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Kalendarium
1 listopada
Tego dnia na wielu cmentarzach zapłonęły znicze. W ciszy 

i skupieniu oddaliśmy hołd bliskim, którzy zasnęli snem 
wiecznym.
5 listopada
Obradowały dwie komisje RG: rolnictwa oraz budżetu 

i finansów. Omawiano uchwały okołobudżetowe. 
Tego dnia wójt Wiesław Panasiuk, zastępca wójta Adam 

Olesiejuk i skarbnik gminy Krzysztof Radzikowski spotkali 
się z kierownictwem Urzędu Miasta i dyrektorem MZK. 
Dyskutowano o wysokości stawek za dojazd autobusami 
miejskimi do miejscowości sołeckich.
9 listopada
Zespół śpiewaczy Kalina i klub kultury GOK zorganizowali 

w Perkowicach wieczornicę patriotyczną z okazji Święta 
Niepodległości. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz 
samorządowych.
10 listopada
W Sworach świętowano gminną uroczystość z okazji 

101.rocznicy odzyskania niepodległości. Rozpoczęła ją msza 
święta w miejscowym kościele, po której przed pomnikiem 
upamiętniającym 10-lecie odzyskania wolności złożono 
wieńce i kwiaty. Dalsza część uroczystości miała miejsce 
w Szkole Podstawowej, gdzie zespoły gminnego ośrodka 
kultury przygotowały okolicznościową część artystyczną.
11 listopada
Wójt Wiesław Panasiuk wraz z delegacją Urzędu Gminy 

uczestniczył w miejskich obchodach Święta Niepodległości 
na placu Wolności.
W godzinach popołudniowych władze samorządowe 

oklaskiwały uczestników gminnego przeglądu pieśni 
patriotycznej, zorganizowanego w Ciciborze Dużym. 
Jego uczestnikami byli uczniowie szkół gminnych oraz 

zespoły taneczne z miejscowej szkoły.
12 listopada
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sitniku przygotowali 

uroczystą akademię z okazji Święta Niepodległości. 
Oklaskiwali ich przedstawiciele władz samorządowych.
15 listopada
W Komendzie Miejskiej Policji miało miejsce spotkanie 

samorządowców z kadrą policyjną. Wójt Wiesław Panasiuk 
otrzymał pisemne podziękowanie od komendanta miejskiego 
policji mł. inspektora Grzegorza Pietrusika.
16 listopada
W hal i  spor towej  SP w Sławacinku Starym 

zorganizowano turniej piłki nożnej strażaków o puchar 
wójta gminy. Nad przestrzeganiem przepisów czuwał 
dyrektor biura FZP Konrad Gąsiorowski. Po wręczeniu 
nagród obradował ZG ZOSP, omawiając najpilniejsze 
potrzeby sprzętowe jednostek strażackich.
W godzinach popołudniowych w Hrudzie podsu-

mowano jubileuszowy konkurs "Tkactwo w dolinie Bugu", 
w którym nagrodzono twórczynie z różnych stron kraju. 
Więcej na ten temat na str. 16.
18 listopada
W obecności władz powiatowych i gminnych nastąpiło 

uroczyste otwarcie nowej drogi z Białej Podlaskiej do 
Rokitna. Dzięki tej inwestycji, mieszkańcy Grabanowa 
i Julkowa otrzymali zmodernizowaną nawierzchnię 
drogi, chodniki z kostki brukowej, zatoki autobusowe 
i utwardzone wjazdy na posesje. Inwestycja kosztowała 
16 mi l ionów,  z  czego gmina Bia ła  Podlaska 
partycypowała 1 mln 570 tys. zł. 

20 listopada
W świetlicy wiejskiej Sławacinka Starego podsumowano 

kilkudniowy kurs kulinarny prowadzony przez instruktorki 
pracowni kulinariów regionalnych z Perkowic. W podsu-
mowaniu wziął udział wójt gminy W. Panasiuk.
21 listopada
Uroczyście świętowano Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej 

okazji wójt gminy W. Panasiuk spotkał się z załogą Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Były kwiaty, okolicznościowe 
życzen ia  i  dyp lomy oraz  nagrody p ien iężne d la 
wyróżniających się pracowników.
22 listopada
Odbyła się sesja Rady Gminy. Radni uchwalili podatki na rok 

przyszły oraz stawki za wywóz odpadów komunalnych w roku 
przyszłym. Szczegóły na str. 3 i 4.
23 listopada
W obecności społeczności szkolnej, rodziców, pedagogów 

i byłych absolwentów świętowano w Woskrzenicach Dużych 
stulecie istnienia miejscowej Szkoły Podstawowej. Dyrektor 
placówki Anna Maksymiuk odebrała wiele wyróżnień 
i gorących życzeń. Wójt gminy Wiesław Panasiuk 
przygotował z tej okazji okolicznościowy grawerton.
24 listopada
W Kaliłowie odsłonięty został odnowiony gruntownie przez 

samorząd gminny pomnik 45 tys. jeńców radzieckich 
zamordowanych w czasie II wojny światowej przez 
niemieckich faszystów. Uroczystość poprzedziła modlitwa 
ekumeniczna. Wieńce i kwiaty złożyły delegacje Urzędu 
Gminy, Starostwa Powiatowego oraz Związku Młodzieży 
Wiejskiej.
Po południu w hali sportowej szkoły w Ciciborze Dużym miał 

miejsce mecz Słodkich Serc, wieńczący tegoroczną akcję 
charytatywną "Pomóż dzieciom przetrwać zimę".
Wcześniej przez dwa dni 80 wolontariuszy zbierało produkty 

spożywcze w Białej Podlaskiej, Hrudzie, Rakowiskach 
i Sworach.
25 listopada
W obecności władz gminnych i powiatowych oraz 

wykonawców dokonano przecięcia wstęgi na drodze 
powiatowej z Porosiuk do Jaźwin. Do użytku oddano 1 km 
drogi, której budowę pokryły zgodnie władze gminy i powiatu 
(po 500 tys. zł). Następny odcinek drogi (1 km) powstanie 
w przyszłym roku.
26 listopada
W Urzędzie Gminy miało miejsce spotkanie dyrektorów 

gminnych placówek oświatowych. Rozmawiano o bieżących 
problemach oświaty. (g)
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Z obrad samorządu

Zmodyfikowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach nałożyła na samorządy nowe wyzwania oraz 
konieczność podjęcia kontrowersyjnych decyzji. Aż trzy i pół 
godziny trwała jedenasta sesja Rady Gminy zwołana na 
22 listopada. O jej wydłużonej debacie decydowały liczne 
zagadnienia, nad którymi musieli pochylić się radni. Na 
początek sesji wójt Wiesław Panasiuk złożył obszerne 
(dwumiesięczne) sprawozdanie ze swej pracy między 
sesjami. Następnie sekretarz gminy Grażyna Majewska 
przedstawiła informację o stanie realizacji zadań 
oświatowych w roku szkolnym 2018/19. Największe 
zainteresowanie wzbudziły koszty utrzymania szkół, 
odbiegające znacznie od subwencji oświatowej przydzielanej 

przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. To m.in. efekt zbyt 
małej liczby uczniów w klasach. Szczególnie widać to 
w Sitniku i Styrzyńcu, gdzie na niektórych zajęciach trzeba 
dokonywać łączenia klas. W szkołach gminnych pracuje 
242 nauczycieli, w łącznym wymiarze 161 etatów.

Elżbieta Wawrzak z Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych, 
noclegowniach i schronisku dla osób bezdomnych. Osoby 
korzystające z takich lokali, posiadające dochód powyżej 
100 - 150 proc. według kryterium dochodowego płacą 30 
proc., zaś osoby z dochodem powyżej 150-200 proc. 
odpłatność w wysokości 50 proc. dochodów. Przy czym 
miesięczna odpłatność za pobyt w schronisku dla 
bezdomnych, których dochód nie przekracza kryterium 
dochodowego nie może być wyższa niż 70 proc. ich 
miesięcznego dochodu. Osobę bezdomną można zwolnić 
w całości lub części opłaty za pobyt w schronisku. Radni 
uchwalili też szczególne warunki przyznawania i odpłatności 
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Koszt godziny usługi 
opiekuńczej określa się na poziomie podwójnej stawki 

godzinowej ustalonej rozporządzeniem Rady Ministrów. 
Najwięcej czasu zajęła radnym debata nad gospodarką 

odpadową. Referujący temat zastępca wójta gminy Adam 
Olesiejuk znalazł się w niełatwym położeniu, bo temat 
gospodarki śmieciowej jest w tej chwili najbardziej gorącym 
we wszystkich samorządach. Do roku 2019 właściciel 
gospodarstwa domowego miał możliwość podpisania 
deklaracji na segregację produkowanych odpadów lub 
rezygnację z niej za wyższą opłatą. Zgodnie z nowelizacją 
wspomnianej ustawy, od nowego roku kalendarzowego 
wszyscy mieszkańcy mają obowiązek segregowania 
odpadów różnych frakcji. W przeciwnym wypadku czekają 
ich restrykcyjne stawki opłat.

