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Kalendarium
1 października

Wójt Wiesław Panasiuk spotkał się z prezydentem miasta 
Michałem Litwiniukiem. Rozmawiano o żywotnych 
sprawach miasta i gminy.

3 października

W Sworach zorganizowano powiatowe biegi przełajowe 
im. Tadeusza Śledzia. Wzięło w nich udział prawie 400 
zawodników z różnych szkół powiatu bialskiego. Puchary 
i dyplomy wręczał zwycięzcom wójt Wiesław Panasiuk.

W tym dniu wójta odwiedziły mieszkanki Grabanowa 
z prośbą o modernizację świetlicy wiejskiej na potrzeby 
utworzonego Koła Gospodyń Wiejskich. Na remont 
i adaptację pomieszczeń przeznaczony zostanie Fundusz 
Sołecki, jaki otrzymał Grabanów.

Tego samego dnia wójt Wiesław Panasiuk uczestniczył 
w spotkaniu z wicepremierem Jackiem Sasinem, 
zorganizowanym w Komendzie Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej. Wicepremier wręczył naczelnikom 
jednostek OSP promesy (po 5 tys. zł każda) przeznaczone 
na uzupełnienie wyposażenia jednostek.

4 października 

Wójt gminy uczestniczył w restauracji Skala w spotkaniu 
z zastępcą ambasadora Republiki Białoruś. Ambasador 
mówił m.in. o ożywieniu kontaktów dobrosąsiedzkich.

5 października 

Do klubu kultury GOK w Sitniku zawitali wykonawcy 
Filharmonii Lubelskiej z koncertem utworów Stanisława 
Moniuszki w ramach projektu "Śpiewnik domowy na 
Lubelszczyźnie". Przed publicznością wystąpili: Magdalena 
Stefaniak (sopran), Zuzanna Nalewajek (mezzosopran) 
i Aleksander Teliga (pianista). 

Tego samego dnia w pracowni kulinariów regionalnych 
w Perkowicach dokonano podsumowania konkursu 
"Pachnąca spiżarnia babci – zioła, konfitury i kiszonki". 
Konkurs stanowił finał projektu o tej samej nazwie, 
realizowanego z dziećmi podczas wakacji.

6 października

W obecności wicewojewody lubelskiego Roberta 
Gmitruczuka, dyrektor delegatury UW Małgorzaty Bogusz, 
władz samorządowych gminy i wykonawców otwarty został 
żłobek samorządowy. Realizacja marzeń kosztowała 
656 tys. zł, a znaczącą część tej kwoty stanowiło 
dofinansowanie 462 tys. zł z rządowego programu Maluch 
Plus. Po uroczystym przecięciu wstęgi obiekt poświęcił 
proboszcz parafii św. Ojca Pio ks. Wojciech Majewski. 

9 października 

Druhów ze Sławacinka Starego odwiedził wiceminister 
sprawiedliwości Marcin Romanowski. W obecności 
22 osób podpisał z wójtem Wiesławem Panasiukiem 
i skarbnikiem gminy Krzysztofem Radzikowskim umowę, 
dzięki której jednostka otrzyma 20 tys. 200 zł na zakup 
wymarzonej przyczepki do transportu sprzętu ratowniczego.

10 października

W Urzędzie Miasta Biała Podlaska zorganizowano 
szkolenie samorządowców dotyczące zintegrowanej 
strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego 
do roku 2030. Z uwagi na ścisłą współpracę wzięli w nim 
udział: zastępca wójta Adam Olesiejuk, skarbnik gminy 
Krzysztof Radzikowski, dyrektor biura FZP Konrad 
Gąsiorowski i inspektor Rafał Walczuk.

15 października

Ten dzień był w grabanowskiej szkole wyjątkowy. 

Podobnie jak w latach poprzednich obchodzono święto 
patronów – 30. Poleskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, 
która złotymi zgłoskami zapisała się w historii II wojny 
światowej. Towarzyszyła mu podniosła atmosfera.

16 października

W Przedszkolu Samorządowym w Rakowiskach 
świętowano Gminny Dzień Edukacji. Uroczystość 
zgromadziła wyjątkowo liczne grono uczestników. Wyrazem 
uznania były nagrody przyznane czwórce wyróżniających się 
w pracy nauczycieli. W tym roku otrzymali je: Emilia 
Kisielewska, dyrektor SP w Ortelu Książęcym Pierwszym, 
Beata Wereszko, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej 
w SP w Ciciborze Dużym, Ewa Gala, nauczycielka geografii, 
biologii i przyrody w SP w Hrudzie, Elżbieta Ceniuk 
nauczycielka historii, muzyki, plastyki i pedagog szkolny 
w SP w Woskrzenicach Dużych oraz Ewa Nitek, 
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w SP w Sławacinku 
Starym.

18 października

Nasza gmina otrzymała od wojewody lubelskiego 
dodatkowe 75 tys. zł na stworzenie trzech stref aktywności 
fizycznej mieszkańców Czosnówki, Hruda i Worońca.

21 października

Gmina pozyskała 20.000 zł z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa narodowego oraz od Wojewody Lubelskiego 
na remont dwóch cmentarzy wojennych w Kaliłowie 
i Woskrzenicach Dużych

22 października

Z okazji 20-lecia istnienia powiatu bialskiego, 15-lecia 
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz 15-lecia 
partnerstwa z powiatem Oberhavel zorganizowano 
uroczystą sesję Rady Powiatu. Istotnym elementem 
uroczystej sesji było wręczenie okolicznościowych medali 
z okazji 20-lecia powiatu. Uhonorowano radnych, którzy 
pełnili funkcję przez przynajmniej trzy kadencje, wieloletnich 
burmistrzów i wójtów oraz długoletnich pracowników 
piastujących kierownicze stanowiska. Wśród odznaczonych 
znalazł się wójt Wiesław Panasiuk.

25 października

W Czosnówce miało miejsce posiedzenie rady nadzorczej 
Gminnego Zakładu Komunalnego. Rozważano m.in. nowe 
zasady gospodarki odpadami, wynikające z nowelizacji 
ustawy oraz bieżącą sytuację finansową spółki.

Tego  samego  dn ia  w  s ławac ińsk im ob iekc ie 
gastronomicznym Diana odbyło się uroczyste spotkanie 
nauczycieli ze szkół gminnych związane z Dniem Edukacji 
Narodowej.

26 października

Już po raz trzeci Stowarzyszenie Przez Pryzmat i Gminny 
Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej przygotowały happening 
artystyczny "Dziady". Impreza odbyła się w klubie kultury 
GOK w Hrudzie. Wzięło w niej udział kilkadziesiąt osób 
zainteresowanych wyjątkową atmosferą widowiska.

29 października

W lubelskim Urzędzie Marszałkowskim wójt Wiesław 
Panasiuk podpisał umowę na termomodernizację dworku 
w Wilczynie. Na ten cel gmina otrzyma dotację w wysokości 
1 mln 193 tys. zł. Modernizacja obiektu przewidziana jest na 
lata 2020-21.

30 października

Zakończyła się trwająca miesiąc gruntowna kontrola 
skarbowa. Pracownicy KAS przeglądali dokumenty Urzędu 
Gminy i nie dopatrzyli się w nich żadnej nieprawidłowości. (g)



W podniosłym nastroju świętowano 10 listopada 
w Sworach gminne obchody rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości. Mimo słotnej aury, wzięła 
w nich udział wyjątkowo liczna grupa uczestników: 
samorządowców, strażaków, członków stowarzyszeń, 
pedagogów i młodzieży.

Uroczystość rozpoczęła msza święta za ojczyznę 
sprawowana przez proboszcza parafii Swory ks. Jana 
Mroczka. Oprócz licznie zgromadzonych przedstawicieli 
młodego pokolenia,  uczestniczyły w niej  poczty 
sztandarowe. Po nabożeństwie ruszył pochód otwierany 
przez orkiestrę strażacką z Łomaz. Pod pomnikiem 
w centrum Swór, upamiętniającym 10-lecie odzyskania 
wolności,  przedstawiciele władz samorządowych 
i organizacji społecznych złożyli wieńce i kwiaty. Pod 
pomnikiem z harcerską i strażacką wartą honorową 
zapłonęły znicze. Dalsza część uroczystości kontynuowana 
była w Szkole Podstawowej, gdzie w hali sportowej odbyła 
się okolicznościowa akademia. Rozpoczęło ją wystąpienie 
wójta Wiesława Panasiuka przypominające bohaterów 
zrywów niepodległościowych i mogiły, jakie po sobie 
pozostawili. – Udział w dzisiejszej uroczystości stanowi 
potwierdzenie szacunku i wdzięczności wobec Polaków, 
walczących o niepodległą ojczyznę. Dzięki ich ofierze mamy 
dziś własne terytorium, godło, flagę, hymn i własny język. 

