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Mimo stresującej sytuacji epidemiologicznej w kraju, 
w placówce Gminnego Ośrodka Kultury, a dokładnie 
w Pracowni Kulinariów Regionalnych w Perkowicach 

powstaje nowy program 
„Gotuj z Perkowicami”. 
Pracownia ma na swoim 
konc ie  w ie le  nagród  
w dziedzinie kulinariów. 
Dyrektor GOK Agnieszka 
Borodi juk  podsunęła 
pomysł, aby podzielić się 
przepisami z większą grupą 
odbiorców. I tak narodził się 
p i e r w s z y  o d c i n e k  

programu, zrealizowany we współpracy z ekipą Radio Biper. 
Jego tematem były słynne „pierogi perkowickie” 
z tajemniczym farszem. Aby rozwiać wątpliwości kulinarne 
postanowiłyśmy wziąć na warsztat je, jako pierwsze. 
A, że wiele jest pracy przy przygotowywaniu tak 
wyśmienitego dania, do pomocy zaprosiłyśmy instruktorów 
Gminnego Ośrodka Kultury: Jakuba Gdelę (instruktora 
muzycznego) i Piotra Trzeciaka. Program prowadziły: 
Katarzyna Mikiciuk wraz z doświadczoną mistrzynią 
w fachu Urszulą Nowicką, która uchyliła swoich tajemnic 
kulinarnych. Nasz program byłby niekompletny bez 
niezastąpionej w perkowickiej pracowni Krystyny 
Raczyńskiej. W efekcie współpracy powstały pyszne 
pierogi. Aby każdy mógł je sobie zrobić, udostępniamy 
przepis:

„Pierogi perkowickie”

Ciasto:
• 1 kg mąki pszennej typ 500,

• 70 ml oleju do ciasta,
• 1 jajko,
• sól,
• ciepła woda do zagniecenia ciasta. 
Z podanych składników zagnieść ciasto pierogowe, przykryć, 
aby odpoczęło. 

Farsz:
• 1 mała główka słodkiej kapusty,
• 0,5 kg ser biały – twaróg,  
• 5 jaj,
• 0,5 kg boczku surowego,
• 0,2 kg cebuli
• sól, pieprz
Kapustę kroimy w drobna kostkę, następnie odgotowujemy 
w osolonej wodzie al dente. Jaja gotujemy na twardo i kroimy 
w średnią kostkę. Pokrojony boczek w drobną kostkę 
obsmażamy razem z pokrojoną cebulką. Wszystkie 
przestudzone składniki łączymy ze sobą. Twaróg 
rozdrabniamy w rękach i dodajemy do farszu. Doprawiamy 
do smaku solą i pieprzem.  Masa będzie się lekko rozpadać. 
Z ciasta wykrawać krążki i nadziewać je farszem. Gotować 
w osolonej wodzie, z dodatkiem oleju lub masła, przez 
ok. 2 min od spłynięcia.

Okrasa:
• 0,3 słoniny,
• 1 cebula.
Słoninkę i cebulkę kroimy w kostkę. Smażymy na patelni do 
zarumienienia. Do udziału w kolejnych nagraniach będziemy 
zapraszać ciekawych gości. Kolejny odcinek porad 
niebawem. (a)

Wszystkich chętnych zajmujących się amatorsko tkactwem 
zapraszamy do udziału w konkursie. W tym roku 
proponujemy, aby w pracach konkursowych zastosować 
elementy motywu roślinnego lub zwierzęcego spotykane 
w tradycyjnych wzorach ludowych (np. róże, tulipany, 
winogrona, ptaki, jelenie itp.).
Regulamin konkursu:
Konkurs Tkacki przeprowadzony będzie w dwóch 
kategoriach wiekowych:
dzieci do 15 lat
młodzież i dorośli
Kategorie prezentacji prac:
I. Perebory (tradycyjnie wykonany wzór zastosowany 
w strojach ludowych lub współcześnie)
II. Gobeliny i kilimy
III Tkaniny wielonicielnicowe
IV. Dowolna technika tkacka tradycyjna:
(m.in. chodniki, krajki, spódnice, zapaski)
• Uczestnik przygotowuje jedną dużą pracę konkursową lub 
dwie mniejsze prace wykonane w ciągu ostatniego roku 
z jednej wybranej przez siebie kategorii (z dołączonym 
zdjęciem dokumentującym powstanie pracy)
• Na zgłoszeniu uczestnik obowiązkowo zaznacza wybraną 
kategorię
• Każdy uczestnik konkursu przekazuje dodatkową pracę 
na rzecz Pracowni Tkackiej (np. serwetka, bieżnik)
• Organizator nie pokrywa kosztów związanych z przesyłką 
prac oraz kosztów podróży
• Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane

• Prace konkursowe będą do dyspozycji organizatora do 
końca wystawy pokonkursowej (21 listopada 2020 r.)
• Odbiór prac w dniu rozstrzygnięcia konkursu, prace 
nieodebrane będą odsyłane na koszt właściciela.
• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja 
regulaminu, dołączenie do pracy metryczki zawierającej 
dane uczestnika konkursu. W przypadku osób 
niepełnoletnich dołączenie oświadczenia rodzica lub 
opiekuna oraz wyrażenie zgody na publikację wizerunku.
• Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne 
z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz 
organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 
z 1994 r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji  w wydawnictwach 
wszelkiego typu, wydawanych przez organizatora oraz 
w internecie.
Prace konkursowe z kartą zgłoszeniową w tym roku 
należy nadsyłać do 15.10.2020r. na adres: Pracownia 
Tkacka im. Stanisławy Baj, Hrud 121, 21-500 Biała Podlaska.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 
21 listopada.2020r. o godzinie 13 w Pracowni Tkackiej 
im. Stanisławy Baj w Hrudzie. O ewentualnych zmianach 
uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie. Prace 
oceniać będzie komisja konkursowa. Autorzy najlepszych 
prac otrzymają nagrody, Najciekawsze prace mogą zostać 
zakupione do pracowni. 
Kontakt: Gminny Ośrodek Kultury Jolanta Zając. 
ul. Prosta 21, 21-500 Biała Podlaska, tel. 516 200 806, 
e-mail: hrud@gokbp.pl  (x)                                                                                              
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W Urzędzie Gminy trwają prace nad optymalizacją kosztów 
gminnej oświaty. Wójt Wiesław Panasiuk poinformował 
radnych na wyjazdowej sesji w Sławacinku Starym, że bez 
wprowadzenia nowych rozwiązań, reformy zajęć szkolnych, 
łączenia lekcji i klas nie da się w dłuższej perspektywie czasu 

utrzymać wysokiego tempa inwestycji, a przez to 
i wyposażania kolejnych miejscowości w dobrej jakości 
drogi, wodociągi, kanalizację czy oświetlenie uliczne. 
- 12 milionów złotych, to kwota jaką dołożyć musimy do 
oświaty z własnych dochodów. Tyle pieniędzy brakuje nam 
na utrzymanie obecnych standardów nauczania. O tyle 
niedoszacowane są przekazy rządowych środków w ramach 
subwencji oświatowej. Musimy się zastanowić, czy szukamy 
oszczędności, czy rezygnujemy z rozwoju naszej gminy - 
mówi wójt.

