje      
aż 12 km sieci i zostało wycenione na 6 mln zł. Martwi mnie 
tylko fakt zdeklarowania zaledwie 90 przyłączy na tak długim 
odcinku. Trudno mi zrozumieć zapis, że pierwszeństwo        
w uzyskaniu dotacji mają projekty wodociągowe                   

w miejscowościach dysponujących 
kanalizacją sanitarną. To chyba jakieś 
nieporozumienie.

 Jakie są inne przymiarki 
inwestycyjne?

- Tak skonstruowaliśmy założenia 
przyszłorocznego budżetu gminy, aby nie 
zaciągać kredytów na inwestycje i nie 
zakładać sobie świadomie pętli na szyję. 
Gdybyśmy istotnie chcieli spełnić 
wszystkie wnioski płynące od radnych, 
należałoby zgromadzić kwotę równą, co 
najmniej budżetów  z pięciu kolejnych lat. 
W przysz łym roku zamierzamy 
kontynuować rozpoczętą budowę drogi   
ze Styrzyńca w kierunku Porosiuk.        
Na 2 -kilometrowy odcinek będziemy 
starali się pozyskać pieniądze z pro-
gramu operacyjnego województwa. 
Zakładamy też budowę krótszych 
odcinków dróg w kilku miejscowościach.

 Przez teren gminy ma prze-
biegać linia ropociągu z Odessy do 
Płocka. Na jakie profity można liczyć   
z tego tytułu?

- Budowa ropociągu jest inwestycją 
rządową, realizowaną przez spółkę Sarmatia. Początkowy 
projekt przebiegu nitki ropociągu przez teren gminy był tak 
wyznaczony, że przecinał środek miejscowości, niekiedy 
nawet gospodarstwa czy domostwa. Musieliśmy nanieść 
korekty i to się udało. Na tej budowie zyskają rolnicy                
i samorząd. Zgodnie z umowami, każdy rolnik otrzyma 
pieniądze za zajęcie pasa gruntu pod ropociąg, natomiast 
gmina może liczyć na dochód w wysokości 2 proc wartości 
inwestycji, płacony co roku. Ważne jednak jest, aby               
w odpowiednim czasie spisać wiążące obie strony 
zobowiązania.

 Nie udało się w tym roku rozpocząć planowanej 
budowy fabryki zabawek w Woskrzenicach Dużych, ale 
wystartował serwis Volvo w Sławacinku Nowym. Czy 
gmina ma szanse na pozyskanie kolejnych inwestorów?

- Od dawna marzę, by pozyskać inwestorów 
zewnętrznych. Nie zaprzestajemy w ich poszukiwaniu i dla 
zachęty zwalniamy ich na trzy lata z płacenia podatków od 
nieruchomości. Fabryka zabawek w Woskrzenicach nie 
mogła wystartować, mimo spełnienia wymogów prawnych, 
bo inwestor z powodów ekonomicznych wstrzymał budowę  
w czasie. Liczymy, że zechce do tematu powrócić. Po serii 
negocjacji z bialską firmą Autosfera, udało się wystartować    
z dużym serwisem Vovo. Teraz mamy zapowiedź 
poszukiwania 50 ha ziemi na cele inwestycyjne. Chcą u nas 
zadomowić się firmy zainteresowane fotowoltaiką oraz firma 
rozwijająca produkcję elementów metalowych.

 

Z wójtem gminy Wiesławem Panasiukiem rozmawia Istvan Grabowski
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 W listopadzie radni uchwalili stawki podatków na 
przyszły rok. Obniżyli cenę skupu kwintala żyta, co 
spowoduje niższe dochody gminy. Jak należy to 
zrozumieć?

- Zadań i wydatków nam wciąż nie brakuje. 
Zdecydowaliśmy się jednak obniżyć cenę skupu żyta 
wpływającą na wielkość podatku rolnego z uwagi na trudną 
sytuację rolników. To taki gest w ich stronę. Pozostałe podatki 
pozostały na poziomie roku bieżącego.

 Od stycznia ma obowiązywać nowy system 
segregowania i wywozu odpadów komunalnych. Czym 
jest on podyktowany?

- Drastycznym wzrostem cen na bialskim składowisku.    
W ciągu dwóch lat skoczyły one ponad trzykrotnie. Nie 
bilansują nam się wpływy z wydatkami. Doszliśmy, więc do 
wniosku, że bardziej opłacalna będzie segregacja odpadów 
na frakcję suchą i mokrą. Najwięcej kosztują odpady 
zmieszane. Proponowane stawki za wywóz śmieci mają 
skłonić mieszkańców do ich segregowania. Specjalne ulotki 
wyjaśniające nowe zasady dostarczone zostaną wkrótce do 
każdego gospodarstwa.

 W październiku uczestniczył Pan w Kongresie  
Związku Gmin Wiejskich. Czy stanowiska wypracowane 
w Serocku mają szanse powodzenia?

- Obserwujemy postępującą tendencję zrzucania na barki 
samorządów coraz nowych zadań bez pokrycia 
finansowego. Najnowszym pomysłem ma być prawo wodne, 
zrzucające na gminy dodatkowe obowiązki. Trudno, więc 
dziwić się niezadowoleniu wójtów. Atmosfera obrad              
w Serocku była gorąca. Pech w tym, że prowadzono je tuż 
przed wyborami samorządowymi. Myślę, że nasze rezolucje 
byłyby bardziej skuteczne, gdyby zapadły po ustaleniu się 
składu rządu premier Beaty Szydło. Ciągle brakuje 
sensownego porozumienia rządu z samorządami.

 Co sądzi Pan o proponowanej przez rząd kolejnej 
reformie oświaty?
- Nie wiem, czy jest to dobry pomysł. Boję się rewolucji          
w oświacie, która nie bardzo liczy się z dobrem dziecka. 
Pomysł tworzenia gimnazjów od początku wydawał się 
niepewnym eksperymentem, ale przetrwał 20 lat. Trudno 
zgadnąć, co będzie dalej i jak potoczą się losy edukacji.

 Czy Pańskim zdaniem załoga Urzędu Gminy 
solidnie wypełnia nałożone na nią zadania?
- Generalnie urząd jest przyjazny obywatelowi i dowodzą 
tego liczne nagrody zdobywane przez nasz samorząd. 
Urzędnicy zmienili wyraźnie swoje postępowanie i nie 
traktują już interesantów niczym intruzów. Nie znaczy to 
wcale, że nie dochodzi do spięć z ludźmi odwiedzającymi 
różne biura. Powodują je czasami zbyt nerwowi interesanci, 
usiłujący załatwić pożądaną sprawę nawet wbrew 
obowiązującym przepisom. Tak się niestety nie da. Rozsądne 
tłumaczenie urzędnika zawodzi, ale są to niezbyt liczne 
przypadki.

 Co kilka lat biskup ordynariusz odwiedza parafie        
z wizytą kanoniczną. Tak było we wrześniu, kiedy          
ks. biskup Kazimierz Gurda spotkał się z władzami 
gminy. W jakim tonie przebiegały rozmowy?
- Jestem zadowolony ze spotkania i rozmowy z księdzem 
biskupem. Dowodzi ona żywego zainteresowania władz 
diecezjalnych sprawami mieszkańców gminy, ich radościami 
i bolączkami. Rozmowa, w której uczestniczył ks. proboszcz 
Marian Daniluk, przebiegała w życzliwej atmosferze.

 Niedawno odwiedzili gminę goście z Litwy. Co im 
pokazano i jakie były ich wrażenia?
- Nie była to pierwsza wizyta gości zagranicznych w naszej 
gminie, ale zawsze wypadają one dobrze, bo mamy się czym 
pochwalić. Wcześniej byli u nas Niemcy, Francuzi, Belgowie, 
Szwajcarzy i Szwedzi. Tym razem odwiedzili nas 
samorządowcy z obwodu wileńskiego i solecznikowskiego. 
Zanim pojechaliśmy w teren, rozmawialiśmy wyczerpująco   
o oświacie, podatkach i budżecie gminy, jako, że na Litwie 
interesujące ich tematy wyglądają zupełnie inaczej, niż u nas. 
Wizyta w obiekcie gimnazjalnym w Ciciborze Dużym  
wywarła na Litwinach duże wrażenie. Podobało im się 
zaplecze sportowe i wyposażenie pracowni klasowych.        
Z kolei w Sitniku obejrzeli zgrabne połączenie siedziby 
jednostki OSP z biblioteką gminną i klubem kultury. Byli mile 
zaskoczeni występami naszych zespołów i bogactwem 
folkloru.

Dziękuję Panu za wypowiedź.

Od nowego roku w gminie Biała Podlaska obowiązywał 
będzie nowy system gromadzenia odpadów, spowodowany 
zbyt wysokimi opłatami nakładanymi przez składowisko       
w Białej Podlaskiej. Generalnie odpady dzielić się będą na 
frakcję suchą i frakcję mokrą. 