Listopad to miesiąc zadumy i refleksji nad minioną 
przeszłością. Musimy też myśleć o przyszłości, aby to, co 

zapewnili nam przodkowie, nie zostało nam odebrane. 
Dzisiejszy udział w uroczystości to także praktyczna 
lekcja historii – mówił wójt gminy.

Bohaterowie minionego okresu byli w stanie, mimo 
szykan i aresztowań uchronić i rozwinąć narodową 
tożsamość. Dziś patriotyzm nie wymaga ofiar życia. 
Objawia się szacunkiem do godła, hymnu i języka 
ojczystego. Zróbmy wszystko, aby 11 listopada był 
dniem radosnym i wyjątkowym dla każdego Polaka. 
Uczmy nasze dzieci miłości do ojczyzny. Dzięki temu 
będziemy państwem silnym, z którym liczyć się będą 
inne narody. Pamiętamy, że naszą powinnością jest 
zachowanie wolności dla obecnych i przyszłych 
pokoleń. 

Podniosłą w nastroju część artystyczną przygotowali 
wykonawczy związani z gminnym ośrodkiem kultury. 
Złożyły się na nią fragmenty "Ziela na kraterze' 
M. Wańkowicza oraz patriotyczne piosenki wyko-
nywane przez solistów, duety i tercety. W patrio-

tycznym tańcu pokazali się też młodzi tancerze Figla. Na finał 
zespół Chodźta do Nos wspomagany przez wszystkich 
wykonawców koncertu wykonał piosenkę "Wojenko, 
wojenko".  (g)
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Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

9 listopada w ramach obchodów Dnia Niepodległości klub 
kultury GOK w Sworach zorganizował grę terenową 
"Sworska zagwozdka". W zabawie postanowiło wziąć 
kilkadziesiąt osób. Zgłosiło się prawie dwadzieścia ekip: 
Baby Gotowe na Wszystko z Koła Gospodyń Wiejskich, Koło 
Szkolne Caritas, Figiel zespół nr 1, Figiel zespół nr 2, 
Harcerze 1 SP w Sworach, Harcerze 2 SP w Sworach, 
Macierzanka, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 1, 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 2, Ochotnicza Straż 
Pożarna Cełujki, Ochotnicza Straż Pożarna Swory, Sołectwo 
Pojelce, Radni Gminy 1, Radni Gminy 2, Samorząd 
Uczniowski SP Swory, Sołectwo Swory, Urząd Gminy Biała 
Podlaska, Sołectwo Woroniec.
Gra polegała na dotarciu do wyznaczonych punktów 

kontrolnych oraz wypełnieniu zadań. Pomagać miały 

wskazówki typu “Idźcie tam, gdzie na rozstaju dróg stoją 
cztery krzyże", “Idźcie na zakupy",“Pomału do konfesjonału" 
albo “Rozwiążcie zagadkę i idźcie tam gdzie pokieruje was 
rozwiązanie". Zadania czekające uczestników były 
wymyślne i ciekawe.
Wygrała drużyna, która ukończył grę w najkrótszym czasie, 

a była nią reprezentacja Urzędu Gminy Biała Podlaska, 
w skład której weszli Renata Janowska, Konrad Gąsiorowski 
i Szczepan Baczkura. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
medale, a laureaci trzech pierwszych miejsc nagrody 
rzeczowe. Na zakończenie imprezy odbyła się wspólna 
biesiada przy ognisku. Zdaniem uczestników była to 
wspaniała forma rekreacji, integrującej lokalną społeczność. 
Towarzyszyła im moc pozytywnych wrażeń. (a)
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Święto niepodległości to wyjątkowa karta w narodowym 
kalendarzu. Napawa rodaków radością i wdzięcznością 
wobec przodków, którzy nie szczędzili wyjątkowych starań, 
ani daniny krwi w walce o wymarzoną wolność. Ojczyzna 
kojarzy się dziś z łańcuchem złożonym z ogniw wielu 
pokoleń. W podniosły sposób próbujemy oddać im cześć 
przez podtrzymywanie patriotycznych tradycji. 

9 listopada w klubie kultury GOK w Perkowicach miała 
miejsce uroczysta wieczornica, przygotowana przez zespól 
śpiewaczy Kalina i Gminny Ośrodek Kultury. Uczestniczyło 
w niej pięciu wykonawców: wspomniana Kalina z Perkowic, 
Macierz z Ortela Królewskiego, Lewkowianie z Dokudowa, 
Sitniczanie z Sitnika oraz Kaczeńce z Czosnówki. Przed 
kilkudziesięcioosobowym audytorium przedstawili oni 
20 pieśni patriotycznych, od powstańczych przez legionowe 
i partyzanckie do wojskowych. Repertuar był tak dobrany, 
że żadna z pieśni nie powtórzyła się. Doniośle zabrzmiały 
dobrze znane słuchaczom utwory: "Pierwsza Kadrowa", 

"Legiony to", "Jak to na wojence ładnie", "Szara piechota", 
"Przybyli ułani pod okienko", "Ojczyzno ma" i inne. I choć 
każda melodia liczyła kilkadziesiąt lat, w nowym wykonaniu 
chwytała za serce. Koncert oklaskiwali przedstawiciele władz 
samorządowych z wójtem gminy Wiesławem Panasiukiem, 
radni gminni i powiatowi, strażacy i mieszkańcy Perkowic.

Patriotyczna wieczornica w Perkowicach zbiegła się 

w czasie z 10-leciem współpracy Kaliny z kierownikiem 
muzycznym i akompaniatorem Andrzejem Rządkowskim. 
Wdzięczni śpiewacy przygotowali mu okolicznościowy tort, 
gorące podziękowania i kwiaty. Wzruszony muzyk zagrał na 
bis dwa utwory Fryderyka Chopina, które tak bardzo ukochał 
wspaniały pianista i gorący orędownik niepodległości 
dla Polski Ignacy Paderewski. Były to: "Nokturn cis mol" 
i "Fantazja Importu". Publiczność przyjęła je burzliwymi 
owacjami. Po koncercie gospodynie ze Stowarzyszenia 
"Smaki Perkowic" zaprosiły uczestników i gości do suto 
zastawionych stołów. (g)

Patriotyczna wieczornica w Perkowicach

„Kiedy myślę Ojczyzna, szukam drogi biegnącej w każdym z nas" to hasło przewodnie wieczornicy zorganizowanej 
11 listopada br. w odświętnie udekorowanej hali sportowej Szkoły Podstawowej w Ciciborze Dużym. Towarzyszyły jej 
pierwsze Gminne Patriotyczne Prezentacje Wokalne. Uczestniczyło w nich 11 reprezentantów gminnych Szkół 
Podstawowych, dziecięcy zespół taneczny 
Jagódki oraz grupa wokalna Zorza z Cicibora 
Dużego. Uroczystość rozpoczął wójt Wiesław 
Panasiuk, przypominając kręte drogi wiodą-
ce ku niepodległości Polski, bohaterstwo 
i ogromną daninę krwi przodków walczących 
z bronią w ręku o niezawisłość Ojczyzny. 
Wypowiedział się też ks. proboszcz Wojciech 
Majewski, który podkreślił jak ważnym 
elementem narodowego bytu jest wiara 
w Boga. 