4 5 -  m i n u t o w a 
d y s k u s j a  o  n o w e j 
gospodarce odpadami 
obfi towa ła  w  w ie le 
gorących momentów. 
Zastępca wójta gminy 
w y j a ś n i a ł  r a d n y m , 
czym podyktowane były 
proponowane stawki 
opłat i w jakim tempie 
ros ły  koszty  gminy 
z a  w y w ó z  ś m i e c i 
i składowanie ich na 
bia lsk im wysypisku 
w Białce. Wielokrotnie 
b y ł y  p o d w y ż s z a n e 
marszałkowska opłata 
środowiskowa i koszty 
recyklingu, nie mówiąc 
o  c e n a c h  w y w o z u 
p o p i o ł u ,  o d p a d ó w 
wielkogabarytowych 
i  opon samochodo-
wych.  W założeniu 
ustawodawcy gospo-
d a r k a  o d p a d a m i 
powinna bilansować się 
na zero, a koszty wywo-
zu nieczystości ponosić 

mają mieszkańcy. Mimo to, w bieżącym roku gmina 
zmuszona była dopłacić do niej z własnego budżetu 
aż 600 tys. zł.

Po wnikliwej analizie obecnych i przewidywanych 
kosztów oraz liczbie kilometrów, jakie będą musieli pokonać 
kierowcy Gminnego Zakładu Komunalnego, zdecydowano 
się na radykalną zmianę stawek odpłatności za wywóz 
śmieci. Propozycja wywołała sprzeciw części radnych. 
W kontrowersyjny sposób wyrażali się radni z klubu 
Solidarni dla gminy Biała Podlaska, zapowiadając sprzeciw 
wobec propozycji podwyżek. Ich zdaniem samorząd 
gminny zrezygnował z szerokiej kampanii informacyjnej 
o czekających gminę zmianach. Konsultacje społeczne 
przygotowałyby mieszkańców na czekające ich podwyżki, 
a tak będą dużym, negatywnym zaskoczeniem.

Na grad pytań próbował odpowiadać prezes Gminnego 
Zakładu Komunalnego Janusz Hodun. W jego przekonaniu 
proponowana stawka nowych opłat jest za niska, by 
zbilansowała wszystkie zapowiadane na rok przyszły 
podwyżki kosztów. Zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy 
regulaminem, odbieranie każdej  i lości  odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości w zabudowie 
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wielorodzinnej będzie prowadzone w następujący sposób: 
papier i tektura - nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące, metale 
i tworzywa sztuczne nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące, 
szkło - nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące, odpady ulegające 
biodegradacji, w okresie od 1 kwietnia do 31 października - 
1 raz w tygodniu, w okresie od 1 listopada do 31 marca nie 
rzadziej niż 1 raz w miesiącu, zmieszane odpady komunalne 
(pozostałe z procesu segregacji), w okresie od 1 kwietnia do 
31 października - 1 raz w tygodniu, w okresie od 1 listopada 
do 31 marca - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, popiół - nie 
rzadziej niż 4 razy w roku.

Po burzliwej dyskusji radni przyjęli uchwałę o stawkach 
opłat obowiązujących od 1 stycznia 2020 r. Gospodarstwa 
domowe z liczbą do 3 osób będą płaciły 18 zł miesięcznie od 
każdego zameldowanego (do tej pory było to 9 zł). Jeśli nie 
spełnią wymogów zakładanej segregacji, czeka ich dotkliwa 
sankcja karna w wysokości 40 zł miesięcznie od jednej osoby.

Gospodarstwa powyżej 3 trzech będą płaciły za odpady 
72 zł miesięcznie. Gdyby jednak nie segregowały odpadów 
muszą liczyć się z sankcją karną w wysokości 160 zł 
miesięcznie.

Rada przyjęła też system ulg śmieciowych. Gospodarstwa, 
które zdeklarują zagospodarowanie odpadów biode-
gradowalnych w przydomowym kompostniku, mogą liczyć na 
opłaty o 1 zł niższe. W głosowaniu nad uchwałą 3 radnych 
było przeciwnych, a 1 wstrzymał się od głosowania. Oznacza 
to, że od nowego roku mieszkańcy gminy Biała Podlaska 
będą musieli zaakceptować przyjęty na sesji regulamin 
odbioru odpadów i podpisać nową umowę z Urzędem Gminy. 
Kontrowersyjne okazały się też propozycje opłat lokalnych, 
choć zdaniem wójta Wiesława Panasiuka pozostaną one 
w niewiele zmienionych wielkościach. Powiększy je tylko 
3,5- procentowy wskaźnik inflacji. 
Podatek rolny, liczony według skupu zboża, wyniesie w roku 
przyszłym 146 zł 15 gr od 1 hektara. Podatek leśny, liczony 
od ceny skupu drewna, wyniesie w 2020 r. 191 zł 98 gr 
od 1 hektara. Minimalnie zmienią się stawki podatku od 
nieruchomości i stawki podatku od środków transportowych. 
Przed głosowaniem nad nimi radny Sebastian Gałązka 
przekonywał zebranych, że podatki lokalne w gminie Biała 
Podlaska są najwyższe w województwie lubelskim. 
Ostatecznie większością głosów zdecydowano, że podatek 
od nieruchomości osiągnie następujące stawki: od gruntów 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

20,93 zł od 1 m  powierzchni, od budynków mieszkalnych 
20,72 zł od 1 m  powierzchni użytkowej, od budynków zajętych 

na prowadzenie działalności gospodarczej w obrocie 
2kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł od 1m  

powierzchni użytkowej, od budynków zajętych na 
prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego 

2przez organizacje pożytku publicznego 3,36 zł od 1 m  
powierzchni użytkowej. Stawki podatku od środków 
transportowych wynoszą rocznie od samochodu ciężaro- 
wego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie - 511 zł, powyżej 5,5 t do 9 t 
włącznie - 734 zł, powyżej 9 t do mniej niż 12 t - 958 zł. Od 
ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do 
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów: od 3,5 t do 8 t włącznie- 
787 zł, powyżej 8 t do poniżej 12 t - 899 zł. Od autobusu, 
w zależności od liczby miejsc do siedzenia: mniejszej niż 
22 miejsca - 1.011 zł, równej lub większej niż 22 miejsca - 
1.468 zł.
Radni przyjęl i  roczny program współpracy gminy 
z organizacjami pożytku publicznego. Zakłada on 
rozdzielenie 30 tys. zł na projekty związane z kulturą, sportem 
i turystyką, złożone przez stowarzyszenia i organizacje 
pozarządowe. O ich rozdziale zdecyduje komisja 
konkursowa. Zaakceptowano też jednogłośnie propozycję 
zamiany nieruchomości należącej do gminy na działkę 
należącą do osoby fizycznej zamieszkałej w Wilczynie. 
Uzyskana działka pozwoli zbudować drogę utwardzoną 
kruszywem. Ma ona powstać w porozumieniu z Nadleś-
nictwem Biała Podlaska. 

Radni pozytywnie wypowiedzieli się w sprawie zbycia 
drugiego samochodu Jelcz 80, należącego do OSP Ortel 
Książęcy Pierwszy. Jest on w bardzo złym stanie 
technicznym i nie nadaje się do dalszej eksploatacji bez 
dodatkowych remontów.
Sekretarz gminy Grażyna Majewska zapoznała zebranych 
z decyzją komisji skarg wniosków i petycji. Zapoznała się ona 
z petycją przesłaną do Rady Gminy 16 sierpnia w sprawie 
zobowiązania wójta gminy do przestrzegania ustawy 
o dostępie do informacji publicznej. Po przeanalizowaniu 
dokumentu komisja stwierdziła, że przedstawione żądania 
są bezzasadne. Wniosek wpłynął na serwer poczty 
przychodzącej UG po godzinach pracy urzędu (w piątek 
wieczorem). To, jako dzień złożenia wniosku należy liczyć 
kolejny dzień pracujący (poniedziałek) i dopiero od tego dnia 
liczyć termin na udostępnienie informacji publicznej. Nie 
można też nakazywać podmiotowi zobowiązanemu, aby 
udostępniał informację w sytuacji, gdy już to uczynił. Sesja 
zakończyła się uchwaleniem zmian w budżecie gminy na rok 
bieżący i zmiany długoletniej prognozy finansowej. (g)

.

17 listopada 2019 roku w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Tucznej po raz dziewiętnasty 
zorganizowany został Powiatowy Festiwal Pieśni 
Patriotycznej. Festiwal ma charakter konkursu, 
a jego głównym celem jest pielęgnowanie kulturo-
wego dziedzictwa regionu, upowszechnianie 
pieśni patriotycznej oraz prezentacja dorobku 
artystycznego zespołów z powiatu bialskiego. 
Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej 
reprezentował młody, ale ambitny zespół Białynia 
z Worońca. Obronił on pozycję zdobytą w ubiegłym 
roku i zdobył II miejsce  w kategorii zespoły 
śpiewacze. W Tucznej wykonał dwie patriotyczne 
pieśni "Biało- czerwona" i "Ostatni partyzant". 
Gratulujemy. (a)
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W niedzielę 24 listopada odsłonięto w kaliłowskim lesie 
odnowiony pomnik ofiar hitlerowskiej kaźni. Wzniesiono go 

w 1967 r., ale warunki atmosferyczne znacznie 
naruszyły obelisk. Zadania jego renowacji 
podjęły się władze samo-rządowe gminy Biała 
Podlaska.

