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Kalendarium
3 maja
Druhowie z jednostki OSP w Sitniku uroczyście świętowali 

Dzień Strażaka. Po mszy świętej w ich intencji, odprawionej 
w Łukowcach, złożyli kwiaty pod statuetką patrona 
św. Floriana. Potem miało miejsce integracyjne spotkanie 
czynnych i honorowych członków jednostki w klubie kultury 
GOK. Uczestniczył w nim również prezes ZG ZOSP, wójt 
Wiesław Panasiuk. Wręczył on medale resortowe kilku 
wyróżniającym się strażakom.

Tego dnia delegacja Urzędu Gminy złożyła kwiaty pod 
tablicą upamiętniającą uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

4 maja
Wójt Wiesław Panasiuk uczestniczył w uroczystościach 

z okazji Dnia Strażaka, zorganizowanych w Sławacinku 
Starym, Hrudzie i Sworach. W trzech miejscowościach miały 
miejsce pikniki z udziałem członków i sympatyków OSP.

5 maja
Reprezentanci wszystkich jednostek gminnych z pocztami 

sztandarowymi uczestniczyli w powiatowej pielgrzymce 
strażaków do Sanktuarium Maryjnego w Kodniu. 
Po uroczystościach religijnych na Kalwarii świętowano 
Powiatowy Dzień Strażaka z udziałem parlamentarzystów 
i przedstawicieli władz wojewódzkich oraz powiatowych.

7 maja
Wójt gminy Wiesław Panasiuk spotkał się z oficerami 

rezerwy WP. Rozmawiano o szczegółach obchodów 
75-rocznicy zestrzelenia w Worońcu niemieckiej super-
fortecy. Uroczystość ustalono na 19 czerwca br. przy 
pomniku stanowiącym chlubę polskich skrzydeł.

10 maja
Tego dnia w bialskim Urzędzie Miasta nastąpiło spotkanie 

prezydenta Michała Litwiniuka z wójtem Wiesławem 
Panasiukiem. Rozmawiano o współpracy obu samorządów 
przy staraniach o fundusze unijne gwarantujących 
powodzenie nakreślonym wcześniej inwestycjom obu 
samorządów.

11 maja
Klub kultury GOK w Perkowicach był miejscem spotkania 

seniorów z całej gminy. Przy muzyce i tańcach bawiono się 
z okazji Dnia Seniora. W uroczystości uczestniczył wójt 
Wiesław Panasiuk.

12 maja
W obecności bardzo licznego audytorium rozstrzygnięty 

został w Sitniku konkurs hafciarski "Igłą malowane". Jury 
przyznało nagrody (walizki i walizeczki) laureatom w kilku 
kategoriach. Początkowo była to impreza typowo gminna. 
Teraz prace do oceny nadsyłane są z całej Polski. Nagrody 
laureatom wręczali: zastępca wójta Adam Olesiejuk, 
wiceprzewodnicząca Rady Gminy Agnieszka Sęczyk oraz 
dyrektor GOK Dariusz Chorąży. Z okolicznościowym 
koncertem zaprezentował się ciekawie zespół Sitniczanie.

W tym czasie wójt Wiesław Panasiuk brał udział w święcie 
34. Pułku Piechoty oraz pikniku żołnierskim, zorganizo-
wanym na bialskim placu Wolności.

15 maja
 W miejscowości Porosiuki odbyły się drugie wybory 

sołtysa, które prowadzone były przez pracowników Urzędu 
Gminy.

16 maja
W Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej przy ul. Sidorskiej 

miały miejsce powiatowe uroczystości z okazji Dnia Strażaka 
połączone z wręczeniem awansów na wyższy stopień 
zawodowy oraz odznaczeniami.  Władze gminne 
reprezentował wójt Wiesław Panasiuk.

17 maja
Na boisku Szkoły Podstawowej nr 5 w Białej Podlaskiej 

rozstrzygnięto eliminacje powiatowe konkursu prewen-
cyjnego "Jestem bezpieczny". Startowało w nim dwadzieścia 
drużyn, w tym dwie z gminy Biała Podlaska. 

18 maja
W hali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Sworach 

rozstrzygnięto konkursu tańca "Folkowe impresje 
z Moniuszką". Większość nagród trafiło do zespołów Figiel 
i Macierzanka reprezentujących bialski GOK. Szczegóły 
na str. 10. 

19 maja
W Dokudowie zorganizowane zostały po raz trzeci gminne 

zawody sportowo-pożarnicze z udziałem wszystkich drużyn 
gminnych OSP. Zwyciężyła w nich ekipa strażaków 
ze Sławacinka Starego. Nagrody wręczali prezes ZG ZOSP 
Wiesław Panasiuk i zastępca komendanta PSP bryg. 
Marek Chwalczuk. Więcej na str. 3.

20 maja
Obradowała komisja budżetu i finansów Rady Gminy. 

Analizowano m.in. sprawozdanie ze zrealizowania budżetu 
gminy w roku ubiegłym i wniosek o udzielenie absolutorium 
wójtowi gminy. Tego samego dnia wójt W, Panasiuk spotkał 
się z dziekanem ks. Marianem Danilukiem. Rozmawiano 
o istotnych sprawach naszej gminy.

24 maja
W Czosnówce miało miejsce posiedzenie Rady Nadzorczej 

Gminnego Zakładu Komunalnego. W obecności wójta 
gminy rozmawiano m.in. o przyjęciu materiałów na walne 
zgromadzenie wspólników spółki, zaplanowane na 
czerwiec br. 

Tego samego dnia wójt Wiesław Panasiuk uczestniczył 
w otwarciu nowej siedziby Stowarzyszenia "Wspólny świat" 
przy ul. Powstańców w Białce. 

W godzinach popołudniowych w zajeździe Diana 
w Porosiukach zorganizowane zostały gminne obchody Dnia 
Samorządowca. Wójt wręczył okolicznościowe grawertony 
pięciu wyróżniającym się pracownikom Urzędu Gminy 
i trzem członkom Rady Gminy. 

26 maja 
Delegacja Bialskiego Batalionu im. ks. Stanisława Brzóski, 

Polskich Drużyn Strzeleckich na czele z pułkownikiem 
Stanisławem Sukowskim uczestniczyła w złożeniu kwiatów 
i zapaleniu zniczy pod pomnikiem ks. Brzóski w Dokudowie. 
To właśnie w tej miejscowości urodził się jeden z dowódców 
i kapelan powstania styczniowego 1863 roku. Uroczystość 
zorganizowano w ramach 154. rocznicy śmierci ks. Brzóski – 
patrona bialskiego batalionu PDS. Po uroczystościach przy 
pomniku, bialski batalion udał się na piknik integracyjny 
i strzelanie treningowe w okolice Popówki w Kaliłowie.

Tego samego dnia wybierano kandydatów do Parlamentu 
Europejskiego.

28 maja
Wójt W. Panasiuk uczestniczył w wizji lokalnej drogi 

w Styrzyńcu, gdzie wskutek obniżenia terenu i nadmiernych 
opadów deszczu utworzyło się wielkie bajoro uniemo-
żliwiające swobodny przejazd. Podjęto doraźne działania 
w sprawie osuszenia terenu. Droga w Styrzyńcu 
przewidziana jest do generalnego remontu w ramach 
krajowego programu budowy dróg lokalnych.

29 - 30 maja
Rozstrzygnięte zostały konkursy na dyrektorów szkół        

w: Cicborze Dużym, Hrudzie i Woskrzenicach Dużych.      
Na kolejne cztery lata przedłużono kadencje dyrektorom: 
S ł a w o m i r o w i  A d a c h o w i ,  J a c k o w i  K i s i e l o w i 
i Annie Maksymiuk. (g) 
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Efektowny przebieg miały gminne zawody sportowo-
pożarnicze, zorganizowane po raz trzeci w Dokudowie. 
Przystąpiło do nich dwanaście ekip, lecz nie wszystkim 
dopisało szczęście. 

- Nasi druhowie cały rok przygotowują się do tego 
sprawdzianu, uczestnicząc w wielu akcjach ratowniczych. 
Trudno przewidzieć, której drużynie przypadnie puchar 
zwycięzcy, bo dzisiejsze zawody odbywają się w trudnych 
warunkach terenowych. Po obfitym deszczu łąka jest śliska 
i strażakom znacznie trudniej pokonywać konkurencje 
niż na tartanie boiska sportowego. Wierzę 
jednak, że dadzą z siebie wszystko, by 
udowodnić swoją sprawność – mówił 
19 maja na chwilę przed rozpoczęciem 
pierwszej konkurencji prezes Zarządu 
Gminnego ZOSP, zarazem wójt Wiesław 
Panasiuk.