Prezentacje wokalne pieśni patriotycznych 
z różnych okresów przedzielane były fragmen-
tami filmów dokumentalnych, obrazujących obchody Święta Niepodległości w różnych okresach, od dwudziestolecia 
międzywojennego do roku 1989, kiedy to decyzją Sejmu RP przywrócono narodowi to wymowne i radosne święto. 
Wójt Wiesław Panasiuk uhonorował statuetkami i dyplomami uczestników pierwszych prezentacji gminnych. Otrzymali je: 
Weronika Trojak i Kamil Głowacki z Ortela Książęcego Drugiego, Elżbieta Doroszuk i Wiktoria Goździołko z grupą 
wokalną z Cicibora Dużego, zespół wokalny ze Styrzyńca, Amelia Głowacka i Alicja Jaroć z Sitnika, Aleksandra 
Sucharzewska z Hruda, Wiktoria Szczepanowska ze Sławacinka Starego oraz Lena Kapszukiewicz i Aleksandra 
Wołowik z Grabanowa. Wieczornicę zakończyło wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i legionowych. (g)

Patriotyczna wieczornica w Ciciborze Dużym
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Strażacy z jednostki OSP w Sławacinku Starym dysponują 
coraz lepszym sprzętem ratowniczym. 9 października 
podpisano kolejną umowę, dzięki której jednostka wzbogaci 
się o przyczepkę do transportu sprzętu gaśniczego.

Jednostka ze Sławacinka Starego, skupiająca wraz 
z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą 70 osób należy 
do najbardziej sprawnych 
w gminie Biała Podlaska, co 
potwierdzają wyniki gminnych 
zawodów sportowo-pożarni-
czych. Jako jedna z czterech 
w gmin ie  w łączona jes t 
d o  K r a j o w e g o  S y s t e m u 
Ratowniczo - Gaśniczego, co 
sprawia, że blisko 70 razy 
w roku wyjeżdża do akcji 
ratowniczych, wspomagając 
funkcjonariuszy Państwowej 
Straży Pożarnej.
- Utrzymanie jednostek OSP 
należy do zadań własnych 
gminy i co roku przeznaczamy na ten cel znaczne kwoty. 
Dzięki temu wszystkie jednostki są zmotoryzowane 
i wyposażone w sprzęt umożliwiający niesienie pomocy 

poszkodowanym w pożarach czy klęskach żywiołowych. 
Najlepszym wyposażeniem dysponują jednostki zrzeszone 
w KSRG. Staramy się je wspomagać w zakupie coraz to 
nowych urządzeń, choć koszty ich są bardzo wysokie. 
Czasem próbujemy korzystać z dotacji zewnętrznych. Dość 
powiedzieć, że jednostka OSP ze Sławacinka Starego 
otrzymała w ub. roku urządzenia firmy Lucas przydatne 
w ratownictwie technicznym na drogach oraz defibrylator 
niezbędny przy udzielaniu pierwszej pomocy poszko-
dowanym. Sprzęt wartości 70 tys. zł możliwy był do 
zakupienia dzięki Funduszowi Sprawiedliwości – informuje 
prezes ZG ZOSP, zarazem wójt Wiesław Panasiuk.
We wrześniu br. jednostka ta złożyła wniosek do Ministerstwa 
Sprawiedliwości o dotację na zakup przyczepki do transportu 
sprzętu gaśniczego. Na odzew nie trzeba było długo czekać. 
9 października druhów ze Sławacinka odwiedził wiceminister 
sprawiedliwości Marcin Romanowski. W obecności 22 osób 
podpisał z wójtem Wiesławem Panasiukiem i skarbnikiem 
gminy Krzysztofem Radzikowskim umowę, dzięki której 

jednostka otrzyma 20 tys. 200 zł na zakup wymarzonej 
przyczepki. Rozmawiano też o możliwości dodatkowych 
dotacji na poprawę bazy sprzętowej strażaków. (g)

28 października, miało miejsce ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Uśmiechnięte twarze głównych bohaterów ubranych 
w stroje galowe, wywoływały radość wszystkich zebranych. Rodzice najmłodszych uczniów z dumą patrzyli, jak ich 
pociechy ślubują na sztandar szkoły. Pasowanych 
zostało dziesięcioro dzieci. Pierwszoklasiści pod 
czujnym okiem wychowawczyni Joanny Panasiuk 
zaprezentowal i  ar tystyczne umiejętności . 
Recytowali, śpiewali oraz rozwiązywali zadania bez 
większej tremy, za co nagrodzeni byli ogromnymi 
brawami. Następnie przed całą szkołą i w obecności 
pocztu sztandarowego dzieci uroczyście złożyły 
ślubowanie. Dyrektor Jacek Kisiel życzył dzieciom 
sukcesów oraz dużo radości w każdym dniu nauki. 
Podkreślał przede wszystkim, że środowisko 
szkolne, do którego poprzez pasowanie zostali 
włączeni, jest najbardziej przyjazne ze wszystkich 
szkół na świecie. "Czujcie się tu bezpiecznie. Grono 
pedagogiczne oraz wasi starsi szkolni koledzy będą 
o was dbać i służyć wam pomocą". Następnie 
pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki od rodziców i uczniów z klasy II. Po uroczystości dzieci 
wraz z rodzicami udały się do swojej klasy na słodki poczęstunek. 28 października br. stał się pamiętnym dniem w życiu 
uczniów klasy pierwszej. Od tego momentu pierwszoklasiści nabyli nie tylko prawa, ale i obowiązki ucznia. (a)

Szkoła Podstawowa w Hrudzie
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30 października  br. od rana w szkole panowała świąteczna 
atmosfera. Uczniowie z klas pierwszych ubrani w stroje 
galowe, piękna dekoracja sali gimnastycznej, gotowy sprzęt 
nagłaśniający. Wszystko zaś po to, aby ślubowanie 
pierwszaków wypadło najbardziej efektownie.

Święto pierwszoklasistów połączono z obchodami dnia 
patronki szkoły Wandy Chotomskiej. 

Wychowawczyni klasy I. Natalia Sałamatow gorąco 
powitała nauczycieli, rodziców, krewnych i uczniów. Potem 
głos oddała dzieciom. Zanim zostali przyjęci do grona 
społeczności szkolnej, zaprezentowali czego się w ciągu 
dwóch miesięcy nauczyli. Przywitała ich na scenie patronka 
Wanda Chotomska, którą zagrała uczennica klasy VII Klara 
Mirończuk. Ponieważ do tej uroczystości pierwszaki 
przygotowywali się od początku roku szkolnego, a siedmioro 
z nich wytrwale uczyło się tekstów wierszy Wandy 
Chotomskiej oraz piosenek, występ był wspaniały i został 
nagrodzony gromkimi brawami.

Uczniowie z pozostałych klas włączyli się do prezentacji 

wierszy patronki, a uczennice z klasy VII i VIII wykonały 
taniec do muzyki F.Chopina. 

Po zakończeniu części artystycznej dyrektor Emilia 
Kisielewska oficjalnie przyjęła uczniów z klasy I do grona 
społeczności szkolnej. W niezwykle podniosłej atmosferze, 
przed pocztem sztandarowym pierwszoklasiści ślubowali 
być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, 
a swoim zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom 
i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania dyrektor dokonała 
symbolicznego pasowania na ucznia. Dotykając piórem, jak 
czarodziejską różdżką ramion swoich wychowanków, 
mówiła: "Pasuję cię na ucznia Szkoły Podstawowej w Ortelu 
Książęcym".

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Wojciech 
Mirończuk, życzył uczniom z klasy I sukcesów w nauce oraz 

zapewniał o pomocy i opiece starszych kolegów w szkole 
i poza nią. Do życzeń dołączyli się zaproszeni goście. 
Rodzice również pamiętali o swoich dzieciach i zorganizowali 
"słodkie przyjęcie". Ten dzień na długo zostanie pierwszakom 
w pamięci. (a)

Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym Drugim

W punkcie przedszkolnym miało miejsce uroczyste 
pasowanie na przedszkolaka. Z tej okazji grupa trzylatków 
pod opieką swoich wychowawczyń: Magdaleny Jaszczuk 
i Dominiki Zub po raz pierwszy wystąpiła prezentując 

przygotowaną wcześniej część artystyczną. Uroczystość 
odbyła się 30 października br. Był to wyjątkowy dzień dla 
przedszkolaków. Mogły zaprezentować umiejętności przed 
zgromadzoną publicznością. Wśród niej nie zabrakło 

rodziców, rodzeństwa trzylatków, delegacji ze starszych grup 
przedszkolnych z wychowawcą Barbarą Panasiuk oraz 
dyrektora Gustawa Jakimiuka. Odświętnie ubrane maluchy, 
najpierw zaśpiewały piosenkę, wyrecytowały wiersze, 

zatańczyły, a później uroczyście 
ś l u b o w a ł y  b y ć  d o b r y m i 
i grzecznymi przedszkolakami. 
Całości dopełnił dyrektor, który 
" z a c z a r o w a n y m "  o ł ó w k i e m 
pasował  każdego malucha, 
g r a t u l u j ą c  m u  i  w r ę c z a j ą c 
pamiątkowy dyplom. Mali artyści 
spisali się, za co zostali nagrodze-
n i  g r o m k i m i  b r a w a m i  o r a z 
upominkami przygotowanymi 
p r zez  rodz i ców.  Ko leżank i 
i  koledzy ze starszych grup 
przedszkolnych również przeka-
zały na ręce wychowawczyń 
słodkości. Na koniec uroczystości 
przedszkolaki czekała jeszcze 
jedna niespodzianka w postaci 

pysznego poczęstunku. Życzymy milusińskim i ich rodzicom 
dalszych sukcesów oraz samych radosnych chwil 
spędzonych w przedszkolu. (a)

