


Luty tradycyjnie już jest miesiącem obfitującym w zebrania 
sprawozdawcze gminnych jednostek OSP. W trakcie spotkań 
druhowie wnikliwie analizują ubiegłoroczne dokonania. 
Dostrzegają słabe punkty i radzą, jak ich unikać na 
przyszłość. Planują też niezbędne zakupy i szkolenia 
specjalistyczne. Co roku szeregi strażackie powiększają się 
o nowych ochotników, którzy kończą kursy podstawowe, 
umożliwiające im przystąpienie do akcji ratowniczych. Mamy 
w gminie 12 jednostek, z których każda dysponuje 
zadowalającym sprzętem na miarę wyszkolenia i możliwości 
finansowych gminy. Cztery najliczniejsze jednostki skupione 
w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego dysponują 
profesjonalnym sprzętem bojowym i bardzo często 
uczestniczą w licznych akcjach, nie tylko gaśniczych.         
Ich członkowie często współpracują z zawodowymi 
strażakami z PSP. Wójt gminy, zarazem prezes ZG ZPSP 
Wiesław Panasiuk uczestniczył w tegorocznych zebraniach 
jednostek skupionych w KSRG. Spotkanie 10 lutego             
w Sławacinku Starym miało nietypowy charakter, bo oprócz 
sprawozdania z wydarzeń minionego roku, dokonano tam 
wyboru nowych władz, powierzając ster rządów zawodowym 
strażakom. Prezes Piotr Oskwarek (syn zmarłego prezesa 
Mariana Oskwarka) oraz naczelnik Mateusz Maleńczuk   
są oficerami Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej        
i doskonale wiedzą, jak pokierować jednostką, aby osiągała 
więcej sukcesów sportowo- pożarniczych.

16 lutego
Zastępca wójta gminy Adam Olesiejuk odwiedził lubelski 

Urząd Marszałkowski, by zdać relację z wykorzystania 
dotacji unijnych. Przypomnijmy, że w roku ubiegłym gmina 
otrzymała dotacje na budowę przedszkola w Rakowiskach, 
montaż instalacji solarnych w ramach programów 
odnawialnych źródeł energii, budowę 12 - kilometrowej nitki 
kanalizacji sanitarnej w Grabanowie oraz 15 - kilometrowej 
sieci wodociągu w Dokudowie i Ortelu Książęcym 
Pierwszym.

17 lutego
W Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Grabanowie     

odbyła się dziewiąta edycja Lubelskiej Konferencji 
Pszczelarskiej. W fachowym gronie 130 pszczelarzy 
rozmawiano m.in. o warrozie, omówionej szczegółowo przez 
dr n. wet. Annę Gajdę ze Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie. Choroba dotyka pszczele rodziny 
niemal w całej Europie. Jest to choroba pasożytnicza. 
Wywołuje ją kleszcz, który względem ciała pszczoły jest 
ogromny. Wypija on hemolimfę, czyli pszczelą krew i otwiera 
drogę dla różnych wirusów. Bardzo trudno się z nim walczy. 
Jeśli pszczelarze przeoczą kiedy powinni leczyć, najczęściej 
wtedy tracą pszczele rodziny – wyjaśniała pani doktor.        
Na konferencji poruszono także problem innych chorób 
wirusowych pszczół. Doktor hab. Grzegorz Borsuk              
z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wygłosił także 
wykład "Środowisko źródłem pokarmu pszczół". Gminę 
reprezentował zastępca wójta Adam Olesiejuk.

19 lutego
Wójt Wiesław Panasiuk odwiedził Gminny Zakład 

Komunalny w Czosnówce. Wspólnie z nowym prezesem 
Januszem Hodunem rozmawiano jak wdrożyć program 
naprawczy, umożliwiający spółce wyjście z trapiących ją 
długów.

20 lutego
Radni uczestniczący w 34, sesji samorządowej uchwalili 

powstanie przedszkola samorządowego w Rakowiskach 
oraz jego statut. Niebawem rozpocznie się rekrutacja 
chętnych dzieci. W tym celu na stronie internetowej gminy 

pojawiła się nowa zakładka "Przedszkole" Więcej o sesji 
piszemy na str. 3.

22 lutego
Wójt gminy podpisał umowę z zarządem skierniewickiej 

spółki Antinus, która jeszcze w marcu planuje rozpocząć 
montaż 537 instalacji solarnych do podgrzewania wody. 
Zadanie wykonywać będą cztery grupy robocze i uporają się 
z nim do końca września.

28 lutego
W Sworach miał miejsce finał gminnego konkursu 

"Młodzież zapobiega pożarom". Przystąpiło do niego          
53 najlepszych reprezentantów szkół podstawowych             
i gimnazjalnych. W grupie młodszej wygrał Kacper 
Pieńkowski z Grabanowie, w starszej grupie Hubert Struk  
z PG w Sworach. Obaj będą reprezentowali gminę                
w powiatowych eliminacjach turnieju. (g)
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Nowoczesność dotarła do Urzędu Gminy. Od 1 stycznia br. 
istnieje możliwość dokonywania opłat w kasie urzędu            
z pomocą elektronicznej karty płatniczej albo aplikacji 
umieszczonej w telefonie komórkowym. Zdaniem 
mieszkańców, bezgotówkowa forma realizowania opłat jest 

bardzo wygodna i korzysta z niej coraz więcej osób 
odwiedzających kasę gminy. Pierwszym dokującym wpłaty 
był wójt Wiesław Panasiuk (na zdjęciu). (g)

W ubiegłym numerze Wiadomości Gminnych podałem 
b łędne nazwisko nacze ln ika OSP w Hus ince. 
Naczelnikiem  jednostki jest oczywiście Karol Darecki, 
mieszkaniec Woskrzenic  Dużych.  Za pomyłkę 
przepraszam.

Sprostowanie
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34 sesja Rady Gminy, zwołana na 20 lutego br. rozpoczęła 
się od sprawozdania z rocznej działalności Gminnego 
Zespołu Interdyscyplinarnego, który przeciwdziała przemocy 
i niesie pomoc pokrzywdzonym. Sprawozdanie przedstawiła 
pracownica GOPS Aleksandra Czubla. Następnie 
sekretarz gminy Grażyna Majewska zapoznała radnych      
z projektem uchwały dotyczącej utworzenia gminnego 
przedszkola samorządowego w Rakowiskach przy             
ul. Wspólnej 74. Przypomnijmy, że powstał on w ciągu 6 
miesięcy ub. roku. Nowy obiekt to parterowy, funkcjonalny 
budynek o powierzchni 862 m². Powierzchnia użytkowa 
budynku wynosi 750 m², a na nią składają się cztery sale       
o powierzchni 60 m². Oprócz tego w budynku znalazła się 
świetlica wiejska o powierzchni 100 m², 
gabinet dyrektora, sanitariaty przy  
salach przedszkolnych, pomieszczenia 
cateringu, zmywalnia, stołówka, oraz 
pomieszczenia socjalne: szatnia, 
magazynek i kotłownia. Za wykonanie 
inwestycji odpowiadała firma Tradbud. 
Koszty tego przedsięwzięcia opiewają na 
kwotę 1,6 mln zł, z czego połowa to 
ś r o d k i  p o z y s k a n e  w  r a m a c h 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
W o j e w ó d z t w a  L u b e l s k i e g o . 
Pomieszczenia wewnątrz budynku 
zostały już wykończone i pomalowane. 
Pozostało wyposażenie ich w niezbędne 
sprzęty oraz zagospodarowanie placu 
zabaw. 

W lutym br. radni uchwalili zasady 
rekrutacj i  dzieci do tej placówki,              
a w marcu i kwietniu prowadzony będzie 
nabór chętnych. W czterech oddziałach 
przebywać będzie mogło ok. 100 
przedszkolaków. Na gminnej stronie 
internetowej utworzona została dodat-
kowa zakładka "Przedszkole", na której 
zainteresowani rodzice znajdą wszystkie informacje 
związane z warunkami składania podań. Otwarcie placówki  
1 września br. powstrzyma zapewne niekorzystny dla gminy 
proces odpływu dzieci do przeszkoli miejskich. Obecnie 
dotyczy to średnio 150 dzieci, za które gmina musi ponosić 
dodatkowe opłaty. Placówka  w Rakowiskach czynna będzie 
od godz. 7 do 17. Za pięć godzin pobytu dziecka                   
w przedszkolu rodzice nie będą ponosili opłat, natomiast za 
każdą dodatkową godzinę opłata wyniesie 1 zł. Przedszkole 
nie będzie prowadziło własnej kuchni, a posiłki dostarczy 
firma zewnętrzna, wyłoniona w drodze przetargu. Radni 
uchwalili akt założycielski i pierwszy statut przedszkola. 