Rząd obiecuje – pieniędzy nie widać
Z podobnymi problemami, tyle tylko, że w różnej skali, od 
kilkuset tysięcy do grubych miliardów złotych dokładają 
samorządy do rządowej dziedziny życia, jaką jest 
zapewnienie równego dostępu i na odpowiednim poziomie 
nauczania dla młodych obywateli kraju. Subwencja 
oświatowa, a raczej jej chroniczne niedoszacowanie 
obserwowane jest wśród samorządowców od lat. Mało tego, 
w ciągu roku, tak jak obecnie, zdarzają się popełniane przez 
rząd a przegłosowywane przez Sejm ustawy wprowadzające 
kolejne drastyczne zmiany, za którymi jednak nie podążają 
do miast i gmin, a pośrednio do szkół i przedszkoli 
odpowiednie środki finansowe zabezpieczające pokrycie 
kosztów. Tak jest na przykład z podwyżkami dla nauczycieli 
jakie zapowiedziano na jesień tego roku. Samorządy nie 
otrzymały na ten cel pieniędzy. Szukają oszczędności, aby 
wypełnić rządowe obietnice.

Powołano specjalny zespół
W tym temacie głośnym echem odbijają się propozycje, 
jakie w sprawie oświaty proponują władze samorządowe. 
W urzędzie powołany został specjalny zespół oceniający 
zarówno ewentualne możl iwości  wprowadzenia 
oszczędności, jak i ich ciężar społeczny. Głównie chodzi 
o niezadowolenie i obawy rodziców dzieci uczęszczających 
do szkół. Zastępca wójta Adam Olesiejuk, sekretarz 

Grażyna Majewska i skarbnik Krzysztof Radzikowski 
analizują propozycje i napływające sygnały. Warto dodać, 
że wysunięte do tej pory propozycje ze strony gminy zyskały 
aprobatę i zostały zaakceptowane przez Kuratorium Oświaty. 
Zarówno łączenie klas, jak i łączenie zajęć lekcyjnych 

jest jednym z najczęściej proponowanym 
rozwiązaniem w całym kraju. To jednak nie 
przemawia do świadomości części rodziców.
Pierwsze kontrowersje dały o sobie znać 
w Sworach, gdzie gmina zaproponowała 
połączenie od nowego roku szkolnego dwóch 
klas V a i V b. Uczniowie obu klas realizują ten 
sam program i mogliby się uczyć w jednej, 
nieco liczniejszej. Zapowiedź wywołała lawinę 
p r o t e s t ó w.  P i s a n o  l i s t y  d o  w ł a d z  
samorządowych, a radny Marek Czeczko 
wystąpił na sesji z wnioskiem, by nie łączyć obu 
klas w imię bardziej skutecznej edukacji.
Podobnie zareagowali rodzice uczniów Szkoły 
Podstawowej w Ciciborze Dużym. Tu przewiduje 
się połączenie części zajęć lekcyjnych w klasach 
4 i 5, głównie ze względu na małą ilość uczniów. 
Przewidywane połączenie lekcji języka 
polskiego (2 godziny lekcyjne w tygodniu 
łączone i 3 godziny oddzielnie, matematyki 
(1 godzina tygodniowo łącznie i 3 godziny 
oddzielnie), języka angielskiego (1 godzina 
łącznie i 2 oddzielnie), oraz wychowania 

fizycznego (2 godziny w tygodniu łącznie i 2 oddzielnie) nie 
spodobało się dorosłym.
Rodzice uznali, że połączenia lekcji będzie szkodliwe dla 
ich dzieci. Uważają, że można połączyć przedmioty 
zdecydowanie dużo mniej ważne jak np. w-f, plastyka, religia, 
muzyka, technika. Natomiast przedmioty wiodące, jak polski, 
matematyka, angielski mają całkowicie inny program 
nauczania w 4 klasie, a inny w 5 klasie. Nie powinny więc być 
łączone, aby dzieci nie traciły nic z lekcji. Te przedmioty to 
podstawa nauczania, a wiedza zdobyta na przestrzeni lat 
w szkole podstawowej potrzebna jest uczniom do zdania 
egzaminu i dostania się do liceum czy technikum.
– Organ prowadzący nie wyraził zgody na zaproponowany 
przez dyrektora sposób połączenia klasy IV z V. O tym, jak 
będzie zgodnie z prawem wyglądało połączenie tych 
oddziałów, dyrektor poinformuje zainteresowanych rodziców 
– wyjaśnia sekretarz Grażyna Majewska.

Bój o milion złotych
Gmina Biała Podlaska w nowym roku szkolnym 2020/2021 
który rozpocznie się już jesienią zamierza wprowadzić 
zmiany organizacyjne w 9 na 11 placówek szkolnych na 
swoim terenie. Szacowane oszczędności, jakie przynieść 
mają wprowadzone rozwiązania, to ok. 900 tys. zł rocznie. 
Samorząd nie odpuszcza też Ministerstwu Oświaty. Cały 
czas monitorowane są kolejne możliwości uzyskania 
wsparcia f inansowego, jak i  słane komunikaty 
o niedoszacowaniu wydatków oświatowych. Nadal gmina 
czeka też  na  wytyczne do tyczące podwyżek 
zapowiedzianych na jesień. Wiadomo o ile mają wzrosnąć 
pobory nauczycieli i pracowników administracji oświatowej. 
Nadal jednak nic nie wiadomo o wysokości subwencji 
oświatowej, jaka spłynie do samorządów na pokrycie 
wydatków z podwyżkami związanych. Nie wiadomo w sumie, 
czy jakiekolwiek pieniądze na ten cel rząd zarezerwował 
w budżecie i zaplanował jako rekompensata dla budżetów 
samorządów. (a)
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Pierwszy czerwca jest ulubionym dniem w kalendarzu 

większości dzieci. Wychowawczynie przedszkola starają się 

wtedy, aby każdemu maluchowi towarzyszył promienny 
uśmiech od ucha do ucha. Organizują dla nich wesołe 
zabawy, słodki poczęstunek i poruszają ważny temat 
dotyczący praw dziecka. Pomimo wyzwań i trudności, 
z jakimi w ostatnim czasie zmagały się przedszkolaki, 
1 czerwca okazał się dla nich radosny. W przedszkolne progi 
zawitała delegacja w składzie: wójt Wiesław Panasiuk, 
sekretarz gminy Grażyna Majewska i przewodniczący Rady 
Gminy Dariusz Plażuk, aby wspólnie z najmłodszymi 
dziećmi celebrować ich dzień. Przedszkolaki usłyszały 
gorące życzenia z okazji Dnia Dziecka i otrzymały książeczki, 
które później wspólnie czytano. Radość była ogromna. 
Każde przedsięwzięcie, które wnosi w życie dziecka uśmiech 
i zadowolenie jest bezcenne. Cenimy słowa Janusza 
Korczaka i wiemy, że kiedy śmieje się dziecko, śmieje się 
cały świat. To właśnie udało się osiągnąć dzięki wizycie władz 
gminnych w przedszkolu. (a)

