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Kalendarium
4 maja
W Sworach członkowie tamtejszej jednostki OSP,
należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
świętowali Dzień Strażaka. Przed mszą świętą w intencji
strażaków i ich rodzin, sprawowaną przez proboszcza ks.
Jana Mroczka, druhowie złożyli wieniec przed figurą swego
patrona św. Floriana. Po nabożeństwie członkowie jednostki
liczącej 56 osób zorganizowali na placu przed remizą
spotkania grillowe.
5 maja
Tego dnia społeczność Szkoły Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Sławacinku Starym postanowiła uczcić
pamięć swego patrona. Uczniowie oraz goście z innych
szkół czytali głośno fragmenty "Potopu". Miało to związek
z inicjatywą muzeum noblisty w Woli Okrzejskiej, które
we współpracy z Biurem Rekordów Guinnessa, ogłosiło
ogólnopolską akcję ustanowienia rekordu Polski w kategorii
"Największa liczba osób czytających wspólnie
Sienkiewicza". Ponadto z okazji Dnia Patrona szkoła
przygotowała prezentację multimedialną o życiu i twórczości
pisarza oraz turniej wiedzy o H. Sienkiewiczu. Gościem
honorowym uroczystości, czytającym także "Potop", był wójt
gminy Wiesław Panasiuk.
7 maja
W Kodniu zorganizowane zostały obchody powiatowe
Dnia Strażaka połączone z XVII Pielgrzymką Strażaków do
Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej Królowej Podlasia.
Zbiórka strażaków nastąpiła przed kodeńską bazyliką. Stąd
umundurowany pochód przemaszerował na Kalwarię. Tu
miała miejsce msza w intencji strażaków i ich rodzin w kaplicy
ojców oblatów pw. Ducha Świętego, którą poprowadził
ks. bp. Piotr Sawczuk. Zaraz po mszy rozpoczęły się
uroczystości Dnia Strażaka. Nastąpiły okolicznościowe
w y s t ą p i e n i a , w r ę c z e n i a w y r ó ż n i e ń i a w a n s ó w.
W uroczystości brały udział delegacje strażackie z:
Białorusi, Litwy i Niemiec. Naszą gminę reprezentowały
poczty sztandarowe z: Cicibora Dużego i Sławacinka
Starego.
10 maja
Urząd Gminy odwiedzili inspektorzy z lubelskiego Urzędu
Marszałkowskiego, zainteresowani wykorzystaniem dotacji
unijnych na drogę biegnącą przez Sławacinek Stary
(od ul. Sławacińskiej po drogę wiodącą w kierunku Porosiuk).
Po wizytacji drogi uznano, że przyznane fundusze zostały
wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.
12 maja
Członkowie komisji rewizyjnej RG przeanalizowali wpływy
i wydatki gminy w 2015 r. Ocena gospodarności wypadła
zadowalająca i komisja przedłożyła wniosek do Regionalnej
Izby Obrachunkowej o udzielenie absolutorium wójtowi
Wiesławowi Panasiukowi.
14 maja
Muzeum Południowego Podlasia było organizatorem
cyklu imprez związanych z Nocą Muzeów. Jedną z atrakcji
b y ł k o n c e r t z e s p o ł u ś p i e w a c z e g o S o k o t u c h y,
reprezentującego Gminny Ośrodek Kultury. W ocenie
publiczności występ okazał się wyjątkowo udany.
19 maja
Członkowie komisji budżetowej RG odwiedzili
w towarzystwie wójta Wiesława Panasiuka miejsca
planowanych inwestycji drogowych. Wizja lokalna
potwierdziła słuszność przeznaczenia funduszy na zadania

gminne.
20 maja
W dwóch szkołach naszej gminy rozstrzygnięte zostały
konkursy na dyrektorów placówek. W Szkole Podstawowej
w Ortelu Książęcym I konkurs wygrała Emilia Kisielewska,
związana z nią od 5 lat, zaś w Szkole Podstawowej
w Grabanowie dyrektorem wybrana została ponownie Beata
Zydlewska.
21 maja
Wójt Wiesław Panasiuk był gościem piątych mistrzostw
strzeleckich funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Zorganizowano je na strzelnicy myśliwskiej w Hrudzie.
22 maja
Husinka była miejscem dwóch imprez strażackich.
W obecności wielu zaproszonych gości oraz mieszkańców
okolicznych miejscowości, druhowie z jednostki OSP
świętowali jubileusz 85-lecia, doceniony okolicznościowymi
grawertonami i odznaczeniami resortowymi. Drugim
wydarzeniem były gminne zawody sportowo-pożarnicze
z udziałem 12 ekip, oceniane przez komisję sędziowską
z PSP. Zwyciężyła, podobnie jak przed rokiem, ekipa
z Sitnika, odbierając puchar wójta i nagrody rzeczowe.
23 maja
Na zaproszenie prezydenta Dariusza Stefaniuka do sali
konferencyjnej Urzędu Miasta przybyły służby mundurowe,
duchowni i władze samorządowe, w związku z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży. Wśród nich był
obecny wójt Wiesław Panasiuk. Na spotkaniu poruszane
były kwestie organizacyjne i bezpieczeństwa w czasie
rejonowego programu ŚDM. Przedyskutowywano
i omawiano poszczególne lipcowe dni, aby wizyta
zagranicznych pielgrzymów była dla nich owocna i przynosiła
dobre słowa o naszym rejonie. Ks. Leszek Mućka, bialski
koordynator ŚDM, omówił wszystkim prezentację
multimedialną, w której poruszono m.in. temat pakietów
pielgrzyma dla obcokrajowców i wolontariuszy naszego
rejonu.
28 maja
Zielona Szkoła w Porosiukach była miejscem zjazdu
gminnego ZOSP RP. Delegaci podsumowali poprzednią
kadencję jednostek, udzieli absolutorium ustępującym
władzom oraz dokonali wyboru nowego Zarządu Gminnego
ZOSP RP. 29 delegatów wybrało jednogłośnie wójta
Wiesława Panasiuka na prezesa gminnego strażaków.
Ponadto wybrano skład komisji rewizyjnej i delegatów na
zjazd powiatowy, zaplanowany w październiku br.
Strażackim obradom przysłuchiwał się komendant miejski
PSP mł. brygadier Artur Tomczuk, a prowadził je z dużą
wprawą gminny inspektor ds. bezpieczeństwa
przeciwpożarowego Czesław Pikacz. Relację ze zjazdu
zamieszczamy na str. 4 i 5.
29 maja
W pięknym otoczeniu dworku Wincentego Pola,
należącego do Muzeum Wsi Lubelskiej na lubelskim
Sławinku rozgrywane były eliminacje wojewódzkie
Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych. Oceniano przede
wszystkim oryginalność wykonawczą i wierność ludowym
przekazom. Zespół Sokotuchy, reprezentujący Gminny
Ośrodek Kultury z Białej Podlaskiej, zyskał bardzo wysoką
ocenę jurorów i zapewnił sobie udział w tegorocznym
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, organizowanych na
kazimierskim rynku. Trzymamy kciuki za jego powodzenie
w Kazimierzu nad Wisłą. (g)
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Z obrad samorządu

Siedemnasta sesja Rady Gminy zwołana na 3 czerwca br.
miała związek z oceną wykonania budżetu w minionym roku.

Roczne sprawozdanie z jego wykonania wraz z informacją
o stanie mienia gminnego wójt gminy przedłożył Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Lublinie. Ta zaś (po jego analizie)
udzieliła pozytywnej opinii, podkreślając czytelność i rzeczowość przedstawionych sprawozdań. Podobne zdanie
mieli członkowie komisji rewizyjnej, którzy wnioskowali do
RIO i do Rady Gminy o udzielenie wójtowi absolutorium.
Radni w głosowaniu jednogłośnie przychylili się do tego
wniosku.
- Odbieram to jako dowód pozytywnej oceny mego

zarządzania gminą. W dalszym ciągu preferuję inwestycje
oczekiwane przez mieszkańców. Można stwierdzić,
że zmierzamy dobrą drogą – mówił wójt Wiesław Panasiuk,
dziękując za udzielenie mu absolutorium.
Wyniki wykonania budżetu gminy Biała Podlaska
w minionym roku przedstawiają się następująco: dochody
37 mln 788 tys. 243, 68 zł, czyli 100, 3 % planu, zaś wydatki
36 mln 272 tys.588, 42 zł, czyli 95, 4 % planu. W pierwotnym
założeniach przewidywano deficyt budżetu, a jednak na
koniec minionego roku udało się uzyskać nadwyżkę w kwocie
1 mln 515 tys. 655, 26 zł. W roku 2015 udało się spłacić raty
pożyczek i kredytów w wysokości 1 mln 788 tys. zł, w tym:
500 tys. zł - piąta rata kredytu na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu 2010 r., 860 tys. zł - pierwsza rata kredytu
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2011 r.,
308 tys. zł całość pożyczki z WFOŚ i GW na budowę sieci
wodociągowej Woskrzenice Małe -Husinka, 120 tys. zł całość
pożyczki z WFOŚ i GW na budowę sieci wodociągowej
Sławacinek Stary - Porosiuki. Na poprzedniej sesji uzyskana
nadwyżka przeznaczona została przez radnych na
inwestycje oczekiwane przez mieszkańców. Znaczącym jest
fakt, że w tegorocznym budżecie na budowę dróg
przeznaczonych zostało aż 3, 5 mln zł. W trakcie obrad radni
przyjęli też plan gospodarki niskoemisyjnej. Posiadanie takie
planu może okazać się znaczącym argumentem przy
rozpatrywaniu wniosków gminy, złożonych do Urzędu
Marszałkowskiego, o dotacje związane z czystą energią
(uzyskiwaną z promieni słonecznych). Złożonym wnioskom
towarzyszy duże zainteresowanie społeczne. (g)