Do pojemników (worków) z suchą można pakować 
można: papier, czasopisma, gazety, książki, pudła tekturowe, 
plastikowe butelki po napojach, środka czystości                    
i kosmetykach, opakowania po jogurtach, śmietanie, 
mrożonkach i ciastach, styropian, metalowe puszki po 
żywności i napojach, pudełka wielowarstwowe po sokach, 
napojach i mleku, torebki foliowe, tekstylia i buty.

Do pojemników z frakcją mokrą wrzucamy: stałe odpady 
kuchenne, resztki żywności, owoców i warzyw, zużyte resztki 
papieru, serwetki i środki pielęgnacyjne, artykuły higieniczne, 
jednorazowe pieluchy i ceramikę.

Do pojemników ze szkłem pakujemy: butelki, 
opakowania po napojach i żywności, szklane opakowania po 
kosmetykach, słoiki bez nakrętek.

Do pojemników z odpadami zielonymi wrzucamy: 
odpady pochodzące z pielęgnacji trawników przydomowych  
i ogrodów (trawa, liście, gałęzie drzew i krzewów).

Do pojemników z popiołem: popiół z węgla, koksu i popiół 
drzewny.

Ponadto do punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, zlokalizowanym przy Gminnym Zakładzie 
Komunalnym w Czosnówce każdy mieszkaniec gminy może 
dowieźć: stare meble, odpady remontowo - budowlane, 
zużyty sprzęt elektroniczny, zużyte akumulatory, opony, 
baterie, świetlówki i opakowania po farbach. (a)
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Podczas dwunastej sesji samorządu, wyznaczonej       
na 1 grudnia, radni pochylili się nad kilkoma ważkimi 
uchwałami i zapoznali się z projektem budżetu gminy na 
2016 r. Projekt z uzasadnieniem został skierowany w połowie 
listopada do Regionalnej Izby Obrachunkowej i zyskał tam 
pozytywną ocenę. Na początek radni jednogłośnie uchwali 

wzory deklaracji i informacji podatkowej w zakresie podatków 
od nieruchomości, rolnego i leśnego, jakie mają trafić do 
mieszkańców. Następnie przyjęli gminny program 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
program przeciwdziałania narkomanii. Oba programy wiążą 
się z planem wydatków gminnej komisji zajmującej się 
oboma problemami. Prezentowała go Katarzyna 
Wasilewska. Proponowane programy mają zwiększyć 
dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 
osób uzależnionych. Będzie ona realizowana w skuteczny 
sposób m.in. poprzez profilaktyczną działalność 
informacyjną i praktyczne zajęcia terapeutyczne. Duże 
znaczenie mieć będzie akcja zapobiegawcza na terenie 
szkół i placówek oświatowych. Ważna jest też pomysłowa 
organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Wzorem 
bieżącego roku podczas wakacji przewidywane są turnusy 
wypoczynkowe w ośrodku Zielonej Szkoły w Porosiukach. 

Kolejna uchwała dotyczyła ustalenia trybu udzielania        
i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek 
oświatowych (szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkol-
nych). Warunkiem przyznania dotacji jest wniosek 
zainteresowanej jednostki uwzględniający planowaną 
miesięczną liczbę uczniów. Niepubliczne przedszkole    
może otrzymać z budżetu gminy dotację na jednego ucznia  
w wysokości 75 proc. wydatków bieżących, ustalonych        
w budżecie gminy miejskiej. Oddział przedszkolny istniejący 
w szkole podstawowej otrzymuje dotację na jednego    
ucznia w wysokości 100 proc. wydatków bieżących, 
ustalonych w budżecie gminy Biała Podlaska, natomiast 

osoba prowadząca niepubliczne wychowanie przedszkolne 
otrzyma na każde dziecko dotację w wysokości 40 proc. 
wydatków bieżących w przedszkolach gminy miejskiej. 
Radni jednogłośnie zaakceptowali te propozycje. Uchwalili 
też konieczne przed końcem roku zmiany w budżecie gminy. 
W większości dotyczyły one przesunięć kwot między 

r o z d z i a ł a m i  w y d a t k ó w.  
Ponieważ powiat bialski zwrócił 
gminie nadwyżkę 41 tys. 600 zł 
ze wspólnie prowadzonej 
budowy drogi w Ciciborze 
Małym, radni zdecydowali 
przeznaczyć ją na zimowe 
utrzymanie dróg oraz wymianę 
zużytych lamp oświet le-
niowych. Radni uchwali l i  
kosmetyczne poprawki w przy-
jętym na poprzedniej sesji 
programie współpracy gminy    
z organizacjami pozarządo-
wymi oraz sposobie i zakresie 
świadczenia usług związanych 
z odbieraniem śmieci od 
właścicieli posesji. Ustalono 
m.in., że odbieranie zmie-
szanych odpadów odbywać się 
będzie nie rzadziej niż 1 raz      
w miesiącu, a w Sławacinku 
S t a r y m ,  R a k o w i s k a c h ,  
Czosnówce i Holi 2 razy           
w  m i e s i ą c u .  O d p a d y  
segregowane frakcji suchej 
b ę d ą  o d b i e r a n e  1  r a z                
w miesiącu, zaś frakcji mokrej 
nie rzadziej niż 1 raz na dwa 

miesiące. Szkło będzie odbierane z posesji 1 raz na dwa 
miesiące, a popiół 4 razy w roku. 

Na zakończenie sesji wójt gminy Wiesław Panasiuk 
zapoznał radnych z założeniami projektu budżetu na 
przyszły rok. Będzie on uchwalany na kolejnej sesji 18 
grudnia. Projekt zakłada kolejny raz równowagę budżetową, 
bez konieczności zaciągania kredytów. W przyszłorocznym 
budżecie przewidziana została nadwyżka, która będzie 
skierowana na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów. 
Założono też rezerwę ogólna i celową. Poza wydatkami 
niezbędnymi na zadania zlecone (m.in. oświata i pomoc 
społeczna) projekt zakłada inwestycje gminne. Uwzględnia-
ją one budowę kanalizacji sanitarnej w Grabanowie i wo-
dociągu w Dokudowie oraz dróg w: Pojelcach, Czosnówce, 
Sławacinku Starym Kolonii oraz Styrzyńcu. Określona 
została też wielkość funduszu sołeckiego. W związku            
z licznymi zapytaniami mieszkańców o perspektywę 
instalacji urządzeń energii odnawialnej, w miejscowościach 
gminnych przeprowadzony zostanie sondaż, kto z miesz-
kańców gotów byłby partycypować w kosztach przedsię-
wzięcia, gdyby gminie udało się pozyskać na ten cel dotację 
unijną. Warunkiem przystąpienia do programu montażu 
źródeł energii odnawialnej jest wkład własny (15 proc. 
wartości realizowanej inwestycji). W przypadku kolektora 
słonecznego do podgrzewania wody należałoby wpłacić    
ok. 2 tys. zł, zaś przy montażu fotowoltaniki ok. 4 tys. zł. 
Trudno przewidzieć jak te propozycje zostaną na wsi 
przyjęte. (g)

Z obrad samorządu
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W Zespole Szkół w Małaszewiczach podsumowano 
współzawodnictwo sportowe szkół powiatu bialskiego za rok 
2014/2015. 17 listopada przybyli tam nagrodzeni dyrektorzy, 
nauczyciele i uczniowie. Był też obecny starosta bialski 
Tadeusz Łazowski. W podsumowaniu współzawodnictwa  

w kategorii szkół podstawowych do 100 uczniów pierwsze 
miejsce uzyskała Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach 
Dużych. Do wyróżniających się sportowców szkoły, którzy 
przyczynili się do zajęcia tak wysokiego miejsca należy 
zaliczyć: Krystiana Kajkę, Jakuba Polaka, Ewelinę 
Kaździoł, Kamila Zielonkę, Szymona Strojka oraz Adama 
Walo. Warto dodać, że w rozgrywanym 7 października br.     
w Adamowie (pow. łukowski) finale wojewódzkim                  
w Indywidualnych Biegach Przełajowych wielki sukces         

w bieżącym roku szkolnym odniósł Krystian Kajka, który 
zwyciężył na dystansie 800 m w kategorii klas V. Tym samym 
zdobyły tytuł mistrza województwa lubelskiego.

Trzecie miejsce uzyskała Szkoła Podstawowa w Ortelu 
Książęcym. List gratulacyjne od starosty bialskiego za wyniki 

sportowe w finałach wojewódzkich i ogólnopolskich otrzymał 
Dariusz Duklewski, a podziękowanie Anna Maksymiuk, 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Woskrzenicach Dużych. 
Podsumowanie było także okazją do wręczenia odznaczeń 
„Zasłużony dla powiatu bialskiego”. Otrzymał je m.in. 
Stanisław Sierota – nauczyciel wychowana fizycznego 
Szkoły Podstawowej w Ortelu Książęcym. (g)

Od stycznia przyszłego roku w gminie Biała Podlaska  
będą obowiązywały stawki podatków niewiele odbiegające 
od stawek tegorocznych.