Przedszkole Samorządowe w Rakowiskach

26 maja - Dzień Matki oraz 23 czerwca - Dzień Ojca to 
wyjątkowe dni w roku i szczególny czas, w którym dzieci 
mają okazję pokazać, jak bardzo kochają i szanują swoich 
rodziców. Obie daty symbolizują uroczystości, które od 
zawsze są celebrowane w przedszkolach i szkołach. 
Nauczyciele wraz z uczniami i przedszkolakami chętnie 
organizują przedstawienia artystyczne, podczas których 
maluchy recytują wierszyki i śpiewają piosenki dla 
ukochanych rodziców. Spotkaniom towarzyszy wiele 
atrakcji. Jedną z nich jest wręczenie upominków, 
wykonanych samodzielnie przez milusińskich. W dobie 
pandemii wspólne świętowanie w przedszkolu nie jest 
możliwe. Nie przeszkadza to jednak w obchodzeniu tych 
wyjątkowych dni w domu rodzinnym.
Rodzina to wielki skarb i aby ją docenić dzieci z punktu 
przedszkolnego w Woskrzenicach Dużych, w maju 
realizowały tematy związane z rodziną. W ramach 

zdalnego nauczania tworzyły drzewa 
genealogiczne swoich rodzin, w foto-
grafiach szukały podobieństw w każ-
dym z członków rodziny, przygotowały 
laurki, nauczyły się wzruszającej 
piosenki „Dziękuję Mamo! Dziękuję 
Tato!”. Rysowały portrety mamy i taty na 
kartkach i balonach. Podczas zajęć 
online przedszkolaki rozwiązywały 
zagadki o rodzinie, opowiadały o nich, 
mówiły jak spędzają z nimi czas, zaś 
wychowawcy czytali maluchom wiersze 
o mamie.                  
„Kochana Mamo, kochany Tato powiem 
Ci na uszko, że bardzo Cię kocha moje 

serduszko”. To słowa wypowiedziane 26 maja przez dzieci do 
najdroższych rodziców. (a)

Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy pożarom” 2019/2020 ogłoszony 
został przez ZOP we wrześniu 2019 roku. Uczniowie z Cicibora Dużego po raz kolejny 
wzięli udział w w/w konkursie. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci tematyką 
strażacką, ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem środowisk strażackich. Konkurs 
sprzyjał również rozwojowi uzdolnień plastycznych. Tematyka dosyć szeroka, 
obejmowała udział środowiska strażackiego w szkoleniach, zawodach, akcjach 
ratowniczo – gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych jak również 
historię pożarnictwa. 
W eliminacjach gminnych uczeń z kl. V Cyprian Kiewel uzyskał pierwsze miejsce 
w III grupie szkół podstawowych. Pracę zakwalifikowano do etapu na szczeblu 
powiatowym. 10 stycznia br. w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej PSP w Białej 
Podlaskiej  miało miejsce zorganizowane przez Oddział Powiatowy Związku OSP RP, 
spotkanie laureatów i ich opiekunów etapu powiatowego Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego pod hasłem „Zapobiegajmy pożarom”. Nagrodzone prace można było 
obejrzeć na zorganizowanej podczas spotkania wystawie. W eliminacjach powiatowych 
praca otrzymała wyróżnienie. Nagrodzone i wyróżnione prace na szczeblu powiatowym 
zostały przekazane do oceny na kolejnym etapie, jakim był etap wojewódzki konkursu. 
W etapie wojewódzkim praca Cypriana Kiewela otrzymała wyróżnienie. Ucznia 
przygotowała do konkursu Wiesława Gadomska. (a)

Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym
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„Kto czyta – żyje wielokrotnie, kto zaś z książkami obcować 
nie chce, na jeden żywot jest skazany”. Józef Czechowicz  

Hasło lubelskiego poety widoczne w bibliotece dobrze oddaje 
charakter placówki. Istnieje ona z myślą o ludziach, dla 
których książka jest najwierniejszym przyjacielem. W naszej 

gminie niezmiennie od wielu już lat funkcjonuje w Gminnym 
Ośrodku Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Sitniku. 
Ma ona 6 filii: w Sworach, w Perkowicach, w Dokudowie, 
w Woskrzenicach Dużych, w Ciciborze Dużym, w Hrudzie 
oraz punkt biblioteczny w Worońcu. W ciągu roku z bibliotek 
korzysta ok. 900 czytelników w różnych grupach wiekowych. 
Najliczniejszą grupę stanowią dzieci i młodzież do 15 lat 
ok. 500 osób. Wśród dorosłych chętniej po książki sięgają 
kobiety powyżej 25 lat. Biblioteki dysponują bardzo 
atrakcyjnym księgozbiorem (łącznie 39411 wol.) na bieżąco 
uzupełnianym w nowości. Zakupy dostosowane są do 
potrzeb czytelniczych. Najmłodsze dzieci najchętniej 

wypożyczają bogato ilustrowane opowiadania i bajeczki, 
młodsze dzieci w wieku szkolnym – opowiadania 
o zwierzątkach, księżniczkach, samochodach. Młodzież 
wybiera książki przygodowe, fantasy oraz poruszające 
„ważne dla nich sprawy”. Dorośli, zarówno kobiety 
jak i mężczyźni sięgają po thrilery, powieść obyczajową, 

historyczną. Dużym powodzeniem cieszą się sagi rodzinne 
i książki biograficzne. Obecnie działalność bibliotek 
ograniczona jest do wypożyczania i przyjmowania zwrotów 
z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego. Bardzo 
serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszych bibliotek, 
zapewniamy, że każdy tu znajdzie coś dla siebie. 
Przypominamy jednocześnie, że od września 2019 biblioteki 
nasze biorą udział w ogólnopolskim projekcie „Mała książka – 
wielki człowiek”. Projekt ten skierowany jest do dzieci w wieku 
3-6 lat i ich rodziców. Kto jeszcze nie odebrał pakietu, 
zapraszamy do najbliższej biblioteki.  (a)

Jeśli Twoje dziecko urodziło się w latach 2014 - 2017, 
przyjdź do Gminnej Biblioteki Publicznej w Sitniku lub 
jednej z filii w Ciciborze Dużym, w Dokudowie, w Hrudzie 
w Perkowicach, w Sworach, w Woskrzenicach Dużych lub 
w Worońcu i odbierz Wyprawkę Czytelniczą w ramach 
projektu "Mała książka - wielki człowiek"!  
Są takie wydarzenia i rytuały w życiu dziecka, które nie 
tylko pozostają na długo w pamięci, ale mają też istotny 
wpływ na jego dorosłe życie. Badania wykazują, że dzieci 
wychowywane pośród książek są bardziej pewne siebie, 
mają większy, niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze 
rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki z czytania mają także 
konkretny wymiar materialny: czytające dzieci osiągają 
sukcesy i zarabiają więcej od tych, które nie czytają. 
Ważną rolę w kształtowaniu Małego Czytelnika odgrywa 
biblioteka: uczy go samodzielności, podejmowania 
pierwszych własnych wyborów, rozwija myślenie oraz 
nawyk czytania i pogłębiania wiedzy. Biblioteka to miejsce, 
gdzie rodzic wspólnie z dzieckiem może spędzić czas 
w sposób twórczy oraz przeżyć nową, fantastyczną 
przygodę z wypożyczoną książką. A wszystko to za 
darmo! Chcielibyśmy, aby jednym z tych ważnych 
doświadczeń w dzieciństwie były pierwsze wizyty 

w bibliotece, dlatego przygotowaliśmy 
prawdziwą gratkę dla najmłodszych 
miłośników książek i ich rodziców w ramach ogólnopolskiej 
kampanii "Mała książka - wielki człowiek". Od września 2019 r. 
w ponad 5200 bibliotekach w całej Polsce czeka na nich 
wyjątkowy prezent - Wyprawka Czytelnicza na dobry 
czytelniczy start. 
Serdecznie zapraszamy po odbiór wyprawki, w której dzieci 
znajdą książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do 
potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy 
w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, 
a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, 
zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgo-
zbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po 
zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplo-
mem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. 
W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice. Przygotowana 
dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli 
czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach 
wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.
Udział w naszym projekcie jest całkowicie bezpłatny!
Więcej informacji na stronie: www-wielki-czlowiek.pl (a)
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Podstawowym zadaniem pomocy społecznej Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej jest wspieranie osób i rodzin 
w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych 
potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach 
odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna 
w podejmowanych działaniach winna dążyć do 
usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji 
ze środowiskiem. 