Medale od prezydenta miasta i wójta gminy

Pierwsza sobota czerwca była wyjątkowym dniem w życiu
38 par małżeńskich z miasta i gminy Biała Podlaska, które
stanęły na ślubnym kobiercu w pierwszej połowie 1966 r.
Pięćdziesiąt lat zgodnego pożycia, znaczonego wspólnym
potomstwem i wnukami, było okazją do uroczystego
świętowania z przedstawicielami władz samorządowych
oraz pracownikami Urzędu Stanu Cywilnego, którzy
przygotowali spotkanie. Uroczystość złotych godów
rozpoczęła msza święta w kościele pw. NNMP przy
ul. Brzeskiej, skąd autokarem przewieziono jubilatów do
bialskiego magistratu. Tam witała ich muzyką kapela ludowa
Podlasiacy pod dyrekcją Andrzeja Karasia.
Nadarzyła się wyjątkowa okazja do wspomnień młodości
i drogi, jaką wspólnie przeszli. Nie zawsze była ona usłana
różami, ale dzięki zgodzie, wyrozumiałości i uczuciu, które
łączyło małżonków, udało się pokonywać trudne chwile.
Po latach mają one już zupełnie inny wymiar.
Prezydent miasta Dariusz Stefaniuk i wójt gminy Wiesław
Panasiuk udekorowali jubilatów medalami "Za długoletnie
życie małżeńskie", przyznanymi przez Prezydenta RP
Andrzeja Dudę. Wręczyli też okolicznościowe dyplomy.
Życzyli jubilatom, aby następne lata upłynęły im równie
pogodnie i szczęśliwie. Niejednemu łza zakręciła się w oku.
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie odebrało też
10 par z naszej gminy. Złotymi jubilatami byli: Halina i Jan
Czeczko z Pojelec, Janina i Franciszek Derkaczowie
z Woskrzenic Małych, Bernarda i Franciszek Derkaczowie

z Cicibora Dużego, Genowefa i Jan Dobrukowie z Pojelec,
Stanisława i Jan Maciejewscy z Terebeli, Henryka
i Zbigniew Maleńczykowie ze Swór, Janina i Kazimierz
Niczyporukowie ze Sławacinka Starego, Elżbieta i Andrzej

Olędzcy ze Swór, Halina i Ryszard Ryszkowscy z Worońca
oraz Marianna i Stanisław Zaśkiewiczowie z Holi.(g)
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Zjazd podsumował dokonania strażaków

Styczniowe i lutowe zebrania sprawozdawczo-wyborcze
w dwunastu jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej
oceniły dokładnie plusy i minusy dotychczasowej działalności
organizacyjnej, wybrały nowe władze, wyznaczyły kierunki
dalszych działań oraz wybrały 33 delegatów na zjazd

gminny. Zorganizowano go 28 maja br. w Zielonej Szkole
w Porosiukach. W obradach uczestniczyło 29 delegatów,
zaproszeni goście w osobach: komendanta miejskiego PSP
młodszego brygadiera Artura Tomczuka, zastępcy wójta
Adama Olesiejuka, przewodniczącego Rady Gminy
Dariusza Plażuka i kierownika referatu rolnictwa
Waldemara Daniluka oraz przedstawiciele mediów.
Obrady zjazdu poprowadził bardzo sprawnie gminny
inspektor ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
zarazem radny powiatowy Czesław Pikacz, reprezentujący
OSP z Sitnika. Rozpoczęto je od sprawozdania z pracy
ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.
Przedstawił go wyczerpująco prezes Wiesław Panasiuk.
Wynika z niego, że jednostki gminne OSP weszły w XXI wiek
dobrze zaopatrzone w sprzęt i niezbędne wyposażenie
techniczne, z okazałymi remizami i bardzo dobrym
wyszkoleniem, którego efekty potwierdzają co roku wyniki

zawodów sportowo- pożarniczych. W ocenie funkcjonariuszy
Państwowej Straży Pożarnej, uczestniczących często we
wspólnych akcjach, mobilność bojowa strażaków z naszej
gminy stoi na wysokim poziomie. Pewnym mankamentem
wielkiej strażackiej rodziny, cieszącej się zasłużoną sympatią
i estymą społeczną środowisk, jest przybywająca ilość
siwych głów w składach osobowych. Stąd płynie konieczność
pozyskiwania do jednostek ludzi młodych, sprawnych
i ambitnych. Wymiana pokoleniowa już się dokonuje i ci
dynamiczni młodzieńcy z ochotą korzystają z doświadczenia
oraz umiejętności zasłużonych seniorów. Zarząd Gminny
sprzyja wymianie kadrowej, zapewniając młodym druhom
udział w szkoleniach stopnia podstawowego, a także kursach
specjalistycznych m.in. ratownictwa technicznego i pierwszej
pomocy przedmedycznej. W minionej kadencji szkolenia
zaliczyło pomyślnie 207 strażaków. Bezpieczeństwo
przeciwpożarowe należy do zadań własnych gminy
i w każdym budżecie zapewniane są fundusze przeznaczone na doposażenie techniczne oraz szkolenie strażaków.
Potrzeby znacznie jednak wyprzedzają ustalane kwoty.
Obok bardzo sprawnych i mobilnych jednostek, skupionych
w Krajowym Systemie Ratowniczo- Gaśniczym (Hrud, Sitnik,
Sławacinek Stary i Swory) istnieją jednostki wymagające
w najbliższych latach zdecydowanej modernizacji. Mowa
o jednostkach z: Cełujek, Husinki i Sycyny. Jeszcze kilka lat
temu groziła im likwidacja z powodu niskiego stanu
kadrowego i niskiej aktywności organizacyjnej, ale zdołały
one dokonać pozytywnych przemian i podnieść się z kolan.
Dziś mogą służyć innym za wzór aktywności. W minionej
kadencji rozwiązaniu uległa jednostka OSP w Styrzyńcu.
Związane to było z odpływem znacznej części młodych ludzi,
którzy wyjechali w poszukiwaniu wykształcenia i pracy,
a pozostali seniorzy nie byli w stanie sprostać dalszym
zadaniom organizacyjnym. Dziś w gminie działa aktywnie
12 jednostek skupiających 598 członków. Z zadowoleniem
odnotować należy przypływ do jednostek młodych,
energicznych kobiet widzących w OSP miejsce dla siebie.
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Obecnie jednostki mają już 28 pań. Aktywne są też cztery
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (Swory, Cicibór Duży
i Sławacinek Stary). Jak podkreślił prezes W. Panasiuk,
nie ma takiego wydarzenia w naszej gminie, w którym
nie sprawdziliby się z dobrej strony miejscowi druhowie.
Są też oni gotowi nieść pomoc potrzebującym we dnie
i w nocy. Należą im się za to słowa szacunku i uznania.

