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Kalendarium
5 stycznia
Podczas dorocznej gali Dobre, bo bialskie, organizowanej
przez starostę bialskiego Mariusza Filipiuka, instruktor
GOK z Hruda Jolanta Zając została uhonorowana medalem
Zasłużona dla powiatu bialskiego. W uroczystości
uczestniczył wójt Wiesław Panasiuk.
6 stycznia
Wójt Wiesław Panasiuk wziął udział w dorocznym
spotkaniu opłatkowym PSL w Białej Podlaskiej. Spotkanie
było okazją do złożenia sobie najlepszych życzeń
w gronie członków i sympatyków PSL. Z okolicznościowym
programem jasełkowym wystąpiły na nim połączone zespoły
Barwinek ze Styrzyńca i Zorza z Cicibora Dużego.
8 stycznia
Około dwustu osób gościło na dorocznym spotkaniu
przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie, jakie odbyło się
w Wyższym Seminarium Duchownym w Nowym Opolu.
Wzięli w nim udział: samorządowcy, przedsiębiorcy, politycy
i ludzie kultury. Spotkania takie odbywają się od szesnastu lat
i łączą element formacyjny z podziękowaniem za owocną
współpracę z rozgłośnią Katolickiego Radia Podlasie. W tym
roku przedmiotem krótkiej biblijnej reﬂeksji był fragment
Ewangelii o rozmnożeniu chleba. Tegoroczne spotkanie było
na swój sposób wyjątkowe. Wiele osób miało pierwszą
okazję spotkać nowego dyrektora Katolickiego Radia
Podlasie, ks. dr Andrzeja Sochala. Dziękował on
poprzednikowi i zapewnił zebranych o ciągłości misji Radia.
Z okolicznościowymi życzeniami kierowanymi do ks. biskupa
ordynariusza Kazimierza Gurdy wystąpił wójt Wiesław
Panasiuk.
14 stycznia
W całym kraju grała Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. Rodacy okazali się bardzo hojni. Wśród
wolontariuszy kwestujących na ulicach naszej gminy nie
zabrakło uczniów z czterech szkół. Tradycyjnie już w hali
sportowej w Ciciborze Dużym udało się zorganizować mecz
słodkich serc połączony z kwestą i licytacją gadżetów WOŚP.
Ogółem w gminie udało się zebrać blisko 7 tys. zł. Relację
z wydarzenia zamieszczamy na stronie 4 i 5.
18 stycznia
Wójt Wiesław Panasiuk i zastępca wójta Adam Olesiejuk
zaszczycili obecnością obchody Dni Babci i Dziadka
w ortelskiej szkole. Dzieci przygotowały bogaty program
artystyczny. Uczniowie oddziału przedszkolnego oraz klas
I-II przedstawili Jasełka. Natomiast chór szkolny przypomniał
najpiękniejsze kolędy. Atrakcją było niecodzienne widowisko
"Mam talent", w którym uczniowie z klas III-VII śpiewali
piosenki i recytowali wiersze dedykowane babciom
i dziadkom. Występy oceniało uczniowskie jury.
20 stycznia
Do hali sportowej w Kraśniku przybyło blisko dwa tysiące
ludowców z całej Polski. Był tam również wójt Wiesław
Panasiuk. Motywem konwencji samorządowej było hasło
"Samorząd to ludzie", ponieważ to samorządność daje
gwarancję decydowania o własnych sprawach wspólnotom
małych ojczyzn. Żeby samorządy były bardziej przyjazne
rodzinie, ludowcy chcą zapewnić darmową komunikację
dzieciom i darmowe żłobki. Celem przyjaznego samorządu
jest też zaoferowanie ziemi za złotówkę młodym rodzinom,
dwuletniej gwarancji zatrudnienia absolwentom szkół do lat
30 i tanich mieszkań na wynajem. Aby wieś była ostoją
rolnictwa proponuje się ziemię dla młodych rolników,
regionalne programy rolne i podwyżkę dopłat do paliwa
rolniczego.
21 stycznia
W Domu Pomocy Społecznej w Kozuli miało miejsce

Integracyjne Noworoczne Kolędowanie. Spotkanie
przygotowane zostało przez Zarząd Stowarzyszenia
Wsparcia Społecznego "Stokrotka" oraz wspólnotę
mieszkańców i pracowników DPS. Wśród zaproszonych
gości znaleźli się przedstawiciele duchowieństwa, władz
powiatu oraz sekretarz gminy Biała Podlaska Grażyna
Majewska. Wydarzenie rozpoczęło się od mszy świętej.
Następnie przybyli goście obejrzeli Jasełka, przygotowane
przez mieszkańców i pracowników domu. W przedstawienie
włożyli mnóstwo serca i zaangażowania, a ich aktorskie
i wokalne umiejętności były długo oklaskiwane. Klimat
bożonarodzeniowego świętowania udzielił się niemal całej
publiczności, która ochoczo włączyła się do kolędowania.
23 stycznia
Sołtysi z gmin powiatu bialskiego wzięli udział w spotkaniu
noworocznym, które odbyło się w sali widowiskowej przy
ul. Brzeskiej 41. Zebranych gości przywitał gospodarz
spotkania starosta bialski Mariusz Filipiuk, który
podsumował krótko ubiegły rok, dziękując jednocześnie
gospodarzom za ich ciężką pracę w rolnictwie. Po
życzeniach noworocznych sołtysi mogli wysłuchać dwóch
prelekcji. Pierwszą, na temat nowego prawa wodnego
i utrzymywania urządzeń melioracji i drugą dotyczącą
występowania kornika ostrozębnego w lasach prywatnych.
26 stycznia
Władze naszej gminy uczestniczyły w szkolnych
obchodach Dni Babci i Dziadka w Sitniku. Uczniowie pod
kierunkiem Justyny Sikorskiej przygotowali efektowny
program dedykowany seniorom i samodzielnie wykonane
laurki. Integralną częścią uroczystości w klubie kultury GOK
był słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
27 stycznia
Przedstawiciele władz samorządowych gminy Biała
Podlaska i Zalesie, a także członkowie Zarządu Gminnego
ZOSP i prezesi jednostek strażackich przybyli do Husinki
na przekazanie druhom samochodu bojowego pozyskanego
z Kijowca. Uroczystość zbiegła się z jubileuszem 90 - lecia
istnienia jednostki.
30 stycznia
Obradowała Rada Gminy. Relację zamieszczamy na str. 3.
(g)

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. art. 21 ust. 2 pkt. 9,
art. 38 oraz art. 85 ust. 3 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 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.) wójt gminy Biała Podlaska
zawiadamia, o wydaniu w dniu 16 stycznia 2018 r. decyzji
odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań
realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy
trzody chlewnej w ilości 917,71 DJP, zlokalizowanej na
działce nr 402/3, w miejscowości Roskosz, gmina Biała
Podlaska, planowanego do realizacji przez Gospodarstwo
Rolne Karol Bąk, Roskosz 36, 21-500 Biała Podlaska.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym
z uzgodnieniem warunków realizacji przedsięwzięcia
określonych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Lublinie, oraz opinią w zakresie warunków
realizacji przedsięwzięcia wydaną przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej
można zapoznać się w Urzędzie Gminy Biała Podlaska,
pokój nr 7, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek,
wtorek, środa, piątek od 7.30 do 15.30, czwartek od 8 do
16, tel. (83) 343-49-50 wew. 169. (x)
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Str. 3

Z obrad samorządu

33. sesja Rady Gminy zwołana na 30 stycznia br.
rozpoczęła się od wręczenia aktów nominacyjnych dwóm
nauczycielkom PG w Ciciborze Dużym: Teresie Stańczuk
i Katarzynie Filipuk. Obie panie złożyły ślubowanie
i otrzymały od wójta Wiesława Panasiuka akty na stopień
nauczyciela mianowanego.

