
24 kwietnia był dniem szczególnym dla druhów 
zrzeszonych w jednostce OSP w Woskrzenicach Małych. 
Podczas gminnych obchodów Dnia Strażaka, jednostka 
działająca od 49 lat otrzymała sztandar ufundowany przez 
miejscową społeczność w dowód wdzięczności za 
dotychczasową, aktywną służbę. Uroczystość z udziałem 
siedmiu pocztów sztandarowych zaproszonych jednostek 
rozpoczęła msza święta w kościele p.w. św. Michała 
Archanioła, sprawowana przez proboszcza ks. Andrzeja 
Prokopiaka. W trakcie nabożeństwa kapłan poświęcił 
sztandar. Po mszy strażacy i zaproszeni na uroczystość 
goście przenieśli się do sali gimnastycznej SP                      
w Woskrzenicach Dużych. Tam prezes ZG ZOSP RP, 
zarazem wójt gminy Wiesław Panasiuk przekazał sztandar 
prezesowi jednostki Józefowi Kasprowiczowi. Przy okazji 
wójt W. Panasiuk stwierdził m.in. - Spotykamy się dzisiaj      

w przededniu majowego Dnia Strażaka z okazji poświęcenia 
sztandaru jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej                  
z Woskrzenic Małych. Nie ulega wątpliwości, że w życiu 
każdej jednostki to duże wydarzenie i wyróżnienie. Po 49 
latach czynnego udziału w ochronie przeciwpożarowej, 
jednostka z Woskrzenic Małych otrzymuje własny sztandar. 
To niezwykły zaszczyt, ale i obowiązek. Strażacy zawsze 
ślubują wierność tradycji i zasadom pięknej, humanitarnej 
służby. Sztandar zbliża ludzi i daje druhom poczucie 
bezpieczeństwa, życzliwości, serdeczności innych, wiary    
w to, że ktoś pomoże pokonać przeszkody, że jest tuż obok, 
by wspierać i służyć pomocą potrzebującym. W naszej 
tradycji często używamy określenia "strażacka rodzina".     
W tej strażackiej rodzinie okres wiosny stanowi czas 
uroczystości, które pozwalają oderwać się od codziennych 
kłopotów, na chwilę odpoczynku w gronie druhów, przyjaciół                  

i sympatyków. Oznacza to tworzenie i podtrzymywanie więzi 
na dobre i złe, wzajemną pomoc, wspólną pracę dla siebie     
i mieszkańców gminy. Wszystkich strażaków łączy troska     
o bezpieczeństwo, dążenie do zapobiegania zagrożeniom. 
Jest tu miejsce dla ludzi o różnych uzdolnieniach                    
i predyspozycjach. Równie ważni są ratownicy, czy 
opiekunowie młodzieży. W naszej gminie działa prężnie      
12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym             
4 jednostki w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym 
oraz 3 młodzieżowe drużyny pożarowe. Ogółem stan 
osobowy to 598 druhów strażaków w tym 25 kobiet. 
Niezależnie od czasów, w których żyjemy pomoc drugiemu 
człowiekowi to bezcenna wartość, niezbędna w środowisku   
i przez nie doceniana. Serdecznie dziękuję wam za 
codzienne czuwanie nad bezpieczeństwem i spokojem 
mieszkańców naszej gminy. Obchody Dnia Strażaka 

związane są ze świętem patrona – świętego Floriana. Jest to 
czas podziękowania za kolejny rok aktywności i bezpiecznej 
pracy. Za wierność tradycji, a jednocześnie dążenie do 
nowoczesności, za łączenie ludzi, a nie dzielenie 
środowiska, za konsekwencję w dążeniu do tego by   
strażacy byli dobrze wyszkoleni, odpowiednio wyposażeni     
i bezpieczni w czasie akcji ratowniczych. Życzę, by służba    
w ochronie przeciwpożarowej nadal była bezpieczna, by 
aktywności towarzyszyło uczucie refleksji, by był czas na 
sprawy rodzinne i osobiste oraz na realizację własnych 
marzeń. Życzę szacunku otoczenia, przyjaciół. Strażacy od  
zawsze służyli ludziom. Pragnę, aby nasza aktywność         
w lokalnej skali była silniejszą i tworzyła nasz region bardziej 
atrakcyjnym dla młodych zgodnie z marzeniami naszych 
przodków. 

Gminne święto strażaków w Woskrzenicach Małych

Dokończenie na stronie 4
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W zespole Ośrodka Doskonalenia Rolniczego                
w Grabanowie miała miejsce wyjazdowa sesja Rady Gminy  
z udziałem sołtysów. Wykorzystano ją do omówienia stanu 
bezpieczeństwa w gminie oraz zaprezentowania dwóch 
dzielnicowych pełniących służbę w sołectwach naszej gminy. 
Radni obejrzeli wnętrza nieczynnego od kilku lat budynku 
byłego hotelu, proponowanego przez marszałka 
województwa lubelskiego do przejęcia do zasobów 
gminnych. Dyskusję na ten temat przeniesiono na następną 
sesję samorządową.

12 kwietnia

W siedzibie Komendy Miejskiej PSP przy ul. Sidorskiej 
zorganizowane posiedzenie Zarządu OP ZOSP, w którym 
uczestniczył wójt naszej gminy Wiesław Panasiuk. Zarząd 
przyjął rezygnację z funkcji dotychczasowego prezesa 
Tadeusza Łazowskiego i powierzył obowiązki prezesa 
nowemu staroście Mariuszowi Filipiukowi. Omawiano też 
program majowej pielgrzymki strażaków powiatu bialskiego 
do sanktuarium maryjnego w Kodniu. Pielgrzymka połączona 
z obchodami powiatowymi Dnia Strażaka odbyła się             
7 maja. Wzięły w niej udział delegacje jednostek z naszej 
gminy, zrzeszone w KSRG.

14 kwietnia

Wyjątkowo sprawnie rozpoczęły się wypłaty pierwszych 
świadczeń z rządowego programu Rodzina 500 +.               
W pierwszym terminie skorzystały z nich 474 rodziny, 
pobierając wypłaty na kwotę 426 tys. zł. 

16 kwietnia

Pracownia kulinariów regionalnych wspólnie z filią     
GBP zorganizowały w Perkowicach spotkanie z folklorem.    
Z występami pokazały się zespoły śpiewacze: Barwinek ze 
Styrzyńca, Lewkowianie z Dokudowa oraz Kalina z Perkowic. 
Spotkanie przy obficie zaopatrzonych stołach trwało do 
północy.

17 kwietnia

W obecności kilkudziesięciu osób podsumowano           
w Sitniku tegoroczny konkurs hafciarski "Igłą malowane". 
Autorki najciekawszych prac otrzymały w nagrodę kuferki na 
nici i przybory. Otwarciu pięknej wystawy towarzyszyły 
koncerty zespołu Sitniczanie oraz młodzieżowej grupy 
śpiewaczej, która od miesiąca pracuje pod opieką 
akordeonisty Jakuba Gdeli. Nagrody wręczali laureatkom: 
zastępca wójta Adam Olesiejuk, radny powiatowy Czesław 
Pikacz, wiceprzewodnicząca RG Agnieszka Sęczyk oraz 
dyrektor GOK Bożenna Pawlina - Maksymiuk, która 
podkreśliła ogromny potencjał twórczy reprezentowany 
przez autorki prac. Konkurs pierwotnie dotyczący hafciarek   
z jednej miejscowości rozrósł się do rangi regionalnego i dziś 
patronuje mu Urząd Marszałkowski.

18 kwietnia

Starosta bialski zorganizował spotkanie w sprawie 
aktualnej sytuacji łowiectwa na terenie powiatu. Uczestniczyli 
w nim przedstawiciele różnych organizacji i samorządów 
mających wpływ na realizację gospodarki łowieckiej, w tym 
także wójt Wiesław Panasiuk. W trakcie spotkania 
poruszono takie sprawy, jak: realizacja planów łowieckich, 
kontynuacja umów na dzierżawę obwodów łowieckich,         
a także kierunki planowanych zmian prawnych w zakresie 

łowiectwa. Podjęta była też dyskusja o współpracy rolników   
i myśliwych, a także problematyka szacowania szkód 
spowodowanych przez dziką zwierzynę. W dyskusji 
uczestniczyli przedstawiciele kół łowieckich, którzy 
informowali o trudnościach w realizacji gospodarki łowieckiej. 

19 kwietnia

Obradowali członkowie komisji rolnictwa Rady Gminy.

20 kwietnia

Wójt Wiesław Panasiuk odwiedził Szkołę Podstawową 
w Woskrzenicach Dużych, aby sprawdzić stan przygotowań 
do niedzielnych obchodów Dnia Strażaka połączonego         
z wręczenie sztandaru miejscowej jednostce.

21 kwietnia

Obradowała komisja budżetu i finansów Rady Gminy. 
Radni rozpatrywali podział wolnych środków finansowych 
powstałych z rozliczenia ubiegłorocznego budżetu gminy 
oraz zwrotu części podatku VAT. Zdecydowano, że do-
datkowe pieniądze przeznaczone zostaną na inwestycje 
(głównie drogowe). Co prawda każdego roku utwardza się od 
podstaw i remontuje znaczne odcinki dróg gminnych, ale 
potrzeby w tym względzie są ogromne i zaspokojenie ich 
wymaga wielu lat.