C m e n t a r z e  w o j e n n e  w  K a l i ł o w i e 
i Woskrzenicach Dużych są wymowną po-
zostałością II wojny światowej. Niemieccy 
okupanci uśmiercili w okrutnych okolicz-
nościach 40 tys. jeńców radzieckich oraz 
Polaków pomagających bezbronnym jeńcom. 
W miejscu ich kaźni znajdują się pomniki 
przypominające dramatyczne wydarzenia 
z lat czterdziestych minionego wieku. 
W  t y m  r o k u  M i n i s t e r s t w o  K u l t u r y 
i Dziedzictwa Narodowego oraz Lubelski Urząd 
Wojewódzki przyznały gminie Biała Podlaska 
dotację 20 tys. zł na odnowę pomników 
przeszłości. W niedzielę w obecności konsula 
Republiki Białoruś Vasila Kurlovicza , 
zastępcy wójta gminy Adama Olesiejuka, 
dyrektora biura FZP Konrada Gąsiorowskiego oraz 
radnych powiatu bialskiego i gminy dokonano uroczystego 
odsłonięcie odnowionego gruntownie pomnika w Kaliłowie. 

Uroczystość poprzedziła modlitwa ekumeniczna proboszcza 
katol ickiego i  księży prawosławnych. Uczestnicy 
uroczystości złożyli pod pomnikiem wieńce i wiązanki 
kwiatów oraz zapalili znicze. Starania samorządu mają 
przywrócić do życia miejsce pamięci narodowej. 

Odnowione miejsce kaźni jeńców wojennych przywrócą 
pomnik do dawnej świetności, co wpłynie na świadomość 
miejscowej ludności. Mieszkańcy gminy Biała Podlaska 
w bohaterski sposób próbowali pomagać jeńcom radzieckim, 
za co często płacili najwyższą cenę. Odbudowa miejsca 
pamięci narodowej przyczyni się do budowania świadomości 
patriotycznej i pozwoli zachować tragiczne wydarzenia 
od zapomnienia. Dziś niewiele osób posiada wiedzę, 
że w kaliłowskim lesie dochodziło do strasznych zbrodni 
hitlerowskich. W uroczystości uczestniczyli też: członkowie 

Związku Młodzieży Wiejskiej, współpracująca z nimi 
młodzież białoruska i druhowie OSP z Woskrzenic Małych. 
(g) 

Ważnym momentem w życiu każdego ucznia jest 
rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej. 30 października br. 

w szkole odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy I. 
Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego przywitała 
zgromadzonych gości. Po części artystycznej nastąpiła 
długo oczekiwana przez dzieci chwila - ślubowania na 
sztandar szkoły. Uczniowie potwierdzili odciskiem kciuka 
złożone ślubowanie. Ceremonii pasowania dokonała 

dyrektor Anna Maksymiuk, dotykając ramienia każdego 
pierwszaka ogromnym ołówkiem. Świeżo upieczeni 

uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne 
upominki. Po wspólnym zdjęciu pierwszoklasiści udali się do 
klasy na słodki poczęstunek. Zgodnie z tradycją na szkolnym 
trawniku zasadzono drzewko, które będzie rosło razem 
z dziećmi. (a)

Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych
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Pierwsza placówka oświatowa w Woskrzenicach Dużych 
została otwarta w niespełna rok po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości w 1919 roku. Utworzono wtedy bezpłatną 
szkołę publiczną dwuoddziałową z jednym nauczycielem. 
W późniejszych latach została przekształcona na Publiczną 
Szkołę Podstawową stopnia III z czteroma oddziałami 
i dwoma nauczycielami, a następnie stopnia II z sześcioma 
oddziałami i trzema nauczycielami. Część dzieci uczyła się 
w drewnianej szkole, a inni uczęszczali na zajęcia do 
wynajętych sal w domach prywatnych. Szkoła podlegała pod 
władze szkolne z powiatu bialskiego i była systematycznie 
wizytowana przez inspektora. Pierwszym nauczycielem, 
zarazem kierownikiem szkoły powszechnej był Stanisław 
Ryłko. 

W latach okupacj i  h i t lerowskie j  funkcjonowała 
w Woskrzenicach Dużych czterooddziałowa Polska 
Publiczna Szkoła Powszechna, której dyrektorem był 
Andrzej Chudkiewicz. Po wyzwoleniu podniósł on placówkę 
do II stopnia. We wrześniu 1966 r. oddano do użytku nowy 
budynek szkolny, a stanowisko dyrektora powierzono 
Zygmuntowi Szczęśniakowi. 15 września 1966 r. otrzymała 
tytuł Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia nr 1235 
im. Bohaterów II Wojny Światowej. Od tej pory szkoła 
jest pomnikiem historii, pomnikiem tysiąclecia państwa 
polskiego, pomnikiem trudu i znoju walki z hitlerowcami. 
W 1985 r. w ramach obchodów 40. rocznicy zwycięstwa nad 
faszyzmem odbyła się w Woskrzenicach Dużych podniosła 
akademia połączona z wręczeniem medalu za zasługi dla 
Związku Bojowników o Wolność i Demokrację przez 
pułkownika Jerzego Barczyńskiego. 

Kolejnym krokiem w rozwoju szkoły był 14 listopada 1987 r. 
Tego dnia miała miejsce uroczystość wręczenia sztandaru – 
symbolu największych wartości i poświęceń. W czerwcu 
1990 r. odbyło się pożegnanie wieloletniego dyrektora 
Zygmunta Szczęśniaka, który pełnił tę funkcję przez 24 lata. 
Ważnym wydarzeniem dla woskrzenickiej społeczności było 
oddanie do użytku sali gimnastycznej. Miało to miejsce 
20 listopada 1993 r. W latach 1999-2000 funkcjonowało tutaj 
Publiczne Gimnazjum, którego dyrektorem był Stanisław 
Szewczyk. Od roku szkolnego 2018-19, po likwidacji 
gimnazjum, przywrócono naukę w ośmioklasowej szkole. 

W szkole kultywuje się tradycje, które nawiązują do imienia 
szkoły Bohaterów II Wojny Światowej. Uczniowie troszczą się 
o miejsca pamięci narodowej: cmentarz jeńców radzieckich 
w Husince; cmentarz i pomnik w Kaliłowie; cmentarz jeńców 
radzieckich w Woskrzenicach Dużych i zbiorową mogiłę na 
cmentarzu parafialnym; pomnik w Holi. Pamięć o bohaterach 
tamtych dni jest wiecznie żywa wśród dzieci i młodzieży, 
czego wyrazem są coroczne akademie poświęcone 
obchodom święta szkoły, obchodzone 8 maja. Rada Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa nadała woskrzenickiej placówce 
złoty medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej nad 
Miejscami Walk i  Męczeństwa. Miało to miejsce 
4 października 2012 r. Od 2009 roku funkcję dyrektora szkoły 
pełni Anna Maksymiuk. Jej poprzednikami byli: Stanisław 

Ryłko, Bronisław Janowski, Jan Nowatorski, 
Jan Tomaszewski ,  Jan Roszkiewicz , 
Stanisław Danielak, Andrzej Chudkiewicz, 
S t a n i s ł a w  R y m k i e w i c z ,  Z y g m u n t 
Szczęśniak, Krzysztof Łaski, Elżbieta 
Szczęśniak - Paszkiewicz ,  Stanisław 
Szewczyk i Dariusz Duklewski.

Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach 
Dużych jest jedną z dziesięciu szkól w gminie 
Biała Podlaska. Aktualnie uczęszcza do niej 98 
uczniów oraz 59 przedszkolaków. 

W szkole funkcjonuje 11 oddziałów, w tym 
3 grupy przedszkolne. Zatrudnionych jest 
20 nauczycieli, w tym 14 w pełnym wymiarze 
godzin. Placówka posiada salę gimnastyczną, 
salę komputerową, bibl iotekę, gabinet 
przedmedyczny, stołówkę, boiska do: piłki 
ręcznej, siatkówki, piłki nożnej, skocznię w dal. 
W szkole funkcjonuje świetlica szkolna do 
godz. 15. Prowadzone są zajęcia pozalekcyjne: 
sportowe, koło teatralne, koło plastyczne, koło 

języka angielskiego, koło matematyczne, koło geograficzne, 
koło taneczne, chór, zajęcia wyrównawcze. Prężnie działa 
Samorząd Uczniowski oraz Szkolne Koło Wolontariatu, 
w ramach których prowadzone są różne akcje charytatywne 
(Szlachetna paczka, Torba miłosierdzia, Marzycielska 
Poczta, Góra Grosza, Pełna miska, zbiórka plastikowych 
nakrętek, Pluszaki dla dzieci z oddziału dziecięcego 
w szpitalu w Białej Podlaskiej). Uczniowie objęci są pomocą 
logopedy, pedagoga i pielęgniarki szkolnej. Podopieczni 
odnoszą sukcesy w konkursach szkolnych, gminnych 
i ogólnopolskich (laureaci Bialskiej Ligi Historycznej, 
gminnego Konkursu Ortograficznego, wojewódzkiego 
Konkursu Recytatorskiego Utworów Adama Mickiewicza, 
powiatowego Konkursu Piosenki, Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego dla dzieci przedszkolnych " Bocian 
w Niepodległej"). Do największych sukcesów sportowych 
można zaliczyć 5-krotne zwycięstwo w powiecie bialskim 
we współzawodnictwie szkół z liczbą uczniów do 100 
prowadzonym przez Bialski Szkolny Związek Sportowy. 
Wiodące dyscypliny to: biegi przełajowe, koszykówka, tenis 
stołowy, lekkoatletyka.

