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Kalendarium
1 lutego
Wójt Wiesław Panasiuk uczestniczył w zebraniu
sołeckim bardzo aktywnej wsi Jaźwiny. W wyborach sołtysa
uczestniczyło ponad 50 osób. Zdecydowały one ponownie
powierzyć mandat sołtysa Krzysztofowi Kuśmierczykowi.
Tego samego dnia wójt był też obecny na zebraniu
sołeckim w Sławacinku Nowym, gdzie ponownie sołtysem
wybrano Alinę Żylik.
3 lutego
W niedzielne popołudnie w świetlicy wiejskiej Ortela
Książęcego Pierwszego odbywało się zebranie sołeckie
z wyborem sołtysa oraz zebranie sprawozdawcze jednostki
OSP. W obu uczestniczył wójt Wiesław Panasiuk.
Mieszkańcy ponownie wybrali na sołtysa Beatę Żukowską.
5 lutego
Starosta bialski Mariusz Filipiuk złożył wójtowi
Wiesławowi Panasiukowi propozycję zorganizowania
dożynek powiatowych w jego gminie. Ustalono, że wspólne
dożynki gminne i powiatowe odbędą się 1 września na
terenie ośrodka ODR w Grabanowie.
7 lutego
W gabinecie starosty bialskiego miało miejsce posiedzenie
zarządu OP ZOSP z udziałem wójta Wiesława Panasiuka.
Dyskutowano m.in. o harmonogramie zadań jednostek
strażackich, powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych, pielgrzymce strażackiej do sanktuarium Matki Boskiej
w Kodniu i nowych zadaniach dla jednostek zrzeszonych
w KSRG.
8 lutego
W świetlicy wiejskiej Rakowisk wybierano sołtysa tej
miejscowości. W obecności wójta Wiesława Panasiuka
sołtysem na nową kadencję został Mieczysław Popławski.
12 lutego
Wójt pojechał na ważne rozmowy do Warszawy. Potrzeba
zdobycia funduszy na tworzenie żłobka samorządowego
w Ciciborze Dużym oraz planowaną rozbudowę SP
w Grabanowie skłoniła wójta do odwiedzin Ministerstwa
Finansów. Jakie będą skutki pertraktacji pokażą najbliższe
miesiące.
15 lutego
W Białej Podlaskiej odbyły się uroczystości związane
ze 120. rocznicą istnienia Zakładu Karnego. Uroczystej
mszy świętej w kościele pw. św. Antoniego przewodniczył
ordynariusz diecezji siedleckiej ks. bp Kazimierz Gurda.
Po jej zakończeniu, w auli bialskiej ﬁlii AWF miał miejsce
uroczysty apel z udziałem prezydenta Michała Litwiniuka,
wicemarszałka Dariusza Stefaniuka, wicewojewody
lubelskiego Roberta Gmitruczuka, wójta Wiesława
Panasiuka, przedstawicieli służb mundurowych, władz
i pracowników Zakładu Karnego. Uroczystość była także
okazją do wręczenia medali, wyróżnień oraz awansów
zawodowych. Zakład Karny w Białej Podlaskiej jest
zakładem typu półotwartego dla skazanych recydywistów
penitencjarnych odbywających karę pozbawienia wolności.
W jego skład wchodzi oddział tymczasowego aresztu
i oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od
alkoholu. Skazani w większości pracują na rzecz samorządu,
wykonują prace charytatywne oraz są zatrudniani na
indywidualnych stanowiskach pracy.
Tego samego dnia w pracowni tkackiej w Hrudzie miał
miejsce udany koncert bluesowy. Z oryginalnym programem