22 kwietnia

Hala sportowa w Sworach była miejscem rejonowych 
zawodów bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci              
i młodzieży. W zawodach startowały ekipy  z 22 szkół. 
Wygrała drużyna Zespołu Szkół z Zalesia.

24 kwietnia

Blisko 150 osób wzięło udział w gminnych 
uroczystościach z okazji Dnia Strażaka. W czasie 
nabożeństwa w miejscowym kościele poświęcony został 
sztandar jednostki OSP z Woskrzenic Małych.  Następnie    
w sali gimnastycznej szkoły wójt Wiesław Panasiuk 
przekazał go prezesowi jednostki Józefowi Kasprowiczowi. 
Piszemy o tym obszernie na str. 1.

26 kwietnia

Wójta gminy Wiesława Panasiuka odwiedził wiceprezes 
Budomexu Sławomir Wasilewski. Rozmawiano o plano-
wanych inwestycjach gminnych m.in. budowie wodociągu    
w Dokudowie i kanalizacji sanitarnej w Grabanowie.

27 kwietnia

Po raz drugi w tym miesiącu odbyła się sesja 
samorządowa. Dotyczyła on m.in. zmian w budżecie 
gminnym, który przekroczył już 47 mln zł. Wolne środki 
budżetowe decyzją radnych zostały przeznaczone na 
inwestycje. Na budowę dróg od podstaw gmina wyda w tym 
roku 2 mln 513 tys. Na remonty dróg 1 mln 184 tys. zł, na 
budowę wodociągu i przydomowych oczyszczalni ścieków 
260 tys. zł, zaś na oświetlenie w Wólce Plebańskiej                 
i Rakowiskach 174 tys. zł. Najgorętszym tematem sesji 
okazał się dworek w Grabanowie należący do Urzędu 
Marszałkowskiego. Marszałek Sławomir Sosnowski gotów 
jest go przekazać do zasobów gminy. Propozycja podzieliła 
radnych. Jedni gorąco optowali za tą propozycją, inni byli 
przeciw, wykazując ogromne koszty czekające gminę            
z powodu remontu obiektu i jego dalszego utrzymania. 
Ostateczny werdykt w tej sprawie zapadnie po odpowiedzi 
marszałka na pismo wójta gminy, który jest gotów zakupić 
budynek z 99 proc. bonifikatą bez wskazywania celu 
wykorzystania dworku. (g)



Nr 5 Str. 3

Szesnasta sesja Rady Gminy, wyznaczona na                
26 kwietnia, rozpoczęła się od sprawozdania ze współpracy 
gminy z organizacjami pozarządowymi w minionym roku 
2015. Przedstawiła je sekretarz gminy Grażyna Majewska. 
Wynika z niego rosnące zainteresowanie społeczności 
zadaniami proponowanymi przez organizacje pozarządowe. 
W otwartych konkursach złożono 6 ofert, zaś realizacji 
doczekało się 5. Dofinansowano je kwotą 30 tys. zł. 

O dotacje na imprezy sportowe, integracyjne, kulturalne     
i rekreacyjne występowały stowarzyszenia z: Rakowisk, 
Roskoszy, Swór, Białej Podlaskiej i Dokudowa. Adresowano 
je do szerokiej liczby mieszkańców tychże miejscowości. 
Radni jednogłośnie zaakceptowali roczny plan pracy komisji 
rewizyjnej. Wyrazili też zgodę na zakup od prywatnego 
właściciela 30-arowej działki w Pólku. Będzie na 
zagospodarowana przez miejscową społeczność na cele 
rekreacyjne.  

W dalszej części obrad radni przegłosowali zmiany          
w budżecie gminy, który przekroczył już kwotę 47 mln. zł. 

Jego zwiększenie związane jest z realizacją zadań 
zleconych, głownie zaś z rządowym programem Rodzina  
500 +, z którego w połowie kwietnia dokonano pierwszych 
wypłat świadczeń dla 474 rodzin. Zwiększenie budżetu 
gminy powyżej 40 mln zł oznacza konieczność 
przeprowadzenia audytu finansowego przez upoważnio-  
nego fachowca zewnętrznego. Radni przegłosowali 
przeznaczenie wolnych środków finansowych (powstałych   
z ubiegłorocznej nadwyżki budżetowej oraz zwrotu 
wpłaconego wcześniej przez gminę podatku VAT) na 
inwestycje. Dzięki dodatkowym funduszom możliwe będą 
budowy i remonty dróg w 12 sołectwach, utworzenie odcinka 
wodociągu między Wilczynem a Grabanowem oraz 
wykonanie sieci oświetleniowej w Wólce Plebańskiej i na 
osiedlu Amelin w Rakowiskach. Powstanie też 15 
przydomowych oczyszczalni ścieków w Dokudowie.

Wójt Wiesław Panasiuk z satysfakcją podkreślił, że w tym 
roku na modernizację dróg gmina wyda 3 mln 700 tys. zł,     
co zapewne zadowoli oczekiwania mieszkańców zainte-
resowanych sołectw.   

Wyjątkowo gorącą dyskusję wywołały sprawy bieżące,     
a w nich propozycja radnego Tomasza Wołowika 
(reprezentującego wsie Grabanów, Wilczyn, Julków               
i Zacisze), aby samorząd gminny przejął od marszałka 
województwa proponowany za symboliczną złotówkę   
obiekt dawnego dworku w Grabanowie wraz z parkiem          
o powierzchni 3,78 hektara i pasieką. Oferta Urzędu 
Marszałkowskiego anonsowana była na poprzedniej sesji 
wyjazdowej w Grabanowie, kiedy radni mieli okazję obejrzeć 
wnętrze nieczynnego od kilku lat hotelu. Nie wszyscy 
opowiadali się za tym pomysłem, ale zdaniem Wołowika 
przejęcie budynku z parkiem to wyjątkowa okazja na 
urządzenie w nim przedszkola. Na początek skorzystałoby   
z niego 48 dzieci z czterech pobliskich miejscowości. 
Zdaniem radnego obiekt nie jest zdewastowany i nie wymaga 

zbyt dużego remontu, a korzyść z niego byłaby 
niewspółmiernie większa od włożonych nakładów. 
Rezygnacja z oferty marszałka może znaczyć, że dawny 
dworek trafi w prywatne ręce, a mieszkańcy czterech sołectw 
stracą możliwość korzystania z imprez rekreacyjnych           
w przyległym parku. Argumentem radnego miał być fakt,     
że gmina nie posiada dotąd własnego przedszkola,               
a istniejące oddziały przedszkolne przy szkołach 
podstawowych są niewielkie i nie mogą przyjąć większej 
ilości dzieci. Warunki lokalowe SP w Grabanowie są tak 
skromne, że nie da się tam otworzyć oddziału 
przedszkolnego.

Część radnych była jednak przeciwnego zdania. 
Niektórzy obawiali się zbyt wielkich kosztów remontu 
przejętego obiektu oraz niechęci rodziców, którzy nie zechcą 
wozić swoich dzieci do Grabanowa. - Skąd brać pieniądze  
na utrzymanie budynku, które wcale nie będzie małe? Toż to 
studnia bez dna. Nasi wyborcy rozliczą nas za dwa lata z tego 
czy utrzymamy istniejące szkoły i ile wybudujemy dróg,         
a nie za przejmowanie dworków. Jeśli zdecydujemy się na 
przejęcie tego budynku możemy na kilka lat zapomnieć         
o potrzebnych gminie inwestycjach – twierdzili niektórzy 
radni. Tomasz Wołowik tłumaczył, że spadkobiercy zrzekli 
się roszczeń majątkowych, zaś konserwator zabytków jest od 
tego, aby pomagać a nie przeszkadzać. Poza tym remonty 
można by zrobić w czasie lub pozyskać na ten cel środki        
z zewnątrz za rok czy dwa. – Nie upieram się przy 
przedszkolu, to tylko propozycja. Może ktoś z państwa ma 
inny, lepszy pomysł – dodał. Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury Bożena Pawlina – Maksymiuk zaproponowała,   
aby w dworku umieścić siedzibę powstałego niedawno 
Nadbużańskiego Uniwersytetu Ludowego, a przy okazji 
przenieść tam biura GOK-u. Natomiast Zdzisław Gieruszka, 
radny ze Sławacinka Starego, zauważył, że pałacyk może 
przyciągać turystów, a ponieważ stoi na terenie gminy, 
powinien należeć do jej zasobów. Dyskusja przybierała  
coraz mocniejsze tony. Strony sporu doszły jednak do 
wniosku, że trzeba raz jeszcze rozważyć na spokojnie 
wszystkie "za" i "przeciw". Wójt Wiesław Panasiuk 
zaproponował radnym, że wystąpi do marszałka 
województwa lubelskiego z zapytaniem o warunki 
przekazania obiektu. Zaznaczył, że gmina może przejąć 
kompleks, ale nie jako darowiznę, tylko sprzedaż z bonifikatą 
99 proc., czyli za przysłowiową złotówkę i do swobodnego 
dysponowania obiektem, a nie na określony cel. Jeśli 
ustalenia z marszałkiem będą po myśli władz samorządu, 
wówczas wójt na następnej sesji wystąpi do rady                   
o przegłosowanie stosownej uchwały. Pomysł zakupu może 
okazać się nierealny po wycenie, jakiej rzeczoznawcy 
dokonają w Grabanowie. Dlatego trzeba spokojnie  
poczekać na odpowiedź marszałka i dopiero wtedy 
decydować o dalszych krokach w tej sprawie. (g)

