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Kalendarium
1 kwietnia
Wójt Wiesław Panasiuk spotkał się z radcą prawnym
Przemysławem Bałutem. Rozmawiano o sprawach
funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie
przeprowadzany jest audyt.
2 kwietnia
Wójt Wiesław Panasiuk spotkał się w Urzędzie Miasta
z prezydentem Michałem Litwiniukiem. Ustalano szczegóły
współpracy przy wdrażaniu Zintegrowanej Strategii Rozwoju
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Gmina Biała Podlaska
ma odegrać w nim istotną rolę.
3 kwietnia
Wójt gminy spotkał się z Ewą Dorosz, przewodniczącą
Oddziału Gminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Tematem rozmów był trwający strajk nauczycieli oraz forma
wynagrodzenia pedagogów za okres, kiedy nie pracowali.
6 kwietnia
W pracowni zdobnictwa ludowego w Worońcu dokonano
podsumowania konkursu na gminny konkurs pisanek, palm
i koszyczków wielkanocnych. Laureaci odebrali nagrody
rzeczowe od radnego powiatowego Czesława Pikacza i dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Dariusza Chorążego.
9 kwietnia
Obradował Zarząd Powiatowy ZOSP. Ustalono m.in.
program dorocznej pielgrzymki strażaków do sanktuarium
maryjnego w Kodniu oraz datę powiatowych zawodów
sportowo - pożarniczych w Kobylanach. W obradach
uczestniczył wójt Wiesław Panasiuk.
12 kwietnia
W Urzędzie Gminy odbyła się pierwsza w tym roku sesja
z udziałem sołtysów. Szczegóły na str. 3.
15 kwietnia
Wbrew obawom podyktowanym strajkiem nauczycieli
egzaminy ośmioklasistów przebiegły w szkołach naszej
gminy bez problemów. Uczniowie sprawdzili stan zdobytej
wiedzy przed startem do szkół średnich.
25 kwietnia
Fiaskiem zakończyła się zorganizowana w Starostwie

Powiatowym debata rolnicza, zainicjowana przez radnego
powiatowego Marka Sulimę. Uczestniczyli w niej hodowcy
świń i drobiu, plantatorzy owoców i warzyw oraz
samorządowcy. Rozmawiano o dramatycznej sytuacji
w rolnictwie, spowodowanej m.in. likwidacją 5 tys.
gospodarstw hodujących wcześniej trzodę chlewną.
Niestety, kolejny raz nie pojawił się (mimo zaproszenia)
minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Ardanowski. Mimo
wcześniejszych zapewnień, rząd w dalszym ciągu nie umie
poradzić sobie z afrykańskim pomorem świń.
26 kwietnia
Wójt Wiesław Panasiuk ponownie spotkał się z prezydentem miasta Michałem Litwiniukiem. W wyniku
wcześniejszych ustaleń roboczych udało się podpisać list
intencyjny dotyczący wspólnego pozyskiwania funduszy
unijnych na realizację Zintegrowanej Strategii Rozwoju
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Spora część zadań tej
strategii dotyczy wspólnych inwestycji miasta i gminy.
Tego samego dnia w Droblinie odbyła się gala tygodnika
"Słowo Podlasia", na której lokalni przedstawiciele
przedsiębiorczości odebrali statuetki Niedźwiedzi Biznesu.
Władze samorządowe reprezentowała w Droblinie sekretarz
gminy Grażyna Majewska.
28 kwietnia
Interesujący program miała wizyta w Białej Podlaskiej
byłego Prezydenta RP Lecha Wałęsy, który przybył z okazji
15. rocznicy obecności Polski w Unii Europejskiej. Po mszy
świętej w kościele pw. św. Antoniego były prezydent spotkał
się z mieszkańcami i samorządowcami w sali konferencyjnej
BCK przy ul. Brzeskiej 41. Wyświetlono tam ﬁlm A. Wajdy
"Człowiek z nadziei" i pozwolono zabranym na wymianę
poglądów z byłym prezydentem, który jak podkreśla
doprowadził do pokojowego rozmontowania poprzedniego
ustroju i nigdy nie dał się złamać władzom bezpieczeństwa
kraju. Zdaniem L. Wałęsy, w Polsce udało się osiągnąć
połowiczny sukces, bo mimo obecności w Unii, w Polsce
łamany jest trójpodział władzy. W spotkaniu uczestniczył wójt
Wiesław Panasiuk. (g)

Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu

30 kwietnia br. w oddziale przedszkolnym zorganizowano konkurs recytatorski
"Brzechwa i Tuwim dzieciom", pilotowany przez Malwinę Filipiuk, która
corocznie przygotowuje dzieci do występów przed publicznością, uwrażliwia je
na piękno poezji i uczy pokonywania tremy. Mali artyści przygotowali się do
występów niezwykle profesjonalnie. Dzieci przepięknie nauczyły się na pamięć
nawet bardzo długich wierszy i mimo tremy, fantastycznie wystąpiły przed
zgromadzoną publicznością. Jury w składzie: dyrektor szkoły Bogumiła
Chodun i Mirosława Danilewicz, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, miało
trudny orzech do zgryzienia, ponieważ niektóre wykonania były naprawdę
przebojowe! Jurorki doceniły oryginalność wyboru, szczególnie gdy teksty były
mało znane. Zwracały uwagę na staranną wymowę zgodną z zasadami kultury
słowa i bezbłędną dykcję, panowanie nad oddechem, modulowanie głosu,
akcentowanie ważnych treści utworu, zachowanie właściwego tempa
wygłaszania tekstu. Nie bez znaczenia były przygotowane rekwizyty i stroje
współtworzące nastrój i współgrające z treścią wierszy. Pierwsze miejsce zajął
Natan Brzozowski, który wykonał wiersz "Na straganie" Jana Brzechwy, drugie
miejsce przypadło Amelii Romaniuk za "Psie smutki" J. Brzechwy i Kasi
Bebkiewicz za "Kotka" J. Tuwima, natomiast trzecie przyznano Idze Olesiejuk
za "Żuka" J. Brzechwy. Dzieciom wręczono dyplomy oraz nagrody ufundowane
przez twórców unijnego programu dla szkół "Mleko z klasą", za który
odpowiedzialny jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Gratulujemy
wszystkim uczestnikom konkursu, a rodzicom dziękujemy za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie dzieci do występów. (a)
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Z obrad samorządu

Siódmą sesję Rady Gminy zwołaną na 12 kwietnia br.
poprzedziła wizja lokalna w Młyńcu. Była ona konsekwencją
wniosku radnego Stefana Śledzia i petycji mieszkańców
trzech sołectw (Janówka, Michałówka i Młyniec) złożonych
29 marca br., aby władze gminne zakupiły ogromny budynek
(460 mkw) po byłej drukarni w Młyńcu, z przeznaczeniem go

na świetlicę. Na miejscu radni mogli zorientować się,
że koszty adaptacji i późniejszego utrzymania tego budynku
byłby zbyt wysoki. Decyzję swoją wyrazili w formie uchwały
przeciwnej nabyciu proponowanego budynku. Nie
przeszkodziło to radnemu Śledziowi ponownego
domagania się budowy nowej świetlicy na działce wspólnoty
wiejskiej. Świetlica taka miałaby być formą rekompensaty za
krzywdy moralne i szkodę po utraconym lokalu wyborczym
w Janówce. Decyzją Rady Gminy i powiatowego komisarza
wyborczego został on przeniesiony 6 km dalej, z Zakładu
Opieki Leczniczej "Seniovita" do klimatyzowanej świetlicy
wiejskiej w Wólce Plebańskiej. Radny długo uskarżał się,
czego do tej pory nie mają jeszcze mieszkańcy trzech
wspomnianych wsi, ale został storpedowany głosami
obecnych na sali sołtysów. Część wsi też nie posiada
świetlic, a mimo to nie domaga się ich budowy w równie