Prowadzona jest również szeroka działalność turystyczno-
krajoznawcza. W ramach zajęć lekcyjnych i wychowawczych 
organizowane są urozmaicone formy wyjazdowe: wycieczki 
krajowe i zagraniczne, wyjazdy do kina, teatru, lekcje 
muzealne, lekcje biblioteczne, warsztaty ekologiczne. 
 (a)
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W podniosłym nastroju świętowano 23 listopada jubileusz 
100 - lecia istnienia najstarszej w gminie szkoły 
podstawowej. Święto to zgromadziło wielu znakomitych 

gości, byłych nauczycieli i absolwentów a także uczniów i ich 
rodziców. Na ręce szefa placówki Anny Maksymiuk 
spłynęło wiele prezentów i szczególnych dowodów uznania.

Uroczystość z udziałem pocztów sztandarowych 
wszystkich szkół gminnych rozpoczęła się mszą świętą 
w intencji społeczności szkolnej, celebrowana przez 
proboszcza ks. Waldemara Tkaczuka. Dalsze obchody 
kontynuowano w odświętnie 
u d e k o r o w a n e j  s a l i  g i m -
nastycznej .  Bogatą w wy-
darzenia historie i dorobek 
edukacyjny placówki przy-
pomnieli w lekkiej formie sami 
uczniowie. Grupa 24 dzieci 
zaprezentowała  zebranym 
"Szkolny express" z licznymi 
wstawkami wokalnymi i re-
cytacyjnymi. Anegdotycznie 
wypadły telewizyjne reklamy, 
przybliżające istotę szkolnej 
codzienności.

Gości powitała dyrektor Anna 
Maksymiuk, kierująca szkołą od 
10 lat. Wśród nich znaleźli się 
m.in.: lubelski kurator oświaty 
Teresa Misiuk, władze samo-
r zą do w e  gm i n y  z  w ó j t em 
Wiesławem Panasiukiem 
i przewodniczącym Rady Gminy Dariuszem Plażukiem, 
dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, radni gminni 
i powiatowi, sołtysi, przedstawiciele kultury i liczne grono 
mieszkańców okolicznych miejscowości. Z wyrazami 
wdzięczności i szacunku dla trudu byłych i obecnych 
pedagogów wystąpił wójt gminy, przekazując szkole 
okolicznościowy grawerton. W trakcie swego wystąpienia 
wójt stwierdził m.in. - W ciągu 100 lat istnienia Szkoła 
Podstawowa w Woskrzenicach Dużych na trwałe wpisała się 
w historię miejscowości i całej gminy. Szkoła jest świadkiem 
historii pisanej przez uczniów, nauczycieli, pracowników 
administracji i obsługi, a także przyjaciół i rodziców. Każdy 
zostawił tu cząstkę swojego życia. W murach tej szkoły 
na zawsze został ślad po radościach, smutkach, nadziejach 
i marzeniach, został uśmiech i gniew, radość z sukcesu 
i smutek po porażce. 

Każdy jubileusz to połączenie tradycji z nowoczesnością, 
doświadczenia z młodością, a szkoła w Woskrzenicach 
Dużych nigdy nie była jedynie miejscem czy instytucją, ale 
zawsze zwartą społecznością stworzoną przez pokolenia 
uczniów i ich rodziców, nauczycieli, którzy oddali szkole 
swoje umiejętności, entuzjazm i serce. Wokół szkoły zawsze 
gromadziły się osoby twórcze, kreatywne, poszukujące 
najlepszych rozwiązań oraz otwarte i wrażliwe na potrzeby 
dzieci, które uczą się zaangażowania, systematyczności 
i rzetelności, poznają radość płynącą z intelektualnego 
wysiłku, rozpoznają własne uzdolnienia, wreszcie sięgają po 
raz pierwszy po sukcesy w różnych dziedzinach nauki, sztuki 
i sportu, ale i uczą się akceptować pierwsze niepowodzenia 
i porażki. 

Stuletnia tradycja wychowywania dzieci i młodzieży 
w duchu patriotyzmu, szacunku do drugiego człowieka 
i poszanowania nauki była najważniejszym przesłaniem, 
tych wszystkich, którzy dbali o wizerunek szkoły.

Jeżeli mówimy o patriotyzmie to należy zwrócić uwagę na 
patronat szkoły "Bohaterów II Wojny Światowej". Nawet 
w najbardziej tragicznych okolicznościach wojny pojawiali się 
ludzie, którzy swoją heroiczną postawą ryzykując własnym 
życiem nieśli nadzieję. Dzisiaj z okazji Święta Szkoły pragnę 
wyrazić uznanie dla wysiłku i pracy dyrektorów, nauczycieli, 
księży, pracowników administracji i obsługi, którzy przez 
wiele lat tworzyli historię i tradycję szkoły. Prowadzili do 
sukcesów, wychowywali, wpajali właściwe wartości, wpływali 
na rozwój szkoły oraz jej pozytywny wizerunek i wysoko 
postawili poprzeczkę następnym pokoleniom. Pragnę 

wyrazić serdeczną wdzięczność wszystkim, którzy wspierali 
i wspierają naszą szkołę. To radość i przywilej mieć wokół 
siebie takie osoby. Jednak szczególne podziękowania 
kieruję do wspaniałych pedagogów, którzy tworzyli historię 
placówki i dorobek wielu pokoleń, którzy niezwykłą postawą, 
zaangażowaniem, jakże twórczym talentem pedagogicznym 
utorowali drogę do dzisiejszych sukcesów tej szkoły.

Wyrazy uznania przekazali również szkole: kurator oświaty 
Teresa Misiuk, sekretarz gminy Grażyna Majewska i dy-
rektor GOK Agnieszka Borodijuk. Licznie przybyli goście 
mięli sposobność obejrzenia wystawy obrazującej dorobek 
szkoły i jej wychowanków. Ważną częścią uroczystości było 
odsłonięcie w hallu szkoły okolicznościowej tablicy, którą 
poświęcił ks. W. Tkaczuk. Nie zabrakło jubileuszowego tortu, 
słodkiego poczęstunku i kuluarowych rozmów po latach 
byłych nauczycieli z absolwentami. (g)
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Mieszkańcy Grabanowa i Julkowa mają powody do radości. 
18 listopada przecięto symboliczną wstęgę na rekordowej 
pod wieloma względami drodze z Białej Podlaskiej do 
Rokitna długości 13 km 750 metrów. 

Aż 9 km prowadzi przez Grabanów i Julków. Oprócz drogi 
mieszkańcy otrzymali: chodniki z kostki betonowej na 

długości 5,2 km, parking przy Szkole Podstawowej 
w Grabanowie, zatoki autobusowe oraz utwardzone wjazdy 
na posesje oraz kładkę na rzece Klukówka. Drogę wykonało 
solidnie bialskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. 
Koszt przedsięwzięcia wyniósł 16.137.959,58 zł, z czego 
dofinansowanie ze środków UE w wysokości 11.610.560 zł. 
Partycypowała też gmina Biała Podlaska w kwocie 
1 mln 570 tys. zł. Część tej należności zostanie przekazana 
powiatowi  w  tym  roku,  a  reszta  w  roku  przyszłym.

Oddana do użytku droga poprawi znacząco bezpie-

czeństwo i wygodę jazdy kierowców, skróci czas przejazdu 
i zmniejszy zużycia paliwa, zmniejszy natężenie hałasu 
i wpłynie zachęcająco na powstawanie nowej zabudowy 
jednorodzinnej oraz rozwój istniejących i powstawanie 
nowych przedsiębiorstw.

– Jestem ogromnie zadowolony z tej inwestycji. Prawie 
14 kilometrów nowej drogi, z chodnikami 
w Grabanowie, Grabanowie Kolonii, Julkowie 
i Rokitnie. Grabanów już dziś jest szybko 
rozwijającą się miejscowością, gdzie powstają 
domy i firmy. Oby takich inwestycji powstawało 
więcej na terenie powiatu – mówi Mariusz Filipiuk, 
starosta bialski.