z dotacji unijnej, jaką Urząd Marszałkowski przyznał gminie
w roku ubiegłym. Zmiany w budżecie dotyczą też funduszu
sołeckiego w sześciu miejscowościach: Ciciborze Dużym,
Kaliłowie, Ortelu Książęcym Drugim, Porosiukach
i Rakowiskach, gdzie w związku z programem ministerstwa
sportu, budowane będą siłownie. Koszt jednej siłowni wynosi

Dwie pierwsze uchwały dotyczyły kryteriów z liczbą
punktów oraz dokumentów potwierdzających je kandydatów
do klas pierwszych oraz przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w gminnych placówkach oświatowych.
Uchwały mają związek m.in. z otwieranym we wrześniu br.
przedszkolem samorządowym w Rakowiskach. Będzie ono
mogło przyjąć od 90 do 100 dzieci. Obie uchwały przyjęte
zostały jednogłośnie. Radni uchwali też obowiązkowy
wymiar godzin dla niektórych nauczycieli. Pedagodzy
szkolni, psycholodzy, logopedzi i terapeuci mają pracować
20 godzin w tygodniu, natomiast doradcy zawodowi 22
godziny w tygodniu. Radni wyrazili też zgodę na udzielenie
dotacji Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dokudowie,
w wysokości 114 proc subwencji oświatowej na każdego
ucznia. Chodziło o dodatkowe 50 tys. zł, bez których szkoła
miałaby poważne kłopoty ﬁnansowe. Dotacja ważna jest od
1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
Przedstawicielka GOPS poinformowała radę o zmianie
wielkości stawek godzinowych za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne. Zatwierdzona została nowa stawka 13,70 zł
za godzinę. Z kolei kierownik referatu rolnego Waldemar
Danieluk przedstawił propozycję zbycia działki gminnej
w Czosnówce. Działka rolna za torami o powierzchni
66 arów zostanie sprzedana rolnikowi mającemu grunty
w sąsiedztwie tejże działki.
Natomiast skarbnik gminy Krzysztof Radzikowski
omówił zmiany w budżecie gminy na rok bieżący. Mają one
charakter porządkujący przychody i wydatki. Najważniejszą
zmianą jest dołożenie 166 tys. zł do montażu 537 instalacji
solarnych w miejscowościach gminnych. UG ogłosił
przetarg, w którym startowały cztery ﬁrmy. Najtańsza z proponowanych ofert była o 3,5 proc. wyższa od funduszy
zakładanych na montaż solarów. Radni wyrazili zgodę na
podwyższenie kosztów tej inwestycji, aby nie ogłaszać
ponownego przetargu. Montowanie urządzeń OZE
rozpocznie się niebawem, a rolnicy muszą liczyć się z nieco
większymi opłatami z tego tytułu. Pierwotnie montaż solaru
miał kosztować użytkownika 2500 zł. Po korekcie,
w zależności od ilości montowanych paneli, koszty wyniosą
od 3 do 3,5 tys. zł. Jednak gros kosztów pokrytych zostanie

50 tys. zł, a sołectwa zdeklarowały własny wkład ﬁnansowy
do tego przedsięwzięcia. Wraz ze zmianami w budżecie
gminy przyjęte zostały poprawki w wieloletniej prognozie
ﬁnansowej gminy.
O sprawach bieżących informował radnych wójt Wiesław
Panasiuk. Na początek zwrócił uwagę na kłopotliwą sytuację
samorządu, powstałą po ubiegłorocznej, odmownej decyzji
środowiskowej w Worońcu. Inwestor planujący rozbudowę
chlewni w bliskim sąsiedztwie bloków mieszkalnych
zaskarżył decyzję wójta do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego, które w szybkim tempie uchyliło tę decyzję
i nakazało ponowne rozpatrzenie albo odwołanie się do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Po konsultacji
z prawnikami przyjęto, że wyjściem z patowej sytuacji może
być odwołanie się od decyzji SKO przez wspólnotę
mieszkańców Worońca. Ten sam inwestor złożył wniosek
o zgodę na budowę 4 obiektów w Roskoszy z przeznaczeniem ich na tucz blisko 7 tys. loch i warchlaków.
Propozycja spotkała się z ostrymi protestami mieszkańców
Roskoszy, Grabanowa, Julkowa i Cicibora Małego.
Interweniowało też wojsko, utrzymujące, że tego typu obiekty
hodowlane nie mogą być wznoszone w tak bliskiej odległości
od radarów. Wójt wydał ponownie odmowną decyzję
środowiskową (publikujemy ją na str. 2), ale można być
pewnym jeszcze jednego zaskarżenia jej do SKO. Nie
istnieje ustawa odorowa, która zabroniłaby inwestorom
wznoszenie chlewni w odległości 1,5 km od osiedli
mieszkaniowych, co prowadzi do kuriozalnych wręcz
sytuacji.
Wójt zapowiedział też powstanie nowej hurtowni
w Woskrzenicach Dużych. Niestety nowi inwestorzy borykają
się z wyjazdem z posesji na trasę E- 30. Specjalnie dla nich
trzeba będzie budować drogę serwisową od lasu w Holi do
zajazdu Kalina w Woskrzenicach Dużych. Spore
zainteresowanie wywołała zapowiedź zmian w ordynacji
wyborczej do samorządów.
Natomiast wiceprzewodnicząca rady Agnieszka Sęczyk
przedstawiła zmiany, jakie obowiązywać będą w tym roku
przy składaniu wniosków o dotacje rolnicze. Mają mieć one
jedynie charakter elektroniczny. (g)
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Zagrała orkiestra serc

Po raz 26. zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
wyzwalając niezbadane pokłady ludzkiej życzliwości. Kwota
ponad 81 mln zł, jakie udało się zebrać w ulicznych kwestach

Dowhun z kl. III a, Paulina Kisiel z kl. III a, Kacper Wasiluk
z kl. III a, Adrian Kokoszka z kl. III a, Angelika
Skwierczyńska z kl. III b, Klaudia Siluk z kl. III b, Bartosz
Stepczuk z kl. III b, Martyna Krasucka z kl. II c oraz Martyna
Sidoruk z kl. II c zdołali zgromadzić 1461 zł. Kolejny raz

Trwa licytacja gdażetów
i orkiestrowych aukcjach świadczy o niesłabnącym kręgu
ludzi dobrej woli gotowych pomagać noworodkom. Akcja nie
ominęła naszej gminy. Na ulicach Białej Podlaskiej, Cicibora
Dużego, Łukowców, Sitnika i Swór 14 stycznia kwestowało
26 wolontariuszy z 4 szkół. Udało im się zgromadzić
w puszkach prawie 7 tys. zł

Wolontariusze z Cicibora Dużego
kwestowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Sitniku, którzy
w tym roku ustanowili rekord gminy. Wolontariuszami było

Wolontariusze z Sitnika
Szkołę Podstawową w Ciciborze Dużym reprezentowały
uczennice klasy szóstej: Maryna Skubisz, Julia Hawryluk,
Zuzanna Goździołko i Weronika Gozdal. Udało im się
zebrać do puszek 1480 zł. Dziewczęta kwestowały pod
opieką Agnieszki Hałabudy. Nieco liczniejsze było grono
wolontariuszy z PG w Ciciborze Dużym, którzy zbierali pod
opieką Katarzyny Filipiuk i Marty Przywuskiej. Żaneta

Jagódki z Cicibora Dużego
6 uczniów z VII klasy: Martyna Burda, Patrycja Chojecka,
Karolina Demianiuk, Bartosz Golian, Paweł Kalużny,
Bartłomiej Liniewicz oraz nauczycielka, Justyna Sikorska.
Udało im się zebrać 22660 zł.