Zawodnicy mieli do pokonania dwie 
konkurencje: sztafetę pożarniczą oraz 
ćwiczenia bojowe. Łączny czas uzyskany 
przez drużynę w obu sprawdzianach 
decydował o szansie na nagrody. 
Słoneczna aura zdawała się sprzyjać 
strażakom. Zawiodły jednak nerwy 
i w pierwszej konkurencji ekipa OSP 
z Woskrzenic Dużych została zdyskwa-
lifikowana za naruszenie regulaminu 
sztafety.

Po podsumowaniu wyników na czoło 
wysunęła się drużyna OSP z Husinki 
z czasem 66,08 sek. Druga konkurencja 
polegająca na uruchomieniu motopompy, 
połączeniu odcinków węży i strąceniu strumieniem wody 
ustawionych celów wymagała precyzji i zgrania siedmio-
osobowego zespołu. Kłopoty techniczne przekreśliły szanse 
faworyta zawodów OSP z Husinki i OSP z Ortela Książęcego. 
Sędziowie z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
zdyskwalifikowali obie ekipy za niewykonanie zadania 
w regulaminowym czasie. Przekreśliło to ich szanse w walce 
o nagrody.

Zdaniem sędziego głównego brygadiera Arkadiusza 

Leszczyńskiego zawody należały do udanych. Mimo 
trudnych warunków terenowych, żaden z zawodników nie 
uległ kontuzji. Kibicowała im wyjątkowo liczna grupa 
obserwatorów. Po podliczeniu punktów zwycięzcą zawodów 

okazała się drużyna OSP ze Sławacinka 
Starego (111,01 pkt). W nagrodę 
otrzymała ona puchar, cztery sztuki 
ubrań koszarowych, trzy latarki do hełmu 
oraz dyplom. Drugie miejsce zajęła 

drużyna OSP z Sitnika (118,92 pkt.). 
W nagrodę odebrała puchar, dwie sztuki 
ubrań koszarowych, trzy pary rękawic 

strażackich i dyplom. Trzecią lokatę uzyskała drużyna OSP 
z Cełujek (121,40 pkt.), zdobywając puchar dziesięć letnich 
koszulek koszarowych, dwie pary rękawic strażackich 
i dyplom. Czwarte miejsce uzyskała drużyna OSP z Hruda, 
piąte OSP z Dokudowa, szóste OSP z Wólki Plebańskiej, 
siódme OSP z Cicibora Dużego, ósme OSP ze Swór 

i dziewiąte OSP z Sycyny. Ukończenie zawodów było okazją 
do wyróżnienia czterech druhów z drużyny gospodarzy. 
Zenon Szwaj i Hubert Bendzerewicz otrzymali brązowy 
medal "Zasłużony dla pożarnictwa", prezes jednostki Józef 
Juśkiewicz odebrał odznakę "Zasłużonego Strażaka 
Powiatu Bialskiego", zaś Bartłomiej Bławski odznakę 
"Strażak Wzorowy". Wręczyli je wyróżnionym zastępca 
komendanta KM PSP brygadier Marek Chwalczuk i wójt 
Wiesław Panasiuk. (g)

Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Dokudowie
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Baśniowy Kopciuszek okazał się wiodącą postacią 
i hasłem festynu rodzinno-sportowego, zorganizowanego 
w Dniu Dziecka przez Stowarzyszenie Rozwoju Szkoły 
Podstawowej "Ad Astra". 1 czerwca boisko szkolne 
w Sławacinku Starym zaludniło się kolorowo przebranymi 
postaciami. Na ławkach przed sceną zasiadł tłum 
milusińskich i towarzyszących im rodziców.

-  S p e c j a l n i e  z  m y ś l ą  o  n a s z y c h  p o c i e c h a c h 
przygotowaliśmy cykl działań pod nazwą "Mamo, tato sport to 
zdrowie i Kopciuszek ci to powie". Imprezę sfinansował 
Urząd Gminy – wyjaśnia Justyna Stefaniuk, prezes 
Stowarzyszenia.

Pierwszym punktem programu było wręczenie statuetek 
laureatom gminnego konkursu piosenki przedszkolnej, jaki 
dwa dni wcześniej miał miejsce w Sławacinku Starym. 

Uczestniczyło w nim 21 uzdolnionych wokalnie dzieci 
z 4 szkół podstawowych. W grupie 3 i 4 - latków zwyciężyła 
Hanna Chimicz ze SP w Woskrzenicach Dużych, zaś 
w grupie 5 i 6-latków Lena Kapszukiewicz ze SP 
w Grabanowie. Nagrody wręczał szczęśliwym zwycięzcom 
dyrektor SP Stanisław Szewczyk. Prezentacja laureatów 
i osób wyróżnionych była okazją do przypomnienia 
najciekawszych wykonań konkursowych. Publiczność nie 
żałowała przedszkolakom braw. Rozstrzygnięte zostały też 
konkursy plastyczne na projekt logo Stowarzyszenia "Ad 
Astra" oraz ilustrację czerwcowego festynu. W kategorii 
uczniów klas 0-III pierwsza nagroda trafiła do trzech 
uczniów: Jana Brzozowskiego, Szymona Kazimierczaka 
i Stanisława Brejera. W grupie uczniów klas IV-VI najlepsza 
okazała się praca Maurycego Frączka, a w grupie uczniów 
klas VII – VIII zwyciężyła Weronika Andrusiuk. Zwycięzcy 
otrzymali mapy Europy, puzzle podróżnika i latarki 
kempingowe.

Nie lada atrakcją okazało się przedstawienie baśni 
"Kopciuszek". Przygotowanej i wystawionej przez rodziców. 
Dorośli zaskoczyli młodą widownię kunsztowną grą, 
staranną dykcją i barwnymi kostiumami. Po przedstawieniu 
rozpoczął się cykl konkurencji sportowych na wesoło. 

Przewidywały one wykonanie: najdłuższego naszyjnika dla 
Kopciuszka, malowanie szala dla Kopciuszka, przebieranie 
grochu, wyścigi w taczkach, zaliczenie strefy harcerzy, 
malucha i piesków. Konkurencjom sportowym towarzyszyły: 
malowanie twarzy i  pokaz sprawności strażaków 
z miejscowej jednostki OSP. Nie zabrakło poczęstunku 
pieczonymi kiełbaskami, ciastkami, napojami i lizakami. 
Słoneczna pogoda sprawiła, że cztery godziny beztroskiej 
zabawy minęły jak sen złoty. (g)

Festyn w Sławacinku Starym

Najważniejszą częścią ósmej sesji Rady Gminy zwołanej na 17 czerwca było udzielenie absolutorium wójtowi gminy 
Wiesławowi Panasiukowi z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu gminy. Uchwałę radnych poprzedziła dyskusja 
nad przedstawionym raportem o stanie gminy w 2018 r. oraz sprawozdanie finansowe skarbnika gminy Krzysztofa 
Radzikowskiego. Wynika z nich jednoznacznie, że wójt jest dobrym gospodarzem i właściwie dysponuje finansami gminy. 
Taką opinię prezentowała również Regionalna Izba Obrachunkowa, która pozytywnie oceniła przedstawione jej 
sprawozdanie z wykonania budżetu w roku ubiegłym.