– Dzisiejszy dzień jest wydarzeniem w życiu 
mieszkańców Grabanowa i Julkowa. Mam 
satysfakcję z faktu, że kolejne kilometry dróg 
powiatowych przebiegających przez naszą 
gminę zostają zmodernizowane i przekazane 
społeczeństwu. Współpraca z powiatem bialskim 
układa nam się wzorowo. Razem możemy więcej. 
Takich wspólnych inwestycji powiatowo-gminnych 
jest u nas więcej. W ostatnich latach zreali-
zowaliśmy wspólnie i możemy się pochwalić 
przebudowanymi szlakami Biała Podlaska – 

Terebela, Cicibór Mały – Witulin. W tym roku prawie kilometr 
drogi budowanej od podstaw powstał na szlaku Porosiuki – 
Jaźwiny, w roku przyszłym będziemy chcieli doprowadzić 
asfalt już do samej miejscowości. Przybywa nam dróg 
utwardzonych i zmodernizowanych i to w punktach 
newralgicznych, gdzie albo natężenie ruchu już jest duże 
i nadal wzrasta albo też na odcinkach, do tej pory nie 
mających szczęścia być drogami asfaltowymi – sukcesywnie 
nadrabiamy te zaległości – twierdzi Wiesław Panasiuk, 
wójt gminy Biała Podlaska. (g)

Kolejna wspólna inwestycja gminy i powiatu

8 listopada obchodzono w szkole 101. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Z tej okazji odbył się uroczysty 
apel. Głównym jego celem było kształtowanie miłości 
i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury 
i tradycji oraz poznanie symboli narodowych. 
Dyrektor szkoły Anna Maksymiuk mówiła 
o  p o t r z e b i e  p i e l ę g n o w a n i a  p a m i ę c i 
i polskiej historii. Dzieci ubrane w strój galowy 
z dumą prezentowały przypięte biało - czerwone 
kotyliony. Przedszkolaki zaprezentowały 
uroczystą inscenizację z okazji święta Ojczyzny. 

Słowem, piosenką i tańcem oddały szacunek 
symbolom narodowym, symbolom walki 
o wolność i zwycięstwo oraz miłość do Polski. 
O godzinie 11.11, symbolizującej świąteczną 
datę, odśpiewano cztery zwrotki hymnu 
polskiego, angażując się w ten sposób 
w akcję "Szkoła do hymnu". W uroczystości 
uczestniczyły członkinie zespołu ludowego 
Wrzos, które na zakończenie przedstawienia 
zaśpiewały pieśń patriotyczną, a następnie 
odwiedziły przedszkolaków. Barwne stroje 
przedstawicielek Wrzosa bardzo zainteresowały 
przedszkolaków. Przeczytały dzieciom wiersze z tomiku 
poezji Walentyny Dubaniewicz, poetki ludowej "Sercem 
pisane". Była to wspaniała okazja, aby ukazać folklor regionu 

oraz przybliżyć przedszkolakom piękno kultury ludowej. 
Dzieci mogły przekonać się o tym, że strój ludowy jest 
wyrazem patriotyzmu i symbolem polskości, że kultura 

ludowa regionu jest wciąż żywa. Uroczystość zapadnie 
zapewne wszystkim głęboko w pamięci, bowiem można 
było zobaczyć łezkę wzruszenia w oku zaproszonych 

Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych
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gości. Święto Odzyskania Niepodległości to ważny 
i szczególny dzień, a przede wszystkim okazja, aby cała 

społeczność szkolna mogła stworzyć piękną, patriotyczną 
wspólnotę i wyrazić swoją dumę z bycia Polakami. (a)

8 listopada uczniowie pod kierunkiem nauczycielki historii 
Heleny Bieleckiej przygotowali uroczystą akademię 
poświęconą 101. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Apel rozpoczął taniec dziewcząt z klasy VIII 
przygotowany przez Natalię Sałamatow. Punktualnie 
o 11.11. zgromadzeni odśpiewali cztery zwrotki hymnu, 
włączając się w ogólnopolską akcję "Szkoła do hymnu". 

Bohaterką apelu była pieśń patriotyczna, która kształtowała 
historyczną świadomość pokoleń Polaków, zachęcała do 
refleksji i zadumy nad dziejami ojczystej ziemi. Uczniowie 
przywołali słowa świętego Jana Pawła II, że "wolność trzeba 
ciągle zdobywać i ciągle o nią walczyć". Zwrócili uwagę na 
prawdę, że "jak drzewo bez korzeni, tak naród bez historii 
nie ma szans na przetrwanie". Pieśni patriotyczne 
zaprezentowali uczniowie klasy VII pod kierunkiem 
nauczycielki muzyki Teresy Olesiejuk. Nie zabrakło wierszy 
w wykonaniu uczniów klasy III, V, VII. Montaż słowno-

muzyczny poprowadzili uczniowie klasy VII Weronika Trojak 
i Wojtek Mirończuk. Treści zawarte w wierszach 
i piosenkach skłaniały do refleksji i próby odpowiedzi na 
pytanie: czy szanujemy symbole narodowe, troszczymy się 
o poprawność języka polskiego, czy zachowujemy polskie 
tradycje narodowe? Apel zakończył się wspólnym 
odśpiewaniem "Roty". Reprezentacja szkoły udała się na 

cmentarz w Ortelu Królewskim. Tam zapaliła znicze na 
grobach ludzi, których losy związały się z historią małej 
ojczyzny. Znicze zapłonęły też na obelisku upamiętniającym 
poległych i pomordowanych żołnierzy AK - WiN V Rejonu 
Obwodu Biała Podlaska. Uczniowie klasy VII Weronika 
Trojak z piosenką "Niepodległość" i Kamil Głowacki 
w utworze "Biały krzyż" reprezentowali szkołę w prezentacji 
pieśni patriotycznych, zorganizowanej w Ciciborze Dużym 
pod patronatem wójta gminy.(a)

Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym Drugim

13 listopada w hali sportowej w Sworach rozegrano finał powiatu  
w drużynowym tenisie stołowym dziewcząt i chłopców. Drużyna 
dziewcząt z Hruda (opiekun Robert Hodun) wywalczyła drugie 
miejsce i awansowała do rozgrywek rejonowych. Drużyna chłopców 
z Sitnika (z opiekunem Tadeusz Łukasikiem), w składzie: Daniel 
Adamiuk i Kamil Liniewicz zdobyła puchar powiatu i awansowała 
do rozgrywek rejonowych. (a)
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Bajki, baśnie zarówno te czytane, jak i oglądane, odgrywają 
ważną rolę w życiu dziecka. Dlatego bajkowi bohaterzy 

doczekali się swojego 
święta. Dzień Postaci 
z Bajek przypada na 
5 listopada i jest to jedno-
cześnie dzień urodzin 
Walta Disney'a, chyba 
najbardziej znanego pro-
ducenta bajek. Między-
narodowy Dzień Postaci 
to święto wszystkich 
b a j k o w y c h  p o s t a c i . 
Bajki towarzyszą nam 
od najmłodszych 
lat, rozweselają 
i bawią, ale też 

wychowują. Celem tego święta jest nie tylko 
przypomnienie postaci z kultowych bajek, ale 
również zwrócenie uwagi na rolę wychowawczą 
i edukacyjną dobrych bajek, które uczą rozróżniania 
dobra od z ła,  oraz prawidłowych postaw, 
koleżeństwa, chęci niesienia pomocy innym, 
czy współczucia. Dzieci z punktu przedszkolnego 
uczciły święto przebierając się za ulubionych 
bohaterów bajkowych. Opowiadały, z jakiej bajki 
przybyły oraz w czyją postać się wcieliły. Jednak po 
chwili do przedszkola zadzwoniła Królowa Bajek. 
Okazało się, że zła czarownica Barbaryca wtargnęła 
w nocy do Królestwa Bajek i poprzekładała strony 
w książkach. Postacie z bajek były zagubione 
i poprosiły o pomoc dzieci, bo źle im było w nie 
swoich bajkach. Czarownica zostawiła telegram 
i treści zadań do wykonania. Przedszkolaki musiały 

rozpoznać tytuły bajek na podstawie wysłuchanych zagadek, 
pracować ciężko jak Kopciuszek – oddzielić ziarna grochu 
od innych nasion i ziaren, odgadnąć, co zmieniło się 
w koszyczku Czerwonego Kapturka, znaleźć ukrytego 
krasnoludka, a także pokonać niezwykły i niebezpieczny tor 
przeszkód prowadzący do zamku. Na szczęście wszystkie 
zadania udało się wykonać. Postacie z bajek mogły wrócić do 
swoich bajek, a dzieci rozpocząć bal, tańcząc przy wesołej 
muzyce. Nie zabrakło również zabaw z kolorowymi balonami. 
Tego dnia nie mogło się obyć bez czytania. Dzieci wysłuchały 
bajki o "Czerwonym  Kapturku" i wykonały pracę plastyczną. 
Bal zakończył się słodkim poczęstunkiem. Radość 
i uśmiechy dzieci świadczyły o wspaniałej zabawie. (a)

Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych

13 listopada dzieci z oddziału przedszkolnego pojechały do 
klubu kultury GOK w Perkowicach na warsztaty kulinarne. 
Miały się tam nauczyć wyrabiania ciasta na kruche 

ciasteczka i rogaliki z marmoladą. Najpierw pani instruktor 
wyrobiła dzieciom ciasto na ciasteczka i dała każdemu po 
kawałku ciasta. Malcy mieli rozwałkować ciasto na stolnicy 
i wyciskać ciastka z wykorzystaniem kształtu różnych 

foremek. Gdy ciasteczka piekły się w piekarniku, pani 
z dziećmi zagniotła ciasto na rogaliki. Każde dostało ciasto 
i miało rozwałkować w kształcie koła potem podzielili je na 