W kolejnym punkcie obrad pochylili się nad wymiarem 
godzin pracy nauczycieli pełniących funkcje kierownicze. Od 
1 września dyrektorzy: szkół podstawowych, gimnazjalnych 
oraz przedszkola będą mieli obniżony wymiar godzin zajęć 
dydaktycznych. I tak dyrektor kierujący szkołą, w której jest 
do 4 oddziałów będzie realizował 10 godzin zajęć 
dydaktycznych tygodniowo. Kierujący 5-6 oddziałami będzie 
realizował 8 godzin zajęć dydaktycznych tygodniowo. 
Kierujący 7-10 oddziałami 6 godzin tygodniowo, a 11 i więcej 
oddziałami 4 godziny tygodniowo. Jego zastępca otrzyma 
obowiązkowy wymiar w postaci 12 godzin tygodniowo.

Następnie wysłuchano planu pracy komisji problemowych 
RG, przedstawionych przez ich przewodniczących. Zgodnie 
uchwalono plany pracy komisji: rewizyjnej; budżetu, 

finansów i promocji gminy; infrastruktury, rolnictwa i ochrony 
środowiska oraz spraw społecznych. W przedostatnim 
punkcie obrad kierownik referatu rolnictwa i leśnictwa 
Waldemar Danieluk zapoznał członków rady z propozycją 
przejęcia trzech działek prywatnych do mienia komunalnego 
gminy. 

Z propozycją darowizny wystąpiła starsza osoba, 
wymagająca stałej opieki. Za bezpłatne przekazanie działek 
w Janówce i Młyńcu o łącznej powierzchni 1,3 ha gmina 
pokryje koszty pobytu darczyńcy w Domu Pomocy 
Społecznej. Uchwała przyjęta została jednogłośnie. Na 
koniec sesji wójt Wiesław Panasiuk odpowiedział na 
zapytania radnych. Pierwsze dotyczyło inwestycji 

proekologicznych. W tym roku prowadzona będzie budowa 
15 - kilometrowego odcinka wodociągu w rozproszonej 
zabudowie Dokudowa i Ortela Książęcego Pierwszego 
(woda popłynie z ujęcia w Dubowie) oraz 12 - kilometrowego 
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Grabanowie. Na oba 
przedsięwzięcia gmina uzyskała dotacje unijne. Duże 
zainteresowanie wywołuje montaż instalacji solarnych, na 
które gmina uzyskała 5,5 mln zł z Urzędu Marszałkowskiego. 
Kwota ta została jednak obłożona podatkiem VAT, co 
oznaczało dodatkowy wydatek z budżetu 1,5 mln zł. Po 
przeanalizowaniu możliwości finansowych gminy, zdecydo-
wano, że koszty podatku VAT zostaną doliczone do wkładu 
własnego beneficjentów. Stąd w zależności od liczby 
instalowanych paneli solarnych, koszty wyniosą od 3 do     
3,5 tys. zł dla osoby posiadającej umowę z UG. Montażu 
paneli w 537 gospodarstwach dokona do września br. firma 
Antinus ze Skierniewic, która wygrała przetarg. Wójt 
poinformował też zebranych o karcie dużej rodziny, jaką 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął rodziny 
posiadające, co najmniej troje dzieci. Karta ta umożliwia 
korzystanie z pewnych ulg finansowych. (g)

Z obrad samorządu
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Rozmowa z wójtem gminy Wiesławem Panasiukiem
Panuje powszechne przekonanie, że kierowana przez 

Pana gmina przypomina wielki plac budowy.
- To prawda. Wspólnie z Radą Gminy dokładamy starań, 

aby w każdym roku powstawały ważkie dla mieszkańców 
inwestycje o charakterze komunalnym. Kiedy zostałem 
wójtem, zaledwie jedna z czterdziestu pięciu miejscowości 

korzystała z wodociągu. Dziś  dostęp do wody mają już 
mieszkańcy czterdziestu miejscowości. W ciągu ostatnich 
dziesięciu lat udało nam się wybudować 90 km sieci 
wodociągowych oraz 500 przydomowych oczyszczalni 
ścieków. W ubiegłym roku (dzięki uzyskanym dotacjom 
uni jnym) rozpoczęl iśmy dwie ważkie inwestycje 
proekologiczne: budowę 12 - kilometrowej nitki sieci 
kanalizacji sanitarnej w sołectwie Grabanów (za 7 mln zł) 
oraz prawie 15 km nitki wodociągowej w rozproszonej 
zabudowie trzech sołectw: Dokudów Pierwszy, Dokudów 
Drugi i Ortel Książęcy Pierwszy. Bardzo ucieszyła nas 
decyzja o przyznaniu 1,3 mln zł dotacji na budowę wodociągu 
w tych miejscowościach. Czekaliśmy na to wsparcie bardzo 
długo. Problemem mieszkańców wspomnianych sołectw jest 
brak dostępu do pewnego, niezależnego od działania energii 
elektrycznej, źródła zaopatrzenia w wodę o parametrach 
znanych i odpowiadających obowiązującym normom. Dziś 
jest ona tak złej jakości, że często nie nadaje się nawet do 
prania. Ponieważ realizacja usług komunalnych należy do 
zadań własnych gminy, szczególnie ważne jest także 
zapewnienie równości w dostępie do nich. Projekt sieci 
wodociągowej umożliwia budowę przyłączy do istniejących   
i projektowanych budynków mieszkalnych, z uwzględnie-
niem wymogów dostawy wody w warunkach specjalnych       
i zaopatrzenia przeciwpożarowego. Sieć zaprojektowana 
została w oparciu o istniejącą na terenie Dubowa sieć 
wodociągową zasilaną z ujęcia wody i stacji wodociągowej 
"Łomazy". Projekt zakłada również budowę przyłączy 
wodociągowych do kilkudziesięciu gospodarstw domowych 
wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w 5 
miejscowościach planuje się budowę tworzenia otwartej 
strefy aktywności o charakterze wielopokoleniowym. 

Najbardziej wyczekiwana przez mieszkańców jest 

budowa dróg.
- Mamy tego świadomość i każdego roku powstają nowe 

nawierzchnie asfaltowe. Dość powiedzieć, że w minionym 
2017 r. prawie 4 i pół miliona złotych przeznaczyliśmy

na budowę i remonty dróg gminnych. Nowe drogi powstały 
w: Sitniku, Sławacinku Starym, Sławacinku Nowym, 
Rakowiskach, Ciciborze Dużym, Czosnówce, Wólce 
Plebańskiej i Pojelcach.  Ponadto remonty i rozbudowy dróg 
wykonane zostały w: Dokudowie, Michałówce, Terebeli, 
Kaliłowie i Woskrzenicach. Natomiast Swory otrzymały  
nowe chodniki. Budujemy nie tylko drogi gminne. 
Partycypowaliśmy finansowo w budowie dróg powiatowych  
z Cicibora Dużego w kierunku Witulina oraz z Rakowisk do 
Terebeli. Przejęliśmy od starosty bialskiego aż 11 km drogi 
powiatowej wiodącej przez Sławacinek Stary i Styrzyniec     
w kierunku Sycyny. Argumentem był fakt, że po każdym 
deszczu droga zamieniała się w bajoro. Tylko na trzy etapy 
drogi w Sławacinku Starym wydaliśmy prawie 4,5 mln zł.

Nowością inwestycyjną gminy Biała Podlaska jest 
budowa paneli solarnych do podgrzewania wody.

- Istotnie w ubiegłym roku otrzymaliśmy na ten cel znaczącą 
dotację unijną. Zainteresowanie rolników przeszło nasze 
oczekiwania. Jesteśmy już po przetargu i wkrótce rozpocznie 
się instalacja paneli solarnych w 537 gospodarstwach.  
Będzie to kosztowało gminę 5,5 mln zł.

Oczkiem w głowie wójta jest oświata gminna.
- Mamy w gminie 10 szkół podstawowych i 2 gimnazja,      

do których uczęszcza 1048 uczniów i 350 przedszkolaków.
Każdego roku do utrzymania oświaty dokładamy                

z własnego budżetu 4 mln zł. Szkoły są bardzo dobrze 
wyposażone, co przekłada się na wyniki uczniów. Dzieci       
z naszej gminy przodują pod względem ocen w powiecie 
bialskim i województwie lubelskim. Nie zapominamy             
o najmłodszych. Przy szkołach podstawowych działają 
punkty i oddziały przedszkolne, z których korzysta 320 
maluchów. Część dzieci korzysta z placówek przedszkolnych 
w mieście Biała Podlaska, co naraża samorząd gminny na 
dodatkowy wydatek ponad 1 mln zł rocznie. Dlatego w ubie-
głym roku rozpoczęliśmy budowę gminnego przedszkola     
w największej miejscowości Rakowiska (ponad 2,5 tys. 
mieszkańców).  W marcu przeprowadzimy nabór 
przedszkolaków, a 1 września   naukę rozpocznie tam blisko 
100 dzieciaków. Koszty przedsięwzięcia opiewają na kwotę 
1,6 mln zł, z czego połowa to środki pozyskane w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego.