Rodzinne zdjęcie uczestników meczu słodkich serc
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Z zaangażowaniem kwestowała siódemka gimnazjalistów
ze Swór: Hubert Urbaniuk (rekordowa kwota 545,02 zł),
Dawid Zając, Jacek Gryta, Marta Romaniuk, Amelia
Bagłaj, Aleksandra Dmitrowicz i Emilia Werbińska.
Reprezentanci Swór zgromadzili 1734 zł 80 gr.
Mecz gorących serc
Wzorem poprzednich lat Gminny Ośrodek Kultury wraz
z dyrekcjami SP i PG w Ciciborze Dużym zorganizowali
w ciciborskiej hali sportowej mecz gorących serc z licytacją
orkiestrowych gadżetów, na które złożyły się:
koszulki, kubeczki, zestawy promocyjne PSW,
pendrive, zegary ścienne, haftowane serwety
i obrazy oraz albumy fotograﬁczne.
Czterogodzinną imprezę z udziałem sporej
ilości widzów prowadził Mariusz Maksymiuk
z Radia Biper. Aż siedem 3-osobowych drużyn
rozgrywało zacięte mecze w mini siatkówce. Do
rywalizacji stanęły zespoły: Urzędu Gminy Biała
Podlaska, Dyrektorów szkół gminnych,
Samorządu studenckiego PSW, Policji,
Elremetu, ﬁrmy Ship Center oraz sołectwa
Pojelce.
Zwyciężyła ekipa Ship Center. Drugie miejsce
zdobyli Dyrektorzy szkół, a trzecie Policja.
Najlepsze drużyny otrzymały puchary,
a pozostali okolicznościowe statuetki.
Nie zabrakło urozmaiconej części
artystycznej. Wystąpili w niej: laureaci konkursu piosenki
o Srebrny klucz wiolinowy, czyli Piotr Karmasz i Emilia
Stefaniuk z Woskrzenic Dużych, Wiktoria Szczepanowska
ze Sławacinka Starego, ciciborskie gimnazjalistki Ola
Bartoszek i Wiktoria Chmielewska oraz 21-osobowy

Wasze Ekscelencje! Szanowni Państwo!
Spotkania noworoczne stanowią zazwyczaj okazję
swoistego bilansu. Koniec starego i początek nowego roku
skłaniają do reﬂeksji nad tym, co minęło, ale i do
zastanowienia się nad przyszłością. Jesteśmy przekonani,
że dla nas wszystkich zaangażowanych w życie
samorządowej wspólnoty to także czas wyznaczania nowych
celów. Pełnimy niezwykle istotną rolę w lokalnej
społeczności. Przypominamy, że dialog społeczny
i solidarność są podstawowymi wartościami, na których
można budować nie tylko lepszy dom i jego okolicę, ale też
lepszą Polskę. Czujemy się dowartościowani i dumni,
że dostojni biskupi i księża zechcieli się z nami spotkać na
corocznym połamaniu się opłatkiem z samorządowcami
diecezji siedleckiej. Opłatek łamie się zawsze z najbliższymi
i takimi chcemy być dla naszych biskupów. Dziękujemy,
że ksiądz biskup wspiera nasze starania bycia dobrymi
gospodarzami i nam błogosławi.
Bycie wójtem, burmistrzem, prezydentem to ogromne
wyzwanie i zarazem zobowiązanie. To ciągły obowiązek
obywatelskiego uczestnictwa w rozwiązywaniu spraw
wspólnych, dostrzegania problemów innych ludzi, często
słabszych i zagubionych. Od lat towarzyszą naszym
działaniom słowa błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki
"Bez względu na to, jaki wykonujesz zawód, jesteś
człowiekiem". Podejmując decyzje dotyczące miast i gmin
staramy się przede wszystkim kierować dobrem jego
mieszkańców, ich potrzeb, oczekiwań i perspektyw rozwoju.
Niejednokrotnie przeżywaliśmy trudne chwile, pojawiały się
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zespół Jagódki ze Szkoły Podstawowej w Ciciborze Dużym.
Zaprezentował on cztery popisowe utwory: "Papierowe
serduszka", "Na naszą nutę", "Uwieziony ptak"
i "Krasnoludki". W przerwach między występami i meczami
M . M a k s y m i u k l i c y t o w a ł g a d ż e t y. N a j w i ę k s z y m
powodzeniem cieszył się zestaw zegara ściennego i albumu
fotograﬁcznego Jarosława Domańskiego, który osiągnął
kwotę 400 zł. Ogółem z aukcji gadżetów udało się
zgromadzić 1228 zł.

Uczestnicy meczu z pucharami
Kto przyszedł do hali sportowej nie żałował. Dzieci miały
do dyspozycji dmuchane miasteczko, a dorośli efektowną
wystawę fotograﬁczną dokumentującą dwadzieścia pięć
edycji WOŚP w Białej Podlaskiej. (g)

problemy, których rozwiązanie wymagało od nas niemało
wysiłku. Ale dzięki woli dialogu potraﬁliśmy znaleźć
kompromis, udowodnić sceptykom i krytykom, że możemy
realizować ambitne projekty poprawiające jakość życia
w gminach.
Korzystając z okazji pragniemy serdecznie podziękować
Jego Ekscelencji biskupowi Kazimierzowi Gurdzie oraz Jego
Ekscelencji biskupowi Piotrowi Sawczukowi, którzy wnieśli
i wnoszą nieoceniony wkład w życie diecezji siedleckiej. Tak
piękne gesty prawdziwych przyjaciół są dla nas niezwykle
ważne. Utwierdzają nas samorządowców w przekonaniu
obrania właściwej drogi życiowej - zaangażowania i pracy na
rzecz dobra naszych małych ojczyzn.

Czcigodni księża biskupi, dostojni goście!
Serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę, za
ogromne wsparcie i solidarność. Mamy nadzieję, że to, co
udało nam się osiągnąć razem w minionym roku, ulepszymy
jeszcze w roku 2018. Przed nami wielki jubileusz 100.
rocznicy odzyskania niepodległości oraz 200. rocznicy
powstania diecezji siedleckiej. Będziemy aktywnie włączać
się w te obchody. Naszą wspólną troską jest, aby te wielkie
rocznice były owocnie przeżywane i historycznie dobrze
oceniane. Księżom biskupom życzymy dużo zdrowia i sił na
każdy dzień, światła Ducha Świętego i bożych łask
w przewodzeniu ludu Podlasia. Niech radość i pokój Świąt
Bożego Narodzenia towarzyszy wszystkim przez cały nowy
2018 rok.
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W poprzednim numerze WG pisaliśmy, że samorząd gminy
Zalesie przekazał jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej
w Husince wóz bojowy. Ten gest jest przykładem dobrej
współpracy między samorządami powiatu bialskiego.
W naszej gminie działa 12 jednostek OSP, w których

sprawozdawczo-wyborczym, udział wzięli zaproszeni
goście: wójtowie Wiesław Panasiuk i Jan Sikora, zastępca
komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
w Białej Podlaskiej brygadier Marek Chwalczuk, ks. Henryk
Jakubowicz, powiatowy kapelan strażaków, urzędnicy,

sumiennie służy około 504 strażaków. Wójt Wiesław
Panasiuk stwierdził, że przekazany wóz w dużym stopniu
wzmocni ochronę przeciwpożarową rejonu objętego przez
OSP w Husince.
27 stycznia remizą OSP w Husince miało miejsce
uroczyste przekazanie pojazdu. – Długo zabiegaliśmy o ten
samochód. Dziś spełniają się moje marzenia – podkreślał
wzruszony Zbigniew Turski, prezes zarządu OSP. Ten
ważny dla jednostki moment zbiegł się z obchodami 90-lecia
jej istnienia.
W ceremonii przekazania pojazdu, połączonej z zebraniem

członkowie zarządu gminnego ZOSP, prezesi okolicznych
jednostek i strażacy. Po otwarciu uroczystości prezes
oddziału gminnego ZOSP Wiesław Panasiuk wręczył
na ręce prezesa OSP akt przekazania samochodu
pożarniczego, wraz z najlepszymi życzeniami. Auto
poświęcone zostało przez ks. Henryka Jakubowicza. OSP
w Husince liczy 17 aktywnych członków. Jej naczelnikiem
jest Piotr Kozik. Samochód wydatnie wzmocni rejon
w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Po uroczystości
przekazania wozu strażackiego, miało miejsce walne
zebranie sprawozdawcze za rok 2017. (a)