Radni jednogłośnie przychylili się do wniosku przewodniczącego komisji rewizyjnej RG Mariusza Semeryło o udzielenie 
absolutorium wójtowi. W trakcie obrad radni zdecydowali o powołaniu zespołu opiniującego kandydatów na ławników Sądu 
Rejonowego, określili wysokość, warunki i tryb przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz 
wyrazili zgodę na zamianę i zbycie nieruchomości stanowiących własność komunalną gminy. (g)

Z obrad samorządu
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7  m a j a  b r.  s p o ł e c z n o ś ć  s z k o l n a 
uczestniczyła w akademii przygotowanej 
przez nauczycielkę języka polskiego Anetę 
Karpowicz z okazji 228. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, pierwszej europejskiej 
konstytucji, która stała się symbolem 
suwerenności i praworządności państwa 
polsk iego.  Konstytuc ja 3 maja by ła 
ukoronowaniem dążeń do silnej, bezpiecznej, 
sprawiedliwej i oświeconej Polski, a wartości, 
którym hołdowała, pozostają nam bliskie 
także współcześnie. Przypominając tak 
ważne rocznice historyczne oddajemy 
należną cześć i pamięć bohaterom tamtych 
czasów oraz wydarzeniom, które wpisane są 
w naszą świadomość i tożsamość narodową. 
Oprócz uczniów i pedagogów w akademii 
wzięli udział: zastępca wójta gminy Adam 
Olesiejuk, przewodnicząca rady rodziców 
Justyna Paszkiewicz oraz sołtys Łukowców 
Renata Adamiuk. (a)

Szkoła Podstawowa w Sitniku

1 czerwca br. liczna grupa dzieci z Rakowisk bawiła się 
w towarzystwie dorosłych na festynie rodzinno-sportowym 
"Uśmiech dziecka na Dzień Dziecka". Liczne atrakcje 
dedykowane najmłodszym przygotowało Stowarzyszenie 
Rozwoju Rakowisk. Na scenie pokazała się po raz pierwszy 
żeńska grupa śpiewacza Margaretki z akompaniującymi jej: 

Włodzimierzem Borysiukiem (na akordeonie) 
i Andrzejem Jedynakiem (na bębnie). Zespół ćwiczy 
od pół roku i ma w programie pieśni biesiadne i ludowe. 
Niebawem ma nadzieje zaistnieć na festynach 
gminnych.

Instruktorzy Gminnego Ośrodka Kultury, czyli 
Agnieszka Bieńkowska, Katarzyna Pawłowska 
i Piotr Trzeciak proponowali milusińskim zabawy 
rekreacyjne: hop do jeziorka, wyścigi w workach, wyścigi 
z hula hop na sznurku, przeciąganie liny i na kolanko 
rodzica. Równolegle nauczycielki Przedszkola 
Samorządowego malowały chętnym buzie i zachęcały 
do udziału w grach zręcznościowych. Ukończenie wszystkich 
konkurencji  upoważniało uczestników zabawy do 
otrzymania nagrody (latawce, piłki, dyski do rzutów, bańki 
mydlane, notesy i flamastry).Każde z pociech uczestniczące 
w festynie mogło poczęstować się: pieczoną kiełbaską, 
lodem i napojem. Szczególnym powodzeniem cieszyły się 
tańce przed sceną oraz dmuchana zjeżdżalnia.

-  To  p i e r w s z y,  t e g o r o c z n y  f e s t y n  p l e n e r o w y 
w Rakowiskach, ale nie ostatni. Powiększyliśmy ponownie 

plac zabaw wyłożony kostką, aby więcej osób mogło się tu 
bawić. Jeszcze w tym roku planujemy rozpoczęcie budowy 
boiska sportowego Orlik, dostępnego dla dzieci i dorosłych. 

Jestem przekonany, że pomoże ono w integracji rolniczej 
części Rakowisk z mieszkańcami osiedli domków 
jednorodzinnych. Zależy mi, aby największa miejscowość 
w gminie Biała Podlaska miała wszelkie atuty do miana wsi 
nowoczesnej i życzliwej ludziom – mówi Dariusz Plażuk, 
przewodniczący Rady Gminy. (g)

Festyn rodzinny w Rakowiskach
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Kilkuset małych mieszkańców bawiło się 2 czerwca 
w towarzystwie asystujących rodziców na imprezie 

plenerowej z okazji Dnia Dziecka. Czekało tam na nich moc 
atrakcji. Gwałtowna burza, jaka w niedzielne popołudnie 
przeszła nad Wilczynem, nie wróżyła powodzenia festynowi. 
Na szczęście po godzinie deszcz ustał wraz z przybyciem 
ks. dziekana Mariana Daniluka i impreza mogła odbyć się 
zgodnie z zaplanowanym scenariuszem.

- Zdecydowaliśmy się na organizację festynu dla 
milusińskich w miejscu szczególnie urokliwym. Park 
przylegający do dworku w Wilczynie to wręcz wymarzone 
miejsce na takie imprezy. Nie dziwię się więc, że przyszły całe 
rodziny, by wspólnie cieszyć się szczęściem pociech. 
Pogoda próbowała nam splatać figla, ale festyn udał się 
doskonale – mówi wójt Wiesław Panasiuk, który zjawił się 
w Wilczynie w towarzystwie żony i wnuczki.

Nauczyciele grabanowskiej szkoły i instruktorzy Gminnego 
Ośrodka Kultury zaproponowali dzieciom atrakcyjny 
program artystyczny. Prezentował on nieprzeciętne 
zdolności wychowanków (wokalne, muzyczne i taneczne) 
a także umiejętności zespołów tanecznych Figiel 
i Macierzanka.

Atrakcyjnie wypadł konkurs plastyczny dla rodzin 
"Czerwcowa łąka", w którym zespoły rodzinne malowały 
zgodnie farbami temperowymi kwiaty na sztachetach płotu. 

W nagrodę uczestnicy otrzymali kredki i farby, zachęcające 
do kolejnych prób rodzinnych.

Kto czuł niedosyt wrażeń na dmucha-
nych zjeżdżalniach, przejażdżkach 
quadem lub motocyklem, mógł wziąć 
udział w pięciu konkurencjach sporto-
wych. Zaliczenie slalomu z piłką, 
unihocka, rzutów bulami, biegu na 
szczudłach i slalomu zręcznościowego 
upoważniało dzieci do losowania 
atrakcyjnych nagród (piłki plażowe, bańki 
mydlane, notesy, kredki i słodycze). 
Konkurencji sportowych było dużo 
więcej. Chętni mogli wziąć udział 
w turnieju szachowym, w którym 
zwycięzcy odbierali komplet szachów, 
turnieju piłki nożnej i siatkówki z na-
grodami w postaci piłek dla każdego 
członka zwycięskiej drużyny. Przez cały 
czas festynu instruktorzy GOK malowali 
dzieciom twarze, a pociechy mogły 
skorzystać z bezpłatnego talonu na 
watę cukrową i popcorn. Nic dziwnego, 
że przed stoiskami gastronomicznymi 
ustawiały się długie kolejki.

- Obawiałam się, że deszcz położy kres dobrej zabawie, ale 
szybko przestał padać. Wraz z synem Igorem postanowiłam 
wziąć udział w akcji plastycznej "Czerwcowa łąka". 

Nadarzyła się doskonała okazja do integracji i miłego 
spędzenia wolnego czasu – mówi Sylwia Matusewicz 
z Białej Podlaskiej.

- Przyjechałam do Wilczyna z mężem i dwójką dzieci. 
Zaproponowane atrakcje wyraźnie poprawiły im humor. Są 
pogodne i uśmiechnięte. Teraz chcą zaliczyć konkurencje 
sportowe uprawniające do losowania nagród. Słowa uznania 
należą się organizatorom – twierdzi Ewelina Ciesielska 
z Sitnika.

- Jesteśmy z dziećmi na każdym festynie organizowanym 
w tym parku. Tegoroczny skrzy się atrakcjami, co najlepiej 
widać po zadowolonych buziach dzieci. Moja Lenka jest 
w siódmym niebie – zwierza się Monika Misztal z Julkowa.