Beneficjenci objęci wsparciem
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, 

zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej przysługuje 
osobom i rodzinom, których miesięczny dochód netto nie 
przekracza ustawowego kryterium dochodowego, które 
od 1 października 2018 r. wynosi: dla osoby samotnie 
gospodarującej – 701,00 zł;  dla gospodarstw domowych 
wieloosobowych – 528,00 zł na osobę w rodzinie, 
przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego 
z następujących powodów (określonych w art. 7 ww. ustawy), 
w szczególności: sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, 
niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, 
przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, 
potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 
bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych 
i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza 
w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności 
w  i n t e g r a c j i  c u d z o z i e m c ó w,  k t ó r z y  u z y s k a l i  
w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę 
uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, trudności 
w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, 
alkoholizmu lub narkomanii,

-zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski 
żywiołowej lub ekologicznej. Należy zaznaczyć, 
że w większości rodzin objętych świadczeniami z pomocy 
społecznej współwystępuje kilka problemów. 

Świadczenia z pomocy społecznej
W 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej 

Podlaskiej na podstawie ustawy o pomocy społecznej 
przyznał świadczenie 497 osobom.

Zasiłek stały jest świadczeniem przyznawanym osobom 
całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub 
niepełnosprawności, spełniającym ustawowe kryterium 
dochodowe. Kwotę zasiłku ustala się w wysokości różnicy 
pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie 
gospodarującej lub na osobę w rodzinie a dochodem osoby 
samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie, jednak nie 
mniej niż 30 zł miesięcznie i nie więcej niż 645 zł miesięcznie 
(w przypadku osoby samotnie gospodarującej). - zasiłek 
stały w 2019 r. przyznano 51 osobom (w 2018 r. 52 osobom).

Zasiłki okresowe są podstawową formą pomocy 
pieniężnej. Jest to pomoc obligatoryjna, przyznawana 
w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 
niepełnosprawność, bezrobocie. Kwotę zasiłku ustala się 
do wysokości różnicy między kryterium dochodowym, 
a posiadanym dochodem. Zasiłek okresowy w 2019 r. 
przyznano 120 osobom. Pomoc fakultatywna w formie 
zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych 
przyznawana była na zaspokojenie niezbędnej potrzeby 
bytowej, m.in.: zakup opału, leków, biletów, żywności, 

odzieży.
Zasiłek celowy przyznano 36 osobom, zaś zasiłek celowy 

specjalny dla 31 osób. Zasiłek celowy na żywność 
z programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu" 
w 2019 r. przyznano 91 osobom. Pomoc w formie dożywiania 
z programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu" 
w 2019 r. przyznano dla 282 osób. Usługi opiekuńcze dla 
6 osób.

Do głównych przyczyn powstania trudnych sytuacji 
wymagających interwencji pracowników socjalnych, a tym 
samym konieczności udzielenia pomocy, zaliczyć należy od 
lat ubóstwo wynikające głównie z bezrobocia oraz 
niepełnosprawność. Niedostateczna ilość miejsc pracy, niski 
poziom kwalifikacji i wykształcenia oraz uzależnienia, 
decydują o wysokiej liczbie osób pozostających bez pracy, 
a tym samym wymagających wsparcia. W rodzinach 
występuje jednocześnie kilka powodów korzystania 
z pomocy społecznej..

Domy Pomocy Społecznej
O skierowanie do domu pomocy społecznej może ubiegać 

się osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, 
choroby lub niepełnosprawności, która nie może 
samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie 
można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług 
opiekuńczych. 

W 2019 r.w DPS przebywało 28 osób. Odpłatność za DPS 
w 2019 r. wynosiła 613 tys. 817,32 zł. Do Domu Pomocy 
Społecznej kierowane są osoby wymagające całodobowej 
opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, 
niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, 
którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w miejscu 
zamieszkania. Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest 
odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu 
utrzymania. Obowiązani do wnoszenia opłaty są 
w kolejności: mieszkaniec domu, małżonek, zstępni przed 
wstępnymi oraz gmina, z której osoba została skierowana 
do domu. Mieszkaniec wnosi opłatę w wysokości nie wyższej 
niż 70% swojego dochodu, małżonek, zstępni przed 
wstępnymi, wnoszą opłatę w kwocie określonej w zawartej 
z kierownikiem GOPS umowie, po spełnieniu określonych 
kryteriów dochodowych.

Gmina wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim 
miesięcznym kosztem utrzymania w domu pomocy 
społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby 
zobowiązane. Pracownicy GOPS prowadzą postępowanie 
związane ze skierowaniem do domu pomocy społecznej, 
w ramach którego udzielają informacji o obowiązujących 
przepisach prawa w zakresie kierowania do DPS i po-
noszenia odpłatności za pobyt, przeprowadzają rodzinny 
wywiad środowiskowy z osobą ubiegającą się o skierowanie, 
wspierają w gromadzeniu niezbędnej dokumentacji, oceniają 
sytuację osoby, w kontekście spełniania przesłanek do 
umieszczenia w DPS.

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Z dodatku mieszkaniowego skorzystało w 2019 r. 18 osób 

na łączną kwotę 34 tys. 951 zł natomiast z dodatku 
energetycznego skorzystało w 2019 r. 9 osób na kwotę 
1 tys. 185,05 zł. 
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Zas i łk i  s ta łe  są  zadan iem w łasnym gm in  
dofinansowanym z budżetu państwa. Były wypłacane 
osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub 
niepełnosprawności.

Zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy, 
współfinansowanym z budżetu państwa. Przyznawane są 
głównie ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę, 
niepełnosprawność.

Zasiłki celowe w minionym roku przyznawano na 
zaspokojenie podstawowych potrzeb między innymi na 
zakup żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, zakup 
niezbędnych przedmiotów użytku domowego, pobyt 
w schroniskach dla osób bezdomnych.

Z są finansowane ze środków asiłki specjalne celowe 
budżetu gminy przyznano osobom lub rodzinom 
o dochodach nieznacznie przekraczających kryterium 
dochodowe, w szczególności uzasadnionych przypadkach 
(np. ponoszone wysokie koszty leków i leczenia) na łączną 
kwotę 13 tys. 680 zł.

W związku z uchwałą Rady Gminy w sprawie 
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
przyznania pomocy   w zakresie  dożywiania  oraz zasad 
zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach 
wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole 
i w domu" na lata 2019-2023 prowadzone były działania  
mające zapewnić pomoc w zakresie dożywiania dzieciom do 
czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do 
czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz działania 
zmierzające do zapewnienia posiłku lub żywności osobom 
tego pozbawionym. Chodzi głównie o długofalowe działania 
zapobiegające zjawisku niedożywienia oraz poprawy 
poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach. W ramach 
realizowanego programu przyznawana była pomoc 
w formie: gorących posiłków w szkole i przedszkolu dla 
dzieci i młodzieży, gorących posiłków dla osób dorosłych, 
świadczenia rzeczowego w postaci  produktów 
żywnościowych, zasiłków celowych na zakup posiłku lub 
żywności. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi 

dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających 
z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone 
przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem 
zawodowym.

Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi obejmuje zwłaszcza: uczenie 
i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego 
życia, pielęgnację należy do zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej realizowanych przez gminę.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi były realizowane 
w miejscu zamieszkania klientów pomocy społecznej. 

W minionym roku z usług opiekuńczych skorzystało 
6 osób. Przeznaczono na ten cel 7 tys. 718 zł. 
Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 
18 osób. Pochłonęło to kwotę 102 tys. 542 zł.

Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 47 osób 

pobierające zasiłki stałe, które nie posiadały innego tytułu 
do ubezpieczenia zdrowotnego. Kosztowało to ośrodek 
24 tys. 19 zł.

Ogółem na świadczenia pomocy społecznej na 
realizację zadań oraz na utrzymanie wydatkowano 
w roku 2019 23 mln 355 tys. 404,15 zł. Kwotę 
1 mln 543 tys. 871,23 zł wydatkowano z budżetu gminy.

Karta Dużej Rodziny
System zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. 

Karta Dużej Rodziny funkcjonuje zarówno w instytucjach 
publicznych, jak i w prywatnych firmach. Karta Dużej Rodziny 
to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ 
zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach 
prywatnych. Posiadacze  karty mają możliwość tańszego 
korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, 
paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. Skorzystało z niej 
412 osób na kwotę 1 tys. 110 zł.

Program "Karta Seniora Gminy Biała Podlaska" 
skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia 
i mieszkają na terenie Gminy Biała Podlaska. Każdy 
mieszkaniec Gminy, który ukończył 60 lat może przystąpić do 
programu poprzez złożenie wniosku aby otrzymać imienną 
kartę seniora. Dzięki programowi seniorzy mogą korzystać 
z systemu zniżek, ulg, upustów. Wydano 360 kart.

Świadczenia rodzinne                                               
Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych polega 

na ustalaniu prawa do świadczeń, przygotowywaniu 
i wydawaniu decyzji administracyjnych, wypłacaniu 
przyznanych świadczeń, opracowywaniu sprawozdań 
i analiz, a także na egzekwowaniu nienależnie pobranych 
świadczeń.

Fundusz alimentacyjny
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego otrzymało 

w 2019 r. 90 osób na  kwotę 510 tys. 869,97 zł.
Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w sprawo-

waniu opieki nad dziećmi i ich wychowaniu to system 
zaplanowanych działań, które mają pomóc przywrócić takim 
rodzinom zdolności do pełnienia funkcji opiekuńczo-
wychowawczych.

W 2019 r. w rodzinach zastępczych przebywało 13 dzieci, 
w placówce opiekuńczo – wychowawczej 1 dziecko 
i rodzinnym domu dziecka 5 dzieci. Ogółem na rodziny 
zastępcze z budżetu gminy wydatkowano kwotę  w 2019 r. 
56 tys. 345,14 zł.

Przy Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych  funkcjonuje Punkt Konsultacyjny 
dla osób i rodzin przeżywających kryzys w związku 
z alkoholem, przemocą, trudnościami opiekuńczo-
wychowawczymi, których bezpłatnych porad udziela 
psycholog.

Ponadto mieszkańcy gminy w trudnych sytuacjach 
życ iowych k ierowani  są do Centrum Pomocy 
Interdyscyplinarnej w Białej Podlaskiej. Osoby korzystają 
z porad prawnika i psychologa . 

W gminie Biała Podlaska  istnieje  problem starzejącego 
się społeczeństwa a co za tym idzie wzrasta liczba osób 
niepełnosprawnych. W celu umożliwienia osobom 
wymagającym opieki pozostanie jak najdłużej w miejscu 
zamieszkania, nadal będą rozwijane usługi opiekuńcze 
w miejscu zamieszkania, podnoszona ich jakość 
i dopasowanie do potrzeb odbiorców. (x)



Str. 8 Nr 6

W tym roku w gronie docenionych znaleźli się 
przedstawiciele naszej gminy. Zespół śpiewaczy Chodźta do 
Nos ze Swór powstał w listopadzie 2005 r. i w bieżącym roku 

obchodzi jubileusz 15-lecia działalności artystycznej. Skupia 
miłośników folkloru i wspólnego muzykowania ze Swór 
i okolic. Obecnie liczy 12 członków. Instruktorem zespołu jest 
Andrzej Stępka, ceniony i doświadczony muzyk 
regionalista. Repertuar zespołu to przede wszystkim pieśni 
ludowe z regionu Południowego Podlasia, a także pieśni 
biesiadne, patriotyczne oraz religijne. Ma duże osiągnięcia 
w promocji gminy i powiatu Biała Podlaska. Wielokrotnie 
prezentował się przed szeroką publicznością podczas 
imprez lokalnych i regionalnych. Jest ambasadorem 
rodzimego folkloru, także poza granicami powiatu 
i województwa. Zespół brał udział między innymi: 
w Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych, Festiwalu 
Pieśni Maryjnej w Leśnej Podlaskiej, Powiatowym 
Przeglądzie Pieśni Patriotycznej w Tucznej, Powiatowym 
Przeglądzie Chórów i Zespołów w Polubiczach, w Łosickich 
Dniach Seniora i Jarmarku Michałowym w Białej Podlaskiej. 

Działalność zespołu ma wpływ na integrację środowiska 
lokalnego. Członkowie zespołu zaangażowani są 
w działalność charytatywną i społeczną na rzecz swojej 
"małej ojczyzny". Cyklicznie uczestniczą w Ogólnopolskiej 
Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, Wielkiej Orkiestrze 
Świątecznej Pomocy. Jako wolontariusze wspierają 
realizację projektów społeczno-kulturalnych oraz 
organizację imprez lokalnych. Poprzez spotkania i koncerty 
w szkołach i przedszkolach na terenie miasta i gminy Biała 
Podlaska przyczyniają się do edukacji regionalnej młodego 
pokolenia.

Andrzej Stępka ponad 30 lat zajmuje się muzyką 
południowego Podlasia przyczyniając 
się do jej popularyzacji. Ocala od 
zapomnienia najwartościowsze i naj-
bardziej ulotne dziedzictwo kulturowe 
wsi – muzykę i śpiew. Jest laureatem 
wielu nagród i wyróżnień, jedną z nich 
jest Bialska nagroda Kultury im. Anny 
z Sanguszków Radziwiłłowej przy-
znana w 2006 r. za upowszechnianie 
folkloru i muzyki ludowej Podlasia 
oraz za umiejętność budzenia pasji 
i zamiłowania do tradycyjnej kultury 
regionalnej wśród dzieci i młodzieży. 
Był założycielem i wieloletnim 
kierownikiem Podlaskiej Kapeli 
Ludowej z Białej Podlaskiej. Kapela ta 
przygotowywana merytorycznie przez 

Andrzeja Stępkę zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia 
w Polsce i poza granicami kraju. Obecnie, w ramach 
Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej, prowadzi 
dwa zespoły śpiewacze w Styrzyńcu i Sworach, które od 
15 lat, dzięki jego zaangażowaniu i ogromnej wiedzy, 
świetnie promują gminę i powiat. (g)

Zamiast ciasnych korytarzy i hałasu podczas przerw między 
lekcjami, na uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Henryka 

Sienkiewicza w Sławacinku Starym po powrocie do szkoły 
czekać będzie specjalnie przygotowana strefa relaksu 
na świeżym powietrzu. Wszystko to dzięki projektowi 