Z obrad samorządu
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Koledzy druhowie! Bezpiecznych powrotów z akcji, 
przyjaciół i poczucia oparcia w zespole, pomyślności              
i szczęścia, poczucia dumy z pełnienia tej pięknej służby 
życzę każdemu strażakowi z osobna. Niech nadal 
towarzyszy nam zaufanie i szacunek społeczeństwa. Życzę 
wszystkiego dobrego strażakom i ich rodzinom oraz całej 
społeczności gminy.
W imieniu jednostki za wyróżnienie i słowa uznania 
podziękował prezes J. Kasprowicz. To ważne dla 
miejscowej społeczności wydarzenie obserwowali 
mieszkańcy Woskrzenic Małych i Dużych oraz zaproszeni na 
uroczystość goście w osobach: zastępcy komendanta 
miejskiego PSP mł. brygadiera Marka Chwalczuka, 
kapelana diecezjalnego strażaków ks. Romana Sawczuka, 
dyrektor biura ZP ZOSP Bożeny Krzyżanowskiej, radnych 
powiatowych, radnych gminnych, sołtysów i prezesów OSP 
w gminy Biała Podlaska.

Uroczystość gminna była okazją do wyróżnienia 
najaktywniejszych strażaków. Srebrny medal "Za zasługi   
dla pożarnictwa" otrzymali druhowie: Józef Kasprowicz       
i Krzysztof Kijuk. Medale brązowe "Za zasługi dla 
pożarnictwa": Elżbieta Nitek, Magda Sosnowska i Bogdan 
Mikołajczuk. Odznakę" Zasłużony strażak powiatu 
bialskiego" otrzymał Ferdynand Panasiuk. Odznaka 
"Strażak wzorowy" trafiła do druhów: Tomasz Cydejko, 
Daniel Bebko, Mateusz Kalitka i Mateusz Derkacz. Złotą 
odznakę "Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza" otrzymali 
druhowie: Natalia Litwiniuk, Krystian Artymiuk, Jakub 

Dawidziuk, Jan Derkacz, Piotr Hardyl, Konrad Litwiniuk   
i Hubert Przybrzej.
Wójt Wiesław Panasiuk z okazji ufundowania sztandaru 
wręczył prezesowi jednostki OSP okolicznościowy grawerton 
z następującą treścią: "Gratuluję druhom ufundowanego 
sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Woskrzenicach 
Małych. Jest on wyrazem najwyższego uznania. Niechaj ten 
sztandar, będący symbolem męstwa, odwagi, ofiarności        
i poświęcenia skupia najlepszych wokół ochrony życia           
i mienia obywateli ku pożytkowi Rzeczypospolitej Polskiej.  
Serdecznie pozdrawiam wszystkich działaczy oraz 
sympatyków waszej jednostki. Proszę przyjąć serdeczne 
podziękowania za dotychczasową niemal 50-letnią pracę na 
rzecz ochrony przeciwpożarowej. Życzę, by służba była 
bezpieczna, by był czas na sprawy rodzinne i osobiste, na 
realizację własnych planów i marzeń. Bezpiecznych 
powrotów z akcji, przyjaciół i poczucia oparcia w zespole, 
pomyślności i strażackiego szczęścia. Życzę dużo zdrowia 
oraz pomyślności w życiu osobistym. Niech odpowiedzialna 
służba przynosi druhom dużo osobistej satysfakcji                 
i powodów do dumy". Z okolicznościowym programem 
artystycznym zaprezentowały się: zespół śpiewaczy Wrzos    
i młodzieżowy zespół ludowy Wrzoski z Woskrzenic Dużych 
oraz zespół śpiewaczy Zorza z Cicibora Dużego                    
z akompaniamentem akordeonisty Jakuba Gdeli. Po 
oficjalnej uroczystości w szkole miał miejsce strażacki 
poczęstunek w świetlicy wiejskiej w Woskrzenicach Małych. 
Miejscowe gospodynie zadbały o wystawny stół godny 
jubileuszu. (g)

Dokończenie z strony 1

Rządowy program Rodzina 500 Plus ma za zadanie 

pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie 

świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają 

posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych         

z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem 

dziecka. Wysokość zasiłku ustalona została na 500 zł na 

jedno dziecko. Zasiłek przysługuje do momentu ukończenia 

przez dziecko 18-stego roku życia. Wypłaty przysługują na: 

każde drugie i kolejne dziecko bez względu na dochody 

rodziny; pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę nie 

przekracza 800 zł pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę 

nie przekracza 1200 zł, a którekolwiek z dzieci w rodzinie jest 

niepełnosprawne. Prawo do świadczenia wychowawczego 

500 zł na dziecko będzie przyznawane na 12 miesięcy. Do 

wniosku 500+ należy dołączyć: zaświadczenia o dochodzie 

podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 

osób fizycznych. Dotyczy to każdego członka rodziny. 

Zaświadczenie powinno zawierać dane o wysokości 

dochodu, należnego podatku i składek na ubezpieczenia 

społeczne odliczonych od dochodu. Zaświadczenia o innych 

dochodach. Oświadczenie o faktycznie uzyskiwanych 

dochodach przez osoby podlegające przepisom                   

o zryczałtowanym podatku dochodowym. Oświadczenie      

o dochodach z gospodarstwa rolnego. Zaświadczenia, 

oświadczenia i dokumenty pozwalające ustalić prawo do 

uzyskania świadczenia (np. dokumenty potwierdzające wiek 

dziecka, orzeczenia i wyroki sądu rodzinnego). Realizacja 

programu rządowego w gminie Biała Podlaska przebiega 

bardzo sprawnie. Ze wstępnych szacunków wynika,           

że zasiłek przysługuje ponad 3 tys. dzieciom. Do obsługi 

programu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

wyznaczone zostały trzy osoby (w tym jedna dodatkowo 

zatrudniona), które na bieżąco obierały i weryfikowały 

składane wnioski. Tylko w kwietniu wpłynęło do gminy 1500 

wniosków rodzinnych. Beneficjenci otrzymali z kasy blisko 

850 tys. zł. Podobne kwoty wpływać będą na konto UG co 

miesiąc. Osoby, które złożyły wniosek o zasiłek na koniec 

kwietnia otrzymają w czerwcu wyrównanie za dwa miesiące. 

Jak zapewnia kierownik GOPS Maria Żarska, nikt z inte-

resantów nie czekał w kolejce. Wnioski przyjmowane są     

na bieżąco i wypłaty zasiłków przebiegają cyklicznie. 

Mieszkańcy gminy są zadowoleni z dodatkowych funduszy, 

jakie wpływają na ich konta. Można nimi dysponować według 

własnego uznania. Zdaniem większości pytanych osób, 

dodatkowe pieniądze przeznaczone zostaną na ubranie        

i kształcenie dzieci. (g)

 

Ruszył program Rodzina 500 Plus
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Wielkim powodzeniem cieszył się trzyetapowy konkurs 
biblijny dla gimnazjalistów, zainicjowany przed 16 laty przez 
bialską katechetkę Barbarę Wysokińską. Na etapie 
szkolnym wzięło w nim udział 780 uczniów z Białej Podlaskiej 
i okolicznych gmin. Do drugiego etapu zakwalifikowało się  
68 uczennic, a do ścisłego finału dotarło zaledwie 11. Musiały 
one zmierzyć się z 33 bardzo trudnymi pytaniami 
dotyczącymi spotkań z Jezusem w Ewangelii św. Łukasza. 
Rozstrzygnięcie rywalizacji nastąpiło 13 kwietnia w sali 
konferencyjnej Urzędu Miasta Biała Podlaska. Gościem 
honorowym był patron konkursu - ordynariusz diecezji 

siedleckiej. Ks. biskup Kazimierz Gurda wspólnie                
z prezydentem miasta Dariuszem Stefaniukiem wręczał 
laureatkom dyplomy i nagrody rzeczowe. W gronie sześciu 
laureatek, które pojadą na wycieczkę ufundowaną przez 
prezesa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Stanisławę 
Duklewską znalazły się dwie reprezentantki naszej gminy. 
Czwartą lokatę uzyskała Joanna Maksymiuk z PG              
w Sworach, zaś piątą Natalia Treska z PG w Ciciborze 