- Cieszy mnie fakt, że organizatorzy pomyśleli nie tylko 
o najmłodszych. Rodzice mogli spędzić czas na grillowaniu 
i wspólnych zabawach z pociechami, na jakie zwykle brakuje 
czasu. Parkowy krajobraz zachęca do niedzielnego relaksu 
na łonie natury - mówi Magda Kwiecień z Wilczyna. (g)

Gminne obchody Dnia Dziecka w Wilczynie
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Uczniowie trzech szkół podstawowych z: Woskrzenic 
Dużych, Cicibora Dużego i Hruda spędziły cztery majowe dni 

na uroczej wycieczce krajoznawczej. Ewa Dorosz, Ewa Gala, 
Małgorzata Staniszewska i Wojciech Plażuk zabrali je 

daleko, bo aż na Pomorze Wycieczka miała charakter 
poznawczy i rekreacyjny. Ku zadowoleniu uczestników, 
dopisały pogoda i humory. Niektóre z odwiedzanych miejsc 
na długo zapiszą się w pamięci uczniów. W Szymbarku 

zafascynował ich odwrócony dom, gdzie nawet sprzęty 
i elementy wyposażenia zostały zamontowane do góry 

nogami i robią niesamowite wrażenie. Wejście do tego domu 
okazało się nie lada wyzwaniem. Ponadto wycieczkowicze 

podziwiali najdłuższą na świecie deskę 
(mierzy 36 m 38 cm) i Bunkier Gryfa pełen 
ta jemniczych zakamarków.  Trudno 
wyobrazić sobie wyjazd na Pomorze bez 
odwiedzin Gdańska, Sopotu i Westerplatte. 
Wielkie wrażenie zrobiły na dzieciach 
godne podziwu miejsca: gdański rynek 
z Ratuszem i Fontanną Neptuna, zabytkowy 
Żuraw na nabrzeżu Mot ławy, molo 
w Sopocie, malownicza Opera Leśna 
i pomnik Obrońców Wybrzeża. W Gdyni 
nadarzyła się okazja poznania okrętu - 
muzeum ORP "Błyskawica", zaś na Helu 
fantastycznego fokarium i stacji morskiej 
Instytutu Oceanografii.

Z Trójmiasta trasa wycieczki prowadziła 
do Łeby, gdzie można było podziwiać 
krajobraz Słowińskiego Parku Narodowego 
z pasem ruchomych wydm. W drodze 
powrotnej nadarzyła się okazja odwiedze-
nia Starego Miasta w Toruniu i ruin 
potężnego ongiś Zakonu Krzyżackiego. 
Wycieczka dostarczyła uczestnikom 
mnóstwa wrażeń i została zapamiętana jako 
niecodzienna przygoda. Jeszcze raz 

okazało się, że integracja uczniów trzech placówek 
oświatowych może skutkować pozytywnymi efektami. 
Wszyscy bawili się wyśmienicie, a opiekunowie nie mieli 
powodów do trosk.(a)

Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu

„Czyste powietrze wokół nas" to ogólnopolski program 
skierowany do dzieci, propagujący modę na niepalenie przez 
najmłodszych. Stanowi on jedną z form realizacji Programu 
Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu. Cele 
główne programu to: "wzrost kompetencji rodziców w za-
kresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy, 
zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie 
w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomiesz-
czeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń, wykształcenie 
umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów, 
wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, 
"wydobycie" dymu papierosowego, zwiększenie wrażliwości 

dzieci na szkodliwość dymu papierosowego, zwiększenie 
wiedzy na temat skutków palenia papierosów, zwiększenie 
wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone 
na dym". Koordynatorkami programu w szkole zostały 
nauczycielki: Izabela Markowska (edukacja wczesno-
szkolna) i Malwina Filipiuk (oddział przedszkolny). Panie 
przez cały rok szkolny wraz z najmłodszymi uczniami 
i przedszkolakami realizowały różne działania, mające na 
celu propagowanie zdrowego stylu życia. Na lekcjach 
i zajęciach nauczyciele dyskutowali z uczniami na temat 
źródeł dymu i płynących z tego tytułu zagrożeń dla człowieka, 
a na jednej ze ścian szkolnych została przygotowana 
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gazetka szkolna o tej tematyce. Na lekcje przychodziła też 
pielęgniarka szkolna, która prowadziła pogadanki 
o szkodliwości palenia tytoniu. Dzieci z oddziału 
przedszkolnego i klasy I wzięły udział w konkursie "Czyste 
powietrze" i układały rymowanki ośmieszające tytoniowy 
nałóg. 

Modę na niepalenie nauczyciele popularyzowali również 
wśród rodziców. Wypełniali oni ankiety badające poziom 
uzależnień, z gazetek informacyjnych dowiadywali się 
o sposobach na skuteczne rzucane palenia i o lekarstwach 
w tym pomagających. A także o insty-
tucjach oferujących pomoc w walce 
z nałogiem. Przeprowadzono też 
kolejny konkurs plastyczny (rodzinny) 
na plakat o tematyce antynikotynowej 
"Rzuć palenie.  Dbaj  o  czyste 
powietrze". I miejsce zajęli w nim 
Julia Ciokalska z klasy I i jej rodzice, 
II miejsce Kacper Kościaniuk z klasy 
I i jego rodzice, III miejsce Zofia 
Markowska z klasy II i jej babcia. 
Podsumowaniem wszystkich działań 
realizujących ogólnopolski program 
była inscenizacja "Nie pal przy mnie 
proszę, bo dymu nie znoszę", 
p r z y g o t o w a n a  p r z e z  I z a b e l ę 
Markowską i Malwinę Filipiuk oraz 
p r z e d s z k o l a k ó w  z  o d d z i a ł u 
przedszkolnego i uczniów klasy I. 
Narratorzy przedstawili dwa światy: Króla Zdrowia i jego 
skrzatów, Duszków Tlenowych, Drzew, Kwiatów oraz 
królestwo Króla Papierosa umiejscowione w zniszczonym 
lesie ze zwiędłymi kwiatami. Kontrast i wymowa dydaktyczna 
spektaklu była jednoznaczna: niepalenie jest jedynym 
dobrym wyborem. Jeszcze gdyby teatralna fikcja stała się 

rzeczywistością, byłoby pięknie i gdyby Duszki Tlenowe 
z przedstawienia, które za pomocą specjalnej maszyny 
produkowały bez przerwy czyste powietrze w sali 
gimnastycznej szkoły wypełnionej widzami – uczniami, 
nauczycielami, rodzicami, przeniosły się do realnego świata, 
stałby się on lepszy przynajmniej dla naszych płuc, dla 
biernych i czynnych palaczy. Nie wiadomo, jakie 
oddziaływanie będzie miał ten program na uczniów, 
którzy realizowali zadania, ilu z nich w przyszłości ulegnie 
nałogowi… 16 maja, widać było, że wszyscy zgodnie 

stwierdzili, iż takiej drogi nie wybiorą. Program odniósł 
zaplanowane skutki. Podziękowania należą się koordy-
natorkom za wszystkie zrealizowane mądre zadania i za 
piękny spektakl pełen niezwykłych rekwizytów, przemyślanej 
scenografii, cudownie przebranych dzieci; pełen muzyki, 
piosenek i rozsądnych przesłań. (a)

W dniach 24-26 maja br. Olecko było miejscem 27. Zlotu 
Szkół Sienkiewiczowskich. Uczestniczyło w nim 37 delegacji 
szkół z całej Polski noszących imię noblisty, w tym 

przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Sławacinku Starym: 
uczennice kl. VIII Magdalena Bojko, Weronika Andrusiuk 
z opiekunem Beatą Lipka. Zlot rozpoczął się przemarszem 
ulicami Olecka do amfiteatru nad jeziorem, gdzie 
uczestników oficjalnie powitała dyrektor SP 1 Eligia 
Bańkowska, a uroczystego otwarcia dokonał burmistrz 
Olecka Karol Sobczak. Wśród gości specjalnych zlotu byli: 
prawnuczka Henryka Sienkiewicza Anna Dziewanowska 
oraz Anna Cybulska z synem Maciejem Cybulskim, 
dyrektorem Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli 

Okrzejskiej. Zlotowi towarzyszył szereg konkursów, 
których celem było zachęcenie do czytania i poznawania 
twórczości Henryka Sienkiewicza. Podczas spotkania 

w amfiteatrze nagro-
dzono  laurea tów. 
Nagrodę specja lną 
bu rmis t rza  O lecka 
otrzymał Wojciech 
Andrus iuk ,  uczeń 
k l a s y  V I I  S P 
w Sławacinku Starym 
za  szk i c  boha te ra 
literackiego dowolnej 
p o w i e ś c i  H e n r y k a 
Sienkiewicza. Drugie-
g o  d n i a  z l o t u 
z o r g a n i z o w a n o 
w y c i e c z k ę 
k r a j o z n a w c z ą  d o 

Augustowa, skąd zlotowicze wyruszyli w rejs statkiem 
szlakiem papieskim. Po powrocie do Olecka kolejnymi 
atrakcjami były gra terenowa “W Krainie tysiąca jezior" 
i ognisko nad jeziorem. Zjazd zakończył się piknikowym 
spotkaniem nad jeziorem. Udział w zlocie umożliwił 
uczestnikom wymianę doświadczeń z kolegami z innych 
szkół, bliższe poznanie postaci patrona oraz wspaniałą 
zabawę na łonie mazurskiej natury. Spotkanie na długo 
zostanie w ich pamięci. Wyjazd delegacji sfinansowała Rada 
Rodziców. (a)

Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym
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21 wykonawców z powiatu bialskiego uczestniczyło 
w 25. edycji Podlaskiego Festiwalu Piosenki Maryjnej. 