8 trójkącików. Potem uczyły się zawijać rogaliki z marmoladą. 
Po upieczeniu ciasteczek i rogalików dzieci mogły usiąść 
do stołu i popróbować swoich wypieków. Radości było 
co niemiara.  (a) 

Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym Drugim
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14 l istopada rozstrzygnięto w Starostwie 
Powiatowym powiatowy etap konkursu "Moda na 
odblaski", organizowanego w ramach realizacji 
programu "Świeć przykładem" przez Wydział Ruchu 
Drogowego KMP w Lublinie. Szkoła z Hruda zajęła 
drugie miejsce w kategorii wiekowej: uczniowie klas 
IV-VIII. Konkurs miał charakter drużynowy. Polegał na 
przygotowaniu trzyminutowego pokazu mody 
odblaskowej i zaprezentowaniu go do dowolnie 
wybranego utworu muzycznego. Uczniowie mieli 
za zadanie zaprojektować i wykonać stroje 
młodzieżowe, zawierające elementy odblaskowe. 
Drużyna z Hruda pod opieką Jolanty Madej 
w składzie: Gabriela Sieczko z kl. V, Marta 
Szymczuk z kl. V, Weronika Oleksik z kl. VI, 
Aleksandra Sucharzewska  z kl .  VI,  Julia 
Chwedoruk z kl. VII i Marcin Chełstowski z kl. VIII 
wykazała się kreatywnością, zmysłem estetycznym 
i zaangażowaniem. Uczniowie niczym profesjonalni 
modele zaprezentowali przygotowane stroje. 
Wyróżniały się one praktycznością i czytelnością 
przekazu. Celem konkursu było zwrócenie uwagi 
dzieci i młodzieży na ważny aspekt bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym, jakim jest noszenie elementów 
odblaskowych i bycie widocznym dla innych, 
szczególnie o tej porze roku. (a)

Szkoła Podstawowa w Hrudzie

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ośrodek 
Regionalny w Lublinie opracowuje we współpracy z Urzędem 
Statystycznym ranking gminy Lubelszczyzny. Jego wyniki 
oparte są o dane statystyki publicznej za lata 2016-2018. 

Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa, 
z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Poziom rozwoju 
gminy oceniany jest wskaźnikiem rankingowym, wyliczonym 
w oparciu o 12 elementów mierzących m.in. średnioroczne 
dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca, wydatki na 
inwestycje, średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetu 
gmin, wydatki na administrację publiczną na jednego 

mieszkańca w ubiegłym roku, fundusze z Unii Europejskiej 
i innych źródeł, stanowiące dochód budżetu gminy na 
jednego mieszkańca, wydatki na kulturę, liczba podmiotów 
gospodarczych na 1000 osób ludności, udział osób 

bezrobotnych w liczbie ludności i średnioroczny 
przyrost naturalny. Po sporządzeniu rankingu 
wyłoniono pierwszą dwudziestkę najakty-
wniejszych gmin. Znalazła się wśród nich na 
13 pozycji gmina Biała Podlaska. 5 grudnia br. 
w Janowie Lubelskim nastąpiło oficjalne 
wręczenie wyróżnień zwycięzcom i laureatom. 
W uroczystości tej uczestniczyła sekretarz 
gminy Grażyna Majewska, która odebrała 
dyplom Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, 
potwierdzający lokatę gminy w rankingu. 
Gratulujemy.

- Jestem bardzo zadowolony z wysokiej 
pozycji naszego samorządu w rankingu gmin 
województwa. Od wielu lat staramy się 
przeznaczać znaczne kwoty na inwestycje, bez 
zaciągania krępujących gminę kredytów. Mimo 
znacznych wydatków na cele oświatowe 
(12 mln zł z własnego budżetu), nie zlikwi-
dowaliśmy w ostatnich latach ani jednej placówki 
oświatowej, a wyraźnie poprawiliśmy ich bazę. 
Z  zadowolen iem odnotowu ję  też  fak t 

powiększania się liczby ludności w sołectwach gminy Biała 
Podlaska. Najwyraźniej jesteśmy dla osiedlających się u nas 
młodych ludzi miejscem atrakcyjnym do zamieszkania. 
Niemal wszystkie wsie mają wodociągi i przyzwoitą siec dróg, 
umożliwiającą bezpieczny dojazd do domu - mówi wójt gminy 
Wiesław Panasiuk. (g)
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Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia obchodzony 
jest 25 listopada br. w rocznicę powstania tej zabawki. Nikt 
z nas nie wyobraża sobie dzieciństwa bez ukochanego 
mięciutkiego misia. Wracając wspomnieniami do czasów 
dzieciństwa przypominamy sobie nasze słodkie pluszaki, 
które tuliły nas do snu, były kumplem do zabawy, kompanem 
podróży, przyjacielem, któremu można wszystko powiedzieć, 
antidotum na nocne koszmary. W punkcie i oddziale 
przedszkolnym w Woskrzenicach Dużych również 
świętowaliśmy ten dzień. Tego dnia od rana panowała 
niezwykła atmosfera, gdyż każdy przedszkolak miał przy 
sobie swojego kochanego misia. Ten wyjątkowy dzień 
rozpoczął się od przedstawienia swojego misia całej grupie, 
następnie dzieci poznały historię Pluszowego Misia. 

W pewnej chwili ktoś zapukał do przedszkolnych drzwi. 
Pani otworzyła i okazało się, że do dzieci przybyli 
niespodziewani goście "duży Niedźwiedź" i "mały Miś", 
którzy chcieli spędzić ten dzień z dziećmi. Najpierw krótko się 
przedstawili, po czym zaprosili dzieci do wspólnej zabawy 
przy muzyce z dziecięcego repertuaru. Dzieci zadedykowały 
swoim pluszakom i gościom piosenkę oraz zaprosiły do 
wspólnej zabawy przy utworach: "Jadą, jadą misie", "Stary 
niedźwiedź mocno śpi" i "Pokochaj pluszowego misia". 
Kolejnym miłym akcentem był konkurs z wiedzy o misiach 
oraz oglądanie bajki o "Misiu Uszatku". Dzieci układały 

puzzle i wykonały pracę plastyczną "Miś". Wszystkie 
przedszkolaki w obecnym roku szkolnym uczestniczą 
w ogólnopolskim programie "Mały Miś w świecie wielkiej 
literatury", dlatego też w tym uroczystym dniu miś zaprosił 
dzieci do ustalenia Kodeksu Małego Czytelnika. Po licznych 

zajęciach i zabawach, gdy wszyscy byli już naprawdę 
zmęczeni, miłą i słodką niespodzianką była degustacja 
misiowego przysmaku pysznego i zdrowego miodku oraz 
pamiątkowe zdjęcia w fotobudce. Zabawa w misiowej 
krainie wszystkim sprawiła wielką radość, a dzień upłynął 
w doskonałym humorze wszystkim uczestnikom. (a)

23 października br. "starszyzna szkolna", czyli uczniowie  
klas VI, VII i VIII, pojechała do Białej Podlaskiej. Celem 
eskapady był udział w obchodach Dnia Technika, 
zorganizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2. 
Podczas pokazów, mających za cel przedstawienie oferty 
edukacyjnej  placówki, uczniowie zapoznali się ze specyfiką 
niektórych zawodów technicznych, których kwalifikacje 
można uzyskać po ukończeniu wybranego kierunku nauki. 
W trakcie prezentacji prowadzący kierowali pytania do licznie 
zgromadzonej widowni. Udzielenie poprawnej odpowiedzi 
skutkowało otrzymaniem nagrody rzeczowej. Trzeba 
podkreślić, że styrzyniecka młodzież wykazała się wielkim 
zaangażowaniem i kilka nagród trafiło do nich. Po 
zakończeniu zajęć, które można by rzec, dotyczyły 
przyszłości, uczniowie naszej szkoły zajęli się chlubną 
przeszłością związaną z naszą historią. Umożliwił im to 
udział w seansie filmowym w kinie Merkury i projekcja filmu 
"Legiony". (a)

Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu

8 listopada o symbolicznej godzinie 11.11 Samorządowe 
Przedszkole w Rakowiskach włączyło się w ogólnopolską 
akcję patriotyczną "Szkoła do hymnu". Przedszkolaki pięknie 

prezentowały się w strojach galowych i w biało-czerwonych 
kotylionach. Tego dnia dzieci wykonały również prace 
plastyczne prezentujące symbole narodowe Polski. (a)
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25 listopada w oddziale przedszkolnym zapanowała 
magiczna atmosfera. Świętowane były Andrzejki, czyli 
wieczór wróżb, odprawianych w wigilię św. Andrzeja. Według 
dawnych wierzeń ta noc miała magiczną moc, uchylającą 
wrota do nieznanej przyszłości. Andrzejki w szkole to już 
tradycja. Ten dzień był dniem radosnych zabaw i wróżb, 
w których dzieci mogły poznać swoją bliższą i dalszą 
przyszłość. Dzieci poprzebierały się tego dnia w czarodziei 
i wróżki. Nie zabrakło ustawiania bucików, przekłuwania 
serduszek z imionami, wróżenia za pomocą wirującej butelki, 
słodkich cukierków z wróżbą na przyszłość. Wróżby 
przeplatane były tańcami i zabawami przy skocznej muzyce. 
Pod koniec zabawy przedszkolaki raczyły się słodkim 
poczęstunkiem. Zabawa była przednia, a dzieci wróciły do 
domu w doskonałych humorach. (a) 

Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym Drugim

Konkurs ekologiczny Czysta Ziemia  ma wielu zwolenników 
i propagatorów m.in. nadleśnictwa i placówki propagujące 
życie zgodne z naturą. 