Minister środowiska Henryk Kowalczyk zapowiada wprowadzenia zmian
do Prawa łowieckiego. Przeciwko tym zmianom protestują rolnicy. Uważają
że nowela prawa "jest antypolska, antyrolnicza i antymyśliwska".
19 stycznia w siedzibie resortu środowiska z inicjatywy ministra Henryka
Kowalczyka odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące zmian w Prawie
łowieckim. Brali w nim udział przedstawiciele: rolników oraz ministerstwa
rolnictwa, środowisk ekologicznych, Polskiego Związku Łowieckiego, posłowie
oraz nowy szef Lasów Państwowych Andrzej Konieczny.
Minister środowiska zadeklarował, że resort przygotuje zmiany do
nowelizowanej obecnie ustawy Prawo łowieckie. Minister Kowalczyk przyznał,
że obecne Prawo łowieckie jak i jego nowelizacja, budzi wiele emocji. Ścierają
się różne, często sprzeczne interesy rolników, ekologów i myśliwych. "Mam
nadzieję, że zmiany będą rozwiązaniem kompromisowym dla wszystkich
środowisk" – powiedział Kowalczyk.
Biorący udział w spotkaniu przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych (OPZZRiOR)
Sławomir Izdebski ocenił, że obowiązujące przepisy są przestarzałe, a nowela
tego prawa "jest antypolska, antyrolnicza i antymyśliwska". Rolnicy dodawali,
że obowiązujące prawo praktycznie wywodzi się z czasów dekretu Bieruta.
Zdaniem Izdebskiego obowiązujący system odszkodowań łowieckich nie
sprawdza się, ponieważ nie pokrywa strat, jakie ponoszą rolnicy. Posłanka
Anna Paluch (PiS) przewodnicząca podkomisji zajmującej się projektem noweli
Prawa łowieckiego, odpowiadając rolnikom, przypomniała, że w przyjętych
poprawkach do projektu znalazł się przepis, który powoduje, że w sprawach
odszkodowawczych myśliwi nie będą sędziami we własnej sprawie. (a)

Nie jest tajemnicą, jaką funkcję na wsi
pełni sołtys. Jako przedstawiciel lokalnej
władzy ma pierwszy kontakt z miejscową
społecznością. Czytelnicy portalu
Biała24 po raz trzeci będą mogli
zdecydować, kto zasłużył na miano
Super Sołtysa. 25 stycznia ruszył
konkurs, którego rozstrzygnięcie nastąpi
w początkach marca. W dwóch edycjach
zwyciężali sołtysi z gminy Biała
Podlaska. Najpierw Mieczysław
Popławski z Rakowisk, potem Bogdan
Liniewicz z Sitnika. Warto podtrzymać
tradycję i uhonorować ludzi aktywnych,
dbających o wizerunek swojej
miejscowości. Od głosów (a właściwie
przesłanych sms-ów) mieszkańców
zależeć będzie kto w tym roku zostanie
laureatem. Dobrze by było, gdyby
w 2018 r. zwyciężył sołtys z naszej
gminy. (g)
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Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym

Przypadające w styczniu Dni Babci i Dziadka są
szczególną okazją do wyrażenia wdzięczności za trud
i oddanie oraz podziękowania za otrzymane od nich dobro.

kolejne wystąpienia: dzieci z punktu przedszkolnego, klasy
I oraz II. Najmłodsi recytowali wzruszające wiersze i śpiewali
okolicznościowe piosenki, wyrażające wdzięczność
kochanym babciom i dziadkom. Istotnym punktem imprezy
okazała się inscenizacja przygotowana przez uczniów
klasy III. Dzieci przedstawiały zabawne scenki, wcielając się
w niełatwe role babć oraz dziadków. Po wspólnie
odśpiewanym "100 lat" szanownym gościom złożone zostały
życzenia i wręczono słodkie upominki. Atmosfera spotkania
należała do wyjątkowo udanych. (a)

Taka idea przyświecała spotkaniu
zorganizowanemu przez uczniów
Szkoły Podstawowej w Ciciborze
Dużym pod kierunkiem nauczycieli
Agnieszki Hałabudy oraz
Honoraty Niebrzegowskiej.
Uroczystość miała miejsce 23
stycznia w świetlicy wiejskiej.
Zaproszeni dziadkowie i babcie
przybyli w licznym gronie, aby
podziwiać popisy artystyczne
swoich wnucząt. Z myślą
o kochanych gościach przygotowano poczęstunek i urozmaicony
program artystyczny. Spotkanie
rozpoczęło się od występu
tanecznego uczniów klasy IV.
Pięknym tańcem zapowiedzieli

Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym

Tradycyjnie, tuż przed feriami zimowymi grono
pedagogiczne organizuje w szkole zabawę karnawałową,

stwarzającą okazję wielu uciech. W tym roku dzieci z Cicibora
Dużego bawiły się na balu u Pani Zimy, przygotowanym
w baśniowej scenerii, przy pięknej muzyce. Pani Zima
i towarzysząca jej asystentka Śnieżynka zaproponowały
dzieciom mnóstwo zabaw i zaskakujących konkursów.
Doroczna impreza została podzielona na dwie części. Grupa

młodszych uczniów bawiła się od godziny 9, natomiast starsi
rozpoczęli tańce o godzinie 15.30. Najmłodsi nie zawiedli
pomysłowością. Dzięki wsparciu zapobiegliwych rodziców
na balu nie zabrakło: księżniczek, piratów, czarodziejek,

małych lekarzy, tygrysów a nawet żółwi Ninja. Stroje były
przepiękne, więc wszystkie dzieci otrzymały atrakcyjne
upominki. Zabawę uprzyjemnił pyszny poczęstunek
przygotowany przez Radę Rodziców. Uczestnicy zimowego
balu mogli skorzystać ze świetnie zaopatrzonej kawiarenki
serwującej ciasta i napoje. Ten bal z niespodziankami na
długo zapadnie dzieciom w pamięć. (a)
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Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych

Dzień Babci i Dziadka to jedne z najmilszych
i najsympatyczniejszych świąt w kalendarzu. Mają one

trudno było rozpoznać uczniów. Rodzice zadbali o wspaniałe
stroje i przebrania, które dostarczały emocji, budziły

w Polsce tradycję liczącą ponad pół wieku. Pojawiły się,
bowiem już w latach 60. O ile jednak nie sposób dokładnie
ustalić, kto i kiedy ustanowił Dzień Babci i Dziadka, o tyle
istnieje pewność, że honorują one osoby, które ze wszech
miar na to zasługują. Dlatego 21 stycznia br. w szkole
w Woskrzenicach Dużych odbył się bal
karnawałowy połączony z obchodami
Dnia Babci i Dziadka. Na uroczystość
tłumnie przybyli zaproszeni goście –
babcie i dziadkowie, sekretarz gminy
Grażyna Majewska, radny gminy
Marek Sawczuk i prezes OSP
Woskrzenice Małe Tomasz Cydejko.
Po powitaniu gości przez dyrektor
Annę Maksymiuk rozpoczął się
koncert w wykonaniu uczniów
i przedszkolaków. Dzieci
zaprezentowały umiejętności
aktorskie oraz wokalne. Wiele emocji
wzbudziła polka wykonana przez
uczniów z koła tanecznego oraz
występ przedszkolaków. Chór szkolny
wyśpiewał czcigodnym seniorom
najlepsze życzenia, wywołując
serdeczny, pełen tkliwości uśmiech na ich twarzach. Do
życzeń dołączyła się sekretarz gminy Grażyna Majewska,
życząc seniorom dużo zdrowia, długich lat życia i pociechy
z wnucząt. Tegoroczna zabawa karnawałowa wzbudziła
wiele radości wśród dzieci. Odświętnie udekorowana sala
stworzyła inspirujący do uciechy klimat. Wśród uczestników

zaskoczenie, a nawet zachwyt. Animatorzy prowadzący bal
zachęcali do zabawy przy skocznej muzyce, która porwała do
tańca i młodszych i starszych. W trakcie karnawałowych
szaleństw można było posilić się słodką przekąską, napić
soczku, jak również zrobić pamiątkową fotkę. Był to