"Złap oddech", za którym stoi Stowarzyszenie Ad Astra. Do 
realizacji włączyło się sporo osób, każdy chciał pomóc 

stworzyć przyjazną strefę komfortu dla dzieci. Prace 
koordynowało Stowarzyszenie Ad Astra, projekt 
wykonała nieodpłatnie Edyta Giereło, a jeden 
z rodziców pomógł przewieźć europalety. Pomysł 
spodobał się na tyle, że otrzymał 4 tys. zł z programu 
"Moje miejsce na Ziemi" Fundacji Orlen "Dar Serca". 
– Zastanawialiśmy się jako stowarzyszenie, co można 

by w szkole usprawnić, czego nasze dzieci by 
oczekiwały. Pytaliśmy i nauczycieli, i dyrektora. Szkoła 
jest zatłoczona, jest w niej dużo uczniów, korytarz 
mógłby być szerszy. Gdy się tam zachodziło, to było 
widać, jak bardzo jest tłoczno. 
Z tego względu, żeby dzieci miały gdzie wyjść, 

chcieliśmy zrobić dla nich miejsce odpoczynku – mówi 
Andrzej Brejer, wiceprezes Stowarzyszenia Ad Astra 
i koordynator projektu. Stowarzyszenie złożyło projekt 
do Fundacji Orlen. Okazało się, że wpisał się on 
w konkurs idealnie. 
– Nam chodziło o walory zdrowotne, aby dzieci były 

mniej narażone na hałas podczas przerwy. Będą się też 
mogły przewietrzyć, pooddychać. A w tym czasie można 
swobodnie przewietrzyć sale lekcyjne. W tym kierunku 
poszliśmy, i to uzyskało akceptację – dodaje Brejer. 

Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym



18 maja przypadła setna rocznica urodził wielkiego Polaka 
Karola Wojtyły, zapamiętanego jako święty Jan Paweł II. 
Był  poetą, poliglotą, aktorem, dramaturgiem, pedagogiem, 
filozofem historii, fenomenologiem, mistykiem i przedsta-
wicielem personalizmu chrześcijańskiego. Ogłoszony przez 
Gminny Ośrodek Kultury konkurs "Jan Paweł II - człowiek 

wiary i pokoju" spotkał się z żywym odzewem młodzieży, 
czego dowodem była duża ilość rysunków i obrazków. 29 
maja br. komisja konkursowa przystąpiła do oceny 
zgłoszonych prac, biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

samodzielność wykonania, oryginalność, estetykę pracy, 
inwencję twórczą i zgodność pracy z tematem konkursu. 
Wyłoniła laureatów w trzech grupach wiekowych. 
Podsumowanie dowiodło, że autorom nie brakowało 
pomysłów.

Grupa wiekowa do 10 lat: pierwsze miejsce Lena 
Bebkiewicz (Ortel Książęcy Drugi), 
drugie miejsce Mateusz Burczak 
(Woskrzenice Małe), trzecie 
miejsce Jakub Pykacz (Terebela). 
Na wyróżnienia zasłużyli: Zuzanna 
Melaniuk (Cełujki), Magdalena 
Kaliszuk (Czosnówka), Zofia 
Panecka (Perkowice) i Zofia 
Doroszuk (Cicibór Duży). 

Grupa powyżej 10 lat. Przyznano 
dwa pierwsze miejsca: Izabela 
Bielińska i Julia Jakubiuk (obie 
z Cicibora Dużego). Trzecie miejsce 
przypadło Wiktorii Szupiluk 
z Cełujek. Wyróżnienia otrzymali: 
Olga Szczuchniak (Wilczyn), 
Jakub Michalczuk (Kaliłów), 

Karolina Sawczuk  (Swory),  
Magdalena Karmasz (Woskrzenice 

Małe) i Hubert Wrona (Ortel Królewski). Nagrodę specjalną 
otrzymała: Julia Szydło z Woskrzenic Małych. Laureaci 
konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. (g)
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3 marca br.  w punkc ie  
przedszkolnym w Ciciborze 
Dużym zorganizowane zostały 
warsz ta ty  z  dogo te rap i i .  
Przedszkolaki miały okazję 
poznać psy rasy mastif angielski. 
Te  o l b r z y m i e  z w i e r z ę t a  
charakteryzują się nadzwy-
czajną łagodnością, szczególnie 
w stosunku do dzieci. Psy te są 
specjalnie trenowane, po to, 
aby brać udział w zawodach 
i rywalizować o pierwsze 
m i e j s c a .  O p i e k u n o w i e  
zwierzaków, Olga i Adam 
zaprezentowali zgromadzonym 
u m i e j ę t n o ś c i  s w o i c h  
podop iecznych,  z  chęc ią  
opowiadali o swojej pasji i miłości 
do cudownych psów. Dzieci 
z wielką przyjemnością oglądały 
różne psie sztuczki. Dowiedziały 
się także, jak należy pielęgnować 
zwierzęta i jak się o nie troszczyć.  
(a)

Pierwsza nagroda 
Lena Bebkiewicz 

Ortel Książęcy Drugi

 Pierwsza nagroda 
Izabela Bielińska Cicibór Duży

Pierwsza nagroda 
Julia Jakubiuk Cicibór Duży

Wcześniej na zewnętrznym dziedzińcu był plac zabaw, 
później został pusty plac. W ramach projektu zasadzono 
kilkanaście nowych drzew i tuj, które w przyszłości zasłonią 
ściany i okna od południowej strony, dzięki czemu sale nie 
będą się już tak nagrzewać. 
– Poza drzewami są ławeczki zrobione z europalet, które 
trzeba było oszlifować, pomalować i skręcić. A sam projekt na 

ławeczki i plac zrobiła nasza koleżanka ze stowarzyszenia 
Edyta Giereło. Ona ma swoje studio projektowe i w ramach 
tej działalności, nieodpłatnie, wykonała dla nas projekt. 
Powstały siedziska z oparciami i bez oparć. Myślę, że bardzo 
dużo dzieci znajdzie tam miejsce, żeby usiąść i odpocząć – 
informuje wiceprezes stowarzyszenia Ad Astra. (JM)



Sitnik leży przy drodze powiatowej Biała Podlaska - Leśna 
Podlaska. Zamieszkuje go 400 osób. Wieś położona jest na 
terenach równinnych o podmokłych glebach. Z trzech stron 
otaczają ją lasy. Nazwa miejscowości wzięła się 
prawdopodobnie od sitowia porastającego na okolicznych 
bagnach. Do Sitnika należą nieduże, rozrzucone kolonie, 
a za nim leżą trzy niezbyt oddalone od siebie wsie: Łukowce, 
Zaberbecze i Worgule. 
Około XV wieku wieś należała do Jana Nasuty, następnie 
rodu Zabrzezińskich i Zbarskich. Mieszkańcy trudnią się 
głównie rolnictwem. Użytki rolne Sitnika stanowią 937, 52 ha. 