Podatek od nieruchomości
Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej - 0,80 zł od 1 mkw.
Od gruntów pod wodami powierzchniowymi lub wodami 

powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 
- 4,58 zł od 1 ha powierzchni.

Od pozostałych gruntów zajętych na prowadzenie 
działalności pożytku publicznego - 0,26 zł od 1 mkw.

Od gruntów niezabudowanych objętych obszarem 
rewitalizacji - 0,26 zł od 1 mkw.

Od budynków mieszkalnych - 0,60 zł od 1 mkw. 
powierzchni użytkowej.

Od budynków związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej - 18 zł od 1 mkw. 
powierzchni użytkowej.

Od budynków zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej (obrót kwalifikowanym materiałem siewnym) – 
10,68 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej.

Od budynków związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych  - 4,65 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej.

Od pozostałych budynków, w tym zajętych na 
prowadzenie działalności pożytku publicznego - 3,08         
od 1 mkw.

Od budowli – 2 proc. ich wartości.
Podatek od środków transportowych

Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie:
- powyżej 3,5 t do 5,5 t - 760 zł
- powyżej 5,5 t do 9 t    - 709 zł
- powyżej 9 t do mniej niż 12 t - 925 zł
Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 

równej lub wyższej 12 t - 975 zł (na dwie osie) i 1030 zł       
(na inne systemy zawieszenia).

Od ciągnika siodłowego lub balastowego do używania       
z naczepą o dopuszczalnej masie:

- od 3,5 t do 8 t włącznie - 760 zł
- powyżej 8 t do poniżej 12 t - 868 zł.
Od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej 

masie wyższej niż 12 t od 1301 zł  do 1842 zł (na dwie osie)     
i od 1354 zł do 1897 zł (na inne systemy zawieszenia).

Od przyczep i naczep, które z pojazdem silnikowym mają 
masę;

- od 7 do 10 t-329 zł
- powyżej 10 t do poniżej 12 t - 437 zł.
Od autobusów mniejszych niż 22 miejsca - 976 zł
Od autobusów większej niż 22 miejsca - 1418 zł.
Podatek rolny
Podstawą naliczania jest kwota 53,75 zł za 1 kwintal żyta.
Opłaty za wywóz śmieci
Dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-3 osób:
- niesegregowane 15 zł od osoby
- segregowane  7 zł od osoby
Gospodarstwo domowe powyżej 3 osób:
- niesegregowane - 60 zł od gospodarstwa
- segregowane   - 28 zł od gospodarstwa. (a)
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Od ośmiu lat Gminny Ośrodek Kultury z Białej Podlaskiej 
uczestniczy czynnie w akcji charytatywnej „Pomóż dzieciom 
przetrwać zimę”, zainicjowanej przez dziennikarkę Radia 
Lublin Ewę Dados.  Akcja przynosi wymierne efekty liczone 
w tonach zebranej żywności, odzieży i zabawek. Z zado-
woleniem odnotować trzeba fakt, że włączają się do niej liczni 
wolontariusze w różnym wieku, a ich jedynym celem jest 
uśmiech dziecka.  Tak też było 6 grudnia, kiedy wolontariusze 
z Gminnego Ośrodka Kultury oraz trzech jednostek OSP 
objechali liczne sołectwa i odwiedzili z paczkami 170 rodzin.

Paczki zawierały: zabawki, słodycze, ubranka, książki, 
artykuły spożywcze i chemiczne. Do zbiórki produktów, 
których zebrano 2,5 tony, włączyło się w tym roku 150 
wolontariuszy. Byli w tym gronie: członkowie zespołów 
artystycznych i pracownicy GOK, młodzież i nauczyciele PG 
w Ciciborze Dużym, nauczyciele SP z Cicibora Dużego, 
Styrzyńca i Woskrzenic, pracownicy GOPS, a także strażacy 
z jednostek OSP w: Sławacinku Starym, Sworach, Ciciborze 
Dużym i Sitniku. Akcja zbiórki rozpoczęła się podczas 
zabawy tanecznej „U Marcinowej w chałupie” w Dokudowie, 
gdzie biletem wstępu były słodycze i artykuły spożywcze. 
Potem podobną zbiórkę przeprowadzono podczas imprezy 
andrzejkowej w Hrudzie i na koncercie szkolnym                  
w Woskrzenicach Dużych. Wolontariusze kwestowali w: 
supermarketach Biedronka, Carrefour i Ela, przed kościołem 
pw. św. Antoniego w Białej Podlaskiej i przed kościołem pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sworach. – Jestem pod 
wrażeniem hojności darczyńców. Wielu ludzi zdecydowało 
się przynosić do nas ogromne siatki i paczki pełne 
najróżniejszych produktów – mówi Agnieszka Borodijuk, 
koordynator akcji charytatywnej.

Zebrane dary zwożono z pomocą strażaków do 
Sławacinka Dużego, gdzie pracownicy Gminnego Ośrodka 
Kultury pakowali je do paczek. Na finał akcji przygotowany 
został w hali sportowej PG w Ciciborze Dużym mecz słodkich 
serc, gdzie biletem wstępu były wszelkiego rodzaju 
słodkości. W turnieju piłki koszykowej zagrało z za-
angażowaniem sześć drużyn: pracownicy Urzędu Gminy, 
radni i sołtysi gminni, dyrektorzy szkół gminnych, pracownicy 
Starostwa Powiatowego, księża i policjanci. Mecze 
eliminacyjne trwały po dziesięć minut, ale miały bardzo 
emocjonujący przebieg. W rozgrywkach finałowych księża 
zmierzyli się z policjantami, którzy pokonali rywali 
stosunkiem 21: 18 pkt. Trzecie miejsce wywalczył zespół 
sołtysów i radnych. W przerwach śpiewały zespoły GOK        
i tańczyły czirliderki z miejscowego gimnazjum. Na finał 
zastępca wójta Adam Olesiejuk w towarzystwie 
p r z e w o d n i c z ą c e g o  R G  D a r i u s z a  P l a ż u k a ,  

wiceprzewodniczącej RG Agnieszki Sęczyk i dyrektora 
GOK Bożenny Pawliny - Maksymiuk obdarował 
zawodników sympatycznymi maskotkami, uszytymi przez 
członków zespołów artystycznych. – To była naprawdę 
udana, serdeczna i spontaniczna akcja, dowodząca, że chęć 
sprawienia radości dzieciom nie opuszcza nadal ludzi. 
Jestem im za to bardzo wdzięczna – dodaje dyrektor GOK. 
(g)

Finał akcji "Pomóż dzieciom przetrwać zimę”
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20 listopada br. po raz pierwszy w Szkole Podstawowej    
w Woskrzenicach Dużych świętowano Ogólnopolski Dzień 
Praw Dziecka. Dzień ten był tym bardziej wyjątkowy, iż w tym 
roku przypada 25. rocznica uchwalenia przez Zgromadzenie 
Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach 
Dziecka. Takie istotne wydarzenie i znamienna data skłoniły 
do tego, aby w sposób szczególny promować prawa dzieci     
i je respektować w życiu codziennym. Mottem przewodnim 
tego dnia były słowa „Młody człowieku! To nie zabawa - masz 

prawo wiedzieć, jakie masz prawa!” Piątek 20 listopada 
rozpoczęto od przeprowadzenia w każdej klasie zajęć 
poświęconych prawom dzieci, wykorzystując gotowe 
scenariusze zajęć nagrodzone w konkursie ogłoszonym 
przez rzecznika praw dziecka w Roku Janusza Korczaka. 

Z oryginalnymi inicjatywami wystąpił samorząd 
uczniowski, który na wstępie otworzył zawieszoną na 
korytarzu szkoły „Skrzynkę pytań”, zebrał wrzucone przez 
uczniów propozycje działań i poprowadził uroczystość 
według zaproponowanych pomysłów. 

Do realizacji zadań włączyli się opiekunowie: Bożena 
Lesiuk, opiekun samorządu uczniowskiego oraz pedagog 
Elżbieta Ceniuk. W tym dniu dominował niebieski kolor 

stroju, symbol przyjaźni, aby podkreślić wyjątkowy charakter 
tego wydarzenia. Przed wejściem na salę wszystkie dzieci 
otrzymały ordery uśmiechu oraz kolorową „łapkę” jako wyraz 
integracji i jedności.  Wielkie emocje i napięcie towarzyszyły 
uczniom podczas wyborów szkolnego rzecznika praw 
dziecka, wybieranego spośród nauczycieli. Tajne 
głosowanie, wrzucanie kart do urny, oczekiwanie na werdykt 
to najbardziej ekscytujące chwile dla dzieci. Z myślą              
o prawach dzieci w ramach obchodów Dnia Praw Dziecka     

z inicjatywy uczennic z klasy V i VI został nagrany                   
i wyświetlony film „W obronie praw dzieci”. W rolę aktorów 
wcielili się uczniowie szkoły. Na uwagę zasługują również 
bilbordy wykonane przez uczniów z klas IV-VI, na których 
widniały napisy, hasła, sentencje i rymowanki nawiązujące 
do praw dziecka. Ważnym punktem programu był konkurs 
plastyczny, podczas którego młodsi uczniowie w sposób 
twórczy przedstawili swoje prawa, najlepsze prace 
wyeksponowano na wystawie. Odbył się również konkurs 
recytatorski i muzyczny na autorski wiersz i piosenkę. 
Laureaci otrzymali nagrody oraz gadżety, które Marek 
Michalak wręczył nauczycielce Ewie Dorosz, wybranej 
rzecznik praw dziecka podczas wycieczki do Warszawy.   