gwałtowny i kategoryczny sposób.
Obrady siódmej sesji zaczęły się od sprawozdania wójta
gminy Wiesława Panasiuka z działalności między sesjami.
Wynika z niego, że władze gminy złożyły do Urzędu
Marszałkowskiego wnioski na dotacje dotyczące remontu
dworku w Wilczynie z przeznaczeniem go na dzienny dom
aktywności seniorów oraz dotyczące budowy dróg
gminnych z Funduszu Dróg Samorządowych
(wniosek opiewa na kwotę 7 mln zł). Wójt wspomniał
też o strajku pracowników oświaty, który poparło
77 proc. nauczycieli zatrudnionych w gminnych
placówkach. Mimo strajku, nauczyciele zapewniali
uczniom opiekę wychowawczą. Wójt przedstawił
też starych i nowych sołtysów, jacy w początkach br.
wybrani zostali na 5-letnie kadencje. Przeważają
wśród nich osoby pełniące funkcję wiele lat.
Znamiennym przykładem może być Irena Wołowik
z Wilczyna, która została wybrana na sołtysa po raz
siódmy z rzędu. W 12 wsiach funkcję sołtysa pełnić
będą debiutanci.
Radni zapoznali się z rocznym sprawozdaniem
sekretarza gminy Grażyny Majewskiej ze
współpracy Urzędu Gminy z organizacjami pozarządowymi. Na zadania związane ze wspieraniem
kultury oraz kultury ﬁzycznej wydano w ubiegłym roku
30 tys. zł. Skorzystały z niego: trzy stowarzyszenia wiejskie
(ze Styrzyńca, Rakowisk i Swór), stowarzyszenie Biała Biega
oraz dwie jednostki OSP ze Sławacinka Starego i Cicibora
Dużego.
Radni przegłosowali pozytywnie dwie uchwały: dotyczącą
remontu i bieżącego utrzymania pomnika jeńców radzieckich
w Woskrzenicach Dużych (40 tys. zł z funduszu Urzędu
Wojewódzkiego) oraz wsparcia powiatu bialskiego przy
remoncie drogi powiatowej w Ogrodnikach. Urząd Gminy
przeznaczył 40 tys. zł na wkład własny przy budowie zatoki
autobusowej i chodnika z myślą o bezpieczeństwie
mieszkańców Ogrodnik.
Sesja zakończyła się złożeniem najlepszych życzeń
świątecznych radnym i sołtysom. (g)

Przedszkole samorządowe w Rakowiskach

2 kwietnia br. z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, dzieci z Samorządowego Przedszkola włączyły się w akcję
"Zaświeć się na niebiesko". Solidaryzując się z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, przedszkolaki, jak i ich
nauczycielki przyszli ubrani na niebiesko. Był "niebieski przemarsz" wokół przedszkola, a starszaki uczestniczyły w zajęciach,
dzięki którym rozwinęły
akceptację i zrozumienie.
Poznały historię Franka,
bohatera książki "Duże
sprawy w małych głowach",
dzięki któremu dowiedziały
się jak wygląda "autystyczny
świat". Mogły doświadczyć,
w jaki sposób patrzą, czują,
poznają świat dzieci
z autyzmem. Była to doskonała lekcja wrażliwości
i tolerancji. Obchody tego
dnia pomagają zrozumieć
dzieciom czym naprawdę
jest autyzm. (a)
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Inaczej, niż w latach poprzednich fetowano w dwunastu
jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej święto druhów-

ochotników. W każdej z nich odbyły się spotkania
integracyjne, a jednostki skupione w Krajowym Systemie
Ratownictwa Gaśniczego zarządziły uroczyste odprawy
poprzedzone mszą świętą w intencji strażaków i ich rodzin.
Rola strażaków w codziennym życiu gminy ma znaczący
wymiar. To oni narażają własne życie
i zdrowie, aby w sytuacjach zagrożenia
nieść pomoc potrzebującym i ratować
ich dobytek. Ich jednostki przetrwały
w swej historii niejeden pożar
i niejedną burzę. Łączy je dziś
wspólnota społeczeństwem, które je
powołało do służby.
- Zwykle w pierwszych dniach maja
organizowaliśmy gminne obchody Dnia
Strażaka połączone z zawodami
sportowo-pożarniczymi lub pokazem
sprawności. W tym roku Zarząd Gminny
Z O S P o d s t ą p i ł o d t e j f o r m u ł y,
pozostawiając druhom możliwość
integrowania się ze społecznością,
której służą. Dlatego każda jednostka
świętuje na swój sposób. Najbardziej
uroczysty charakter miały spotkania druhów czterech
jednostek skupionych w KSRG - wyjaśnia prezes ZG ZOSP,
zarazem wójt gminy Wiesław Panasiuk.
Straż pożarna to wyjątkowa służba, w której przyjaźń,
zaufanie i niezawodność w niesieniu pomocy bliźniemu są
ﬁlarami skuteczności podczas akcji ratowniczych. W jej
szeregach służy w gminie Biała Podlaska 500 druhów.
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Służba ta traktowana jest jako pasja przekazywana
z pokolenia na pokolenie. Zdaniem komendanta gminnego
ZOSP Marka Maleńczuka, jednostki strażackie
stanowią jedyną siłę w gminie, na którą zawsze można
liczyć. Ich użyteczność widać nie tylko podczas akcji
ratowniczo-gaśniczych.
Gdy zachodzi potrzeba,
stawiają się w ciągu
kilkunastu minut
i działają.
- Z okazji strażackiego
święta serdecznie
dziękuję rycerzom
świętego Floriana za
piękną i humanitarna
służbę, pełnioną w dzień
i w n o c y, w d z i e ń
powszedni i święto – mówił na spotkaniu integracyjnym
druhów z OSP w Sitniku wójt W. Panasiuk. Życzę, aby była
to służba bezpieczna, pozwalająca w zdrowiu powrócić
z akcji do czekającej z troską rodziny. Za jej wsparcie
składam serdeczne podziękowania. Życzę, aby św. Florian

dał silę się do przełamywania trudności, rozwiązywania
problemów, których nie szczędzi codzienne życie.
5 maja reprezentanci wszystkich jednostek gminnych
uczestniczyli w powiatowej pielgrzymce strażaków do
Sanktuarium Maryjnego w Kodniu, gdzie oprócz uroczystości
religijnych w bazylice Matki Boskiej Kodeńskiej wzięli udział
w spotkaniu integracyjnym i koncercie orkiestr dętych. (g)

Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym

Znaczący sukces odniosła Izabela Bielińska, uczennica kl. VI. Udało jej się zdobyć
tytuł laureata wojewódzkiego konkursu polonistycznego "Polonista roku 2019".
Zorganizowała go po raz jedenasty Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej pod
patronatem Kuratorium Oświaty w Lublinie i prezydenta miasta Biała Podlaska.
Nadzór merytoryczny nad przebiegiem konkursu sprawowała dr Dorota Piekarczyk
z lubelskiego UMCS. Iza Bielińska uzyskała też czwartą lokatę w Bialskiej Lidze
Polonistycznej. To niewątpliwy sukces uczennicy oraz osiągnięcie nauczycielki języka
polskiego Doroty Pawluczuk, przygotowującej ją do startu w obu konkursach. Warto
podkreślić, że Iza, jako jedyna uczennica z gminy Biała Podlaska, zajęła tak wysoką
lokatę. Gratulujemy. (a)
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26 maja br. zostaną przeprowadzone wybory do
Parlamentu Europejskiego. Można w nich głosować tylko na
jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania
znak X w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego
z kandydatów z tej listy. Postawienie znaku X na więcej niż
jednej liście lub niepostawienie znaku X w żadnej kratce
powoduje nieważność głosu.
Europarlament to instytucja reprezentująca interesy
obywateli Unii Europejskiej. Wybory do parlamentu odbywają
się co pięć lat. Państwa członkowskie UE mają prawo
podejmować indywidualnie decyzje odnośnie dokładnego
terminu głosowania – jedynym ograniczeniem narzuconym
przez Parlament jest obowiązek odbycia wyborów
parlamentarnych w tym samym tygodniu w każdym państwie
należącym do UE.
Czynne prawo wybierania w wyborach
do Parlamentu Europejskiego 2019 r. ma
każdy obywatel Polski, który najpóźniej
w dniu głosowania ukończył 18. rok życia.
Obywatel Unii Europejskiej, niebędący
obywatelem polskim może głosować,
jeżeli najpóźniej w dniu głosowania
kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W Parlamencie Europejskim w kadencji
2014-2019 zasiada 751 europosłów.
Państwa członkowskie uzgodniły,
że w najbliższych wyborach, które odbędą się w maju, po
wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE, wybranych zostanie
705 europosłów. Mimo że liczba posłów w PE zmniejszy się,
to Polska otrzyma jeden dodatkowy mandat i tym samym
w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019 wybierzemy
52 posłów. kadencji 2014-2019 w PE zasiada 751 posłów.
Jednakże wraz z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE liczba
ta zostanie zmniejszona do 705 europosłów.
Mimo całościowej obniżki poselskiej to w wypadku Polski –
zyskamy o jeden mandat poselski więcej – dlatego też na
łamach PE zasiądzie 52 posłów z Polski.
Na mocy 14 art. Traktatu o Funkcjonowaniu Unii
Europejskiej określany jest przydział miejsc poselskich.
Również w oparciu o niego Rada Europejska ma prawo do
zmiany składu PE, z poszanowaniem trzech zasad:

·
minimalna liczba posłów odpowiadających jednemu
państwu UE to 6, a maksymalna to 96,