Szkoła Podstawowa w Sitniku

Bóg nie może być wszędzie, dlatego
stworzył babcię i dziadka. Pod takim
hasłem zorganizowano w klubie kultury
GOK w Sitniku szkolną uroczystość
z okazji Dni Babci i Dziadka. W obchodach
ich święta uczestniczyli zacni goście: wójt
Wiesław Panasiuk, zastępca wójta
Adama Olesiejuk, sekretarz gminy
Grażyna Majewska, wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Agnieszka Sęczyk oraz
licznie przybyli seniorzy. Przywitała ich
gorąco dyrektor SP w Sitniku Marzena
Demeszko, a wójt W. Panasiuk złożył
seniorom najlepsze życzenia z okazji ich
święta.

niezwykły dzień nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla
babć i dziadków. Zdaniem uczestników zabawy był to dzień,
w którym gościło wiele uśmiechów, wzruszeń i radości.
Dziękujemy wszystkim babciom i dziadkom za ich
bezgraniczną miłość, dobroć i ciepło. (a)
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Atrakcją ponad dwugodzinnego spotkania było
przestawienie przygotowane przez liczną grupę uczniów
z kl. IV-VI pod kierunkiem Justyny Sikorskiej. Składało się
ono z dwóch części. W pierwszej młodzi prezentowali
umiejętności wokalne i recytatorskie dedykowane obecnym
na sali bliskim. W sposób groteskowy przedstawiali zalety
i wady podeszłego wieku i z głębi serca dziękowali dziadkom
oraz babciom za troskę, wyrozumiałość i miłość, jaką ich
otaczają. Chwilę później na scenie pojawiały się bajkowe
postacie, borykające się z różnymi problemami życiowymi.
Po występach młodych aktorów wypowiedziała się
przewodnicząca Rady Rodziców Justyna Paszkiewicz.
Podziękowała gorąco seniorom za troskliwość i serce oraz
to, że zawsze można liczyć na ich pomoc w wychowywaniu
młodego pokolenia. Babcie i dziadkowie z dumą
i wzruszeniem podziwiali występy uzdolnionych wnucząt,
którzy specjalnie na tę okazję przygotowali piękne laurki.
Spotkanie w klubie kultury zakończyło się słodkim

poczęstunkiem, przygotowanym przez Radę Rodziców. (a)

W wieczór Trzech Króli klub kultury GOK w Worońcu
odwiedziło kilkadziesiąt osób gotowych wspólnie zaśpiewać

dwa zespoły śpiewacze: Barwinek ze Styrzyńca i Chodźta do
Nos ze Swór. Przydatnym okazał się akompaniament

najpiękniejsze polskie kolędy. Pomocne okazały się
przygotowane na tę okazję śpiewniki. Zanim zaczęła się
muzyczna uczta z udziałem dzieci i dorosłych, popisywały się

akordeonisty Andrzeja Stępki. Zdaniem szefowej klubu
Małgorzaty Hanas świąteczny wieczór upłynął w wyjątkowo
miłej atmosferze. (g)

Szkoła Podstawowa w Hrudzie

Dzień Babci i Dziadka to prawdziwie wielkie wydarzenie
rozpoczynające każdy kalendarzowy rok w przedszkolu
i w szkole. 19 stycznia br. na zaproszenie wnuków
do szkoły przybyło liczne grono babć i dziadków.
Zasiedli oni w odświętnie udekorowanej sali
gimnastycznej, aby podziwiać występy
najmłodszego pokolenia: dzieci z punktu
przedszkolnego, oddziału przedszkolnego,
klasy I i III.
Nadarzyła się świetna okazja, aby uraczyć
miłych gości żartem, rozbawić ich i sprawić, że na
twarzach pojawił się uśmiech i łza wzruszenia.
Wszystkie grupy starannie przygotowały
odświętny repertuar, a gości szczególnie rozbawił
występ dziewczynek z oddziału przedszkolnego.
Wykonały one taniec "Babuszki staruszki". Mali
artyści za trud w przygotowaniu uroczystości
zostali nagrodzeni głośnymi brawami. W dalszej
części uroczystości dzieci indywidualnie składały
życzenia babciom i dziadkom oraz wręczały im samodzielnie
wykonane laurki i upominki. Potem wspólnie usiadły do

słodkiego poczęstunku. Uroczystość została przygotowana
pod kierunkiem wychowawców: Wiesławy Denis, Aliny

Panasiuk, Doroty Chachulskiej, Marzeny Łozińskiej
i Sylwii Kempki. (a)
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Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu

„W karnawale, w karnawale wybieramy się na bale", tak
rozpoczyna się jedna z dziecięcych piosenek o tradycjach
karnawału. Zgodnie z karnawałowym zwyczajem uczniowie
Szkoły Podstawowej w Styrzyńcu również bawili się na
balach, zwanych tu "choinką szkolną". Tak, tak, nie na balu,
tylko na balach. Po raz pierwszy rada rodziców przy
współpracy dyrektor szkoły, nauczycieli i samorządu
uczniowskiego zorganizowała dwa bale: jeden dla
przedszkolaków i uczniów klas młodszych, drugi zaś dla
uczniów klas starszych. Zmianę dotychczasowej tradycji,

wspólnej zabawy karnawałowej dla całej społeczności
szkolnej wymusiła demograﬁa i skromne warunki lokalowe
szkoły. W ostatnich latach przedszkolaków i uczniów
w odczuwalny sposób przybywa, a zastępcza sala
gimnastyczna nie chce zwiększyć swojej powierzchni
proporcjonalnie do rosnących potrzeb. Najpierw, 25 stycznia,
po zakończeniu zajęć lekcyjnych bawiła się grupa młodsza.
Uroczystość rozpoczęły popisy artystyczne kolejnych grup
wiekowych, zaczynając od uroczych przedszkolaków,
kończąc na trzecioklasistach. Występy nawiązujące do
minionych Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku i zimy,
przygotowane pod kierunkiem wychowawczyń: Izabeli
Markowskiej, Malwiny Filipiuk, Mirosławy Danilewicz
i Agaty Zbarackiej bardzo podobały się widowni złożonej
z przybyłych: rodziców, nauczycieli, koleżanek i kolegów.
Później rozpoczęła się zabawa taneczna z konkursami,
dodatkowymi atrakcjami i niespodziankami, kierowana przez

Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym Drugim

25 stycznia szkoła tętniła muzyką. Okazją
był długo oczekiwany bal karnawałowy. Za
sprawą organizatorów sala gimnastyczna
zamieniła się w zaczarowaną krainę pełną
postaci z baśni: piratów, czarodziejów,
księżniczek, kowbojów i superbohaterów
z popularnych kreskówek. Taka okazja nie
zdarza się w szkole często, więc przy
dźwiękach skocznej muzyki i utworach
lubianych wykonawców dzieci mogły bawić
się do woli w gronie rówieśników i nauczycieli.
Bal pełen atrakcji zapewnili uczniom
zaproszeni gości, czyli profesjonalny DJ
i animator. Dzieci bardzo chętnie angażowały
się do proponowanych im zabaw i konkursów
premiowanych nagrodami - niespodziankami.
Wszyscy świetnie się bawili. (a)