Szkoła Podstawowa w Sworach
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14 października to bardzo ważny dzień dla edukacji narodu. 
Święto, które zachęca do refleksji, do zastanowienia się nad 
wartością nauki dla każdego człowieka. Dopiero od 101 lat 
każde polskie dziecko, także dziecko wiejskie, ma dostęp 
do powszechnej edukacji, wcześniej tak podstawowe 

umiejętności jak czytanie i pisanie dla wielu nie były 
o s i ą g a l n e .  B r a k  t y c h  u m i e j ę t n o ś c i  n a z y w a n o 
analfabetyzmem. Przed laty panował on powszechnie. 
14 października jest też od 21 lat świętem patronki szkoły 
Janiny Porazińskiej. Dyrektor Bogumiła Chodun 
serdecznie przywitała przybyłych na uroczystą akademię 
nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, uczniów 
i rodziców. Zwróciła uwagę na bardzo ważną dla 
społeczeństwa pracę nauczycieli. Pracę, która jeśli jest 
właściwie wykonywana, można nazwać powołaniem, 
posłannictwem. Jest to zawód wymagający poświecenia, 
wnikliwości, twórczego traktowania zarówno procesu 
lekcyjnego, jak i każdego dziecka, ucznia. Zawód, w którym 
nie może realizować się ktoś, kto nie kocha swoich uczniów, 
kto nie czuje się odpowiedzialny za ich przyszłość, kto nie 

potrzebuje działania społecznego. Dyrektor wyraziła swoją 
wdzięczność pracownikom szkoły za działania na rzecz jej 
dobra. Złożyła wszystkim życzenia zdrowia i wytrwałości, 
samorealizacji zapewniającej satysfakcję, dobrej współpra-
cy, szacunku i uznania ze strony wychowanków i ich 

rodziców, docenienia przez władze oświatowe i samo-
rządowe. Przyznała nagrody pieniężne nauczycielom 
zasłużonym dla uczniów i szkoły. Otrzymali je: 
Mirosława Dani lewicz ,  Anna Abramowska 
i Agnieszka Kakietek. Uznanie zyskała także Elżbieta 
Koleśnik oraz pracownicy niepedagogiczni, bez 
poświecenia, których szkoła nie mogłaby prawidłowo 
funkcjonować: Mariola Kozłowska, Urszula Nożyk 
i  Ireneusz Olszewski. W części artystycznej 
umiejętności recytatorskie zaprezentowali zwycięzcy 
konkursu recytatorskiego twórczości  Janiny 
Porazińskiej przygotowanego i przeprowadzonego 
kilka dni wcześniej przez Mirosławę Danilewicz. 
Piętnaścioro uczniów przepięknie i emocjonalnie 
przedstawiło najpiękniejsze wiersze patronki, a wśród 
nich zwycięzcy: Katarzyna Bebkiewicz i Wojciech 
Raczkowski - Mochnacz (oddział przedszkolny), 
Weronika Widłak (uczniowie klas I-III) i Anna 
Węgrzyniak (uczniowie klas IV - VIII). Po recytatorach 
można było obejrzeć przedstawienie przygotowane 

przez uczniów z różnych klas i przedszkolaków z punktu 
przedszkolnego. Były wzruszające wiersze i życzenia, 
a także akcenty humorystyczne: parafraza wiersza "Pan 
Kotek był chory" przedstawiającego bolączki współczesnego 
nauczyciela, wystąpienie uczniów lizusów, uczniów 
zbuntowanych, uczniów filozofujących i poszukujących 
swojego miejsca w życiu, rodziców zatroskanych o swoje 
dzieci. Część artystyczną przygotowały: Agnieszka 
Kakietek  i  Dorota Perchaluk  z  pomocą Anny 
Abramowskiej i Tomasza Micha. 
Wzruszającym akcentem uroczystości były kwiaty 

ofiarowane przez wdzięcznych wychowanków bohaterom 
tego dnia. Słodki poczęstunek przygotowały mamy z Rady 
Rodziców.  (a)

Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu

Polskie Towarzystwo Astronomiczne prowadzi projekt 
"Astronom w każdej szkole". Nauczycielki Anna Gryta 
i Ewa Szendel zgłosiły do niego ortelską szkołę. Została 
ona wybrana spośród 1500 zgłoszonych placówek 
oświatowych z Polski. W ramach tej akcji 29 października 
br. z uczniami spotkali się: prof. dr. hab. Andrzej Sołtan 
z Centrum Astronomicznego Polskiej Akademii Nauk i dr. 
hab. Małgorzata Królikowska-Sołtan z Centrum Badań 
Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Wygłosili oni 
ciekawe prelekcje dla młodszych i starszych uczniów. 
Odpowiadali na ich pytania dotyczące zawodu astrono-
ma i jego codziennej pracy. Szkoła otrzymała materiały 
i gadżety astronomiczne pomocne przy prowadzeniu 
lekcji lub zajęć pozalekcyjnych. Odbyło się również 
spotkanie z nauczycielami i prezentacja astronomicz-
nych projektów skierowanych do szkół. Spotkanie na 
żywo z naukowcami badającymi zagadki wszechświata 
bywa inspiracją dla uczniów do zainteresowania się jedną 
z dziedzin nauki lub techniki. (a)

Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym Drugim
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W tym roku po raz pierwszy uczniowie przyłączyli się do 
ogólnopolskiej kampanii "BohaterON – włącz historię!"  Jej 

celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników 
powstania warszawskiego. Inicjatorką pomysłu i szkolnym 
koordynatorem została nauczycielka historii Helena 
Bielecka, która wprowadziła dzieci w tematykę powstania 
warszawskiego. Chętni uczniowie wykonali laurki dla 
powstańców. Dzieci z punktu przedszkolnego i klas 
początkowych pracowali pod opieką swoich nauczycieli: 
Anny Gryty, Doroty Siłakiewicz, Natalii Sałamatow. Starsi 
uczniowie prace przygotowywali na kółku plastycznym pod 
kierunkiem Katarzyny Kędziory oraz w domu. Łącznie  
wykonano 43 laurki, które dotrą do warszawskich 
powstańców. Prace były różnorodne, pomysłowe 
i oryginalne. Bardzo trudno było wyłonić tylko trzy, 
przeznaczone do konkursu na najpiękniejszą kartkę. Mamy 

nadzieję, że akcja na dobre zagości w naszej szkole 
w kolejnych odsłonach. 
Nasi uczniowie włączyli się też w akcję Ministerstwa 

Edukacji Narodowej "Szkoła pamięta". Celem tej inicjatywy 
jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci 
oraz wydarzenia. Uczniowie starszych klas pod kierunkiem 
katechetów Jadwigi Czemierowskiej i ks. Bogusława 
Michalaka uporządkowali bezimienne żołnierskie groby. 
Młodsze dzieci pod opieką wychowawców: Doroty 
Siłakiewicz, Bożeny Micewicz, Heleny Bieleckiej 

przystroiły je kwiatami i zapaliły znicze. Chętni uczniowie 
z klas V - VIII samodzielnie lub pod opieką nauczycielki 
historii uporządkowali zapomniane w okolicy groby, 
m.in. grób uczestnika walk pod Monte Cassino na cmentarzu 
w Ortelu Królewskim i obelisk upamiętniający poległych 
i pomordowanych żołnierzy AK - WiN V Rejonu Obwodu Biała 
Podlaska. Dzieci wrócą tu jeszcze przed świętem odzyskania 
niepodległości, aby pokazać że pamiętają. (a)

Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym Drugim

1 października br. dzieci z oddziału przedszkolnego, 
uczestniczyły w zajęciach bibliotecznych, przygo-
towanych w klubie kultury GOK w Hrudzie. Tematem 
zajęć były ptaki, te znane i mniej znane dzieciom. 
Wstępem do zajęć była rozmowa o ptakach 
w zapamiętanym wierszu, bajce albo baśni. Dzieci miały 
okazje poznać ciekawostki o ptakach (z literatury 
dziecięcej) i zapoznać się z sylwetkami ptaków, 
oglądając zdjęcia w albumach i ilustracje w książkach. 
Bardzo aktywnie uczestniczyły w rozwiązywaniu 
zagadek o ptakach - dźwiękowych, słownych 
i obrazkowych.  