Pod hasłem „Dzieci świata, 
czy mamy te same prawa?” 
uczniowie prezentowal i  
krótkie raporty na temat 
sytuacji dzieci na świecie, np. 
w Kenii, Afryce. Podczas 
dyskusji poszerzyli swoją 
wiedzę o losach dzieci           
w różnych krajach oraz 
przysługujących im prawach. 
Ś p i e w  p i o s e n k i  „ P o d  
wspólnym n iebem” by ł  
z w i e ń c z e n i e m  
Ogólnopolskiego Dnia Praw 
Dziecka w szko le .  Po 
rozdan iu  teks tów ca ła  
społeczność włączyła się do 
śpiewu, a uniesione w górę 
„łapki” wirowały w rytm 
piosenki. Dyrektor szkoły 
A n n a  M a k s y m i u k  
podziękowała koordynatorom 
za zaangażowanie oraz 
zwiększenie świadomości     
w zakresie praw dziecka. (a)

Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych
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„Idzie światem Pani Jesień, w ręku koszyk skarbów 
niesie…". Właśnie za te skarby złotą porę roku lubią zarówno 
dorośli, jak i dzieci. Brązowe kasztany, żołędzie, kolorowe 
liście, owoce zbierane w sadach i warzywa w ogrodach,       
to tylko niektóre z nich. Dzieci ze Szkoły Podstawowej          
w Woskrzenicach Dużych wesoło spędzają jesienny czas. 
Korzystając z darów jesieni, wykonywały ludziki z kasztanów 
i żołędzi, szyszkowe jeże, grzyby, układały bukiety i inne 
kompozycje z kolorowych liści, malowały i wykonywały 
jesienne drzewa, wyklejały warzywa i owoce, uczyły się 
piosenek i wierszyków. To tylko niektóre z działań, jakie 
podjęli w tym roku uczniowie. Jest wiele wspaniałych wierszy 
sławiących uroki jesieni. Z tego powodu 24 listopada br. odbył 
się w szkole konkurs recytatorski „Jesienne wierszobranie”,   
w którym dzieci mogły zaprezentować niektóre z nich. 

W „Jesiennym wierszobraniu” brały udział dzieci 
przedszkolne oraz uczniowie klas I-III. Głównym celem 
konkursu było zainteresowanie dzieci poezją, ale także 
rozwijanie zdolności recytatorskich, przezwyciężanie 
onieśmielania u dzieci oraz uczenie rywalizacji w przyjaznej 
atmosferze. Do swoich występów część dzieci przygotowała 
oryginalne stroje i rekwizyty. Jury wyłoniło zwycięzców         
w trzech kategoriach wiekowych. Wśród dzieci najmłodszych 
3-4 latków pierwsze miejsce zdobył Szymek Mikołajczuk, 
drugie Igor Chimicz, a trzecie Wiktoria Szydło. W kolejnej 
grupie dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy I wygrał Jan 
Szydło, drugie miejsce zajęli Sebastian Lesiuk i Szymon 
Sosnowski, zaś trzecie Martyna Sidorczuk i Aleksandra 
Lesiuk. W kategorii klas II – III zwyciężył Arkadiusz 
Koszołko, drugie miejsce zajął Łukasz Walo, a trzecie 

Martyna Lesiuk. Dziesięcioro dzieci otrzymało wyróżnienia. 
Zwycięzcy otrzymali od pani dyrektor nagrody książkowe 

oraz dyplomy. Wszystkie dzieci recytujące wiersze otrzymały 
słodki upominek. Konkurs recytatorski zorganizowała 
Dorota Kostyra, nauczyciel punktu przedszkolnego. 
Laureaci mogli zaprezentować swoje umiejętności 
recytatorskie szerszej publiczności na koncercie 
charytatywnym „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, 
zorganizowanym w szkole 27 listopada br. Ich występy 
nagrodzono zasłużonymi brawami. Gratulujemy. (a)

Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych

Od ośmiu lat Starostwo Powiatowe organizuje cieszący 
się ogromnym powodzeniem konkurs „Czysta Ziemia”. Ma on 

podnosić poziom świadomości ekologicznej wśród dzieci       
i młodzieży. Trwające blisko sześć miesięcy działania 
obejmują udział w licznych akcjach ekologicznych (m.in. 
sprzątania najbliższej okolicy) oraz zbiórkę odpadów             
i surowców wtórnych. Z zadowoleniem odnotować należy 
fakt, że szkoły z gminy Biała Podlaska od lat zajmują w tym 
konkursie czołowe lokaty. W tym roku chęć uczestnictwa 

wyraziło 39 szkół z powiatu bialskiego. Zdaniem komisji 
konkursowej druga nagroda w postaci telewizora przypadła 

Szkole Podstawowej im. 30. Poleskiej Dywizji 
Piechoty Armii Krajowej w Grabanowie. 
Trzecią nagrodę i zestaw nagłośnieniowy 
uzyskali uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Janiny Porazińskiej w Styrzyńcu, zaś czwartą 
nagrodę w postaci projektora otrzymali 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka 
Sienkiewicza w Sławacinku Starym. 
Wyróżnieniami w postaci radiomagneto-
fonów Philipsa uhonorowano dwie placówki: 
SP im. M. Konopnickiej w Ciciborze Dużym     
i SP im. Bł. Męczenników Podlaskich            
w Hrudzie.  Nagrody za udział w postaci  
tablic magnetycznych otrzymały SP z Sitnika  
i Woskrzenic Dużych oraz PG ze Swór. 
Ponadto 8 uczniów z naszej gminy uzyskało 
nagrody indywidualne (akumulatory 
elektroniczne „power bank”). Okazali się nimi: 
Martyna Grochowska z PG w Sworach, 
Zuzanna Jasińska – SP w Hrudzie, 

Wojciech Szołucha - SP z Sitnika, Katarzyna Szymczuk - 
SP w Woskrzenicach Dużych, Aleksandra Szandecka         
– SP w Ciciborze Dużym, Wiktoria Różanowska                   
– SP w Sławacinku Starym, Bartosz Sacewicz – SP             
w Grabanowie i Jan Saczuk - SP w Styrzyńcu. Gratulujemy 
nagrodzonym. (g)

Rozstrzygniecie konkursu „Czysta Ziemia”
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Od 20 do 24 kwietnia br. w grabanowskiej szkole 
obchodzono tydzień ekologii. W poszczególnych dniach 
tygodnia wykonywane były zaplanowane zadania. Uczniowie 
klas IV - VI obejrzeli film „Zabójcze żywioły”. Po projekcji 
dyskutowali z nauczycielem przyrody na temat skutków 
zanieczyszczenia środowiska. Odbyła się zbiórka surowców 
wtórnych, porządkowanie najbliższej okolicy, rozwiązywanie 
rebusów i krzyżówek o treści ekologicznej. Na zakończenie 
tygodnia ekologii odbyło się podsumowaniem różnorodnych 
akcji i nagrodzenie uczniów szczególnie zaangażowanych.

22 kwietnia br. z okazji Dnia Ziemi uczniowie klas 
starszych przygotowali inscenizację „Na ratunek Ziemi”.

Z myślą o lepszym poznaniu losu zbieranych                     
i segregowanych odpadów uczniowie klas IV - VI 

uczestniczyli w zajęciach w Zakładzie Zagospodarowania 
Odpadów w Białej Podlaskiej. Po obejrzeniu prezentacji 
multimedialnej dotyczącej zakładu przyglądali się pracy 
pracowników zakładu oraz oglądali wybrane pomieszczenia, 
kompostownik i wagę elektroniczną. 

Wiosną miało miejsce sadzenie świerków przy ogrodzeniu 
szkoły. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w żywej lekcji 
przyrody - pogadance z leśniczym Tomaszem Byliną oraz 
sadzeniu drzewek. Wiosną i jesienią uczniowie uczestniczyli 
w zajęciach z pracownikiem Parku Krajobrazowego 
„Podlaski Przełom Bugu". Podczas spotkania uczniowie klas 
starszych obejrzeli prezentacje multimedialne oraz brali 
udział w zajęciach warsztatowych. Uczniowie klas 
młodszych uczestniczyli w zabawach ruchowych, 
segregowali odpady a także malowali rysunki odnawialnych 
źródeł energii.

Kolejnym przedsięwzięciem było sadzenie 150 sztuk tui, 
które ofiarował radny gminy Biała Podlaska Tomasz 
Wołowik. Rośliny zostały posadzone wokół placu zabaw. 
Uczniowie uczestniczyli w sadzeniu krzewów.