profesjonalnego animatora kultury. Dzieci chętnie korzystały
ze wszystkich atrakcji. Zwabiony odgłosami świetnej zabawy
pojawił się również Święty Mikołaj, który pamiętał nie tylko
o wszystkich przybyłych dzieciach, ale też o tych, które
nie mogły przybyć na karnawałową zabawę z powodu
przeziębienia. Ta przypadłość dotknęła w styczniu wielu
mieszkańców, nie tylko najbliższej okolicy. Wszyscy przybyli
na czwartkowy bal wracali do domu we wspaniałych
humorach. Dwa dni później 27 stycznia odbyła się zabawa
karnawałowa starszych uczniów. Konwencja organizacyjna
była zbliżona do poprzedniej, ale więcej zależało tu od
inwencji i zaangażowania samej młodzieży. Spotkanie
rozpoczął występ uczniów klasy IV i V, którzy pod kierunkiem
katechety Tomasza Micha przygotowali ciekawe Jasełka.
Uczniowie klas VI i VII z wychowawczynią Anną
Abramowską przygotowali żartobliwe scenki i skecze
nawiązujące do rzeczywistości szkolnej i losu ucznia
(lub rodzica) po wywiadówce. Szkoda, że starannie
przygotowane popisy artystyczne starszych uczniów
obserwowała nieliczna grupa rodziców. Dobrze, gdy rodzice
czują potrzebę docenienia wysiłków dzieci swoją
obecnością. Starsi uczniowie sami przygotowali oprawę
muzyczną na swoją zabawę. Wychowawcy: Anna
Abramowska i Zbigniew Maksymiuk we współpracy
z samorządem uczniowskim i radą rodziców przygotowali
konkursy z nagrodami, w których młodzież chętnie
uczestniczyła. Trzeba wspomnieć, że i o starszej grupie
uczniów nie zapomniał Mikołaj. Oni również otrzymali
upominki, ale wcześniej musieli wykazać się znajomością
tabliczki mnożenia. Na szczęście, każdy umiał odpowiedzieć
na pytania Mikołaja.
Cieszę się, że uczniowie najstarszych klas potraﬁą już
przedstawiać własne, rozsądne pomysły, angażować się
w ich realizację, a w tym wypadku w mądry sposób
współdecydować, jak spędzają czas pozalekcyjny z grupą
rówieśniczą. Obie uroczystości odbyły się w pięknej
okolicznościowej scenerii, przygotowanej przez Izabelę
Markowską i Malwinę Filipiuk we współpracy z Agnieszką
Borodijuk, zaprzyjaźnioną instruktor GOK w Białej
Podlaskiej, której za bezinteresowne wsparcie serdecznie
dziękujemy.
B.CH.
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Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym Drugim

Mimo, że styczeń uchodzi za chłodny miesiąc, bywają takie
dwa dni, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu. Mowa
o święcie kochanych babć i dziadków. To osoby, które
odgrywają ogromnie ważną rolę w życiu każdego dziecka.
Kto inny, bowiem pocieszy, przytuli, upiecze szarlotkę, albo
zorganizuje najwspanialsze wakacje i święta? Szanujemy ich
za cierpliwość i wyrozumiałość, za dobroć, miłość i ogromne
doświadczenie życiowe.

uczniowie z klas III-VII śpiewali piosenki i recytowali wiersze
dedykowane babciom i dziadkom. Występy oceniało
uczniowskie jury. Całość brawurowo poprowadzili: Wojciech
Mirończuk i Klara Mirończuk z klasy V. W przerwie
programu zaprezentowali się: zespół ﬂecistów i zespół
taneczny z klasy I i II. Dzięki przychylności komisji oraz
wsparciu publiczności, wszystkim uczestnikom konkursu
udało się dotrzeć do wielkiego ﬁnału, w którym wyrecytowali

W ortelskiej szkole zapraszanie babć i dziadków na
spotkania z okazji ich święta jest tradycją na stałe wpisaną
w repertuar imprez. 19 stycznia br. w przepełnionej długo
oczekiwanymi gośćmi sali gimnastycznej miała miejsce
uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Swoją obecnością
zaszczycili ją również wójt gminy Wiesław Panasiuk i jego
zastępca Adam Olesiejuk. Spotkanie otworzyła dyrektor
Emilia Kisielewska, witając ciepło przybyłych gości. Przy
okazji życzyła wszystkim babciom oraz dziadkom samych
pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli dumni ze
swych wnuków. Krótkie, ale wymowne przemówienie
wygłosił wójt Wiesław Panasiuk, życząc seniorom zdrowia,
pogody ducha i radości z postępów wnucząt..
W odświętnie udekorowanej sali dzieci przygotowały
bogaty program artystyczny. Uczniowie oddziału
przedszkolnego oraz klas I-II przedstawili Jasełka. Natomiast
chór szkolny przypomniał najpiękniejsze kolędy. Atrakcją
było niecodzienne widowisko "Mam talent", w którym

wiersz "Życzenia". Na ﬁnał części artystycznej z serdecznymi
życzeniami dla szacownych gości wystąpili przedstawiciele
samorządu uczniowskiego, a wnuczęta wspólnie zaśpiewały
babciom i dziadkom uroczyste "100 lat". Wzruszenie gości
było ogromne, a ukradkiem ocierane łzy świadczyły o miłości
i zadowoleniu z ukochanych wnucząt, które obdarowywały
najbliższych samodzielnie przygotowanymi prezentami,
"słodkimi całusami" i życzeniami. Program artystyczny
zapewnił przybyłych gości o tym, że ich wnuczęta nie tylko
osiągają wspaniałe wyniki w nauce, ale również posiadają
zdolności muzyczne, taneczne i aktorskie.
Spotkanie zakończono słodkim poczęstunkiem, przygotowanym przez dzieci i wychowawców. Był to naprawdę
wyjątkowy dzień, pełen radości i dumy. Szczęśliwe
i uśmiechnięte twarze babć i dziadków po raz kolejny ukazały
nam, jak ważne są takie spotkania i chwile spędzone
z wnukami. (a)

Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym Drugim

Akcje charytatywne mające pomóc
ludziom w biedzie cieszą się niesłabnącym
powodzeniem. Od 27 listopada ub. r. do
2 stycznia br. uczniowie szkoły z Ortela
Książęcego Drugiego uczestniczyli w akcji
Góra Grosza zorganizowanej pod kierunkiem Doroty Siłakiewicz z oddziału
przedszkolnego. Dzieci ze wszystkich klas
chętnie przynosiły pieniążki i sprawiało im to
radość, że mogą pomóc innym. Zebrane
pieniążki z każdej klasy wraz z punktem
przedszkolnym zostaną przekazane na
pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci,
które nie wychowują się w swojej rodzinie. (a)
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Blisko 200 uczniów z gminy Biała Podlaska skorzystało z urozmaiconych zajęć integracyjnych, przygotowanych
przez instruktorów GOK w ośmiu klubach i trzech świetlicach wiejskich. Miały one na celu dobrą zabawę i rozwijanie
zdolności. Uśmiechnięte twarze dzieci dowodzą, że nie był to dla nich czas stracony.
Ferie w Dokudowie
Bogactwo wrażeń spotkało dosyć liczną grupę dzieci.
Zanim rozpoczęły się zajęcia w klubie kultury, mogły wziąć
udział w fantazyjnym balu karnawałowym "Komedyjka"

miejscowości, bywali goście z innych placówek.
Proponowano im udział w: warsztatach tkackich (wyrób mini
chodniczków), zajęciach plastycznych i zdobniczych
(fantazyjne kompozycje z ﬁlcu) oraz turniejach bilardowych.
Nie zabrakło wycieczek do Sitnika (projekcja bajek
animowanych), kręgielni Fregata i pracowni kulinarnej
w Perkowicach. Faworki i róże karnawałowe smakowały
wszystkim wybornie.
Ferie w Perkowicach
Gry i zabawy świetlicowe dzieci z Perkowic i Ortela
Książęcego uzupełniły zajęcia artystyczne. Wizyta garncarza

zorganizowanym z rozmachem w świetlicy wiejskiej. Potem
czekały ich przemienne zajęcia: plastyczne, muzyczne
i gwarowe. Zainteresowanie wzbudziły spotkania
z policjantem prewencji (bezpieczne ferie), muzykantem
ludowym (wspólne śpiewanie), rzeźbiarzem (rzeźby
w mydle) i dziennikarzem Radia Biper. Każde dostarczało
nowych doznań. Wisienką na torcie okazała się wyprawa do
Perkowic. Tam z pomocą instruktorki młodzi uczyli się
wypieku pizzy i faworków. Była to nie lada przygoda.
Ferie w Hrudzie
Pracownia tkacka przez dwa tygodnie tętniła gwarem, bo
oprócz codziennych spotkań małych mieszkańców tej

