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Kalendarium
5 stycznia

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ciciborze Dużym 
wystawili Jasełka. W sali gimnastycznej zebrało się 
środowisko związane ze szkołą i zaproszeni na tę okazję 
goście. Uroczystość uświetnili obecnością m.in.: wójt gminy 
Wiesław Panasiuk z żoną Elżbietą, przewodniczący Rady 
Gminy Dariusz Plażuk, proboszcz parafii pw. św. Ojca Pio 
w Rakowiskach ks. Wojciech Majewski. Po rozpoczęciu 
spotkania kolędą "Gore gwiazda Jezusowi" w wykonaniu 
przedszkolaków oraz powitaniu gości przez dyrektora 
Sławomira Adacha i nauczycielkę Beatę Wereszko, 
wójt nawiązał do tradycji organizowania spotkań 
bożonarodzeniowych w gminie i złożył zebranym serdeczne 
życzenia noworoczne.

7 stycznia

Obradował Zarząd Gminny ZOSP. Ustalono zadania 
jednostek na 2020 r.

Tego samego dnia wójt Wiesław Panasiuk uczestniczył 
w spotkaniu noworocznym prezydenta miasta Biała 
Podlaska.

8 stycznia

Około dwustu osób gościło na dorocznym spotkaniu 
przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie, jakie odbyło się 
w Wyższym Seminarium Duchownym w Nowym Opolu. 
Wzięli w nim udział: samorządowcy, przedsiębiorcy, politycy 
i ludzie kultury. Spotkania takie odbywają się od osiemnastu 
lat i łączą element formacyjny z podziękowaniem za owocną 
współpracę z rozgłośnią Katolickiego Radia Podlasie. 
W spotkaniu uczestniczył wójt gminy Wiesław Panasiuk.

10 stycznia

Efektowną oprawę miała jubileuszowa impreza Starostwa 
Powiatowego w Białej Podlaskiej. Od 20 lat organizuje ono 
w początkach roku spotkania honorujące najaktywniejszych 
przedsiębiorców powiatu bialskiego. W tym roku ich liczba 
powiększyła się do stu. Przyznawane przez starostę 
statuetki są symbolem sukcesu i wiary we własne siły. 
Impreza zgromadziła 300 osób. Byli wśród nich: 
przedstawiciele władz powiatowych i miejskich, kapłani 
katoliccy i prawosławni, goście z Białorusi, Niemiec, Ukrainy 
i Litwy, radni powiatowi i miejscy, przedstawiciele służb 
mundurowych, dyrektorzy instytucji samorządowych, 
szefowie organów sprawiedliwości, dyrektorzy banków i firm 
brokerskich, wójtowie gmin i przedsiębiorcy. Był wśród nich 
wójt Wiesław Panasiuk. Laureatami tegorocznej edycji 
Dobre, bo Bialskie zostali: Firma Handlowo-Zaopatrzeniowa 
Agro-Handel w Polubiczach Wiejskich, Firma Handlowo-
Usługowa Łukasz Filipiuk w Międzyrzecu Podlaskim, 
Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich 
w Pratulinie, Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej oraz 
gmina Wisznice, zwycięzca konkursu "Gmina lider 
samorządności". Ponadto z okazji jubileuszu, starosta 
Mariusz Filipiuk i przewodniczący Rady Powiatu Mariusz 
Kiczyński wręczyli pięć złotych statuetek Dobre, bo Bialskie. 
Trafiły one do: Banku Spółdzielczego w Łomazach, 
laureata wyróżnienia za 2011 r., Muzeum Józefa Ignacego 
Kraszewskiego w Romanowie, laureata wyróżnienia 
za 2017 r., Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. 
w Białej Podlaskiej, laureata wyróżnienia za 2004 r., 
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego MIKA 
w Janowie Podlaskim, laureata wyróżnienia za 2005 r. 
oraz do Przedsiębiorstwa Wielobranżowego BIALBUD 
w Białej Podlaskiej, laureata wyróżnienia za 2012 r.

Tego samego dnia Komenda Miejska Państwowej 
Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej gościła laureatów 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Zapobiegajmy 
pożarom". Okazją było podsumowanie etapu powiatowego, 
w którym oceniano około sto nadesłanych prac z ośmiu 
Oddziałów Gminnych ZOSP RP i miasta Biała Podlaska. 
Jurorzy wyróżnili rysunek uczennicy klasy pierwszej Szkoły 
Podstawowej w Ortelu Książęcym Drugim Leny 
Babkiewicz. Została ona zakwalifikowana do etapu 
wojewódzkiego, który rozstrzygany będzie w Lublinie. Praca 
została wykonana pod kierunkiem Bożeny Micewicz. 
Gratulujemy laureatce i opiekunce.

13 stycznia

Przez dwa tygodnie instruktorzy Gminnego Ośrodka 
Kultury prowadzili w klubach i świetlicach wiejskich zajęcia 
z dziećmi i młodzieżą, przygotowane z okazji ferii. Więcej 
na ten temat na str. 11.

17 stycznia

W Komendzie Miejskiej Policji pożegnano odchodzącego 
na emeryturę po ponad 25 latach pracy komendanta 
mł. inspektora Grzegorza Pietrusika. Zastąpił go inspektor 
Wojciech Czapla, który wcześniej był komendantem 
powiatowym policji w Kraśniku i Puławach, a ostatnio 
naczelnikiem wydziału prewencji Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Lublinie. W uroczystości oprócz policjantów 
i pracowników bialskiej komendy uczestniczyli m.in. 
parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych 
z wójtem Wiesławem Panasiukiem, służby mundurowych 
i organizacji publicznych. Z tej okazjo dotychczasowy 
komendant Grzegorz Pietrusik wystosował do wójta gminy 
specjalny list z podziękowaniami za lata owocnej 
współpracy.

21 stycznia

W Szkole Podstawowej w Ciciborze Dużym miała miejsce 
pierwsza w tym roku, wyjazdowa sesja Rady Gminy Biała 
Podlaska. Wzięli w niej udział także sołtysi. Więcej na ten 
temat na str. 3.

30 stycznia

Wójt gminy Wiesław Panasiuk uczestniczył w integra-
cyjnym przeglądzie kolęd i widowisk jasełkowych, 
prezentowanych w Kozuli przez zespoły reprezentujące 
Domy Pomocy Społecznej z województwa lubelskiego. 
Na scenie wystąpiły zespoły z: Kozuli, Konstantynowa, 
Kostomłotów, Lublina, Międzylesia i Opola Lubelskiego,  
Udział w koncercie był emocjonujący dla uczestników 
i publiczności.

31 stycznia

W hali sportowej Szkoły Podstawowej w Sworach 
rozegrany został finał powiatu bialskiego w drużynowym 
tenisie stołowym dziewcząt i chłopców. Puchar starosty 
powiatu bialskiego Mariusza Filipiuka zdobyła w pięknym 
stylu drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej 
w Grabanowie  w składzie: Lena Romanowicz i Aleksandra 
Wołowik. Do rozgrywek przygotował je nauczyciel 
wf Grzegorz Biegajło. Trzecie miejsce zajęła drużyna 
ze Swór, przygotowana przez Monikę Kiryluk. W klasyfikacji 
chłopców trzecie miejsce zajęła drużyna z Hruda, 
przygotowana przez Roberta Hoduna. (g)

Informacja dla mieszkańców
Od bieżącego roku płatności za podatki i odbiór 

odpadów komunalnych należy dokonywać na 
indywidualne rachunki bankowe wskazane 
w  decyzjach  lub  pismach. (x)
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Informacyjny charakter miała pierwsza w tym roku, 
wyjazdowa sesja Rady Gminy Biała Podlaska, zwołana na 
21 stycznia w Ciciborze Dużym. Wzięli w niej udział także 
sołtysi. Obrady rozpoczęły się od wystąpienia Henryka 

Gmitruczuka, dyrektora Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego "Wody Polskie". Przedstawił on założenia 
rządowego planu przeciwdziałania suszy. Obejmuje on 
różnorodne działania, mające m.in. związek z modernizacją 
kanałów i cieków wodnych, a także powiększeniem 
pojemności zbiorników retencyjnych.  Nie przewiduje 
on, niestety w ciągu najbliższych lat, żadnych działań 
inwestycyjnych na rzece Krzna i jej dopływach, bo nie 
ma ponoć takiej potrzeby. Na niektórych ciekach 
zakłada się jedynie drobne modernizacje. W przy-
padku spadku poziomu wody w korytach rzek, istnieje 
możliwość jego zwiększenia przez spiętrzenia na 
istniejących jazach w: Puchaczach, Czosnówce, 
Kijowcu i Malowej Górze.  W ostatnich dwóch latach 
piętrzono wody rzek, ale nie Krzny. Zabieg zależy 
w dużej mierze od ilości opadów atmosferycznych. 
Znikoma ilość opadów w okresie tegorocznej zimy 
sprawia zbytnie wysuszenie gleb i jest złym 
prognostykiem dla rolników.  Zauważa się też spadek 
poziomu wód gruntowych w studniach głębinowych.