Gleby słabe mieszczą się w kasach od III B do IV. Wieś 
chlubi się ośmioklasową Szkołą Podstawową. Jej początków 
szukać trzeba w latach dwudziestych minionego stulecia. 
Do wybuchu II wojny światowej dzieci z Sitnika, Łukowców 
i Worgul uczęszczały do trzyklasowej, a następnie 
sześcioklasowej szkoły powszechnej, zlokalizowanej 
w Łukowcach. Po wojnie zajęcia szkolne odbywały się w dwu 
budynkach położonych w: Łukowcach i Sitniku. Później od 
1953 roku do 1968 uczniowie kształcili się w trzech 
budynkach: murowanym w Łukowcach i dwóch drewnianych 
w Sitniku. Dopiero w 1968 r. oddano do użytku nowy, 
murowany jednopiętrowy budynek w Sitniku. Szkoła korzysta 
z niego do dzisiaj. Posiada centralne olejowe ogrzewanie 
i ujęcie wody z wodociągu gminnego. Trzynaście lat temu 
budynek szkolny został ocieplony i otrzymał nową elewację 
zewnętrzną. Od 1976 r. szkoła nosiła imię Związku Patriotów 
Polskich, które zostało anulowane po 22 latach. Aktualnie 
patronem placówki jest poeta Jan Brzechwa (od 2011 r.). 
Kadrę pedagogiczną stanowią: dyrektor Marzena 
Demeszko, nauczycielki wychowania przedszkolnego 
i edukacji wczesnoszkolnej: Anna Borowik, Iwona 
Charytoniuk, Zofia Jaroszuk oraz Gabriela Patejuk; 
logopedzi Sylwia Grzybowska i Katarzyna Chrząszcz; 
nauczyciele przedmiotowi: Rafał Barszczewski, Aneta 
Karpowicz, Alicja Kondraciuk, Iwona Korwin, Tadeusz 
Łukasik, Aneta Maksimiuk, Anna Mroczkowska, Anna 
Piękowska, Mariusz Polak, Justyna Sikorska,  Wioletta 
Wasilewska. Uczniowie uczestniczą w konkursach 
przedmiotowych,  osiągając sukcesy na miarę możliwości. 
Uzdolnieni matematycznie biorą udział w konkursach 

matematycznych „Kangur” i „Kangurek”. Ponadto uczniowie 
startują w ogólnopolskich i międzyszkolnych konkursach 
tematycznych. Ważnym osiągnięciem są sukcesy sportowe 
w: biegach przełajowych i ulicznych oraz tenisie stołowym. 
Szkoła przywiązuje dużą wagę do edukacji ekologicznej. 
Systematycznie odbywają się w niej akcje zbiórki makulatury 
i innych surowców wtórnych. Dzięki nauczycielowi muzyki 
i plastyki Mariuszowi Polakowi, uczniowie odnoszą sukcesy 
artystyczne w gminie i powiecie. Przygotowują też oryginalne 
programy teatralne i słowno - muzyczne. 
We wsi stoi pomnik upamiętniający przemarsz przez Sitnik 

sztabu I Brygady Legionów Polskich 
Józefa Piłsudskiego w sierpniu 1915. 
Stanowi on miejsce licznych uroczystości 
patriotycznych.
Chlubą Sitnika jest jednostka strażacka 
z 97-letnią historią. Dziś jednostka, 
skupiająca 60 druhów, należy do 
Krajowego Systemu Ratowniczo- 
Gaśniczego. Posiada dwa samochody 
strażackie: samochód bojowy Star 244, 
gaśniczy, z beczką na wodę, autopompą, 
oraz lekki samochód Lublin 3 do 
ratownictwa technicznego. Wyposażona 
jest w pięć motopomp, dwie pilarki 
łańcuchowe do drewna, przecinarkę do 
stali i betonu, agregat prądotwórczy, 
agregat dymowy, nożyce do cięcia 
i rozpierania, aparaty powietrzne 
i sygnalizatory bezruchu. Jednostka 
powstała w 1923 r. z inicjatywy 
proboszcza parafii Łukowce ks. Juliana 
Roszkiewicza i sekretarza gminy 
Szczepana Lewińskiego. Jej zasięg 
organizacyjny obejmował teren parafii 
Łukowce, czyli wsie: Sitnik, Łukowce 

i Worgule. Do jednostki wstąpiło około 40 mieszkańców. 
Pierwszy sprzęt przeciwpożarowy jednostka otrzymała od 
Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej. Po odłączeniu się 
w 1928 r. strażaków z Worgul, pozostali druhowie z Sitnika 
i Łukowców. Rok później ze składek gminnych rozpoczęła się 
budowa remizy na pograniczu obu wsi, która stała się 
ośrodkiem działalności kulturalnej i społecznej. W czasie 
wojny Niemcy zamienili remizę na kuźnię i warsztat 
naprawczy dla wojska. Na początku lat 70. zbudowano w tym 
samym miejscu nowy Dom Strażaka, który mieści również 
klub kultury i bibliotekę Gminnego Ośrodka Kultury. 
W XXI wiek jednostka OSP Sitnik weszła z niemałym 
dorobkiem z lat poprzednich i dzięki przychylności wójta 
Wiesława Panasiuka dalej się rozwija. Przybyło nowe 
pomieszczenie magazynowe z wiatą, zmodernizowano 
zaplecze (sanitariaty) i urządzono nową Izbę Pamięci 
i Tradycji. 
Aktywny klub kultury GOK, prowadzony przez Alicję 
Sidoruk, stanowi siedzibę bogatego w doświadczenia 
zespołu śpiewaczego Sitniczanie, wspomaganego przez 
sołtysa i prezesa OSP Bogdana Liniewicza. Sitniczanie 
znani są z licznych występów nie tylko w naszej gminie, 
a także widowisk obrzędowych prezentowanych oraz 
nagradzanych na wielu przeglądach. W klubie kultury istnieje 
pracownia koronkarstwa, organizująca cykliczne konkursy 
„Igłą malowane” z udziałem mistrzów rękodzieła z różnych 
stron kraju. Pozytywnym zjawiskiem jest udział miejscowych 
dzieci i młodzieży w zajęciach koronkarskich. W Sitniku ma 
też siedzibę Gminna Biblioteka Publiczna, prowadzona przez 
Annę Waszkiewicz. (g)
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Restrukturyzacja małych gospodarstw
Wnioski można składać w oddziałach regionalnych ARiMR 
od 31 marca do 30 czerwca 2020 r. Wsparcie na 
"Restrukturyzację małych gospodarstw" ma charakter premii 
o wysokości 60 tys. zł wypłacanej w dwóch etapach. Po 
wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy, rozpoczęciu realizacji 
biznesplanu i złożeniu wniosku o płatność I raty rolnik 
otrzymuje 80 % premii, a po zrealizowaniu biznesplanu 
pozostałe 20 %. Cała premia musi być przeznaczona na 
działalność rolniczą, z czego co najmniej 80% na inwestycje 
w środki trwałe.
O premię mogą ubiegać się osoby, które prowadzą „małe” 
gospodarstwa rolne tzn. takie, których wielkość ekonomiczna 
liczona na podstawie rozmiaru produkcji i współczynników 
standardowej produkcji wynosi mniej niż 13 tysięcy euro. 
O premię mogą ubiegać się zarówno osoby ubezpieczone 
w KRUS, jak i w ZUS. Wnioskodawcy muszą udowodnić, 
że prowadzą działalność rolniczą w celach zarobkowych. 
Ten warunek uznany będzie za spełniony, jeżeli dochody 
z rolnictwa stanowią co najmniej 25% wszystkich dochodów 
wnioskodawcy lub przychody z rolnictwa  wynoszą co 
najmniej 25% wszystkich przychodów.
Dochody z rolnictwa należy rozumieć jako:
a) dochody z pracy w gospodarstwie obliczone na podstawie 
liczby hektarów przeliczeniowych, które stanowią podstawę 
opodatkowania podatkiem rolnym oraz wysokości 
przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych 
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, 
ogłoszonej przez Prezesa GUS w roku poprzedzającym rok, 
w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, lub
b) dochody uzyskane z tytułu prowadzenia działów 
specjalnych produkcji rolnej w roku poprzedzającym rok, 
w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy. 