Prezes gorąco podziękował Markowi Maleńczukowi
z OSP w Sławacinku Starym, który od kwietnia 2013 r. pełni
funkcję komendanta gminnego strażaków i wywiązuje się
ze swej roli wzorowo.
W dalszej części obrad wystąpił Mieczysław Weremko
z OSP w Ortelu Książęcym I, który przedstawił sprawozdanie
komisji rewizyjnej. Przeprowadzała ona kontrole działalności
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz
sprawowała nadzór nad komisjami rewizyjnymi
w jednostkach OSP. Jej członkowie zwracali
baczną uwagę na prawidłowość polityki
finansowej jednostek, aktywne szkolenie
druhów oraz prowadzenie niezbędnej
dokumentacji. Komisja stwierdziła duże
zaangażowanie druhów z Cełujek i Husinki,
którzy w ostatnich dwóch latach bardzo dobrze
przygotowali (od strony organizacyjnej) zawody
sportowo-pożarnicze. W przekonaniu członków
komisji rewizyjnej zadowalająca jest gotowość
bojowa wszystkich jednostek. Nie stwierdzono
marnotrawstwa ani niegospodarności.
Wzorowo jest też prowadzona bieżąca
dokumentacja działalności OSP (m.in. książki
zajęć i szkoleń). Wpływające dochody były
wydawane na zakupy zgodne z działalnością statutową.
W ocenie komisji rewizyjnej wzorowo działał też Zarząd
Oddziału Gminnego ZOSP RP. Na jego posiedzeniach
analizowane były: stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego
w gminie, rozchód funduszy przydzielanych przez samorząd
gminy, sprawy organizacyjne i rozdział odznaczeń dla
strażaków. Komisja nie stwierdziła żadnych uchybień i dlatego zaproponowała delegatom udzielenie absolutorium
ustępującemu zarządowi. Stało się to w głosowaniu jawnym.
Delegaci jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem
absolutorium. Komisja rewizyjna przedstawiła też wnioski,
stanowiące zadania na następną kadencję. Nowy zarząd
powinien: kontynuować skuteczne przedsięwzięcia
zmierzające do dalszej poprawy bezpieczeństwa
przeciwpożarowego na terenie gminy, podnosić efektywność działania skarbników w poszczególnych jednostkach
i wzrost efektywności OSP poprzez werbowanie do nich
ludzi młodych, a także prowadzić dalsze szkolenie
specjalistyczne, umożliwiające nabycie niezbędnych
umiejętności i doświadczeń.
W toku dyskusji wypowiedział się komendant gminny OSP
Marek Maleńczuk. Podkreślił wyraźny wzrost mobilności
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bojowej jednostek oraz chęć druhów do udziału
w szkoleniach. Aktywność strażaków widać m.in. w sporcie.
Wszystkie drużyny uczestniczą w turniejach piłkarskich
o puchar wójta gminy, organizowanych w halach i na
boiskach trawiastych. Bardzo dobrze spisują się członkowie
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, uczestniczący
w turniejach wiedzy pożarniczej i konkursach plastycznych.
Na podkreślenie zasługuje postawa drużyny młodzieżowej
ze Swór, która pod kierunkiem Moniki Kiryluk startowała
z powodzeniem i zwyciężyła w międzynarodowych
zawodach w Brześciu (na Białorusi), a w nagrodę wyjeżdżała
do Niemiec (zaprzyjaźniony powiat Oberhavel).
W minionej kadencji trzy jednostki OSP z: Cicibora
Dużego, Cełujek i Woskrzenic Małych otrzymały własne
sztandary. Wypowiedział się też komendant miejski PSP
Artur Tomczuk. W jego ocenie druhowie z gminy Biała
Podlaska doskonale współpracują ze strażakami
zawodowymi. Na 81 niebezpiecznych zdarzeń odnotowanych w minionym roku, przedstawiciele tutejszych
jednostek uczestniczyli aż w 70. W czasie akcji wykazywali
bardzo dobre przygotowanie. Komendant wyraził nadzieję,
że dalsza współpraca PSP z jednostkami ochotniczymi
gminy Biała Podlaska będzie układała się pomyślnie, ku
zadowoleniu obu stron. Ogromnie istotne jest systematyczne
szkolenie młodych adeptów pożarnictwa, aby w trudnych
momentach byli właściwie przygotowani do walki z ogniem
i zagrożeniami na drogach.
Po dyskusji, w której głos zabierali też inni druhowie, delegaci
w głosowaniu jawnym wybrali 11-osobowy Zarząd Oddziału

Gminnego ZOSP RP, członków komisji rewizyjnej oraz
delegatów na zjazd powiatowy. W skład nowego zarządu
wybrani zostali: prezes Wiesław Panasiuk (z Hruda),
wiceprezesi Jan Bandzarewicz (z Ortela Książęcego I)
i Bogdan Liniewicz (z Sitnika), sekretarz Marian Oskwarek
(ze Sławacinka Starego), komendant gminny Marek
Maleńczuk (ze Sławacinka Starego), skarbnik Mirosław
Mielnicki (z Cicibora Dużego) oraz członkowie - Czesław
Pikacz (z Sitnika), Ireneusz Chalecki (z Wólki Plebańskiej),
Janusz Denis (z Hruda), Józef Jaśkiewicz (z Dokudowa I),
Józef Kasprowicz (z Woskrzenic Małych), Zbigniew
Łochina (ze Swór), Marek Łupawka (z Cicibora Dużego),
Ryszard Olesiejuk (z Sycyny), Zbigniew Turski (z Husinki),
Robert Tymoszuk (z Cełujek). W nowej komisji rewizyjnej
znaleźli się: Tadeusz Sidoruk (z Sitnika), Jarosław
Wachowiec (z Hruda) i Mieczysław Weremko (z Ortela
Książęcego I).
Delegatami na zjazd powiatowy ZOSP zostali wybrani:
Wiesław Panasiuk, Marek Maleńczuk, Marian Oskwarek
i Czesław Pikacz. Obrady zjazdowe zakończył strażacki
poczęstunek. (g)
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Gminny sprawdzian strażacki w Husince

Do dobrych tradycji majowych należą gminne zawody
sportowo-pożarnicze. Stanowią one prawdziwą próbę sił
rycerzy św. Floriana. Tegoroczne zawody zorganizowane
zostały 22 maja w Husince. Do rywalizacji o puchary i nagrody rzeczowe stanęły zespoły z 12 jednostek OSP, w tym te
zrzeszone w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym,
często interweniujące w razie potrzeby. Zawody zbiegły się

z jubileuszowymi obchodami 85-lecia istnienia jednostki
OSP z Husinki. Obserwowało je przez kilka godzin wiele
osób, w tym zaproszeni goście w osobach: zastępcy
komendanta miejskiego PSP, młodszego brygadiera
Marka Chwalczuka, kierownika delegatury Urzędu
Marszałkowskiego Andrzeja Marciniuka, radnego
powiatowego, zarazem zastępcy dyrektora WORD

Arkadiusza Maksymiuka, wójta Wiesława Panasiuka,
zastępcy wójta Adama Olesiejuka, radnych gminnych
i sołtysów. Dowódcą zawodów, czuwającym nad sprawnym
ich przebiegiem, był gminny inspektor ds. bezpieczeństwa
przeciwpożarowego Czesław Pikacz, a komisji sędziowskiej
złożonej z funkcjonariuszy KM PSP, przewodniczył młodszy
brygadier Roman Smarzewski. Przy słonecznej,
bezchmurnej pogodzie zawody przebiegały sprawnie i bez
protestów startujących ekip. Druhowie mieli do pokonania
sztafetę pożarniczą, preferującą wykonywanie poszczególnych czynności zgodnie z przepisami oraz ćwiczenia bojowe
imitujące prawdziwą akcję gaśniczą. W obu konkurencjach
najlepiej poradzili sobie członkowie drużyny OSP z Sitnika
(111, 3 pkt.) i to oni zdobyli po raz drugi puchar prezesa
Zarządu Gminnego ZOSP. W nagrodę zwycięzcy otrzymali
puchar, dyplom oraz 10 koszul strażackich z ozdobnymi
pagonami i sznurami. Na drugim miejscu uplasowali się
z wynikiem 120, 6 pkt. strażacy OSP z Husinki. Szczęśliwy
prezes jednostki Zbigniew Turski nie krył satysfakcji
z wyczynu podopiecznych. W nagrodę odebrali puchar,
dyplom i 10 szalokominiarek. Trzecią lokatę (121, 8 pkt.)
uzyskali druhowie OSP ze Sławacinka Starego. Nagrodzono
ich starania pucharem, dyplomem i 10 czarnymi koszulami
z logo OSP. Kolejne miejsca zajęły ekipy OSP: czwarte
Woskrzenice Małe, piąte Swory, szóste Cicibór Duży, siódme
Ortel Książęcy Drugi, ósme Dokudów, dziewiąte Hrud,
dziesiąte Wólka Plebańska, jedenaste Cełujki i dwunaste
Sycyna. Zdaniem licznych obserwatorów zawody miały
dobre tempo i emocjonujące momenty. Najsprawniejsi
strażacy z Sitnika będą reprezentowali gminę Biała Podlaska
na powiatowych zawodach pożarniczych w Tucznej. (g)