Zorganizowano go 19 maja br. w Sanktuarium Maryjnym. 
Jury podkreśliło wysoki poziom i urozmaicony muzycznie 

program wykonawców. Z repertuarem sakralnym wystąpiło: 
12 zespołów, 3 chóry oraz 6 solistów. Nie zabrakło wśród nich 
zespołów z bialskiego GOK: Białyni z Worońca oraz Zorzy 
z Cicibora Dużego. Ten drugi zwyciężył w kategorii 
śpiewających zespołów. Wykonał tam dwie zaaranżowane 
przez akordeonistę Jakuba Gdelę pieśni: "Obudź mnie do 
wiary Matko" i "Matko o twarzy jak polska ziemia czarnej". 
Zmagania artystów oceniało jury w składzie: Ireneusz 
Parafiniuk, Urszula Pietruczuk i Filip Robak. Oprócz 
występów festiwalowych odbył się specjalny koncert 
utalentowanej wokalistki Luby Skyby z Ukrainy. 

Warto dodać, że nie był to pierwszy sukces festiwalowy 
ciciborskiej grupy. Poprzednio zdobywała laury na Podlaskim 
Festiwalu Pieśni Maryjnej, Powiatowym Festiwalu Piosenki 
Patriotycznej i Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki 
Strażackiej. 

Obecnie ma w programie: pieśni ludowe, sakralne, 
biesiadne, strażackie i patriotyczne. Kierownikiem 
muzycznym grupy jest Jakub Gdela. (g)

Wielokrotnie nagradzany i podziwiany za oryginalność zespół 
śpiewaczy Sokotuchy, znalazł się w gronie najlepszych wykonawców 
ludowych Lubelszczyzny. 

Po występie na wojewódzkich eliminacjach Przeglądu Kapel 
i Śpiewaków Ludowych, do którego zakwalifikowało się 18 z 88 
zespołów z różnych powiatów Lubelszczyzny, został wytypowany do 
reprezentowania województwa na 53. Festiwalu Folkloru Polskiego 
Sabałowe Bajanie w Bukowinie Tatrzańskiej. 

To nie pierwszy raz, kiedy grupa reprezentująca nie tylko wschodni 
zaśpiew koncertuje daleko poza granicami naszego województwa. 
Zdolności Sokotuchów i ich nietypowy repertuar wielokrotnie 
chwalili jurorzy imprez ogólnopolskich m.in. Festiwalu Muzyków 
Prawdziwych w Szczecinie. (a)

W maju br. najmłodsze dzieci z punktu przedszkolnego 
odbyły niezwykłą podróż w kosmos, na którą zaprosiły 

starszych kolegów i koleżanki ze szkoły. Atrakcji było co 
niemiara.

Wprawdzie oszczędności małych 
odkrywców nie wystarczyły na to, aby 
osob iśc ie  odw iedz ić  p rzes t rzeń 
kosmiczną, jednak za sprawą Anny 
Gryty i Ewy Szendel udało się zaprosić 
przenośne Planetarium do szkoły. 
Podczas wirtualnej podróży na Księżyc 
okazało się, że nie ma tam powietrza, co 
z kolei uniemożliwia zabawę latawcem. 
Natomiast brak grawitacji sprawia, 
iż można rozegrać wspaniały mecz piłki 
nożne j .  W ie le  radośc i  sp raw i ł a 
przedszkolakom możliwość "obrotu 
Ziemi" siłą własnych mięśni i przeno-
szenia się  na różne planety układu 
słonecznego. Uczniowie starszych klas 
podróżowali wirtualną rakietą kosmiczną 
wśród planet, poznając ich właściwości 
oraz układy i nazwy konstelacji gwiazd. 
Przygoda w Planetarium miała wymiar 
edukacyjny. Dla wszystkich była to 
niezwykła lekcja astronomii.(a)

Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym Drugim
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174 tancerzy z 11 zespołów wzięło udział w czwartej edycji 
konkursu tańca "Folkowe impresje". Konkurs przygotowany 
przez bialski GOK w hali sportowej gimnazjum w Sworach 
podziwiała ogromna rzesza entuzjastów tańca.
Wymyślony przed czterema laty przez Agnieszkę 

Bieńkowską konkurs preferuje folk czerpiący z muzyki 
i tańca ludowego, ale przedstawiony we współczesnej 
formie. Z satysfakcją odnotować należy fakt, że co roku 
przybywa chętnych do rywalizacji o srebrne jabłko, będące 
logiem i symbolem imprezy. W tegorocznych zmaganiach 
wzięli udział wykonawcy z powiatu bialskiego, a także 
Lubelszczyzny, Mazowsza i Podlasia (Kock, Łosice, 
Drohiczyn, Siemiatycze i Zbuczyn). 20 prezentacje 
w sześciu kategoriach wiekowych (od lat 6 do 18) oceniało 
fachowe jury pod przewodnictwem Marcina Bochenka, 
choreografa i instruktora Zespołu Pieśni i Tańca "Podlasie" 
bialskiej AWF. Miało ono niełatwe zadanie, bo startujące 
zespoły proponowały urozmaicony program inspirowany 
polskim folklorem. Nowością były tańce nawiązujące do 
twórczości ojca polskiej opery Stanisława Moniuszki.
Furorę zrobiły grupy przygotowane przez Agnieszkę 

Bieńkowską, czyli dziecięcy zespół Figiel i młodzieżowa 
Macierzanka. Zdobyły one główne nagrody w czterech 
kategoriach. Najwyżej oceniono starania Macierzanki 
w układzie choreograficznym "Kujawiak na dwa serca", 
"Gdyby nie buciki" i "W ciuciubabkę z Moniuszką". Szefowa 
obu formacji uzyskała nagrodę specjalną za fantastyczny 
układ "Gdyby nie buciki", tańczony perfekcyjnie przez 
Marcelinę Miszczuk i Piotra Gromadzkiego. Z dobrej 

strony pokazały się też dwa zespoły dziecięce Tęcza 
i Jagódki, przygotowane i prowadzone przez nauczycielkę 
Szkoły Podstawowej w Ciciborze Dużym Beatę Wereszko. 
Wysoko oceniono starania gminnej grupy tanecznej GOK 
w Międzyrzecu Podlaskim za "Zabawy podwórkowe" 
inspirowane "Tańcem cygańskim" S. Moniuszki. Konkurs 
miał świetne tempo i był dowcipnie komentowany przez 
Mariusza Maksymiuka z internetowego Radia Biper. 
Laureaci oprócz statuetek otrzymali nagrody rzeczowe 
ufundowane przez: Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy 
Biała Podlaska i Gminny Ośrodek Kultury. Za sprawą 
urozmaiconych tańców i kolorowych strojów czterogodzinne 
prezentacje minęły szybko jak sen złoty i nikt z oglądających 

je nie był znudzony.
Agnieszka Bieńkowska, choreograf Macierzanki i Figla: 
- Nasz konkurs miał w pierwotnym zamiarze być miejscem 

tanecznych zmagań wykonawców z gminy Biała Podlaska 

i powiatu bialskiego. Szybko jednak przeistoczył się 
w imprezę regionalną. Cieszy mnie fakt zgłaszania się coraz 
innych zespołów z odległych stron m.in. z: Drohiczyna, 
Siemiatycz i Zbuczyna. Tancerze czują się u nas dobrze. 