Na zakończenie spotkania Agnieszka Demidowicz 
przygotowała dla dzieci wiersz Juliana Tuwima 
"Spóźniony słowik". Po wysłuchaniu recytacji, dzieci 
przystąpiły ochoczo do wykonania pracy plastyczno – 
technicznej "Słowik" (kolorowały elementy, wiązały 
pętelki z włóczki, przyklejały elementy według wzoru). 
Bardzo dziękujemy Agnieszce za zaproszenie 
i wyjątkowe zajęcia. Dzieciom tak bardzo spodobały się 
zajęcia biblioteczne i plastyczno – techniczne, że już 
cieszą się na umówione, kolejne spotkanie. (a)

Szkoła Podstawowa w Hrudzie
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15 października był w grabanowskiej szkole dniem 
wyjątkowym. Podobnie jak w latach poprzednich 
obchodzono święto patronów – 30. Poleskiej Dywizji 
Piechoty Armii Krajowej, która złotymi zgłoskami zapisała się 

w historii II wojny światowej. Towarzyszyła mu podniosła 
atmosfera. Dla uczniów był to dzień wyjątkowy – prawdziwa 
lekcja historii i patriotyzmu. Odświętnie ubrani uczniowie od 
rana śpiewali pieśni patriotyczne, poznawali dzieje Ojczyzny, 
oglądając filmy o tematyce historycznej, wykonując flagi 
narodowe i symbole Polski Walczącej. O godzinie 12 miała 
miejsce uroczysta akademia, upamiętniająca 80. rocznicę 

wybuchu II wojny światowej. Uczestniczyli w niej specjalnie 
przybyli z tej okazji: Anna Zerynger, patron szkoły, Przemek 
Ranachowski, syn patrona szkoły oraz Krzysztof Sielutin, 
syn Stanisława Sielutina (patrona szkoły). Wysłuchali oni 

okolicznościowego montażu patriotycznego "Był taki czas", 
nawiązującego do okrutnych lat wojny i roli ludzi, którzy 
w obronie polskości oddawali młode życie. Akademia została 
przygotowana przez Justynę Szydłowską i Emilię Byszuk, 
zaś oprawę muzyczną przygotował Krzysztof Olesiejuk. 
Było podniośle i patriotycznie. Wzruszenie udzieliło się nie 
tylko gościom specjalnym szkoły. (a)

Szkoła Podstawowa w Grabanowie

Kilka razy w roku uczniowie podejmują działania 
związane z opieką nad miejscami pamięci narodowej. 
Tradycją stało się przynoszenie przez dzieci zniczy i kwiatów, 

z których w szkole powstają piękne, kolorowe wiązanki. 
Przed dniem Wszystkich Świętych uczniowie wraz 
z wychowawcami odwiedzają groby byłych pracowników 
i uczniów szkoły oraz pomniki bohaterów II wojny światowej. 
Wspólnie grabią opadłe, mokre liście, wyrywają chwasty, 
czyszczą pomniki, by następnie zapalić na nich światełko 

pamięci oraz złożyć zrobione przez siebie bukiety. Działania 
te, podejmowane przez dzieci i nauczycieli są najlepszą 
lekcją historii i patriotyzmu. Nie bez kozery szkoła  nosi 

zaszczytne imię Bohaterów II Wojny Światowej. Tu bowiem 
znajduje się kilkanaście pomników i nieodnalezionych do 
chwili obecnej grobów poległych patriotów, o których nasi 
wychowankowie nigdy nie zapominają. Opiekę nad 
pomnikami nadzorują: Ewa Dorosz i dyrektor Anna 
Maksymiuk. (a)

Szkoła Podstawowa z Woskrzenic Dużych



Str. 10 Nr 11

22 października po raz pierwszy w przedszkolu zorganizowane zostały zajęcia z sensoplastyki.
Dzieci miały jedno zadanie - robić, co chcą. Dlatego eksperymentowały z kolorami, poznawały, a zarazem doświadczały 

wielu bodźców. Ciekawe było, że korzystały tylko z produktów spożywczych, czyli: mąki, oleju, barwników, kasz, wody, 
aromatów naturalnych. 

Atutem zaś to, że podczas fantastycznej zabawy, dzieci 
stymulowały wszystkie zmysły. Jest to szalenie ważne dla 
rozwijającego się w pierwszych latach życia mózgu.

Taka wielozmysłowa stymulacja intensywnie wspomaga 
tworzenie powiązań między neuronami w mózgu. Nie od dziś 
wiadomo, że im więcej takich połączeń wytworzy się 
w dzieciństwie, tym sprawniej, szybciej i bardziej wydajnie będzie 
myślał młody (a później starszy) człowiek. Tutaj naprawdę można 
było puścić wodze fantazji i po prostu działać. Dzieci podpatrywały, 
naśladowały i współpracowały ze sobą, co dawało im ogromną 
radość. Korzyści dla dzieci wynikające z uczestniczenia 
w zajęciach są wielorakie. Dzieci uwalniały naturalną ekspresję, 
doskonaliły samodzielność, czerpały satysfakcję z kreatywnego 
działania i realizacji własnych pomysłów i poznawały nowe formy 
wyrazu. (a)

Przedszkole Samorządowe w Rakowiskach

Lepiej być przygotowanym, niż zaskoczonym. Z tego złożenia wyszli 
pomysłodawcy ewakuacji przeciwpożarowej budynku szkolnego, 
przeprowadzonej 30 października br. Działania strażaków były 
zapowiedziane, ale nauczyciele oraz pozostali pracownicy nie zostali 
poinformowani o terminie przeprowadzenia próbnej ewakuacji. 
Wszyscy postępowali zgodnie z wyznaczonym zakresem działań. 
Wyprowadzenie ludzi z budynku przebiegało bardzo sprawnie. 
W ciągu zaledwie 2 minut opuszczono wszystkie pomieszczenia, które 
pozostawiono otwarte (tzn. z pozostawionymi kluczami w zamkach) 
i udostępnione do sprawdzenia. Wszystkie osoby przebywające 
w szkole opuściły budynek bezpośrednio po alarmowym sygnale 
dźwiękowym. Ewakuowano na zewnątrz 46 uczniów oraz 16 dorosłych 
osób (nauczyciele i obsługa). Akcja przebiegała sprawnie i bez paniki. 
Przebieg próbnej ewakuacji można uznać za udany. Szkoła jest 
przygotowana do opuszczenia placówki w razie zagrożenia. (a)

Szkoła Podstawowa w Sitniku

2 października br. punkt przedszkolny 
o d w i e d z i ł a  P a u l i n a  Wo j s i a t ,  m a m a 
przedszkolaków, z zawodu pielęgniarka. 
Podczas spotkania dzieci miały okazję 
dowiedzieć się więcej o trudnym zawodzie, 
pokonać lęk przed zabiegami medycznymi, 
a przede wszystkim wzbogacić i utrwalić 
wiadomości na temat sposobów dbania 
o zdrowie. Pielęgniarka przypomniała dzieciom, 
jak ubierać się stosownie do pogody, jak 
właściwie się odżywiać oraz jak zachować 
zasady higieny i zdrowego stylu życia. Pani 
Paulina zademonstrowała dzieciom niektóre 
proste zabiegi, np. prawidłowe bandażowanie 
palca, ręki, głowy, czy mierzenie ciśnienia. 
Przygotowała też  dla przedszkolaków prezent 
w postaci pożywnych jabłek. Na zakończenie 
milusińscy wręczyli jej pamiątkowy dyplom 
z podziękowaniem. (a)