Dużym. W miłym momencie wręczania im nagród 
towarzyszyli rodzice gimnazjalistek. Jak podkreślił biskup 
ordynariusz, wiedza zdobyta w konkursie biblijnym pozwala 
młodzieży umacniać się w wierze. Uroczystą galę w Urzędzie 
Miasta uświetnił program poetycko-muzyczny wykonany 
przez uczniów z PG w Ciciborze Dużym pod kierunkiem  
Krystyny Krawczyk i konsultacji muzycznej Krzysztofa 
Olesiejuka. Uwzględniając Rok Miłosierdzia Bożego i fakt, 
że tylko św. Łukasz przytacza tę historię, motywem 
przewodnim przedstawienia była przypowieść o synu 
marnotrawnym. Głębokie treści tekstów poetyckich              

w interpretacji Jakuba Kajki, Mateusza Kalinowskiego, 
Moniki Zalewskiej i mowa wiążąca Aleksandry Kabs oraz 
piękne wykonanie utworów muzycznych przez Aleksandrę 
Bartoszek, Wiktorię Bartoszek, Aleksandrę Farynę, 
Klaudię Giez, Aleksandrę Kabs, Ewelinę Sochę i Monikę 
Zalewską dostarczyły niezwykłych przeżyć duchowych         
i estetycznych. Na zakończenie ks. bp Kazimierz Gurda        
i udzielił apostolskiego błogosławieństwa. (g)

Znają dzieje apostolskie

Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto świata, 
obchodzone z powodzeniem od 46 lat. Obecnie honorują je  
192 kraje świata. Nic dziwnego, od jakości zasobów 
naturalnych, czystego powietrza, wód i lasów zależy dalsza 

przyszłość mieszkańców naszej planety. Obchody 
organizowane są od Singapuru do Rzymu i od Alaski           
po Australię, a organizatorzy ze wszystkich krajów od wielu 
lat skupieni są w Earth Day Network, z siedzibą                     
w Waszyngtonie. W Polsce Dzień Ziemi świętowany jest od 
1990 r. Tegoroczne obchody poświęcone były problemom 
związanym z ochroną powietrza i przeciwdziałaniu tzw. 
niskiej emisji. Stan powietrza w wielu miejscach w Polsce, 
budzi poważne zastrzeżenia. Badania wskazują na 
bezpośredni wpływ złej jakości powietrza na stan zdrowia 

Polaków. 27 kwietnia br. w sitnickiej Szkole Podstawowej 
miało miejsce okolicznościowe spotkanie przygotowane 
przez nauczycielkę przyrody Iwonę Korwin. Celem imprezy 
zatytułowanej "Palący temat – niska emisja" była edukacja  

uczniów na temat jakości powietrza w Polsce. Dzieci 
przygotowały na tę okazję ekologiczne stroje, a nauczyciele 
szereg atrakcji, które przeniosły się też na boisko szkolne. 
Najaktywniejsi uczniowie uhonorowano zostali przez 
dyrektora szkoły Tadeusza Łukasika dyplomami. Apel 
ekologiczny pomógł uświadomić dzieciom, jakie są skutki 
zanieczyszczeń powietrza dla środowiska i zdrowia 
człowieka oraz jakie działania podjąć, aby nastąpiła 
pozytywna zmiana. (g)
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22 kwietnia przedszkolaki zaprosiły rodziców, uczniów 
oraz nauczycieli na uczczenie Światowego Dnia Ziemi. 
Dzieci zaprezentowały wiersze i piosenki, ukazujące piękno 

planety. Za przygotowanie uroczystości odpowiedzialne były: 
Krystyna Giermańska (nauczyciel 4-latków), Agata Czech 
(nauczyciel 5-latków) oraz Małgorzata Zmysłowska- 
Siemakowicz (nauczyciel 3-latków). W organizacji występu 
pomogły: Marzena Michalik oraz Marzena Artemiuk. Mali 
wykonawcy mieli kolorowe przebrania. Odważnie śpiewali 

oraz wygłaszali role bez najmniejszych oznak tremy. Uwagę 
widowni przykuł taniec z parasolkami w wykonaniu 
"czteroletnich żabek", a szkolna zerówka pokazała, że ma 

poczucie rytmu i sprawdza się świetnie w wesołym 
repertuarze. Tego dnia odbyło się również podsumowanie 
szkolnego konkursu "Eko-pojazd", zorganizowanego     
przez Renatę Kwiatkowską. Konkurs przeznaczony był    
dla uczniów klas IV-VI. Uczniowie mieli wykonać pojazd        
z materiałów pochodzących z odzysku. Laureatom konkursu 
wręczono dyplomy oraz atrakcyjne nagrody. (a)

Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym

Udała się integracja środowisk przygotowana przez siły 
biblioteczno - gastronomiczne. 16 kwietnia w perkowickiej 
świetlicy spotkały się trzy zespoły śpiewacze: Barwinek ze 
Styrzyńca, Lewkowianie z Dokudowa i Kalina Perkowic. 
Ludowe melodie w ich wydaniu miały wprowadzić nastrój 
beztroskiej biesiady, na którą przybyła liczna reprezentacja 
miejscowego środowiska z sołtysem Sebastianem Gałązką. 
Sprzyjały jej suto zastawione stoły, o które zadbały panie       
z pracowni kulinariów regionalnych. Prym wiodła gospodyni 

świetlicy Jadwiga Trocewicz, prezentująca wykonawców     
i zapraszająca gości do zabawy. Rozpoczęła ją miejscowa 
Kalina z pięcioma skocznymi piosenkami, wśród których 
uwagę zwracała "Kochajcie dziewczyny". Wzmocniona 
personalnie Kalina ma dziś bardzo urozmaicony repertuar, 

uwzględniający m.in. ukraińskie melodie ludowe. Kobieca 
część wielopokoleniowej grupy Lewkowianie przedstawiła 
cztery piosenki śpiewane białym głosem bez akom-
paniamentu z "Polnym kwiatkiem na czele". Najdłużej 
popisywał się zespół Barwinek z dziesięcioma nie tylko 
podlaskimi utworami. Koncerty sceniczne stanowiły zaledwie 
wstęp do biesiady trwającej do późnych godzin nocnych. 
Zabawa taneczna porwała większość uczestników. Dla 
urozmaicenia tańce przeplatane były melodiami biesiadnymi, 

śpiewanymi przez zespoły przy stołach. W przekonaniu 
większości obecnych w świetlicy osób sobotnie spotkanie 
należało do wyjątkowo udanych, więc warto je kontynuować 
przy nadarzającej się okazji. (g) 

Biesiada w Perkowicach
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Zespół redakcyjny portalu internetowego www.kl30.pl 
przyznał Gminnemu Ośrodkowi Kultury i wójtowi gminy 
Wiesławowi Panasiukowi wyróżnienie Złotego Asa 
Południowego Podlasia za godne propagowanie tradycji        
i dziedzictwa kulturowego. Jest nim okazały medal pokryty 
prawdziwym złotem. Wspomniany portal promuje godne 
poparcia inicjatywy z pięciu powiatów Lubelszczyzny: 
bialskiego, lubartowskiego, łukowskiego, parczewskiego       
i radzyńskiego. Medalowi towarzyszyły efektowne dyplomy  
z gratulacjami i życzeniami w dalszej pracy na rzecz lokalnej 
społeczności. 

Natomiast Krakowska Akademia Profilaktyki wyróżniła 
naszą gminę za udział w ogólnopolskiej kampanii "Postaw 
na rodzinę", przyznając UG certyfikat Samorządu 
Przyjaznemu Rodzinie. 

Gorące podziękowania za wyjątkowe zaangażowanie, 
pomoc i życzliwość wpłynęły do wójta gminy za 
uczestnictwo w Misterium Męki Pańskiej, organizowane     
w Białej Podlaskiej. – Dzięki takim ludziom jak Państwo, 
jesteśmy sprostać każdemu zadaniu. Cieszymy się             
z Państwa ofiarności. Czasami wdzięczność trudno jest 
ubrać w słowa, wtedy proste "dziękujemy" zawiera 
wszystko, co chcemy wyrazić- piszą organizatorzy 
tegorocznego misterium. 

Serdeczne podziękowania wpłynęły również do wójta 
Wiesława Panasiuka od Tadeusza Łazowskiego, byłego 
starosty bialskiego. Starosta dziękuje za aktywną 
współpracę samorządów, liczne inicjatywy i współdziałanie 
na rożnych szczeblach. 

Podziękowania za pomoc przy organizacji plebiscytu 
"Super Sołtys powiatu bialskiego" przesłał do wójta gminy 
portal internetowy Biała 24. Finał tegoż konkursu miał 
miejsce w świetlicy w Ciciborze Dużym i zgromadził 
reprezentantów kilkudziesięciu sołectw. Doceniono ich 
pracę dokładnie w Dniu Sołtysa. (g)

28 kwietnia rozstrzygnięty został finał trzeciej edycji 
Festiwalu Piosenki Angielskiej "English Song Contest". 