285 zawodników ze szkół podstawowych, gimnazjalnych
i licealnych stanęło 25 kwietnia br. na trasie XI Katyńskich
Biegów Przełajowych. Impreza odbyła się zgodnie
z ceremoniałem olimpijskim. Nie zabrakło w niej reprezentantów naszej gminy. Wśród dziewcząt z roczników
2010-2011 drugą lokatę i 9 punktów zdobyła Natalia
Chacewicz z Woskrzenic Dużych, a siódmą i 4 punkty
Karolina Grochowska ze Swór. W grupie chłopców
roczników 2010-2011 drugą lokatę i 9 punktów zdobył
Dawid Jaszczuk ze Swór, a siódmą i 4 punkty Łukasz Kajka
z Woskrzenic Dużych. W gronie dziewcząt roczników
2008-2009 trzecie miejsce i 8 punktów zdobyła Julia
Kaździoł z Woskrzenic Dużych, a szóste i 5 punktów Julia
Segeń z Woskrzenic Dużych. W grupie chłopców z rocznika
2006 pierwsze miejsce i 10 punktów zdobył Sebastian
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·
liczba posłów przypadających na każde państwo
członkowskie powinna być podzielona zgodnie z zasadą
degresywnej proporcjonalności, która polega na tym,
że państwa o większym zasobie ludzkim mają więcej pozycji
poselskich niż te od nich mniejsze,
·
całkowita liczba wszystkich posłów wraz z przewodniczącym nie powinna przekroczyć 705 osób.
Jak głosować?
Każdy z uprawnionych obywateli ma prawo do oddania
głosu w lokalu okręgowej komisji wyborczej. Informacje na
temat przynależności do danego okręgu wyborczego
zostaną podane do wiadomości publicznej w formie
obwieszczenia najpóźniej 30 dni przed dniem wyborów. Za
pomocą obwieszczenia dowiemy się o numerach, ulicach
oraz siedzibach komisyjnych, do których
zostaliśmy przydzieleni. Głosowanie może
odbyć się osobiście, korespondencyjnie,
jak i za pomocą upoważnionego pośrednika. Istnieje możliwość głosowania poza
miejscowością zamieszkania.
Zbliżające się wybory parlamentarne są
wyborami jednodniowymi. Głosować
można w godzinach 7-21. Warunkiem
koniecznym umożliwiającym przystąpienie do wyborów jest ukończenie 18 roku
życia oraz posiadanie aktualnego dowodu
osobistego.
W celu uzyskania kart wyborczych należy udać się do
stanowiska komisji wyborczej i okazać ważny dokument.
Głosowania dokonuje się poprzez stawienie znaku X przy
nazwisku kandydata. Wyborcy ujęci w spisie mogą głosować
osobiście w lokalu wyborczym. Wyborcy posiadający
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub
korespondencyjnie. Wyborcy, którzy do dnia głosowania
ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania
przez pełnomocnika.
O tym kto zasiądzie w Parlamencie Europejskim
zdecydujemy niebawem sami. Warto pomyśleć, kogo
obdarzymy zaufaniem i kto naszym zdaniem jest najlepiej
przygotowany do misji reprezentowania kraju w tak
poważnym gremium. (a)

Krasucki ze Swór, a ósme i 3 punkty Wojciech Baczkura
ze Swór. Wśród dziewcząt 2005 piątą lokatę i 6 punktów
zdobyła Karolina Sawczuk ze Swór.
W grupie chłopców z rocznika 2005 drugie miejsce
i 9 punktów uzyskał Igor Gawda ze Swór. W gronie dziewcząt
z roczników 2003-2004 trzecie miejsce i 8 punktów zaliczyła
Weronika Chalimoniuk ze Swór, a czwarte i 7 punktów
Lucyna Sawczuk ze Swór.
W grupie chłopców roczników 2003-2004 najlepiej poradził
sobie Jacek Gryta ze Swór. Zdobył pierwsze miejsce
i 10 punktów. Natomiast czwarty na mecie z 7 punktami był
Krystian Kajka z Woskrzenic Dużych,
Drużynowo w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej zwyciężyli
reprezentanci Swór (40 pkt.) Gratulujemy. (g)
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Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych

22 kwietnia kojarzony jest z Międzynarodowym Dniem
Ziemi. Sprzyja on przeprowadzaniu akcji mających za cel

segregacji śmieci i kolory pojemników. Podczas zabawy
w praktyczny sposób mogły wykorzystać zdobytą wiedzę.

promowanie postaw ekologicznych dzieci
i młodzieży. Święto obchodzone jest teraz
w 192 krajach świata. Tegoroczny Dzień Ziemi
przebiegał pod hasłem "Chrońmy nasze
gatunki". W działalność placówki edukacyjnej
z Woskrzenic Dużych na stałe wpisane są:
zbieranie zużytych baterii, plastikowych
nakrętek, tonerów i makulatury. W tym roku w Światowym
Dniu Ziemi szczególnie aktywnie uczestniczyły dzieci
w wieku przedszkolnym. We wszystkich grupach odbyły się
zajęcia wzbogacające wiedzę najmłodszych na temat
ekologii i działań, jakie może podjąć człowiek, aby chronić
planetę. W tym dniu w szkole dominował zielony kolor. Dzieci
uczestniczyły w patrolu ekologicznym, rozwiązywały zadania
i zagadki dotyczące ekologii i ochrony środowiska. Brały też
udział w sprzątaniu terenu wokół szkoły. Zrobiły wiosenne
porządki w ogródku i posadziły nowe rośliny. Poznały zasady

Przedszkolaki dowiedziały się także jak oszczędzać wodę,
energię, oraz co to jest recykling. Wykonały pracę plastyczną
pod tytułem "Drugie życie butelki". Złożyły uroczyste
przyrzeczenie "Przyjaciół przyrody", obiecały dbać o Ziemię
i zachęcać do tego innych. Grono pedagogiczne ma
nadzieję, że podjęte działania pozostaną w pamięci
uczestników, rozbudzą ciekawość światem, a także
uzmysłowią wszystkim, że każdy człowiek jest odpowiedzialny za planetę. Dlatego musimy o nią dbać,
niezależnie od tego, kim jesteśmy i ile mamy lat. (a)

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich chętnych
do udziału w dziesiątym Przygranicznym Konkursie Tkackim
"Tkactwo w dolinie Bugu i Krzny". Jest to dziesiąty,
jubileuszowy konkurs tkacki. Z tej okazji proponujemy, aby
tematem prac konkursowych była inspiracja pereborem
(zastosowanie wzoru, wybranego motywu pereboru, techniki
tkackiej, kolorystyki pereborów w tkaninach, gobelinach
i kilimach oraz w dowolnej technice tkackiej).
Konkurs tkacki przeprowadzony będzie w dwóch
kategoriach wiekowych:
- dzieci do 15 lat
- młodzież i dorośli
Kategorie prezentacji prac:
I. Perebory (tradycyjnie wykonany wzór zastosowany
w strojach ludowych lub współcześnie)
II. Gobeliny i kilimy
III Tkaniny wielonicielnicowe
IV. Dowolna technika tkacka tradycyjna: (m.in. chodniki,
krajki, spódnice, zapaski).
Uczestnik przygotowuje jedną dużą pracę konkursową lub
dwie mniejsze prace wykonane w ciągu ostatniego roku
z jednej wybranej przez siebie kategorii: rok wykonania
zamieszczony na pracy konkursowej, zdjęcie dokumentujące powstanie pracy dołączone do karty zgłoszenia.
Na zgłoszeniu uczestnik obowiązkowo zaznacza wybraną
kategorię.
Każdy uczestnik konkursu przekazuje dodatkową pracę na
rzecz pracowni tkackiej (np. serwetka, bieżnik).
Organizator nie pokrywa kosztów związanych z przesyłką

prac oraz kosztów podróży.
Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.
Prace konkursowe będą do dyspozycji organizatora do
końca roku kalendarzowego (wystawa pokonkursowa).
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja
regulaminu, dołączenie do pracy metryczki zawierającej
dane uczestnika konkursu, w przypadku osób niepełnoletnich dołączenie oświadczenia rodzica lub opiekuna
oraz wyrażenie zgody na publikację wizerunku.
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne
z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz
organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych
(Dz. U. Z 1994 r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji
w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez
organizatora oraz w internecie.
Prace konkursowe z kartą zgłoszeniową należy nadsyłać
do 31.10.2019 r. na adres: Pracownia Tkacka im. Stanisławy
Baj, Hrud 121, 21-500 Biała Podlaska.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się
na uroczystym otwarciu wystawy pokonkursowej
16 listopada br. o godzinie 15 w Pracowni Tkackiej
im. Stanisławy Baj w Hrudzie.
Prace oceniać będzie komisja konkursowa, autorzy
najlepszych prac otrzymają nagrody, najciekawsze prace
mogą zostać zakupione do pracowni.
Zainteresowani mogą kontaktować się z kierownikiem
pracowni Jolantą Zając tel. 516-200- 806. (a)
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Nigdy nie robiłam niczego na pokaz ani z myślą o nagrodach
– mówi o sobie Agnieszka Borodijuk, instruktor Gminnego
Ośrodka Kultury. Kiedy 18 lat temu zaczynała pracę