Szkoła Podstawowa w Sworach
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Uczniowie pierwszej klasy złożyli 16 października ślubowanie na sztandar szkoły i zostali pasowani na uczniów. Dla całej 
społeczności szkolnej: uczniów klas starszych, nauczycieli, niepedagogicznych pracowników szkoły i rodziców, to bardzo 
ważny moment. Oto stali się oni świadkami wejścia do 
ponad stuletniej historii szkoły nowych uczniów. 
Pierwszoklasiści, ślubując, przyrzekli, że będą swoim 
postępowaniem dobrze świadczyć o szkole, dobrze 
traktować zarówno pracowników szkoły, jak i swoje 
koleżanki i kolegów, dbać o porządek w swojej klasie i na 
terenie szkolnym, starać się, aby ich oceny były jak 
najlepsze i na miarę ich możliwości. Dyrektor Bogumiła 
Chodun życzyła pierwszoklasistom, by potrafili dotrzymać 
słów złożonego ślubowania, a dzień ten był przez nich 
wspominany jako najważniejszy i najradośniejszy w życiu. 
Życzyła, by dzieciom zawsze dopisywało zdrowie i rośli na 
pociechę swoich rodziców. By zawsze chcieli przychodzić 
do szkoły, nie tylko jako do miejsca, w którym zdobywają 
nową wiedzę i umiejętności, ale też do miejsca, w którym 
mogą się stale wszechstronnie rozwijać; w którym 
nawiążą nowe znajomości i przyjaźnie, nauczą się działać nie tylko dla siebie, ale też dla innych. Część artystyczną 
przygotowali uczniowie klasy I i II pod opieką wychowawczyń: Agnieszki Wawryniuk i Izabeli Markowskiej. Były piosenki 
i życzenia, pokazujące, że przyszłość pierwszoklasistów w szkole może być całkiem pozytywna. Drugoklasiści, jako starsi 
i mocno już doświadczeni uczniowie, zachęcali młodszych kolegów do optymistycznego spojrzenia na naukę i szkołę. 
A wszystko w uroczystej i podniosłej, ale i sympatycznej, atmosferze. Nastrój niezwykłości tej chwili udzielił się wszystkim 
uczestniczącym w uroczystości. (a)

Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu

Zbliżające się Święto Zmarłych przypomniało dzieciom 
z oddziału przedszkolnego o konieczności odwiedzenia 

cmentarza. Udały się tam 25 października, by zapalić 
symboliczne znicze na mogiłach nieznanych żołnierzy. 
Nadarzyła się okazja do  patriotycznych zajęć w terenie. 
Dzieci w ciszy i zadumie postawiły płonące lampki przy 
wybranym przez siebie krzyżu. Oprócz symbolicznego 

światełka podarowały poległym żołnierzom modlitwę w ich 
intencji. Podczas pobytu na cmentarzu zdobyły mnóstwo 

ciekawych wiadomości na temat żołnierzy poległych podczas 
I wojny światowej. Dla najmłodszego pokolenia była to 
niezapomniana podróż w czasie, a zarazem ciekawa lekcja 
historii. (a)

Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym Drugim

Czego się Jaś nauczy, to Jan będzie umiał. Opiekunowie przedszkolaków 
z Ortela Książęcego dbają o przygotowanie malców do samodzielności. 
10 października dzieci pod kierunkiem Doroty Siłakiewicz uczyły się 
przygotowywać kolorowe kanapki. Była to dla nich pyszna zabawa w młodego 
kucharza. Każda kanapka była smacznie przyrządzona. Niektóre z nich miały 
nawet oczy i buzie. Po takiej zabawie dzieci stwierdziły, że będą umiały zrobić 
miłą niespodziankę  rodzicom. (a)

Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym Drugim
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W sobotnie popołudnie 5 października w pracowni 
kulinariów regionalnych w Perkowicach dokonano 
podsumowania konkursu "Pachnąca spiżarnia babci – zioła, 
konfitury i kiszonki". Konkurs stanowił finał projektu o tej 
samej nazwie, realizowanego z dziećmi podczas wakacji. 
Prowadziły  go członkinie Stowarzyszenia "Smaki Perkowic". 
Zainteresowane uczestnictwem w projekcie dzieci i młodzież 
poznawały dawne przepisy na przetwory. Uczyły się też jak je 
przygotować, by miały zadowalające walory smakowe. 

Wyjeżdżały więc do ogrodów ziołowych w Kodniu, aby 
poznać zioła i ich szerokie zastosowanie w kuchni. Konkurs 
był podsumowaniem pracy dzieci, ale również mogły wziąć 
w nim udział dorośli z gminy Biała Podlaska.

Do konkursu przystąpiły 23 osoby, a do oceny jury 
zgłoszono 32 produkty w 2 kategoriach.                                               

W kategorii przetwory wytrawne nagrody przyznano 
6 osobom. W gronie dzieci i młodzieży do lat 15 otrzymali je: 
Gabriela Bebkiewicz za buraczki z papryką, Zofia Panecka 
za paprykę słodko – kwaśną oraz Łukasz Łukasiak za 
chrupiące warzywa. W grupie młodzieży od 16 lat oraz 
dorosłych najwyżej oceniona została Katarzyna Klepacka 

za ogórki kiszone. Druga nagroda przypadła Mariannie 
Gurynowicz za koreczki, zaś trzecia Marii Kalinowskiej za 
sok pomidorowy.

W drugiej kategorii przetwory słodkie na nagrody 
zasłużyło 6 osób, a 3 otrzymały wyróżnienia. W grupie dzieci 
i młodzieży do lat 15 pierwszą nagrodę zdobył Jakub 
Sadowski za dżem truskawkowy. Druga nagroda trafiła do 
Mikołaja Siliwoniuka za sok aroniowy, a trzecia do Kamili 
Kaliszuk za powidła z czarnej porzeczki.

W grupie młodzieży od lat 16 i dorosłych pierwszą nagrodę 
zdobyła Nadia Smarzewska za sok brzozowy. Drugą 
nagrodę otrzymała Izabela Kalich za dżem z czarnej 
porzeczki, a trzecią Henryka Arseniuk za dżem z jeżyn 
leśnych. Wyróżnienia otrzymali: Wiktoria Łukasiak, Natalia 
Paszkiewicz, Regina Krawczak i Danuta Bandzerewicz.

Kulinarne spotkanie w Perkowicach, które było też małym 
jubileuszem istnienia "Smaków Perkowic", nie obyło się bez 
występów. Kapela Caravana zagrała swoje szlagiery. 
Zaśpiewał zespół Lewkowianie z Dokudowa, a młodzieżowa 
grupa teatralna z Perkowic przedstawiła obrzęd szatkowania 
kapusty. Na wszystkich czekał słodki poczęstunek. (a)                                                                                                          

Podczas koncertu zorganizowanego 13 czerwca br. przez 
Zespół Szkól Muzycznych im. F. Chopina w Białej Podlaskiej, 

odbyła się licytacja na rzecz Kamila Janika, walczącego 
z nowotworem mózgu. Państwo Renata i Jarosław 
Tarasiukowie wylicytowali wówczas dwa koncerty kwintetu 
smyczkowego, składającego się z nauczycieli ZSM (jeden 
z nich postanowili podarować dzieciom). 

Na pierwszy koncert, zorganizowany 30 października br. 
zostali zaproszeni uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Sworach (klasy 5a, 5b i 7) oraz klasa 6a i 6b Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Białej Podlaskiej. W sali koncertowej 

ZSM przywitali ich nauczyciele, członkowie zespołu 
kameralnego oraz piątka uczniów szkoły muzycznej. Kwintet 
smyczkowy składa się z muzyków, grających na: skrzypcach, 
altówce, wiolonczeli i kontrabasie. Podczas koncertu 

uczniowie usłyszeli muzykę poważną, ludową, filmową oraz 
rozrywkową. Przed każdym z utworów alcistka M. Kalisz 
opowiadała o historii jego powstania. Usłyszano także krótki 
opis instrumentów, na których grali muzycy. Ciekawym 
akcentem był taniec V. Druliak z kontrabasem. Nie można 
pominąć występu uczniów ZSM, którzy grając solo (na 
fortepianie i skrzypcach) zaprezentowali spore umiejętności. 
Koncert się wszystkim podobał. Artyści zostali nagrodzeni 
owacjami na stojąco oraz bukietami kwiatów. (a)

Szkoła Podstawowa w Sworach
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16 października br. przypadła kolejna rocznica wyboru 
kardynała Karola Wojtyły na papieża. Tego dnia 
obchodzono w kraju, a także wielu szkołach Dzień Papieski. 