Zdobywają nowe doświadczenia, a już 
myślę o organizacji kolejnego konkursu 
za rok. Przyczyni się on znacząco do 
upowszechnienia tańca folkowego.
Beata Wereszko, opiekunka dwóch 

grup z Cicibora Dużego: - Przed pięciu 
laty udało mi się stworzyć taneczny 
zespół Jagódki, złożony z uczniów 
jednej tylko klasy. Teraz dołączyli do 
nich uczniowie klasy drugiej tworzący 
zespół Tęcza. Oba mają ogromny zapał 
i motywację do nauki tańca. Cieszę się 
z ogromnego wsparcia rodziców 
zabiegających, by ich pociechy mogły 
realizować własne pasje. Oba zespoły 
stanowią chlubę naszej szkoły i często 
pokazują się na różnych scenach.
Krzysztof Szyszko, choreograf grupy 

Małe Podlasie z Siemiatycz: - Gościmy 
po raz trzeci na tej imprezie i chętnie 
przyjedziemy do Swór za rok. Cenię ten 
konkurs za wspaniałą atmosferę 
i serdeczność, jaką okazują nam 
organizatorzy.  Poznajemy nowe 
zespoły, zdobywamy doświadczenia 

i podnosimy poprzeczkę naszych umiejętności. To szalenie 
ważne przy pracy z młodzieżą. 
Marcin Bochenek, szef jury: - Wypada się cieszyć, że tak 

liczna grupa dzieci i młodzieży chce zgłębiać tajniki tańca 
folkowego. Uważam tegoroczną imprezę za bardzo udaną. 
Taniec jest sztuką widzialną, którą szalenie trudno ocenić. 
Przy ocenie kierowaliśmy się poprawnością i płynnością 
ruchów, choreografią, techniką rytmu i inspiracją folklorem. 
Z satysfakcją odnotowuję fakt, że niektórzy wykonawcy 
prezentują bardzo wysoki poziom tańca, świadczący, 
że hektolitry potu wylane na próbach nie idą na marne. (g)
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20 maja br. dzieci z punktu i oddziału przedszkolnego, 
a także uczniowie klas I, II, IV i V wybrali się na jednodniową 
wycieczkę do stolicy. Zwiedzali tam ciekawe miejsca 
przykuwające zwykle uwagę turystów. Pierwszym i chyba 
najważniejszym punktem wizyty w Warszawie było 
zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik. Ten wspaniały ośrodek 
nauki skutecznie rozbudza ciekawość i zachęca do 
samodzielnego poznawania świata. Dzieci miały tam okazję 
poznać prawa nauki poprzez samodzielne przeprowadzanie 
doświadczeń na wystawach interaktywnych. Stamtąd udały 
się do Biblioteki Uniwersyteckiej, na dachu której znajduje się 
jeden z największych i najpiękniejszych ogrodów dachowych 
w Europie. Wszystkie jego części połączono kładkami, 
ścieżkami i mostkami. Ogród stanowi miejsce wypoczynku 
nie tylko dla studentów i pracowników naukowych. Można 
w nich rozkoszować się barwą wielu roślin. Po obiedzie 
kolejnym punktem zwiedzania była wizyta na Starym 

Mieście. Ulewny deszcz nie pozwolił jednak zachwycić się 
w pełni urokami Starówki. Zamiast niej uczestnicy wyprawy 
podziwiali stołeczne zoo.

Jego powierzchnia liczy teraz 39 ha, na których żyje 
ponad 3,5 tysiąca zwierząt, przedstawicieli ponad 
500 gatunków zwierząt. Zainteresowanie wzbudziły: 
pawilon ryb z bajecznie kolorowymi akwariami 
rafowymi, pełnymi malowniczych ukwiałów oraz 
egzotycznych ryb. W specjalnie zaciemnionym 
pomieszczeniu można było ujrzeć groźnego rekina. 
Uwagę dzieci przykuła też ptaszarnia z gatunkami 
rzadkich i egzotycznych ptaków m.in. arami 
hiacyntowymi. Podziwiano też liczną rodzinę bongo, 
najpiękniej ubarwionych antylop na świecie, lwy, pumy, 
nosorożce, zebry, lemury, kangury, strusie i pingwiny. 
Wizyta w zoo okazała się niekończącą lekcją 
zoologii.. poznawania różnych gatunków zwierząt, ich 
zachowania w warunkach zbliżonych do naturalnych. 
Powrót do domu nastąpił dopiero wieczorem.

Pomimo zmęczenia i oszołomienia natłokiem wrażeń 
uczestnicy byli bardzo zadowoleni. Udana wycieczka 
doszła do skutku dzięki zaangażowaniu opiekunów: 
Marzeny Łozińskiej, Doroty Chachulskiej i Joanny 
Panasiuk. (a)

Szkoła Podstawowa z Hruda

Najmłodsze dzieci uczą się opowiadać kim chciałyby zostać w dorosłym wieku. Okazją do bliższego poznania zadań 
wykonywanych przez zawodowych strażaków była wyprawa do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej 

Podlaskiej. 22 maja br. udały się tam dzieci z klasy 
zerowej, punktu przedszkolnego i klasy pierwszej. Dzięki 
życzliwości jednego z rodziców Piotra Markiewicza 
mogły zaznajomić się z trudną i odpowiedzialną pracą 
strażaka. W komendzie dowiedziały się, kiedy należy 
wezwać straż pożarną na pomoc, dlaczego nie wolno 
tego robić bez powodu oraz jakie są konsekwencje 
nieuzasadnionych wezwań alarmowych. Z bliska mogły 
podziwiać wyposażenie, pomocne w pracy strażaka. 
Największe zainteresowanie wzbudziły wozy bojowe, 
a szczególną frajdę sprawiła możliwość zajęcia miejsca 
w jego kabinie. W rolę strażaka można było się wcielić 
podczas przymierzania kasku i próby samodzielnego 
utrzymania  węża gaśniczego. Być może ten wyjątkowy 
dzień pomoże komuś w przyszłości w wyborze drogi 
życiowej. (a)

Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym Drugim
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Kalendarze obfitują w wiele czerwonych kartek, 
informujących i przypominających o różnych świętach.  
Wśród 365 dni w roku jest jeden, jedyny, niepowtarzalny - 
26 maja. Nie ma znaczenia, że w kalendarzach oznaczono 
go kolorem czarnym, gdyż nikt o tej dacie nigdy nie 
zapomina. W tym dniu mają święto wszystkie mamy.  One jak 
nikt inny zasługują na bukiety wszystkich kwiatów świata, 
na same słoneczne dni w swoim jakże ciężkim, często 
pełnym wyrzeczeń życiu. Dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Woskrzenicach Dużych, postanowiły wzorem lat ubiegłych 
podziękować im za miłość i troskę. Przybyłe na uroczystość 
mamy miały możliwość podziwiać swoje pociechy w trakcie 
programu słowno–muzycznego. Jako pierwsze wystąpiły 
przedszkolaki, prezentując przepełnione miłością piosenki, 
zaś dzieci z klasy II i III – strofy wierszy przeplatane 
chwytającymi za serce piosenkami w wykonaniu uczniów 
klasy I oraz chóru szkolnego. Łzy wzruszenia wywołał solowy 
występ ucznia klasy III – Jana Szydło, który wykonał 

a'capella utwór "Alleluja", za który otrzymał gromkie brawa.  
Uroczystość ta była też okazją do podsumowania konkursu 
recytatorskiego "Najmilsze słowo – mama" dla dzieci 
przedszkolnych i uczniów klas I-III, który odbył się 27 maja br. 

Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe. Na 
zakończenie uroczystości mamy zostały obdarowane 

piernikowymi kwiatkami z dołączonymi 
życzeniami zdrowia, szczęścia i samych 
radosnych chwil w życiu. Wicedyrektor szkoły 
Elżbieta Ceniuk dołączyła się do życzeń 
oraz podziękowała młodym artystom za 
wspaniały, wzruszający występ będący 
dowodem głębokiej, dziecięcej miłości.

Po części artystycznej nastąpiła kolejna 
część imprezy, mająca miejsce na świeżym 
powietrzu. Pogoda wyjątkowo sprzyjała 
obchodom Dnia Matki. Po kilku deszczowych 
dniach, wyjrzało słońce, które postanowiło 
wspomagać organizatorów uroczystości. 
W jego promieniach dzieci wraz z ukocha-
nymi mamami uczestniczyły w szeregu 
ciekawych konkurencji sportowych, po 
których z apetytem skonsumowały kiełbaski 

z grilla. Był to dzień pełen emocji i wrażeń. Na pewno długo 
pozostanie w pamięci wszystkich uczestników uroczystości. 
(a)  

Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych

24 maja br. w punkcie przedszkolnym miała miejsce 
wyjątkowa uroczystość poświęcona mamie i tacie. 
Przygotowały ją od strony organizacyjnej Anna 
Borowik i Aneta Karpowicz. Maluszki doskonale 
wcieliły się w role recytatorów. Z pomocą wierszy 
i piosenek wyraziły swoją miłość do rodziców. 
Przedszkolaki ofiarowały rodzicom samodzielnie 
wykonane upominki w postaci kwiatków i serduszek, 
dołączając do nich życzenia z okazji Dnia Mamy 
i Taty. Uroczystość uświetniły wspólne zabawy 
i tańce dzieci z rodzicami. Trudno dziwić się 
wzruszeniu dorosłych. (a)

Szkoła Podstawowa w Sitniku
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Dzieci powinny wiedzieć, jak zachować się w sytuacji 
zagrożenia pożarem i do kogo należy zwrócić się o pomoc. 
15 maja br. maluchy z oddziału przedszkolnego udały się na 
wycieczkę dydaktyczną do Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej. Poznanie pracy 
strażaków miało przybliżyć im specyfikę tej profesji.