Gmina wydaje znaczne środki na utrzymanie jednostek 
OSP.

- To prawda. Mamy w naszej gminie 12 jednostek, które pod 
względem wyposażenia należą do najlepszych w powiecie 
bialskim. Cztery z nich, czyli OSP w Hrudzie, Sitniku, 
Sławacinku Starym i Sworach zrzeszone są w Krajowym 
Systemie Ratownictwa Gaśniczego i często uczestniczą      
w akcjach ratunkowych. Z satysfakcją mogę stwierdzić,       
że wszystkie z naszych jednostek są zmotoryzowane. 
Niedawno z okazji 90-lecia istnienia jednostka OSP z Husinki 
otrzymała strażackiego stara, co znacznie poprawiło jej 
mobilność przeciwpożarową.

Powodem do chluby samorządu pozostaje gminna 
kultura.
- Często gościmy w naszej gminie delegacje innych 
samorządów, które za wzór podają nasze rozwiązania          
w sferze kultury. Mamy 27 dobrze wyposażonych świetlic 
wiejskich oraz 7 aktywnie działających pracowni ginących 
zawodów: obrzędowości i gwary w Dokudowie, kulinariów 
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Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych 
instytucji, łącząca swoją wiedzę, umiejętności oraz 
możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentuje, 
podejmująca współpracę i skoordynowane działania mające 
na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz 
przeciwdziałanie zjawisku przemocy na terenie gminy Biała 
Podlaska. Na posiedzeniach członkowie zespołu dzielą się 
dobrymi praktykami w obszarze przeciwdziałania przemocy 
domowej i profilaktyki zachowań ryzykownych. Podczas 
posiedzeń ZI omawiane są również problemy zjawiska 
przemocy występujące w jednostkach reprezentowanych 
przez członków Zespołu. Członkowie Zespołu podejmują 
działania wynikające z procedury "Niebieskie Karty".           
W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. do 
przewodniczącego ZI wpłynęło 56 "Niebieskich kart"(48 kart 
zostało założonych przez przedstawicieli policji a 8 przez 
pracowników socjalnych). W 42 rodzinach wszczęto 
procedurę "Niebieskiej Karty". Pomocą GZI przez cały okres 
sprawozdawczy objętych było 67 rodzin z gminy Biała 
Podlaska. Zarówno osoby pokrzywdzone, jak i podejrze-
wane o stosowanie przemocy skorzystały ze wsparcia 
psychologicznego, prawnego i materialnego. Przewo-
dniczący GZI wystąpił z trzema wnioskami do Sądu 
Rejonowego w Białej Podlaskiej o wgląd w sytuację 
małoletnich dzieci w rodzinach, w celu zabezpieczenia ich 
zdrowia i życia.

Obecnie Gminny Zespół Interdyscyplinarny prowadzi       
38 procedur "Niebieskie Karty". W ramach procedury   
zostało powołanych 15 posiedzeń grup roboczych oraz         

4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. W minionym 
okresie GZI zakończył procedury "Niebieskie Karty" w 22 
rodzinach. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania 
określone w Gminnym programie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. 

Zadaniem zespołu jest integrowanie i koordynowanie 
działań podmiotów tj.: pomoc społeczna, gminna komisja 
rozwiązywania problemów alkoholowych, policja, oświata 
ochrona zdrowia i inne działające na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

* diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
* podejmowanie działań w środowisku zagrożonym 

przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie 
temu zjawisku,

* inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym 
przemocą w rodzinie,

* rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach       
i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

Do zadań grup roboczych należy w szczególności:
* opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych 

przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
* monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do 

przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy 
w rodzinie,

* dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, 
w których dochodzi do przemocy oraz efektywnych działań.

Aleksandra Czubla

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

regionalnych w Perkowicach, koronkarstwa w Sitniku, 
plastyki obrzędowej w Styrzyńcu, tkactwa w Hrudzie, 
zdobnictwa ludowego w Worońcu i tańca ludowego              
w Sworach. Znakomicie radzą sobie członkowie 14 zespołów 
śpiewaczych i obrzędowych. Ich aktywność dawno 

przekroczyła granice powiatu. Do najbardziej aktywnych        
i wielokrotnie nagradzanych na konkursach wojewódzkich     
i ogólnopolskich należą Lewkowianie i Sokotuchy.

Rozmawiał Istvan Grabowski

W Hrudzie przeprowadzona została zbiórka darów na 
rzecz bialskiego schroniska "Azyl". Radością napawa fakt, że 

tak wielu uczniów z klas 0 -VII wzięło udział w tej akcji i że los 
bezdomnych, porzuconych zwierząt nie jest im obojętny. 

Udało się zebrać suchą karmę, koce, środki czystości i wiele 
innych rzeczy niezbędnych czworonożnym przyjaciołom.

2 marca br. podczas wizyty w schronisku przekazano 
osobiście zebrane rzeczy. Szkolną delegację powitał 
pracownik schroniska, który opowiedział m. in. o funkcjo-
nowaniu instytucji, o pracy w schronisku, o wolontariacie        
i o tym, jakie są psie zwyczaje. Podczas wizyty uczniowie 
mieli okazję przejść po terenie schroniska, gdzie obecnie 
przebywa 300 psów. Najważniejszą lekcją dla uczniów było 
zrozumienie, że zwierzęta nie są zabawkami, z których 
można zrezygnować, kiedy minie czas pierwszej fascynacji 
pupilem. Wizyta miała uświadomić, że posiadanie psa to nie 
tylko przyjemność, ale też obowiązek troski. Nie jest 
tajemnicą, że od najmłodszych lat warto uczyć dzieci miłości i 
szacunku, nie tylko dla ludzi, ale i zwierząt, aby zaszczepić   
w nich jak najwięcej pozytywnych wartości, uwrażliwić na 
nieszczęścia i wpoić chęć niesienia pomocy potrzebującym; 
by uczyć przyjaznego stosunku do wszystkich zwierząt: tych, 
które są w naszych domach i tych, dla których domem jest, 
niestety, schronisko.

Serdeczne podziękowania należą się dzieciom, 
wychowawcom i rodzicom, którzy włączyli się w akcję 
pomocy. (a)

Szkoła Podstawowa w Hrudzie
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W styczn iu  i  w lu tym odbywały  s ię   zebrania 
sprawozdawcze wszystkich jednostek OSP, na których 
omawiano ubiegłoroczne dokonania strażaków oraz plany  

na rok bieżący. 10 lutego br. podobne spotkanie miało 
miejsce w Sławacinku Starym. Tamtejsza jednostka, 
należąca do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego 
skupia 50 druhów. Na zebraniu odwołano poprzedni zarząd   
i wybrano nowy. W zebraniu uczestniczyli m.in.: prezes ZG 
ZOSP, wójt Wiesław Panasiuk, zastępca komendanta 
miejskiego PSP bryg. Marek Chwalczuk, gminny inspektor 
ochrony przeciwpożarowej Czesław Pikacz i nadleśniczy 
Tomasz Bylina. Sprawozdanie z działalności OSP 
p r z e d s t a w i ł  P i o t r 
Oskwarek. Zawierał on stan 
o r g a n i z a c y j n y  O S P,              
z którego wynikało, że liczba 
członków OSP w Sławacinku 
Starym wynosi 50 osób,       
z  c z e g o  6  c z ł o n k ó w 
honorowych i 2 kobiety.       
W  r o k u  2 0 1 7  o d s z e d ł            
z szeregów "na wieczną 
służbę" prezes OSP Marian 
Oskwarek. Uczczono go 
minutą ciszy. Jednostka 
OSP posiada zespół sporto-
wy liczący 12 członków. 
Działalność organizacyjna 
OSP polegała na zorgani-
zowaniu 10 spotkań zespołu 
sportowego, 6 posiedzeń 
zarządu i 8 innych zebrań. 
Dzia łania w 2017 roku 
skupiły się w szczególności na zorganizowaniu Dnia Dziecka 
oraz jubileuszu 50-lecia istnienia jednostki. Działalność 
prewencyjna polegała na przeprowadzeniu 4 pogadanek,    
w tym 3 dla dzieci i młodzieży. Z okazji Dnia Dziecka 
przeprowadzono pokaz działań ratowniczo-gaśniczych, 
które zawierały skutki gaszenia wodą płonącego oleju. 
Pokazy polegały na zaprezentowaniu przyczyn zapalenia się 
oleju, skutków niewłaściwego gaszenia, a także sposób       
w jaki należy właściwie ugasić płonący olej. Do tego celu 
użyto kuchenki gazowej i garnka z olejem.

Działalność ratowniczo-szkoleniowa, to udział w 30 akcjach 
ratowniczo-gaśniczych, 11 pożarów i 19 miejscowych 
zagrożeń. W działaniach gaśniczych najczęściej 
uczestniczyli: Albert Chwedoruk – 24 razy, Piotr Oskwarek 
– 21, Remigiusz Maleńczuk – 19, Jakub Kowalik – 14, 
Franciszek Kaliszewski – 11, Grzegorz Ochijewicz – 10, 

Robert Dmitruk – 14, Mateusz Maleńczuk – 9, Dariusz 
Dmitruk – 7.