Społeczność szkoły z Hruda łącznie z gronem pedago-
gicznym ubrała się w barwy papieskie. Każdy miał na sobie 
żółty, biały lub błękitny element. Uczniowie klasy III i klas 
V-VIII mogli wykazać się wiedzą na temat życia Jana Pawła II 
w quizie przygotowanym i przeprowadzonym przez 
ks. Jarosława Grzelaka. Proboszcz przybliżył wcześniej 
sylwetkę wielkiego Polaka poprzez ciekawą prezentację 

multimedialną o Janie Pawle II. Quiz wygrali uczniowie klasy 
VIII Paweł Koroluk i Marcin Chełstowski. Wszyscy 
uczestnicy quizu zostali nagrodzeni. Kolejnym punktem 

naszego spotkania było wspólne śpiewanie ukochanych 
pieśni Jana Pawła II "Barki" i "Abba Ojcze". Nieocenione 
okazało się wsparcie Katarzyny Nowosadzkiej. Wszyscy 
śpiewali z zaangażowaniem. Przydały się również flagi, które 
szczególnie spodobały się najmłodszym. Na koniec każdy 
uczeń przy wyjściu z sali zabrał ze sobą losowo wybrane 
słowa naszego wspaniałego Jana Pawła II, by móc je 
rozważyć i zapamiętać. (a)

Szkoła Podstawowa w Hrudzie

24 października br. w Przedszkolu Samorządowym miała 
miejsce próbna ewakuacja wychowanków z udziałem 

funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Tego dnia 
wielką atrakcją była ich obecność w gronie najmłodszych. 
Dzieci miały sposobność zobaczenia z bliska wyposażenia 
wozu strażackiego. Zadaniem pracowników przedszkola 
oraz dzieci było jak najszybsze udanie się w miejsce 

zbiórki do ewakuacji. Akacja przebiegła wyjątkowo szybko 
i sprawnie. Przedszkolaki spisały się na medal, postępując 

według wskazówek nauczycielek. Po opuszczeniu budynku, 
strażacy opowiedzieli dzieciom o swojej pracy i o zagro-
żeniach z nią związanych. Przedszkolaki utrwaliły numer 
alarmowy i dowiedziały się, jak postępować w sytuacji 
zagrożenia życia i zdrowia. (a)

Przedszkole Samorządowe w Rakowiskach

Społeczność szkolna z Grabanowa włączyła się aktywnie w akcję 
Ministerstwa Edukacji Narodowej "Szkoła pamięta". Jej celem było 
zorganizowanie działań upamiętniających ważne dla środowiska postaci 
oraz wydarzenia. Uczniowie z klasy VII wraz wychowawczynią Agatą 
Wiercińską nawiedzili pomnik upamiętniający Obrońców Ojczyzny 
w Wilczynie, zaś uczniowie z klasy III wraz z wychowawczynią 
Dorotą Woźny pojechali do Białej Podlaskiej, gdzie znajdują się groby 
patronów szkoły, żołnierzy 30. Poleskiej Dywizji Piechoty AK. 
Na ich mogiłach zapłonęły znicze. (a)

Szkoła Podstawowa w Grabanowie
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Uczniowie klas IV – VI wzięli udział w V ogólnopolskiej akcji 
"Noc bibliotek 2019" pod hasłem "Znajdźmy wspólny język".  
Styrzyniecka biblioteka szkolna była jedną z 1761 
zgłoszonych do akcji bibliotek w Polsce. "Noc bibliotek to 
wielkie święto bibliotek i czytania – ogólnopolska akcja 

w niekonwencjonalny sposób zachęcająca do korzystania 
z zasobów bibliotek jako najbardziej otwartych i dostępnych 
instytucji kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, miejsc 
wspólnych, łączących ludzi, lokalnych centrów żywej kultury 
i edukacji. W bibliotekach w całej Polsce czekają na 
czytelników specjalne wydarzenia - niecodzienne spotkania 
z literaturą i jej gwiazdami. Liczymy na to, że po poznaniu 
bibliotek tej wyjątkowej nocy, czytelnicy wrócą w dzień". Taką 
zachętę można przeczytać na stronie Centrum Edukacji 
Obywatelskiej, głównego organizatora akcji. Szkoła 
otrzymała paczkę z materiałami promocyjno - edukacyjnymi, 

w której znalazły się plakaty, książki i pamiątkowe 
zaproszenia. 5 października miłośnicy książek spotkali się 
o godzinie 16 w bibliotece szkolnej, by uczestniczyć 
w zajęciach promujących czytanie i książki. Najpierw 
biwakowicze obejrzeli film rodzinny "Ptyś i Bill", oparty na 

słynnym komiksie. Mały Ptyś przygarnia pieska ze 
schroniska. Pomiędzy nimi nawiązuje się pozytywna 
relacja i przyjaźń. Film w ciepły sposób uczył dzieci, jak 
można znaleźć wspólny język ze zwierzęciem i czerpać 
z tej relacji samo dobro. (Po zakończeniu akcji, 
w następnym tygodniu, chętni uczniowie mogli wziąć 
udział w konkursie plastycznym "Mój komiks", który był 
kontynuacją Nocy bibliotek). Potem odbyły się podchody 
biblioteczne. W całej szkole, w różnych zakamarkach, 
ukryte były zagadki związane ze szkołą i książkami. 
Trzy grupy uczestników, poszukując ich, wykazały się 
nie tylko szybkością, spostrzegawczością, ale i całkiem 
niezłą znajomością historii szkoły, jej wyposażenia 
i książek. Najszybsi otrzymali nagrody w postaci 
cukierków. Niestety, pogoda nie pozwoliła na spędzenie 
mi łego czasu przy ognisku i  k ie łbasce,  a le 
rekompensatę stanowiła kolacja w postaci pizzy. Jednak 
największą atrakcję stanowiło samo nocowanie 
w szkole, która wieczorową porą i nocą wygląda 
zupełnie inaczej niż za dnia. W takiej sytuacji przede 
wszystkim nie kojarzy się uczniom z nauką i obo-

wiązkami, lecz stanowi miłe miejsce do spędzenia miłego 
czasu z kolegami i koleżankami. Nocowanie dla uczniów 
zorganizowały panie: bibliotekarka Agnieszka Kakietek 
i Izabela Markowska. To było już drugie nocowanie w szkole. 
W zeszłym roku taką Noc mieli uczniowie klas najstarszych. 
Ponieważ nietypowa "Zielona szkoła" przypadła uczniom do 
gustu, nocowanie stanie się tradycją Szkoły Podstawowej 
w Styrzyńcu. Podczas akcji można było spojrzeć na 
bibliotekę szkolną innymi oczami, nie ucznia, który często 
niechętnie sięga po książkę, ale jak na miejsce, gdzie można 
się świetnie bawić i przeżyć przygody. (a)

Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu

Warto, aby rodzice zainteresowali się wyprawkami 
czyteln iczymi,  jakie czekają na przedszkolaków 
w bibliotekach Gminnego Ośrodka Kultury. Jeśli dziecko 
urodziło się w latach 2013 – 2016, w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Sitniku lub jednej z jej filii w Ciciborze Dużym, 
D o k u d o w i e ,  H r u d z i e ,  P e r k o w i c a c h ,  S w o r a c h , 
Woskrzenicach Dużych lub w Worońcu można odebrać 
bezpłatną 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. Organizatorzy kampanii 

chcą, 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 całym kraju 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 księgozbioru dziecięcego, Mały czytelnik 
otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie 
uhonorowany imiennym dyplomem 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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Rolniczy handel detaliczny (RHD) to handel detaliczny 
polegający na produkcji żywności pochodzącej w całości lub 
części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu 
działającego na rynku spożywczym i zbywaniu takiej 
żywności konsumentowi finalnemu lub do zakładów 
prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla 
konsumenta finalnego. 

Rolnicy zajmujący się lub podejmujący działalność 
w ramach rolniczego handlu detalicznego mogą skorzystać 
z pomocy finansowej na inwestycje związane z przetwa-
rzaniem produktów rolnych. Nabór wniosków na operacje 
typu "Przetwórstwo i marketing produktów rolnych" 
w ramach  poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwa-
rzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" 
zostanie przeprowadzony w terminie od 21 listopada 
do 20 grudnia 2019 r. 