28 maja br. w szkole odbyło się spotkanie z Tomaszem 
Byliną, pracownikiem Nadleśnictwa Międzyrzec Podlaski. 
Uczniowie mogli pogłębić wiedzę na temat ciekawej pracy 

leśnika. Poznali ekosystem leśny. Na finał spotkania odbył się 
konkurs wiedzy dla uczniów. 

10 czerwca br. miało miejsce spotkanie z ornitologiem 
Jarosławem Mydlakiem, animatorem przyrodniczym 
Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”. Uczniowie mieli 
okazję uczestniczyć w bardzo interesujących zajęciach 
lekcyjnych z użyciem pakietu edukacyjnego wydanego        
w ramach projektu „Pola tętniące życiem - kampania na rzecz 
ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym”. 
W szkole zorganizowano akcję pomocy dla zwierząt. 
Uczniowie przekazali bialskiemu schronisku dla 
bezdomnych zwierząt zebraną karmę dla psów i akcesoria 
(smycze, kocyki, poduszki, zabawki dla zwierząt). Pobyt       
w schronisku uwrażliwił uczniów na los bezdomnych 

zwierząt.
Podczas zajęć komputerowych uczniowie 

k las  s ta rszych  wykona l i  p rezentac je  
multimedialne o treści ekologicznej, które 
zaprezentowali uczniom klas młodszych. 
Uczniowie uczestniczyli w zajęciach „Plastek       
i jego zaczarowane pudełko” - europejskiej 
inicjatywie edukacyjnej Plastics Europe. Zajęcia 
pomogły dzieciom zrozumieć różnorodność         
i różne właściwości tworzyw sztucznych. „Plastek 
i jego zaczarowane pudełko" składa się z zesta-
wu pięciu doświadczeń oraz podręczników dla 
uczniów wraz ze skryptem dla nauczyciela           
i stanowi pomocny wkład na rzecz edukacji 
przyrodniczej w szkole podstawowej. Dostępne   
i opisane w zestawie doświadczenia przybliżyły 
problematykę „tworzyw sztucznych”. 

Mając w bliskim sąsiedztwie Dom Pomocy 
Społecznej w Kozuli przygotowano ulotki 
zachęcające pensjonariuszy do zbiórki baterii      
i plastikowych nakrętek. Zostały przygotowane 
pudełka, do których zebrano dość pokaźne ilości 
odpadów. Dużym powodzeniem cieszył się 

szkolny konkurs wiedzy ekologicznej „Najlepszy ekolog". 
Uczniowie rywalizowali w klasach, pisząc test wiedzy na ten 
temat. Najlepsi zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami 
ufundowanymi przez samorząd uczniowski szkoły. Pod 
koniec września br. uczniowie uczestniczyli w akcji 
„Sprzątanie świata”. Przed wyruszeniem na sprzątanie 
zostały przypomniane zasady bezpiecznego zachowania. 
Dzieci wraz z opiekunami posprzątały pobocza dróg, teren 
wokół szkoły, pobliski las. Zebrały aż 20 worków 120 litrowych 
śmieci. Ważnym elementem starań społeczności szkolnej 
było gromadzenie odpadów i surowców wtórnych przez    
102 uczniów. Udało się zebrać 1500 kg zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, 932 kg papieru i tektury,  
880 kg szkła, 769 kg złomu, 148 kg plastikowych zakrętek,  
62 kg zużytych baterii i akumulatorów, 40, 8 kg puszek 
aluminiowych i 11 sztuk zużytych tonerów. W nagrodę 
społeczność szkolna z Grabanowa doceniona została 
telewizorem z dużym ekranem. (a)

Szkoła Podstawowa w Grabanowie
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Uczniowie ze Styrzyńca uczestniczyli w akcji sprzątania 
najbliższej okolicy po okresie zimy. Zaopatrzeni w rękawiczki 
ochronne i duże worki na śmieci porządkowali pobocza dróg, 
pobliski las i park przy szkole. Po skończonym sprzątaniu 
uczestniczyli w spotkaniu przy ognisku. Z okazji Dnia Ziemi 
uczniowie klas starszych przygotowali na apelu szkolnym 
inscenizację „Na ratunek Ziemi”. Scenografię do niej oraz 
stroje uczniowie przygotowali podczas zajęć koła 
przyrodniczego. 

W celu poznania losu zbieranych i segregowanych 
odpadów uczniowie klas starszych uczestniczyli w zajęciach 
w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Białej 
Podlaskiej. Po zapoznaniu się ze ścieżką edukacyjną 
przyglądali się pracy pracowników zakładu oraz oglądali 
wybrane pomieszczenia ,  kompostownik ,  wagę 
elektroniczną. Wiosną i jesienią uczniowie uczestniczyli       
w zajęciach ekologicznych z pracownikiem Parku 
Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”. Podczas 
spotkania starsi obejrzeli prezentacje multimedialne oraz 
uczestniczyli w zajęciach warsztatowych. Natomiast młodsi 
uczestniczyli w pokazie zasad działania elektrowni wiatrowej 
i wodnej, następnie malowali rysunki odnawialnych źródeł 
energii. Wiosną odbyło się spotkanie z leśnikiem                   
z Nadleśnictwa Międzyrzec Podlaski, w którym uczestniczyli 
wszyscy uczniowie. Leśnik w interesujący sposób zapoznał 
młodzież z rolą lasu i pracą leśnika, a także przeprowadził 
konkurs wiedzy sprawdzający informacje zdobyte podczas 

zajęć. W kwietniu z okazji Dnia Ziemi odbył się w szkole 
konkurs wiedzy ekologicznej „Najlepszy ekolog”. Uczniowie 
rywalizowali w swoich klasach pisząc test wiedzy. Najlepsi 
uczniowie zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami 
ufundowanymi przez pana leśnika.

Uczniowie klas starszych przygotowali materiały na kole 
przyrodniczym i wykonali gazetkę ścienną o treści 
ekologicznej. Gazetki ścienne znajdują się w salach 
lekcyjnych i na korytarzu szkolnym.

Podczas zajęć komputerowych oraz na zajęciach koła 
przyrodniczego uczniowie klas starszych wykonali 
prezentacje multimedialne o treści ekologicznej.

Na zajęciach koła polonistycznego wszyscy uczniowie 
uczestniczyli w konkursie na najpiękniejszy wiersz o wiośnie. 
Najpiękniejsze utwory zostały nagrodzone dyplomami. Zbiór 

nagrodzonych utworów znajduje się w bibliotece 
szkolnej. Uczniowie klas starszych podczas 
zajęć koła redakcyjnego każdorazowo 
przygotowując materiały do wydania kolejnego 
numeru gazetki szkolnej zamieszczają 
informacje o treści ekologicznej. Gazetkę 
czytają nie tylko uczniowie, lecz także ich 
rodzice. 

Na początku października na terenie parku 
przy szkole w Styrzyńcu odbył się festyn „Smaki 
jesieni". Wszyscy uczniowie aktywnie się 
włączyli w przygotowanie uroczystości. 
Różnorodność konkursów np. „Jesienny 
konkurs plastyczny”, prezentacja zdrowej 
żywności i jej degustacja oraz wiele innych 
atrakcji na łonie natury odbyły się w pięknym 
parku przy szkole.

„Wyprawa-poprawa” - pod takim hasłem 
przebiegała tegoroczna akcja Sprzątania  
świata - Polska 2015. W ramach tegorocznej 
edycji kampanii zwrócono uwagę na rolę, jaką 
każdy z nas może odegrać w tworzeniu               
i funkcjonowaniu systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi w gminie. Szkoła 
włączyła się czynnie do tej jakże potrzebnej 

akcji. Uczniowie posprzątali najbliższą okolicę (pobocza 
dróg, park przy szkole, pobliski las). 

Ponadto szkoła ze Styrzyńca  zebrała imponujące ilości 
surowców wtórnych i różnego rodzaju odpadów. Na wynik 
złożyło się m.in. 1200 kg zużytego sprzętu elektronicznego, 
640 kg papieru i makulatury, 560 kg szkła, 440 kg plastików, 
130 kg plastikowych zakrętek, 26 kg baterii i akumulatorów, 
31 kg złomu, 6 kg puszek aluminiowych, W nagrodę szkoła 
uzyskała zestaw nagłaśniający. Gratulujemy. (a)

Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu
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W grudniu zakończyły się eliminacje gminne konkursu 
plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”, w którym dzieci        
i młodzież daje wyraz swej ekspresji twórczej i przedstawia 
własną wizję przeciwdziałania ogniu. W tegorocznym 
konkursie wzięły udział: przedszkolacy ze Swór, uczniowie 
klas młodszych SP z Cicibora Dużego, Sitnika, Sławacinka 
Starego, Ortela Książęcego i Swór, uczniowie klas starszych 
SP ze Sławacinka Starego, Sitnika, Swór, Styrzyńca, 

Cicibora Dużego, Grabanowa i Woskrzenic Dużych oraz 
gimnazjaliści z Cicibora Dużego i Swór.