KOMUNIKAT

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)
Urząd Gminy Biała Podlaska informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, w ramach którego przystępuje się do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika do hodowli brojlerów w ilości 272 DJP na działce nr 126, w miejscowości
Krzymowskie. Przedmiotem decyzji, która ma zostać wydana w sprawie jest ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla
wyżej opisanego przedsięwzięcia.
Organem właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest:
- ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej.
- ze względu na ochronę środowiska Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie.
W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać
uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnej do protokołu oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres:
gmina@bialapodl.pl, w terminie 21 dni, tj. od dnia 20.06.2016 r. do dnia 11.07.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Biała
Podlaska, pok. 7, w godzinach pracy urzędu, tj.: poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 7.30 - 15.30, czwartek w godz.
8 – 16. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzenia zgłoszonych
uwag i wniosków jest wójt gminy Biała Podlaska. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. (x)
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Szkoła Podstawowa w Sworach

„Zielono mi" mogli za Andrzejem Dąbrowskim śpiewać
uczniowie Szkoły Podstawowej ze Swór. 20 maja dotarło do
nich z Opola Lubelskiego prawie 200 sadzonek różnych
drzew i krzewów ozdobnych. Odtąd będą one zdobiły klomby
i zieleńce wokół budynku szkolnego. Ta nieoczekiwana
dostawa przewieziona przez pracowników służby leśnej
z Nadleśnictwa Międzyrzec Podlaski stanowi nagrodę za
zwycięstwo w konkursie "Najpiękniejsza choinka". Ogłosiły
go pod koniec minionego roku Katolickie Radio Podlasie
z Siedlec i Dyrekcja Regionalna Lasów Państwowych
z Lublina. W rywalizacji na fantazyjne ozdobienie
bożonarodzeniowego drzewka uczestniczyli uczniowie
różnych placówek oświatowych, ale najwyżej oceniono
starania dzieci ze Swór.
Radość z tego zwycięstwa była ogromna. – Od dawna
przymierzaliśmy się wzbogacić otoczenie szkoły nowymi
nasadzeniami, a ta nagroda ufundowana przez Dyrekcję
Regionalną Lasów Państwowych spadła nam niczym
gwiazdka z nieba – mówi dyrektor szkoły Gustaw Jakimiuk.
Załoga międzyrzeckiego Nadleśnictwa na czele z nadleśniczym Leszkiem Michalcem zaprosiła uczniów do
rozładowania busa pełnego sadzonek, a następnie do
wspólnego sadzenia wokół klombów. Szkoła wzbogaciła się
dzięki nagrodzie o: bukszpany, świerki, tuje, żywotniki
zachodnie, kaliny koralowe, dereń jadalny i dereń świdwę.

W akcji sadzenia drzew i krzewów brali ochoczo udział
uczniowie klas II i V w towarzystwie pań wychowawczyń. Za
dwadzieścia czy trzydzieści lat przyszli absolwenci szkoły

będą mogli z dumą wspominać efekty swoich starań. Więcej
drzew to miłe wrażenia dla oczu i zdrowe powietrze dla płuc.
Warto o tym pomyśleć nie tylko na lekcji przyrody. (g)

Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych

Matka to najważniejsza i najukochańsza osoba w życiu
dziecka, bez względu na to ile lat ma dziecko. To ona opiekuje
się swoimi pociechami, obdarza miłością, zaspokaja

przygotowały występ artystyczny. Pięknie recytowały
wierszyki o mamie, życzyły mnóstwo radości, spokoju i 100
lat życia w zdrowiu oraz śpiewały przepiękne piosenki

potrzeby, uczy i wspiera w każdej chwili. Matka jest lekiem na
każde zło, dotknięciem dłoni smutek przegoni. Miłość swą
okazuje poprzez trud wychowania, poświęcenie, ofiarowując
swoje serce, swój czas, swoją miłość. Konstanty Ildefons
Gałczyński pisał „Ona mi pierwsza pokazała księżyc,
pierwszy śnieg na świerkach i pierwszy deszcz. Byłem wtedy
mały jak muszelka...". Mama zasługuje na największe
uznanie. Nie zapomniały o tym dzieci z punktu i oddziału
przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Woskrzenicach
Dużych, które 24 i 25 maja br. zaprosiły swoje mamy na
uroczystość zorganizowaną z okazji Święta Mamy.
Przedszkolaki wspólnie z wychowawcami: Dorotą Kostyra,
Anną Koszołko i Sylwią Koszołko bardzo starannie

z dziecięcego repertuaru. Na zakończenie
części artystycznej
mamy otrzymały
wykonane przez dzieci
prezenty, kwiaty oraz
przepiękne laurki
z życzeniami. Spotkanie
uświetniły wspólne pląsy przy muzyce. Po przemiłej
uroczystości odbył się słodki poczęstunek. Na zakończenie
przedszkolaki podziękowały mamom za przybycie i zaprosiły
je za rok. (a)
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Nie lada frajdę sprawiła najmłodszym mieszkańcom
Cicibora Dużego (a przy okazji Janówki, Młyńca, Rakowisk
i Terebeli) tamtejsza rada sołecka. Sołtys Bożena Kałabun
wspólnie z radną Sylwią Markowską, nauczycielami
miejscowej SP i strażakami przygotowali 3 czerwca festyn

pomalować twarz, albo zaśpiewać w turnieju karaoke.
Nie zabrakło występów tanecznych uczniów klasy O, przygotowanych przez Beatę Bylinę i klas II przygotowanych
przez Beatę Wereszko. Istotnym elementem imprezy był
poczęstunek pączkami, lodami i kiełbaskami z grilla.

rekreacyjny z licznymi atrakcjami. Odbywał się ona na placu
przed świetlicą. Wypełniły go liczne gry i zabawy prowadzone
przez nauczycieli i studentów bialskiej PSW. Po zaliczeniu
cyklu konkurencji na wesoło dzieci nagradzane były piłkami
i zabawkami. Chętni mogli spróbować jazdy na kucyku,

Zdaniem obecnego na festynie dyrektora SP Sławomira
Adacha, już dawno dzieci nie bawiły się równie beztrosko.
Przygotowanie pełnej uciech zabawy możliwe było dzięki
dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy. (g)

Otwarta przed rokiem Popówka, czyli teren rekreacyjny
w lesie obok Kaliłowa, to wymarzone wręcz miejsce spotkań
mieszkańców okolicznych wsi. W pierwszą niedzielę

Zawodnicy mogli biegać wokół boiska, rzucać ringo do celu
i pokonywać oryginalny tor przeszkód. Najsprawniejsi
otrzymali w nagrody dyplomy oraz gadżety przygotowane

czerwca Popówka rozbrzmiewała setkami głosów.
Z inicjatywy radnego Marka Sawczuka, rada sołecka
wspólnie z gronem pedagogicznym Szkoły Podstawowej
w Woskrzenicach Dużych oraz instruktorami Gminnego
Ośrodka Kultury przygotowali festyn rodzinny połączony
z obchodami Dnia Dziecka. Pogoda dopisała, więc do
Popówki przybyło prawie dwieście osób spragnionych
dobrej zabawy na świeżym powietrzu. Na początek
okolicznościowy program artystyczny przedstawili uczniowie
klas I, II i III ze SP w Woskrzenicach Dużych. Potem scena
przeszła we władanie dziewcząt z młodzieżowej grupy
wokalnej Wrzoski wspomaganej przez akordeonistę Jakuba
Gdelę. Program ludowy zaprezentowały też kobiety z grupy
śpiewaczej Wrzos, działające przy miejscowym klubie
kultury. Atrakcją były bez wątpienia konkurencje sportowe dla
chętnych, prowadzone przez Łukasza Litwiniuka.

przez sponsorów. Ponadto chłopcy z Kaliłowa rozegrali
towarzyski mecz piłkarski z reprezentacją Woskrzenic
Dużych. Na dzieci i dorosłych czekały kiełbaski z rożna,
napoje i lody. Natomiast wieczorem zainicjowano zabawę
taneczną, która przedłużyła się do późnych godzin
wieczornych. – Poparłam inicjatywę radnego gminnego, bo
miejsce na wspólną zabawę wydaje mi się "zaczarowane".
Rzadko która miejscowość może pochwalić podobnym
terenem: ogrodzonym, wzorowo utrzymanym, z ławkami,
sceną, boiskiem i miejscem zabaw dla najmłodszych.
Z myślą o dzieciach nasza szkoła wspólnie z rodzicami
ufundowała piłki, rakietki i zabawki do piaskownicy. Jestem
przekonana, że przydadzą się w czasie następnych
festynów, organizowanych jeszcze tego lata.- mówi Anna
Maksymiuk, dyrektor SP w Woskrzenicach Dużych. (g)
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Podsumowanie podlaskiej ligi koszykówki