Zmiana ustawy o czystości i utrzymania porządku 
w gminach skłania do bezwzględnej segregacji 
odpadów komunalnych. Zasady odbioru śmieci 
omówił Krzysztof Kempka, inspektor ds. ochrony 
środowiska. Przedstawił on też założenia regulaminu 
utrzymania czystości i porządku w gminie. Od nowego roku 
pracownicy Gminnego Zakładu Komunalnego odbierać będą 
śmieci w czterech frakcjach; papier, szkło, tworzywa 
sztuczne i metale oraz odpady biodegradowalne. Dodatkowo 
przewidziany jest odbiór popiołu oraz plastikowych worków 
po nawozach sztucznych. Te ostatnie można bezpłatnie 
dostarczyć na składowisko GZK w Czosnówce.

Do segregacji odpadów potrzebne są oddzielne pojemniki 
i worki. W tzw. okresie przejściowym mogą być one 
w dowolnych kolorach, jeśli będą one miały oznaczenia na 
etykietach, informujących o zawartości pojemnika. GZK 
oferuje mieszkańcom zakup używanych pojemników 
w promocyjnej cenie 110 zł.

Skarbnik gminy Krzysztof Radzikowski zapoznał 
sołtysów z uchwałą budżetową na rok 2020. Zebranych 
szczególnie interesowały przyjęte zadania inwestycyjne, 

zwłaszcza drogowe. Jeśli premier przyzna gminie dotacje 
z programu budowy dróg samorządowych, a wszystko 
zapowiada, że nie są to oczekiwania na wyrost, samorząd 
wzbogaci się o kwotę 4,6 mln zł, przeznaczonych na 

utwardzanie dróg gminnych. Jednym 
z głównych zadań w tym zakresie ma być 
dokończenie budowy drogi prowadzącej 
ze Sławacinka Starego, przez Porosiuki 
do Styrzyńca i Sycyny. Natomiast wójt 
gminy Wiesław Panasiuk przedstawił 
swoje działania w przerwach między 
ses jami .  Wspomn ia ł  o  wydan iu 
odmownej decyzji o uwarunkowaniach 
środowiskowych dla 8 kurników we wsi 
Kamieniczne. Kurnik i ,  w których 
zamierzano hodować 600 tys. kurcząt 
w jednym rzucie, mają charakter hodowli 
przemysłowej, a nie zagrodowej. Wójt 
zapowiedział zmianę ewidencji gruntów 
i budynków mieszkalnych na wsiach. Na 
zlecenie starosty bialskiego, zadanie 
wykonywać będzie specjalistyczna firma 
z Krakowa.

W części roboczej radni jednogłośnie 
zatwierdzil i  poprawki w gminnym 

regulaminie utrzymania czystości i porządku. Były one 
konieczne na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez dział 
prawny Urzędu Wojewódzkiego. Przegłosowali też poprawki 
w uchwale dotyczącej ustalenia zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach 
chronionych i  noclegowniach. Radni  pozytywnie 
wypowiedzieli się na propozycję Czesława Pikacza, 
gminnego inspektora ochrony przeciwpożarowej, 
dotyczącą zwiększenia ekwiwalentu pieniężnego strażakom 
z jednostek za ich udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych 
oraz szkoleniach  specjalistycznych. Zgodnie z ustaleniami 
Zarządu Gminnego ZOSP, strażacy otrzymywać będą teraz 
15 zł za godzinę uczestnictwo w akcji ratowniczej i 5 zł za 
godzinę uczestnictwa w szkoleniach. Radni wyrazili też 
zgodę na udzielenie niepublicznej Szkole Podstawowej 
w Dokudowie dotacji w wysokości 114 proc. podstawy kwoty 
subwencji ogólnej, przyznawanej placówkom oświatowym 
przez Ministerstwo Edukacji  Narodowej. Sesję zakończył 
noworoczny występ zespołu śpiewaczego Zorza, który 
przedstawił szlagiery estradowe z lat 80. w nowym 
opracowaniu. (g)

Z obrad samorządu
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Już drugi rok bardzo prężnie działa szkolne koło 
wolontariatu, którego opiekunem jest Dorota Pawluczuk. 
Koło liczy 45 zadeklarowanych członków, uczniów z klas 
IV-VIII, w tym 34 osoby są członkami szkolnego koła Caritas. 

Przy współpracy z Samorządem Uczniowskim wolontariusze 
zorganizowali dyskotekę andrzejkową. Warunkiem wstępu 
była karma dla zwierząt lub miski i koce. Następnie zebrane 
produkty zostały przekazane dla podopiecznych schroniska 
"Azyl" w Białej Podlaskiej.  

W okresie przedświątecznym uczniowie 
przygotowali kartki z życzeniami, które 
następnie zostały przekazane przez 
dzieci osobom starszym i samotnym w ich 
miejscu zamieszkania. Już po raz drugi 
uczniowie klas IV – VIII brali udział w akcji 
"Marzycielska poczta", która polegała na 
napisaniu listu do ośmioletniego Filipa lub 
dziesięcioletniej Wiktorii, cierpiących 
z powodu choroby. Oboje z niecierpli-
wością czekają na każdy list i gest 
pocieszenia. Wszystkie l isty oraz 
upominki, którymi chcieli podzielić się 
uczniowie, zostały zebrane i wspólnie 
wysłane w jednej paczce. Koło wo-
lontariatu włączyło się do akcji "Góra 
grosza", tj. zbierania monet groszowych. 
Największą korzyścią z uczestnictwa 
z akcji jest efekt wychowawczy, czyli 
uświadomienie uczniom, że oddając 
chociażby jeden grosz, mogą zrealizować 
wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci 
w trudnej sytuacji życiowej. Członkowie 
koła brali też udział w Wielkiej Orkiestrze 
Świątecznej Pomocy.

Pragną pomagać chorym dzieciom, dlatego biorą udział 
w całorocznej akcji, polegającej na zbiórce plastikowych 
nakrętek. Uzyskane fundusze ze zbiórki nakrętek umożli-
wiają zakup sprzętu specjalistycznego i pokrycie kosztów 
rehabilitacji Natalii z Zalesia. Duża grupa uczniów (14 osób) 
współpracuje ze schroniskiem "Azyl" i w niedziele 

wyprowadza pieski na spacer. Chętni przeszli szkolenie i stali 
się pełnoprawnymi wolontariuszami schroniska "Azyl". 
Również rodzice czynnie włączają się do pomocy, przywożąc 
swoje dzieci raz w tygodniu w niedziele do Białej Podlaskiej.  

24 grudnia zorganizowano w Caritasie 
wigilię dla ubogich. Uczestniczyli w niej 
również uczniowie z Cicibora Dużego. 
Wspó ln ie  z  p rezyden tem mias ta 
Michałem Litwiniukiem oraz innymi 
wolontariuszami z Caritasu kolędowali 
i umilali czas Wigilii, przygrywając na 
instrumentach. Natomiast w styczniu 
wolontariusze odwiedzili Dom Opieki 
Społecznej w Kozuli. Zaprezentowali 
podopiecznym inscenizację z okazji Dnia 
Babci i Dziadka oraz wręczyli wykonane 
przez uczniów laurki z życzeniami, jak 
również spędzili z nimi czas na wspólnym 
kolędowaniu. Po części artystycznej 
uczniowie pod opieką dyrektor ośrodka 
i rodziców mieli możliwość odwiedzić 
indywidualnie pensjonariuszy w pokojach. 
Były to osoby samotne, chore i leżące. 
Podczas tych spotkań uczn iowie 
recytowali wiersze i śpiewali piosenki 
z okazji Dnia Babci i Dziadka, a także 
wspólnie kolędowali. Nie obyło się bez 
emocji i silnych wzruszeń, które towa-
rzyszyły zarówno uczniom, jak i pensjo-

nariuszom. Uczniowie biorą aktywny udział w różnych 
akcjach zbiórki żywności, środków czystości, przyborów 
szkolnych, zabawek, nasion czy akcjach społecznych, takich 
jak: "Tak – Pomagam", "Zmyj szarość z ich życia", "Kromka 

chleba dla sąsiada", "Pomóż dzieciom przetrwać zimę", 
"Dar Juniora dla Seniora", "Misyjny tornister", "Zabawki 
dla dzieci", "Nasiona dla Afryki", "Sprzątanie wokół kaplicy 
w Ciciborze Dużym".  Uczniowie poznają, że warto się dzielić 
z innymi, ponieważ wolontariusz musi stawać się 
bezinteresownym darem dla drugiego człowieka. (a)                                                                                                                                        

Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym
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Po raz 28. zagrała wielka orkiestra życzliwych serc. Tysiące 
ludzi w kraju i poza jego granicami odpowiedziało na apel 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, aby 
12 stycznia kwestować dla zapewnienia naj-
wyższych standardów diagnostycznych i leczniczych 
w dziecięcej medycynie zabiegowej. 
Każda złotówka wpłacona na konto Orkiestry, to 

przysłowiowy kamień milowy na drodze do lepszego 
wyposażenia naszych szpitali. Jeszcze raz okazało 
się, że razem można zdziałać wiele. Wśród 
wolontariuszy kwestujących w różnych miejscach 
nie zabrakło uczniów ze szkół gminy Biała Podlaska. 
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana 

Brzechwy w Sitniku kwestowali w Łukowcach i Białej 
Podlaskiej, dokąd dotarli dzięki karetce pogotowia 
ratunkowego. Wolontariuszami było 6 uczniów z VII klasy: 
Klaudia Burda, Małgorzata Golian, Alicja Jaroć, Oliwia 
Paszkiewicz, Michał Kaliszewski, Karol Waszkiewicz 
oraz nauczycielka Justyna Sikorska. Udało im się 
zgromadzić 3183,46 zł i jest to rekord szkoły.
W Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Ortelu 

Książęcym Drugim przeprowadzono zbiórkę pieniędzy 
w ramach WOŚP. Inicjatorką akcji były Ewa Misiuk i jej córka, 
uczennica klasy 5 Julia Misiuk. Uczniowie szkoły chętnie 
włączyli się w zbiórkę. Julce towarzyszyły koleżanki z klasy: 
Gabriela Bebkiewicz, Natalia Paszkiewicz, Julia 
Sosnowska i Aleksandra Wrona. Zebrały 442 zł.
19 uczennic ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 

w Ciciborze Dużym kwestowały w towarzystwie opiekunek 

Agnieszki Hałabuda i Katarzyny Tarasiuk. Udało im się 
zebrać do puszek 2700 zł. W gronie kwestujących były 
uczennice kl. V: Wiktoria Goździołko, Jowita Hawryluk 
i Karolina Muzyka oraz  klasy VII: Aleksandra Andrzejuk, 
Marta Doroszuk, Karolina Filipiuk, Zuzanna Goździołko, 
Julia Hawryluk, Karolina Kusznieruk i Martyna Skubisz.
Do akcji włączyły się też uczennice Szkoły Podstawowej 

im. 1000 - lecia Państwa Polskiego 
w Sworach. Szóstka wolontariuszek 
zdołała zebrać 2551,69 zł. Wśród 
kwestujących znalazły s ię:  Julia 
Wawryniuk, Natalia Sawczuk, Monika 
Chalimoniuk, Julia Kostuch, Michalina 
Łochina i Aleksandra Walczuk. 
15 uczniów Szkoły Podstawowej im. 

Janiny Porazińskiej ze Styrzyńca zbierało 
datki w swojej miejscowości i w Białej 
Podlaskiej. Udało im się zgromadzić 
3150 zł. Kwestowali uczniowie kl. VIII 
( G a b r i e l  M a r k o w s k i ,  O l i w i a 
Kulczyńska, Laura Głowacka, Mateusz 
Bernasiuk ,  Mateusz Olszewski , 
Radosław Zubkowicz ,  Dominik 
Onisiewicz  i  Maja Bebkiewicz ) , 
uczniowie kl. VII (Ada Bebkiewicz, Daria 
Kijuk, Oliwia Brodacka i Agata Bakan) 

oraz uczniowie kl. IV (Zofia Markowska, Emilia Strzelczyk-
Krasucka i Oliwia Romaniuk).(g)
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W styczniu i lutym trwała kampania sprawozdawcza 
w 12 gminnych jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Druhowie w obecności władz gminnych rozmawiali 
o dokonaniach minionego roku, ustalali plany na przyszłość, 
zakres wydatków na uzupełnienie sprzętu i rozpatrywali 
problemy, z jakimi przychodzi się borykać na co dzień 
jednostkom wiejskim. Strażacy to ludzie aktywni na wsi. Ich 
działalność nie ogranicza się tylko do walki z żywiołem, 
ochrony dobytku i  zapewniania bezpieczeństwa 
mieszkańcom. Wykonują liczne zadania specjalne, usuwają 
miejscowe zagrożenia, prowadzą działalność kulturalną 
i wychowawczą. Nic zatem dziwnego, że traktuje się ich na 
wsi z powagą i szacunkiem, a młodzi ludzie chętnie zasilają 

szeregi OSP. Wielokrotnie bywa nawet, że strażackie 
tradycje rodzinne przechodzą z ojca na syna.

12 jednostek OSP w gminie Biała Podlaska skupia 
ok. 500 druhów. Oprócz dorosłych drużyn, funkcjonują 
młodzieżowe. Utrzymanie jednostek jest zadaniem własnym 
gminy, która przeznacza na ten cel 243 tys. zł.

Prezesem Zarządu Gminnego Związku OSP pozostaje wójt 
Wiesław Panasiuk, zaś komendantem gminnym druh 
Marek Maleńczuk. Obsługą jednostek, organizacją 
działalności i funkcjonowaniem OSP zajmuje się gminny 
inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej Czesław Pikacz.

Wszystkie zmotoryzowane jednostki są stowarzyszeniami, 
a ich działalność oparta została na ustawie o ochronie 
przeciwpożarowej i własnych statutach. Warto dodać, 
że 4 jednostki (Hrud, Sitnik, Sławacinek Stary i Swory) są 
zrzeszone w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym 
i często uczestniczą w akcjach ratowniczych nie tylko we 
własnych sołectwach (zwłaszcza przy usuwaniu skutków 
zdarzeń drogowych).

Członkowie OSP systematycznie szkolą się, podnosząc 
kwalifikacje i zdolności bojowe. Co roku zawodowi 
funkcjonariusze PSP szkolą strażaków ochotników na 
kursach podstawowych, medycznych, dowódców drużyn 
i naczelników jednostek. Szkolenia umożliwiają poznanie 
nowości technicznych i pozwalają na awanse strażaków. 

Zdaniem prezesa ZG ZOSP Wiesława Panasiuka, gminne 
jednostki strażackie dysponują przyzwoitym sprzętem, 
umożliwiającym im udział w akcjach bojowych bez 
dodatkowych stresów. Jest on systematycznie uzupełniany 
na miarę możliwości finansowych jednostek, mimo stale 
rosnących cen urządzeń specjalistycznych i wysokiego 
podatku VAT. (g)

Na placu nowej  parafii  pw. św. Ojca Pio przy 
ul. Budziszewskiej 63 w Rakowiskach ciągle coś się dzieje. 

Proboszcz parafii i wspomagający go wierni z pięciu 
miejscowości liczą, że już wiosną br. nabożeństwa będą 
odprawiane w nowej świątyni.

22 września ub.r. ordynariusz diecezji siedleckiej ks. biskup 
Kazimierz Gurda erygował nową parafię w Rakowiskach 
i powołał ks. Wojciecha Majewskiego, wcześniej wikariusza 
w Sobolewie, Siedlcach i Łukowie na jej proboszcza. Granice 
nowej parafii stanowi droga E-30, a w jej składzie znajdują się 
tereny ul. Terebelskiej w Białej Podlaskiej wraz z osiedlem 
Relax, Rakowisk, Cicibora Małego, Cicibora Dużego 

i Terebeli.
Niemal tuż po poświęceniu placu i krzyża, pojawił się 

namiot, gdzie odprawiane są nabożeństwa codzienne 
o godz. 18 i niedzielne o godz. 11. Jesienią rozpoczęła się 
budowa fundamentów pod nowy kośc ió ł .  Prace 

z wylewaniem ław fundamentowych są już na ukończeniu. 
Proboszcz zamówił już metalową konstrukcję, którą po 
zamontowaniu wypełnią ocieplane ściany z cegły. Tempo 
budowy zależeć będzie od warunków pogodowych. Jeśli 
zima nie będzie zbyt sroga, wiosną wierni będą mogli chwalić 
imię Boga w nowym kościele. Na stronie Facebooka nowej 
parafii zamieszczone zostało wirtualne zdjęcie przyszłej 
świątyni. (g)
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W ramach konkursu podjęto szereg działań zmierzających 
do poprawy stanu czystości środowiska najbliższej okolicy 
a także podniesienie świadomości ekologicznej wszystkich 
mieszkańców wsi. Wiosną wszyscy uczniowie wraz 
z wychowawcami porządkowali park wokół szkoły oraz 
pobocza drogi wiodącej do Styrzyńca. 29 kwietnia 2019 r. 
w godzinach popołudniowych uczniowie klas starszych 
uczestniczyli w akcji porządkowania najbliższej okolicy, 
zorganizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Styrzyńca. 
Widok był wspaniały, gdyż często wszyscy członkowie 
poszczególnych rodzin razem zbierali śmieci wzdłuż 
głównych dróg. Z okazji Dnia Ziemi uczniowie klas starszych 
przygotowali inscenizację "Segregujesz - zyskujesz", została 
ona zaprezentowana na apelu szkolnym dla wszystkich 

uczniów. Uczniowie uczestniczyli w konkursie wiedzy 
przyrodniczej. Każda klasa miała przygotowane pytania 
i zadania do wykonania. Najlepsi przyrodnicy w poszczegól-
nych klasach zostali nagrodzeni dyplomami. Wiosną 
i jesienią wszyscy uczniowie szkoły uczestniczyli w zajęciach 
z pracownikiem Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom 
Bugu" Magdaleną Żychowską. Tematem zajęć była 
bioróżnorodność organizmów oraz formy ochrony przyrody 
w Polsce, ze zwróceniem szczególnej uwagi na dolinę Bugu 
i występujące tam osobliwości przyrodnicze. Szkoła od wielu 
lat realizuje programy profilaktyczne zaproponowane przez 