w styrzynieckim klubie kultury nie przypuszczała, że będzie
jej poświęcała aż tak dużo czasu. Z inicjatywy dyrekcji GOK
w Styrzyńcu powstała pracownia zdobnictwa ludowego,
a Agnieszka walnie przyczyniła się do jej rozkwitu. Pracując
z młodzieżą odkryła w sobie ogromne pokłady pomysłowości
i energii, dzięki którym zajęcia klubowe zamieniały się
w fascynującą przygodę. Nic dziwnego, że młodzi ludzie tak
chętnie do dziś biorą w nich udział. Pani instruktor potraﬁ
zachęcić, zdopingować, zainspirować nietuzinkowymi
pomysłami. Z jej inicjatywy odbywają się cykliczne imprezy
integracyjne "Smaki jesieni" z rekordową liczbą uczestników,
tych najmłodszych, ich rodziców i seniorów.
Prawdziwą pasją Agnieszki okazało się śpiewanie.
Zaczynała w stworzonym przed czternastu lat zespole
Barwinek. Potem wspomagała grupy Jutrzenka ze

Uczniowie ze Szkół Podstawowych: w Ciciborze Dużym
i w Sworach uczestniczyli w ogólnopolskich zawodach
sportowych, jakie miały miejsce 13 kwietnia br. na błoniach
Stadionu Narodowego w Warszawie. Stanowili oni część
reprezentacji województwa lubelskiego, rywalizując
z rówieśnikami w swoich kategoriach wiekowych. Trasa
biegów stanowiła krótki odcinek, jaki następnego dnia
przemierzali uczestnicy Orlen Warsow Marathon, co
wyzwalało wśród uczestników dodatkowe emocje. Mimo
silnej konkurencji z całej Polski nasi młodzi sportowcy
walczyli bardzo dzielnie i przyczynili się do sukcesu, jakim
było zajęcie czwartego miejsca, na 14 startujących
województw. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe
koszulki i medale, a atrakcje towarzyszące tej imprezie były
nie lada gratką i nasi uczniowie chętnie brali w nich udział.
Reprezentanci naszych szkół to uczestnicy programu
"Lekkoatletyka dla każdego!", promującego tę dyscyplinę
sportu. Więcej informacji na temat możliwości przystąpienia
do grup treningowych można uzyskać pod nr telefonu
795 -521- 060. (a)
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Sławacinka Starego i Zorza z Cicibora Dużego. Jednak
najwięcej czasu i energii poświęca zespołowi Sokotuchy,
stworzonym przy okazji warsztatów śpiewu białego
w pensjonacie Uroczysku Zaborek k. Janowa Podlaskiego.
Idea śpiewania pieśni pogranicza w języku polskim,
białoruskim, rosyjskim, ukraińskim i tutejszym, zwanym
niekiedy chachłackim okazała się na tyle nośna, że grupa
stworzona z reprezentantek różnych formacji ludowych
gminy Biała Podlaska nie tylko nie zgasła po kilku miesiącach
istnienia, ale rozwinęła repertuar i przysłowiowe skrzydła
(Sokotuchy to w miejscowej gwarze gdakające kury). Wiele
pomogła jej fachowa pomoc mistrza Zdzisława Marczuka,
jak również specjalistki od białego śpiewu Natalii Iwaniuk.
Za ich przyczyną grupa uczestniczyła w licznych festiwalach i prestiżowych konkursach, m.in Festiwalu Kapel
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą,
Festiwalu Tradycji Ludowych Lubelszczyzny, Mazowsza
i Podlasia "U zbiegu rzek" w Stężycy i Turnieju Muzyków
Prawdziwych w Szczecinie. Zespół miał też okazję
dwukrotnie śpiewać w Lublinie (podczas międzynarodowego
festiwalu Mikołajki Folkowe oraz wernisażu wystawy
Królowie Nadbużańscy, zorganizowanym w Centrum
Spotkania Kultur). Został też laureatem 16. edycji Festiwalu
Kolęd i Szczedrywek nad Bugiem we Włodawie. Długa byłaby
lista miejsc, w których koncertował.
W marcu br. zadebiutowała jeszcze jedna grupa, której
członkinią jest Agnieszka Borodijuk. Mowa o kwartecie
A JAK specjalizującym się w pastiszach kabaretowych.
Na dobry początek kwartet przedstawił własną interpretację
szlagieru Alicji Majewskiej "Być kobietą", pasującą idealnie
do gminnych obchodów Dnia Kobiet. W przygotowaniu
kolejne kreacje, jakie będą prezentowane przy okazji
uroczystości nie tylko gminnych.
- Nie spodziewałam się wyróżnienia w postaci statuetki
Autorytetu Roku. Przyznanie jej uznałam jako wyraz
akceptacji pracy Gminnego Ośrodka Kultury, z którym się
utożsamiam. Cieszę się z wyrozumiałości męża i synów,
dzięki której mogę udzielać się w tylu pasjonujących mnie
przedsięwzięciach – dodaje laureatka. (g)
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Gospodynie ze Stowarzyszenia "Smaki Perkowic"
realizują wyjątkowy projekt wspierany ﬁnansowo przez
Bialskopodlaską Lokalną Grupę Działania. Od marca br. do
lutego 2020 r. organizują warsztaty kulinarne w różnych
miejscowościach gminy Biała Podlaska. Mają one przekonać
kobiety do ludowych tradycji południowego Podlasia.
- Wcześniej zdobywałyśmy liczne nagrody na konkursach
kulinarnych organizowanych przez Urząd Marszałkowski
w Lublinie. Sześć naszych smakołyków traﬁło na prestiżową

i sosem grzybowym, gołąbki z kaszą gryczaną, chałcuny
zapiekane z kapustą i grzybami, pierogi perkowickie,
cebularze), jak też liczne gatunki ciast i napojów.
O niektórych z nich uczestniczki dowiadywały się po raz
pierwszy. Smakowały wybornie.
Zgodnie z zaakceptowanym programem warsztatów
uczestniczą w nich osoby niepełnosprawne, niepracujące,
które ukończyły 60. rok życia. Po pierwszych, entuzjastycznie przyjętych zajęciach ustalono harmonogram

listę produktów dziedzictwa kulinarnego ministerstwa
rolnictwa i rozwoju wsi (pierogi perkowickie, kołacz z jagłami,
ciastka przez maszynkę, napój żniwny z miętą, ciastka z cukrem, kulebiak z Perkowic). Postanowiłyśmy podzielić się
wrażeniami i umiejętnościami z innymi kobietami. Pomógł
nam w tym Gminny Ośrodek Kultury, przygotowując projekt
ﬁnansowany przez BLGD. Dzięki niemu mogłyśmy zakupić

kolejnych spotkań kulinarnych. W maju szkolić się będą
kobiety z Porosiuk, w czerwcu z Jaźwin, w lipcu z Pojelec, we
wrześniu z Terebeli, w październiku z Worońca, w listopadzie ze Sławacinka Starego, a w grudniu z Woskrzenic
Dużych. Styczniowe warsztaty 2020 r. odbędą się
w Ciciborze Dużym, zaś w lutym ponownie w Perkowicach,
gdzie podsumowane zostaną wielomiesięczne starania.

sprzęt kuchenny wykorzystywany na potrzeby warsztatów –
informuje Urszula Nowicka, prezeska perkowickiego
stowarzyszenia.
Pierwsze zajęcia odbyły się w marcu w pracowni kulinariów
regionalnych GOK w Perkowicah. Przez trzy dni mieszkanki
Czosznówki, Dokudowa, Ogrodnik, Ortela Książęcego
i Perkowic uczyły się przygotowywania potraw. Były wśród
nich dania mięsne (zrazy wołowe w sosie własnym, rolada
z kurczaka w sosie żurawinowo-chrzanowym, kugiel
z żeberkami, farszynki z kaszą i wątróbkami, kurczak
faszerowany, pasztet domowy z różnych mięs), potrawy
bazujące na produktach roślinnych (tartun z soczewicą