24 maja w bialskim Urzędzie Miasta nastąpiło uroczyste
podsumowanie Podlaskiej Ligi Koszykówki za sezon
2015/2016. Drużyna chłopców ze Szkoły Podstawowej
w Woskrzenicach Dużych zajęła w grupie żaków bardzo
dobre, drugie miejsce. Łącznie w systemie jesiennowiosennym, rozegrano 8 meczów, które odbyły się w dni
wolne od nauki szkolnej. Najskuteczniejszym zawodnikami

Strojek, Paweł Polaczuk, Rafał Kajka i Arkadiusz
Koszołko. Pamiątkowe puchary, dyplomy i drobne upominki
wręczali: prezydent miasta Dariusz Stefaniuk,
przewodniczący Bialskiego Szkolnego Związku Sportowego
Maciej Kosik, prezes Bialskiego Stowarzyszenia
Koszykówki "Kadet" Janusz Zieliński. W Podlaskiej Lidze
Koszykówki uczestniczyło około 420 zawodników

w swojej kategorii został Krystian Kajka, zdobywając
176 pkt. Opiekunem drużyny chłopców jest Dariusz
Duklewski. Szkołę reprezentowali: Piotr Kaździoł, Jakub
Sawczuk, Wojciech Radzikowski, Michał Zielonka,
Krystian Kajka, Łukasz Koszołko, Maciej Szyc, Kacper
Tymiński, Kamil Kalinowski, Rafał Kajka, Szymon

w 4 grupach chłopców i 4 grupach dziewcząt z 17 szkół
z Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego oraz dwie drużyny
z Centrum Młodzieży z Brześcia Organizatorem zawodów
był Bialski Szkolny Związek Sportowy i Bialski
Stowarzyszenie Koszykówki "Kadet". Gratulujemy kolejnego
sportowego sukcesu. (a)

Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym

Zgodnie z tradycją, 5 maja nauczyciele, rodzice i uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza uczcili
patrona. Tegoroczne obchody miały szczególny charakter,
bowiem rok 2016 został ustanowiony przez Sejm Rokiem
Henryka Sienkiewicza z racji przypadających rocznic:
170 rocznicy urodzin i 100 rocznicy śmierci pisarza.
Ponadto w bieżącym roku mija 50 lat od powstania Muzeum
Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Stąd dyrekcja

muzeum, we współpracy z Biurem Rekordów Guinnessa,
ogłosiła ogólnopolską akcję ustanowienia rekordu Polski
w kategorii "Największa liczba osób czytających wspólnie
Sienkiewicza". Do tego przedsięwzięcia przyłączyła się
społeczność szkoły w Sławacinku Starym. O godzinie 10, po
komendzie "start", 178 osób chórem odczytało wybrany

przez organizatora fragment "Potopu". Świadkami wydarzenia były pracownice Biblioteki Pedagogicznej w Białej
Podlaskiej Beata Bartosiak i Agnieszka Żarnowska.
W ustanawianiu rekordu, oprócz uczniów, rodziców,
nauczycieli i pracowników szkoły, wzięli również udział
zaproszeni goście. Na spotkanie przybył wójt gminy
Wiesław Panasiuk, przedstawiciele uczniów i rodziców
z zaprzyjaźnionych szkół: Szkoły Podstawowej im. 34 Pułku
Piechoty AK w Grabanowie (opiekun Justyna Osielska)
i Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Sitniku (opiekun
Justyna Sikorska).Całe przedsięwzięcie zostało nagrane
oraz wykonano dokumentację zdjęciową, czego wymagał
regulamin. Następnie, aby przybliżyć twórczość noblisty,
przeczytano mniej znane utwory Henryka Sienkiewicza:
"Bajkę", "Legendę żeglarską" i "Dwie rzeki". Oprócz uczniów
do czytania włączyły się: dyrektor szkoły Barbara
Kociubińska-Koza, przedstawicielka rodziców Anna
Bobko i nauczyciel języka polskiego (koordynator
przedsięwzięcia) Beata Lipka. Kolejnymi punktami
obchodów Dnia Patrona było obejrzenie prezentacji
multimedialnej o życiu i twórczości pisarza, a 13 uczniów
z klas IV – VI wzięło udział w turnieju wiedzy
o H. Sienkiewiczu. Największą wiedzą o patronie
wykazała się uczennica klasy VI Agata Kaliszewska.
Drugie miejsce ex aequo zajęły: Alicja Zajączkowska (kl.VI)
i Weronika Markowska (kl.V), na trzecim, także ex aequo,
uplasowali się: Piotr Daczkowski (kl.VI) i Kinga
Andrzejewska (kl.V). (a)
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Szkoła Podstawowa w Sitniku

1 czerwca minął uczniom pod znakiem beztroskiej zabawy.
Po raz piąty przy okazji Dnia Dziecka świętowano też Dzień
Patrona. Do szkoły przybyli zaproszeni
goście, a wśród nich przewodnicząca Rady
Rodziców Justyna Paszkiewicz,
proboszcz parafii w Łukowcach ks. Marek
Szlanta i studentki z Portugalii. Po
przedstawieniu dorobku twórczego patrona
przez ucznia klasy piątej Gracjana
Dunajko, złożono kwiaty pod pamiątkową
tablicą. Interesującym okazał się montaż
poetycko-muzyczny "Jan Brzechwa nasz
patron", przygotowany przez dzieci pod
kierunkiem Zofii Jaroszuk i Sylwii
Kempki. Dzień Patrona był okazją do
wręczenia nagród wyróżniającym się
uczniom. Dyrektor Tadeusz Łukasik
docenił osiągnięcia dzieci w licznych
konkursach: recytatorskim, plastycznym,
ekologicznym, przyrodniczym, czytelniczym, języka angielskiego i ortograficznym.
Ponadto wręczył puchary: Andżelice
Sęczyk za zdobycie pierwszego miejsca, Natalii Krasuckiej
za zdobycie trzeciego miejsca oraz drużynie dziewcząt za
trzecią lokatę w czwórboju lekkoatletycznym, rozgrywanym w
mistrzostwach gminy. Zaproszeni do szkoły animatorzy

Poznawali podlaskie smaki
Renoma, jaką cieszy się pracownia kulinariów
regionalnych z Perkowic sprawia, że często i chętnie bywają

w niej dzieci i dorośli. Zresztą nie tylko z naszej gminy.
Wszystkim przyświeca ta sama myśl – poznania sekretu
smaków tutejszej kuchni, za którą miejscowe gospodynie
wielokrotnie nagradzano na konkursach powiatowych
i wojewódzkich. Członkinie tej pracowni potrafią wiele
– od organizowania pokazów pieczenia sękaczy (m.in.
w Roskoszy) po aranżację wystroju stołu na specjalne
okazje. 16 maja w Perkowicach gościła grupa 17 uczniów
bialskiej Szkoły Specjalnej z wychowawczyniami. Młodzi pod
okiem pań instruktorek uczyli się lepić pierogi ruskie, gotowali
je w kuchni, a na finał pobytu degustowali. Smakowały

zaproponowali na boisku szkolnym liczne atrakcje
rekreacyjne. Nie zabrakło emocji sportowych. Mecz piłki

nożnej pomiędzy uczniami z Sitnika, a połączoną
reprezentacją Łukowców i Worgul zakończył się wynikiem
11:1 dla gospodarzy. Nie obyło się bez poczęstunku
kiełbaskami z grilla, ciastkami i napojami. (g)

wybornie.
Lekcje biblioteczne z poezją
Perkowicka biblioteka stale wzbogacająca księgozbiór
dosyć często organizuje specjalne lekcje z udziałem
uczniów Szkoły Podstawowej z Ortela Książęcego. W drugiej
dekadzie maja na taką lekcję zdecydowała się grupa
30 uczniów z klasy IV i VI. Dzieci czytały głośno wiersze
bialskiej poetki Anny Sacharuk, a także trochę śpiewały
z akompaniamentem gitary. W tej nietypowej lekcji
towarzyszyły im nauczycielki Agnieszka Szepeluk
i Katarzyna Kędziora. Zdaniem Jadwigi Trocewicz, lekcje
biblioteczne znacznie wzbogacają słownictwo uczniów
i przyczyniają się do lepszego poznania literatury.
Nietypowe upominki dla mam
Samodzielnie wykonane upominki sprawiają obdarowywanym więcej radości, niż najdroższy zakup. 11 młodych
mieszkańców Perkowic z inspiracji bibliotekarki filii GBP
postanowiło przygotować nietypowe upominki dla swych
bliskich z okazji Dnia Matki. W tym celu przez kilka dni
spotykali się w bibliotece. Ze starych, częściowo
uszkodzonych książek przygotowali ozdobne księgi
z dedykacjami. Do wykonania efektownych upominków
potrzeba było trochę fantazji, aby stronice uformować we
wzburzone fale, posklejać je na gorąco, a na finał pokryć złotą
farbką w aerozolu. Kiedy część grupy zajęta była
ozdabianiem ksiąg, inna pracowała w kuchni. Pod okiem
instruktora piekarnictwa Bożeny Uziak dzieci formowały
i wypiekały ciasta w kształcie serc z lukrowanymi
dedykacjami. Uczestnicy kilkudniowych warsztatów,
z których najmłodszy miał lat 6, a najstarszy 13, zgodnie
stwierdzali, że warto się było potrudzić. Księgi oraz ciasta
trafiły w odpowiednim momencie do mam i sprawiły im nie
lada przyjemność. (g)
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Szkoła Podstawowa w Sworach

Szkoła od lat prowadzi działania mające na celu
podniesienie bezpieczeństwa uczniów w życiu codziennym.
Podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych są oni
przygotowywani do zdobycia karty rowerowej oraz
uczestnictwa w konkursach związanych z bezpieczeństwem.