z Podedwórza umożliwiła im lepienie garnuszków na kole,
a próba malowania na szkle otworzyła wizje plastyczne.
Powodzeniem cieszyły się niezmiennie zajęcia kulinarne,
realizowane w towarzystwie gości z: Dokudowa, Hruda,
Worońca i Woskrzenic Dużych. Każdy mógł spróbować sił
w przygotowaniu ciasta i wypieku pizzy, a także faworków
i róż karnawałowych. Nie brakowało chętnych do gry w tenisa
stołowego. Uzupełnieniem atrakcji były wyjazdy do: bialskiej
kręgielni i klubu kultury w Sitniku.
Ferie w Sitniku
W tym roku pracownia koronkarska i biblioteka gminna

miały licznych gości z innych sołectw, bo ferie to świetna
okazja integracji. Obok projekcji bajek animowanych,
uczestnicy mogli zabawić się z rówieśnikami w teatr, nauczyć
klejenia kartek walentynkowych, tkania dywaników,
szydełkowania (fantazyjne stworki z pomponów), a nawet
tworzenia mozaikowych ramek na zdjęcia z metalowych
odpadów. Niezmienne powodzenie miały zabawy
animacyjne, ćwiczące pamięć i wyobraźnię uczestników.
Najbardziej zapamiętane jednak zostaną zajęcia kulinarne.
Każdemu z uczestników marzyło się zostać mistrzem pizzy.
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Ferie w Styrzyńcu
Dwudziestoosobowa grupa dzieci skupiła się w tym roku na
zajęciach plastycznych, zezwalających na poszerzanie
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urozmaiceniu zajęć, nie było czasu na nudę.

Ferie w Woskrzenicach Dużych
Udany okazał się plon tegorocznych ferii w Woskrzenicach
Dużych. W spotkaniach klubowych uczestniczyły dzieci z:
Kaliłowa, Woskrzenic Dużych i Małych. Zajęcia plastyczne

zdolności manualnych. Komu mało było zajęć z ﬁlcowymi
makatkami, mógł spróbować tkania na mini krosienkach,
klejenia kartek walentynkowych, albo rzeźbienia w mydle.
Pomocą służył doświadczony snycerz. Każdy dzień przynosił
nowe niespodzianki. W pamięci pozostaną sympatyczne
wycieczki do: Hruda i Sitnika oraz turnieje bilarda.
Ferie w Sworach
Instruktorzy GOK postawili na wszechstronność. Oprócz
warsztatów tanecznych członków Figla i Macierzaki, można
było gimnastykować się w rytm zumby. Powodzenie miały
zajęcia muzyczne z akordeonistą, pozwalające na
rozśpiewanie grupy. Zajęcia plastyczne otworzyły
wyobraźnią na cudeńka z papierowej wikliny, a wspólne

prace w kuchni uwieńczone zostały pieczeniem muﬁnek.
Wielu chętnych miały zajęcia biblioteczne, poszerzające
znajomość literatury dziecięcej. Do atrakcji zaliczyć trzeba
wyjazd do Białej Podlaskiej z odwiedzinami kina Merkury,
kręgielni Fregata, sztucznego lodowiska i restauracji
McDonald. Po powrocie do szkoły będzie co wspominać.
Ferie w Worońcu
Zajęcia zdobnicze i rękodzielnicze (zawsze obecne
w pracowni zdobnictwa) przeplatały się z grami
świetlicowymi i rozwiązywaniem kalamburów. Wspólnie
wykonane serduszka walentynkowe, zakładki, dzbanuszki
z gliny, obrazki malowane na szkle i zakładki do książek
przypominać będą o mile spędzonych chwilach, Wizyta
w Sitniku zapewniła kontakt z kinem animowanym, zaś
w Perkowicach z pieczeniem pysznych ciast. Przy takim

i plecionkarskie umożliwiły dzieciom rozwój umiejętności
manualnych. Czytanie bajek i rozwiązywanie kalamburów
doskonaliły umysł. Sporą atrakcją okazały się wyjazdy do
bialskiej kręgielni Fregata i pizzerii Roma, klubu kultury
w Sitniku (bajki animowane) oraz do pracowni kulinarnej
w Perkowicach, gdzie wspólnie z innymi rówieśnikami
pieczono faworki i pyszną pizzę.
Ferie z Objazdowym Klubem Kultury
Na wspólne zabawy rekreacyjne mogli liczyć nie tylko
mieszkańcy wspomnianych sołectw. Dzięki instruktorom

GOK zajęcia plenerowe i klubowe zorganizowano w:
Ciciborze Dużym, Sławacinku Starym i Terebeli.
Powodzeniem cieszyły się próby plastyczne oraz gry
telewizyjne i świetlicowe. Skorzystało z nich blisko 40 dzieci.
(g)
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Filcowe kompozycje w Hrudzie

Lepienie aniołków w Woskrzenicach Dużych

Wycieczka do kina dzieci ze Swór

Warsztaty rzeźbiarskie w Styrzyńcu

Przygoda z muzyką w Dokudowie

Koronkowe pasje w Sitniku

Zabawa z lepieniem gliny w Worońcu

Pieczenie faworków w Perkowicach
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Poradnictwo rolnicze

W 2018 roku uległy zmianie podstawowe zasady dotyczące
sposobu składania wniosku o przyznanie płatności. Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje na swojej
stronie internetowej o opcjach aplikowania o płatności
bezpośrednie i płatności obszarowe PROW. Będą one
następujące:
1. Możliwość złożenia oświadczenia potwierdzającego brak
zmian w roku 2018 w odniesieniu do wniosku o przyznanie
płatności złożonego w roku 2017.
2. Obowiązek złożenia wniosku w formie elektronicznej za
pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.
3. Możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej, we
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę
biurze powiatowym ARiMR, wyłącznie w uzasadnionych
przypadkach.
Oświadczenie potwierdzające brak zmian w roku 2018
w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności
złożonego w roku 2017
W 2018 roku w przypadku, gdy dane z wniosku i załączników
do wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 nie uległy
zmianie, można zamiast wniosku o przyznanie płatności na
rok 2018 złożyć oświadczenie potwierdzające brak zmian
w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności
złożonego w roku 2017.
Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku
o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię
gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:
jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie,
płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni
uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz,
płatność niezwiązaną do tytoniu,
płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub
innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW)
(PROW 2014-2020),
wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW
2014-2020).
Dodatkowo potwierdzi brak zmian w odniesieniu do wniosku
o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku
i chce ubiegać się w 2018 roku o te same płatności, co w roku
2017. Oświadczenia nie może złożyć rolnik, który ubiegał się
we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 o inne
płatności niż te wymienione powyżej.
Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku
w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego
w roku 2017 składa się w terminie od 15 lutego do 14 marca
2018 r. na formularzu udostępnionym na stronie
www.arimr.gov.pl.
Termin ten nie podlega przywróceniu, co oznacza,
że Oświadczenie złożone po tym terminie pozostawia się bez
rozpatrzenia. W przypadku, gdy po złożeniu oświadczenia
w gospodarstwie wystąpiły zmiany w zakresie wnioskowania
lub działek referencyjnych (ewidencyjnych) lub działek
rolnych, należy złożyć zmianę do wniosku w terminie
do 31 maja 2018 r.
Skuteczne złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze
złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2018
i ubieganie się przez rolnika o płatności, o które ubiegał się