Kilkuset uczniów zbierało odpady nadające się do 
powtórnego wykorzystania (złom, makulaturę, plastikowe 
nakrętki, szkło, puszki aluminiowe, baterie i akumulatory), 

uczestniczyło w konkursach plastycznych i fotograficznych, 
lekcjach i warsztatach ekologicznych, sprzątało lasy i oto-
czenie własnych szkół. Efekty ich starań są imponujące. 

28 listopada br. w sali widowiskowej BCK przy 
ul. Brzeskiej 41 rozstrzygnięta została dwunasta edycja 
konkursu ekologicznego Czysta Ziemia. Wystartowało 
w nim 31 szkół z powiatu bialskiego, w tym 6 z naszej 
gminy. Konkurs, podnoszący świadomość ekologiczną 
uczniów i propagujący selektywną zbiórkę odpadów, 
trwał od połowy kwietnia do końca października. 
W gronie wyróżnionych szkół znalazły się trzy nasze 
placówki: SP z Hruda, SP z Grabanowa i SP 
ze Styrzyńca. W nagrodę odebrały drukarki Epson 
Expression Home. Ponadto cztery szkoły z: Ortela 
Książęcego Drugiego, Sitnika i Woskrzenic Dużych 
otrzymały drukarki Laser Jet Pro M1 za udział 
w konkursie. Sześciu uczniów wyróżniających się 
w zbiórce odpadów zostało nagrodzonych opaskami 
sportowymi Xiaomi Mi Band. Są nimi: Kacper Łucyk 
z Grabanowa, Arkadiusz Wasiluk z Hruda, Dawid 

Demczuk z Ortela Książęcego Drugiego, Milena Nowicka 
z Sitnika, Amelia Romaniuk ze Styrzyńca i Julia Kaździoł 
z Woskrzenic Dużych. Gratulujemy. (g)

8 listopada Przedszkole Samo-
rządowe odwiedzili funkcjonariusze 
policji. Mówili dzieciom o bezpie-
czeństwie na drodze i profilaktyce 
uzależnień. Podczas spotkania malcy 
przypomnieli sobie numer alarmowy, 
czym zajmuje się policjant oraz 
jakie są atrybuty jego zawodu. 
Przedszkolak i  dowiedzia ły  s ię 
również, jak zachować się w sytuacji 
z a g r o ż e n i a .  P o z n a ł y  z a s a d y 
bezpiecznego przechodzenia przez 
u l i cę  o raz  pods tawowe znak i 
drogowe. Policjanci poruszyli też 
temat bezpieczeństwa w internecie. 
Dzieci dowiedziały się, że istnieje 
uzależnienia od komputera, internetu, 
słodyczy, i jak można je pokonać. (a)
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Szlachetny cel zjednoczył 80 wolontariuszy z kilku 
miejscowości, aby zbierać produkty żywnościowe 

w ogólnopolskiej akcji "Pomóż dzieciom przetrwać 
zimę". Radosne miny obdarowanych wymownie 
świadczyły, że trud nie poszedł na marne.

Kiedy 26 lat temu redaktor Ewa Dados z Radia 
Lublin rzuciła w eter hasło zbiórki produktów 
żywnościowych i odzieży dla dzieci potrzebujących 
wsparcia, nie przypuszczała pewnie, że jej 
inicjatywa zyska tylu zwolenników. W tym roku chęć 
pomocy wyraziło ponad 400 sztabów w różnych 
częściach Polski, skupiających ponad 6 tys. 
wolontariuszy. Są wśród nich mieszkańcy gminy 
Biała Podlaska, uczestniczący w akcji po raz 
dziewiąty. Chęć niesienia pomocy ludziom 
samotnym i potrzebującym spontanicznie wyrazili: 
ins t ruktorzy Gminnego Ośrodka Kul tury, 
członkowie zespołów śpiewaczych: Barwinek, 
Chodźta do Nos, Lewkowianie, Macierzanka 
i Zorza, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
uczniowie, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni ze 
szkół w Ciciborze Dużym, Hrudzie, Sławacinku Starym, 
Styrzyńcu, radne gminy, bibliotekarze z Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, uczennice bialskich szkół, Młodzieżowa Grupa 

Teatralna Pod Perkowicką Strzechą, zespoły śpiewacze: 
Barwinek, Chodźta do nos i Zorza, OSP Sławacinek Stary 
i Swory, KGW Jutrzenka ze Sławacinka Starego, mieszkańcy 
gminy Biała Podlaska oraz sześć drużyn, które wzięły udział 
w meczu Słodkich Serc.

- Nasza, spontaniczna akcja prowadzona była przez dwa 
dni 22 i 24 listopada – informuje dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury Agnieszka Barodijuk. Wolontariusze przez kilka 
godzin zachęcali klientów odwiedzających trzy bialskie 
sklepy Biedronka, sklepy Lewiatan w Hrudzie i Rakowiskach, 
sklepy Carrefour i Ela w Białej Podlaskiej. Ponadto kwestę 

prowadzono przed kościołem pw. św. Antoniego w Białej 
Podlaskiej i kościołem pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Sworach. Darczyńcy nie zawiedli i do naszych 
koszy lądowały rozmaite artykuły spożywcze, słodycze 
i produkty chemii gospodarczej. 

24 listopada hala sportowa w Ciciborze Dużym była 
miejscem charytatywnego meczu Słodkich Serc, którego 
celem było zdobycie produktów żywnościowych. W turnieju 
piłki siatkowej uczestniczyło sześć drużyn, a wejściówkami 
dla zawodników i kibiców, były słodycze.

Bialscy policjanci i pracownicy komendy, jak co roku chętnie 
włączyli się w tą akcję, przygotowując paczki ze słod-
kościami, które drużyna przekazała podczas rozgrywek. 
O puchary rywalizowały ekipy: Miejskiej Biblioteki Publiczna 
w Białej Podlaskiej, Komendy Miejskiej Policji, 0SP Cicibór 
Duży i Sławacinek Stary, Urzędu Gminy, pracowników 
oświaty gminnej, i radnych gminy. Zwyciężyli bibliotekarze, 

wyprzedzając policjantów i strażaków. Organizatorzy 
podziękowali uczestnikom turnieju i obdarowali ich 
piernikami symbolizującymi akcję. Na uczestników imprezy 
czekały występy zespołów tanecznych Jagódki i Tęcza 
ze Szkoły Podstawowej w Ciciborze Dużym.

Zbiórkę darów wspomogli 
znacząco strażacy jed-
nostek OSP ze Sławacinka 
Starego i Swór, skupieni 
w Kra jowym Systemie 
Ratowniczo-Gaśniczym. 
Zgromadzone produkty 
zostały przewiezione sa-
mochodami pożarniczymi 
do  św ie t l i cy  w ie j sk ie j 
w Sławacinku Starym, gdzie 
przez k i lka dni  segre-
gowano je i dzielono na 
paczki.

-  W tym roku zdecy-
dowaliśmy przeznaczyć dary na potrzeby osób starszych, 
samotnych i niepełnosprawnych. Zebraliśmy półtorej tony 
darów dzięki czemu z paczek skorzystało 250 osób - dodaje 
A. Borodijuk.

9 grudnia wolontariusze w strojach Mikołajów dostarczyli 
paczki do domów osób potrzebujących. Dla większości 
obdarowywanych paczki z żywnością i artykułami 
chemicznymi były kompletnym zaskoczeniem. Stąd 
przyjmowano je ze wzruszeniem, a nawet łzami w oczach.