Drużyna sportowa OSP brała udział w Gminnych Zawodach 
Sportowo-Pożarniczych, gdzie zajęła 2 miejsce.

Przeprowadzono 20 zbiórek szkoleniowych dla strażaków 
OSP. Jednostka posiada na swoim wyposażeniu ciężki 
samochód pożarniczy jelcz 4×4 o oznaczeniu GCBA 4/30. 
Jednostka w Sławacinku Starym w roku sprawozdawczym 
pozyskała sprzęt ochrony osobistej, umundurowanie 
specjalne i mundury wyjściowe. Wykonano szereg prac 
porządkowych przed remizą, m.in. maszt flagowy, umyto       
i odświeżono elewację budynku remizo-świetlicy, wykonano 
szafki ubraniowe i naprawiono dach nad częścią operacyjną 
jednostki. Na bieżąco pielęgnowano plac i trawniki przed 
remizą.

Strażacy czynnie biorą udział w działalności kulturalnej 
miejscowości, współpracują z miejscowym zespołem 
Jutrzenka, brali udział w turnieju piłki nożnej o puchar wójta 
gminy Biała Podlaska, zorganizowano Dzień Dziecka            
i huczny jubileusz OSP. Piotr Oskwarek przedstawił plan 
działalności na 2018 rok, w którym z ważniejszych 
przedsięwzięć należy wymienić: pozyskanie lekkiego 
samochodu ratowniczo rozpoznawczego (SLRR) wraz         
z przyczepą z osprzętem do dostarczania i podawania wody 
na duże odległości, przydatnego do gaszenia pożaru lasu 
oraz zakup umundurowania dla nowo przyjętych strażaków. 
Planowane inwestycje to wymiana dachu nad częścią 

operacyjną jednostki oraz remont magazynu znajdującego 
się przed remizą. Działalność prewencyjna w dalszym ciągu 
będzie zawierała się w tematyce bezpieczeństwa 
pożarowego. Dodatkowo gotowi jesteśmy do prowadzenia 
szkoleń z pierwszej pomocy w szkołach podstawowych         
z programu WOŚP "Ratujemy i uczymy ratować". 
Działalność szkoleniowa to plan przeszkolenia 16 strażaków 
oraz utworzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. 
Powołano  nowy zarząd jednostki w składzie: prezes Piotr 
Oskwarek, wiceprezes-naczelnik Mateusz Maleńczuk, 
sekretarz Grzegorz Ochijewicz, skarbnik Eugenia 
Kaczanowicz i gospodarz Marek Maleńczuk.

(Źródło Radio Biper)
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Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej 
zs. w Grabanowie zorganizował 17 lutego br. IX Lubelską 
Konferencję Pszczelarską zatytułowaną "Aktualne problemy 
nowoczesnego pszczelarstwa". Konferencja odbyła się       

w Centrum Edukacji Ekologiczno – Rolniczej w Grabanowie. 
Patronat nad konferencją objęli: Starostwo Powiatowe         
w Białej Podlaskiej, Urząd Gminy w Białej Podlaskiej oraz 
Polski Związek Pszczelarski. Głównym sponsorem  
wydarzenia był LODR w Końskowoli. Do wsparcia  
przedsięwzięcia włączyli się również: Związek Pszczelarzy 
"Pod las ie "  w  B ia łe j  Pod lask ie j  o raz  Pod lask ie 
Proekologiczne Koło Pszczelarzy w Białej Podlaskiej. 
Konferencja zgromadziła ponad 130 uczestników. 
Przybyłych gości przywitał zastępca dyrektora LODR     
Artur Niczyporuk. Podkreślił niezwykle istotną rolę pszczół 
w produkcji rolnej, potrzebę wielokierunkowego wspierania 
pszczelarstwa oraz dokonał uroczystego otwarcia 
konferencji. Swoją obecnością zaszczycili nas: kierownik 
Powiatowego Biura ARiMR w Białej Podlaskiej Łukasz 
Chilczuk, zastępca wójta gminy Biała Podlaska Adam 
Olesiejuk, zastępca powiatowego lekarza weterynarii Jacek 
Martyniuk, profesor Politechniki Warszawskiej Waldemar 
Izdebski a także liczne grono pszczelarzy i sympatyków 
pszczelarstwa. Spotkanie poprowadziła Małgorzata 
Lewandowska, główny specjalista ds. pszczelarstwa PZDR 
w Białej Podlaskiej zs. w Grabanowie, która zapoznała 
zebranych z programem konferencji i jako pierwszy prelegent 
przedstawiła działalność edukacyjną realizowaną w pasiece 
LODR w Grabanowie w 2017 roku. Ten unikalny projekt 
edukacyjny zatytułowany "Pszczoła na tak" skierowany do 
dzieci i młodzieży prowadzony jest już od 2011 roku. 
Propaguje on znaczenie pszczół i pszczołowatych w śro-
dowisku i życiu człowieka. Te działania wychodzą również 
naprzeciw istniejącym potrzebom i uwarunkowaniom, 
ponieważ musimy chronić owady przed wyginięciem              
i tworzyć przyjazne warunki ich bytowania. Projekt posiada 
bogaty program zajęć obejmujący wykłady, pogadanki           
i zajęcia warsztatowe wzbogacone licznymi eksponatami, 
pokazami filmów oraz prezentacjami multimedialnymi. 
Zajęcia cieszą się też dużym zainteresowaniem ze strony 
lokalnego środowiska pszczelarskiego, które stale wspiera tę 
wyjątkową inicjatywę. 

Doktor nauk weterynaryjnych Anna Gajda z SGGW          

w Warszawie poruszyła nadal aktualny problem warrozy. 
Na początku swojego wykładu zapoznała słuchaczy          

z zimowymi stratami rodzin pszczelich w Polsce, w latach 
2006-2017, które ostatniej zimy okazały się największe          
i osiągnęły 22% badanej liczby wynoszącej 491 rodzin 

pszczelich. Później omówiła biologię 
pasożyta Varroa destructor, szerzenie się 
jego inwazji, patogenezę warrozy oraz jej 
przebieg i występujące objawy. Prelegent 
zwróciła szczególną uwagę na diagnostykę 
inwazji i jej kontrolę a w dalszej kolejności 
przedstawiła metody walki z tą chorobą.     
W kolejnym wykładzie dr Anna Gajda 
omówiła choroby wirusowe pszczół 
powiązane z warrozą spowodowane przez 
wirus zdeformowanych skrzydeł (DWV) 
oraz wirus ostrego paraliżu pszczół (ABPV). 
Następnie przedstawiła choroby wirusowe 
połączone z nosemozą a wywołane przez 
wirus choroby czarnych mateczników 
(BQCV), wirus włókienkowy (FV), wirus 
pszczó ł  (BVY) .  W ko le jne j  częśc i 
wystąpienia poruszyła tematykę chorób 

wirusowych "środowiskowych" takich jak: choroba 
woreczkowa czerwiu (przyczyna- wirus choroby 
woreczkowej czerwiu- SBV), chroniczny paraliż pszczół 
(przyczyna: wirus chronicznego paraliżu pszczół – CBPV). 
Na zakończenie omówiła rozpoznawanie zakażeń 
wirusowych pszczół oraz ich zwalczanie. Kolejnym 
prelegentem był dr hab. Grzegorz Borsuk profesor 
nadzwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, który 
zaprezentował temat "Środowisko źródłem pokarmu 
pszczół". Wykładowca zwrócił uwagę na przystosowania 
pszczół umożliwiające wykrywanie źródła pożytku 
nektarowego i pyłkowego, zbieranie pyłku, przenoszenie 
obnóży pyłkowych oraz przygotowywanie papki miodowo-
pyłkowej, którą robotnice karmią rozwijające się larwy. 
Problem jest w tym, że coraz więcej pojawiło się pożytków    
w monokulturach, a coraz mniej mamy łąk o bogatej szacie 
roślinnej, która dostarcza różnorodnego pyłku, co zapewnia 
dostarczanie wszystkich składników odżywczych. Brak 
białka powoduje, że pszczoły zaczynają cierpieć na 
niedobory składników pokarmowych. Zaczynamy to 
obserwować, kiedy pszczoły wymierają. Na dodatek 
zanieczyszczenie środowiska i chemia stosowana               
w uprawach roślin w monokulturach, która chroni je przed 
szkodnikami i chwastami, powoduje, że zastosowane 
związki chemiczne gdzieś muszą się podziać. Część rozłoży 
się, ale część będzie krążyć pomiędzy glebą, a rośliną            
i będzie identyfikowana w soku roślin, a później w nektarze,   
a dalej w produktach. Kto szybciej zrozumie zależności 
pomiędzy środowiskiem a pszczołą, zmieni również swoje 
podejście do pszczół, a tym samym uchroni pszczoły przed 
wymieraniem. Poruszane tematy wywoływały ożywioną 
dyskusję, która trwała także w czasie przerw kawowych        
a nawet po zakończeniu konferencji.