Wejście na główny plac PSP wzbudziło u dzieci wielki 
podziw. Strażacy stanęli na wysokości zadania i nie 
szczędzili milusińskim licznych atrakcji. Dzięki ich 
życzliwości, dzieci mogły z bliska przyjrzeć się ich pracy. 
Miały okazję zobaczyć i dotknąć niemal każdej rzeczy. 
Panowie strażacy pokazali wozy bojowe i specjalistyczny 
sprzęt ratowniczy, przydatny w nietypowych sytuacjach. 
Przedszkolaki obejrzały projekcję filmu o trudnej, 
odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy strażaka oraz 
o akcjach ratowniczo-gaśniczych. Wielką atrakcją była 
możliwość przymierzania elementów stroju strażaków oraz 

wejście do wozów bojowych. Nadarzyła się sposobność 
obserwacji zjazdu strażaka do akcji po metalowej rurze. 
Dzieci przekonały się, jak cenna jest wówczas każda minuta, 

sprawność i szybkie działanie. Miały też możliwość 
zwiedzenia budynku, a przy okazji zobaczyły stanowisko 
dowodzenia, gdzie przyjmowane są telefony alarmowe. 
Strażacy przypomnieli, w jakich okolicznościach można 
wezwać straż pożarną, a dzieci utrwaliły numer alarmowy – 
998 i 112. Atrakcji było naprawdę wiele! Po takiej wycieczce, 
wszystkie zgodnie przyznały, że zawód strażaka, mimo 
swojej trudności, bardzo im się podoba i niejedno z nich 
w przyszłości chciałoby pracować właśnie w straży. Czy tak 
się stanie pokaże czas. (a)

Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu

24 maja br. w punkcie przedszkolnym miała 
mie jsce  sympatyczna uroczys tość  pod 
wymownym hasłem "Kwiaty dla mamy i taty". 
Zaproszeni rodzice wysłuchali części artystycznej 
w wydaniu swoich pociech. Dzieci przygotowane 
przez Wiesława Denis i Joannę Panasiuk 
recytowały bez tremy wiersze o rodzinie, mamie 
i tacie oraz zaśpiewały piosenkę "Mama i tato". 
Wręczyły też najbliższym samodzielnie wykonane  
laurki z kwiatkami i serduszkami z masy solnej. 
Spotkanie zakończyło się wspólną zabawą. 
Trudno się dziwić, że rodzice byli szczęśliwi. (a)

Szkoła Podstawowa w Hrudzie

Nie brakuje w naszej gminie uczniów utalentowanych 
plastycznie. Dowiódł tego m.in. tegoroczny, ogólnopolski 
konkurs plastyczny "Zapobiegajmy pożarom".  Anna 
Kalinowska, uczennica klasy VI z Grabanowa została 
laureatką wojewódzkich eliminacji konkursu w kategorii trzeciej 
grupy wiekowej (uczniowie szkół podstawowych). W siedzibie 
Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w Lublinie odebrała liczne 
nagrody. Gratulujemy jej sukcesu. (a)

Szkoła Podstawowa w Grabanowie
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Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko Urząd Gminy Biała 
Podlaska informuje o wszczęciu postępowania w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
w ramach którego przystępuje się do przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 
polegającego na budowie fermy trzody chlewnej o obsadzie 
6256 stanowisk dla tuczników (875,84 DJP) oraz biogazowni 
o mocy 1 MW na działce nr 790, położonej w Worońcu. 
Przedmiotem decyzji, która ma zostać wydana w sprawie jest 
ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla wyżej 
opisanego przedsięwzięcia. 
Organem właściwym do wydania opinii i dokonania 

uzgodnienia jest: 
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej 

Podlaskiej.
3. Marszałek Województwa Lubelskiego.
4. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Lublinie
W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą 

zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz 
składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnej do 
protokołu oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres: 
gmina@bialapodl.pl, w terminie 30 dni, tj. od dnia 1 lipca 
2019 r. do dnia 30 lipca.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy 
Biała Podlaska, pok. 7, w godzinach pracy urzędu, tj.: 
poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 7.30 – 15.30, 
czwartek w godz. 8.00 – 16.00.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach oraz rozpatrzenia zgłoszonych uwag 
i wniosków jest wójt gminy Biała Podlaska. Jednocześnie 
informujemy, że zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu 
informacji  o środowisku i  jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po 
upływie wskazanego wyżej terminu pozostawia się bez 
rozpatrzenia. (x)

Mama i tata to wielkie słowa, które są synonimem miłości, 
dobra, ciepła rodzinnego i szczęścia. Dlatego też, co roku 
nauczycielki pomagają przedszkolakom wyrazić ich miłość 
do najbliższych, organizując Święto Rodziny. Z tej właśnie 
okazji 28 maja dzieci z punktu przedszkolnego i oddziału 
przedszkolnego świętowały Dzień Mamy i Taty. Rodzicom 
towarzyszyły niesamowite emocje, uśmiech, wzruszenie 
i duma z pociech. Goście z zaciekawieniem i skupioną 
uwagą słuchali życzeń, wierszy i piosenek. Przedszkolaki 
zaprezentowały umiejętności przed najbliższymi. Na tę 
okoliczność przygotowały dla rodziców część artystyczną. 
Recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. Za swoje 
popisy zostały nagrodzone burzą braw. Na koniec rodzice 
mogli obejrzeć prezentację multimedialną ze zdjęciami 
swoich pociech. Dzieci wręczyły rodzicom samodzielnie 
wykonane prezenty. Po zakończeniu oficjalnej części 
wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Takie 
uroczystości w gronie rodzinnym pozwalają umacniać 
rodzinne więzi, uczą miłości, szacunku, przywiązania, 

a dzieciom pozwalają zaprezentować zdobyte wcześniej 
umiejętności. (a)

Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu

Międzynarodowy Dzień Ziemi to szereg akcji, których 
celem jest promowanie postaw ekologicznych w społe-
czeństwie. W Polsce Dzień Ziemi obchodzony jest od 29 lat. 
Hasło tegorocznej edycji brzmiało "Chrońmy nasze gatunki". 
Z tej okazji w szkole przeprowadzony został plastyczny 
konkurs ekologiczny pod tym samym tytułem. Cieszył się on 
dużym powodzeniem. Wzięło w nim udział 21 uczniów. 
W kategorii klas I – III: pierwsze miejsce zajął uczeń 
kl. II Aleksander Bienienda, drugie miejsce Milena 
Marczuk z kl. II; trzecie miejsce Karolina Zasiuk z kl. I. 
Wyróżnienia uzyskali: Bartosz Rola, Kinga Sawczuk, 
Paulina Bielińska, Julia Sajna.  