W ponad godzinnym programie konkursowym wystąpili 
utalentowani soliści i zespoły muzyczno-wokalne z ośmiu 

szkół z Białej Podlaskiej i gminy Biała Podlaska. Uczeń 
Szkoły Podstawowej w Grabanowie Bartosz Peszuk         
zajął pierwsze miejsce ex aequo z Agatą Arasymowicz     
z SP 1. W nagrodę wystąpi w Bielsku Podlaskim na            
XI Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Podlaska Nuta. 
Finał Festiwalu Piosenki Angielskiej, nad którym patronat 
objął prezydent miasta Biała Podlaska, odbył się                
w Osiedlowym Klubie Kultury Eureka. Zorganizowali go 
nauczyciele języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej   
nr 6 we współpracy z Bialskim Centrum Kultury. (a)

LODR w Końskowoli Zespół Doradztwa Rolniczego          
w Białej Podlaskiej z/s w Grabanowie zaprasza w niedzielę 
12 czerwca 2016 roku 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 2016, 
Bezpieczne gospodarstwo rolne; występy zespołów 
artystycznych oraz liczne atrakcje dla dzieci.  Poprzednie 
imprezy w Grabanowie zapamiętane zostały jako wyjątkowo 
barwne i udane. Można więc sądzić, że w tym roku nie będzie 
inaczej. Jeśli dopisze pogoda, można spodziewać się tłumów 
nie tylko z gminy Biała Podlaska. W konkursie Agroliga 
nagrody odbierać będą rolnicy z trzech powiatów. (x)

Komisja Europejska, na wniosek Polski, zgodziła się na 
przedłużenie o jeden miesiąc, tj. do 15 czerwca br. terminu 
składnia wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich      
i płatności obszarowych za 2016 r. Kto nie zdąży złożyć 
wniosku w terminie, będzie miał jeszcze szanse zrobić to do 
11 lipca br., ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia 
należne płatności będą pomniejszane o 1 proc.

Dopłaty do materiału siewnego 
Do 25 czerwca br. można składać wnioski o dopłaty        

z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego 
kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter 
pomocy de minimis w rolnictwie. Poprawnie wypełniony 
formularz wniosku o przyznanie dopłaty wraz z wy-
maganymi załącznikami należy dostarczyć osobiście lub  

za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. rejestrowaną 
przesyłką pocztową (np. listem poleconym albo za 
potwierdzeniem odbioru) na adres OT ARR właściwego    
ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę

wnioskodawcy. Adres Lubelskiego Oddziału 
Terenowego to: Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy 
w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin.

Informacje nt. zasad przyznawania pomocy w 2016 roku 
oraz aktualny formularz wniosku znajdują się na stronie 
internetowej ARR www.arr.gov.pl Pomocą w wypełnianiu 
wniosków służą doradcy ZDR Biała Podlaska z/s                
w Grabanowie.

Agnieszka Sęczyk
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29 kwietnia w sitnickiej szkole odbyła się przygotowana 
przez nauczycielkę języka angielskiego Alicję Kondraciuk  
akademia z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji        
3 Maja, pierwszej europejskiej konstytucji, która stała się 
symbolem suwerenności i praworządności państwa 

polskiego. Rocznica 
jest wspaniałą okazją, 
by uzmysłowić rolę       
i znaczenie takich  
słów jak "ojczyzna"       
i "patriotyzm". Przy-
bliża on fakty z historii 
Polski, często zapom-
niane i nie do końca 
rozumiane przez dzieci 
i młodzież. Konstytucja 
3  maja s tanowi ła  
ukoronowanie dążeń 
obozu patriotycznego 
do silnej, bezpiecznej, 

sprawiedliwej i oświeconej Polski, a wartości, którym 
hołdowała, pozostają nam bliskie także współcześnie. 

Uchwalona przez Sejm Wielki Konstytucja była 
najważniejszym aktem prawnym państwa dotkniętego już 
pierwszym rozbiorem. Jej najważniejsze postanowienia to:  
zniesienie wolnej elekcji (wyboru króla przez szlachtę)           
i przywrócenie dziedzicznego tronu; zniesienie liberum    
veto – wszelkie uchwały Sejm miał podejmować większością 
głosów a także wprowadzenie trójpodziału władzy. Władzę 
prawodawczą miał sprawować Sejm. Władzę wykonawczą 
(czyli wykonywanie uchwał sejmowych) król i Straż Praw 
(odpowiednik współczesnego rządu), zaś władzę 
sądowniczą miały sprawować sądy, które miały stać na 
straży prawa. Pomimo, że szlachta nadal miała pełnić 
wiodącą rolę w państwie, twórcy konstytucji zadbali także     
o mieszczan i chłopów. Do konstytucji zostało włączone 
prawo o miastach gwarantujące mieszczanom prawo do 
udziału w obradach sejmowych (z głosem w sprawach 
dotyczących miast) oraz zasiadania na niektórych urzędach  

i możliwość kupowania ziemi. Chłopi natomiast zostali wzięci 
pod opiekę państwa. Konstytucja została uchwalona na 
drodze zamachu stanu. Jej twórcy (między innymi Hugo 
Kołłątaj, Stanisław Staszic, Ignacy Potocki, Stanisław 
Małachowski) celowo doprowadzili do głosowania nad jej 
przyjęciem pod nieobecność przeciwników, którzy wyjechali 
do domu na święta.  Konstytucja 3 Maja była pierwszą 
konstytucją w Europie a drugą na świecie. (Wcześniej 
konstytucja została uchwalona tylko w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki Północnej). Jej uchwalenie 
oznaczało wielkie zwycięstwo reformatorów nad 
zwolennikami starego porządku. Dowodziło, że Polacy 
wkroczyli na drogę przemian i są w stanie uchronić swoje 
państwo przed upadkiem. Przypominając tak ważne rocznice 
historyczne oddajemy należną cześć i pamięć bohaterom 
tamtych czasów oraz wydarzeniom, które wpisane są           

w naszą świadomość i tożsamość narodową. W uroczystości 
uczestniczyła cała społeczność szkolna z Sitnika,                 
a towarzyszyła jej bogata część artystyczna świadcząca       
o szacunku dla historii i narodowych symboli. (g)

Obchody Dnia Ziemi w Woskrzenicach Dużych od wielu lat 
stanowią dobrą okazję do edukacji ekologicznej oraz 
podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska.

W tym roku święto przebiegało pod hasłem "Zawsze 
możesz w swoim życiu zmienić coś, co pomoże ocalić 
Ziemię." Obchody rozpoczęto 21 kwietnia. W tym dniu 
przeprowadzono akcję "Wiosenne sprzątanie świata",         
w czasie, której dzieci wspólnie z nauczycielami zebrały 
śmieci wokół szkoły i w pobliskim lesie. 22 kwietnia uczniowie 
klas IV-VI uczestniczyli w warsztatach ekologicznych, 
podczas których poznali hasło i cele obchodów Światowego 
Dnia Ziemi 2016, czyli "Palący temat – niska emisja!". 
Ponadto obejrzeli prezentację na temat ochrony środowiska 
naturalnego, film "Co pomoże ocalić Ziemię"?" i wzięli udział 
w ankiecie pozwalającej sprawdzić uczniom, czy ich dom jest 
ekologiczny, czy też wiele jest jeszcze w nim do zrobienia. 
Uczniowie klasy piątej wspólnie z wychowawcą Elżbietą 
Michalczuk oraz dyrektor szkoły Anną Maksymiuk sadzili, 
przesadzali oraz pielęgnowali drzewa i krzewy na terenie 

szkolnym. Przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III dowiedzieli 
się, co zatruwa i niszczy planetę, oglądając bajki edukacyjne: 

"Rady na odpady", "Ekologiczny dom" oraz "Czysto, ładnie    
i bez śmieci - rady Pana Śmietnika dla wszystkich dzieci". 
Klasa druga przygotowała wystawę prac plastycznych     

Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych

Szkoła Podstawowa w Sitniku
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Pomysłowo i twórczo spędzili kwietniowy tydzień 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Grabanowie. Każdy dzień 
przynosił nowe wyzwania ekologiczne. W działaniach 
zaplanowanych przez nauczycieli ważne też były kolorowe 
stroje dzieci, inne na każdy dzień.

18 kwietnia (poniedziałek) Dzień Wody
Uczniowie ubrali  się na niebiesko i przynieśli do szkoły 

wodę do picia. W poszczególnych klasach odbyły się zajęcia 
na bazie programu "Mamo, tato, wolę wodę!" Poznali 
właściwości wody, jej rolę w życiu ludzi, obejrzeli bajkę          
o przygodach Zdrojka. Większość dzieci zaczęła chętniej   
pić wodę.

19 kwietnia (wtorek) Dzień Słońca
Uczniowie ubrali się  na żółto. W tym dniu wykonali 

zwierzątka z surowców wtórnych. Odpady zostały 
pomysłowo wykorzystane, dzięki czemu powstały 
interesujące prace. Prace plastyczne zaprezentowane 
zostały na korytarzu szkolnym.

20 kwietnia (środa) Dzień Natury
Ten dzień poświęcony był porządkowaniu najbliższej 

okolicy oraz sadzeniu drzewek przy szkole z pracownikami 
Nadleśnictwa Biała Podlaska. Posadzone sosny uczniowie 
zadeklarowali pielęgnować.

21 kwietnia (czwartek) Dzień Ziemi
Uczniowie ubrali się na zielono. W tym dniu odbyła się 

inscenizacja z okazji Dnia Ziemi oraz pokaz mody 
ekologicznej z surowców wtórnych. Najciekawsze stroje 
zostały nagrodzone nie tylko gromkimi brawami, lecz także 
broszurkami przygotowanymi przez Nadleśnictwo Biała 
Podlaska.