Kto może ubiegać się o pomoc?
O pomoc mogą wnioskować rolnicy lub małżonkowie 

rolników, którzy: 
- wykonują lub podejmują działalność w zakresie 

przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych 
w ramach rolniczego handlu detalicznego; 
- podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy 

ustawy w pełnym zakresie;
- nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie 

pomocy;
- są zdolni do zrealizowania operacji oraz osiągnięcia 

i zachowania jej celu;
- posiadają numer identyfikacyjny nadany w trybie 

przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 
o przyznanie płatności.
Forma i wysokość pomocy
Pomoc jest udzielana w formie zwrotu części poniesionych 

kosztów. Refundacji podlegają koszty inwestycji poniesione 
przez beneficjenta, w wysokości do 50 proc.
kosztów kwalifikowanych. Pomoc przyznaje się i wypłaca 

do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu 
wynosi 100 tys. zł. Minimalna wysokość pomocy, którą 
można przyznać na realizację jednej operacji wynosi 
10 tys. zł.
Koszty kwalifikowalne
 Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się m.in. koszty:
1) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub 

remontu połączonego modernizacją, niezbędnych do 
wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń 
oraz wyposażenia:
- budynków, budowli wykorzystywanych do produkcji 

i magazynowania produktów rolnych,
- pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu 

posiłków i pomieszczeń gospodarczych służących do 
przechowywania produktów żywnościowych;
2) zakupu wraz z instalacją lub leasingu zakończonego 

przeniesieniem prawa własności: 
- maszyn lub urządzeń do magazynowania lub 

przygotowania produktów rolnych do przetwarzania, 
przetwarzania produktów rolnych oraz przygotowania do 

sprzedaży detalicznej;
- aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do 

sterowania procesem produkcji lub magazynowania;
- wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności 

w zakresie przetwarzana i zbywania przetworzonych 
produktów rolnych;
3) wdrożenia systemów zarządzania jakością;
4) rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu, 

nieprzekraczających ceny netto nabycia maszyn, urządzeń, 
aparatury pomiarowej, jeżeli przeniesienie własności tych 
rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, 
lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność 
końcową.

Do kosztów podlegających refundacji można zaliczyć 
również "koszty ogólne", tj.: koszty przygotowania 
dokumentacji technicznej operacji, koszty przygotowania 
biznesplanu (w wysokości do 5 tys. zł), koszty związane 
z kierowaniem robotami budowlanymi, koszty sprawowania 
nadzoru.

Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne 
uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 10% 
pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Miejsce i termin składania wniosków
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi 

załącznikami składa się w oddziale regionalnym Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze 
względu na miejsce realizacji operacji, w terminie 
ogłoszonym przez prezesa ARiMR.

Kolejność przysługiwania pomocy
O kolejności przysługiwania pomocy decydować będzie 

suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie 
kryteriów: 

- wiek wnioskodawcy – nie więcej niż 40 lat (3 pkt);
- inwestycje związane z ochroną środowiska lub 

przeciwdziałaniem zmianom klimatu (5 pkt);
- uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach 

jakości (3 pkt);
- operacje realizowane w gminach należących do 

powiatów o wysokim bezrobociu (maksymalnie 4 pkt);
- innowacyjność operacji (5 pkt);
- realizacja operacji w zakresie przetwarzania i zbywania 

wybranych produktów rolnych, spośród wskazanych 
w załącznikach do rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie 
maksymalnej i lości żywności zbywanej w ramach 
rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej 
dokumentowania (2 pkt).

Minimalna, wymagana ilość punktów wynosi 4. 
Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie 
inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub 
ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 określa Rozporządzenie 
ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5 października 2015 r. 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1581 ze zm.).    

Agnieszka Sęczyk

Doradztwo rolnicze



Już po raz trzeci Stowarzyszenie Przez Pryzmat 
i Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej przygotowały 
happening artystyczny "Dziady". 26 października impreza 

odbyła się w klubie kultury GOK w Hrudzie. Wzięło w niej 
udział kilkadziesiąt osób zainteresowanych wyjątkową 
atmosferą widowiska. "Dziady" w wydaniu aktorów 
z Pryzmatu stanowiły nawiązanie do starego, słowiańskie-
go obrzędu i uświadomienie, szczególnie młodszym 
pokoleniom, że to nie Halloween świętowali nasi 
przodkowie, a właśnie Dziady, czyli obrzęd zaduszny. Jego 
istotą było nawiązywanie relacji z duszami przodków, czyli 
dziadami. Wierzono wówczas, że tego dnia dusze naszych 

zmarłych przybywają na chwilę do miejsc, w których dawniej 
żyli. Celem działań obrzędowych było pozyskanie 
przychylności zmarłych, których uważano za opiekunów 

w sferze płodności i urodzaju. Nastrojowe spotkanie 
w Hrudzie było czasem zadumy nad rzeczami ostatecznymi 
i przyziemnymi, ale przy tym okazją do wspólnego 
biesiadowania. Z własnym programem wystąpił zespół 
śpiewaczy Sokotuchy. Wydarzenie miało charakter 
imprezy koszyczkowej. Dlatego organizatorzy zachęcali 
uczestników informując o wydarzeniu do zapełnienia stołów 
jadłem i napojami. Udana zabawa trwała do późnych godzin 
wieczornych. (g)

Pisaliśmy już kilkakrotnie na naszych łamach o aktorskiej 
pasji absolwentki I LO im. J. I. Kraszewskiego Moniki 
Mielnickiej. 19-latka na co dzień mieszka w Ciciborze 
Dużym, a w październiku rozpoczęła studia w Szkole 
Aktorskiej Agnieszki Pilaszewskiej ACTUPWARSAW. 
Tam pod okiem wybitnych profesorów będzie rozwijała swój 
warsztat.

Przygoda z intrygującym ją zawodem zaczęła się 
w ciciborskim gimnazjum od filmów amatorskich 
"Szkoła z przyszłością" i "Muzyczna zamieszka". Była 
w nich autorem scenariusza i reżyserem. Uczestniczyła 
w kampanii społecznej "Mój nauczyciel, mój autorytet". 
Potem w dwóch sztukach występowała z bialskim Teatrem 
Słowa. Pojawiła się też na planie filmu Andrzeja Wajdy 
"Powidoki" i trzech krótkometrażówkach. Niedawno 

otrzymała nagrodę w Łotwie za udział w filmie 
dokumentalnym Emilii Zielonki "Odbicie". To nie koniec 
dobrej passy entuzjastki sceny i filmu.

Na początku października można ją było zobaczyć na 
szklanym ekranie w serialu TVN "Na Wspólnej". Zagrała 
tam postać Poli Kamińskiej, nowej uczennicy w szkole 
Danki Ziemińskiej. Z pozoru cicha uczennica, skrywa 
w sobie wiele tajemnic, które sukcesywnie będzie ujawniać. 
– Jest to bardzo trudna i wymagająca rola. Mam do zagrania 
wachlarz emocji od smutku, rozpaczy i bezradności, aż do 
radości i spełnienia – mówi młoda aktorka. - Grając Polę 
używam całą gamę emocji, co jest bardzo ważne, by nie 
zaszufladkować się w jeden typ bohatera. Na pewno 
nie jest to pojedynczy epizod. Moją serialową mamą jest 
wybitna aktorka Aneta Teodorczuk-Perchuć. Cieszę się, 
że w moim wątku występują aktorzy, którzy reprezentują 
wysoki poziom zaawansowania w zawodzie. Jest mi 
niezmiernie miło, że dostałam kolejną szansę od losu. 
Nie wiem jak wypadłam, ale mam nadzieję, że będzie to 
kolejny sprawdzian moich umiejętności. Lubię uczyć się na 
błędach. W ostatnim czasie bardzo często przebywam na 
planie filmowym, co korzystnie wpływa na moją pamięć do 
tekstu. Czuję się coraz swobodniej i pewniej, a to jest 
najważniejsze, by czerpać radość, z tego co się robi – 
dodaje Monika.

Widzowie TV Puls wkrótce będą mogli ją zobaczyć 
w serialu "Lombard życie pod zastaw". To także ciekawa 
przygoda i kolejne doświadczenie. Zdjęcia kręcone były we 
Wrocławiu. Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy filmowe 
adeptki sztuki aktorskiej.(g)