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białej 
Podlaskiej m.in. "Czyste powietrze wokół nas", "Trzymaj 
formę" i "Bieg po zdrowie". Celem programów jest 
kształtowanie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł 
dymów, dbanie o zdrowie własne, swoich bliskich 
i środowisko naturalne. Ponadto uczniowie kształtowali 
nawyki prozdrowotne, dbali o zbilansowaną dietę i aktywnie 
spędzali wolny czas. Uczniowie klas starszych uczestniczyli 
w konkursie organizowanym przez Nadleśnictwo Biała 
Podlaska "Zwiastuny wiosny". W ramach konkursu 
wykonywali torby ekologiczne. Najciekawsze prace 
zostały odesłane do nadleśnictwa. Szkoła w konkursie 
zajęła II miejsce oraz zdobyła wyróżnienie. 20 września 
2019 r. uczniowie całej szkoły wraz z opiekunami, 

zaopatrzeni w rękawiczki i worki na śmieci, włączyli się 
w akcję #sprzątaMY, z inicjatywy Kancelarii 
Prezydenta i Lasów Państwowych. Posprzątano las 
niedaleko szkoły. W szkole redagowana jest gazetka 
szkolna pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego. 
Uczniowie zamieszczali na łamach gazetki teksty 
z życia szkoły oraz treści o tematyce przyrodniczej 
i ekologicznej. Gazetka jest chętnie czytana przez 
uczniów i ich rodziców. Park przy Szkole Podstawowej 
w Styrzyńcu posiada wyjątkowe walory przyrodnicze. 
Na jego terenie znajdują się drzewa, które objęte są 
ochroną. Szczególne walory posiada buk, który jest 
pomnikiem przyrody. Uczniowie chętnie uczestniczyli 
w zajęciach, gdzie poznawali gatunki drzew oraz 
zwierzęta żyjące w parku. Ponadto dokonywali 
obserwacji przyrodniczych, szacowali wiek drzew. 
W dniach 18 września – 6 października 2019 r. dzieci, 

nauczyciele, rodzice i mieszkańcy Styrzyńca uczestniczyli 
w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Ponadto mieszkańcy zbierali i przekazali szkole zużyte 
baterie, plastikowe nakrętki. Mieszkańców zachęcono do 
zbiórki elektrośmieci poprzez rozwieszenie plakatów i ulotek 
informacyjnych. Uczniom udało się zebrać: 1770 kg złomu, 
900 kg szkła, 850 kg plastiku, 790 kg zużytego sprzętu 
elektrycznego. 620 kg odpadów niesegregowanych, 395 kg 
makulatury, 150 kg nakrętek do butelek, 25 kg baterii 
i akumulatorów oraz 2,6 kg puszek aluminiowych. (a)

Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu

Szkoła Podstawowa w Grabanowie

W 12. edycji konkursu "Czysta Ziemia" zreali-
zowano w szkole szereg działań zmierzających do 
poprawy stanu czystości środowiska najbliższej 
okolicy a także podniesienie świadomości ekolo-
gicznej uczniów i ich rodziców oraz mieszkańców 
wsi. W dniach 6-8 maja 2019 r. w szkole obchodzone 
były dni ekologii. Z tej okazji w poszczególnych 
dniach tygodnia wykonywane były zaplanowane 
wcześniej działania. Uczniowie wraz z wycho-
wawcami porządkowali teren wokół szkoły oraz 
pobocza dróg. Przynosili zdrowe przekąski, 
warzywa i owoce, które spożywali w klasach. Odbyły 
się pogadanki na temat znaczenia wody i jej 
ochrony. Uczniowie rozwiązywali rebusy i krzyżówki 
o treści ekologicznej, oglądali filmy przyrodnicze, 
uczestniczyli w konkursie wiedzy przyrodniczej. 
9 Maja 2019 r. z okazji Dnia Ziemi uczniowie klas 
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Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2081, z późn. zm.) Urząd Gminy Biała Podlaska 
informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w ramach 
którego przystępuje się do przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 
polegającego na budowie fermy drobiu w ilości 
592 tys. sztuk (2368 DJP) na działce nr 100/2, 
w miejscowości Woroniec. Przedmiotem decyzji, która ma 
zostać wydana w sprawie, jest ustalenie środowiskowych 
uwarunkowań dla wyżej opisanego przedsięwzięcia. 
Organem właściwym do wydania opinii i dokonania 

uzgodnienia jest: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Lublinie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Białej Podlaskiej, Marszałek Województwa Lubelskiego, 
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Lublinie.
 W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą 

zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz 
składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnej do 
protokołu oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres: 
gmina@bialapodl.pl, w terminie 30 dni, tj. od dnia 
2 marca.2020 r. do dnia 31 marca.2020 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy Biała Podlaska, pok. 7, w godzinach pracy urzędu, tj.: 
poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 7.30 – 15.30, 
czwartek w godz. 8.00 – 16.00. Organem właściwym do 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz 
rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest wójt gminy 
Biała Podlaska.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 35 ustawy 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski 
złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostawia 
się bez rozpatrzenia. (x)

starszych przygotowali inscenizację "Segregujesz - 
zyskujesz", która została zaprezentowana dla wszystkich 
uczniów na apelu szkolnym. 24 kwietnia 2019 r. wszyscy 
uczniowie uczestniczyli w zajęciach z pracownikiem Parku 
Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu" Magdaleną 
Żychowską. Podczas spotkania uczniowie klas starszych 
obejrzeli prezentację multimedialną dotyczącą ochrony wód 
oraz brali udział w zajęciach warsztatowych. Uczniowie klas 
młodszych rozmawiali o roli wody i jej ochronie, uczestniczyli 
w zabawach ruchowych, uzupełniali karty pracy oraz 
rozwiązywali zagadki dotyczące wody. Po raz kolejny duża 
grupa uczniów uczestniczyła w konkursie organizowanym 
przez Nadleśnictwo Biała Podlaska "Zwiastuny wiosny". 
Prace plastyczne wykonywali uczniowie klas młodszych, 
a starsi torby ekologiczne. Najciekawsze prace zostały 
odesłane do nadleśnictwa, z czego jedna uczennica zajęła 
I miejsce, a jedna została wyróżniona. Wycieczka na Mazury 
w dniach 3-5 czerwca 2019 r. dała możliwość uczniom 
zapoznania się z zachwycającym bogactwem natury Krainy 
Wielkich Jezior Mazurskich.

Podczas jesiennego spotkania z pracownikiem Parku 
Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu" Magdalena 
Żychowska przeprowadziła z uczniami zajęcia na temat 
bioróżnorodności organizmów oraz form ochrony przyrody 
w Polsce. Zwróciła szczególną uwagę na dolinę Bugu 

i występujące tam osobliwości przyrodnicze. 
W celu poprawy losu zwierząt uczniowie aktywnie włączyli 

się w zbiórkę karmy dla psów ze schroniska Azyl w Białej 
Podlaskiej. W dniach 18 września - 6 października 2019 r. 
dzieci, nauczyciele, rodzice i mieszkańcy wsi Grabanów 
uczestniczyli w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego. Ponadto mieszkańcy zbierali i przekazali 
szkole zużyte baterie, plastikowe nakrętki, tonery. 
Mieszkańców zachęcono do zbiórki elektrośmieci poprzez 
rozwieszenie plakatów i ulotek informacyjnych. 20 września 
2019 r. uczniowie całej szkoły wraz z opiekunami zaopatrzeni 
w rękawiczki i worki na śmieci włączyli się w akcję 
#sprzątaMY z inicjatywy Kancelarii Prezydenta i Lasów 
Państwowych. Posprzątano las niedaleko szkoły. 
24 października 2019 r. uczniowie klas starszych 
uczestniczyli w zajęciach przy kolektorach słonecznych 
w DPS w Kozuli. Poznali sposoby pozyskiwania energii 
słonecznej do ogrzewania wody dla 220 pensjonariuszy 
DPS. 

Społeczności szkolnej udało się zebrać: 1300 kg szkła, 
1250 kg plastiku, 900 kg zużytego sprzętu elektrycznego, 
763 kg złomu, 310 kg makulatury, 200 kg nakrętek z butelek,  
158 zużytych tonerów drukarskich, 104 kg puszek 
aluminiowych i 40 kg baterii. (a)

6 lutego br. dzieci z oddziału i punktu przedszkolnego z opiekunkami 
Wiesławą Denis, Aliną Panasiuk i Sylwią Kempka odwiedziły klub kultury 
GOK w Hrudzie. Czekały tam na nich zajęcia biblioteczne i plastyczne, 
przygotowane przez Agnieszkę Demidowicz. Dzieci z radością udały się do 
miejsca, które lubią, ponieważ pamiętają zajęcia z poprzednich miesięcy. 
Tematem spotkania było zapoznanie maluchów z biblioteką. Przedszkolaki 
i starszaki zwiedziły placówkę. Z zainteresowaniem przeglądały książki 
znajdujące się na półkach, ale szczególnie zainteresował ich dział dla 
najmłodszych. Maluchy przypomniały sobie, co należy zrobić, aby stać się 
czytelnikiem biblioteki, jak wygląda karta czytelnika, przypomniały zasady 
zachowania się w bibliotece oraz zasady wypożyczania książek. Spotkanie 
w bibliotece nie mogło się odbyć bez głośnego czytania. Bibliotekarka 
przeczytała tradycyjną ukraińską bajkę ludową "Rękawiczka". Dzieci wspólnie 
z panią Agnieszką omówiły treść bajki i wyłoniły kolejno postaci. Atrakcją było 
przygotowanie opasek ilustrujących zwierzęta występujące w bajce oraz 
zabawy ruchowe w przygotowanych opaskach. Wszystkie dzieci wyszły z biblioteki z uśmiechem na twarzy, ale też 
z obietnicą, że wrócą z rodzicami, aby móc się zapisać i korzystać z bogatej oferty literatury dla dzieci. (a)

Szkoła Podstawowa w Hrudzie
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Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 9, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji  o środowisku i  jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, 
z późn. zm.), Urząd Gminy Biała Podlaska podaje 
do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 
27 stycznia 2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 
fermy drobiu z infrastrukturą towarzyszącą w ilości 
1161,216 DJP, na działce nr 212/3,  położonej 
w miejscowości Krzymowskie, planowanego do 

realizacji przez Romualda Domańskiego, Krzymowskie 17, 
21-500 Biała Podlaska.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym 
z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Lublinie i Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Lublinie, a także opinią Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej 
i Marszałka Województwa Lubelskiego w Lublinie można 
zapoznać się w Urzędzie Gminy Biała Podlaska, pokój nr 7, 
w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, wtorek, 
środa, piątek od 7.30 do 15.30, czwartek od 8.00 do 16.00, 
tel. (83) 343-49-50 wew. 169. (x)

Dobra passa zdaje się nie opuszczać młodej aktorki Moniki 
Mielnickiej z Cicibora Dużego. Po sukcesach w bialskim 
Teatrze Słowa i na planie seriali "Lombard. Życie pod zastaw" 
oraz "Na Wspólnej", Monika odnalazła się w telewizyjnej 
Dwójce. 

- Po roku wcielania się w rolę Lilki Banach w serialu "M jak 
miłość", producenci powierzyli mi poważne zadanie, bym 
udźwignęła ster małego ekranu. Otrzymałam duży wątek, 
który może poruszyć szerokie grono widzów. Moją bohaterkę 
czeka mnóstwo nieszczęść, a pierwszy przełom już nastąpił 
i był widoczny w niedawno emitowanych odcinkach, 
w których Lilka stała się ofiarą napaści. Ktoś wciągnął ją do 
samochodu, a potem brutalnie zgwałcił. Na pytanie o to, kto 
wyrządził jej krzywdę, nastolatka przyzna, iż nie pamięta zbyt 
wiele. Poprosi również swego chłopaka Mateusza 
Mostowiaka o to, by pod żadnym pozorem nie dzwonił na 
policję. Twórcy serialu obdarzyli mnie dużym zaufaniem. 
Można powiedzieć, że moja postać odrodziła się na nowo 
i stała się znacząca - mówi młoda aktorka, która od jesieni 
ub. roku doskonali umiejętności w szkole Agnieszki 

Pilaszewskiej pod okiem profesjonalistów. 
- Po emisji dwóch pierwszych odcinków otrzymałam wiele 

pozytywnych komentarzy i gratulacji. Telewidzowie pisali do 
mnie m.in:, że wzruszyli się moją rolą i czekają na więcej. 
Cieszyłam się, że moje starania zostały docenione, mimo 
iż mój warsztat wciąż wymaga ciągłej pracy. Mam nadzieję, 
że kiedyś będę profesjonalną aktorką, z dużym bagażem 
doświadczeń. Aktualnie chodzę na warsztaty do wybitnych 
pedagogów. 
Przygotowania do roli Lilki Banach zajmują jej dużo czasu. 

Przed zdjęciami na planie spała tylko po parę godzin. 
Zmęczenie fizyczne miało pomóc jej w budowaniu roli. Już 
w chwili czytania scenariusza wiedziała, że nie może 
potraktować tej postaci ulgowo i musi oddać tragizm 
spotykającego ją nieszczęścia. Propozycje filmowe, jakie 
otrzymuje stanowią kontrast do jej osobowości. Ze względu 
na wygląd i fizjonomię gra postacie młode wiekowo, ale 
zaangażowane emocjonalnie. Chciałaby dla kontrastu 
zagrać w komedii, bo bardzo lubi wesołe produkcje. Zapewne 
trafi się kiedyś taka okazja. W tym roku telewidzowie oprócz 
serialu "M jak miłość" będą ją mogli oglądać w kilku odcinkach 
"Na Wspólnej". 
Nastolatka serio traktuje wymarzony zawód i ma nadzieję, 
że po zdobyciu indeksu w szkole teatralnej, producenci nie 
zapomną jej wcześniejszych kreacji i będą uwzględniali ją 
w innych filmach Dziewczyna ma świadomość, że droga do 
bardzo wymagającego zawodu bywa kręta i pełna 
niespodzianek. Nie traci jednak nadziei, że potrafi stawić 
czoła wymaganiom. Godna podziwu jest konsekwencja, 
z jaką realizuje swoje plany. 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. Jesienią 
ub. roku otrzymała nagrodę w Łotwie za udział w filmie 
dokumentalnym Emilii Zielonki "Odbicie", a dziś gra 
w popularnym serialu i jej rola zdaje się być wiarygodna. 
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Efektownie świętowano Dzień Babci i Dziadka w świetlicy 
wiejskiej Sławacinka Starego. Z tej okazji 16 stycznia 
przybyło tam ponad 120 osób z czterech miejscowości: 
Sławacinka Starego, Swór, Styrzyńca i Worońca. 
Organizatorzy przygotowali seniorom sporo atrakcji.

- Ferie są dobrą okazją do spotkania 
z babciami i dziadkami, którym kochani 
wnuczkowie  tak  w ie le  zawdz ięcza ją . 
Chciel iśmy ich potraktować w sposób 

szczególny, dedykując im program 
słowno - muzyczny, upominki od 
milusińskich, słodki poczęstunek 
i wspólne zabawy. Wszystko udało 
się zgodnie z planem – informuje 
Agnieszka Borodijuk, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury. 

O  p r z e b i e g  s p o t k a n i a 
w odświętnie udekorowanej sali 
z a d b a l i  w  t y m  r o k u : 
Stowarzyszenie Ad Astra, KGW 
Jutrzenka i Gminny Ośrodek 
Kultury. Na początek 20 dzieci 
w różnym wieku (ze Szkoły 
Pods tawowej  w  S ławac inku 
Starym) zaproponowało program 
adresowany do osób złotego 
wieku.

– Mieliśmy tylko półtora tygodnia 
na przygotowanie programu, 
ale dzieci okazały się bardzo kreatywne i chętne do nauki - 
wyjaśnia Anna Jankowska, na co dzień nauczycielka 
wychowania przedszkolnego. 

– Zaproponowałam im ciekawe wiersze w formie 

miesięcznych dedykacji oraz listę przebojów cofającą babcie 
i dziadków do lat ich młodości. W niejednym oku zakręciła się 
łezka.   

Solidnie przygotowane wnuczęta zaśpiewały 8 wielkich 
szlagierów z lat 70 i 80., pochodzących  z repertuaru: Karin 

Stanek, Krzysztofa Krawczyka, Wojciecha Gąssowskiego, 
Zbigniewa Wodeckiego i innych. Ich popisy uzupełniła 
Wiktoria Szczepanowska, uczennica miejscowej Szkoły 
Podstawowej im. H. Sienkiewicz. W jej wykonaniu można 
było usłyszeć piosenki Anny German i Edyty Geppert. 

Po występach wokalnych wdzięczne wnuczęta ofiarowały 
bliskim pięknie wykonane róże i georginie z krepiny. Nie obyło 
się bez czułych uścisków i rodzinnych selfie. Upominki 
uzupełnił słodki poczęstunek ciastami, przygotowanymi 
przez miejscowe KGW Jutrzenka. Skoczne dźwięki muzyki 
stanowiły zachętę do wspólnych pląsów i zabaw, 
prowadzonych przez cztery efektownie przebrane 
instruktorki GOK: Małgorzatę Hanas, Agnieszkę 
Demidowicz, Alicję Sidoruk i Jolantę Zając. Były m.in.: 
wesołe kółeczka, komórki do wynajęcia i wesoły pociąg 
z seniorami w roli maszynistów i zawiadowców stacji. 

Dziadkowie i babcie zgodnie przyznawali, że dawno nie mieli 
podobnej okazji do wspólnej zabawy z wnuczkami. Ten 
wieczór w Sławacinku Starym należał do wyjątkowo 
udanych. (g)

Ferie zimowe 2020
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Ponad 300 dzieci z gminy Biała Podlaska korzystało 
z atrakcyjnych zajęć, organizowanych przez instruktorów 
Gminnego Ośrodka Kultury. Pierwszy tydzień wytchnienia 
od nauki upłynął pod znakiem zajęć w klubach kultury 

i wspólnych atrakcji, jakimi były: spektakl "Pierścień 
Morfeusza" wystawiony w Sitniku przez teatr Blaszany 
Bębenek z Katowic, bal z babcią i dziadkiem w Sławacinku 
Starym, wycieczki do kina oraz wycieczka do Białegostoku 
i Białowieży z udziałem 50 dzieci z całej gminy. 
W białostockim Centrum Lalek uczestnicy wycieczki obejrzeli 
widowisko "Bajka o rycerzu bez konia", zaś w Białowieży 
muzeum i atrakcje przyrodnicze tamtejszej puszczy 
z żubrami na czele.

Dzieci z Hruda pod okiem Jolanty Zając wykonywały 
bukiety dla babci i dziadków oraz piekły pizzę i babeczki pod 
okiem radnej Joanny Panasiuk. Atrakcje ferii uzupełniły 
wyjazdy na bal, spektakl teatralny i seans filmowy.

Kilkanaścioro malców z Sitnika i Łukowców wykonywało 
wspólnie z Alicją Sidoruk i Anną Waszkiewicz papierowe 
doniczki  pełne kwiatów z bibuły i  uczestniczyły 
w pouczających zajęciach kulinarnych.

Grupa dzieci, uczestnicząca w zajęciach organizowanych 
w Worońcu, wykonywała wspólnie z Małgorzatą Hanas 
laurki dla babć i dziadków, rozwiązywała krzyżówki 
i kalambury, uczyła się piec gofry z dżemem i przygotowywać 
pyszne kanapki. Dodatkową frajdą był seans filmu "Urwis" 
w kinie Cinema 3D. 

15 malców bawiło się podczas zajęć organizowanych 

w klubie GOK w Woskrzenicach Dużych. Zimowe spotkania 
prowadzone przez Agnieszkę Demidowicz i Katarzynę 
Chwedczuk  rozpoczyna ły  s ię  od  g ie r  i  zabaw 
integracyjnych. Zbliżający się Dzień Babci był okazją do 

wykonania, podczas zajęć plastycznych, wielobarwnych róż. 
Przygotowanie sałatki owocowej było tematem zajęć 
kulinarnych. Samodzielnie wykonana, smakowała 
wszystkim, małym kucharzom. Grupa z Woskrzenic Dużych 
jeździła też na seans "Urwis" do kina Cinema 3 D w Białej 
Podlaskiej. Dodatkowo dzieci towarzyszyły zespołowi 
śp iewaczemu Wrzos we wspólnym kolędowaniu 
przygotowanym 19 stycznia w kościele św. Michała 
Archanioła w Woskrzenicach Dużych.

Zajęcia plastyczne i kulinarne (wykonywanie rurek 
z kremem i gofrów) angażowały też kilkunasto-
osobową grupę najmłodszych uczniów ze Styrzyńca 
i  Surmaczy, którymi dowodzi ła Agnieszka 
Borodijuk. Dodatkowymi atrakcjami były gry 
świetlicowe i wizyta w kinie na seansie "Urwis".

Dzieci ze Swór i okolic przygotowywały efektowną 
kartkę dla babć i dziadków, wręczaną podczas balu 
w Sławacinku Starym i uczestniczyły w pieczeniu 
bajecznych gofrów. W drugim tygodniu ferii w serpe-
lickim ośrodku Urocza odbywały się warsztaty 
taneczne dla 13 dzieciaków tańczących w zespole 
Figiel. Prowadziła je Agnieszka Bieńkowska 
z pomocą Katarzyny Pawłowskiej. Stanowiły one 
doskonałą okazję do poznania nowych technik tańca, 
a także do zabaw drużynowych i wypoczynku nad 
Bugiem. Miłą niespodzianką była wycieczka bryczką, 
która z braku śniegu zastąpiła planowany wcześniej 

kulig.
W drugim tygodniu ferii zajęcia odbywały się w klubach 

kultury GOK w Perkowicach i Dokudowie. Dzieci pod okiem 
Katarzyny Mikiciuk uczestniczyły w zajęciach kulinarnych. 
Wykonywały pierniczki dla babci i tort "Bałwanek". W trakcie 
zajęć rękodzielniczych i plastycznych powstawały ciekawe 
figurki i domki z masy papierowej, laurki dla dziadków, 
malownicze pejzaże i zimowe jeżyki. Zajęcia były 
przeplatane grami i zabawami. Ponadto w drugim tygodniu 
ferii instruktorzy Objazdowego Klubu Kultury odwiedzili pięć 
świetlic wiejskich w: Ciciborze Dużym, Czosnówce, 
Sławacinku Starym, Terebeli i Wólce Plebańskiej. We 
współpracy z miejscowymi sołtysami przygotowano zajęcia 
angażujące sporą grupę milusińskich. Nikt z nich nie 
narzekał na nudę. (g)

Ferie 2020
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Gminny Ośrodek Ku l tury  zaprasza do udz ia łu 
w XII konkursie rękodzieła artystycznego "Igłą malowane" 

Celem konkursu jest: - podtrzymywanie regionalnej 
tradycji koronkarskich, - pobudzenie inwencji twórczej, 
- promocja technik rękodzielniczych jako wspaniałego hobby, 
- umożliwienie twórcom konfrontacji w zakresie warsztatu 
i wzornictwa oraz tworzenie warunków do rozwoju 
aktywności twórczej. Konkurs ma charakter otwarty 
o zasięgu międzynarodowym. Mogą w nim brać udział 
wszyscy chętni, którzy będą oceniani w dwóch grupach 
wiekowych: dzieci do 15 lat, jak też młodzież i dorośli (16 lat i 
powyżej).

Kategorie prezentacji prac:  haft płaski, haft krzyżykowy, 
koronka, biżuteria w hafcie lub koronce. 

Uczestnik przygotowuje dwie prace konkursowe wykonane 
w ciągu ostatniego roku w jednej wybranej przez siebie 
kategorii.

Osoby niepełnosprawne (z orzeczeniem niepełnospraw-
ności) mogą złożyć jedną pracę.

Laureaci konkursu (tj. pierwszych miejsc) z roku 2019 mogą 
wziąć udział w innej kategorii niż ta, w której zostali 
nagrodzeni  (np. nagrodzeni w kat. haft krzyżykowy mogą 
wziąć udział w hafcie płaskim lub koronce itd.).

W IV kategorii, tj. "biżuteria w hafcie lub koronce" mogą 
wziąć udział wszyscy zainteresowani (bez względu na 
otrzymaną nagrodę w ubiegłym roku).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie na 
rzecz Pracowni Koronkarskiej jednej, choćby drobnej  pracy 
wykonanej własnoręcznie, np. jajko, serwetka, gwiazdka, 
aniołek itp., którą należy wpisać w karcie zgłoszeniowej 

w "uwagach"
· organizator nie pokrywa kosztów związanych 

z nadsyłaniem prac, nie ponosi odpowiedzialności za 
uszkodzenie lub zaginięcie przesyłki

· po zakończeniu wystawy, tj.26.04.2020 r. prace będzie 
można odebrać osobiście, lub na życzenie autora 
organizator wyśle je pocztą na koszt uczestnika.

Prace konkursowe z kartą zgłoszeniową należy nadsyłać 
lub składać do 25 marca 2020 r.  (decyduje fizyczne dotarcie 
prac) na adres: Klub Kultury GOK w Sitniku, Pracownia 
Koronkarstwa, Łukowce 2a, 21-500 Biała Podlaska lub GOK 
Biała Podlaska, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska.

Wręczenie nagród nastąpi na uroczystym podsumowaniu 
konkursu planowanym na 26 kwietnia.2020 r. w Pracowni 
Koronkarstwa w Sitniku. 

Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez 
organizatora.

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy, za prace 
wyróżnione są przewidziane nagrody. 

Istnieje możliwość zakupienia prac za zgodą właściciela, 
(prosimy więc wpisać na karcie zgłoszeniowej czy któraś 
z prac jest na sprzedaż, jeżeli tak, to w jakiej cenie lub 
wskazać formę kontaktu).

Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem 
zgody do bezpłatnego publikowania w mediach, w celach 
promocyjnych i reklamowych oraz dokumentacyjnych 
wizerunków prac nadesłanych na wystawę. Organizator ma 
możliwość zmiany regulaminu.
Kontakt Alicja Sidoruk, tel 516-200-805, 
e-mail: sitnik@gokbp.pl

W czwartą niedzielę stycznia sala gimnastyczna Szkoły 
Podstawowej w Konstantynowie wypełniła się do ostatniego 
miejsca. Powodem licznej frekwencji widzów okazały się 

prezentacje "Za kolędę dziękujemy". Impreza, organizowana 
od 27 lat przez Gminne Centrum Kultury, na stałe wpisała się 
w kalendarz kulturalny gminy i cieszy się niesłabnącym 
powodzeniem. Przychodzą ludzie w różnym wieku i nikt nie 
wychodzi rozczarowany. Decydują o tym: szeroki przekrój 
wiekowy wykonawców oraz urozmaicony repertuar, jakiego 
słucha się z ciekawością. Zespoły i soliści dokładają starań, 
aby ich występ różnił się istotnie od poprzedników. Stąd 

w programie mnóstwo kolęd i pastorałek mniej znanych, 
a jakże urokliwych, wykonywanych nie tylko w języku 
polskim. W prezentacjach startowały zespoły z trzech 

województw: lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego. 
Gminę Biała Podlaska reprezentował najmłodszy zespół 
śpiewaczy Margerytki z Rakowisk. Zaśpiewały one pastorałki 
"W tej kolędzie kto dziś będzie" oraz "Idą kolędnicy". Jak 
podkreślają członkinie grupy, był to ich pierwszy występ na 
przeglądzie, organizowanym poza gminą. Trzymamy kciuki 
za następne, oby udane występy. (g)
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O tym, że młodzi chcą się bawić, nie trzeba nikogo przekonywać. 
30 stycznia br. w szkole miała miejsce zabawa karnawałowa, która 
rozweseliła liczne grono uczniów. Bawili się oni w dwóch grupach. 
Młodsze wiekiem dzieci przebrały się na tę okazję w fantazyjne 
kostiumy, uszyte lub skomponowane z pomocą rodziców. Pyszną 
zabawę zapewnili im wychowawcy klas. Najbardziej podobała się 
"Wycieczka do zoo". Dzieci chętnie uczestniczyły we wspólnych 
zabawach tanecznych w formie pociągu, w parach i kółeczkach. 
Rodzice, jak mogli, wspomagali pociechy, zapewniając im smaczny 
poczęstunek. W każdej grupie serwowano balowiczom domowe 
ciasta i smaczne napoje. Uczniowie klas starszych bawili się przy 
ulubionych rytmach dyskotekowych. Z pomocą wychowawców 
przygotowali poczęstunek w postaci: gorącej pizzy, słodkich 
przekąsek, owoców i napojów. Udaną imprezę dopełniła nastrojowa 
dekoracja sali, wykonana przez uczniów pod kierunkiem nauczycielki 
plastyki Małgorzaty Staniszewskiej oraz opiekunki samorządu 
uczniowskiego Jolanty Madej. Udane, karnawałowe popołudnie na 
długo pozostanie w pamięci dzieci. (a)

Szkoła Podstawowa w Hrudzie

Spora grupa seniorów przybyła 5 lutego do szkoły, by wziąć 
udział w uroczystości poświęconej Dniom Babci i Dziadka.  
Za tak liczne przybycie podziękowała im dyrektor Bogumiła 

Chodun. Życzyła też dużo zdrowia, by mogli jak najdłużej 
być wsparciem dla wnuków, ofiarować im miłość i cieszyć 
się ich oddaniem. Uroczystość rozpoczął występ uczniów 
klasy II, którzy pod kierunkiem Izabeli Markowskiej 
przygotowali inscenizację "Rzepki". Do wspólnej zabawy 
zostali również zaproszeni dziadkowie. Po występnie 
drugoklasistów popisywały się dzieci z oddziału 
przedszkolnego. Pod kierunkiem Agnieszki Wawryniuk 
i Marty Kasabudzkiej zaprezentowały inscenizację 
"Przyszła zima". Również 3 i 4-latki przygotowały 
artystyczną niespodziankę. Na finał były wiersze, życzenia 
i piosenka dla gości. Nie zabrakło samodzielnie 
wykonanych przez dzieci upominków. 

Po części artystycznej dziadkowie z wnukami 
uczestniczyli we wspólnych konkurencjach i zabawach. 
Częstowali się też ciastem, herbatą i kawą. Aby 
upamiętnić wyjątkowość święta babcie i dziadkowie mogli 
sfotografować się przy specjalnej dekoracji. Opuszczając 

mury szkoły, dziękowali za ciepłe i życzliwe przyjęcie. (a)

Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu

31 stycznia w Muzeum Południowego Podlasia rozstrzygnięto konkurs dla uczniów powiatu bialskiego i radzyńskiego "Moja 
przygoda w muzeum". Wpłynęło nań 130 prac z różnych dziedzin sztuk plastycznych: rzeźba, rysunek, grafika, malarstwo, 
fotografia oraz techniki mieszane (asamblaż, kolaż). Jury przyznało 21 nagród i 26 wyróżnień w pięciu kategoriach 
wiekowych. Za prace fotograficzne trzecią nagrodę zdobyła Antonina Zinger, 12 lat (mieszkanka Grabanowa), drugą 
nagrodę Oliwia Kwiatkowska, 
16 lat (mieszkanka Worońca) 
i nagrodę specjalną dyrektora 
muzeum Weronika Stańczuk, 15 lat 
(mieszkanka Hruda). Do konkursu 
przygotowała je solidnie instruktorka 
B ia l sk i ego  Cen t rum Ku l t u r y 
M a ł g o r z a t a  P i e k a r s k a . 
Gratulujemy wysokiego poziomu 
prezentowanych prac. Warto dodać, 
że nie są to pierwsze nagrody 
uzyskane przez mieszkanki naszej 
g m i n y,  p r z y g o t o w a n e  p r z e z 
Małgorzatę Piekarską. (g)
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Wiele zawdzięczamy naszym babciom i dziadkom, dlatego 
ich święto w szczególny sposób uczciły woskrzenickie dzieci. 

Moc wrażeń i mnóstwo radości towarzyszyły 
specjalnie zaproszonym gościom - babciom 
i dziadkom podczas uroczystości, która odbyła się 
w szkole 11 stycznia br. Uroczystość rozpoczęła 
dyrektor Anna Maksymiuk, która ciepło powitała 
gości, złożyła im serdeczne życzenia oraz 
zaprosiła na występy artystyczne przygotowane 
przez uczniów z koła teatralnego, koła tanecznego 
oraz dzieci z oddziału przedszkolnego, pod 
kierunkiem nauczycielek: Sylwii Koszołko, 
Małgorzaty Dawidziuk oraz Ewy Mierzejewskiej 
- Wojtkowskiej. Mali artyści z przejęciem 
odtwarzali swoje role, a świąteczny nastrój 

zapanował, gdy rozbrzmiały dźwięki gitary i zebrani usłyszeli 
kolędy w wykonaniu ucznia klasy V Macieja Koszołko. 

Oryginalne kostiumy i piękna scenografia uczyniła ten 
dzień wyjątkowym i podniosłym. Babcie i dziadkowie 
ze wzruszeniem odbierali słowa do nich kierowane 
i nagradzali wnuczęta gorącymi brawami. Po 
przeżyciach artystycznych seniorzy udali się na słodki 
poczęstunek, zaś pozostali uczestnicy ruszyli do tańca 
w rytm karnawałowej muzyki. Tegoroczną zabawę 
prowadziła grupa animatorów ze Szkoły Tańca 
i Zabawy Dance & Fun. Było to wyjątkowe spotkanie 
pełne radości, uśmiechu i serdeczności, a także 
wspólna zabawa w rodzinnym gronie. Niech Dzień 
Babci i Dziadka będzie okazją do tego, by choć na 
chwilę mogli zapomnieć o troskach dnia codziennego. 
(a)

Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych

Wychowanie młodych pokoleń w duchu patriotyzmu 
powinno zaczynać się możliwie wcześnie. Przedszkole 

umożliwia dzieciom rozwijanie pozytywnych nawyków, cech 
charakteru i kształtowanie postaw aprobowanych w życiu 
dorosłym. Na początek dzieci przyswajają sobie pojęcia 

symboli narodowych, obyczajów i tradycji. W ramach działań 
edukacyjnych, oddział przedszkolny pod kierunkiem Sylwii 

Koszołko uczestniczy w realizacji międzynarodowego 
projektu "Piękna nasza Polska cała". Jego celem jest 
kształtowanie postaw patriotycznych, wrażliwości na 
piękno, folklor i tradycje. Realizacja pozwala na 
zapoznanie przedszkolaków z historią państwa 
polskiego i symbolami narodowymi. Dzieci odwiedziły 
filię Gminnej Biblioteki Publicznej, gdzie uczestniczyły 
w zajęciach o tematyce ludowej. Zapoznały się ze 
strojem ludowym i tradycjami regionu, wykonały pracę 
plastyczną i wysłuchały bajki o tradycjach ludowych. 
Ciekawe okazało się spotkanie z zespołem śpiewaczym 
Wrzos. Jego członkinie zaśpiewały przedszkolakom 
pieśni o tematyce ludowej i patriotycznej, a potem przy 
dźwiękach akordeonu uczyły tańczyć poleczkę 
i krakowiaczka. Maluchy uczestniczyły też w wymianie 
pocztówkowej z całą Polską. Wykonały biało – 
czerwone "Drzewo dobra", na którym umieściły dobre 
uczynki dla Polski i uczestniczyły w quizie na jej temat. 
Wzięły także udział w akcji " Napisz kartkę bohaterom" 
i wysłały kartki do powstańców. Poznały symbole 
narodowe: godło i flagę Polski. Uzyskały informację na 

temat stolicy naszego kraju. Przy okazji poznały herb Białej 
Podlaskiej i gminy Biała Podlaska. (a)

Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych
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Ponad 3 tysiące rolników w woj. lubelskim, którzy 
w ostatnim naborze wniosków, trwającym od 31 maja do 
1 lipca 2019 r., ubiegało się o wsparcie na restrukturyzację 
swoich gospodarstw otrzymało decyzje o przyznaniu 
pomocy. Co dalej? – to najczęstsze pytanie z ich strony. 
Pytanie bardzo słuszne, bo sama decyzja nie oznacza 
automatycznego przelania premii na konta rolników. 
Pierwszą czynnością po otrzymaniu decyzji o przyznaniu 
pomocy powinno być zapisanie daty jej doręczenia. Od tego 
dnia beneficjenci pomocy mają obowiązek prowadzenia 
ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym. 
Od tego dnia liczy się również czas na rozpoczęcie realizacji 
biznesplanu, który wynosi maksymalnie 6 miesięcy. 

Wypłata środków tylko na wniosek
Aby uzyskać pierwszą ratę premii (80% jej całkowitej 

wartości, czyli 48 tys. zł), należy złożyć kolejny wniosek. Tym 
razem wniosek o płatność. Wniosek o płatność pierwszej raty 
musi być złożony w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy 
od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. 
Niezłożenie wniosku o płatność w wymaganym terminie 
spowoduje wygaśnięcie decyzji.  

Koniecznymi załącznikami do wniosku o płatność pierwszej 
raty są:

- dokument potwierdzający rozpoczęcie realizacji 
biznesplanu;  

- dokumenty potwierdzające prowadzenie ewidencji 
przychodów i rozchodów – np. kopia lub wydruk strony 
z ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, 
zawierającej informację o zdarzeniach gospodarczych, 
które wystąpiły w gospodarstwie po dniu doręczenia decyzji 
o przyznaniu pomocy lub zaświadczenie wydane przez biuro 
rachunkowe o prowadzeniu książek rachunkowych (polski 
FADN).

Wypłata pierwszej raty pomocy nastąpi w terminie 90 dni 
od dnia złożenia wniosku o płatność na rachunek bankowy 
beneficjenta wskazany we wniosku o płatność. Jeżeli numer 
rachunku bankowego, wskazany we wniosku, będzie inny niż 
zgłoszony w ewidencji producentów (inny niż ten, na który 
wpływają dopłaty bezpośrednie) wówczas do wniosku 
o płatność należy załączyć umowę z bankiem na 
prowadzenie rachunku lub zaświadczenie z banku, aby 
potwierdzić, że rolnik jest właścicielem/ współwłaścicielem 
tego wskazanego numeru rachunku. 

Od daty wypłaty pierwszej raty premii liczy się 3-letni okres 
na realizację biznesplanu oraz 5-letni okres zobowiązań, 
dlatego ten ważny dzień warto zapisać. 

Co oznacza rozpoczęcie realizacji biznesplanu?  
Do czynności, które mogą być uznane za rozpoczęcie 

realizacji biznesplanu zaliczone zostały:
- rozpoczęcie prac budowlanych związanych z inwestycją;
- zawarcie umowy, w wyniku której ma nastąpić 

przeniesienie własności lub posiadania maszyny, urządzenia 
lub wyposażenia;

- zawarcie umowy, w wyniku której ma nastąpić 
świadczenie usług;

- prace przygotowawcze, takie jak uzyskanie zezwoleń lub 
przeprowadzenie analiz wykonalności inwestycji;

- zawarcie umowy, w wyniku której ma nastąpić 
przeniesienie własności lub posiadania gruntów rolnych.

Rozpoczęciem realizacji biznesplanu może być również 
rozpoczęcie realizacji działań wybranych i opisanych w Tab. 
2 biznesplanu oraz zakup obrotowych środków produkcji 
zapisanych w Tab. 20 własnego biznesplanu. Dokumentami 
potwierdzającymi rozpoczęcie realizacji biznesplanu 
będą stosowne umowy, faktury, rachunki,  faktury pro-forma 
np. na zakup maszyn, dokumenty potwierdzające zakup 
obrotowych środków produkcji zaplanowanych w biznes-
planie, inne dokumenty np. zaświadczenia o udziale 
w wybranych szkoleniach, kopie zgłoszeń, pozwoleń. Do 
wniosku o płatność wystarczy załączyć jeden dokument 
spośród wyżej wymienionych.

Pierwszy etap wdrożenia działania nie przysparza 
większych problemów i przebiega dość sprawnie. Znacznie 
więcej trudności przynosi rozliczenie zaplanowanych 
w biznesplanie działań na etapie wniosku o płatność drugiej 
raty. Dlatego rolnicy powinni korzystać z pomocy doradców, 
którzy przygotowywali dokumenty aplikacyjne, aby uniknąć 
błędów, które mogą skutkować sankcjami.

Kolejny nabór już wiosną
Na marzec planowane jest ogłoszenie kolejnego naboru 

wniosków, najprawdopodobniej na dotychczasowych 
warunkach, z możliwością ubiegania się o pomoc przez 
osoby ubezpieczone nie tylko w KRUS. Po szczegółowe 
informacje zapraszam do Powiatowego Zespołu Doradztwa 
Rolniczego w Białej Podlaskiej z/s w Grabanowie.

Agnieszka Sęczyk

Poradnictwo rolnicze

Czas Świąt Bożego Narodzenia i okres poświąteczny  
to wyjątkowy moment przepełniony ciepłem, radością 
i miłością. 10 stycznia br. uczniowie klasy 3 wystawili 
widowisko "Spotkanie z kolędą". Opiekunowie zadbali, 
by uczniowie wystąpili w pięknych kostiumach. 
Nadarzyła się doskonała okazja do wspólnego 
przeżywania kolejnych urodzin Jezusa i wspólnego 
kolędowania przy akompaniamencie Krzysztofa 
Olesiejuka. Natomiast 29 stycznia odbyło się w szkole 
rodzinne kolędowanie, na które przybyło wiele osób 
z Grabanowa i okolicznych miejscowości. Takie 
spotkania przyczyniają się do integracji środowiska 
szkolnego i zacieśniają naturalne więzi. (a)

Szkoła Podstawowa w Grabanowie