Komisja konkursowa pod przewodnictwem nauczycielki 
plastyki Małgorzaty Klimek - Chajrewicz oceniła 70 prac      
i 20 z nich zaakceptowała do eliminacji powiatowych.

W grupie przedszkolnej ze Swór najwyższą ocenę zyskał 
rysunek 5-letniego Dawida Jaszczuka. Drugie miejsce 
zdobył 5-letni Bartłomiej Baczkura, a trzecie 5-letnia 

Magda Matusiewicz. W grupie uczniów klas młodszych    
SP (I-III) zwyciężyła praca Julii Wawryniuk z kl. III SP          
w Sworach. Drugie miejsce zdobył rysunek Patrycji Zuzuli   
z kl. III SP w Ortelu Książęcym, a trzecie Klary Mironiuk       
z kl. II SP w Ortelu Książęcym. W grupie uczniów starszych 
SP (IV-VI) zwyciężył Paweł Adamiuk z kl. IV SP w Styrzyńcu. 
Drugie miejsce uzyskała Roksana Romaniuk z kl. V SP      
w Grabanowie, zaś trzecie Zuzanna Guz z kl. VI SP             

w Ciciborze Dużym. W grupie gimnazjalnej triumfowali 
uczniowie z Cicibora Dużego. Najlepszą pracę wykonała 
Kinga Kozakiewicz z kl. III. Tuż za nią uplasowały się 
Monika Zalewska i Monika Szwaj również z kl. II. Laureaci 
otrzymają dyplomy okolicznościowe. Warto dodać, ze prace 
konkursowe uczniów przygotowane zostały pod opieką 
nauczycieli plastyki. (g)

Rezultaty konkursu plastycznego

9 listopada w Szkole Podsta-
wowej w Sławacinku Starym 
zorganizowana została akademia    
z okazji 97. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 
Uczniowie z klasy V i VI, wcielając 
się w duchy przodków z przeszłości, 
o p o w i e d z i e l i  w s p ó ł c z e s n e j  
uczennicy drogę Polaków do 
wolności. Doskonale odgrywali role 
żołnierzy, legionistów, wojów, 
husarzy i powstańców. Niemi 
aktorzy z klasy II i VI na scenie 
tworzyli bardzo wymowną żywą 
d e k o r a c j ę  p r z e d s t a w i a j ą c ą  
uwięzioną przez zaborców Polskę. 
Spętani łańcuchami zaborców         
z dumą trzymali symbole narodowe. 
W nastrój zadumy i zamyślenia 
wprowadzały słuchaczy przepiękne 
pieśni patriotyczne wywołując 
wzruszenie. Sprzyjała temu także 
sceneria przedstawiająca pole 
bitewne oraz bezimienne mogiły 
poległych, na których płonęły znicze. 
(a)

Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym
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Monika Mielnicka, uczennica trzeciej klasy Publicznego 
Gimnazjum w Ciciborze Dużym stawia pierwsze kroki na 

deskach teatru. Nie od 
dziś nam wiadomo,  
że wszechstronnie  
się realizuje, a teatr     
i aktorstwo to jej 
m o c n e  s t r o n y .  
Artystyczne pasje 
rozwija w istniejącym 
przy Bialskim Centrum 
Kultury Teatrze Słowa 
i ma już za sobą 
pierwsze występy.    
2 2  p a ź d z i e r n i k a            
i 12 listopada grupa 
t e a t r a l n a  
z a p r e z e n t o w a ł a  

sztukę  Aleksandra Fredro „Damy i huzary”. Za scenariusz     
i reżyserię przedstawienia odpowiadał znany polonista     
Jan Gałecki. Sztuka Fredry to komedia o miłosnych 
perypetiach wojaków, stacjonujących w dworku na prowincji. 
Z jednej strony zatwardziali starzy kawalerowie mający 
wyrobioną opinię na temat kobiet, z drugiej dostojne matrony 
i kilka młodziutkich dziewcząt mających jeszcze pstro          
w głowie. To właśnie w rolę służących wcieliła się debiutująca 
piętnastolatka z Cicibora Dużego. Sala widowiskowa BCK 
październikowego i listopadowego wieczoru zapełniła się 
prawie do ostatniego miejsca. Widzowie z wielkim 
podziwem, a zarazem uśmiechem na twarzy nagrodzili 
aktorów gromkimi brawami. Monika, która odziedziczyła 
talent po rodzicach, Annie i Mirosławie Mielnickich, 
członkach grupy śpiewaczej Zorza, nie tylko doskonale 
występuje na scenie, lecz tworzy również budzące uznanie 
filmy. Odtworzyła historię swojej miejscowości z przed 
prawie pół wieku, angażując mieszkańców Cicibora Dużego, 

a tym samym biorąc udział w wojewódzkim konkursie    
„Moja mała ojczyzna". Film „Muzyczna zamieszka”, 
opowiadający o przyjeździe znanego piosenkarza 
Kazimierza Grześkowiaka  do Cicibora i  jego 
konsekwencjach można zobaczyć na kanale Youtube.  
Monika może być z siebie dumna, bowiem zagrała w filmie     
i to nie u byle kogo. Na wiosnę 2016 r. będzie ją można 
zobaczyć w epizodycznej roli w „Powidokach” Andrzeja 
Wajdy. Film opowiada o polskim malarzu Władysławie 
Strzemińskim. Artysta stworzył podwaliny pod Muzeum 
Sztuki w Łodzi, natomiast 
po ogłoszeniu w Polsce 
doktryny socrealizmu, 
stracił pracę w dzisiejszej 
ASP.  M imo  swo jego  
znaczenia, przyszło mu 
umrzeć w biedzie, a jego 
p o s t a ć  z o s t a ł a  
zapomniana. Nastolatka 
p r z e s z ł a  t r z y  e t a p y  
castingu, począwszy od 
z d j ę c i o w e g o ,  n a  
k o s t i u m o w y m   
s k o ń c z y w s z y .  N a  
zdjęciach próbnych miała 
okazję odegrać scenę       
z głównym bohaterem 
Bogusławem Lindą .  
Startowała do roli jego córki, lecz spośród trzech kandydatek 
to Bronisława Zamachowska (córka aktora Zbigniewa 
Zamachowskiego) otrzymała rolę. Mimo to Monikę 
zobaczymy na ekranie kinowym jako koleżankę Niki. Mamy 
nadzieję, że to nie ostatni jej występ i w przyszłości jeszcze   
o niej usłyszymy. Życzymy jej powodzenia w dalszych 
próbach. (a) 

25 listopada br. z okazji Dnia 
Pluszowego Misia zorganizowano     
w szkole spotkanie „W misiowym 
świecie książek”, przygotowane dla 
przedszkolaków i uczniów klasy I i II,   
a promujące czytelnictwo wśród 
najmłodszych. Zaproszeni uczniowie 
przyszli na spotkanie z pluszowymi 
misiami. Starsi uczniowie, wcielając 
się w role większych misiów, zagrali 
przedstawienie „Dzieci lubią misie – 
misie lubią dzieci”. Po przedstawieniu, 
które długo oklaskiwały maluchy, 
została wyświetlona bajka „Miś 
Uszatek i jego nowy kolega”. 
Spotkanie zakończono krótką po-
gadanką na temat zalet czytelnictwa. 
Każda grupa przedszkolaków została 
odprowadzona do swojej sali przez 
misia ze szkolnego przedstawienia.  
W klasach także zorganizowano 
dzieciom zabawy z misiami. Powodów 
do uciechy nie brakowało. (a)

Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym 
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Święta Bożego Narodzenia to najbardziej uroczyste  
święta w naszej, polskiej tradycji. Święta, na które wszyscy 
czekamy z utęsknieniem. Święta, do których przy-
gotowujemy się długo i starannie. Są to dni, kiedy 
poświęcamy więcej czasu i ciepła swojej rodzinie, bliskim       
i nieznajomym. Gdy siadamy do kolacji wigilijnej, stawiamy 
dodatkowe nakrycia dla tych, którzy nie mają z kim podzielić 
się opłatkiem. Wigilia Bożego Narodzenia to najważniejszy 
dzień świąteczny roku. W tym dniu zapomina się                   
o krzywdach, żalach, wybacza się ludzkie błędy i ułomności. 
Ludzie bez względu na stan, stopień pokrewieństwa 
gromadzą się wspólnie, aby zaraz po rozbłyśnięciu pierwszej 
gwiazdy zasiąść do wieczerzy wigilijnej. W tym dniu nie ma 
kłótni, sporów, wszyscy starają się być wyrozumiali dla 
innych, bardziej uczynni, serdeczni.