łączącym rocka, bluesa i country wystąpiło Trio Adama
Zalewskiego z Warszawy.
18 lutego
Po raz drugi w tym roku wójt Wiesław Panasiuk spotkał się
z prezydentami Białej Podlaskiej: Michałem Litwiniukiem
i Maciejem Buczyńskim. W życzliwej atmosferze
rozmawiano o współpracy gminy i miasta w wielu
dziedzinach gospodarki samorządowej.
21 lutego
Wójt W. Panasiuk odwiedził nowego prezesa spółki
samorządowej Wod-Kan Janusza Bystrzyńskiego.
Rozmawiano o współpracy m.in. w sprawie dostaw wody
z miejskiego ujęcia oraz odprowadzania ścieków do
oczyszczalni przy ul. Brzegowej.
23 lutego
W pracowni tkackiej w Hrudzie miały miejsce dwa
zebrania: sołeckie, na którym ponownie wybrano sołtysem
Jarosława Wachowca oraz sprawozdawcze jednostki OSP.
W obu uczestniczył wójt gminy.
24 lutego
Klub Kultury GOK w Sitniku był miejscem spotkania
seniorów z naszej gminy. Przybyło nań ponad 120 osób.
Dzieci z miejscowej szkoły przygotowały inscenizację bajki
"Kopciuszek", a z okolicznościowymi koncertami wystąpiły
cztery zespoły z: Kopytnika, Sitnika, Swór i Worońca. Do
tańca przygrywały: kapela A. Stępki i kapela podwórkowa
Klawa Ferajna. W spotkaniu uczestniczył wójt gminy z żoną
Elżbietą.
26 lutego
W siedzibie spółki gminnej GZK odbyło się zebranie
wspólników, na którym uzupełniono skład Rady Nadzorczej.
28 lutego
Po raz piąty w obecnej kadencji obradowała Rada Gminy.
Szczegóły na str. 3. (g)

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
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: mieszana w Sławacinku Starym (16 osób)
oraz chłopięca i dziewczęca w Sworach (30 osób).
Utrzymanie jednostek jest zadaniem własnym gminy,
która przeznacza na ten cel 230 tys. zł. (g)
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Z obrad samorządu

Sesja rozpoczęła się od informacji wójta Wiesława
Panasiuka o zadaniach, jakie realizował w styczniu i lutym br.
Większość z nich miała związek z kampanią sprawozdawczą
w 12 jednostkach OSP oraz wyborami nowych sołtysów i rad
sołeckich. Na 41 sołectw istniejących w gminie, w 11 nastąpiły zmiany sołtysa. Wójt obszernie informował o staraniach,
jakie podjęło kierownictwo urzędu w związku z planowanym
tworzeniem żłobka w Ciciborze Dużym oraz rozbudową

budynku Szkoły Podstawowej w Grabanowie. Z powodu
braku funduszy w Ministerstwie Edukacji Narodowej, gmina
zabiega o wsparcie planowanych inwestycji w Ministerstwie
Finansów. Czy starania przyniosą zadowalający skutek
pokażą najbliższe miesiące. W planach samorządu jest też
remont generalny dworku w Wilczynie, który gmina przejęła
od województwa lubelskiego w 2017 roku. W latach 2020-21
ma powstać tam ośrodek dziennego pobytu seniorów z gminy
Biała Podlaska. Koszt tych zamiarów przekroczy 2,5 mln zł.
W części roboczej sesji przewodniczący Zespołu
Interdyscyplinarnego Aleksandra Czubla przedstawiła
raport za rok ubiegły, związany z negatywnym zjawiskiem
przemocy w rodzinie. Wynika z niego, że zjawisko nie słabnie
i wciąż przybywa Niebieskich Kart świadczących o występowaniu przemocy wśród członków rodziny w różnym
wieku. Ma ono ścisły związek z nadużywaniem alkoholu.
W minionym roku kalendarzowym założono 66 takich kart
na wniosek interweniujących policjantów, pracowników
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pedagogów
i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Ponadto zespół interdyscyplinarny otrzymał
47 nowych zgłoszeń o podejrzeniu stosowania przemocy
w rodzinach. Do Prokuratury Rejonowej w Białej Podlaskiej
wpłynęło 11 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa. Zespół interdyscyplinarny nie ograniczał się
tylko do interwencji w kontrowersyjnych przypadkach lecz
w ramach godzin wychowawczych przeprowadzał pogadanki
na temat przemocy w środowisku uczniów oraz zorganizował
konkurs plastyczny "Stop przemocy".
Radni jednogłośnie zaakceptowali plan pracy komisji
rewizyjnej Rady Gminy na rok bieżący i przyjęli uchwałę
o potrzebie określenia nazw nowych ulic w największym
sołectwie gminy – Rakowiskach. Wyrazili też zgodę na