22 kwietnia (piątek)  Dzień Zdrowia
W tym dniu uczniowie ubrali się na pomarańczowo. 
W  każdej klasie przygotowano  warzywa i owoce do 

wspólnej konsumpcji. Odbyły się też pogadanki na temat 
zdrowego odżywiania. (a)

 

Szkoła Podstawowa w Grabanowie

"Jak dbam o środowisko?" i wykonała z odpadów piękne 
wiosenne kwiaty. Zespół wokalny zaprezentował kolegom                 
i koleżankom piosenkę "Imieniny Ziemi". W tym dniu 
uczniowie przyszli do szkoły ubrani na zielono. Szkolny Dzień 

Ziemi w Woskrzenicach Dużych był ciekawą lekcją ekologii, 
zaś działania podjęte w ramach jego obchodów pomogły 
uświadomić dzieciom, że są częścią otaczającej nas 
przyrody i chroniąc ją gwarantują sobie lepsze życie.(a)
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Wszystko wskazuje na to, że ten rok będzie wyjątkowym 
w pozbywaniu się azbestu z pokryć dachowych gospodarstw 
w gminie Biała Podlaska. Od czterech lat korzystamy            
z norweskiego programu wspomagającego usuwanie            
i utylizowanie azbestu. W listopadzie ub. roku złożonych 
zostało 80 wniosków, zaś w kwietniu br. dodatkowo 40            
i prawie wszystkie mają szansę na pozytywne rozpatrzenie. 
Pomoc marszałka województwa polega na pokryciu kosztów 
zdjęcia azbestu z dachu przez specjalistyczną firmę oraz 
utylizacji go na składowisku niebezpiecznych odpadów        
w Kraśniku lub Poniatowej. Właściciel posesji zobowiązany 
jest natomiast pokryć na własny koszt dach budynku nowym 
materiałem. Azbest to niegdyś bardzo popularny materiał 
budowlany, jednak jak wiadomo, mogący mieć negatywny 
wpływ na ludzkie zdrowie. Do dziś znajduje się na wielu 
polskich domach. Tymczasem od 1998 roku obowiązuje 
całkowity zakaz produkcji i stosowania azbestu. Zaś do roku 
2032 – zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej – musi on być 
usunięty i zutylizowany z miejsc, w których nadal występuje. 

Trzydziestoletni" Program usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski" 
został przyjęty przez rząd w 2002 roku. W programie tym 
określono zadania i wskazano odpowiedzialnych za 
zmierzanie do realizacji przedsięwzięcia. Ponieważ program 
jasno precyzuje, że obowiązek usunięcia szkodliwych 
materiałów spoczywa na właścicielach domów, to 

ustawodawca przewiduje także wsparcie pomocowe dla 
właścicieli budynków jednorodzinnych. W zakresie owego 
wsparcia pozostawiono jednak dowolność, a bezpośrednią 
odpowiedzialnością za jego udzielenie obarczono 
poszczególne gminy. Dlatego też, w ponad dziesięć lat od 
wprowadzenia programu, w rzeczywistości mamy sytuację 
taką, że w jednej gminie można uzyskać niemal całościowy 
zwrot kosztów związanych z usunięciem  i utylizacją azbestu, 
a inne urzędy – zachowują stanowisko, jakby problem nie był 
ich sprawą.

Pomimo zakazu produkcji i stosowania wyrobów 
azbestowych, istnieje potrzeba dalszego podejmowania 
działań w celu minimalizowania  ryzyka zdrowotnego dla 
ludności. Zwiększające się ryzyko występowania chorób 
azbestozależnych w ciągu najbliższych dziesięcioleci 
związane jest z nagromadzeniem przez lata ogromnych  
ilości materiałów azbestowych i zawierających azbest,         
w szczególności wyrobów budowlanych znajdujących się     
w dalszym ciągu w środowisku komunalnym. Emisja włókien 
azbestu, będących czynnikiem szkodliwym dla organizmu 
ludzkiego, jest wywołana przez mechaniczne uszkodzenia 
materiałów zawierających azbest, np. piłowaniem, 
szlifowaniem narzędziami szybkoobrotowymi oraz podczas 
naturalnego procesu destrukcji, np. płyt pokryć dachowych 
azbestowo-cementowych o naruszonej przez czynniki 
atmosferyczne lub chemiczne powierzchni zewnętrznej. 
Cechą szczególną azbestu jest to, że włókna gromadzą się    
i pozostają w tkance płucnej w ciągu całego życia powodując 
po wielu latach zmiany chorobowe. Wszystkie rodzaje 
azbestu są umieszczone na liście czynników rakotwórczych. 
Niebezpieczne dla zdrowia są włókna respirabilne. Z racji 
swych wymiarów mogą one wnikać głęboko do układu 
oddechowego i nie są stamtąd usuwane w wyniku działania 
naturalnych mechanizmów oczyszczających. Powodują 
wówczas trwałe szkody, w tym: zwłóknienie płuc - azbestozę, 
choroby nowotworowe jak rak oskrzela i międzybłoniak 
opłucnej. Doniesienia kliniczne sugerują również,               
że z azbestem może być również związane występowanie 
innych nowotworów: krtani, żołądka, jelit, trzustki, jajnika oraz 
chłoniaków. Choroby te charakteryzują się długim okresem 
utajnienia, ujawniają się od 10 do nawet 50 lat od narażenia 
na działanie azbestu. (a)

Uczniowie świętowali 4 maja świętowali 225. rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystą akademię 
przygotowali uczniowie klasy V z pomocą nauczyciela historii 
Emilii Byszuk. Widzowie przenieśli się w czasy ostatniego 
króla Rzeczpospolitej. Aktorzy wcielili się w rolę szlachty, 
która dyskutowała nad potrzebą reform w państwie.              
A że o zgodę w polskim sejmie XVIII wieku trudno było,  
często dochodziło do utarczek słownych, a i szabli 
dobywano, by argumenty swoje wzmocnić. Wszystkich do 
porządku król przywołał  i przysięgę wobec zgromadzonego 
narodu złożył. Grę aktorów uświetnił występ chóru, 
prowadzonego przez  Teresę Olesiejuk. Wychowankowie 
przedszkola przybyli na akademię z wykonanymi przez 
siebie chorągiewkami. Z zaangażowaniem włączyli się         
w odśpiewanie hymnu, czego nie omieszkała nie dostrzec 
dyrektor Barbara Kociubińska – Koza. Najmłodsi robili 
pamiątkowe zdjęcia   w otoczeniu króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, granego przez Piotra Brzozowskiego. (a)

Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym
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Niecodzienną akcję ekspresowego opuszczania budynku 
dwóch placówek oświatowych przeżyli 29 kwietnia uczniowie 

ze Swór. Na szczęście, nikt nie ucierpiał ani nikt nie został 
poszkodowany. Ewakuacja miała związek z ćwiczeniami 
strażackimi, które miały imitować gaszenie pożaru 
pojawiającego się nieoczekiwanie w jednym z pomieszczeń 
na piętrze Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego. Akcję 
zainicjował dyrektor Krzysztof Wawrzyńczuk, wzywając   
na pomoc dwa zastępy: JRG z Państwowej Straży Pożarnej 
w Białej Podlaskiej oraz jednostki OSP ze Swór. Reakcja  
była natychmiastowa. Po 3- minutowym alarmie w obiekcie 
szkolnym dwoma wyjściami budynek opuściły spokojnie   
253 osoby, a byli w tym gronie uczniowie SP i PG wraz           
z opiekunami. W błyskawicznym tempie pod budynek 
szkolny przyjechały dwa wozy bojowe z ośmioma 
strażakami. Z okna jednej klasy wydobywał się dym,             
a ponieważ pozostali w niej dwaj uczniowie część 
ratowników dostała się do wnętrza przez okno, korzystając   
z podnośnika mechanicznego z koszem, a część schodami 
udała się na górę. W tym czasie wyłączone zostały źródła 
energii elektrycznej, a włączono zasilanie awaryjne.  
Jednego z uczniów ewakuowano na dół z pomocą 
podnośnika, a drugiego (z założenia nieprzytomnego) 

strażacy w maskach przeciwgazowych wynieśli z budynku 
na desce ratowniczej, by podać mu tlen. Cała akcja trwała 
zaledwie kilka minut, ale jak stwierdził kierujący nią             
st. aspirant Leszek Stubiński z Państwowej Straży Pożarnej 

przebiegła wzorowo i bez zakłóceń. Manewry miały na celu 
przygotowanie społeczności obu szkół do prawidłowych 

reakcji w razie nieszczęśliwego wypadku oraz postępowania 
zgodnie z instrukcją ewakuacyjną. Postępowanie strażaków 

o b s e r w o w a l i  u c z n i o w i e ,  
nauczyciele, radni, sekretarz 
gminy Grażyna Majewska oraz 
gminny inspektor ds. ochrony 
przeciwpożarowej Czesław 
Pikacz. 