W eliminacjach szkolnych turnieju uczestniczyło 18 uczniów.
Z tej grupy zostali wyłonieni reprezentanci szkoły w etapie
powiatowym: Lucyna Sawczuk z klasy 6, Julia Martyniuk
z klasy 5, Kacper Stefański z klasy 6, Kacper Panasiuk
z klasy 5. Drużyna nabywała umiejętności, spotykając się
z Renatą Tarasiuk, aby usystematyzować wiedzę z zakresu
przepisów ruchu drogowego, Moniką Kiryluk, aby ćwiczyć

jazdę rowerem po torze sprawnościowym i szkolną
pielęgniarką Magdaleną Dejneko, aby usystematyzować
wiedzę o pierwszej pomocy. Szkoła w Sworach została
gospodarzem eliminacji rejonowych Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów
szkół podstawowych z miasta Biała
Podlaska i powiatu bialskiego. Społeczność
szkolna włączyła się w organizację
zawodów. Rodzice przygotowali poczęstunek przybyłym gościom, a harcerze z 26 DH
"Leśni przyjaciele" dbali o właściwą
nawigację po obiekcie. 22 kwietnia do szkoły
przyjechały 23 drużyny czteroosobowe wraz
z opiekunami, aby uczestniczyć w turnieju.
Z gminy Biała Podlaska w zawodach brały
udział reprezentacje trzech szkół: ze Swór,
Styrzyńca i Grabanowa. Uczestnicy włożyli
wiele wysiłku, aby zdobyć jak najwyższą
lokatę w rywalizacji z najlepszymi drużynami
z powiatu. Pierwsze miejsce zajęła drużyna
z Zalesia i otrzymała puchar i nagrody
ufundowane przez starostę powiatu
bialskiego. Drugie miejsce zajęli uczniowie
z Małaszewicz i otrzymali oni puchar
i nagrody ufundowane przez wójta gminy
Biała Podlaska. Trzecie miejsce zajęła
drużyna z Wólki Dobryńskiej i otrzymała
puchar i nagrody ufundowane przez przewodniczącego
Rady Gminy Biała Podlaska. Fundatorem nagród za
pierwsze trzy miejsca indywidualne był dyrektor Szkoły
Podstawowej w Sworach. Drużyna gospodarzy zajęła
drużynowo 4 miejsce, zaś Kacper Stefański zajął 9 miejsce
w klasyfikacji indywidualnej. (a)

Turniej wiedzy prewencyjnej "Jestem bezpieczny”

25 maja w hali sportowej bialskiej SP nr 5 rozstrzygnięta
została szesnasta edycja powiatowego finału konkursu
wiedzy prewencyjnej "Jestem bezpieczny". Przygotowała go
Komenda Miejska Policji, a startowało 17 szkół
podstawowych z powiatu bialskiego. Konkurs ma
upowszechniać znajomość zagrożeń, z jakimi młodzi ludzie
mogą się spotkać w codziennym życiu, rozwijać postawy
umożliwiające unikanie, zapobieganie i pokonywanie
niebezpieczeństw oraz zapoznawać dzieci z prawidłowymi
reakcjami w sytuacjach zagrożenia. Turniej składał się
z trzech konkurencji: testu wiedzy (24 pytania), graficznego
projektu koszulki promującej bezpieczeństwo oraz krótkiej
4-minutowej prezentacji szkoły połączonej z przedstawieniem hasła, które wskaże najatrakcyjniejszą propozycję
spędzania wolnego czasu jako alternatywę dla zagrożeń
wypływających z uzależnień od alkoholu i nikotyny. Jurorzy
bardzo wysoko ocenili poziom wiedzy i talenty artystyczne
uczniów. Wszyscy uczestnicy finału otrzymali atrakcyjne
nagrody ufundowane przez sponsorów. Najlepiej spisali się
tym razem reprezentanci SP w Hrudzie i im przypadło
zwycięstwo. Najlepsza drużyna turnieju wystąpiła w składzie:
Szymon Kucewicz ( z kl. IV), Martyna Chałstowska (z kl. V)
i Anita Prokopiuk (z kl. VI).
Do turnieju przygotowała ich Jolanta Madej. Wśród
zaproszonych do hali "piątki" gości byli m.in. wicestarosta

powiatu bialskiego Janusz Skólimowski, dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Krzysztof
Tymoszuk, dyrektor oddziału terenowego KRUS Biała

Podlaska Marek Kuprianiuk. Gratulując zwycięstwa
komendant miejski Policji p.o. nadkom. Jerzy Czebreszuk
życzył powodzenia drużynie z Hrudzie, która będzie
reprezentować nasz powiat w konkursie wojewódzkim
w Lublinie (a)
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Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym

Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym przystąpiła w
tym roku szkolnym do realizacji programu edukacji
antynikotynowej dla uczniów klas I – III "Nie pal przy mnie,
proszę". Nadrzędnym jego celem było uwrażliwienie dzieci
na szkodliwe oddziaływanie dymu
papierosowego
związane z biernym paleniem
i wykształcenie
umiejętności
radzenia sobie
w sytuacjach,
w których inne
osoby palą przy
nich papierosy.
Przez kilka miesięcy uczniowie omawiali na zajęciach
zagadnienia związane z promocją
zdrowia. W szkole gościła Beta Bartosiak z Biblioteki
Pedagogicznej w Białej Podlaskiej, realizująca cykl zajęć pod
hasłem "Dbamy o swoje zdrowie". Pielęgniarka szkolna
Elżbieta Korniluk przeprowadziła zajęcia warsztatowe "Nie
pal przy mnie, proszę". W trakcie dnia otwartego dyrektor
Barbara Kociubińska - Koza podsumowała działania

realizowane w ramach programu. Uroczystość była okazją
do zaprezentowania przez uczniów z klas I – III zaproszonym
gościom, rodzicom i starszym kolegom inscenizacji " Mamo,
tato nie pal przy mnie" a także wierszy, rymowanek i piosenek

mówiących o szkodliwości palenia. Część z nich została
ułożona przez uczniów szkoły. Na zakończenie Piotr
Wieczorek z klasy trzeciej przedstawił własną prezentację
multimedialną przestrzegającą przed zgubnymi skutkami
palenia papierosów. Całości dopełniła wystawka prac
plastycznych promujących zdrowy styl życia. (a)

Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych

9 maja br. uczniowie klasy II i IV uczestniczyli w spotkaniu
z pisarzem Tomem Justyniarskim. Organizatorem była

Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej. Tom
Justyniarski jest znanym działaczem na rzecz ochrony
zwierząt, aktywnie walczącym o poszanowanie ich praw.
Jest też rzecznikiem prasowym Towarzystwa Obrony
Zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej. Jego misją jest
propagowanie przyjaźni między ludźmi i zwierzętami, ze
szczególnym uwzględnieniem szerzenia tej idei wśród
dzieci. Na spotkanie z uczniami, autor książek "Psie
troski…czyli o wielkiej przyjaźni na cztery łapy i dwa serca"
i "Mój przyjaciel bocian" przybył z niecodziennym gościem,

czyli sześciomiesięczną suczką chihuahua Lusią, uratowaną
z rąk pierwszego właściciela, pozbawionego uczuć i jakiejkolwiek wrażliwości. Autor
opowiadał dzieciom, jak doszło
do powstania tych książek,
zwracając szczególną uwagę
na konieczność niesienia
pomocy naszym "braciom
mniejszym". Podczas spotkania uzmysławiał uczniom,
że wszystkie stworzenia mają
emocje podobne do ludzkich.
Czują ból, strach, tęsknotę,
radość i bezgraniczną miłość.
Nie potrafią powiedzieć
o swoich uczuciach, ale swoim
zachowaniem dają nam do
zrozumienia, że cierpią, boją się
czy też cieszą z naszego
powrotu do domu. Wystarczy
tylko obserwować naszego pupila i nauczyć się "zwierzęcego
języka". Książki te uczą młodych wrażliwości, opiekuńczości
oraz odpowiedzialności. Chętni uczniowie dzielili się także
swoimi doświadczeniami i przeżyciami związanymi
z niesieniem pomocy potrzebującym zwierzętom. Spotkanie
to było wspaniałą lekcją empatii i na pewno długo pozostanie
w pamięci wszystkich uczestników niecodziennego
wydarzenia. Po spotkaniu każdy mógł zakupić książkę Toma
Justyniarskiego oraz otrzymać pamiątkową dedykację. (a)
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Kontynuują podlaskie tradycje