Na każde zajęcia instruktorki ze "Smaków Perkowic"
docierają z własnym sprzętem kuchennym oraz produktami
przy-datnymi do gotowania potraw.
- Mamy nadzieję, że dzięki tym zajęciom uda się zachować
kulinarne tradycje regionu. W ocenie smakoszy kuchnia
południowego Podlasia zawiera wszystko, co wiąże się
z ludową tradycją kulinarną. Dzięki wykorzystaniu dawnych
przepisów można przypomnieć sobie, jak gotowały nasze
matki i babki – dodaje U. Nowicka.
Znając zapał gospodyń z Perkowic, można być pewnym,
że warsztaty będą cieszyły się powodzeniem, a ich uczestniczki
nabędą nowych, jakże przydatnych umiejętności. (g)
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Wydarzenie artystyczne w Sitniku

Pomysłowość osób parających się rękodziełem nie zna
granic. Potwierdziły tego rezultaty jedenastej edycji konkursu
rękodzieła artystycznego "Igłą malowane". Takiej ilości
urozmaiconych prac dawno w Sitniku nie oglądano.
Publiczność licznie przybyła 12 maja do pracowni
koronkarstwa była po wrażeniem precyzji, lekkości i sposobu
artystycznego wyrazu. W przeszłości konkurs "Igłą
malowane" ograniczał się tylko do najbliższej okolicy. Dziś
wpływają nań prace niemal z całej Polski. Świadczy to
znacząco o renomie konkursu. Z satysfakcją odnotować
można fakt coraz liczniejszego udziału mężczyzn, który też
próbują pięknie haftować. Komisja artystyczna nie miała
łatwego zadania. Nadesłane prace oceniała w czterech
kategoriach tematycznych: haft płaski, haft krzyżykowy,
koronka oraz poduszki w hafcie lub koronce.
W grupie wiekowej do 15 lat, w kategorii haft krzyżykowy
pierwsze miejsce przypadło 14-letniej Emilii Kuźnickiej
z Wasilkowa woj. podlaskie. Drugą nagrodę zdobyła 15-letnia
Aleksandra Nitychoruk z Konstantynowa, zaś trzecie
15-letnia Julia Krótka ze SP w Czyżowicach, woj. śląskie.
W kategorii koronka na wyróżnienie zasłużyła 12-letnia
Zuzanna Tonsiorowska z Konstantynowa. W kategorii

poduchy, poduszki, poduszeczki w hafcie lub koronce
wyróżnienie uzyskała 14-letnia Wiktoria Derkacz
z Łukowców, gm. Biała Podlaska.
Nagrody za udział w tej grupie wiekowej otrzymali: Julia
Sztorc, lat 11 ze Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla
Kazimierza Wielkiego w Lublinie, Gabriela Biały, lat 12 ze
Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego
w Lublinie, Gabrysia Krajewska, lat 6 GOK Wiązowna
woj. mazowieckie, Wojciech Czachor, lat 10 z Pobiedzisk
woj. wielkopolskie, Julia Czerko, lat 11 ze Szkoły
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie,
Sebastian Zadrożniak, lat 13 ze Szkoły Podstawowej im.
Adama Mickiewicza w Konstantynowie, Martyna
Wawryniuk, lat 12 ze Szkoły Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Konstantynowie, Dominika Szatyłowicz, lat
14 ze Szkoły Podstawowej w Wasilkowie woj. podlaskie,
Jakub Iwanek, lat 13 ze Szkoły Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Konstantynowie, Weronika Litwiniuk, lat 14
z Sitnika gm. Biała Podlaska, Nikola Derkacz, lat 10

z Łukowców gm. Biała Podlaska, Małgorzata Golian, lat 12
z Worgul gm. Leśna Podlaska, Kinga Weresa, lat 14 z Sitnika
gm. Biała Podlaska oraz Gabriela Burda, lat 11 z Sitnika
gm. Biała Podlaska.
W kategorii haft krzyżykowy grupy dorosłej nagrodę
specjalną zdobyła Ewa Daniluk z Białej Podlaskiej. Pierwsza
nagroda traﬁła do Bogdana Rąbalskiego ze Świdwina
woj. koszalińskie. Drugą nagrodę uzyskała Joanna Mikulska
z Potworowa woj. mazowieckie, zaś trzecią Danuta
Przekorzyńska z Konstantynowa. W kategorii - haft płaski
największym kunsztem wykazała się Agnieszka
Hryniewska z Mokrych gm. Rossosz. Drugą nagrodę
zdobyła Teresa Charko z Zakalinek gm. Konstantynów,
natomiast trzecią Teresa Kosińska z Wólki Nosowskiej gm.
Kornica. W kategorii koronka na pierwszą nagrodę zasłużyła
efektowna praca Agnieszki Charko z Konstantynowa.
Druga nagroda traﬁła do Jadwigi Węgorek z Olszanicy
k/Krakowa woj. podkarpackie, zaś trzecia do Elżbiety
Koryńskiej z Dokudowa Drugiego gm. Biała Podlaska.
W kategorii poduchy, poduszki, poduszeczki w hafcie
lub koronce najwyżej oceniono pracę Izabeli Celińskiej
z Białej Podlaskiej. Drugą nagrodę zdobyli: Marianna
Kałdun z Kożanówki
gm. Rossosz i Bożena
Leszczuk z Tłuśćca
gm. Międzyrzec
Podlaski. Wyróżniania
przypadły: Annie
Czarnackiej, Marzenie
Borysiewicz, Jolancie
Frączek, Annie
Hornowskiej i Joannie
Chałabis z Domu
Pomocy Społecznej
w Konstantynowie.
Dyplomy za udział
w konkursie otrzymały
22 osoby: Dorota
Malutka z Gnojna woj.
podlaskie, Bożena
Nester z Polkowic
woj. dolnośląskie,
Małgorzata Kołpak
z Woli Dubowskiej
g m . Ł o m a z y, A n n a
Ławnik ze Styrzyńca gm.
Biała Podlaska, Monika Wasiewicz z Pobiedzisk woj.
wielkopolskie, Maria Harwacka z Hruda gm. Biała Podlaska,
Elżbieta Śnieżko z Mielnika woj. podlaskie, Henryka
Morchonowicz, Teresa Bartosiewicz i Teresa Filipiuk
z Konstantynowa, Ewa Mikiciuk z Próchenek gm. Olszanka
woj. mazowieckie, Halina Stanisława Pyrka z Sitnika, Aneta
Leszczuk z Tłuśćca gm. Międzyrzec Podlaski, Helena
Prokopczyk z Żar woj. lubuskie, Zoﬁa Jaroszuk z Białej
Podlaskiej, Danuta Bandzerewicz z Dokudowa Pierwszego
gm. Biała Podlaska, Teresa Matusiewicz z Bubla-Łukowiska
woj. lubelskie, Barbara Mikiciuk z Perkowic gm. Biała
Podlaska, Henryka Bedlińska z Perkowic gm. Biała
Podlaska, Maria Sikorska z Bobowej woj. małopolskie,
Katarzyna Jaroszuk z Białej Podlaskiej oraz Janina
Gryczko z Ortela Królewskiego II gm. Piszczac. Wręczeniu
atrakcyjnych nagród rzeczowych (walizki) towarzyszyły:
koncert zespołu Sitniczanie i słodki poczęstunek. (g)
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Znana z wielkiej aktywności pracownia kulinariów
regionalnych GOK z Perkowic korzystnie zaznaczyła swoją
obecność na festiwalu produktów regionalnych "Sielskie
smaki". Sześć produktów, jakie udało się zapisać
gospodyniom z Perkowic na listę smaków tradycyjnych

Sielskich smaków hala Global Expo stała się areną spotkań
miłośników tradycyjnej polskiej żywności z różnych regionów
Polski. Kolorytu dodały stoiska z rękodziełem i sztuką
ludową. – Nie spodziewaliśmy się tak wielkiego zainteresowania. Przez dwa dni festiwalu przez halę przewinęło się

ministerstwa rolnictwa spowodowało, że zaproszono je na
festiwal smaków. Odbywał się on 5 i 6 kwietnia br. w Centrum
Targowo-Kongresowym Global Expo w Warszawie.
Honorowy patronat nad festiwalem objął minister rolnictwa
i rozwoju wsi, a partnerem wydarzenia była Polska Izba
Produktu Regionalnego i Lokalnego. Samorząd województwa lubelskiego przygotował bezpłatną powierzchnię
dla wspólnej prezentacji i promocji regionu. Podczas

wielu warszawiaków. Część z nich zatrzymywało się przy
naszym stoisku, które miało się czym pochwalić
i poczęstować smakoszy. Szczególnym powodzeniem
cieszyły się pierogi perkowickie i kołacz z jagłami.
Zaprezentowanie się na festiwalu było możliwością
pokazania bogactwa kulinarnego regionu, z jednoczesną
promocją produktów naszej gminy – twierdzi Urszula
Nowicka, szefowa Stowarzyszenia "Smaki Perkowic". (g)

Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym

3 kwietnia br. uczniowie wzięli udział w drugiej edycji
ogólnopolskiego konkursu dla dzieci ze szkół podstawowych
"Do hymnu", ogłoszonym przez Narodowe Centrum Kultury.
Idea tego projektu zakłada kształtowanie postaw

patriotycznych uczniów i rozbudzanie szacunku dla polskiej
historii oraz symboli narodowych poprzez wspólne śpiewanie
najważniejszych polskich pieśni. Warunkiem uczestnictwa
było wykonanie trzech utworów a cappella, w całości
i z pamięci: hymnu państwowego i dwóch wybranych spośród
ośmiu regulaminowych utworów hymnicznych, przez co
najmniej połowę uczniów uczęszczających do szkoły.

92 uczniów z klas I - VIII, tj. ok. 75%, zaśpiewało oprócz
"Mazurka Dąbrowskiego", także "Rotę" oraz "Odę do
radości". Występ, który odbył się w obecności 2-osobowej
komisji konkursowej z Lublina, był rejestrowany i można go
obejrzeć na stronie Radia
Biper. Uczniowie nie zawiedli, doskonale zaprezentowali się przed jury.
Zaśpiewali odważnie, a na
szczególne uznanie zasługuje ich właściwa postawa
podczas wykonywania
pieśni, piękna dekoracja
i odświętne stroje.
Warto podkreślić, że taki
anturaż jest nieodłącznym
elementem każdej
uroczystości patriotycznej
organizowanej w szkole.
Dyrektor placówki Sławomir Adach z zadowoleniem
stwierdził, że godziny, które zostały poświęcone na
przygotowania do konkursu przyniosły bardzo pozytywny
efekt. Podkreślił, że takie działania są podejmowane w szkole
świadomie, ponieważ spełniają bardzo ważną rolę: integrują
środowisko oraz realizują cele i zadania zapisane w statucie
szkoły. (a)
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Szkoła Podstawowa w Hrudzie

Dzień Ziemi, jak co roku obchodzony był w szkole bardzo
uroczyście. Uczniom przyświecał cel kształtowania aktywnej
postawy wobec środowiska, wrażliwości, szacunku,

odpowiedzialności za jego stan, dostrzegania potrzeb
recyklingu i segregacji odpadów, uświadamiania roli, jaką
uczniowie mogą odegrać w swoim środowisku. Wszyscy
z niezwykłym zapałem przygotowali się do tego najważniejszego i najbardziej znanego święta ekologicznego.
Młodzież sprawnie i z wielkim zaangażowaniem uprzątnęła
wyznaczone wcześniej tereny, segregując śmieci.
Uczniowie, chcąc poznać dokładniej przyrodę, wyszli w teren
razem z wychowawczyniami na poszukiwanie przyrody
w zasięgu wzroku. Najmłodsi zbierali swoje eksponaty do
specjalnie przygotowanych pojemników. Pozostali uczniowie

ze swoich zbiorów utworzyli wspaniałe kompozycje
ekologiczne – obrazy przyrodnicze. Młodzież z klasy VI
przeobraziła koszulki w eko – koszulki malując na nich
farbami drzewa. Hasło tegorocznej akcji brzmi "Chrońmy
nasze gatunki". W związku z tym w naszej szkole odbył się
konkurs plastyczny pod tym samym tytułem. Pierwsze
miejsce zajęła uczennica klasy I Paulina Wachowiec.
Wśród uczniów klas starszych dużą pomysłowością wykazał

się uczeń klasy VIII Emil Kempczyński, który wykonał grę
planszową na temat gatunków zagrożonych. Koordynatorem
akcji była nauczycielka biologii Ewa Gala. (a)

Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu

To m a s z B a r a n o w s k i z a j m u j e s i ę m a l a r s t w e m
artystycznym od 27 lat. Mieszka i tworzy na Lubelszczyźnie.
Aktualnie jego prace znajdują się w prywatnych kolekcjach
nie tylko w Europie, ale również w Indiach, Kanadzie, USA,
Australii. Artysta preferuje głównie malarstwo olejne na
płótnie, ale również wykonuje prace akwarelami, suchą
pastelą oraz szkice węglem.

Jego obrazy mają niepowtarzalny klimat i urok. Najbardziej
interesuje go malarstwo realistyczne. W swojej pracy stara
się doścignąć warsztatowo dzieła uznanych i cenionych
mistrzów, takich, jak: Leonardo da Vinci, Claude Monet, Jan

Matejko, Wojciech Kossak, czy Józef Chełmoński.
Niezaprzeczalnym atutem artysty są bardzo realistycznie
portrety jak również karykatury wykonywane na życzenie.
Artysta uważa, że inspiracją do pracy twórczej są rozmowy
z ludźmi, ich wrażliwość na piękno.
Na zaproszenie Izabeli Markowskiej, nauczycielki ze
Szkoły Podstawowej w Styrzyńcu, na spotkanie z uczniami
klas I - III przyjechał malarz artysta Tomasz Baranowski.
Na spotkanie z niezwykłym człowiekiem dzieci przygotowały się bardzo starannie już kilka dni wcześniej:
wykonały piękne ogłoszenia informujące o wizycie
malarza, które ozdobiły szkolne gazetki ścienne. Każde
z nich miało też na karteczkach pytania, jakie chciałoby
zadać gościowi. Tomasz Baranowski przyjechał do
szkoły 28 marca. Opowiedział o swoim dzieciństwie, pasji
malarskiej, ciekawostkach związanych z malowaniem,
odbiorcach sztuki. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali
go, ponieważ mówił bardzo ciekawie i obrazowo, tak
pięknie, jak piękne były jego obrazy, które ze sobą
przywiózł. Uczniowie później zadali mu bardzo dużo pytań,
co jest dowodem zainteresowania jego twórczością.
Malarz z anielską cierpliwością odpowiadał na czasem
bardzo dociekliwe pytania. Kiedy ciekawość dzieci została
już zaspokojona, mogły one obejrzeć galerię prac artysty
z bliska. Obrazy zachwyciły wszystkich. Nikt z oglądających nie pozostał obojętny na dokładność, precyzję, kolory
i talent ich twórcy. T. Baranowski pokazał dzieciom pędzle
i inne akcesoria wykorzystywane podczas pracy. Na koniec
namalował portret pani Izy, a dzieci zobaczyły, jak powstaje
obraz. To było bardzo pouczające spotkanie. (a)
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W Dokudowie mieszka i tworzy skromna, ale wyjątkowo
utalentowana artystka ludowa. Liczbą zdobytych nagród
i wyróżnień przyćmiewa koleżanki parające się rękodziełem.
W dodatku sprawdza się w wielu dziedzinach.

Danuta Bandzerewicz tworzy ażurowe obrusy, makatki,
serwetki, ﬁranki, haftowane obrazy, ozdoby świąteczne
i stołowe, kwiaty z bibuły i koszyczki. Efekty jej pracy
podziwiać można na licznych wystawach, jarmarkach
i kiermaszach sztuki ludowej. Wielokrotnie uczestniczyła
w konkursach i przeglądach sztuki ludowej organizowanych
w Białej Podlaskiej, Lublinie, Łodzi, Radzyniu, Siedlcach,
Sitniku, Sosnówce, Terespolu i Worońcu, gdzie zdobywała
zwykle główne nagrody. Jurorzy są zawsze pod wrażeniem
jej pomysłowości, fantazji i perfekcyjnego wykonania. Przy
okazji konkursów padają pytania o inspiracje. Pani Danuta
niezmiennie odpowiada, że wszystko, co, tworzy jest grą
wyobraźni. Na dzisiejsze efekty pracowała kilkadziesiąt lat.
- Rękodzieła nauczyłam się w domu, oglądając pracę
mamy i babci. Obiecywałam sobie w duchu, ze kiedyś im
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dorównam. Dawniej kobiety wiejskie zdane były na własną
aktywność i pomysłowość. Sweterków, ﬁranek czy serwet
stołowych nie kupowało się w sklepie, bo ich nie było –
opowiada hafciarka.
Dziś w dobie internetu można wypatrzeć i skopiować każdy,
nawet skomplikowany technicznie motyw. Wcześniej autorki
skazane były wyłącznie na własne pomysły albo wzory
przekazane przez najbliższych. Kobiety parające się
rękodziełem skupiają się zwykle na jednej dziedzinie
i próbują ją udoskonalać. D. Bandzerewicz odkryła, że równie
dobrze wychodzą jej subtelne hafty, co ozdoby świąteczne.
Przed Bożym Narodzeniem tworzy fantazyjne bombki
choinkowe i stroiki imitujące choinki. Przed Wielkanocą
wykonuje wielokolorowe palmy i pisanki, zarówno te
tradycyjne z podlaskimi motywami, jak i współczesne.
Plastikowe i styropianowe imitacje jaj przystraja ażurowymi
koszulkami, co daje zaskakujący efekt. Wiele takich pisanek
traﬁło do nabywców podczas niedawnego kiermaszu
wielkanocnego.
Kontynuując rodzinne tradycje, twórczyni z Dokudowa
zdołała przekazać córkom zdolności manualne. Rezultaty
widać choćby na organizowanym w Sitniku dorocznym
konkursie "Igłą malowane". Chętnie dzieli się też
doświadczeniem z młodzieżą, uczestnicząc w lekcjach
i warsztatach Nadbużańskiego Uniwersytetu Ludowego.
Oprócz zdolności rękodzieła, doskonale sprawdza się
w zespole obrzędowo-śpiewaczym Lewkowianie. Wraz z nim
uczestniczyła w kilkunastu widowiskach i przeglądach pieśni
ludowej. Warto dodać, że widowiska, których była
współautorką, zdobywały główne laury na Sejmiku Wsi
Polskiej w Tarnogrodzie.
- Wyniesiona z domu ciekawość świata pchała mnie do
poznawania ludzi. Dziś po wielu doświadczeniach życiowych
i sukcesach na różnych polach czuję się zadowolona
i spełniona. Chciałabym jeszcze podzielić się wiedzą
i umiejętnościami z wnuczkami. Pewnie będę musiała trochę
poczekać, bo do tej pory rodzą się sami chłopcy – dodaje pani
Danuta. (g)

29 kwietnia br. z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Styrzyńca zorganizowano akcję sprzątania okolic Styrzyńca. Na apel
radnej Renaty Rudawskiej oraz zarządu Stowarzyszenia, odpowiedzieli dorośli, którym nie jest obojętny obraz terenów
przyległych do głównych ulic. W przedsięwzięcie włączyły się chętne dzieci ze Szkoły Podstawowej w Styrzyńcu. Z pozimowych śmieci uprzątnięto niezamieszkałe odcinki ulic: Wysada, Mostowa, Słoneczna i Spacerowa. 7 maja br. podobne
wyzwanie podjęli ponownie uczniowie
ze szkoły podstawowej w ramach
pozimowych porządków. Skupili się na
porządkowaniu ulicy Dworskiej i jej
przedłużenia w kierunku Sławacinka
Nowego. Najmłodsi poszukiwali śmieci
w parku przy szkole. Ilość zebranych
podczas "Sprzątania świata" butelek
szklanych, opakowań plastikowych,
folii i elementów garderoby, była
zatrważająca. Zadziwia fakt, że mimo
systematycznego opłacania przez
każdą rodzinę wywozu nieczystości
stałych, nasze lasy i pobocza dróg
nadal często wyglądają jak wysypisko
śmieci. Cieszy fakt, że w społeczności
Styrzyńca nie brakuje chętnych do
podejmowania działań prospołecznych,
dostrzegających potrzeby ogółu. (a)
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Renata Adamiuk- Skubis z Łukowców
Podczas ostatnich wyborów rad sołeckich mieszkańcy
Łukowisk powierzyli funkcję sołtysa Renacie AdamiukSkubis. Znana ona była dotąd z aktywności w zespole
śpiewaczym Sitniczanie i jednostce OSP. Pani Renata lubi
pracę z ludźmi i liczy, że wspólnym sumptem uda się dokończyć naprawę nawierzchni dróg
oraz oświetlenia ulicznego.
Zależy jej też na postawieniu
nowego słupa energetycznego,
na którym od lat gniazduje
bocian. W planach ma też
uporządkowanie cmentarza
unickiego. Nowa sołtys ma
44 lata i jest mamą dwóch córek.
Wspólnie z poprzednią sołtys
Dorotą Paszkiewicz prowadzi
Renata Adamiuk
sołecką stronę internetową, na
której zamieszczane są nowości związane ze wsią Łukowce.

Bożena Sawczuk ze Swór
Po wielu latach związanych z działalnością samorządową
Bożena Sawczuk powróciła do pracy w radzie sołeckiej.
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Wcześniej przez trzy kadencje była radną, a jedną kadencję
wiceprzewodniczącą Rady Gminy. W trakcie wyborów nie
przedstawiła własnego programu. Zależy jej bardziej na
realizacji postulatów mieszkańców wsi, a te często się
zmieniają. Wiosną br. doprowadziła do malowania
znaków na drodze powiatowej biegnącej przez
Swory, co wyraźnie ma
poprawić bezpieczeństwo
pieszych. Włączyła się też
do pracy powołanego
niedawno Koła Gospodyń
Wiejskich, które chce
rozwinąć działalność
kulturalną i kulinarną kobiet.
Członkiniom KGW zależy, by
częściej korzystać z oferty
teatralnej i koncertowej,
Bożena Sawczuk
co wiązać się będzie
z organizacją wyjazdów do Lublina i Warszawy. Nowa sołtys
ma 58 lat. Jest mamą dwojga dzieci i babcią czworga
wnucząt. Od 15 lat występuje w zespole śpiewaczym
Chodźta do Nos. Pełni też funkcję sekretarza zarządu
jednostki OSP. (g)

Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu

„Bieg po zdrowie" to program antytytoniowej edukacji
zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie
Sanitarnym we współpracy z ekspertami, skierowany do
uczniów klasy IV. Dotyczy proﬁlaktyki palenia tytoniu i jest
ważnym zadaniem. Realizacji punktów programu podjęła się
Agata Zbaracka i uczniowie klasy IV.
Program kierowany jest także do rodziców i opiekunów
uczniów. To na osobach dorosłych przede
wszystkim spoczywa odpowiedzialność za
przebieg rozwoju najmłodszych. Zajęcia
w programie "Bieg po zdrowie" mają bardzo
atrakcyjną formę, zróżnicowane metody
aktywizujące, które dostosowano do wieku
odbiorców. Celem zajęć jest stymulowanie
kreatywności i aktywności, a program zachęca
uczniów do aktywnego udziału. Zdobytą
wiedzę i umiejętności mogą stosować w życiu.
W trakcie zajęć uczniowie dyskutowali,
wymieniali doświadczenia, spostrzeżenia,
reﬂeksje i pomysły, przeprowadzali wywiady
z osobami niepalącymi, liczyli koszty palenia
papierosów, pracowali w grupach przy
tworzeniu antyreklamy dla papierosów,
tworzyli komiksy z bohaterami programu.
Został on bardzo pozytywnie przyjęty przez
uczestników. Chętnie realizowali jego punkty,
zapewne dzięki temu, że pozwalał na
zastosowanie aktywnych metod pracy.
Atrakcyjne prace domowe, praca w grupach,
nauka zachowań asertywnych, sprzyjały
nauce. Uczniowie tworzyli hasła związane
z omawianym tematem. Oto niektóre z nich: "Przez papierosy
możesz umrzeć! "Palenie szkodzi zdrowiu!", "Palenie
uzależnia! ", "Palenie zabija!", "Palenie zatruwa
środowisko!", "Przez papierosy umieramy, bo życie sobie tym

skracamy!", "Nie palimy, lecz ćwiczymy!", "Nie pal przy mnie
proszę, bo tego nie znoszę!", "Nie palimy, bo tego nie
lubimy!". Rodzice i wychowawca Agata Zbaracka,
najbardziej docenili walory edukacyjne i ciekawe zadania dla
dzieci; nacisk położony przez autorów programu na
aktywność uczestników oraz jakość i formę materiałów
edukacyjnych – podręcznika, zeszytu ćwiczeń dla uczniów,

plakatów. Istotne, ku przestrodze dla przyszłych
ewentualnych palaczy, okazały się informacje dotyczące
kosztów palenia oraz składu dymu papierosowego. Program
uświadomił dzieci, jak szkodliwe jest palenie tytoniu. (a)
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Bezmyślność nie zna granic

Wiosenne wypalanie traw nadal stanowi plagę trudną do
zwalczenia, choć argumenty przeciwko temu procederowi są
oczywiste. W ubiegłym roku strażacy odnotowali prawie

36,5 tysiąca pożarów traw. To aż 29 proc. wszystkich
pożarów w Polsce. Wypalanie traw prowadzi często do
nieodwracalnych zmian w środowisku naturalnym. Niesie też
za sobą realne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi.
Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi
kilkanaście osób.
Po zimie trawy są wysuszone i palą się
bardzo szybko.
W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także
wiatr. Osoby, które wbrew logice decydują się
na wypalanie traw, przekonane są że w pełni
kontrolują sytuację i w razie potrzeby, w porę
zareagują. Niestety mylą się i czasami
kończy się to tragedią. W przypadku
gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary
bardzo często wymykają się spod kontroli
i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania.
Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie
tracą dobytek całego życia. W dodatku
wypalanie traw nie przynosi żadnych
pożytecznych skutków dla ziemi.
Podczas wypalania traw niszczone są
miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków
gnieżdżących się na ziemi i w krzewach. Palą
się również gniazda już zasiedlone, a zatem
z jajeczkami lub pisklętami. Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie
łąk. Owady giną w płomieniach, co powoduje
zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji
obniżenie plonów roślin. Giną zwierzęta leśne, domowe,
pożyteczne owady. Wreszcie - pożary nieużytków, z uwagi na
ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną
liczbę sił i środków straży pożarnych. Każda interwencja to
poważny wydatek ﬁnansowy. Strażacy zaangażowani
w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym
samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia
i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć,
że przez lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą na czas
tam, gdzie będą naprawdę potrzebni.