Wspaniała atmosfera i wysoka frekwencja dziewiątej już    
z kolei konferencji pszczelarskiej w Grabanowie potwierdziła 
potrzebę kontynuacji takich przedsięwzięć.

Małgorzata Lewandowska

IX Lubelska Konferencja Pszczelarska w Grabanowie
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Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do 
publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, innych 
form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę  Biała Podlaska na rok szkolny 2018/2019.

Data

od do
Etap rekrutacji/czynność rodzica

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

1 marca
6 marca

godz. 15.00

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego 
w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

6 marca

godz. 8.00

20 marca

godz. 15.00
Rejestracja wniosków o przyjęcie.

6 marca

godz. 8.00

20 marca

godz. 15.00

20 kwietnia

godz. 15.00
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

20 kwietnia

godz. 8.00

27 kwietnia
do godz. 15.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do której dziecko zostało
zakwalifikowane.

7 maja
godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

od 7 maja

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz 
dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, 
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym 
przedszkolu, w którym wybrano oddziały integracyjne.

Kopię decyzji dyrektora o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem 
przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu.

UWAGA
a)

b)

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może 
wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora 
przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych

13 czerwca
godz. 15.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

13 czerwca

godz. 8.00

18 czerwca

godz. 15.00
Rejestracja wniosków o przyjęcie.

13 czerwca

godz. 8.00

19 czerwca

godz. 15.00

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz
dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

22 czerwca
godz. 15.00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

1.

2.

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, 
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym 
przedszkolu i szkole, w której wybrano oddziały integracyjne.

Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za 
zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu.

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do której dziecko zostało
zakwalifikowane.

22 czerwca 28 czerwca

godz. 8.00 godz. 15.00

29 czerwca
Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.godz. 15.00

od 29 czerwca Procedura odwoławcza.

31 sierpnia Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.
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Data
od do

Etap rekrutacji/czynność rodzica

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Biała Podlaska 

6 marca

godz. 8.00

20 marca

godz. 15.00
Rejestracja wniosków o przyjęcie.

6 marca

godz. 8.00

20 marca

godz. 15.00

20 kwietnia
godz. 15.00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

20 kwietnia

godz. 8.00

27 kwietnia

do godz. 
15.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało 
zakwalifikowane.

7 maja
godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

od 7 maja

Postępowanie uzupełniające do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Biała Podlaska 

13 czerwca

godz. 15.00
Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

13 czerwca

godz. 8.00

18 czerwca

godz. 15.00
Rejestracja wniosków o przyjęcie.

13 czerwca

godz. 8.00

19 czerwca

godz. 15.00

22 czerwca

godz. 15.00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

22 czerwca

godz. 8.00

28 czerwca

godz. 15.00
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało 
zakwalifikowane.

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie
oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na 
niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy 
złożyć w każdej szkole, w której wybrano oddziały integracyjne.

Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną  
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole.

a)

b)

29 czerwca

godz. 15.00
Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

od 29 czerwca Procedura odwoławcza.

31 sierpnia Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może 
wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły 
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, 
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdej szkole,   
w której wybrano oddziały integracyjne.

Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną   
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w szkole.

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów 
potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

1.

2.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas 
pierwszych publicznych szkół  podstawowych  prowadzonych  przez Gminę  Biała Podlaska na rok 
szkolny 2018/2019
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Ponad trzydzieści lat temu lubelski piosenkarz (z wy-
kształcenia filozof) Kazimierz Grześkowiak zaśpiewał 
zabawną piosenkę "Panny z Cicibora", której tekst napisał 
bywający przejazdem w powiecie bialskim Kazimierz Łojan. 
Piosenka zrobiła furorę i rozsławiła Cicibór Duży, choć 
piosenkarz obraził tamtejsze panny. Dlatego przyjeżdżał       
z Lublina, aby je przeprosić.

Do barwnego zdarzenia sprzed lat nawiązuje nazwa 
zespołu Zorza (utwór Grześkowiaka zaczynał się od słów, 
"Kiedy ranne wstają zorze.."). Powstał on w 2005 r. Wyróżnia 
go nietypowy skład i repertuar. 

- Nie byłoby naszego zespołu gdyby nie przyjaźń, sympatia 
i chęć zrobienia czegoś pozytywnego - tak opowiadają          
o sobie członkowie Zorzy, dla których śpiewanie jest jedną    
z form aktywności społecznej na wsi.

Początkowo spotykali się w szkole. Potem otrzymali od 
Stanisława Szewczyka, życzliwego dyrektora gimnazjum   
z Cicibora Dużego salę na próby, gdzie spotykali się 
regularnie. Teraz, jako jedna z nielicznych grup w gminie 
potrafią śpiewać na 3 i 4 głosy. Efekty starań widać po 
zdobywanych nagrodach m.in. na Festiwalu Pieśni 
Maryjnych w Leśnej Podlaskiej. Od roku członkowie Zorzy są 
gospodarzami wiejskiego klubu. Sami go udekorowali, 

zadbali o estetykę wnętrza, a teraz go wyposażają                
w niezbędne sprzęty i naczynia, aby świetlica wiejska 
kojarzyła się pozytywnie z kulturą. Sami zresztą organizują 
cykliczne imprezy m.in. andrzejki, choinki, bale seniora, 
obchody Dni Babci.

Zanim kobiety zaczęły śpiewać, przez kilka lat parały się 
przygotowywaniem wieńców dożynkowych i kompozycji 
kwietnych do kościoła. Ktoś docenił ich zdolności i otrzymały 
propozycję reprezentowania wsi podczas dożynek               
w Styrzyńcu (sierpień 2005 r.). Nie wystarczyło pokazać się   
z wieńcem. Trzeba było przygotować program artystyczny. 
Wystąpiły we cztery i tak się zaczęło. Pierwsze melodie 
ludowe, zasłyszane od mam i babć przynosiła na próby Anna 
Mielnicka (udzielająca się teraz dodatkowo w zespole 
Sokotuchy). Potem w zdobywaniu piosenek pomógł im 
akompaniator Roman Makarski. W kilka miesięcy po 
debiucie Zorza pokazała się na festiwalu w Leśnej Podlaskiej 
i zdobyła nagrodę. To przekonało panie, że warto starać się   
o różnorodny program. Obecnie zespół ma w programie: 
pieśni ludowe, sakralne, biesiadne i patriotyczne. Kobiety 
zdołały przekonać mężów, że śpiewanie nie jest wcale 
domeną żeńską i oni też mogliby je wspierać na koncertach. 
Tak też się stało i dlatego Zorza jest grupą mieszaną. Jako 
jedyna w gminie pokazuje się często w strażackich 
mundurach, a nawet uczestniczy w ogólnopolskich 
przeglądach piosenki strażackiej. Śpiewanie sprawia 
członkom zespołu przyjemność i cieszą się bardzo, gdy ich 
starania podobają się też publiczności. Koncertują nie tylko  
w swojej wsi. 12 listopada ub. roku wystąpili na Powiatowym 
Festiwalu Pieśni Patriotycznej i odnieśli tam znaczący 
sukces. Festiwal zgromadził wielu wykonawców z powiatu 
bialskiego, śpiewających w czterech kategoriach. Zorza 
zdobyła pierwszą nagrodę i puchar starosty bialskiego         
w kategorii dorosłych grup wokalnych. W Tucznej zespół 
wykonał dwa utwory: "Pobudka żołnierska" i "Cztery córy tato 
miał". Był to drugi występ Zorzy na tym festiwalu. Poprzedni 
udział zakończył się zdobyciem wyróżnienia. Aktualnie Zorza 
występuje w następującym składzie: Beata Wereszko, 
Anna i Mirosław Mielniccy, Renata Goździołko, Krystyna 
i Bogusław Kulesza, Krystyna Denis, Edyta Rafalska        
i Piotr Trzeciak. Akompaniuje im na akordeonie Jakub 
Gdela. (g)

Nieco później niż w innych placówkach 
oświatowych, bo 13 lutego br. dzieci ze Styrzyńca 
dziękowały kochanej babci i dziadkowi za ich 
troskę, ciepły i serdeczny uśmiech,życzliwość oraz 
wyrozumiałość. Tego dnia sala gimnastyczna 
zapełniła się zaproszonymi do szkoły seniorami. 
Było pięknie i wzruszająco. Goście z podziwem 
oglądali występujące na scenie wnuki. To czas 
uhonorowania ich pracy, bo to przecież dziadkowie 
pełnią bardzo ważną misję w wychowaniu  
młodego pokolenia. Właśnie oni pomagając swoim 
dzieciom, dbają o swoje wnuczęta. Na szczególne 
uznanie zasługują również dzieci, które z wielkim 
poświęceniem przygotowywały się do obchodów 
sympatycznego święta. Były tańce, piosenki, 
wierszyki i prezenty, które samodzielnie wykonały 
dzieci. Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku. 
Towarzyszyła mu iście rodzinna atmosfera. (a)

Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu
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13 lutego br.  kadra pedagogiczna przedszkola                   
w Woskrzenicach Dużych zorganizowała bajkowy bal 
przebierańców. Tego dnia 
przedszkole, a szczegól-
n i e  s a l a  B i e d r o n e k , 
zamieni ła s ię niczym      
za  do tkn ięc iem cza-
rodziejskiej różdżki we 
wspaniałą salę balową. 

Na tańce i pląsy przybyło 
wyjątkowe towarzystwo: 
Ks iężn iczk i ,  Wróżk i , 
Kró lewny i  de l ika tne 
Moty lk i .  Po jaw i l i  s ię 
również: groźni Rycerze, 
P i r a c i ,  I n d i a n i e ,     
Ba tman i  i  Po l i c j an t . 
Wychowawczynie miały 
nie lada zadanie, aby 
wśród bajkowych przebie-
rańców, rozpoznać swoje 
pociechy. Przepięknie 
przebrane dzieci z dumą 
p rezen towa ły  s t ro je . 
Opowiadały z jakiej bajki 
przybyły oraz w czyją 
postać się wcieliły. Te 
c h w i l e  s p r a w i a ł y  i m 
ogromną radość, więc 
uśmiech gościł na każdej twarzy. Rytmiczna muzyka grała, a 
dzieci z ochotą śpiewały i wirowały w tańcu. Wspólna zabawa 
przyniosła uczestnikom mnóstwo radości. Nie zabrakło 
pamiątkowego zdjęcia grupowego z tak ważnej chwili. 

Kolejny bal już za rok. Nauczyciele dziękują rodzicom za 
zaangażowanie w przygotowanie strojów oraz słodkiego 

poczęstunku. Dla takich chwil 
radości warto się poświęcić. (a)

Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych

13 lutego br. w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza 
odbył się długo oczekiwany przez uczniów bal karnawałowy. 

Tego dnia sala gimnastyczna zamieniła się w bajkową krainę 
pełną fantastycznych postaci. O piękny wystrój sali i świetną 
muzykę zadbał samorząd uczniowski wraz z Radą Rodziców. 
Przy dźwiękach skocznej muzyki dzieci z przedszkola            
i wszystkich klas podstawówki wesoło bawiły się ze swoimi 
rówieśnikami, a także z rodzicami i nauczycielami. Wszyscy 
uczniowie przebrani byli w fantazyjne i barwne stroje 

karnawałowe. Nie zabrakło wróżek, księżniczek, rycerzy, 
piłkarzy, kowbojów, elfów i innych barwnych postaci               

z kreskówek i filmów. Dzieci chętnie uczestniczyły                 
w konkursach, grach i zabawach. Pląsy na parkiecie dla wielu 
były mocno wyczerpujące. Wszyscy zregenerowali swe siły 
podczas przerwy na poczęstunek, który przygotowali im 
rodzice w szkolnej stołówce. Ciepły obiad i słodkości 
przywróciły energię i można było bawić się dalej. (a)

Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym
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Z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury 14 lutego br. 
bialski literat i podróżnik Jacek Daniluk odwiedził uczniów 
dwóch szkół podstawowych w: Dokudowie oraz Ortelu 
Książęcym Drugim. Poczytny wśród najmłodszych literat, 
którego wiersze stały się w ubiegłym roku tematem 
gminnego konkursu recytatorskiego, opowiadał dzieciom     

o książkach, które dotąd napisał. Z dużym talentem 
aktorskim recytował słuchaczom swoje wiersze z morałem. 
Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały wszystkich 
opowieści pana Jacka i oglądały jego książeczki. Nie 
zabrakło pytań dotyczących fascynujących podróży autora. 
Po spotkaniu z przyjemnością podpisywał on swoje książki.

Jacek Daniluk to utalentowany literacko przedsiębiorca. 
Prowadzenie biznesu łączy z pasją, jaką jest pisanie. 
Literatura zjawiła się w jego życiu 
niespodzianie. Wewnętrzną potrzebę 
wyrażenia swoich uczuć i przelania ich 
na papier w 2005 roku. Przełomowym 
momentem była śmierć papieża Jana 
Pawła II. Uznał, że musi ją opisać. 
"Epitafium", "Starość" i inne wiersze, 
jakie wtedy powstały, złożyły się na 
tomik zatytułowany "Jego śladem", 
k t ó r y  p a r ę  l a t  p ó ź n i e j  z o s t a ł 
opublikowany w Sandomierzu. Na 
okładce pierwszego tomiku Daniluka 
jest zdjęcie jego córki. Wykonane 
zostało ono w Castel Gandolfo, podczas 
podróży do Włoch. Tłum na rękach 
poniósł kilkuletnią dziewczynkę do 
papieża. Bajki dla dzieci zaczął pisać za 
sprawą młodszej córki. Przyszła kiedyś 
z przedszkola i miała nauczyć się 
jakiegoś wierszyka. Wydał się on ojcu 
smutny i postanowił sam napisać coś 
weselszego. Tak powstał pierwszy 
wierszyk "Biedroneczka". Córka do dziś 
jest jego natchnieniem. – Czasem coś 
podpowie co napisać o zwierzętach domowych. Tak powstały 
cykle "Między nami zwierzakami" i "Rymowanki wujka 
Jacka". 

Zwiedzanie to druga wielka pasja Daniluka. Był już          
w trzydziestu czterech krajach (ostatnio w Meksyku), co ma 
swoje odzwierciedlenie na domowych półkach. Zbiera, 
bowiem kubki z różnych miejsc. W swojej kolekcji ma ich 
ponad trzysta. Jak każdy kolekcjoner na swoje eksponaty 
chucha i dmucha. – Absolutnie nie spełniają praktycznej roli. 

Nie pijemy z nich kawy – zapewnia roześmiany. Daniluk 
podróżuje także literacko. Swoich młodych Czytelników 
zabiera w podróże dalekie i bliskie – świadczą o tym kolejne 
tomy jego rymowanych bajek. Rymy przychodzą mu łatwo, 
ale nie one są najważniejsze. – Moje wszystkie wiersze oraz 
bajki mają morały. Będąc na spotkaniu z przedszkolakami,  
na jakiejś tablicy zauważyłem hasła typu: Myjemy ręce   
przed jedzeniem. Okazało się, że do wszystkich miałem 
odpowiedni wierszyk, np. o Musze flejtusze.

Jego wiersze, choć dla dzieci, podobają się też dorosłym. 
Szczególnie tym z poczuciem humoru. – Niektóre wiersze 
mają drugie dno – mówi poeta. 

Dorośli doceniają jego rymowanki, bo te są alegoriami. 
Swoją twórczością Daniluk dzieli się z innymi bialskimi 
literatami zrzeszonymi w klubie Maksyma. Oprócz swojej 
poważnej twórczości poetyckiej na spotkaniach Maksymy 
prezentuje czasem wiersze dla dzieci. – Nie uważam ich za 
poezję, ale zdarza się, że jako przerywnik na spotkaniach 
klubu, czytam je członkom Maksymy – przyznaje poeta. 
Kolejną obok literatury pasją pana Jacka jest historia. Jej 
bakcylem zaszczepił się w szkole podstawowej w Komarnie, 
do której uczęszczał. Szczególnie interesuje go historia 
lokalna. Stara się ją przybliżać w scenariuszach 
przedstawień teatralnych. Chętnie sięgają po nie szkoły czy 
amatorskie teatrzyki. Do tej pory wystawiane były  m.in. 
przedstawienia o księdzu Brzósce "Kuszenie" i "Zawiniątko". 
To historia niemowlęcia pozostawionego przez pędzonych 
na Sybir powstańców, które zostało wychowane w nie-
dalekiej Dąbrowicy przez bezdzietne małżeństwo. Uczniowie 
bialskiego LO im. S. Staszica wystawili "Jajko królowej 
Marysieńki", sztukę opartą na bialskiej historii Radziwiłłów. 