Sztuka ludowa w naszej gminie ma się dobrze, co
niewątpliwie ma związek z dobrze prosperującymi klubami
i pracowniami Gminnego Ośrodka Kultury. Od dwóch lat

pod jego patronatem działa 10-osobowy zespół śpiewaczy
Sokotuchy. Nie powiela on podlaskiego repertuaru,
obecnego na wielu spotkaniach z folklorem i piosenką
biesiadną, ale wybiera pieśni nieco zapomniane,
wykonywane ongiś przez mniejszości narodowe m.in.
ukraińskie. Grupę utworzyły byłe uczestniczki warsztatów
śpiewu tradycyjnego, prowadzone w Zaborku, w ramach
projektu "Usłyszeć tradycję. Bądźmy jak Oskar Kolberg".
Zafascynowane urokiem stareńkich pieśni staroobrzędowców, kobiety postanowiły uczyć się i doskonalić
technikę białego śpiewu. Początkowo wspomagała je
znawczyni śpiewu prawosławnego Natalia Iwaniuk,
a obecnie pomaga im multiinstrumentalista Zdzisław
Marczuk z Zakalinek. Śpiewające na głosy Sokotuchy
sięgają po pieśni obrzędowe i powszechne, wykonywane
ongiś w języku tutejszym, zwanym też chachłackim,

zaczerpnięte z tradycji pogranicza kulturowego. 14 maja
z okazji Nocy Muzeów Sokotuchy wystąpiły z recitalem
w Muzeum Południowego Podlasia. Przyjęto je tam nad
wyraz ciepło. Natomiast 22 maja zrobiły furorę na
Powiatowym Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych
w Drelowie. Ich wykonanie pieśni "Oj pożeła", "Nasz pan
gospodarz" oraz "Przyjechał Jasieńko" jurorzy uznali za
wydarzenie artystyczne i zakwalifikowali grupę do udziału

w przeglądzie wojewódzkim, organizowanym w Muzeum Wsi
Lubelskiej na Sławinku. Tam w pięknym stylu nasze
reprezentantki zapewniły sobie awans do udziału w festiwali
organizowanym w Kazimierzu nad Wisłą. Gratulujemy.
- Wiążę z tą grupą duże nadzieje na przyszłość.
Śpiewaczki wykazują zapał do nauki i sięgają po nietypowy
program, co czyni je kontynuatorkami tradycji. Z ich
śpiewania może narodzić się wiele dobrego – uważa
Bożenna Pawlina- Maksymiuk, dyrektor GOK. (g)

Rozmowa z Agnieszką Pietruk, sołtysem wsi Pólko
Ponad rok temu została pani nowym sołtysem Pólka.
Jak czuje się pani w tej roli?
- Bardzo dobrze. Lubię
to, co robię i mam
wrażenie, że jestem
akceptowana przez
środowisko. To szalenie
ważne przy wykonywaniu
obowiązków sołtysa.
Z czym zwracają się do
pani ludzie?
- Moja wieś zajmuje
spory obszar, od Cełujek
do lasu graniczącego
z Sitnikiem. Zamieszkuje ją
jednak tylko 12 rodzin. Są
to głównie ludzie starsi.
Najczęściej przychodzą
w sprawie drogi (powiatowej i z braku funduszy wciąż nieutwardzonej). Kiedyś było
z nią różnie, ale w tym roku dostrzegam wyraźną poprawę.
Równiarka przeszła tędy wiosną i przyniosła pożądane

efekty. Nikt nie narzeka na dziury czy wyboje. Jeśli zaistnieje
potrzeba powtórzymy równanie drogi jesienią.
Wieś nie ma świetlicy i dlatego zależy nam na stworzeniu
miejsca spotkań. W tym roku decyzją radnych udało się
zakupić odpowiednią działkę na teren rekreacyjny. W tym
roku z funduszu sołeckiego wybudujemy na niej altanę. Mam
zapewnienie mieszkańców, że w czynie społecznym
uporządkują teren.
Czym zajmuje się pani na co dzień?
- Uprawiam ziemię i pomagam mężowi w prowadzeniu
usługowej działalności informatycznej. Zajmuję się też
przydomowa pasieką. Na brak zajęć nie narzekam.
Ponadto udziela się pani w zespole śpiewaczym.
- Kiedy cztery lata temu zamieszkałam w Pólku od razu
postanowiłam, że zostanę członkinią Koła Gospodyń
Wiejskich lub wstąpię do zespołu. Akurat grupa śpiewacza
robiła nabór chętnych, więc złożyłam swoja ofertę. Bardzo
odpowiadają mi próby, a jeszcze bardziej koncerty. Bardzo
lubię ludowe klimaty. Chciałabym być aktywna i potrzebna
ludziom.
Notował IGR
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Pouczająca wycieczka do stolicy

24 maja br. grupa 60 uczniów z dwóch Szkół
Podstawowych z Woskrzenic Dużych i Hruda wybrała się

do Warszawy.
Program wycieczki
nastawiony był na zabawę w różnym
wydaniu. Pierwszym, zarazem najbardziej
ekscytującym punktem był pobyt uczniów
w Room Escape. To miejsce, gdzie zabawa
wymaga od uczestników analitycznego
i krytycznego myślenia, szybkiego kojarzenia faktów oraz kreatywności i spostrzegawczości. Gra bazuje na pracy zespołowej oraz rozwiązywaniu zadań logicznych
i zręcznościowych, które mają na celu
doprowadzić do wydostania się z pułapki. Uczniowie
pracowali w grupach siedmio-osobowych. Wszystkim udało
się rozwiązać zadania. Po pełnych wrażeń zmaganiach

trochę oddechu dzieci złapały na spacerze po zabytkowej
Starówce. Pogoda była cudowna, więc obowiązkowa były:
degustacja lodów i ochłoda przy fontannie. Następnym
punktem wyjazdu była gra z laserowym paintballem.
Uczestnicy ponownie zostali podzieleni na kilkuosobowe
grupy, które walczyły ze sobą. Wspomnienia pełne wrażeń
pozostaną na długo. Ostatnim miejscem, które mogli
odwiedzić był Fort Wola, a w nim kino 6D. Filmy z efektami

specjalnymi wywołały niesamowite przeżycia. Powrót do
domu był bardzo późny, ale nikt nie żałował aktywnie
spędzonego czasu. (ed)

Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Małych

Codzienne czytanie dzieciom wpływa korzystnie na
poprawę ich umiejętności językowych, intelektualnych
i społecznych. Dzieci mają pierwszy kontakt z książką
bardzo wcześnie, ponieważ bliscy czytają im przed snem na
dobranoc. W przedszkolu również nie ma takiego dnia, aby
nie przeczytać dzieciom choć jednej bajki czy opowiadania.
Dorośli zdają sobie sprawę, jak bardzo ważnym w rozwoju
dziecka jest rozbudzanie zainteresowania książką. Cenne
informacje, które zdobywamy poprzez czytanie są
nieocenione - to istna kopalnia wiedzy. Bezpośredni kontakt
dzieci z miejscem, w którym można wypożyczyć książkę do
domu, rozbudza wyobraźnię i poszerza wiedzę. 18 i 20 maja
br. w bialskiej Bibliotece Pedagogicznej zorganizowano
zajęcia dla dzieci z punktu i oddziału przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej w Woskrzenicach Dużych.
Przedszkolaki dowiedziały się, jaka rolę pełni biblioteka.
W czasie zajęć dzieci wysłuchały opowiadania "Kamyczek
w bibliotece“, poznały bibliotekę i dowiedziały się, czym
różni się ona od księgarni. Zapoznały się z różnorodnymi
książkami (książki-zabawki, z ruchomymi i rozkładanymi
elementami, kilkustronicowe bajeczki, wielkie i małe
książeczki) a także poznały budowę książki. Bardzo
spodobały się im kolorowe i bogato ilustrowane książeczki,
które z chęcią oglądały. Dowiedziały się też, dlaczego nie
należy niszczyć książek i w jakich sytuacjach mogą one ulec

uszkodzeniu. Zwiedziły także pomieszczenia biblioteczne.
Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały pamiątkowe zakładki

do książek. Spotkanie odbywało się w miłej, pełnej
uśmiechów i wrażeń atmosferze. Dla wielu przedszkolaków,
była to pierwsza wizyta w "domu książek", ale na pewno nie
ostatnia. (a)