Argumentów za wypalaniem traw brakuje. Ci, którzy mimo
wszystko chcą ryzykować, muszą również liczyć się również
z konsekwencjami. Kary potraﬁą być dotkliwe.
O tym, że postępowanie takie jest
niedozwolone mówi m.in. ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), art. 124.
"Zabrania się wypalania łąk, pastwisk,
nieużytków, rowów, pasów przydrożnych,
szlaków kolejowych oraz trzcinowisk
i szuwarów". Art. 131: "Kto...wypala łąki,
pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne,
szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… –
podlega karze aresztu albo grzywny".
Z kolei art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września
1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59
z późn. zm.); "w lasach oraz na terenach
śródleśnych, jak również w odległości do 100 m
od granicy lasu, zabrania się działań i czynności
mogących wywołać niebezpieczeństwo,
a w szczególności: rozniecenia ognia poza
miejscami wyznaczonymi do tego celu przez
właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania
z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej
warstwy gleby i pozostałości roślinnych".
To nie wszystko. Za wykroczenia tego typu
grożą surowe sankcje określone w kodeksie karnym.
Za wzniecanie pożaru można zostać ukaranym grzywną,
aresztem a nawet pozbawieniem wolności do 10 lat, jeśli
ogień zagrażał życiu lub zdrowiu osób (lub mieniu
o dużej wartości).
W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw

włączyła się także Unia Europejska. System dopłat
bezpośrednich jest powiązany z obowiązkiem utrzymania
gruntów w stanie zgodnym z normami, tzn. w dobrej kulturze
rolnej, które wykluczają szkodliwe praktyki. Za wypalanie
traw grożą, oprócz kar nakładanych np. przez policję czy
prokuraturę, także dotkliwe kary ﬁnansowe nakładane przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w postaci
zmniejszenia od 5 do 25 proc. a w skrajnych przypadkach
nawet odebrania, należnej wysokości wszystkich rodzajów
dopłat bezpośrednich za dany rok. Może ten argument
przekona krewkich podpalaczy. (a)

Nr 5
Nowe nabory wniosków o premie z PROW 2014-2020

Wnioski można składać w oddziałach regionalnych ARiMR
od 31 maja do 29 czerwca 2019 r.
Wsparcie na "Restrukturyzację małych gospodarstw" ma
charakter premii o wysokości 60 tys. zł wypłacanej w dwóch
etapach. Po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy,
rozpoczęciu realizacji biznesplanu i złożeniu wniosku
o płatność I raty rolnik otrzymuje 80 % premii, a po
zrealizowaniu biznesplanu pozostałe 20 %.
Premie nie tylko dla osób ubezpieczonych w KRUS
W ogłoszonym naborze złagodzono niektóre kryteria
przyznawania pomocy w porównaniu z poprzednimi
naborami. Najbardziej znacząca zmiana polega na odejściu
od wymogu ubezpieczenia w KRUS. Jej wprowadzenie
otwiera drogę osobom, które pracują również poza
gospodarstwem lub prowadzą pozarolniczą działalność
gospodarczą. Wnioskodawcy muszą jednak udowodnić,
że prowadzą działalność rolniczą w celach zarobkowych.
Ten warunek uznany będzie za spełniony, jeżeli dochody
z rolnictwa stanowić będą co najmniej 25% wszystkich
dochodów wnioskodawcy lub przychody z rolnictwa wyniosą
co najmniej 25% wszystkich przychodów.
Dochody z rolnictwa należy rozumieć jako:
a) dochody z pracy w gospodarstwie obliczone na
podstawie liczby hektarów przeliczeniowych wchodzących
w skład tego gospodarstwa stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem rolnym oraz wysokości przeciętnego
dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych
z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszonej przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w roku
poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie
pomocy, lub
b) dochody uzyskane z tytułu prowadzenia działów
specjalnych produkcji rolnej w roku poprzedzającym rok,
w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy;
Przychody z rolnictwa należy rozumieć jako kwotę
wielkości ekonomicznej gospodarstwa wyrażoną w złotych.

Wymagane zatem będą dodatkowe dokumenty potwierdzające uzyskane dochody lub przychody.
Będą to:
·
zaświadczenia wydane przez właściwy organ gminy
o liczbie hektarów przeliczeniowych wchodzących w skład
gospodarstwa podmiotu ubiegającego się o przyznanie
pomocy oraz
·
zaświadczenia wydane przez naczelnika urzędu
skarbowego o dochodach lub przychodach uzyskanych
w roku poprzedzającym rok składania wniosku o przyznanie
pomocy albo zaświadczenia o braku dochodów lub
przychodów.
Wyższy próg wielkości ekonomicznej
Dotychczas o premię mogły ubiegać się osoby, których
gospodarstwa miały wielkość ekonomiczną niższą niż
10 tys. euro. Obecnie podniesiono tę "granicę" do
13 tys. euro.
Niezmieniona zostaje zasada, że restrukturyzacja przy
udziale premii ma doprowadzić do wzrostu wielkości
ekonomicznej gospodarstwa do co najmniej 10 tys. euro
i jednocześnie
co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej.
Premie dla młodych rolników
W tym samym czasie, od 31 maja do 29 czerwca 2019 r.,
trwał będzie nabór wniosków o przyznanie pomocy na
operacje typu "Premie dla młodych rolników". Wnioski kieruje
się również do oddziałów regionalnych ARiMR.
150 tys. zł. na start
Najważniejsza dla młodych rolników zmiana to
podniesienie kwoty premii ze 100 tys. do 150 tys. złotych.
Konsekwencją dokonania tej zmiany jest zmiana wysokości
I i II raty premii, która będzie wynosiła odpowiednio 120.000 zł
(80% kwoty premii) i 30.000 zł (20% kwoty premii). Pozostałe
zmiany mają charakter doprecyzowujący poprzednie
przepisy.
Agnieszka Sęczyk

Miłośników rekreacji wciąż przybywa, a okolice Białej Podlaskiej nie obﬁtują jeszcze w miejsca, gdzie można by wzmocnić
kondycję ﬁzyczną, a przy okazji wypocząć. Na szczęście ma się to wkrótce zmienić.
Dobra współpraca gminy miejskiej i wiejskiej umożliwi w tym roku amatorom rekreacji korzystanie z dwóch ścieżek
rowerowych. Wielkie powodzenie, jakim cieszy się ścieżka prowadząca z Białej Podlaskiej w kierunku Styrzyńca,
zdopingowała oba samorządy do budowy nowych tras dla cyklistów. W ubiegłym roku Urząd Gminy wydał ponad 250 tys. zł na
przygotowanie projektu i dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej prowadzącej od obwodnicy drogi E30 w kierunku
Janowa Podlaskiego. W tym roku rozpocznie się jej budowa. Przewiduje ona m.in. wycięcie drzew po lewej stronie drogi
prowadzącej w kierunku Janowa Podlaskiego. Cykliści będą mogli dojechać do centrum Hruda bez obawy o potrącenie przez
samochód.
– Na budowę ścieżki gmina przeznaczyła w tegorocznym budżecie 1 mln 740 tys. zł, i myślę, że będą to rozsądnie wydane
pieniądze – mówi Dariusz Plażuk, przewodniczący Rady Gminy. Drugą inwestycją w rekreację będzie budowa ścieżki
turystycznej od stanicy wodnej nad Krzną w Porosiukach, gdzie często są organizowane imprezy turystyczne, wzdłuż rzeki w
kierunku miasta. Na ten cel gmina zamierza wydać prawie 593 tys. zł. Warto dodać, że na oba projekty pozyskano dotacje z
Urzędu Marszałkowskiego. Budowa rozpocznie się wiosną, a jesienią miłośnicy czynnego wypoczynku będą mogli korzystać
z obu tras. (g)
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