Podczas omawianie akcji         
z nauczycielami podkreślono 
wyjątkowy spokój towarzyszący 
ewakuacji uczniów na boisko 
szkolne, zdyscypl inowanie    
oraz postępowanie zgodne         
z zakładanymi planami. Nigdy, 
bowiem nie można przewidzieć, 
k i e d y  m o ż e  s i ę  z d a r z y ć  
n i e s z c z ę ś l i w e  w y p a d e k ,  
wymagający nadzwyczajnego 

postępowania.
Oby wszystkie (tym razem prawdziwe) akcje ratownicze 

kończyły się z podobnym rezultatem. (g)

Udana ewakuacja w Sworach
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Od kilku lat wydział elektrotechniki, elektroniki, informatyki  
i automatyki Łódzkiej Politechniki oraz Stowarzyszenie 
Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej, jak również Publiczne 
Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej organizują 
konkurs fizyczny dla uczniów gimnazjum i szkół 
ponadgimnazjalnych. W tym roku warunkiem uczestnictwa  

w finale było wysłanie na adres organizatorów zdjęć lub   
filmu ilustrujących ciekawe doświadczenie fizyczne, 
samodzielnie wykonane z opisem przebiegu oraz efektownie 
zaprezentowane. Uczennice Publicznego Gimnazjum       
im. W. S. Reymonta w Ciciborze Dużym, czyli Monika 
Mielnicka i Gabriela Użyczyn pod kierunkiem nauczycielki 

fizyki Katarzyny Dubisz podjęły wyzwanie i wysłały film 
pokazujący, jak domowym sposobem zrobić lampę lava. Do 
eksperymentu wykorzystały szklane naczynie, odrobinę 
wody, olej, barwniki spożywcze, tabletki musujące oraz 
źródło światła. Woda jest cięższa od oleju, dlatego opada na 
dno. Tabletka musująca powoduje wytwarzanie się 
bąbelków, które zabarwioną, podgrzewaną wodę wypychają  
ku górze. Taka lampka nie wystarcza na długo, ale efekt 
wizualny jest bardzo ciekawy. Interesujący przekaz filmowy 
doświadczenia zakwalifikował uczennice do ścisłego finału 
konkursu, który odbył się 8 kwietnia na politechnice w Łodzi. 
Tutaj Monika i Gabrysia wykonały doświadczenie w kon-
wencji taneczno-teatralnej. Komisja była zachwycona,        
że poważny eksperyment fizyczny można było tak 
artystycznie przedstawić, stosując układ taneczny i gesty 
teatralne. W ogólnopolskim konkursie dziewczęta z Cicibora 
Dużego wywalczyły czwarte miejsce i wyróżnienie za sposób 
prezentacji doświadczenia. Jest to duży sukces, biorąc pod 
uwagę rangę i formę konkursu. Samo uczestnictwo              
w konkursie i oglądanie prezentacji eksperymentów 
fizycznych przez innych uczniów, zwłaszcza ze szkół 
ponadgimnazjalnych, było niezwykłym doświadczeniem dla 
g imnazja l is tek,  może inspi rac ją do g łębszego 
zainteresowania się tym przedmiotem… Fizyka nie musi 
spędzać snu z powiek, jeśli jest podana w sposób 
interesujący. (a)

Sukces gimnazjalistek z Cicibora Dużego

Gimnazjaliści i nauczyciele z Cicibora Dużego aktywnie 
włączyli się do projektu Ogólnoświatowej Wirtualnej Szkoły 

Environmental Online - ENO Programme Association      
"100 milionów drzew do 2017 roku", realizowanego przez 
Nadleśnictwo Biała Podlaska. Zamówiono pięćdziesiąt 
drzewek sosen i dębów. 22 kwietnia w dniu Święta Ziemi, 
uczniowie z klasy III a posadzili sadzonki wzdłuż drogi przy 
szkole. Przy pracy asystowali bialscy leśnicy, nauczycielka 
biologii Sylwia Korneluk oraz dyrektor Stanisław 

Szewczyk, służąc  młodym fachową radą. Akcja miała 
sprawny przebieg, bo młodzieży towarzyszyła nie lada 
energia. Za kilkanaście lat, gdy uczniowie staną się 

dorosłymi, szanowanymi obywatelami i poślą do szkoły 
własne dzieci, z sentymentem wspomną pewnie sadzenie 
młodych sadzonek, wyrosłych na okazałe sosny i dęby. 
Chronią one skutecznie przed nadmierną ilością dwutlenku 
węgla w atmosferze, dają cień i pozytywnie wpływają na 
krajobraz. Słowa uznania należą się leśnikom za 
dopingowanie gimnazjalistów do szlachetnych działań. (a)

Publiczne Gimnazjum w Ciciborze Dużym
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Haftowanie to zajęcie trudne i pracochłonne. Wymaga 
cierpliwości i dokładności. Pewnie dlatego parają się nim 
głównie kobiety, odnajdujące w dzierganiu igłą możliwość 
obcowania ze sztuką tyleż subtelną, co cieszącą oko. Na 
wystawach haftowanych obrazów oraz delikatnych jak 
mgiełka koronek zjawia się coraz więcej osób. Tak było       

17 kwietnia, kiedy w klubie kultury GOK w Sitniku 
honorowano laureatki tegorocznej edycji konkursu "Igłą 
malowane". Przybyli nie tylko mieszkańcy sąsiadujących    
ze sobą sołectw: Sitnik, Łukowce i Worgule. 
Pisząc o hafciarskim fenomenie, jaki stał się 
faktem, trudno nie dostrzec trudnych 
początków tego konkursu. Pierwotnie 
uczestniczyły w nim tylko mieszkanki jednej 
miejscowości. Potem rozszerzono jego 
zasięg na gminę Biała Podlaska i powiat 
bialski. Teraz jest to konkurs regionalny, 
organizowany pod patronatem marszałka 
województwa lubelskiego. Nie dziwi to 
nikogo, kto choć raz przyglądał się wystawie 
pokonkursowej. Hafciarki i koronczarki 
zdumiewają bogactwem pomysłów              
i technik. Koronki w ich wydaniu nie pełnią 
już tylko funkcji dekoracyjnej. Pokazywane 
w formie firanek, szali, sukien, wachlarzy, 
abażurów na lampy czy parasolek zyskują 
funkcję użytkową. Taka rozległość 
tematyczna jest obiecującą zapowiedzią 
wykorzystywania zdolności posługiwania 
się igłą i szydełkiem do tworzenia prac        
w celach zarobkowych. Przyjemne hobby może okazać się 
zajęciem wielce pożytecznym. W tym miejscu warto dodać, 
że haftowanie i tworzenie koronek nie dotyczy już tylko kobiet 
w dojrzałym wieku. Coraz częściej sięgają po nie nastolatki,  
a nawet dzieci. Ku uciesze dorosłych wykonują solidne          
i ciekawe tematycznie prace.  – Cieszę się bardzo z efektów 
konkursu, bo zgłaszane prace są coraz piękniejsze – mówi 
jego inicjatorka, zarazem dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury Bożenna Pawlina- Maksymiuk.

W tym roku do konkursu zgłosiło się 39 osób w różnym 
wieku.  Jurorzy oceniali ich starania w czterech kategoriach: 
haftu płaskiego, haftu krzyżykowego, koronki oraz abażuru   
z motywem haftu bądź koronki. Przy ocenie prac komisja 
wzięła pod uwagę: trudność, dokładność i estetykę 
wykonania.

W grupie wiekowej do 15 lat w kategorii haft krzyżykowy 
pierwszą nagrodę uzyskała Kinga Neścioruk z Piszczaca. 
Druga  nagroda  p rzypad ła  Wiktor i i  Adamiuk                          
z Konstantynowa, a trzecia Karolinie Firsiuk, również           
z Konstantynowa. Nagrodami za udział w tej grupie wiekowej 
uhonorowano: Maję Adamiuk z Łukowców, Olivię Adamiuk 
z Łukowców, Wiktorię Derkacz z Łukowców, Oliwię 
Paszkiewicz z Łukowców, Julię Teodoruk z Sitnika, Kingę 
Weresa z Sitnika oraz Małgorzatę Golian z Worgul,         
gm. Leśna Podlaska. W grupie dorosłych uczestniczek,       
w kategorii haft krzyżykowy najwyżej oceniono starania 
wszechstronnej Joanny Szpury z Konstantynowa. Drugą 
nagrodę uzyskała Zofia Zalewska z Rakowisk, zaś trzecią 
Agata Musiejuk z Komarna gm. Konstantynów. W kategorii 
haft płaski pierwsze miejsce przypadło Stanisławie Halinie 
Pyrka z Sitnika, drugie Annie Chalimoniuk z Janowa 
Podlaskiego, a trzecie Marii Harwackiej z Hruda.

W kategorii koronki pierwsza nagroda trafiła do Anny 
Niczyporuk z Zakalinek gm. Konstantynów. Drugą nagrodę 
zdobyła Danuta Bandzerewicz z Dokudowa, a trzecią 
Helena Pawluczuk z Janowa Podlaskiego. Nagrodę 
specjalną dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury przyznano 
Annie Karwackiej – Kosińskiej z Białej Podlaskiej            
za kultywowanie tradycyjnej techniki siatki filetowej                
i zastosowanie dawnego wzoru w obrusie.