W kategorii klas IV – VIII: pierwsze miejsce zajął uczeń kl. IV 
Cyprian Kiewel,  drugie miejsce Wiktoria Goździołko kl. IV, 
zaś trzecie Izabela Bielińska z kl. VI. Wszyscy otrzymali 
nagrody książkowe. Wręczenie nagród nastąpi ło 
30 kwietnia br. podczas spotkania z pracownikiem Parku 
Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu Magdaleną 

Rzykowską. Nagrodzone prace zostały wysłane do Wydziału 
Nauk o Ziemi i Gospodarce Przestrzennej Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie również ogłoszony 
został konkurs pod tym samym tytułem. Uczeń Aleksander 
Bienienda zdobył tam trzecią nagrodę. (a)

Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym
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3 czerwca ba bialskim stadionie AWF rozegrano trójbój 
lekkoatletyczny dla klas IV i młodszych. Dziewczęta ze Szkoły 
Podstawowej w Woskrzenicach Dużych w składzie: Julia 
Kaździoł, Julia Segin, Wiktoria Koszołko i Oliwia Mikołajczuk 
zdobyły pierwsze miejsce w finale powiatu bialskiego i drugie 
miejsce w rejonie, co zapewniło im awans do finału 
wojewódzkiego, który zostanie rozegrany 12 czerwca 
w Zamościu. W skład trójboju lekkoatletycznego wchodzi bieg 
na 60 m, skok w dal i rzut piłeczką palantową. (a)

Telefony alarmowe w razie niebezpieczeństwa:
112 – numer alarmowy, 999 – Pogotowie Ratunkowe, 998 – Straż Pożarna, 997 – Policja. (x)

Komunikat wójta gminy

 Słuchaj prognoz pogody i komunikatów lokalnych mediów
 jeśli jedziesz samochodem postaraj się zatrzymać i przeczekać, omijając miejsca pod drzewami lub konstrukcjami, które 

mogą zostać przewrócone lub uszkodzone, zachowaj szczególną ostrożność przy wyjeżdżaniu na otwartą przestrzeń 
z drogi osłoniętej ekranami, budynkami lub drzewami

 nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, rusztowań, stalowych konstrukcji, tablic reklamowych, trakcji elektrycznych itp.
 unikaj przebywania na otwartej przestrzeni, szukaj schronienia w budynku a jeśli to niemożliwe: postaraj się przyjąć 

bezpieczną pozycję (kucnij, zbliżając stopy maksymalnie do siebie)
 jeśli jesteś w grupie osób: rozdzielcie się, żeby nie tworzyć skupiska
 nie rozmawiaj przez telefon komórkowy (najlepiej go wyłącz)
 zejdź z roweru, żeby nie dotykać jego metalowych części
 nie stawaj pod pojedynczym wysokim drzewem ani w pobliżu wysokich konstrukcji, linii wysokiego napięcia, przewodów 

lub trakcji, unikaj kontaktu z metalowymi przedmiotami
 zejdź ze szczytów wzniesień w obniżenie terenu
 na otwartych zbiornikach wodnych: natychmiast wyjdź na brzeg z wody, łódki lub kajaka
 w mieszkaniu i domu zamknij wszystkie okna i sprawdź ich zamknięcia (w razie konieczności odpowiednio je zabezpiecz)
 wyłącz z kontaktów urządzenia elektryczne, nie rozmawiaj przez telefon stacjonarny
 z balkonu, tarasu, podwórka i obejścia usuń lub zabezpiecz przedmioty, które mogłyby zostać porwane przez wiatr 

(donice, suszarki do prania, karmniki, meble itp.)
 zapewnij bezpieczeństwo zwierzętom, które trzymasz na dworze, zamknij je w odpowiednio przygotowanych 

pomieszczeniach
 po burzy mogą być przerwy w dostawie prądu - miej w domu, latarkę na dynamo lub na baterie, świece z zapałkami, radio 

na baterie, zapasowe baterie, zapasowe źródło zasilania (powerbank) do naładowania telefonu komórkowego

Uroczyście świętowano 11 czerwca br. 
Powiatowy Dzień Działacza Kultury. Impreza 
m i a ł a  m i e j s c e  w  g o s p o d a r s t w i e 
a g r o t u r y s t y c z n y m  T ę c z o w y  F o l w a r k 
w Krzymoszycach. Starosta bialski Mariusz 
Filipiuk przyznał dwóm zespołom śpiewaczym 
z naszej gminy Sitniczanom z Sitnika i Zorzy 
z Cicibora Dużego nagrody za osiągnięcia 
w dz iedz in ie  twórczośc i  ar tys tycznej , 
upowszechnienia i ochrony dóbr kultury. 
W spotkaniu oprócz członków obu zespołów 
obecni byli: zastępca wójta gminy Adam 
Olesiejuk, radny Mateusz Siwiec i dyrektor 
GOK Dariusz Chorąży. (a)



19 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 finiszu 
dziesięciomiesięcznych starań uczniowie odebrali 
świadectwa potwierdzające aktywność w szkole. Niektórzy 
z nich zasłużyli na szczególne wyróżnienia. Gminne 
zakończenie roku nauki, na które przybyli dyrektorzy 
wszystkich placówek oświatowych, nauczyciele, uczniowie 
i ich rodzice nastąpiło w hali sportowej w Ciciborze Dużym. 
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 odbiorą Złote i Diamentowe 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. Wszyscy, którzy 
osiągnęli średnią ocen 5 i wyżej otrzymali Złote Pióra, a ich 
rodzice specjalne podziękowania. Na takie wyróżnienie 
zasłużyły 33 osoby. Oto oni: Jakub Żuk z kl. V, Kinga 
Peszuk z kl. V i Barbara Kosieradzka z kl. VIII Szkoły 
Podstawowej w Ciciborze Dużym, Katarzyna Kabs z kl. V, 
Mateusz Michał Madej z kl. IV i Jakub Paweł Połynko 
z kl. VII Szkoły Podstawowej w Dokudowie, Maciej Mariusz 

Reluga z kl. VIII, Oliwia Korszeń z kl. VI, Natalia 
Ladwiniec z kl. IV i Lena Maria Romanowicz z kl. V 
Szkoły Podstawowej w Grabanowie, Krzysztof Wrona 
z kl. VIII Szkoły Podstawowej w Ortelu Książęcym Drugim, 
Antoni Denis z kl. IV, Szymon Zazula z kl. IV i Sebastian 
Cybula z kl. VIII Szkoły Podstawowej w Hrudzie, Alicja 
Jaroć z kl. VI i Paweł Kalużny kl. VIII Szkoły Podstawowej 
w Sitniku, Laura Jankowska z kl. IV, Julia Jankowska 
z kl. IV, Karolina Maleńczuk z kl. IV i Michał Struk z kl. IV 
Szkoły Podstawowej w Sławacinku Starym, Zofia Zając 
z kl. IV i Michał Bebkiewicz z kl. IV Szkoły Podstawowej 
w Styrzyńcu, Emilia Olszewska z kl. IV, Amelia 
Przybyłowska z kl. IV, Paulina Jaskólska z kl. VI i Łukasz 
Czeczko z kl. VI Szkoły Podstawowej w Sworach, Julia 
Kaździoł  z kl. V i Julia Segin z kl. V Szkoły Podstawowej 
w Woskrzenicach Dużych, Lucyna Sawczuk z kl. III 
Publicznego Gimnazjum w Sworach, Julia Suszczyńska 
z kl. III, Natalia Jadwiga Kaliszewska z kl. III, Katarzyna 
Mikiciuk z kl. III i Kinga Czarnocka  z kl. VI Publicznego 
Gimnazjum w Ciciborze Dużym.

Ponadto uczniowie, którzy po raz trzeci zasłużyli na 
zaszczytne wyróżnienie, otrzymali Diamentowe Pióra 
i statuetki Prymusa Gminy. W tym roku szkolnym było ich 
12: Izabela Maria Bielińska z kl. VI Szkoły Podstawowej 
w Ciciborze Dużym, Anna Maria Kalinowska z kl. VI 
i Kacper Tomasz Pieńkowski z kl. VI Szkoły Podstawowej 
w Grabanowie, Klara Mirończuk z kl. VI i Wojciech 
Mirończuk z kl. VI Szkoły Podstawowej w Ortelu 
Książęcym Drugim, Karol Szymon Kaliszewski z kl. VIII 
i Anna Wais z kl. VIII Szkoły Podstawowej w Sławacinku 
Starym, Anna Maria Węgrzyniak z kl. VI Szkoły 
Podstawowej w Styrzyńcu, Kacper Panasiuk z kl. VIII 
i Karol Głowacki z kl. VII Szkoły Podstawowej w Sworach, 
Emilia Stefaniuk z kl. VIII i Martyna Lesiuk z kl. VI Szkoły 
Podstawowej w Woskrzenicach Dużych. Uroczyste 
zakończenie nauki było też okazją do wręczenia statuetek, 
książek i dyplomów laureatom gminnego konkursu 
matematycznego Mistrz Liczenia. Otrzymało je trzynastu 
najlepszych matematyków z klas drugich i trzecich. Przed 
upragnionymi wakacjami dzieci z Cicibora Dużego 
przedstawiły program artystyczny. (g)

Zakończenie roku szkolnego w Ciciborze Dużym