przyznanie 114 proc. dotacji niezbędnej do utrzymania
szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Nasza Szkoła
w Dokudowie Pierwszym. Zaakceptowali też wysokość opłat
za usługi opiekuńcze osobom niepełnosprawnym i wyrazili
zgodę na podwyższenie wymiaru godzin pracy dla
pedagogów szkolnych, logopedów i doradców zawodowych
(w wymiarze 22 godziny tygodniowo) oraz nauczycielom
w mieszanych grupach przedszkolnych (25 godzin
tygodniowo).
Potrzeba uregulowania stanu
prawnego działek prywatnych,
przejętych przez gminę na budowę
i rozbudowę dróg gminnych,
spowodowała konieczność podjęcia
uchwał dotyczących miejscowości:
Dokudów Drugi, Czosnówka,
Biała Podlaska i Cicibór Mały.
Przedstawiała je obszernie Agata
Ławecka.
Radni zaakceptowali zgodnie
zmiany w budżecie gminy na rok
bieżący, spowodowane wprowadzeniem dodatkowych inwestycji
wspomaganych funduszami
zewnętrznymi. Kontrowersje
pojawiły się wraz z prezentacją
planu uporządkowania obrębów
geodezyjnych trzech miejscowości:
Porosiuk, Sławacinka Starego
i Sławacinka Nowego. Sprawa nie
jest wcale łatwa i wymaga
akceptacji Rady Gminy, starosty
bialskiego oraz premiera. W grudniu ubiegłego roku wójt
Wiesław Panasiuk powołał kilkuosobową komisję złożoną
ze specjalistów, której zadaniem jest przeprowadzenie
konsultacji społecznych i ustalenie obrębów geodezyjnych,
zapobiegającym dotychczasowemu galimatiasowi
przestrzennemu. Spędza on sen z oczu pracownikom
Pogotowia Ratunkowego, policjantom, straży pożarnej,
kurierom, listonoszom, czy ﬁrmom transportowym.
W obecnym stanie trudno zgadnąć, która posesja należy
do konkretnego sołectwa. Stąd Gmina zaproponowała,
że działki znajdujące się po prawej stronie trasy E-30
w kierunku Międzyrzeca Podlaskiego należeć będą do
Sławacinka Nowego, działki po lewej stronie trasy E-30 do
Sławacinka Starego, zaś pozostałe działki od drogi
powiatowej prowadzącej z Sitnika do Porosiuk należeć będą
do Porosiuk. Nikt nie przypuszczał, że oferta wywoła
gwałtowny opór. Mieszkańcy Sławacinka Nowego
i Sławacinka Starego w większości przyjęli proponowane
rozwiązania. Przeciwne zdanie mają przede wszystkim
mieszkańcy Porosiuk. Uważają bowiem, że na ich gruntach
powstały nowe osiedla mieszkaniowe i rozwiązanie
proponowane przez samorząd gminny jest dla nich
krzywdzące. W ich imieniu wystąpił radny Marcin
Onisiewicz utrzymujący, że mieszkańcy jego sołectwa nie
zaakceptują proponowanego rozwiązania. Próba
uporządkowania obrębów geodezyjnych jest realizacją
postulatów samych mieszkańców. Miała ona doprowadzić do
porządku, a wywołała niezgodę. Wójt próbuje rozwiązać
patową sytuację, zapowiadając dalsze konsultacje oraz
spotkania, podczas których mieszkańcy oraz członkowie
powołanej komisji wypracują zadowalające wszystkie strony
stanowisko. (g)
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Pierwszy tydzień ferii był dla grupy uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Ortelu Książęcym Drugim niezwykle
ciekawy. Spędzili go w Zakopanem. Uczestnicy wyjazdu byli
zakwaterowani w pensjonacie Marzenie. Organizator
zimowiska ks. kan. Bogusław Michalak zapewnił
podopiecznym wiele atrakcji i interesujących zajęć.
Rozpiętość wiekowa była duża od 6 do 15 lat. Młodsze dzieci
uczyły się jazdy na nartach pod górą Nosal. Bardzo szybko
opanowały podstawowe zasady jazdy i samodzielnie ruszyły
na stok. Osoby, które radziły sobie doskonale, zjeżdżały
z Polany Szymoszkowej i Kasprowego Wierchu oraz
szusowały w stacji narciarskiej Witów-SKI. Ciekawą atrakcją
był dwukrotny wyjazd na baseny termalne do Szaﬂar
–"Gorący Potok". Dzieci podziwiały panoramę Tatr, rośliny
i zwierzęta górskie. Zobaczyły kościół Matki Bożej
Fatimskiej na Krzeptówkach. Obejrzały też Wielką
Krokiew, skocznię im. Stanisława Marusarza.
Podziwiały zamek z lodu i wesoło bawiły się
w lodowym labiryncie, największym w Europie.
Wyjście z niego wymagało doskonałej orientacji
w terenie i sprawności ruchowej. Na szczęście
wszystkim udało się z niego wydostać, chociaż nie
było to łatwe. W ostatnim dniu wyjazdu wszyscy
pojechali na słynne zakopiańskie Krupówki, aby
kupić oscypki i pamiątki. Przez cały okres pobytu
w górach towarzyszyły im humor i świetne
samopoczucie. (a)

Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych

7 lutego br. w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta
w Małaszewiczach miał miejsce ﬁnał powiatowego konkursu
poezji miłosnej "Miłość niejedno ma imię". Był on adresowany
do uczniów gimnazjów oraz klas siódmych i ósmych szkół
podstawowych. Jak co roku, w kameralnej i pięknej scenerii
jury oceniało jednocześnie dwie kategorie wykonawcze:
wokalistów oraz recytatorów poezji i prozy. Szkołę
w Woskrzenicach Dużych reprezentowała uczennica klasy
VIII Emilia Stefaniuk. Wykonała ona z gracją kompozycję
Włodzimierza Korcza z repertuaru Alicji Majewskiej
"Odkryjemy miłość nieznaną" i zdobyła pierwszą nagrodę.
Do występu w Małaszewiczach przygotowała ją Elżbieta
Ceniuk. Gratulujemy. (a)

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 Urząd Gminy Biała
Podlaska informuje o toczącym się postępowaniu w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w ramach którego przystępuje się do przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy trzody chlewnej w ilości 917,71 DJP,
zlokalizowanej na działce nr 402/3, w miejscowości
Roskosz, gmina Biała Podlaska. 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
i 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 1 kwietnia
2019 r. do dnia 30 kwietnia 2019 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 – 16.
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)
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Gminne obchody Dnia Kobiet

Wyjątkowo miłą niespodziankę sprawiły prawie dwustu
kobietom z naszej gminy władze samorządowe. Wspólnie
z Gminnym Ośrodkiem Kultury przygotowały 9 marca w hali
sportowej w Sławacinku Starym imponujące oprawą gminne
obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet. Przybyły na nie:
radne, sołtyski, nauczycielki, członkinie zespołów
artystycznych i mieszkanki gminy. Z najlepszymi życzeniami
i wyrazami szacunku wypowiadali się wójt Wiesław
Panasiuk i zaproszony na tę uroczystość wicewojewoda
lubelski Robert Gmitruczuk. W trakcie swego wystąpienia