W kategorii abażur z motywem koronki lub haftu pierwsze 
miejsce zdobyła Danuta Daniłko z Komarówki Podlaskiej, 
drugie Zofia Kaliszuk z Janowa Podlaskiego i trzecie  
Teresa Charko z Zakalinek gm. Konstantynów. Laureatki 

otrzymały od dyrektor B. Pawliny – Maksymiuk i zastępcy 
wójta Adama Olesiejuka dyplomy oraz ozdobne kuferki na 
przybory i nici. W otwarciu wystawy, którą odwiedziła 
rekordowa liczba osób, uczestniczyli też wice-
przewodnicząca Rady Gminy Agnieszka Sęczyk i radny 
powiatowy Czesław Pikacz. Efektownym początkiem 
spotkania okazał się występ 12-osobowego zespołu 
dziecięcego, który z akompaniamentem Jakuba Gdeli 
śpiewał utwory ludowe. Przed poczęstunkiem kawą               
i słodkościami zaśpiewał dorosły zespół Sitniczanie. 
Zdaniem wielu uczestników była to wyjątkowo udana 
impreza, przekonująca, ze warto odwiedzać klub w Sitniku 
nie tylko przy okazji wernisaży. (g)

      

Sitnik odkrywa talenty
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29 kwietnia br. uczniowie z Grabanowa uczcili pamięć       
o św. Janie Pawle II i 1050 rocznicy chrztu Polski. Wzięli 

udział w konkursie 
"Święty Jan Paweł II 
– papież Polak". 
przeprowadzonym  

pod przewodnictwem Emilii Byszuk. 
Uczniowie klasy IV i VI pod opieką  
To m a s z a  M i c h a  p r z e d s t a w i l i  
inscenizację chrztu Polski z czasów 
Mieszka I, zatytułowaną "Chrzest Polski 
966" .  Podn ios łe j  u roczys tośc i  
towarzyszył duch św. Jana Pawła II, 
który w tym roku kieruje wzrok na 1050. 
rocznicę chrztu Polski. Uczniowie 
nawiązu jąc  do  myś l i  pap ieża  
przypomnieli, że historia narodu polskiego ściśle związana 
jest z chrześcijaństwem, do którego zasad na przestrzeni 
wieków odwoływali się Polacy. Z tych fundamentów wyrósł 
jeden z największych Polaków - św. Jan Paweł II. Uczniowie 

uświadomili nam, że nie byłoby papieża Polaka, bez chrztu 
Polski w 966 roku. Ukazali rolę Mieszka I, św. Wojciecha       
w chrystianizacji i tworzeniu naszej Ojczyzny. Uczniowie       
z zapałem odgrywając role Mieszka I, Dobrawy, osób 
duchownych i całej świty dworu, przekazali przesłanie,        
że wraz z wejściem kultury łacińskiej w życie naszych 

przodków i dalszych pokoleń, dany został klucz                   
do rozwiązania zagadki istnienia człowieka, jego życia           
i przeznaczenia. (a)

Szkoła Podstawowa w Grabanowie

497 zawodników ukończyło ósme Katyńskie Powiatowe 
Biegi Przełajowe, zorganizowane 15 kwietnia br.                  

w Terespolu. Otwarcie biegów 
o d b y ł o  s i ę  z g o d n i e                     
z ceremoniałem olimpijskim. 
Dzieci i młodzież uczcili pamięć 
olimpijczyków zamordowanych 
w  K a t y n i u .  M ł o d z i e ż  
rywal izowała na różnych 
dystansach i  w różnych 
ka tego r i ach  w iekowych .   
Odbyło się 15 biegów. Najlepsi 
otrzymali medale, nagrody        
i dyplomy. Dopisała pogoda,  
nie zawiedli uczestnicy i goście. 
W charakterze gościa do 
Terespola przybyła Grażyna 
Rabsztyn, czołowa płotkarka 

świata lat siedemdziesiątych, zwyciężczyni Pucharu Świata 
(1977, 1979), halowa mistrzyni Europy (1974, 1975), 
trzykrotna olimpijka (1972, 1976, 1980), trzykrotna 
rekordzistka świata w biegu na 100 m przez płotki. 
Szczególne powody do zadowolenia mają uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Woskrzenicach Dużych w klasyfikacji 
ogólnej w swojej grupie zajęli wysokie 2 miejsce, punktowało 
21 szkół (do punktacji uwzględnia się najlepszą 10 z każdego 
biegu). W swoich kategoriach wiekowych na poszczególnych 
dystansach zwycięzcami zostali: Julia Kaździoł kl. II,     

Piotr Kaździoł kl. IV, Krystian Kajka kl. V, Ewelina Kaździoł       
kl. VI. Podczas biegów rozstrzygnięto konkurs plastycznym 
promującym Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro. W tym 
dniu również wręczono nagrody i wyróżnienia. Na konkurs 
wpłynęło kilkadziesiąt prac z powiatu bialskiego w kategorii 
klas IV – VI szkół podstawowych I miejsce zajęła Natalia 
Kaliszewska  uczennica klasy VI SP Woskrzenice Duże, 
która wykonała pracę pod opieką Elżbiety Ceniuk. (a)

Uczniowie z Woskrzenic Dużych w czołówce
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Martyna Chalimoniuk, uczennica trzeciej klasy Szkoły 
Podstawowej w Styrzyńcu wraz z wychowawczynią Barbarą 
Panasiuk uczestniczyły 29 kwietnia w radosnej dla siebie      
i dla całej społeczności szkolnej uroczystości. W tym dniu     
w bialskiej Szkole Podstawowej nr 2 dokonane zostało 
podsumowanie ósmej edycji powiatowego konkursu 
"Polonista Roku". Podczas uroczystej gali, w obecności 
zaproszonych gości, laureatom konkursu wręczono nagrody 
rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. Zebrani obejrzeli spektakl 
"Legenda o Białej Podlaskiej" w wykonaniu gospodarzy, czyli 
uczniów klasy VI SP nr 2. Martyna została jedną z dziewięciu 
równorzędnych laureatek konkursu, w którym w kategorii 
klas III-IV wzięło udział 23 uczniów z powiatu bialskiego. Jury 
spośród 28 uczestników wyłoniło również 8 laureatów          
w kategorii klas V-VI. Laureatem mógł zostać ten, kto 
uzyskał, co najmniej 80% poprawności wykonania 
konkursowych zadań.

Sukces naszej uczennicy cieszy tym bardziej, że była 
jedną z młodszych uczestniczek w swojej kategorii wiekowej. 
Biorąc pod uwagę wiek uczestników i realizowane na 
lekcjach treści wynikające z obowiązującej podstawy 
programowej, udział w konkursie "Polonista Roku 2016" 
wymagał stosunkowo rozległej wiedzy i umiejętności 
polonistycznych. Uczestnicy rozwiązali test złożony              
z różnorodnych zadań: rozumienia czytanego tekstu; 
praktycznego, funkcjonalnego i celowego posługiwania się 
wiedzą o języku w różnych sytuacjach komunikacji 
międzyludzkiej;  redagowania tekstów; styl istyki 
(przekształcania, skracania i rozwijania wypowiedzi); 
słownictwa i frazeologii; elementów teorii literatury; 
poprawności językowej, ortograficznej, interpunkcyjnej; 
analizy i interpretacji różnorodnych tekstów kultury.

Barbara Panasiuk, doświadczony nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej, posiadający również kwalifikacje do 
nauczania języka polskiego i historii, po podjęciu decyzji       
o udziale w tak wymagającym konkursie, spędziła wiele 
godzin na pracy pozalekcyjnej, zmierzającej do poszerzania 
wiedzy i doskonalenia umiejętności uczniów swojej     
trzeciej klasy. Oceniając zaangażowanie w przygotowania     
i poziom reprezentowany przez poszczególnych uczniów 
nauczycielka zgłosiła do udziału w etapie powiatowym 
Martynę Chalimoniuk i Annę Węgrzyniak. Obie jej 

podopieczne, na co dzień wyróżniają się poważnym 
stosunkiem do obowiązków szkolnych, wieloma talentami      
i chęcią poszerzania horyzontów myślowych. W finale 
sukces odniosła Martynka, ale biorąc uwagę to, co uczniowie 
zdobyli, przygotowując się do konkursu, za szczęściarza 
można uznać każdego z nich, gdyż poszerzył wiedzę, która 
jest majątkiem bezcennym.

Martynka przez naturę została obdarzona nieprzeciętnym 
intelektem, zdolnością do przyswajania nowych treści            
i przetwarzania ich zgodnie z pojawiającymi się potrzebami, 
interesuje się literaturą, właściwie pochłania książki, pisze 
barwne opowiadania, ale i najtrudniejsze, złożone zadania 
matematyczne nie stanowią dla niej problemu. Barbara 
Panasiuk i pozostali nauczyciele styrzynieckiej szkoły 
zgodnie twierdzą, że pracą z taką uczennicą to przyjemność, 
przy tym jest miłą, chętnie służącą pomocą koleżanką.         
W Styrzyńcu cieszymy się sukcesem swojej uczennicy           

i stawiamy ją za wzór do naśladowania. Jeśli chcecie dobrze 
czytać i czerpać informacje z czytanego tekstu, jeśli chcecie 
mieć "lekkie pióro" czytajcie tak dużo i z takim upodobaniem, 
jak nasza Martyna. Sukces murowany! (a)

Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu




