


3 maja
Jubileusz 95-lecia istnienia OSP z Sitnika był okazją do 

gminnych obchodów Dnia Strażaka. Uroczystości z udziałem 
wielu zaproszonych gości odbywały się na placu przy klubie 
GOK. Wójt Wiesław Panasiuk w towarzystwie zastępcy 
komendanta KM PSP bygadiera Marka Chwalczuka 
wyróżnił medalami najbardziej zasłużonych druhów. 
Honorowym medalem im. Bolesława Chomicza wyróżniony 
został prezes jednostki Bogdan Liniewicz. Imprezie 
towarzyszyły występy artystyczne i pokaz wozów bojowych 
wszystkich jednostek OSP z gminy Biała Podlaska.

Tego samego dnia w Białej Podlaskiej świętowano 
miejskie obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Kwiaty pod tablicą przy ul. Warszawskiej złożyła też 
delegacja naszej gminy.

6 maja
Pod znakiem wojska upłynęło w Białej Podlaskiej święto 

34. Pułku Piechoty. W asyście kompanii reprezentacyjnej 
Sił Powietrznych z Dęblina i orkiestry wojskowej garnizonu 
Siedlce liczne delegacje złożyły pod pomnikiem kwiaty 
i wieńce. Po południu na placu Wolności miała miejsce 
przysięga 66 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. 
W uroczystościach uczestniczył wójt Wiesław Panasiuk.

9 maja
Uroczystość połączoną z koncertem pieśni patriotycznych 

i żołnierskich przygotowali uczniowie i nauczyciele SP 
w Sitniku. Połączoną ją z posadzeniem przed budynkiem 
szkolnym Dębu Niepodległości na 100-lecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości. W tej niecodziennej 
uroczystości oprócz władz gminnych uczestniczyli: dyrektor 
Delegatury Kuratorium Oświaty Małgorzata Kiec 
i nadleśniczy Tomasz Bylina. Za 20 lat dąb będzie znakiem 
patriotycznych uniesień młodych mieszkańców Sitnika.

11 maja
Podobna, jak w Sitniku, uroczystość posadzenia Dębu 

Niepodległości miała miejsce w SP w Grabanowie, gdzie 
oprócz przedstawicieli Kuratorium Oświaty i Nadleśnictwa 
Biała Podlaska uczestniczył zastępca wójta Adam 
Olesiejuk. Z tej okazji młodzież przygotowała program 
patriotyczny.

13 maja
Liczna reprezentacja wszystkich jednostek OSP gminy 

Biała Podlaska z pocztami sztandarowymi i prezesem 
ZG ZOSP Wiesławem Panasiukiem uczestniczyła 
w 19. pielgrzymce strażaków do Sanktuarium Matki Boskiej 
Leśniańskiej. Uroczystości religijne w Leśnej Podlaskiej 
połączone zostały z powiatowymi obchodami Dnia Strażaka.

19 maja
W sobotni wieczór uczniowie PG im. S. Reymonta 

z Cicibora Dużego bawili się na pierwszym w ich życiu balu 
gimnazjalisty. Spotkanie przy muzyce upłynęło w miłej 
atmosferze.

20 maja
Słoneczna niedziela upłynęła w Sworach pod znakiem 

dwóch imprez. Na boisku szkolnym odbywały się gminne 
zawody sportowo-pożarnicze, w których obok 12 drużyn 
męskich uczestniczyła też jedyna w gminie drużyna żeńska 
ze Swór. W łącznej klasyfikacji generalnej po sztafecie 
pożarniczej i ćwiczeniach bojowych zwyciężyła drużyna OSP 
z Sitnika i ona będzie reprezentowała gminę na zawodach 
powiatowych w Łomazach.
Natomiast w hali sportowej odbywała się rywalizacja 

110 tancerzy z 9 ośrodków. W organizowanych po raz trzeci 
Folkowych Impresjach świetnie spisali się reprezentanci 
zespołów Figiel i Macierzanka, zdobywając czołowe 
nagrody. Wręczali je wójt gminy Wiesław Panasiuk, radny 
powiatowy Czesław Pikacz i dyrektor GOK Dariusz 
Chorąży. 

22 maja
Dzień Samorządowca był okazją do złożenia przez wójta 

Wiesława Panasiuka podziękowań za zaangażowaną 
postawę i najlepszych życzeń pracownikom UG i radnym 
gminnym.

24 maja
Na placu przed Komendą Miejską PSP świętowano Dzień 

Strażaka funkcjonariuszy zawodowych. W uroczystościach 
uczestniczyli m.in. wicewojewoda lubelski Robert 
Gmitruczuk i zastępca wójta naszej gminy Adam Olesiejuk. 
Spotkanie było okazją do wyrażenia wdzięczności 
za ochronę przeciwpożarową ponad 150 strażakom 
zatrudnionym w KM PSP.Niektórzy odebrali medale "Za 
zasługi dla pożarnictwa" i awanse na wyższe stopnie 
zawodowe.

26 maja
Wyjątkowo liczne grono rodziców z kilkuletnimi dziećmi 

zdecydowało się odwiedzić przedszkole samorządowe 
w Rakowiskach z okazji dnia otwartego placówki. Na 
maluszki czekały zabawy wewnątrz budynku oraz dmuchane 
zjeżdżalnie na zewnątrz. Dyrektor Dorota Stalewska 
powiedziała m.in. - Pierwszy raz otwieramy drzwi 
przedszkola dla przyszłych członków naszej społeczności. 
Nadarza się okazja do bliższego poznania naszej placówki 
i przekonanie się, jak fajnym miejscem może być nasze 
przedszkole. Mam nadzieję, że ten dzień pomoże przyszłym 
bywalcom łatwo i szybko zaadaptować się w nowym 
środowisku, a rodzicom przezwyciężyć obawy dotyczące 
rozpoczęcia przez ich dziecko edukacji w przedszkolu.

27 maja
Dwa udane festyny rodzinne odbywały się na boisku przy 

SP w Hrudzie oraz parku obok dworku w Wilczynie. W obu 
miejscowościach na uczestników czekało mnóstwo zabaw 
i konkursów sportowych. Kilka godzin w plenerze minęło pod 
znakiem ciekawych pokazów i zabaw.

29 maja
Wójt Wiesław Panasiuk odwiedził Szkołę Podstawową 

w Ortelu książęcym Drugim, by omówić przygotowania 
do memoriału sportowego im. Jana Bandzarewicza 
oraz gminnych obchodów Dnia Dziecka, zaplanowanych 
na 10 czerwca.

30 maja
Społeczność SP w Ciciborze Dużym świętowała w hali 

sportowej gimnazjum jubileusz 25-lecia przywrócenia szkole 
imienia Marii Konopnickiej. Uroczystość z udziałem licznych 
gości, władz gminy i byłych nauczycieli zakończono 
posadzenie Dębu Niepodległości im. Jana Sawy (pseudonim 
literacki patronki szkoły). (g)
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Kalendarium

Przed dwoma miesiącami przedstawiłem inwestycyjne 
wydatki gminy. Do informacji wkradł się istotny błąd. 
Budowa nawierzchni ul. Perłowej, na którą samorząd 
przeznaczył 200 tys. zł  i wodociągu na ul. Olchowej 
dotyczy sołectwa Czosnówka, a nie Rakowisk. Nie 
zmienia to w niczym faktu, że zaplanowane pieniądze 
z budżetu popłynęły do Czosnówki. Za pomyłkę 
przepraszam. (g)

Sprostowanie
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Nadzwyczajna sesja RG zwołana na 22 maja br. dotyczyła 
dwóch ważnych kwestii. Na poprzedniej sesji radni uchwalili 
co prawda liczbę punktów sprzedaży alkoholu w gminie, 

ale nadzór prawny UW zakwestionował treść tego 
postanowienia. Wkradło się bowiem niedopatrzenie 
dotyczące odległości punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych od miejsc publicznych. Dlatego radni dokonali 
korekty poprzedniej uchwały. Przyjęła ona dodatkowy zapis, 
że sprzedaż alkoholu nie może być prowadzona w odległości 
mniejszej, niż 35 metrów od: przedszkoli, szkół i miejsc kultu 
religijnego (kościołów i cmentarzy). Radni jednogłośnie 

przegłosowali jej treść.
Druga ważka sprawa dotyczyła zmian w tegorocznym 

budżecie gminy. Samorząd zdecydował o budowie 
9 odcinków dróg. Po pierwszym przetargu okazało się, 
że firmy uczestniczące w nim żądają zbyt wysokich stawek. 
Dlatego rozstrzygnięto jedynie budowę 5 dróg w: Młyńcu, 
Łukowcach, Sławacinku Nowym, Rakowiskach (osiedle 
Amelin) i Ciciborze Dużym, na trakcie prowadzącym do 
osiedla Relax. Na pozostałe drogi zabrakło pieniędzy, bo 
w ostatnich latach koszty ich budowy podskoczyły 
trzykrotnie. Radni przychylili się do wniosku zastępcy wójta 
Adama Olesiejuka, by budować nowe nawierzchnie: ulicy 
Wiśniowej w Czosnówce, a także w Michałówce, 
Rakowiskach i Sławacinku Starym (obok szkoły). Zmiany 
w budżecie wymagały też korekty przy remoncie schodów 
budynku SP w Styrzyńcu. Gmina otrzymała bowiem dotację 
w wysokości 15 tys. od konserwatora zabytków i musi 
wyłożyć na ten cel własne fundusze. Przy okazji radni 
przegłosowali zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
gminy.

W części obrad przeznaczonej na interpelacje radnych, 
kierownik referatu rolnictwa i leśnictwa Waldemar Danieluk 
odpowiedział dlaczego w Woskrzenicach Małych 
i Czosnówce ekipy Gminnego Zakładu Komunalnego nie 
zabrały w planowanym terminie wystawionych przed posesje 
śmieci. Zdaniem kierownika, wypadło to z powodu awarii 
technicznej, ujawnionej w dniu odbioru odpadów. 
Podkreślono przy okazji rosnącą lawinowo liczbę odpadów 
frakcji suchej, jakby gromadzono je przez kilka miesięcy. (g)

Z obrad samorządu

Niezbędne zmiany w budżecie gminy

30 kwietnia br. miała miejsce szkolna akademia z okazji 
zbliżającej się 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Uczniowie klas I – VII oraz oddziału przedszkolnego przybyli 
na uroczystość w galowych strojach, aby uczcić ważne dla 
narodu wydarzenie. Uczniowie zaprezentowali program 
artystyczny, w którym przedstawili lekcję historii. Mieli okazję 
popisać się kunsztem recytatorskim, muzycznym oraz 
aktorskim. Mali aktorzy przedstawili genezę Konstytucji 
3 Maja, która odegrała ogromną rolę w historii Ojczyzny. 
Przedstawiona przez nich lekcja historii miała przybliżyć 
tamte wzniosłe wydarzenia związane z uchwaleniem 
pierwszej w Europie, a drugiej na świecie demokratycznej 

konstytucji. W ten sposób uczniowie wzbogacili wiedzę 
historyczną młodszych kolegów i koleżanek o wydarzeniu 

patriotycznym. W apelu nawiązano do poszanowania 
symboli narodowych i zastanawiano się, czym dzisiaj dla 
Polaków jest wolność, naród i Ojczyzna. Prowadzący 
podziękowali uczestnikom za ciekawy występ, a uczniowie 
rozeszli się do klas na dalsze zajęcia. Apel wzbudził uczucia 
patriotyczne wśród uczniów i w ciekawy sposób przedstawiał 
wydarzenia historyczne. Przenosząc słuchaczy w minione 
wieki, szkolni aktorzy przypomnieli karty historii po to, by 
czerpać z nich siłę, mądrość i wartości. (a)

Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym Drugim

Święto konstytucji
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100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę 
skłania do uroczystości o charakterze patriotycznym.

9 maja br. w sitnickiej szkole miał miejsce wyjątkowo udany 
koncert piosenki patriotycznej i żołnierskiej. Uroczystość 
została połączona z akcją sadzenia Dębu Niepodległości, 
zainicjowaną przez, Regionalną Dyrekcję Lasów 

Państwowych w Lublinie oraz lubelskie Kuratorium Oświaty. 
Inicjatorzy nawiązują do spontanicznego sadzenia drzew 
w latach 1918-1928, kiedy to Polacy wraz z leśnikami 
świętowali powrót Polski na mapę Europy po 123 latach 
niewoli. Dąb symbolizuje przecież moc, odwagę, siłę, 
mądrość i prawdę. Do akcji, której celem jest wyrażenie 
wdzięczności przodkom dołączyło już ponad 500 placówek 
oświatowych Lubelszczyzny. Wśród nich znalazła się 

również Szkoła Podstawowa w Sitniku. Patriotyczny koncert 
uświetnili obecnością: dyrektor Delegatury Kuratorium 
Oświaty w Białej Podlaskiej Małgorzata Kiec, wójt gminy 
Wiesław Panasiuk, sekretarz gminy Grażyna Majewska, 
przewodnicząca Rady Rodziców Justyna Paszkiewicz, 
nadleśniczy Nadleśnictwa Biała Podlaska Tomasz Bylina 
oraz zespół śpiewaczy Sitniczanie. Uczestnicy spotkania 
zostali przywitanie słowami "Gawędy o miłości do ziemi 
ojczystej" noblistki Wisławy Szymborskiej. Potem dyrektor 
szkoły Marzena Demeszko powitała ciepło gości 
i przedstawiła cel spotkania. Kolejnymi mówcami byli: 
Małgorzata Kiec, Wiesław Panasiuk i Tomasz Bylina, 
który odczytał list dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Lublinie. Jerzy Sądel podkreślił w nim, 
że posadzenie dębu jest symbolicznym podziękowaniem 
i oddaniem hołdu rodakom walczącym o wolność. 
Przypomniał, że leśnicy w ciągu roku sadzą pięćset milionów 
drzew różnych gatunków, dzięki czemu systematycznie 
przybywa terenów zalesionych, a sadzenie  symbolicznych 
drzew ma wymiar szczególny. Kolejnym etapem koncertu 
było zaprezentowanie umiejętności wokalnych przez 
uczniów poszczególnych klas. Własny repertuar pieśni 
patriotycznych przedstawił również zespół  śpiewaczy 
Sitniczanie. W trakcie przerwy, na placu szkolnym został 
zasądzony Dąb Niepodległości. Sadzonka została 
podarowana przez bialskie Nadleśnictwo. Uczniowie 
zgodnie obiecali pielęgnować drzewko. Uroczystość 
zakończyła się wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych. 
Pomogły w tym śpiewniki przywiezione przez wójta gminy 
"Dumni z Polski" Uroczystość zorganizowana w Szkole 
Podstawowej im. Jana Brzechwy w Sitniku jest jedną z wielu, 
wpisujących się w kalendarz obchodów roku dla 
Niepodległej. (a)

Szkoła Podstawowa w Sitniku

Posadzono Dąb Niepodległości

Pamięć o bohaterach, którzy przelewali krew dla ojczyzny 
nie gaśnie. W jubileuszowym roku 100- lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości w naszym województwie 
posadzono już kilkadziesiąt dębów. Uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Grabanowie świętowali 11 maja br. uroczyste 
zasadzenie dębu upamiętniającego doniosły jubileusz. Do 
szkoły przybyli zacni goście: Małgorzata Kiec, dyrektor 
Delegatury Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej, Adam 
Olesiejuk, zastępca wójta, Tomasz Bylina, nadleśniczy        
i radny powiatowy oraz Tomasz Wołowik, radny gminy Biała 
Podlaska. Wzięli oni udział w patriotycznej akademii. 
Umiejętności wokalne zaprezentował Bartek Peszuk, 
wykonując piosenki: "Taki kraj" i "W listopadzie". Chór 
uczniów klasy V wykonał piosenkę "Niepodległa, 
niepokorna", zaś uczniowie klasy 0 zaśpiewali utwór 
"Piechota" przy akompaniamencie Katarzyny Kozłowskiej. 
Uczeń Kacper Pieńkowski recytował wiersz "Tam w moim 
kraju", a uczniowie klasy VII przedstawili historię akcji 
sadzenia dębów w przeszłości i zaprezentowali wydarzenia z 
życia szkoły. Po akademii społeczność szkolna i goście 

przeszli do miejsca, gdzie posadzono dąb. Po latach będzie 
świadkiem pamięci uczniów o dziejach kraju. (a)

Dąb Niepodległoci w Grabanowie



Licząca ponad 50 druhów jednostka OSP ze Sławacinka 
Starego należy do Krajowego Systemu Ratowniczo- 
Gaśniczego i bardzo często uczestniczy w różnych akcjach 
ratowniczych (także przy udzielaniu pomocy ofiarom 

wypadków drogowych). Do tej pory druhowie dysponowali 
tylko jednym samochodem – ciężkim jelczem, zabierającym 
8 strażaków i 4 tys. litrów wody. Staraniem władz 
samorządowych, które na ochronę przeciwpożarową 
przeznaczają, co roku znaczną kwotę, udało się pozyskać dla 
jednostki lekkiego nissana. Sprowadzono go aż z gminy 
Dubiecko (pow. przemyski). Zdaniem prezesa ZG ZOSP, 
zarazem wójta Wiesława Panasiuka nowy samochód 
rozpoznawczo - ratowniczy jest uznaniem za wzorową 
i profesjonalną służbę. pożarową dla dobra mieszkańców. 

Warto dodać, że dobrze wyszkoleni strażacy dysponują też 
innym sprzętem specjalistycznym.

2 czerwca w obecności prezesów wszystkich jednostek 
z gminy Biała Podlaska, członków Zarządu Gminnego ZOSP 

i przedstawiciela KM PSP mł. brygadiera Sebastiana 
Wrzoska, wójt Wiesław Panasiuk przekazał dokumenty 
i kluczyki do nissana pathfindera prezesowi jednostki 
Piotrowi Oskwarkowi. Poświęcenia pojazdu dokonał 
wikariusz parafii pw. NNMP ks. Ireneusz Juśkiewicz.

Po uroczystości w obecności pocztu sztandarowego, 
przed strażnicą rozpoczął się festyn, w którym przy muzyce 
bawili się do późnych godzin wieczornych mieszkańcy 
Sławacinka Starego. (g)

Nr 6 Str. 5

Burzowa aura mocno pokrzyżowała szyki organizatorom 
festynu dla najmłodszych, przygotowanego 2 czerwca na 
boisku szkolnym w Sławacinku Starym. W jego organizację 
włączyli się pospołu: druhowie z miejscowej jednostki OSP, 
instruktorzy Gminnego Ośrodka Kultury i pedagodzy. Na 
licznie przybyłych milusińskich czekało moc świątecznych 
atrakcji. Oprócz dmuchanej trampoliny, z której chętnie 
korzystali najmłodsi uczestnicy, można było wziąć udział 
w cyklu zabaw rekreacyjnych premiowanym nagrodami, 
malować farbkami na rozpostartej folii, puszczać mydlane 
bańki albo spróbować sił w śpiewaniu karaoke. Zachętą do 

wspólnego śpiewania miał być mini - recital rodzimej solistki 
Wiktorii Szczepanowskiej. Wielu malców zdecydowało się 
na pokonywanie toru przeszkód, czyli spacery po kolorowych 
kamieniach (żabka), wędrówki po napiętej linie, skoki przez 

rozstawione opony, celowanie do ruchomych wiaderek, 
zaliczenie slalomu na gumowej piłce. Kilkulatkom kibicowali 
obecni na boisku rodzice. Zaliczenie zaplanowanych 
konkurencji kończyło się dekoracją na podium przez wójta 
Wiesława Panasiuka złotym medalem z okolicznościowym 
napisem oraz wręczeniem piłki plażowej. 

Zainteresowanie dzieci wywołały pokazy strażackie. 
Druhowie popisywali się przygotowaniem linii wodnej do 
gaszenia ognia, instruktażem udzielania pierwszej pomocy, 
a na finał podaniem piany z agregatu, która stała się 

okazją do zbiorowej zabawy. Powodzeniem cieszyły się 
przygotowane na festyn smakołyki, czyli kolorowa wata 
cukrowa, lody i kiełbaski z rusztu. Gdyby nie padający obficie 
deszcz, sławaciński festyn przeszedłby do historii jako 
impreza wyjątkowo udana. (g)

Świąteczne atrakcje dla najmłodszych w Sławacinku Starym

Dzień Dziecka z medalami

Święto druhów ze Sławacinka Starego

Nowy pojazd dla jednostki
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W listopadzie dobiegnie kresu kolejna kadencja 
samorządu gminnego. Jak wypadła ona w pańskiej 
ocenie?

- W moim przekonaniu, ostatnie cztery lata były okresem 
niezwykle owocnym pod względem inwestycyjnym. Gmina 

przypominała wielki plac 
budowy. Efekty starań 
widać w niemal każdym 
so łec tw ie .  Zgodn ie 
z  w c z e ś n i e j s z y m i 
z a m i a r a m i  w ł a d z 
gminnych, gros zadań 
skupiło się na ekologii. 
W  b ł y s k a w i c z n y m 
tempie przybyło nam 
s i e c i  w o d o c i ą g ó w, 
kanalizacji sanitarnych 
i  p r z y d o m o w y c h 
oczyszczalni ścieków. 
Najpierw budowaliśmy 
j e  w o k ó ł  m i a s t a , 
a z każdym rokiem 
coraz dalej. W ubiegłym 
roku rozpoczęl iśmy 
dwa  ważne  zdan ia 

w Dokudowie i Grabanowie. Warto zaznaczyć, że oba 
z dotacją unijną. Dzięki temu już 34 sołectwa mają dostęp do 
bieżącej wody. O rozmachu naszych zadań wymownie 
świadczył miniony rok, kiedy na inwestycje przeznaczyliśmy 
aż 34 mln zł. Znaczną część tych funduszy pochłonęła 
budowa utwardzonych dróg. Wiadomo, że każdy chciałby 
dojechać do domu w komfortowych warunkach. Problem 
z realizacją słusznego skądinąd postulatu jest taki, 
że w przeciągu dwóch lat ceny budowy dróg wzrosły 
trzykrotnie i obecnie sięgają 1,3 mln zł za 1 km asfaltowej 
nawierzchni. Mimo tak wyśrubowanych cen, postanowiliśmy 
budować nowe odcinki nawierzchni w 9 miejscowościach. 
Ponadto gmina partycypuje w kosztach budowy dróg 
powiatowych.

Godnym podkreś len ia  wyda je  mi  s ię  program 
odnawialnych źródeł energii, na który nasza gmina pozyskała 
dotację w wysokości 5,5 mln zł. Sprawiła ona, że 537 
gospodarstw w naszej gminie uzyska przed wakacjami 
urządzenia solarne do podgrzewania wody. Solary nie tylko 
gwarantują dopływ ciepłej wody, ale wyraźnie ograniczają 
wydatki na energię elektryczną. Inwestycja jest tym bardziej 
cenna, że beneficjenci pokrywają zaledwie skromną część 

instalacji baterii słonecznych.
Z czego jest pan szczególnie zadowolony?
- Z przedszkola w Rakowiskach, w którym mieszkańcy 

otrzymali wreszcie świetlicę, o jakiej marzyli. Teraz znajdzie 
się tu miejsce na spotkania i zebrania wiejskie, a także 
imprezy kulturalne. Nie wszystkie przecież można 
organizować w plenerze.

Rakowiska wyrosły w ostatnich latach na największe 
sołectwo w gminie.

- Kiedyś zamieszkiwali je głównie rdzenni rolnicy, ale 
bliskość miasta sprawiła, że Rakowiska stały się "sypialnią" 
Białej Podlaskiej. Młodzi ludzie poszukujący przestrzeni 
życiowej masowo kupowali działki i budowali tu nowe domy. 
To za sprawą masowej migracji liczba mieszkańców 
podskoczyła do 2,5 tys. osób. Nowe siedziby wymagają 
wodociągów, kanalizacji sanitarnej i burzowej, sieci 
energetycznych, światłowodów i utwardzonych nawierzchni. 
Staramy się nadążać ze spełnianiem tych oczekiwań, choć 
wiadomo, że gmina nie zaczyna się i kończy w tym sołectwie. 
Wśród wielu pozytywów zdarzają się i przykre sytuacje. 
Takim jawi się nieudana budowa nitki kanalizacji sanitarnej. 
Przez nieumiejętność wykonawcy cierpi część właścicieli 
posesji, a gmina walczy w sądzie o naprawę wadliwych 
urządzeń już piąty rok.

Wspomniał pan o lawinowo rosnącej liczbie miesz-
kańców Rakowisk. Nie wszyscy jednak zameldowali się 
w gminie Biała Podlaska.

- Mamy z tego powodu wiele rozterek i ewidentnych strat 
finansowych. Prostuję błędne przekonania, że nie 
obowiązuje już system meldunkowy. Nowi mieszkańcy, 
którzy nie dokonali jeszcze zmiany meldunku, pewnie nie 
zdają sobie sprawy, że narażają gminę na poważny 
uszczerbek finansowy. Część pieniędzy z ich podatków nie 
zasila budżetu gminy, choć powinien, tylko inny samorząd. 
Dlatego apeluję nie tylko do nowych mieszkańców Rakowisk 
o dopełnienie obowiązku meldunkowego.

Czas płynie nieubłaganie szybko. Proszę powiedzieć, 
czy zamierza się pan ubiegać ponownie o mandat 
radnego?

-  Czuję się po części zakładnikiem środowiska. W licznych 
rozmowach z mieszkańcami Rakowisk jestem często pytany, 
czy dokończę rozpoczęte zadania. Jeszcze jest sporo do 
zrobienia, a ja czuję się odpowiedzialny za sprawy publiczne 
najbliższego mi środowiska. W tej sytuacji muszę stwierdzić, 
że ponownie będę kandydował do RG. Czy zostanę wybrany 
zdecydują wyborcy.

Rozmawiał IGR

Dynamiczny rozwój gminy
Rozmowa z przewodniczącym RG Dariuszem Plażukiem

Dzień Matki to jedno z najpiękniejszych świąt w ciągu roku, 
wypełnione kwiatami, serdecznymi i ciepłymi życzeniami. 
Na temat mam powstało dużo utworów poetyckich, 
skomponowano wiele piosenek, których tekst wyciska 
niejedną łzę. To temat rzeka, który nie wyczerpie się nigdy. 
Nie wyczerpie się, gdyż miłość matczyna jest ponadczasowa 
- trwa wiecznie. Nieważne ile mamy lat: dwa, dwadzieścia, 
czterdzieści – zawsze będziemy dziećmi troskliwych mam, 
dających poczucie bezpieczeństwa.  

Melchior Wańkowicz napisał: "Mama to miękkie ręce, 
mama to melodyjny głos, to chuchanie na uderzone miejsce. 
Mama to samo dobro i sama przyjemność….". Dlatego 
właśnie one jak nikt inny zasługują na bukiety wszystkich 

Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych

W podzięce drogim mamom



kwiatów świata, na same słoneczne dni i uśmiech dziecka. 
24 maja br. dzieci ze Szkoły Podstawowej w Woskrzenicach 
Dużych, świadome roli jaką odgrywają ich mamy, 
postanowiły wzorem lat ubiegłych podziękować im za trud 
włożony w wychowanie, za okazywaną miłość i serce. 
Z radością na twarzach obecne na uroczystości mamy 
wysłuchały strof wierszy i chwytających za serce piosenek 
w wykonaniu swoich pociech. Nie mogło zabraknąć 
upominków wykonanych przez dzieci oraz życzeń, do 
których dołączyła się sekretarz gminy Grażyna Majewska 
i dyrektor szkoły Anna Maksymiuk. Nie była to jedyna 
atrakcja tego dnia. Na rodziców i dzieci czekały konkurencje 
sportowe. Osoby, które zaliczyły wszystkie stacje, miały 
możliwość wylosowania nagrody. Dużo radości sprawił także 
pokaz tańca nowoczesnego w wykonaniu najmłodszych. 
Dużym zainteresowaniem cieszyło się studio makijażu. Po 
wyczerpujących zmaganiach sportowych wyśmienicie 
smakowały pyszne kiełbaski z grilla i słodkie gofry. Żałujemy, 
że taki dzień jest tylko raz w roku. Jednak woskrzenickie 
dzieci pamiętają o swoich mamach codziennie. Za wasze 

serca, bajki czytane na dobranoc, za ocieranie łez – 
dziękujemy! (a)
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Maj jest wyjątkową okazją do złożenia wyrazów szacunku 
i wdzięczności wszystkim matkom za ich trud, czułość, 
opiekę i nieprzespane noce. Sympatyczną uroczystość 
dedykowaną kochanym mamom przygotowano w pracowni 

kulinariów regionalnych GOK w Perkowicach. Mamy 
zaproszone do pracowni 26 maja miały okazje podziwiać swe 
pociechy na scenie. 14 dzieci deklamowało okolicznościowe 
wiersze, a grupa miejscowej młodzieży wystawiła fragment 

"Chłopów" W. S. Reymonta. Z okolicznościowym koncertem 
wystąpił także zespół śpiewaczy Kalina. Serdeczna 
atmosfera wyjątkowego wieczoru udzieliła się wszystkim 
obecnym mamom. (g)

Dzień Matki w Perkowicach

Zespoły śpiewacze z naszej gminy coraz częściej 
zdobywają nagrody na festiwalach i przeglądach, co 
świadczy o ich poziomie. Jednym z nich jest kierowana 
przez Zdzisława Marczuka Jutrzenka ze Sławacinka 
Starego. 20 maja br. w Leśnej Podlaskiej odbywała się 
24. edycja Podlaskiego Festiwalu Pieśni Maryjnej. 
Rozpoczął się on tradycyjnie mszą św. w Sanktuarium 
Matki Bożej Leśniańskiej. Po nabożeństwie jury słuchało 
uczestników konkursu. Przed publicznością zaprezentowało 
się 9 zespołów wokalno - instrumentalnych, 9 solistów, 
3 chóry oraz 2 schole nie tylko z powiatu bialskiego. 
Wykonawcy zaprezentowali po dwa utwory poświęcone 
Matce Bożej. Poziom artystyczny oceniono jako bardzo 
wysoki. Trzecią nagrodę wyśpiewał zespół Jutrzenka, który 
wykonał pieśni: "Niech chwała Maryi", "Błogosławiona jesteś 
Maryjo". Gratulujemy osiągniętej nagrody! (a)

Jutrzenka doceniona w Leśnej Podlaskiej
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Trzeci, otwarty konkurs tańca folkowego "Folkowe 
impresje" przejdzie do historii jako fantastyczne zwycięstwo 
gospodarzy. Oba zespoły trenowane przez Agnieszkę 
Bieńkowską stanęły na najwyższym podium, zdobywając 
pierwsze nagrody w trzech kategoriach, a ona sama uzyskała 

nagrodę jury za najciekawszą choreografię. Impreza 
wystartowała przed trzema laty, jako taniec czerpiący 
z muzyki i tańca ludowego, ale prezentowany w formie 
współczesnej. Od razu zyskała sympatię tancerzy i publicz-
ności. W tym roku do rywalizacji o srebrne jabłka (logo 
konkursu) i szklane statuetki oraz nagrody pieniężne 200, 
250 i 300 zł) przystąpiło 110 tancerzy z 9 ośrodków. Obok 
doskonale przygotowanych gospodarzy, pojawiły się zespoły 
z: Dokudowa, Drelowa, Drohiczyna, Kobylan, Łukowa, 
Międzyrzeca Podlaskiego, Siemiatycz i Wisznic. Przekrój 
wieku był znaczny, od 10-latkow po gimnazjalistów. Starania 
zespołów oceniało jury w składzie: Marian Rzędzicki, 

kierownik organizacyjny Zespołu Pieśni i Tańca Podlasia 
z AWF, Magda Osmulska, kierownik i choreograf Zespołu 
Pieśni i Tańca Podlasiacy oraz Karolina Brodzik – 
Zaremba, szefowa i choreograf zespołu Dance Academy 
Studio. 

W tym roku konkurs z racji 100. rocznicy odzyskania 

niepodległości odbywał się pod hasłem "Poloneza czas 
zacząć". Zespoły walczyły o nagrody w pięciu kategoriach. 
Miłą niespodziankę sprawiły licznie zgromadzonej widowni 
miejscowe zespoły. W kategorii solo i duet do lat 11 pierwszą 
nagrodę zdobyła Alicja Jaroć z Figla za układ "Stracha 

z wiatrem zmagania". Solistka wystąpiła w fantazyjnym stroju 
stracha polnego. Trzecią nagrodę w tej kategorii wytańczyły 
dwie solistki Figla Olivia Adamiuk i Oliwia Paszkiewicz za 
udaną prezentację apaszowskiego układu "Aligancki dublet". 
Dziewczynki w zabawnych kostiumach tańczyły do melodii 
"Tanie dranie". W kategorii formacja do lat 11 trzecią nagrodę 
zdobył debiutujący w konkursie zespół taneczny ze Szkoły 
Podstawowej im. ks. S. Brzóski w Dokudowie za układ 
"Słowiańskie kwiaty". W kategorii formacja lat 12 pierwszą 
nagrodę wytańczyła Macierzanki z układem "Swawolny 
poranek". W kategorii poloneza czas zacząć do lat 11 trzecią 
nagrodę za układ "Powrót do tradycji" uzyskał zespół 

z  Dokudowa,  zaś w kategor i i 
poloneza czas zacząć od lat 12 
triumfowała Macierzanka z układem 
"Panny na wydaniu". Nagroda 
specjalna za "Swawolny poranek", 
zdecydowanie najlepszy taniec 
konkursu trafiła do Agnieszki 
Bieńkowskiej. Nagrody wręczali 
z w y c i ę z c o m :  w ó j t  W i e s ł a w 
P a n a s i u k ,  r a d n y  p o w i a t o w y 
Czesław Pikacz i dyrektor GOK 
Dariusz Chorąży. 

Oprócz zaszczytnych statuetek 
laureaci odbierali nagrody pieniężne, 
dyplomy i upominki (ręczniki i kubki).  
- Jesteśmy pod wrażeniem znakomi-
tej organizacji konkursu. Jego poziom 
rośnie z każdym rokiem. Poprawia się 
t e c h n i k a  t a ń c a  i  w z b o g a c a 
choreografia. Tancerze prezentowali 
różny stopień wtajemniczenia, ale 
mam wrażenie, że instruktorzy 

wykazali niemało weny twórczej, aby przedstawić własną 
wizję folkloru podlaskiego. Jestem przekonany, że warto 
organizować taki konkurs i inwestować w młodych tancerzy. 
– mówił szef jury Marian Rzędzicki. Dodać warto, że konkurs 
zorganizowany został przez Gminny Ośrodek Kultury pod 
patronatem wójta gminy i starosty bialskiego. (g)

Folkowe impresje w Sworach

Figiel i Macierzanka na podium

Macierzanka Swawolny poranek Nagrodzony Figiel

Wspólna zumba uczestników



Nr 6 Str. 9

Nauczyciele, Rada Rodziców i instruktorzy GOK stanęli 
na wysokości zadania. Niedzielny festyn rodzinny, 
zorganizowany 27 maja br. na boisku szkolnym, skrzył się 
licznymi atrakcjami. Wypełniły je: konkursy, rozgrywki 

i zawody sportowe premiowane pucharami i nagrodami, 
występy artystyczne, pokazy służb mundurowych, 
motocyklistów i rękodzieła wydaniu instruktorów GOK. 
Słoneczna pogoda sprawiła, że festyn cieszył się dużym 
powodzeniem. Oprócz mieszkańców Hruda, zjawili się na 
nim przedstawiciele władz samorządowych. Efektownie 
wypadła zaimprowizowana akcja ratownicza, podczas której 
druhowie z miejscowej jednostki udzielali pierwszej pomocy 
poszkodowanym w wypadku drogowym. Nie mniejsze 
zainteresowanie wywołały pokazy sprzętu Służby 
Więziennej i Policji. Dzieci miały okazję zasiąść w kabinach 
radiowozów, przymierzyć kamizelki kuloodporne, tarcze 
i hełmy. Wzorem poprzednich lat nie zabrakło członków klubu 
motocyklowego Grom z Białej Podlaskiej, zezwalających 
dzieciom dosiąść stalowych rumaków. W gronie 
motocyklistów pojawił się też proboszcz miejscowej parafii 
ks. Jarosław Grzelak.

Najwięcej emocji wywołały rozgrywki sportowe. Dzieci 
mogły sprawdzić się w: meczach piłki nożnej i siatkowej, 
przeciąganiu liny, turnieju ping ponga oraz slalomie 
rowerowym. Maluchy miały wyborną okazję,aby do woli 
korzystać z atrakcji dmuchanych zjeżdżalni. Organizatorzy 
zadbali też o efektowny poczęstunek. Każde dziecko mogło 

częstować się lodami, ciastami, chipsami i napojami. 
Zainteresowani robótkami ręcznymi poznawali sekrety 

wyplatania koszyków z papierowej wikliny, tkania na 
krosienkach i wykonywania pomponów z kolorowej włóczki. 
Na rodziców czekały występy kapeli podwórkowej Caravana 

z Czosnówki i zespołu śpiewaczego z Hruda, a także 
poczęstunek pyszną grochówką. Kilkugodzinny cykl atrakcji 
zakończyło wręczenie zwycięzcom konkursów (recytatorski 
i wiedzy o marszałku J. Piłsudskim) oraz zmagań sportowych 
pucharów i nagród. (g)

Szkoła Podstawowa w Hrudzie

Festyn pełen niespodzianek

Spełniły się marzenia członkiń żeńskiej grupy Sokotuchy, 
która z godną podziwu konsekwencją wykonuje repertuar 
kulturowego pogranicza. O jej zdolnościach i dokonaniach 
pisaliśmy wielokrotnie. Zespół tworzą członkinie kilku 
zespołów śpiewaczych z naszej gminy. Początkowo 
doskonaliły umiejętności ze specjalistką od białego śpiewu 
Natalią Iwaniuk, a teraz wspomaga je harmonista Zdzisław 
Marczuk. Podczas wojewódzkiego przeglądu kapel 
i śpiewaków ludowych w Muzeum Wsi Lubelskiej na 
Sławinku (27 maja br.) jurorzy zakwalifikowali zespół do 
występu na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków 
Ludowych. Warto dodać, że Sokotuchy wystąpią tam po raz 
drugi. Teraz zaśpiewają trzy pieśni "Kukaweczka", "Oj 
wierniem" i "Żal mnie" w konkursie głównym. Czy uda im się 
zdobyć nagrodę przekonamy się pod koniec czerwca. Warto 
trzymać kciuki. (a)

Sokotuchy zaśpiewają w Kazimierzu
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19 maja w klubie kultury GOK w Styrzyńcu, miało miejsce 
spotkanie autorskie  z pisarzem, poetą  i historykiem filozofii 

Kamilem Sipowiczem. Organizatorem wydarzenia był 
Gminny Ośrodek Kultury. Rozpoczęło się ono od odczytania 
dwóch wierszy (platyna i uran) z debiutanckiego tomiku 
poetyckiego gościa, zatytułowanego "Tajemnicze dzieje 
pierwiastków". Tomik ten ukazał się w 1983 r. w wydawnictwie 
podziemnym "Przedświt". Językiem i formą nie nawiązywał 
do żadnych nurtów czy utartych form poetyckich, stając się 
ponadczasową treścią literacką. Autor chętnie opowiadał 
o czasach kontrkultury hipisowskiej, której był przedsta-
wicielem, o najważniejszych osobach z nią związanych oraz 
o jednej z  najwybitniejszych polskich wokalistek rockowych 
Korze, która prywatnie jest jego żoną.

Ważnym wątkiem spotkania stał się temat emigracji, bliski 
Sipowiczowi ze względu na długoletni pobyt w Niemczech. 

Opisał go w formie poematu "Mao Star".
Tego popołudnia można było również 

dowiedzieć się dlaczego najnowszy tomik 
poezji nazwał "Chorobami Kartezjańskimi". 
Autor chętnie odpowiadał na pytania zadawane 
przez publiczność , dotyczące pracy w show 
biznesie, zainteresowań genetyką, muzyką 
nowofalową, pracą dziennikarza muzycznego 
oraz bardzo mu bliską naturą. Kamil Sipowicz 
jest  doktorem his tor i i  fi lozofi i ,  poetą, 
psychonautą, dziennikarzem i prezesem 
Instytutu Badań DNA. Autor trylogii: "Hipisi 
w  P R L -  u , " ,  " C z y  m a r i h u a n a  j e s t 
z konopi"  oraz "Encyklopedi i  Polskiej 
Psychodelii" . (a)

Poeta gościem Styrzyńca

26 kwietnia br. w bialskiej Szkole Podstawowej nr 2 
rozstrzygnięty została dziesiąta edycja wojewódzkiego 
konkursu "Polonista roku". Tegoroczny 
konkurs objęty został patronatem 
honorowym: lubelskiego kuratora oświaty 
Teresy Misiuk, prezydenta miasta Białej 
Pod lask ie j  Dariusza Stefaniuka 
i starosty bialskiego Mariusza Filipiuka. 
Natomiast patronat merytoryczny nad 
p rzeb ieg iem konku rsu  sp rawu je 
niezmiennie od 10 lat zastępca dyrektora 
Instytutu Filologii Polskiej UMCS dr hab. 
Dorota Piekarczyk.

W tym roku szkolnym przystąpiło do 
n i e g o  3 7 0  u c z n i ó w  z  1 6  s z k ó ł 
województwa lubelskiego. Zadania, 
jakim musieli sprostać, były niełatwe, 
w y m a g a j ą c e  s p o r e j  w i e d z y 
polonistycznej. W etapie finałowym, który 
miał miejsce 5 kwietnia br., wzięło udział 
55 osób. W kategorii klas III – IV 
wyłoniono 14 laureatów, natomiast w grupie klas V – VI 11 
jedną z laureatek została uczennica kl. VI Szkoły 
Podstawowej z Sitnika .  Sylwia Sylwia Adamiuk

przygotowywała się do startu pod kierunkiem Justyny 
Sikorskiej. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe oraz 

upominki ufundowane przez Radę Rodziców Szkoły 
Podstawowej nr 2, sponsorów i lubelski UMCS. Gratulujemy 
sitnickiej laureatce. (a)

Podsumowanie wojewódzkiego konkursu "Polonista roku 2018"

Uczennica z Sitnika laureatką
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Przysłowiowym strzałem w dziesiątkę okazał się dzień 
otwarty przedszkola samorządowego w Rakowiskach. 

W słoneczną sobotę 26 maja br. do efektownie 
wyglądających pomieszczeń przedszkola zawitało kilkuset 
mieszkańców gminy w towarzystwie swoich pociech. 
Nadarzyła się okazja, aby obejrzeć wyposażenie sal i placu 
zabaw, które od września będą stanowiły miejsce edukacji 
i wypoczynku kilkulatków. Na malców czekało w salach 
mnóstwo zabaw i inscenizacja "Rzepki" Julina Tuwima. 
Dyrektor placówki Edyta Stalewska powiedziała do gości 
m.in. - Pierwszy raz otwieramy drzwi przedszkola dla 
przyszłych członków naszej społeczności. Nadarza się dobra 
okazja  do bliższego poznania naszej placówki i przekonanie 
się jak fajnym miejscem może być dla kilkulatków z naszej 
gminy przedszkole. Mam nadzieję, że ten dzień pomoże 
maluszkom łatwo i szybko zaadaptować się w nowym 
środowisku, a rodzicom przezwyciężyć obawy dotyczące 
rozpoczęcia przez ich dziecko edukacji w przedszkolu.  

Rodzice zadawali dyrektorce wiele pytań związanych 

z programem przedszkola, godzinami otwarcia oraz 
posiłkami malców. Wizyta w nowej placówce była też 

okazją do beztroskiej zabawy 
w dmuchanej  z jeżdżaln i , 
ustawionej drugiej stronie ulicy. 
Natomiast na placu przed 
przedszkolem dzieci mogły 
dosiąść mechanicznych kon-
ików. Żaden z przyszłych 
przedszkolaków nie narzekał 
n a  b r a k  a t r a k c j i .  –  N i e 
spodziewałem się, że impreza 
integracyjna wywoła tak duże 
zainteresowanie – mówi radny 
z  R a k o w i s k  D a r i u s z 
Plażuk. To czytelny znak, 
że umiejscowienie przedszkola 
w sołectwie z wieloma młodymi 
rodzinami było optymalnym 
rozwiązaniem. 

W spotkaniu z rodzicami 
przyszłych przedszkolaków 
władze gminy reprezentował 
z a s t ę p c a  w ó j t a  A d a m 
Olesiejuk. (g)

Przedszkole podejmowało gości

Ludzie pozytywnie zakręceni ujawniają zdolności 
w różnych dziedzinach i starają się doskonalić swe pasje 

jeśli mają ku temu okazję. 
14 – letnia Aleksandra 
Struk  z Worońca jest 
pas jona tką  f o tog rafi i 
i  świetnie radzi sobie 
z obiektywem. Od dwóch 
lat uczestniczy w zajęciach 
ko ła  fo tograficznego, 
działającego w klubie 
kultury GOK w Worońcu. 
Jego op iekunem jes t 
doświadczona instruktorka 
B i a l s k i e g o  C e n t r u m 
K u l t u r y  M a ł g o r z a t a 

Piekarska. Pod jej okiem Ola doskonali umiejętności. 
Pierwsze jej prace, wystawione w kwietniu 2017 r. nosiły tytuł 

"Woroniec w obiektywie". Ola z powodzeniem uczestniczy 
w konkursach regionalnych, krajowych i międzynarodowych 
(udział w ogólnopolskim konkursie fotograficznym "Dziecko 
i jego świat" w Bydgoszczy i zakwalifikowanie jej prac do 
wystawy – 2017, udział w międzynarodowym konkursie 
dla dzieci i młodzieży "Muzealne spotkania z fotografią" 
w  Kosza l in ie ) .  Jes t  l au rea tką  d rug ie j  nagrody 
w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym "Dzieła 
mistrzów inspiracją współczesnej fotografii" w Lublinie 
w 2017 r. i pierwszej nagrody w konkursie fotograficznym 
"Moja przygoda w muzeum", organizowanym przez Muzeum 
Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. W tym roku Ola 
otrzymała stypendium marszałka województwa lubelskiego 
w dziedzinie fotografii. Fotografia stała się jej przyjacielem 
i pasją, a także sposobem na ciekawe spędzanie wolnego 
czasu. (a)

Pasjonatka fotografii z Worońca
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W podniosłym nastroju świętowano 25-lecie przywrócenia 
szkole imienia Marii Konopnickiej, znakomitej poetki 

i prozatorki, piszącej z myślą o dzieciach. Imię to nosiła 
szkoła w okresie międzywojennym, a utraciła w latach 
pięćdziesiątych minionego wieku. Za sprawą ówczesnej 
dyrektor ciciborskiej placówki oświatowej Barbary 
Wyczółkowskiej- Łotockiej i wspierających ją rodziców 
w 1993 r. Maria Konopnicka powróciła triumfalnie do kronik 
szkolnych. Trafiła też na sztandar podarowany szkole 
w 2009 r. W srebrne wesele ważnego wydarzenia grono 
pedagogiczne SP z dyrektorem Sławomirem Adachem 
przygotowała 30 maja br. jubileuszową galę. Oprócz 
społeczności szkolnej i rodziców uczniów, przybyło na nią 
liczne grono gości, a wśród nich władze samorządowe gminy 
Biała Podlaska, przedstawiciele duchowieństwa, emeryto-
wani nauczyciele z roku szkolnego 1992/1993 i dyrektorzy 
szkół spokrewnionych poprzez patronkę z: Białej Podlaskiej, 
Misiów i Wólki Dobryńskiej. Okolicznościowe wystąpienia 
mające związek z dorobkiem literackim Marii Konopnickiej 
przedstawili: zastępca wójta Adam Olesiejuk, dyrektor 
Delegatury Kuratorium Oświaty Małgorzata Kiec, proboszcz 
parafii pw. Błogosławionego Honorata ks. prałat Janusz 
Onufryjuk  oraz historyk i regionalista Szczepan 
Kalinowski. Przypomniał on ciekawy epizod z życia patronki 

szkoły, która odwiedziła południowe Podlasie śladami 
prześladowanych za wiarę unitów, przejęła się ich losem i 
poświeciła im sporo miejsca w wydanym w 1910 r. poemacie 
"Pan Balcer w Brazylii". Goście obdarowali bibliotekę szkolną 
książkami z poezją i prozą patronki.

Jubileusz był okazją do wręczenia nagród laureatom 
trzech konkursów poświęconych M. Konopnickiej. Otrzymali 

oni od sekretarz gminy Grażyny Majewskiej i dyrektor 
Małgorzaty Kiec piękne wydania książkowe.

Ważną częścią uroczystości szkolnej okazała się część 
artystyczna w wykonaniu uczniów, przedstawiona na tle 

fantastycznej dekoracji zaprojektowanej 
przez nauczycielkę Beatę Wereszko. Dzieci 
z różnych klas starały się jak mogły, aby ich 
występy wypadły okazale. Były wiersze, 
fragmenty prozy patronki, inscenizacje 
i popisy taneczne. Licznie zgromadzona 
widownia hali sportowej PG w Ciciborze 
Dużym zgotowała małym wykonawcom 
burzliwą owację. Tuż po brawach na salę 
wjechał płonący tort, którym poczęstowano 
obecne na uroczystości dzieci.

Dopełn ien iem jub i leuszu s ta ło  s ię 
posadzenie kolejnego w naszej gminie Dębu 
Niepodległości.  Sadzonkę dostarczył 
nadleśniczy b ia lsk i  Tomasz Byl ina , 
a uroczystego posadzenia dokonali goście 
w towarzystwie uczniów. Dąb otrzymał miano 
Jana Sawy (literackiego pseudonimu Marii 

Konopnickie, która ze względu na prześladowania ze strony 
carskiej cenzury nie wszystko mogła publikować pod 
własnym nazwiskiem). Zdaniem licznie przybyłych gości 
uroczystość szkolna wypadła imponująco. (g)

Srebrny jubileusz Szkoły Podstawowej w Ciciborze Dużym

Okazała gala dedykowana poetce
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W ramach obchodów 25-lecia reaktywacji imienia SP        
w Ciciborze Dużym grono pedagogiczne przygotowało trzy 
konkursy dedykowane patronce Marii Konopnickiej. Ich 
rezultaty były zadziwiające. W międzyszkolnym konkursie 
wiedzy o życiu i twórczości poetki pierwszą nagrodę zdobyła 
Barbara Kosieradzka ze SP w Ciciborze Dużym.

W konkursie plastycznym klas młodszych zatytułowanym 
"Twórczość Konopnickiej w oczach dziecka" pierwszą 
nagrodę uzyskała Olga Kutnik z Cicibora Dużego, zaś 
nagrody trzecie Wiktoria Paluch i Bartłomiej Horbowiec 
(również z Cicibora Dużego). W konkursie plastycznym klas 
starszych drugą nagrodę przyznano Zuzannie Goździołko, 
a trzecie Julii Jakubiuk i Barbarze Kosieradzkiej 
(wszystkie z Cicibora Dużego).

W gminnym konkursie recytatorskim poezji Konopnickiej 
klas młodszych zwyciężył Maciej Koszołko z Woskrzenic 
Dużych, wyprzedzając Zofię Baranowską ze Swór i 

Liliannę Marczuk z Cicibora Dużego. W konkursie 
recytatorskim poezji klas starszych najlepszymi okazali się: 
Kacper Panasiuk ze Swór i Karolina Semeniuk 
z Woskrzenic Dużych. Druga nagroda przypadła Alicji Jaroć 
z Sitnika i Kacprowi Pieńkowskiemu z Grabanowa.

Trzecią nagrodę otrzymała Olivia Adamiuk ze Sitnika.

W konkursie recytatorskim prozy Konopnickiej klas 
młodszych pierwsze miejsce uzyskała Julia Stachura ze 
Swór. Drugie miejsce Antonina Zinger z Grabanowa, zaś 
trzecie Gabriela Babkiewicz z Ortela Książęcego. 
W konkursie recytatorskim prozy klas starszych najwyżej 
oceniono zdolności Bartka Peszuka z Grabanowa. Drugą 
nagrodę zdobyła Alicja Szandecka z Cicibora Dużego.

Nagrody w postaci książek laureaci otrzymali w czasie 
uroczystości jubileuszowe szkoły, zorganizowanej 30 maja 
br. (g)

Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym

Konkursy dedykowane patronce

Na szlaku ginących zawodów gminy Biała 
Podlaska znajduje się znana z licznych 
wyróżnień pracownia kulinariów regionalnych 
w Perkowicach. Jeden z produktów, jakie tam 
powstają, czyli ciastka przez maszynkę, został 
wpisany na listę produktów regionalnych 
województwa lubelskiego. Dzieci z punktu 
przedszkolnego w Ortelu Książęcym Drugim 
postanowiły sprawdzić, jak one smakują. 
Dlatego w towarzystwie mam oraz Anny Gryty 
i Ewy Szendel udały się do pobliskiej 
pracowni. Małe rączki doskonale poradziły 
sobie z łączeniem składników i ugniataniem 
ciasta. Wszystko zaś pod okiem doświad-
czonych gospodyń Krystyny Raczyńskiej 
i Katarzyny Mikiciuk. Wyższym stopniem 
kulinarnego wtajemniczenia okazało się 
zwijanie rogalików i wykrawanie ciasteczek. 
Przedszkolaki poradziły sobie i z tym 
zadaniem. Po degustacji własnych wyrobów 
dzieci zwiedziły pracownię i dowiedziały się, jak wyglądało 
dawne wyposażenie kuchni. Kul inarne spotkanie 
w Perkowicach z pewnością zainspiruje rodziców do 
wspólnej zabawy z dziećmi w pieczenie słodkości. Wszak to 

doskonała alternatywa dla siedzenia przed telewizorem czy 
komputerem. W dodatku inspirująca do następnych prób 
w kuchni u boku mamy. (a)

Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym Drugim

Ciasta i rogaliki smakowały wybornie



Str. 14 Nr 6

Słoneczna pogoda towarzyszyła gminnym zawodom 
sportowo – pożarniczym, zorganizowanym 20 maja br. na 

boisku szkolnym w Sworach. Przystąpili do nich druhowie ze 
wszystkich 12 jednostek. Nowością była obecność drużyny 
żeńskiej ze Swór, które nie tylko odważyły się rywalizować 
z kolegami, ale osiągnęły całkiem przyzwoity rezultat. 
– Zawody gminne zawsze są okazją do sprawdzenia 
wyszkolenia bojowego strażaków, a także integracją 
członków jednostek OSP. Rzadko bowiem, poza rywalizacją 
sportową, mają sposobność spotykania się w tak licznym 
gronie i wymieniać doświadczenia – mówi prezes ZG ZOSP, 
wójt Wiesław Panasiuk. 

Nad przebiegiem zawodów czuwali i zawodników oceniali 
sędziowie z Komendy Miejskiej PSP pod przewodnictwem 
młodszego brygadiera Romana Smażewskiego . 
7- osobowe reprezentacje jednostek rywalizowały o cenne 
punkty w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej 
7x50 m z przeszkodami oraz ćwiczeniach bojowych 
z uruchamianiem motopompy i strącaniem strumieniem 
wody wyznaczonych celów. W pierwszym etapie sztafety 
pożarniczej najlepiej poradziły sobie drużyny Wólki 
Plebańskiej (63 pkt.), Swór (63,4 pkt.) oraz Cicibora Dużego 
(65,1 pkt.). Część drużyn za uchybienie regulaminu 
sędziowie ukarali punktami karnymi. Ćwiczenia bojowe 
zasadniczo zmieniły klasyfikację drużyn. Na pierwszym 
miejscu uplasowali się strażacy z Sitnika (48,2 pkt), przed 

Cełujkami (52,2 pkt.) i Husinką (52,2 pkt.). W klasyfikacji 
generalnej najlepszą drużyną okazała się ekipa Sitnika 

(114,8 pkt.) . Nagrodzono ją pucharem 3 hełmami strażackimi 
typu Wulkan i 2 parami rękawic specjalnych. Prezes Bogdan 
Liniewicz, nagrodzony 3 maja medalem honorowym im. 
Bolesława Chomicza, nie krył zadowolenia z postawy swoich 
zawodników. Drugie miejsce w zawodach uzyskała drużyna 
gospodarzy ze Swór (117,3 pkt.). Nagrodzono ją 3 parami 
butów specjalnych i 2 parami rękawic specjalnych. 
Trzecie miejsce zdobyła niespodziewanie drużyna z Husinki 
(117,9 pkt.). Odebrała ona puchar, 3 sztuki ubrań 
koszarowych i 2 pary rękawic specjalnych. Dziewczęta 

ze Swór otrzymały statuetkę Nike. Nagrody zwycięzcom 
wręczał wójt  Wiesław Panasiuk  w towarzystwie 
przewodniczącego jury sędziowskiego. Kolejne miejsca 
uzyskały ekipy: Cełujek, Cicibora Dużego (zwycięzcy sprzed 
roku), Sławacinka Starego, Hruda, Dokudowa, Ortela 
Książęcego, Woskrzenic Małych i Sycyny. Ostatnie miejsce 
w tabeli zajęli w tym roku strażacy z Wólki Plebańskiej, którzy 
mimo doskonałego czasu w sztafecie pożarniczej,  znacznie 
gorzej poradzili sobie w ćwiczeniach bojowych. Zdaniem 
sędziów, rywalizacja zespołów stała na wysokim poziomie. 
Najlepsza ekipa z Sitnika reprezentowała będzie gminę Biała 
Podlaska na sprawdzianie powiatowym. Zawody zakończyły 
się strażacką grochówką i kiełbaskami z rożna. (g)

Strażackie zmagania w Sworach

Drużyna z Sitnika najlepsza
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Wnioski można składać w oddziałach regionalnych 
ARiMR od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r. Wsparcie na 
"Restrukturyzację małych gospodarstw" ma charakter 
premii o wysokości 60 tys. zł wypłacanej w dwóch etapach. 
Po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy rolnik otrzymuje 
80 % premii, a po zrealizowaniu biznesplanu pozostałe 20 %. 
W tegorocznym naborze złagodzono niektóre kryteria 
przyznawania pomocy w porównaniu z poprzednimi 
naborami.  Chodzi tu o skrócenie okresu podlegania 
ubezpieczeniu społecznemu rolników. Obecnie wystarczy, 
by ro ln ik  by ł  ubezpieczony w pełnym zakresie, 
nieprzerwanie, przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające 
miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy oraz by 
w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia 
wniosku nie prowadził działalności potwierdzonej wpisem 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej. Bez zmian pozostało kryterium wymaganej 
powierzchni gospodarstwa - minimalna wielkość to 1 ha 
użytków rolnych oraz wielkość ekonomiczna gospodarstwa - 
mniejsza niż 10 tys. euro. Rolnik zobowiązany jest również, 
tak, jak w poprzednich naborach, do przygotowania 
biznesplanu i zrealizowania go. 

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie. 
Wnioskom przyznane będą punkty na podstawie kryteriów 
wyboru operacji a suma uzyskanych punktów będzie 
decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Minimalna 
wymagana ilość punktów w tym naborze wynosi 7. Zniesiono 
punkty za kwalifikacje zawodowe oraz zmniejszono z trzech 
do jednego ilość punktów za wiek wnioskodawcy (do 40 lat). 
Zmianie uległa ilość przyznawanych punktów w niektórych 
innych dotychczasowych kryteriach. Wprowadzono 
dodatkowe kryterium zmiany kierunku produkcji, za co 
można otrzymać 2 punkty. Również dodatkowe 2 punkty 
będą przysługiwały wnioskodawcom, którzy nieprzerwanie, 
przez co najmniej 12-miesięcy przed złożeniem wniosku byli 
ubezpieczeni w KRUS w pełnym zakresie jako rolnik albo 
małżonek rolnika i w tym czasie nie prowadzili działalności 
gospodarczej potwierdzonej wpisem do CEiIDG. Premia 
w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną 
w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie 
do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospo-
darstwie w kwocie stanowiącej, co najmniej 100% kwoty 
pomocy, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą 
stanowić wartość równą, co najmniej 80% kwoty pomocy.  

Premie dla młodych rolników  
Wnioski o przyznanie pomocy na "Premie dla młodych 

rolników" można składać od 29 czerwca do 30 lipca 2018 r. 
w oddziałach regionalnych ARiMR. Wsparcie ma charakter 
premii o wysokości 100 tys. zł wypłacanej w dwóch ratach. 
Po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy rolnik otrzymuje 
80 procent premii, a po zrealizowaniu biznesplanu pozostałe 
20 procent. Wysokość wydatków na inwestycje w środki 
trwałe musi wynieść, co najmniej 70 proc. kwoty pomocy. 

O premię może starać się osoba fizyczna, która m.in.:
· w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest 

pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat;
· jest obywatelem państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej;

· pos iada kwa l ifikac je  zawodowe wyn ika jące 
z posiadanego wykształcenia albo wykształcenia i stażu 
pracy w rolnictwie, bądź zobowiąże się do ich uzupełnienia, 
z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 36 miesięcy od dnia 
doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;

· przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, 
lecz nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem 
złożenia tego wniosku rozpoczęła prowadzenie działalności 
rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych 
wynoszącej, co najmniej 1 ha;

· przed łoży ła  b i znesp lan  do tyczący  rozwo ju 
gospodarstwa oraz zobowiązała się do zrealizowania tego 
biznesplanu w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz 
nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej 
raty pomocy;

· najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia 
decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie jako kierujący 
prowadzenie gospodarstwa:

o o powierzchni użytków rolnych równej, co najmniej 
średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie 
rolnym w kraju (10,65 ha), a w województwach o niższej 
średniej - co najmniej średniej powierzchni gruntów 
rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie (7,73 ha 
w woj. lubelskim) oraz nie większej niż 300 ha;

o którego wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 
13 000 euro i nie większa niż 150 000 euro.

W pierwszej kolejności pomoc przysługuje wniosko-
dawcom, którzy uzyskali największą liczbę punktów, przy 
czym pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca 
uzyskał, co najmniej 8 punktów. 

Modernizacja gospodarstw rolnych
Od 28  czerwca  do  27  l i pca  2018  r.  Agenc ja 

Restrukturyzacji  i  Modernizacj i  Rolnictwa będzie 
przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu 
"Modernizacja gospodarstw rolnych".  

Wsparcie w tym naborze można otrzymać na inwestycje 
związane z:

· rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofi-
nansowanie wynosi 900 tys. zł; 

· rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość 
wsparcia może wynieść 500 tys. zł; 

· rozwojem produkcji bydła mięsnego - wysokość 
wsparcia wynieść 500 tys. zł. 

Limity pomocy dotyczą całego okresu PROW 2014-2020.
Pomoc na "Modernizację gospodarstw rolnych" będzie 

przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania 
poniesionych przez nich kosztów na realizację danej 
inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 
50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być 
wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku, gdy o pomoc 
ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa 
wspólnie kilku rolników. W ogłoszonym naborze pomoc 
ograniczona jest tylko do refundacji kosztów związanych 
z budową, modernizacją, adaptacją budynków inwentarskich 
i magazynów paszowych oraz ich wyposażeniem a także 
kosztów ogólnych. 

Agnieszka Sęczyk

Nowe nabory wniosków z PROW 2014-2020



22 czerwca br. ostatni raz odezwał się dzwonek szkolny, 
kojarzony przez uczniów z niełatwymi klasówkami, 
sprawdzianami i odpytywaniem ich przy tablicy. Koniec roku 
oznacza czas beztroskiej laby, wykorzystanej na odpoczynek 
od zajęć lekcyjnych. Na finisz dziesięciomiesięcznych starań 
uczniowie odebrali świadectwa potwierdzające aktywność 
w szkole. Niektórzy z nich zasłużyli na szczególne 

wyróżnienia. Gminne zakończenie roku nauki nastąpiło         
w Szkole Podstawowej w Hrudzie, na które przybyli dyrektorzy 
wszystkich placówek oświatowych, nauczyciele, uczniowie     
i ich rodzice.

Zwracając się do uczniów, gospodarz gminy Wiesław 
Panasiuk powiedział m.in.: - Droga młodzieży! Za chwilę 
opuścicie mury szkoły, w których spędzaliście sporo czasu 
przez ostatnie dziesięć miesięcy i udacie się na zasłużone 
wakacje. Zanim to jednak nastąpi, odbierzecie świadectwa, 
stanowiące podsumowanie waszego zaangażowania 
i pomysłowości. Zapewne rok spędzony wspólnie w szkole 
zostanie w pamięci każdego z was. Wasi nauczyciele 
i wychowawcy codziennie odkrywali w was talenty, 
motywowali do działania, zachęcali do wytężonej pracy, 
abyście byli coraz lepiej przygotowani do wyzwań, jakie niesie 
ze sobą współczesny świat. Nie jest tajemnicą, że szkoła 
stanowi skarbnicę, z której trzeba umieć odpowiednio 
czerpać. Niektórzy z was osiągnęli świetne rezultaty, za które 
dziś po raz drugi odbiorą Złote Pióra. Gratuluję wszystkim 
uczniom, że dotarli do upragnionej mety, uzyskując promocję 
do następnej klasy. Życzę, aby długo oczekiwane wakacje 
zapewniły wszystkim wiele radości, wspaniałych przygód 
i beztroskiego wypoczynku. Gronu pedagogicznemu dziękuję 
za trud i zaangażowanie. To wy, oprócz cennej wiedzy, 
przekazujecie swoim wychowankom zasady moralne 
i wartości jakże przydatne w dorosłym życiu. Życzę wam 
wszelkiej pomyślności i satysfakcji z dobrze wykonanego 
zadania.

Złote Pióra otrzymali uczniowie, którzy osiągnęli średnią 
ocen 5 i wyżej, a ich rodzice specjalne podziękowania. Na 
takie wyróżnienie zasłużyło 35 osób. Oto oni. Szkoła 
Podstawowa w Grabanowie: Anna Maria Kalinowska kl. V, 
Oliwia Korszeń kl. V, Kacper Tomasz Pieńkowski kl. V 
i Lena Maria Romanowicz kl. IV, Szkoła Podstawowa 
w Ortelu Książęcym Drugim: Wojciech Mirończuk kl. V, Klara 
Mirończuk kl. V i Oliwia Pietruszek kl. IV, Szkoła 
Podstawowa w Hrudzie: Adrian Marek Borowski kl. VI, 
Wiktor Jan Ławecki kl.IV i Aleksandra Sucharzewska kl. IV. 
Szkoła Podstawowa w Sworach: Karol Głowacki kl. I, Kacper 
Panasiuk kl. VII, Karolina Sawczuk kl. VI i Paulina 
Jaskólska kl. V, Szkoła Podstawowa w Sitniku: Dawid 
Trybulski kl. IV, Sylwia Małgorzata Adamiuk kl. VI, Szkoła 
Podstawowa w Woskrzenicach Dużych: Julia Segin kl. IV, 
Emilia Stefaniuk kl. VII i Martyna Lesiuk kl. V, Szkoła 
Podstawowa w Ciciborze Dużym: Izabela Bielińska kl. V, 
Gabriela Lipka kl. IV, Julia Jakubiuk kl. IV i Jakub Żuk kl. IV, 

Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu: Anna Węgrzyniak kl. V 
i Martyna Chalimoniuk kl. V, Szkoła Podstawowa 
w Dokudowie: Katarzyna Kabs kl. IV i Jakub Paweł Połynko 
kl. VI, Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym: Karol 
Szymon Kaliszewski kl. VI i Anna Wais kl. VII, Publiczne 
Gimnazjum w Sworach: Emilia Edyta Werbińska kl. III 
i Klaudia Teresa Giereło kl. III.

Publiczne Gimnazjum w Ciciborze Dużym: Żaneta Aneta 
Dowhun kl. III, Natalia Saczuk kl. III, Natalia Kaliszewska 
kl. II i Amelia Michaluk kl. III. 

Specjalną nagrodę za osiągnięcia sportowe otrzymał 
Jacek Gryta – uczeń II klasy Publicznego Gimnazjum 
w Sworach, który 8 czerwca br. w  Biłgoraju zdobył 
mistrzostwo województwa lubelskiego w biegu na 300 m.

Część artystyczną zatytułowaną "Lato,  lato…" 
zaprezentowali uczniowie klas 0,I, III, IV i V. Wierszem 
i piosenką radośnie pożegnali miniony rok szkolny. 
Prowadzącym uroczystość był uczeń klasy VII Sebastian 
Jezior. Podczas wręczania kwiatów uczennica klasy IV 
Aleksandra Sucharzewska wykonała piosenkę Johna 
Lennona "Imagine".

Dyrektor szkoły Jacek Kisiel w imieniu społeczności 
szkolnej za wsparcie i życzliwość wręczył podziękowania 
w ó j t o w i  g m i n y  W i e s ł a w o w i  P a n a s i u k o w i , 
przewodniczącemu Rady Gminy Dariuszowi Plażukowi, 
radnemu gminy Sławomirowi Paluchowi, dyrektorowi 
Gminnego Ośrodka Kultury Dariuszowi Chorążemu, 
prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Hrudzie Januszowi 
Denisowi oraz sołtysowi Hruda  Jarosławowi Wachowcowi.  

Podziękowania otrzymała również Rada Rodziców, której 
przewodniczącym jest Sławomir Stańczuk. Ostatnim 
punktem uroczystości było wręczenie przez dyrektora szkoły 
wyróżnień, nagród oraz listów gratulacyjnych uczniom i ich 
rodzicom. 

Na koniec dyrektor pogratulował wszystkim i życzył 
udanych wakacji.(a)

Zakończenie roku szkolnego w Hrudzie