Jeszcze raz okazało się, że zbiorowym zrywem ludzi 
gorących serc można sprawić komuś radość. (g)
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20 listopada br. w punkcie przedszkolnym miało miejsce 
spotkanie z autorem książek dla dzieci Jackiem 
Danilukiem. Bialski pisarz jest autorem m.in. czterech 
tomów "Rymowanek wujka Jacka" oraz kilku innych książek 
adresowanych do młodych czytelników. Wokół autora 
zgromadziły się wszystkie grupy przedszkolne oraz 
uczniowie klas I-III z wychowawcami. Niezwykłego gościa 
przywitał dyrektor szkoły Gustaw Jakimiuk. Warto 
przypomnieć, że nie była to pierwsza wizyta literata w tej 
szkole. Dzieciom miło było osobiście poznać twórcę 
kolorowych, ciekawych treścią i rymem książek. Autor 
chętnie przeczytał małym słuchaczom kilka swoich wierszy 
Odpowiedział też na liczne pytania dzieci, dzięki czemu 
dowiedziały się, kiedy powstały jego pierwsze teksty. - Moim 
hobby jest pisanie dla dzieci bajek z morałem – mówił 
z uśmiechem autor. Spod jego ręki wyszło około 200 wierszy 
i 70 opowiadań, a pierwszą książką była pozycja dla 

dorosłych, poświęcona świętemu Janowi Pawłowi II "Jego 
śladem". Dzieci miały możliwość zakupienia książek 
z dedykacją "wujka Jacka". Po spotkaniu gorąco 

podziękowały gościowi za przybycie. Organizatorem 
l i terackiej  przygody była Magdalena Jaszczuk , 
wychowawca grupy 3-latków. (a)

Szkoła Podstawowa w Sworach

22 listopada br. grupa 54 uczniów ze szkoły 
w Grabanowie uczestniczyła w wycieczce do stolicy. 
Najważniejszą częścią programu była wizyta 
w teatrze Capitol. Wystawiał on musical "Friends", 
w którym jedną z głównych ról zagrał absolwent 
grabanowskiej szkoły Bartek Peszuk. Musical 
poruszał problemy współczesnej młodzieży. Po 
spektaklu odbyła się prelekcja pracowników SOS 
Wioski Dziecięce dotycząca tolerancji i szacunku 
wobec rówieśników w szkole. Z teatru młodzież 
pojechała na Plac Teatralny, aby obejrzeć zmianę 
warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Zwiedziła 
też malowniczą Starówkę z licznymi pomnikami 
historii. Zwieńczeniem wycieczki była wizyta 
w Królewskim Ogrodzie Światła w Wilanowie, który 
okazał się ucztą dla oka. Dekoracje świetlne 
wprowadziły młodzież w atmosferę zbliżających się 
świąt Bożego Narodzenia. To był wyjątkowo udany 
wyjazd, który dostarczył wielu pozytywnych 
wrażeń. (a)

Szkoła Podstawowa w Grabanowie

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej zaprosił 26 listopada br. uczniów szkół 
podstawowych z województwa lubelskiego do wzięcia udziału w piątym wojewódzkim konkursie recytatorskim utworów 

Adama Mickiewicza.
Szkołę Podstawową w Styrzyńcu reprezentowało czterech uczniów: 

Michał Bebkiewicz (klasa VI), Zofia Markowska (klasa IV) - nauczyciel 
przygotowujący Agata Zbaracka oraz Anna Węgrzyniak (klasa VII) 
i Oliwia Kulczyńska (klasa VIII) - nauczyciel przygotowujący Agnieszka 
Kakietek. Starsi uczniowie znaleźli się wśród najlepszych. Anna 
Węgrzyniak otrzymała wyróżnienie za recytację "Reduty Ordona", zaś 
Oliwia Kulczyńska drugą nagrodę za "Panią Twardowską". Ogólny wyraz 
artystyczny obu dziewcząt, poprawność artykulacyjna, zastosowanie 

odpowiedniej intonacji, tempa, pauz i siły głosu znalazły uznanie wśród jury. Laureaci otrzymali nagrody książkowe 
i pamiątkowe dyplomy. (a)

Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu



Jubileuszowy konkurs "Tkactwo w dolinie Bugu" dowiódł, 
że perebory, czyli odkryty na nowo zapomniany haft tkacki, 
robi furorę nie tylko na południowym Podlasiu. Wszystko 

zaś za sprawą wyjątkowo kreatywnej pracowni 
tkackiej z Hruda. 10 lat temu ogłosiła ona konkurs, 
który zyskał ogromne powodzenie najpierw 
w gminie Biała Podlaska, potem powiecie, 
województwie i wreszcie w kraju. Dziś prace na 
niego nadsyłają doświadczeni autorzy z różnych 
zakątków Polski. W tym roku chęć rywalizacji 
zgłosiło 42 uczestników.

O renomie konkursu wymownie świadczy wysoki 
poziom nadesłanych prac. Jurorki miały nie lada 
kłopot z wyłonieniem najbardziej udanych, 
wykorzystujących bogate techniki tkackie. 
Główne nagrody trafiły do osób z ogromnym 
doświadczeniem, choć udane prace przygotowali 
też ludzie młodzi, chętnie sięgający do dorobku 
mistrzów rękodzieła. Konkurs zorganizował po raz 
dziesiąty Gminny Ośrodek Kultury przy współpracy 
Urzędu Gminy Biała Podlaska i Starostwa 
Powiatowego, a nagrody laureatom wręczali: dyrektor GOK 
Agnieszka Borodijuk, skarbnik gminy Krzysztof 
Radzikowski, ks. proboszcz Jarosław Grzelak, dyrektor 
SP w Hrudzie Jacek Kisiel i radna Joanna Panasiuk. 
Przybyli goście mieli, co oglądać. Oprócz wystawy 
nagrodzonych pereborów, dywanów i gobelinów pokazano 
nową kolekcję Bialconu. Z programem artystycznym 
pokazali się: zespół śpiewaczy z Hruda i zespół ludowy 
z Kawęczyna pow. rycki. Finalnym momentem kilku-
godzinnej imprezy było wręczenie nagród pieniężnych, 
dyplomów i upominków. Jurorzy oceniali nadesłane prace 
w czterech kategoriach. W pierwszej dotyczącej 
umiejętnego wykorzystania pereboru do zdobnictwa tkanin 
zwyciężyła doświadczona członkini Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych Stanisława Kowalewska z Nowego 
Holeszowa. Drugą nagrodę uzyskała Marianna Kałdun 
z Korzanówki, zaś dwie trzecie Magdalena Papakul 
z Mordów i Zofia Jówko z Hruda. 

W niełatwej kategorii tkania efektownych gobelinów 
i kilimów nie przyznano nagród. Na wyróżnienia zasłużyły: 
Karolina Witczak z Krakowa i Edwarda Orczykowska-
Sikorska z Sielca k. Opoczna. W kategorii tkanin 
wielonicielnicowych najwyższą ocenę zdobyły prace 
Małgorzaty Pepłowskiej z Ruchnej k. Węgrowa, a drugą 
nagrodę zdobyła Teresa Pryzmont z Wasilówki. 

W ostatniej kategorii, uwzględniającej tradycyjne techniki 
tkackie pierwsza nagroda przypadła Magdalenie 
Błażejowskiej z Wałbrzycha. Drugą przyznano Agnieszce 

Hryniewskoej z Mokrego, zaś dwie trzecie 
Małgorzacie Gąsiorek  z Woli Załężnej 
i Mariannie Telus z Opoczna. Na wyróżnienia 
w tej kategorii zasłużyli: Marianna Jówko 
z Hruda, Józef Guzarów z Hruda, Krystyna 
Wdowińska z Bartkowic i Anna Cebula 
z Borowna. Powodem do satysfakcji jest fakt, 
że chęć uczestniczenia w konkursie zgłasza 
coraz więcej nastolatków zafascynowanych 
możliwością naśladowania mam i babć. 
W tym roku jurorki przyznały wyróżnienia 
a ż  1 6  u c z n i o m ,  c o  j e s t  d o s k o n a ł y m 
prognostykiem na przyszłość. Można być 
pewnym, że umiejętności tkackie nie zostaną 
prędko zapomniane w Hrudzie. Z okazji 
jub i leuszu organ iza torzy  p rzygotowa l i 
okolicznościowe grawertony za współpracę 

z pracownią tkacką oraz kultywowanie tradycji tkackich. 
Otrzymali je: Bożenna Pawlina – Maksymiuk, Stanisława 
Kowalewska, Magdalena Papakul, Zofia Jówko, 
Marianna Sawczuk, Marianna Jówko i Barbara 
Chwesiuk. Natomiast podziękowania wręczono: Marii 
Harwackiej, Reginie Nestoruk, Zofii i Józefowi Guzarów 
oraz Irenie Skorupskiej.

Rozstrzygnięciu jubileuszowej imprezy towarzyszył 
poczęstunek potrawami regionalnymi przygotowanymi 
przez Stowarzyszenie "Smaki Perkowic". Konkurs mógł się 
odbyć dzięki życzliwym sponsorom: firmie Bialcon, radnej 
Joannie  Panasiuk ,  Małgorzacie  i  Macie jowi 
Chełstowskim, Wioletcie i Ireneuszowi Paluchom oraz 
Dorocie i Sławomirowi Paluchom. 

Mówi Jolanta Zając, szefowa pracowni tkackiej 
w  Hrudzie: - Cieszy mnie, że do konkursu zgłasza się coraz 
więcej tkaczek, reprezentujących wysoki poziom 
rękodzieła. Miałyśmy nie lada problem z wyłonieniem 
zwycięzców, bo motywy i wzory zaproponowane przez 
autorki prac były fantastyczne. Nasza pracownia nie 
ogranicza się do organizowania konkursu. W lipcu 
przygotowaliśmy warsztaty z pereboru nadbużańskiego 
i efekty już są widoczne. Wpłynęły do nas prace dowodzące, 
że tkaczki z innych regionów znakomicie radzą sobie z tym, 
zdawałoby się zapomnianym ornamentem. (g)

Jubileuszowy finał konkursu tkackiego w Hrudzie