Modernizacja gospodarstw rolnych
Również do 30 czerwca 2020 r. oddziały regionalne ARiMR 
będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy na 
„Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D.
Ta propozycja wsparcia skierowana jest do rolników 
posiadających gospodarstwa, których wielkość 
ekonomiczna musi być nie mniejsza niż 13 tys. euro i nie 
większa niż 200 tys. euro. Wyjątek stanowią rolnicy, którzy 
będą wspólnie składać  wniosek o przyznanie pomocy. 
W takim przypadku dolna granica wielkości ekonomicznej 
pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 
13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej 
wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 
15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji wielkość 
ekonomiczna gospodarstwa każdego ze wspólnie 
wnioskujących rolników osiągać wartość co najmniej 13 tys. 
euro. Pomoc przyznawana jest w postaci refundacji 
poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji. 
Pomoc może trafić do rolników, którzy planują realizować 
inwestycje polegające m.in. na zakupie  nowych maszyn 
i urządzeń rolniczych, wyposażenia do produkcji rolnej; 
budowie, przebudowie, remoncie połączonym z moder-
nizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do 
produkcji rolnej. Limit pomocy na gospodarstwo w okresie 
trwania programu wynosi 200 tys. zł, a w przypadku budowy 
budynków inwentarskich, magazynów paszowych i ich 

wyposażenia – 500 tys. zł

Premie dla młodych rolników  
Od 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. trwa nabór wniosków 
o przyznanie pomocy na operacje typu "Premie dla młodych 
rolników". Wnioski kieruje się również do oddziałów 
regionalnych ARiMR. Kwota pomocy wynosi 150 tys. zł i jest 
wypłacana w dwóch ratach. Pierwsza rata stanowi 80% całej 
kwoty, czyli 120 tysięcy zł. i druga rata – 20%, czyli 30 tysięcy 
złotych.
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, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej 
wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty 
pomocy.
O premię mogą ubiegać się osoby, które:
• posiadają kwalifikacje zawodowe wynikające z posia-
danego wykształcenia albo wykształcenia i stażu pracy 
w rolnictwie, bądź zobowiążą się do uzupełnienia 
wykształcenia 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 rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej 
w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych wynoszącej 
co najmniej 1 ha;
• przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa 
oraz zobowiążą się do zrealizowania tego biznesplanu 
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 rozpoczną jako kierujący 
prowadzenie tego gospodarstwa.
Agnieszka Sęczyk
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Doradztwo rolnicze

Urząd Gminy Biała Podlaska informuje o rozpoczęciu 
IV naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów 
zawierających azbest od osób fizycznych. Nabór zgłoszeń 
lokalizacji będzie trwał do 3 lipca 2020 r.
Realizacja projektu obejmować będzie działania związa-
ne z demontażem, odbiorem, transportem oraz 
unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Osoba która 
złożyła, bądź złoży zgłoszenie lokalizacji na demontaż, 
a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, 
wystarczy, że podpisze oświadczenie o zmianie 
kwalifikowalności azbestu z demontażu na odbiór 
odpadu z ziemi. Wszystkie informacje dotyczące naboru 
wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać 
w Urzędzie Gminy Biała Podlaska, ul. Prosta 31, 21-500 
Biała Podlaska lub pod numerem telefonu 83 888 92 68 
oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl
Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać 
ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – zakładka 
Aktualności.



W ramach przedszkolnej edukacji zdalnej grupa 4 i 5 latków 
z punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej 
w Sworach pod kierunkiem Iwony Chaniewicz 
zrealizowała cykl zajęć: „Rodzina to skarb”. 15 maja 
obchodzony był Międzynarodowy Dzień Rodziny i w tym 

dniu nasi Milusińscy aktywnie spędzili czas z rodzicami. 
Przedszkolaki wiedzą już, że w życiu najważniejsza jest 
rodzina. To właśnie mama, tata, siostra, brat tworzą dom 
rodzinny, w którym żyje każdy z nas. I rodzina jest 
najważniejsza, bo to ona stanowi pierwsze źródło wiedzy 
dziecka o otaczającym nas świecie i właśnie z rodziną 
spędzamy najwięcej swojego czasu. Kolejna okazja w maju 
do świętowania w gronie rodzinnym to Dzień Mamy,
 a w czerwcu  Dzień Ojca – to są jedne z najpiękniejszych 
świąt w roku. W tym roku zamiast uroczystej akademii 

z okazji Dnia Mamy i Taty Iwona Chaniewicz 
zaproponowała przedszkolakom i ich rodzicom inną formę 
celebrowania tak wspaniałych świąt. Podczas zajęć online 
oraz zdalnego nauczania nasi Milusińscy utrwalali nazwy 
członków rodziny oraz podawali stopień ich pokre-

wieństwa, kto dla kogo kim 
jest i jaką rolę pełni w rodzinie. 
Odbyła się pogadanka na 
temat aktywnego spędzania 
czasu z rodziną. Część dzieci 
wzięła sobie do serca słowa 
pewnej piosenki: „Mama i tata 
to nie są roboty, zawijaj 
rękawy i bierz się do roboty” 
i starały się na miarę swoich 
m o ż l i w o ś c i  p o m a g a ć  
rodzicom w codziennych 
c z y n n o ś c i a c h .  D z i e c i  
w ramach zajęć plastycznych 
przygotowały laurki  dla 
mamusi, rysowały również 
mamę i tatę oraz wykonały 
pracę plastyczną pt: „Mój czas 
z rodziną”. Przedszkolaki 
m i a ł y  o k a z j ę  t a k ż e  
p r z e p r o w a d z i ć  w y w i a d  

z mamą ewentualnie z tatą. Udzielały odpowiedzi na 
przygotowane przez panią Iwonkę pytania a rodzice 
zapisywali skrupulatnie odpowiedzi swoich pociech. A na 
koniec cyklu zajęć powstała wspólna, jedna laurka od całej 
grupy przedszkolnej dla rodziców z okazji ich święta: 
„Kocham mamę i tatę”. Wszystkim rodzicom życzymy wielu, 
wielu lat życia w zdrowiu i pomyślności, radości, uśmiechu 
oraz wielu pięknych chwil spędzonych z kochanymi 
dziećmi. (a)

Cykl zajęć przedszkolnej edukacji zdalnej w Sworach

Uczennica kl. VIII  otrzymała wyróżnienie w X Ogólnopolski 
Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi: nie 
ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanuję. 9 stycznia Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zainaugurowała 
dziesiątą - jubileuszową edycję konkursu plastycznego dla 
dzieci „Bezpiecznie na wsi”, kierowanego do uczniów szkół 
podstawowych z terenów wiejskich. Celem konkursu było 
promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą 
i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. 
Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem: „Bezpiecznie 
na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” 
i miała zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania 
wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanych 
z obecnością zwierząt w gospodarstwach rolnych. Patronat 
honorowy nad konkursem objął  minister rolnictwa i rozwoju 
wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. Konkurs przebiegał w 3 etapach: 
rejonowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Na każdym 
etapie konkursu prace oceniane były w dwóch kategoriach 
wiekowych: kl. 0-III i IV-VIII). Do przedsięwzięcia zgłoszono 
57 569 prac uczniów z całego kraju. Sylwia Adamiuk 

uczennica VIII klasy Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy 
w Sitniku w eliminacjach  rejonowych i wojewódzkich zajęła 

I miejsce. Natomiast w etapie ogólnopolskim otrzymała 
wyróżnienie Prezesa Kasy. Opiekunem konkursu był 
nauczyciel plastyki Mariusz Polak. (a) 

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Sitniku