Przygotowuje też scenariusz bitwy z insurekcji kościusz-
kowskiej, jaka rozegrała się pod Terespolem w 1794 roku.    
W swoim zbiorze ma wiele rymowanych wierszyków, które    
z chęcią czytają dorośli. Jeden z nich, o oszczędzaniu, został 
kupiony przez firmę ubezpieczeniową i wydany w formie 
reklamowej książeczki. Dowcipne rymy pomagają 
Danilukowi w prowadzonym biznesie. Kiedy wysyła maile do 
dostawców, często są rymowane, co niekiedy zaskakuje 
adresatów. (a)

Spotkania autorskie w Dokudowie i Ortelu Książęcym Drugim
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24 listopada ub.r. został zapamiętany w Sworach jako  
Dzień Pluszowego Misia. Tradycyjnie bohaterami dnia 
zostały kolorowe pluszaki, ulubione przytulanki dzieci. Tego 

dnia rozpoczęła się też szkolna akcja "Podziel się misiem"    
w ramach ogólnopolskiej akcji "I twój miś może zostać 
ratownikiem". Należało zebrać możliwie najwięcej 
pluszowych maskotek. Zebrane misie miały trafić do 

strażaków, którzy podczas trudnych akcji będą je wręczać 
dzieciom. Stwierdzono bowiem, że maskotki minimalizują 
stres i zwiększają bezpieczeństwo dzieci, które ucierpiały     
w wypadkach komunikacyjnych, czy pożarach. Oto efekty 
szkolnej zbiórki. 

W przedszkolnej grupie 3-4 latków najwięcej podarował 
Kuba Krać (16 sztuk). W grupie 5-latków, która zebrała 
wspólnie 56 zabawek, najwięcej dostarczyła Weronika 
Jaszczuk (38 maskotek). Rekordzistą klasy I, która zebrała 
57 sztuk, został Dawid Jaszczuk (38 maskotek), W klasie III 
a Kamila Chalimoniuk postarała się o 9 maskotek. Tyle 
samo dostarczyła Sandra Szupiluk. 

W klasie III b wyróżniła się Amelia Przybyłowska           
(14 sztuk). W klasie IV 6 sztuk zabawek podarowała Julia 
Bernadkiewicz. W klasie V Monika Chalimoniuk i Julia 
Waszczuk dostarczyły po 5 pluszaków. Wiktoria Szupiluk   
z kl. Vi zebrała 6 maskotek, zaś w kl. VII 10 sztuk dostarczyła 
Weronika Chalimoniuk. Ogółem w szkole udało się 
zgromadzić 250 maskotek. 16 lutego uczniowie, którzy 
podarowali największą ilość przytulanek wraz z opiekunami 
Renatą Tarasiuk i Anetą Maksimiuk udali się do Komendy 
Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej, aby przekazać pluszaki 
strażakom. Przy okazji wizyty w siedzibie PSP uczniowie 
zapoznali się ze specyfiką służby strażaków, zasadami 
funkcjonowania straży pożarnej, obejrzeli samochody 
pożarnicze i wyposażenie jednostki. Zastępca komendanta 
miejskiego PSP bryg. Marek Chwalczuk serdecznie 
podziękował uczniom naszej za przekazane dary. 
Dziękujemy za wasze szlachetne serca. My też wierzymy,   
że ofiarowane pluszaki wywołają radość, uśmiech i szczęście 
na twarzach wielu dzieci w trudnych dla nich chwilach. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom           
i nauczycielom  za udział w kampanii. (a)

Szkoła Podstawowa w Sworach

Co roku uczniowie z naszej gminy uczestniczą w ogólno-
polskim turnieju "Młodzież zapobiega pożarom". Ma on 
wykazać znajomość wiedzy przeciwpożarowej, zasad 
postępowania na wypadek wybuchu ognia, a także umożliwić 

zdobycie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się 
podstawowym sprzętem gaśniczym. Ponadto uczestnicy 
muszą wykazać się wiedzą na temat techniki pożarowej         
i znajomością historii ruchu strażackiego. Często bywa,      
że udział w turnieju jest pierwszym krokiem do zasilenia 
szeregów OSP w dorosłym życiu. 28 lutego zorganizowane 
zostały w Sworach gminne eliminacje 41.edycji turnieju. 
Zdaniem Czesława Pikacza, gminnego inspektora            
ds. ochrony przeciwpożarowej, uczestnicy prezentowali 

solidne przygotowanie. Musieli rozwiązać test pisemny         
z 30 pytaniami, mając do wyboru 3 odpowiedzi. W walce       
o zwycięstwo trzeba było organizować ustną dogrywkę. 
Star towały  53 osoby (19 reprezentantów szkó ł 
podstawowych i 34 gimnazjalnych). Pierwsze miejsce          

w młodszej kategorii zdobył Kacper Pieńkowski ze SP        
w Grabanowie, zaś w starszej Hubert Struk z PG                 
w Sworach. Obaj reprezentować będą naszą gminę                 
w eliminacjach powiatowych turnieju, rozgrywanych             
w Komendzie Miejskiej PSP. Laureaci miejsc od pierwszego 
do piątego otrzymali dyplomy za udział, natomiast zwycięzcy 
trzech pierwszych miejsc nagrody rzeczowe w postaci: 
pamięci do komputera, kalkulatora i flamastrów. (g)
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 Kiedy w kwietniu ub. roku Starostwo Powiatowe ogłosiło 
rok 2017 rokiem Józefa Ignacego Kraszewskiego w powiecie 
bialskim, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów II Wojny 
Światowej w Woskrzenicach Dużych postanowiła aktywnie 

włączyć się w realizację przedsięwzięcia. Było to tym bardziej 
oczywiste, gdyż pisarz związany był ściśle z powiatem 
bialskim. Młode lata spędził w Romanowie pod opieką 
dziadków Anny Zofii i Błażeja Malskich oraz prababki 
Konstancji Nowomieckiej. Obchody Roku Kraszewskiego 
pozwalały na przybliżenie młodemu pokoleniu sylwetki          
i twórczości literackiej tegoż autora, który zasłynął w historii 
literatury polskiej największą liczbą wydanych książek           
i wierszy. 

W maju nauczyciel bibliotekarz Ewa Mierzejewska - 
Wojtkowska zaprezentowała gazetkę poświęconą życiu       
i twórczości pisarza oraz wystawkę wybranych dzieł. 
Dopełnieniem tych informacji była lekcja języka polskiego 
przeprowadzona w starszych klasach przez nauczyciela 
Alinę Kukawską. W czerwcu uczniowie mieli możliwość 
utrwalenia i pogłębienia wiedzy o tym niezwykle płodnym 
literacko pisarzu oglądając projekcję filmów: "J. I Kraszewski. 

Kartki z ostatniej podróży" w reżyserii Barbary Jakubiec, 
"Uwikłany w historię" w reżyserii A. Kulik oraz "Józef     
Ignacy Kraszewski - twórca zdumiewający – muzeum           
w Romanowie". Informacje te były kanwą do właściwego 
przygotowania się uczniów do quizu obejmującego swoim 
zakresem zarówno fakty z życia Kraszewskiego jak również 
jego twórczość. Wychowankowie zadziwili szeroką                
i szczegółową wiedzą w tym temacie. Przekazane 
wiadomości posłużyły także do wykonania portretów tegoż 
pisarza, które zostały wyeksponowane na szkolnym 
korytarzu. W pierwszym półroczu roku szkolnego 2017/2018 
uczniowie edukacji wczesnoszkolnej poznali baśń Józefa 
Ignacego Kraszewskiego "Kwiat paproci", która okazała się 
inspiracją do podjęcia dyskusji nad trudnym tematem, jakim 

jest egoizm oraz gradacja wartości w życiu człowieka. 
Uczniowie klas starszych wspólnie czytali i omawiali 
wierszowaną opowieść "Dziad i baba" o parze staruszków, 
którzy prześcigali się w zapewnieniach o uczuciu 
małżeńskiego przywiązania. Utwór ten w satyryczny sposób 
ukazujący wady ludzkie, poddający próbie zapewnienia        
o przywiązaniu, miłości i odsłaniający fałsz wypowiadanych 
słów stał się niezwykle inspirujący młodzież szkolną do 
dyskusji nad naturalną chęcią życia, zakłamaniem, obłudą     
i fałszem. Tematyka tegoż dzieła literackiego na tyle 
poruszyła wyobraźnię i sumienia naszych wychowanków,   
że stała się motywem przewodnim prac plastycznych 
wykonanych pod kierunkiem nauczyciela plastyki Elżbiety 
Ceniuk oraz inscenizacji "Dziad i baba", nad którą pieczę 
sprawowali: nauczyciel polonista i bibliotekarz. Udział          
w obchodach Roku Kraszewskiego nie tylko przysłużył się 
promocji tej wielkiej postaci polskiej kultury. ale zwrócił 
uwagę na piękno klasyki literackiej tak często niedocenianej 
w naszych czasach. Uzmysłowił młodym czytelnikom,         
że utwory powstające w XIX wieku mogą być fascynujące, 
przemawiające do wyobraźni oraz pełne pouczeń i mądrości 
życiowych. (a)

Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach 
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Od połowy stycznia 2018 r. można składać wnioski            
o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału 
siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Do tej pory 
dopłaty do nasion i sadzeniaków realizowała Agencja   
Rynku Rolnego, jednak po jej przekształceniu razem z ANR 
w Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, płatnicze zadania 
przejęła ARiMR. Dlatego wnioski należy składać do 
kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji         
i Modernizacji Rolnictwa. Termin naboru wniosków potrwa do 
25 czerwca 2018 r.