w 2017 roku. W przypadku, gdy oświadczenie zostanie
złożone przez rolnika, który nie spełnia wymogów
ustawowych do złożenia przedmiotowego oświadczenia lub
w oświadczeniu będą braki formalne, które nie zostaną
uzupełnione (np. brak podanych danych osobowych lub brak
podpisu) lub oświadczenie wpłynie do ARiMR po terminie,
wówczas zostanie wydane postanowienie o odmowie
wszczęcia postępowania. W przypadku wydania
postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania rolnik
ma prawo złożyć wniosek o przyznanie płatności na rok
2018, dlatego postanowienie takie zostanie wydane
w terminie umożliwiającym złożenie wniosku.
Wniosek w formie elektronicznej
Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich
oraz płatności obszarowych PROW składa się w formie
elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus
dostępnej poprzez stronę internetową Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl.
Aplikacja eWniosekPlus prowadzi rolnika przez cały proces
składania wniosku. Wypełnianie wniosku rozpoczyna się
od wyrysowania upraw na działkach referencyjnych
(ewidencyjnych) spersonalizowanych na podstawie wniosku
o przyznanie płatności na rok 2017 lub na dodanych nowych
działkach referencyjnych. Po wyrysowaniu uprawy rolnik
zaznacza płatność, o którą ubiega się do danej uprawy. Może
dodać niezbędne załączniki, a pozostałe dane we wniosku
wypełniane są automatycznie przez aplikację.
Logowanie do aplikacji eWniosekPlus
Rolnicy, którzy posiadają już konto w aplikacji e-Wniosek,
mogą zalogować się na istniejące konto. W przypadku, gdy
rolnik nie posiada konta w aplikacji e-Wniosek, analogicznie
jak w roku 2017, może uzyskać kod dostępu do aplikacji po
uwierzytelnieniu na stronie Agencji poprzez podanie trzech
danych weryﬁkacyjnych:
swojego numeru identyﬁkacyjnego (numer EP),
8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego (numer
rachunku bankowego zgodny z numerem w ewidencji
producentów),
kwoty z ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR,
zrealizowanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok
złożenia wniosku – tj. w roku 2017* (w przypadku braku
płatności w roku 2017 należy wprowadzić wartość 0).
Możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej
Złożenie wniosku w formie papierowej będzie możliwe
jedynie dla tych rolników, którzy nie są w stanie złożyć
wniosku w wersji elektronicznej i jednocześnie nie mogą
skorzystać z pomocy doradców lub pomocy technicznej
zapewnionej przez biuro powiatowe ARiMR.
Można skorzystać ze szkolenia
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej
z/s w Grabanowie zaprasza na szkolenie dotyczące
powyższej tematyki, które odbędzie się w dniu 23 lutego
2018 o godz. 10.00 w Grabanowie. Szczegółowe zasady
wypełniania wniosków przez internet wyjaśni Przedstawiciel
Biura Powiatowego ARiMR w Białej Podlaskiej.
Agnieszka Sęczyk
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Długo oczekiwane przedszkole w gminie Biała Podlaska
rusza od 1 września br. Atrakcyjny budynek powstały
w największej miejscowości gminy - w Rakowiskach przy
ulicy Wspólnej 74 to obiekt, który będzie miejscem radosnej
zabawy, edukacji, a także ciepła i profesjonalnej opieki.
W lutym na sesji rady gminy radni podejmą uchwałę
o powołaniu przedszkola oraz zatwierdzą jego pierwszy
statut. Następnie ogłosimy konkurs na stanowisko
dyrektora przedszkola w Rakowiskach. Do końca kwietnia
dyrektor skompletuje kadrę pedagogiczną i niepedagogiczną nowej placówki.
Marzec będzie miesiącem, w którym będziemy prowadzić
rekrutację do przedszkola, punktów przedszkolnych
i oddziałów przedszkolnych zgodnie z harmonogramem
zatwierdzonym przez wójta gminy Biała Podlaska.
Harmonogram wraz ze wszystkimi potrzebnymi
informacjami i dokumentami do pobrania znajdziecie
Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce
Edukacja przedszkolna, która powstanie około 20 lutego
2018 r.
Aby zapisać dziecko do przedszkola, punktu
przedszkolnego, oddziału przedszkolnego przy szkole
podstawowej należy wypełnić wniosek, do którego trzeba
dołączyć określone załączniki i złożyć je w terminie
określonym harmonogramem. By wniosek mógł być
rozpatrzony, należy zadbać o uzupełnienie wszystkich
wskazanych miejsc, a także o dołączenie określonych
dokumentów.
Dzisiaj pracujemy nad wyposażeniem przedszkola, które
będzie estetyczne, funkcjonalne i nowoczesne. Planujemy
zakup bardzo ciekawego sprzętu, który wpływa nie tylko na
prawidłowy rozwój intelektualny, ale i ﬁzyczny. Atutem tego

przedszkola będą również dodatkowe zajęcia:
logopedyczne, korektywa, rytmika i język obcy. Mamy
nadzieję, że mieszkańcy naszej gminy, którzy dzisiaj
korzystają z przedszkoli miejskich, zechcą skorzystać
z możliwości wysłania dziecka do NASZEGO
PRZEDSZKOLA. W tym miejscu chcemy poinformować
wszystkich mieszkańców, że gmina, (czyli każdy nasz
mieszkaniec) płacimy, co miesiąc za każde dziecko

uczęszczające do przedszkoli poza naszą gminą kwotę
około 658 zł, co w skali roku przy średnio 150 osobach daje
milion złotych. I to, że opłaty za przedszkole ponoszą
również rodzice, nie wpływa na obniżenie tej kwoty. Więc
musimy mieć świadomość, że wysyłając dziecko poza
naszą gminę, pozbawiamy budżet gminny ok. 8 tys. zł. Ta
sama sytuacja dotyczy przedszkoli niepublicznych. Biorąc
pod uwagę, że gmina zrobiła ukłon w stronę rodziców,
którzy mają dzieci w wieku przedszkolnym, postarajmy się
skorzystać z tej ciekawej oferty. (a)

Akcja Zima 2018

Pierwszy tydzień ferii zimowych minął grupie uczniów ze
Szkoły Podstawowej w Ortelu Książęcym Drugim pod
znakiem nie lada atrakcji. Dzieci miło spędziły czas
wypoczynku w zimowej stolicy Polski – Zakopanem.

Zakwaterowane zostały w pensjonacie Marzenie.
Organizator zimowiska ks. kanonik Bogusław Michalak
zapewnił podopiecznym wiele interesujących zajęć
rekreacyjnych, skłaniających do hartowania organizmu.
Młodsze dzieci pod okiem instruktorów uczyły się zjazdu na
nartach pod górą Nosal. Bardzo szybko opanowały

podstawowe zasady jazdy, by samodzielnie ruszyć na stok.
Te, które z nartami radziły sobie swobodnie, zjeżdżały
z Polany Szymoszkowej i Harendy w Zakopanem oraz
Kotelnicy w Białce Tatrzańskiej. Ciekawą atrakcją
zimowiska była kąpiel w basenach termalnych
Rwący Potok w Szaﬂarach i Termach Bania
w Białce Tatrzańskiej. Zgodnie z oczekiwaniami,
nie zapomniano o zwiedzaniu malowniczych
okolic. Powodzeniem cieszyły się wycieczki po
Zakopanem. Dzieci podziwiały panoramę Tatr,
rośliny i zwierzęta górskie. Zobaczyły też Wielką
Krokiew i skocznię im. Stanisława Marusarza,
na której odbywają się zawody Pucharu Świata
w skokach narciarskich. Z ciekawością oglądały
zamek z lodu i wesoło bawiły się w największym
w Europie lodowym labiryncie, Wyjście z niego
wymagało dobrej orientacji w terenie i sprawności ruchowej, a mimo to wszyscy dali radę.
Na koniec wyjazdu cała grupa odwiedziła
zakopiańskie Krupówki, aby kupić do domu
góralskie oscypki i pamiątki. Cały czas dzieciom
dopisywały dobre humory i apetyt, a pobyt w górach
umilała im zimowa aura: śnieg, mróz i słońce.
Różnorodność i atrakcyjność proponowanych im zajęć
sprawiły, że czas zimowiska minął szybko. Szczęśliwe
i wypoczęte dzieci wróciły do swoich domów. Teraz będą
miały co wspominać. (a)