Przygotowania do uroczystego posiłku, o którym mówi się 
już kilka tygodni wcześniej, rozpoczynają się parę dni 
wcześniej, kiedy to zarabia się ciasto na pierniki, przynosi się 
choinkę, kupuje rybę, która obowiązkowo pływać musi         
w wannie, przygotowuje się ozdoby choinkowe.                   
W przededniu Wigilii w wielu domach wypieka się ciasta 
świąteczne, takie jak: strucle z makiem, pierniki drobne        
w kształcie serc, gwiazdek, rybek, pierniki z marmoladą, 
ciasteczka orzechowe, serniki itp., parzy się mak na 
makówki, moczy suszone grzyby i owoce.  Panujący u nas 
zwyczaj, aby dzień Wigilii od samego rana spędzić uczciwie, 
pracowicie i pogodnie związany jest z przekonaniem, że „jaka 
będzie Wigilia, taki będzie cały rok”.

Kiedy wszystkie potrawy są już przygotowane, rozpoczyna 
się szykowanie stołu. Wiąże się to m.in. ze specyficznym 
zwyczajem układania pod obrusem dla każdej osoby 
wysuszonych rybich łusek, siana lub drobnych monet, które 
po zakończeniu biesiady każdy z obecnych na wieczerzy 
chowa skrzętnie do „sakiewki”, aby przez cały rok nie 
zabrakło mu pieniędzy. Biały obrus - śnieżnej białości - bez 
załamań, przykrywa powierzchnię stołu. Najładniejsze 
naczynia, dawniej gliniane, układane są starannie w równych 
odstępach. Sztućce odpowiednie do wszystkich są 
przygotowane przy każdym komplecie naczyń. Na białym 
talerzyku czy serwetce złożone są opłatki wigilijne. Stół 
udekorowany jest gałązkami choinki, przyozdobiony 
kolorowymi dekoracjami. Gdy stół jest już przygotowany, 
wszyscy domownicy ubierają odświętne stroje. Pod choinkę 

składa się prezenty, a gospodyni wnosi potrawy. Wszyscy 
domownicy stają przy swoich miejscach wyznaczonych 
przez głowę rodziny - ojca, który rozpoczyna modlitwę przed 
przyjęciem posiłku. Zwyczaj ten jest równie ważny jak 
dzielenie się opłatkiem i życzenie sobie nawzajem wszelkiej 
pomyślności, po których można wreszcie zasiąść do stołu. 
Najbardziej na tę chwilę czekają zwłaszcza dzieci, gdyż 
wygłodniałe po całym dniu postu nie mogą oprzeć się pokusie 
jedzenia. A jest przecież, co jeść.

Stół wigilijny jest zastawiony po brzegi samymi 
wspaniałościami. Znaleźć na nim można m.in.: zupę 
grochową, inną niż zwykle, zupę migdałową lub grzybową, 
czy też fasolową. Po zupie spożywa się karpia gotowanego   
z warzywami polanego masłem z dodatkiem pieczywa lub 
karpia smażonego na maśle i z ziemniakami. Prawdziwym 

przysmakiem są makówki. 
Sporządzane w zależności od 
regionu: na mleku lub wodzie, 
z bułek lub sucharków oraz 
maku z bakaliami i miodem, 
czy dawniej w zależności od 
zamożności gospodarzy:       
z samego maku, bułek, mleka  
i cukru. Po makówkach 
następuje pora spożywania 
kompotu. Są w nim suszone 
ś l iwk i ,  jab łka ,  g ruszk i ,  
rodzynki i rarytas - suszone 
figi. Bywa, że w kompocie 
takim znajdują się również 
suszone jagody i morele. Tak 
kończy się pierwsza część 
tego uroczystego wieczoru. 

Druga część jest  na 
wspólne śpiewanie kolęd         
i wróżby, w trakcie których 
spożywa się pierniki i inne 

wypieki. Przeżywana jest z radością, którą potęgują 
otrzymywane prezenty gwiazdkowe, szczególnie przez 
dzieci. Gdy zbliża się północ, zebrani domownicy 
przygotowują się do uczestnictwa w uroczystej Pasterce. 
Rozpoczyna ona trzecią część wieczoru wigilijnego. Po 
Pasterce wszyscy życzą sobie nawzajem wesołych, 
pogodnych i obfitych Świąt Bożego Narodzenia, które 
obchodzone są z nie mniejszą czcią i entuzjazmem niż 
Wigilia, a którym towarzyszą zabawy na śniegu, odwiedziny  
u najbliższych lub osób chorych i samotnych. Według starego 
zwyczaju pod obrus, którym jest stół nakryty, wkłada się 
siano. Na środku stołu stawia się prócz świec duży strucel,    
a przed talerzem gospodarza domu talerzyk z opłatkami. 
Opłatkami tymi, po zmówieniu modlitwy przed posiłkiem, 
gospodarz domu dzieli się z żoną, dziećmi, domownikami      
i gośćmi, życząc każdemu do siego roku - następnie dzielą 
się wszyscy obecni nawzajem. Potem spożywają wigilię.

Od Bożego Narodzenia dzień zaczyna się wydłużać, 
rozpoczyna się okres zwycięstwa słońca nad nocą, a więc 
jest to czas sprzyjający zabiegom magicznym, mającym 
zapewnić pomyślność w nadchodzącym roku. Sama Wigilia 
jest świętem rodzinnym, każdy stara się ją spędzić w gronie 
najbliższych. W polskiej tradycji bożonarodzeniowej leży 
większa niż zwykle gościnność związana z tym świętem.     
W Wigilię Bożego Narodzenia nie było obcych, każdego 
przybyłego traktowano jak upragnionego gościa. (g)
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 Pomoc skierowana jest do rolników, którzy zechcą 
dokonać zmian w swoich gospodarstwach poprzez 
zwiększenie wielkości ekonomicznej do wysokości co 
najmniej 10 tys. euro i jednocześnie nie mniej niż o 20%        
w stosunku do wielkości wyjściowej.  
Rozpoczęcie terminu składania wniosków powinno 
przypadać w pierwszym kwartale roku kalendarzowego. 
Termin ten nie może być krótszy niż 14 i nie dłuższy niż        
30 dni. Wnioski o przyznanie pomocy będą składane do 
kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze 
względu na miejsce położenia gospodarstwa.
Premia w wysokości 60 tys. zł (nie więcej niż równowartość 
15 tys. euro) będzie wypłacana w dwóch ratach:
· pierwsza rata – w wysokości 80% całkowitej wartości 
pomocy, ale nie więcej niż 48 tys. zł;
· druga rata – w wysokości 20% całkowitej wartości 
pomocy, ale nie więcej niż 12 tys. zł.
Pomoc przysługuje rolnikowi który:
· jest posiadaczem samoistnym lub zależnym: 
- gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 ha 
gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, 
gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub 
gruntów pod rowami, lub 
- nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji           
w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,
którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 10 tys. euro;
· w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi    
w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie 
produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu        
i hodowli ryb i działalność ta nie jest prowadzona w celach 
naukowo-badawczych;
· jest obywatelem państwa członkowskiego UE;
· jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku o przyznanie 
pomocy;
· podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy 
ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik nieprzerwanie przez 
co najmniej ostatnie 24 miesiące poprzedzające miesiąc 
złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie 
prowadził innej działalności gospodarczej;
· nie przyznano mu pomocy:
- w ramach działań "Ułatwianie startu młodym rolnikom", 
"Modernizacja gospodarstw rolnych", "Różnicowanie           
w kierunku działalności nierolniczej" objętych PROW     
2007-2013
- na objęte PROW 2014-2020 operacje typu: 
"Modernizacja gospodarstw rolnych", Premie dla młodych 
rolników", "Premie na rozpoczęcie działalności 
pozarolniczej";
· przedłoży biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa    
i zobowiąże się do jego realizacji.
Biznesplan będzie bardzo ważnym dokumentem, 
warunkującym w znacznej mierze przyznanie pomocy. 
Dokument ten ma pokazać, w jaki sposób osiągnięty 
zostanie wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa do co 
najmniej 10 tys. euro i co najmniej o 20% w stosunku do 
wielkości wyjściowej. Ponadto biznesplan musi zakładać 
wydatkowanie co najmniej 80% kwoty premii na inwestycje  
w środki trwałe, dostosowane do zasobów gospodarstwa       
i docelowej struktury produkcji – np. inwestycje budowlane, 