Nr 6
Porady rolnicze

Od 1 czerwca do 1 sierpnia br. rolnicy mogą składać
do kierowników biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie wsparcia
na zalesienie w ramach działania "Inwestycje w rozwój
obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów". Rok 2016
jest drugim rokiem, w którym rolnicy mogą ubiegać się
o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach PROW
2014-2020. Istotne jest to, że w tegorocznym naborze
nastąpiły zmiany w przepisach ułatwiające skorzystanie z tej
formy pomocy. Najważniejsze z nich to:
* możliwość otrzymania pomocy na zalesienie do
nieużytków;
* zmiana definicji kompleksu leśnego,
* w przypadku, gdy gmina na terenie, której są położone
grunty przeznaczone do zalesienia lub grunty z sukcesją
naturalną nie ma opracowanego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, rolnik może
dołączyć do wniosku o sporządzenie planu zalesienia
decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
określającej grunty przeznaczone do zalesienia;
* możliwość złożenia zmiany do wniosku o przyznanie
wsparcia na zalesienie:
* w wyniku, której nastąpi zwiększenie pomocy lub która
wpłynie na spełnienie kryteriów wyboru operacji, najpóźniej
21 dni przed terminem podania do publicznej wiadomości, na
stronie internetowej administrowanej przez Agencję,
informacji o kolejności przysługiwania wsparcia na zalesienie
(najpóźniej 21 dni przed 1 października br.),
* do dnia poprzedzającego dzień, w którym rolnik został
powiadomiony przez Agencję o zamiarze przeprowadzenia
kontroli na miejscu lub wizyty;
* zmniejszenia wsparcia na zalesienie, w przypadku, gdy
rolnik nie wypełni obowiązku poinformowania opinii
publicznej, o korzystaniu przez niego z pomocy EFRROW,
przez umieszczenie w widocznym miejscu w terminie 30 dni
od dnia wykonania zalesienia tablicy informacyjnej obowiązek dotyczy tylko takiej inwestycji, która przekroczy
równowartość 50.000 euro;
* brak obowiązku posiadania przez rolnika świadectw
pochodzenia sadzonek.
Wysokość wsparcia, które można uzyskać na posadzenie
lasu wynosi od 5 tys. zł do 7, 6 tys. zł na hektar i jest
uzależniona m.in. od gatunków posadzonych drzew
i nachylenia terenu. Dodatkowe pieniądze można otrzymać
za zabezpieczenie uprawy leśnej przed zwierzyną. Jeżeli
posadzony las zostanie ogrodzony, rolnik otrzyma
dodatkowo 8, 82 zł za metr bieżący ogrodzenia, natomiast
stosując zabezpieczenie w postaci trzech palików może
liczyć na dodatkową pomoc w wysokości 1132 zł/ha.
Zanim rolnik zdecyduje się na skorzystanie z takiej pomocy
powinien sprawdzić w swoim urzędzie gminy, czy w planie
zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy, nie ma przeciwwskazań do zalesienia tego gruntu.
Jeżeli nie ma takich przeszkód, wówczas rolnik powinien
złożyć do nadleśniczego wniosek o sporządzenie planu
zalesienia. Kopia planu stanowi załącznik do wniosku
o przyznanie wsparcia na zalesienie. Wszystkie wnioski

o przyznanie wsparcia poddawane zostaną ocenie
punktowej. Punkty można otrzymać m.in. za zalesienie
gruntów:
* położonych przynajmniej w części na korytarzach
ekologicznych,
* położonych przynajmniej w części na gruntach
zagrożonych erozją wodną,
* przylegających przynajmniej w części do śródlądowych
wód powierzchniowych,
* które przynajmniej w części są o nachyleniu powyżej
12 stopni,
* przylegających przynajmniej w części do lasu lub obszaru
zalesionego,
* położonych przynajmniej w części w województwie
o lesistości poniżej 30%.
Otrzymane punkty są sumowane i na tej podstawie
tworzona jest lista określająca kolejność przysługiwania
wsparcia na zalesianie. Im więcej punktów uzyska dany
wniosek tym wyżej znajdzie się na tej liście. Kolejność
przysługiwania pomocy zostanie podana do publicznej
wiadomości przez prezesa ARiMR 1 października br. na
portalu internetowym agencji. Po pozytywnej weryfikacji
wniosku, rolnik otrzyma postanowienie o spełnieniu
warunków do przyznania pomocy na zalesienie i o ocenieniu
wniosku, na co najmniej 6 pkt i może wówczas przystąpić do
sadzenia lasu. (a)

Zbliżający się koniec roku szkolnego jest okazją do
podsumowań skuteczności nauczania. W tegorocznym
sprawdzianie uczniów klas szóstych SP w Ciciborze Dużym
okazała się najlepsza w powiecie bialskim. Przoduje
wśród szkół podstawowych, w których sprawdzian pisało
co najmniej 12 uczniów. Szkoła osiągnęła wynika powyżej
67 proc. Gratulujemy. (g)
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Szkoła Podstawowa w Hrudzie

18 maja w SP im. Bł. Męczenników Podlaskich
obchodzono święto szkoły. W tym roku grupa przedszkolna,
uczniowie z wychowawcami, a także kilkoro rodziców
wybrali się do Pratulina, aby uczcić pamięć unitów.
Organizatorami wycieczki byli: dyrektor Jacek Kisiel
i ks. Piotr Zasuwik, wikary parafii Pratulin, zatrudniony
w szkole w Hrudzie. Po mszy świętej w kościele parafialnym
liczna grupa wyruszyła do Pratulina. Na miejscu przywitali
ich: proboszcz ks. Jacek Guz i wikary ks. Piotr Zasuwik.
W kościele p.w. św. Piotra i Pawła pani przewodnik
ciekawie opowiedziała historię prześladowanych unitów
pratulińskich. Wielu znało tę opowieść, ale chętnie jej
wysłuchano i młodzi przypomnieli sobie niektóre fakty.

Później można się było pomodlić i ucałować relikwie
Błogosławionych Męczenników. Z kościoła trasa wiodła do
drewnianego kościółka, który został zbudowany na
fundamentach dawnego kościoła unickiego. Tam
przeniesiono szczątki unitów i umieszczono po lewej
stronie głównego ołtarza, gdzie znajduje się oryginalny
krucyfiks trzymany przez unitów podczas krwawych
wydarzeń. Po ciekawej lekcji historii uczestnicy wycieczki
udali się na posiłek, który czekał przy ognisku. Na deser
księża – gospodarze poczęstowali lodami. Wolny czas
wykorzystany został na spacery po okolicznym terenie, gry
i zabawy na boisku i wesołe pogawędki przy ognisku. To
miłe spotkanie długo zapadnie wszystkim w pamięci. (a)

Szkoła Podstawowa w Grabanowie

25 maja br. w społeczność szkolna w towarzystwie
dorosłych bawiła się na jedynym w swoim rodzaju festynie
rodzinnym Rozpoczął się on koncertem z życzeniami dla
mam i tatusiów w wykonaniu uczniów wszystkich klas.
Dzieci miały okazję wręczyć rodzicom upominki
szczególne, bo wykonane własnoręcznie. Dzięki
funduszom Rady Rodziców, uczniowie mogli bawić się na
dmuchanych zjeżdżalniach. Chętni degustowali: potrawy
z grilla, kolorową watę cukrową, popcorn i słodkie
napoje. Wolontariusze zdobili farbkami dziecięce buzie
i organizowali zabawy integracyjne. Rodzice wraz dziećmi

mieli okazję sprawdzić umiejętności szachowe w turnieju
prowadzonym systemem symultanicznym. Udały się
rodzinne konkurencje sportowe m.in. unihoc, strzały do
bramki, boule, rzuty do kosza i krykiet. Emocje wywołały
mecze piłki nożnej i siatkówki drużyn mieszanych,
w których zawodnikami byli dorośli i dzieci. Wszyscy, którzy
zaliczyli 8 konkurencji wzięli udział w losowaniu ciekawych
nagród ufundowanych przez sponsorów. Na festyn przyszło
wielu mieszkańców Grabanowa i okolic z pociechami, które
nie są jeszcze uczniami. Pogoda była piękna, więc i humory
dopisywały. (a)