Dopłaty udzielane są do powierzchni gruntów ornych 
obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii 
elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych, takich 
jak: 

· zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), 
pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;

· rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany 
roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka 
siewna;

· ziemniak.  

Stawki dopłat
Wysokość stawek będzie wyliczona z uwzględnieniem 

powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach 
złożonych do BP ARiMR oraz środków finansowych 
przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym. 
Stawki dopłat do hektara są określane do 30 września 
danego roku w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

W 2017 roku stawki te wyniosły: 
· 92,45 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych;
· 147,90 zł - w przypadku roślin strączkowych; 
· 462,25 zł - w przypadku ziemniaków. 

Poświadczenie otrzymanej pomocy de minimis
Dopłaty do materiału siewnego mają charakter pomocy de 

minimis w rolnictwie. Jest to wsparcie państwa udzielane 
producentom rolnym, które nie wymaga notyfikacji Komisji 
Europejskiej. Wynika to z tego, że jest to pomoc o niewielkiej 
wartości, która nie powoduje naruszenia konkurencji na 
rynku. Wielkość pomocy de minimis w rolnictwie ze 
wszystkich tytułów, jaka może zostać przyznana jednemu 
producentowi rolnemu to 15 000 euro w okresie trzech lat, tj. 
w bieżącym roku podatkowym i w ciągu poprzedzających go 
2 lat podatkowych.

Aby udowodnić, nieprzekroczenie określonego limitu 
pomocy, rolnik zobowiązany jest do podania informacji         
o otrzymanej pomocy de minimis w postaci Oświadczenia  
we wniosku o przyznanie pomocy, podpartego Zaświadcze-
niami o kwotach uzyskanej pomocy de minimis.

Każda instytucja, która przyznaje wsparcie w formule de 
minimis, ma obowiązek wystawienia zaświadczenia             

o udzielonej pomocy i przekazania go beneficjentowi. 
Producenci rolni mogli otrzymać taką pomoc np.:
· od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

w formie:
- dopłat do oprocentowania kredytów na zakup ziemi,
- dopłat do oprocentowania kredytów "klęskowych",
- jednorazowej pomocy finansowej np. dla produ-

centów porzeczek, jabłek, świń;
- umorzenia w całości lub części wierzytelności,
· oraz od innych Instytucji np.:
- dopłaty do materiału siewnego (Agencja Rynku 

Rolnego),
- ulgi w opłacie składek na ubezpieczenia społeczne 

(Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego),
- ulgi w spłacie czynszu dzierżawnego (Agencja 

Nieruchomości Rolnych, obecnie KOWR),

- ulg podatkowych (ograny podatkowe, jednostki 
samorządu terytorialnego – np. ulga w podatku rolnym)..

Załączniki do wniosku 
Do wniosku o przyznanie dopłaty, producent rolny 

zobowiązany jest dołączyć: 
1. Oryginał albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem 

przez notariusza albo upoważnionego pracownika ARiMR 
kopię faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny 
lub kwalifikowany wystawionej od dnia 15 lipca 2017 r. do 
dnia 15 czerwca 2018 r., pod warunkiem, że materiał ten 
został zużyty w tym okresie do siewu lub sadzenia; 

2. Oryginał albo potwierdzone za zgodność z oryginałem 
przez notariusza albo organ, który wydał dokument, albo 
upoważnionego pracownika ARiMR kopie Zaświadczeń       
o uzyskanej pomocy de minimis w rolnictwie albo złożenie 
oświadczenia o wielkości tej pomocy lub jej braku.

Wypłata dopłaty
Jeżeli wniosek o przyznanie dopłaty spełni wymogi 

formalno-prawne oraz niezbędne warunki do przyznania 
dopłaty, Kierownik BP ARiMR wyda decyzję o przyznaniu 
dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału 
siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany;

Decyzję wydaje się w terminie 60 dni od dnia wejścia        
w życie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych 
obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii 
elitarny lub kwalifikowany. Przyznaną producentowi rolnemu 
kwotę dopłaty ARiMR wypłaca w terminie 30 dni od dnia 
wydania decyzji. 

Agnieszka Sęczyk

Doradztwo rolnicze



150 kobiet z gminy Biała Podlaska (radne, sołtyski, 
nauczycielki, pracownice UG, członkinie zespołów 
śpiewaczych i mieszkanki) przybyły 10 marca br. do 
świetlicy wiejskiej w Sławacinku Starym, gdzie wójt gminy    
i pracownicy GOK przygotowali specjalnie dla nich z okazji 

niedawnego Dnia Kobiet niecodzienny koncert "Naprawdę, 
jaka jesteś nie wie nikt". Niesłusznie uważa się święto 
doceniające znaczenie kobiet za wymysł czasów PRL, bo 
pierwszy raz obchodzono je w USA. Ze zmierzchem epoki 
socjalizmu, który do przesady fetował 8 marca, Dzień Kobiet 
przestał być szanowany, ale 15 lat temu 
powrócił do łask ku zadowoleniu sporej 
rzeszy pań. Obok zaproszonych na ten 
wieczór gości, do świetlicy przybyły też 
władze gminy. Impreza, prowadzona 
przez Marusza Maksymiuka z Radia 
Biper, skrzyła się atrakcjami i niespo-
dziankami. Rozpoczął ją zwycięzca 
Fest iwalu Piosenki  Zaczarowanej              
i uczestnik telewizyjnego programu   
Voice Kids Bartek Peszuk, uczeń SP      
w Grabanowie.  Po sympatyczne j 
p rezen tac j i  p iosenek :  "B rune tk i , 
blondynki" Jana Kiepury i "Delilah"           
T. Jonesa, Bartek otrzymał od wójta 
Wiesława Panasiuka podziękowania za 
promocję gminy Biała Podlaska na forum 
ogólnopolskim. W swoim wystąpieniu  
wójt podziękował paniom za obecność    
w Sławacinku Starym i złożył najlepsze 
życzenia. Kobiety, jako piękniejsza część 
rodzaju ludzkiego były i są podstawą 
rodziny. Potrafią zgrabnie łączyć pracę 
zawodową z obowiązkami domowymi i opieką nad 
potomstwem. W tak wyjątkowym dniu należą im się gorące 
podziękowania za wdzięk, urodę, mądrość, intuicję i hart 
ducha oraz najlepsze życzenia zdrowia, uśmiechu, radości  
i satysfakcji, na co dzień. Po życzeniach wójta męska 
reprezentacja władz samorządowych w dowód sympatii       
i uznania uhonorowała panie różami. Kwiaty nie były  
jedyną niespodzianką tego wieczoru. Wójt Panasiuk         
w towarzystwie przewodniczącego RG Dariusza Plażuka 
rozlosował wśród obecnych kobiet 40 biletów na 
kabaretowy koncert Piotra Bałtroczyka, 3 upominki 
sponsorowane przez firmę Kawa z pianką oraz podwójne 
zaproszenie do restauracji, sponsorowane przez firmę 
gastronomiczną Diana. Ponadto szefowa grupy 
Macierzanka Agnieszka Bieńkowska rozlosowała 

nagrody wśród uczestniczek zajęć z zumby, organi-
zowanych w: Perkowicach, Sitniku, Styrzyńcu i Sworach. 
Wylosowane laureatki otrzymały 4 bezpłatne karnety na 
zajęcia taneczne oraz 8 kubków z nadrukiem. Ponadto 
uczestniczące w imprezie przedstawicielki firmy 
kosmetycznej Oriflame rozlosowały 13 upominków 
kosmetycznych tejże firmy.

Koncert miał w programie kilka godnych uznania 
występów. Oprócz wspomnianego reprezentanta 
Grabanowa, na scenie pojawił się męski zespół Gminne 
Słowiki, przygotowany specjalnie na tę okazję przez 
akordeonistę Jakuba Gdelę. W jego wydaniu usłyszeć 

można było wymowne piosenki: "Będziesz moją panią, 
"Baby ach te baby" i "Za zdrowie pań". Miłą niespodziankę 
sprawili paniom tancerze z grupy Macierzanka w popi-
sowym numerze do melodii "Gdzie ci mężczyźni?" Danuty 
Rinn i kapela podwórkowa Karawana z Czosnówki. 
Najwięcej miłych wrażeń dostarczył wzruszający recital 
rodzeństwa ze Sławacinka Starego. Justyna i Janusz 
Maleńczukowie (po raz pierwszy śpiewający razem)          
z wdziękiem przedstawili program romantycznych ballad, 
za które publiczność zgotowała im owację na stojąco. Na 
finał strażacy z jednostki OSP wwieźli płonący tort, którym 
pracownice GOK częstowały obecne na imprezie panie. Nie 
zabrakło innego słodkiego poczęstunku. Kilkugodzinny 
show dedykowany kobietom zostanie pewnie na długo 
zapamiętany, bo należał do wyjątkowo udanych. (g)

Gminne obchody Dnia Kobiet w Sławacinku Starym