zakup maszyn i urządzeń (wyłącznie nowych), zakładanie 
sadów i plantacji krzewów owocowych. Jeżeli rolnik nie 
planuje wydatkować 100 % kwoty premii na inwestycje         
w środki trwałe, w biznesplanie trzeba określić wydatki na 
środki obrotowe, tak aby pokazać przeznaczenie całości 
pomocy na potrzeby gospodarstwa.  
Założenia biznesplanu muszą być zrealizowane nie później, 
niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty 
pomocy (do momentu złożenia wniosku o wypłatę drugiej 
raty pomocy) i "utrzymane" do upływu 5 lat od dnia wypłaty 
pierwszej raty pomocy. 
Biznesplan nie powinien być tworzony z myślą tylko              
o zakwalifikowaniu do przyznania pomocy, ale również          
z myślą o możliwości jego zrealizowania. 
Kolejność przysługiwania pomocy będzie ustalana dla 
poszczególnych województw na podstawie uzyskanych 
punktów  przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji:
· kwalifikacje zawodowe – 1-5 pkt;
· uczestnictwo w unijnym lub krajowym systemie jakości     
– 2 pkt; rolnictwo ekologiczne – 4 pkt;
· produkcja roślin wysokobiałkowych na pow. co najmniej   
1 ha – 2 pkt;
· inwestycja budowlana związana z działalnością rolniczą  
– 2 pkt;
· udział w szkoleniach, korzystanie z usług doradczych       
– po 0,5 pkt za każde, nie więcej niż 2 pkt;
· przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych 
wytworzonych w gospodarstwie – 1 pkt;
· przetwarzanie produktów rolnych wytworzonych             
w gospodarstwie – 3 pkt;
· udział w zorganizowanych formach współpracy 
producentów rolnych – 2 pkt;
· udział zbóż w strukturze zasiewów na g.o. mniejszy lub 
równy 66% - 0,5 pkt;
· przygotowanie i stosowanie planu nawozowego – 2 pkt;
· inwestycje w zakresie ochrony środowiska i zapobieganiu 
zmianom klimatu – maks. 5 pkt – wykaz inwestycji i sposób 
wyliczenia punktów określa załącznik do rozporządzenia;
· innowacyjność - postęp biologiczny, organizacja 
produkcji, nowoczesne technologie produkcji, innowacyjny 
produkt – po 1 punkcie za każdy z obszarów, ale nie więcej 
niż 2 pkt;
· docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:
- więcej niż 20 tys. euro – 5 pkt;
- więcej niż 16 tys. euro i nie więcej niż 20 tys. euro – 3 pkt;
- więcej niż 12 tys. euro i nie więcej niż 16 tys. euro – 1 pkt;
· wiek wnioskodawcy – nie więcej niż 40 lat w dniu złożenia 
wniosku – 3 pkt.
Minimalna, wymagana do przyznania pomocy ilość   
punktów wynosi co najmniej 10.Beneficjenci pomocy,   
oprócz zobowiązań dotyczących realizacji biznesplanu          
i prowadzenia działań, będą zobligowani do prowadzenia 
ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie co 
najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty 
pomocy. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel 
nie wyklucza zmian w PROW 2014-2020. 
Agnieszka Sęczyk

Doradztwo rolnicze



Z Radkiem Liszewskim, liderem grupy Weekend 
rozmawia Istvan Grabowski

W bialskiej dyskotece Fregata koncertowała 
popularna grupa Weekend. Skorzystałem z okazji, aby 
porozmawiać z jej liderem.

Podobno często występujecie przed publicznością.
- Nie ma na to reguły. Bywa, że gramy osiem razy           

w tygodniu. Jedno jest pewne, na brak zajęć nie narzekam, 
zwłaszcza, że zaproszenia płyną teraz z różnych stron 
świata. W tym roku śpiewałem już w Kanadzie, USA             
i Niemczech. Jeszcze przed końcem roku czekają mnie 
koncerty w Holandii i Norwegii. Gdyby tak jeszcze starczyło 
czasu na obejrzenie tych ciekawych miejsc.

Popularność muzyki disco polo nie słabnie mimo 
pojawiania się nowych wykonawców. Jak pan sądzi, co 
jest przyczyną tego fenomenu?

- To nasza polska, korzenna muzyka, bliska 
przekonaniom i temperamentom wielu rodaków. Prosta, 
melodyjna i szczera trafia do serc milionów słuchaczy. 
Dlatego na każdym koncercie mamy tłumy fanów. Wczoraj 
widziałem przed sceną dwie świetnie bawiące się 
pięćdziesięciolatki.

Odpowiada panu rola absolutnego idola tanecznych 
parkietów?

- Cieszy mnie to szalenie, choć mam świadomość,       
że nie da się stale utrzymywać na szczycie. Kiedyś zachwyt 
może dobiec końca, ale pozostanie nazwa i dobra marka, 
do której przyzwyczailiśmy słuchaczy. Jako Weekend 
koncertujemy od 15 lat. Wylansowaliśmy wiele szlagierów, 
ale dopiero piosenka „Ona tańczy dla mnie” wyniosła nas 
nieprawdopodobnie wysoko. Gdy po raz pierwszy usłyszeli 
ją moi znajomi, nie byli pewni, czy doczeka się uznania 
fanów. Jednak w dwa miesiące później ich sceptycyzm 
okazał się bezzasadny. Piosenka zrobiła oszałamiającą 
furorę i nadal wzbudza duże emocje. Chciałbym, aby tak 
znakomita passa towarzyszyła nam jak najdłużej. Naszej 
grupie przypadła rola wyznaczania nowych trendów           
w polskiej muzyce tanecznej. Zdecydowanie wolę tworzyć 

coś nowego, niż kopiować wielkich artystów.
Weekend, jako fenomen muzyczno - socjologiczny, 

był bohaterem licznych programów telewizyjnych          
i publikacji prasowych. Czy wszędzie traktowano pana 
z powagą należną artyście, czy może zdobywano się też 
na drobne uszczypliwości?

- Ludzie różnie reagują na mój widok. Najczęściej 
uśmiechają się przyjaźnie, niektórzy płaczą, a jeszcze inni 
proszą o pozowanie do wspólnego zdjęcia. Byłem już 
gościem niemal wszystkich programów telewizyjnych          
i radiowych. Występowałem w wielu publikacjach 
prasowych. Mam wrażenie, że zapraszano mnie z zamia-
rem poznania człowieka, któremu się udało, a nie dla żartu. 
Przy okazji prezentacji mego szlagieru padło wiele 
uprzedzeń i stereotypów. Nie musiałem pukać do wielu 
drzwi. One prawie automatycznie się przede mną otwarły.

Blisko sto milionów odtworzeń teledysku „Ona 
tańczy dla mnie” na YouTube to niekwestionowany 
sukces Weekendu. Spodziewał się pan, że ta piosenka 
zrobi tak niebywałą karierę?

- Absolutnie nie spodziewałem się. Każdy autor marzy   
o stworzeniu utworu, który zaskoczy i wyniesie go wysoko. 
Nie podejrzewałem jednak, że sukces „Ona tańczy dla 
mnie” będzie tak porażający. Weekend jak pierwszy polski 
zespół znalazł się na Top 100 kanału YouTube. Nie udało się 
to wcześniej  żadnemu polskiemu wykonawcy. 
Uplasowaliśmy się na 17 miejscu popularności w świecie, 
wyprzedzając takich wykonawców jak: Madonna, Beyonce, 
Pitbul i Justin Bieber. Zdawało mi się, że to kolorowy sen       
i nie chciałem się z niego budzić. Sukcesu gratulował mi 
lider Lady Pank Jan Borysewicz. Choć nie słucha muzyki 
disco polo, wyraził szczery podziw dla fenomenu „Ona 
tańczy dla mnie”.

Ma pan szczególne powody do satysfakcji, bo sam 
jest kompozytorem, tekściarze i aranżerem. Jak na 
pańskie powodzenie zareagowali znajomi z Sejn?

- Dla znajomych pozostanę na zawsze Radkiem z ich 
ulicy. Ludzie z Sejn postrzegają mnie jako kolegę, a nie 
popularnego wykonawcę.

Sejny to niespełna 6-tysięczne miasteczko. Czy zna 
tam pan wielu ludzi?

- Prawie wszystkich. Jeśli nie osobiście, to na pewno      
z widzenia. Gdziekolwiek się pokażę, witają mnie z dużą 
życzliwością i sympatią. Bez względu na to, co mnie jeszcze 
czeka, zawsze pozostanę jednym z nich.

Weekend istnieje kilkanaście lat. Jak wiodło się wam 
do tej pory?

- Od dawna byliśmy mocno zakorzenieni w nurcie    
disco polo. Doczekaliśmy się licznych przebojów. Przełom 
nastąpił dopiero przed trzema laty. Z chwilą opublikowania 
„Ona tańczy dla mnie” staliśmy się znani i rozpoznawalni   
na równi z Lady Pank, Perfectem czy grupą Enej. Ludzie, 
którzy nawet słuchają innej, niż nasza muzyki, kojarzą 
zespół z tą piosenką.

Wydał pan wiele płyt. Który z utworów, poza "Ona 
tańczy dla mnie", wydaje się panu szczególnie bliski?

- „Spowiedź” z czwartej płyty, którą napisałem                
w dedykacji żonie. W 2003 r. nagrałem piękny utwór „Za 
miłość mą”. Zapewnił nam on spory rozgłos, a niektórzy fani 
umieścili go w swoich telefonach komórkowych. Za sprawą 
nagranej w 2006 r. piosenki „Tera mnie to wali, bo jestem   
na fali” zaistnieliśmy w telewizyjnym programie Szymon 
Majewski Show. Przed nami nie grał w nim żaden 
wykonawca disco polo.

.