wszystkim paniom przez życzliwych mężczyzn.
Bogata okazała się oprawa artystyczna wieczoru. Najpierw
okolicznościowy zespół A JAK? przedstawił własną interpretację szlagieru Alicji Majewskiej "Być kobieta". Potem
tancerze z Macierzanki wykonali nastrojowy "Kujawiak na
dwa serca". Zgodnie z tradycją popisywał się męski zespół
Gminne Słowiki. W ich wykonaniu bohaterki wieczoru
usłyszały piosenki "Z kobietami różnie bywało" i "Najpiękniejsze są polskie dziewczyny" oraz obejrzały układ
taneczny do przeboju Zenka Martyniuka "Oczy zielone".

wójt powiedział m.in.: - Od niepamiętnych czasów kobieta
zajmowała się domem i wychowywaniem dzieci. Dziś nie
wyobrażamy sobie świata uczuć i delikatności bez udziału
pań, które są piękne, mądre, zaradne i stanowią poezję

Wiele śmiechu wprowadziło komediowe koło fortuny, czyli
"Sami swoi w Sławacinku Starym", nawiązujące do
zabawnych sytuacji z trylogii ﬁlmowej o rodzinach Pawlaków
i Karguli. Z dwoma utworami wystąpiła członkini grupy

świata Nie sposób nie docenić też roli kobiet w życiu
społecznym naszej gminy, ich trudu i poświęcenia. W Radzie
Gminy zasiada dziś 5 radnych, a w 42 sołectwach rządy
sprawuje 17 kobiet. Pamiętamy o nich nie tylko przy okazji
Dnia Kobiet. To święto daje mężczyznom okazję do złożenia
podziękowań za to, że są. Wszak powszechnie wiadomo,
że za sukcesem każdego mężczyzny stoi silna kobieta.
Życzę paniom, by odpowiedzią na ich aktywność były miłość
i szacunek. Życzę też dobrego zdrowia, pomyślności, pogody
ducha i spełnienia wszelkich marzeń. Radości i zadowolenia
z siebie.
Potwierdzeniem ciepłych słów były róże wręczone

wokalnej Brevis Wiktoria Szczepanowska, a zespół
Białynia z Worońca pod kierownictwem Małgorzaty
Kozakiewicz uraczył panie trzema piosenkami. Nie
brakowało miłych niespodzianek. Wójt W. Panasiuk
i wicewojewoda R. Gmitruczuk losowali 60 biletów do kina
Merkury, które można wykorzystać na dowolnie wybrany
seans do 5 czerwca br. Losowano też karnety na zajęcia
zumby. Na ﬁnał bohaterki wieczoru poproszone zostały na
słodki poczęstunek przygotowany przez członkinie
Stowarzyszenia Smaki Perkowic. Blisko czterogodzinna
impreza upłynęła w miłej i serdecznej atmosferze. (g).
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Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym Drugim

7 lutego po raz kolejny zorganizowano w szkole zabawę
karnawałową. Wzięły w niej udział dzieci z oddziału
przedszkolnego oraz klas I-VIII. Uczniom towarzyszyło wiele
emocji i wrażeń. Sala gimnastyczna wyglądała inaczej, niż,
na co dzień. Udekorowana kolorowymi balonami,
serpentynami i gwiazdami zamieniła się w salę balową.
Dzieci zaprezentowały się we wspaniałych kreacjach.
Pomysłów na stroje nie zabrakło. Pojawili się między innymi:
piraci, kowboje, rycerze oraz wróżki, księżniczki, zwierzęta
i inne postacie. Stroje były barwne, oddawały nawet
najdrobniejsze szczegóły wybranej postaci. Niektórzy byli
trudni do rozpoznania, inni budzili podziw, a niekiedy nawet
zdumienie. Zabawę poprowadziły instruktorki Szkoły Tańca
i Zabawy Dance and Fun z Białej Podlaskiej. To dzięki ich
zaangażowaniu, uczniowie bawili
się wyśmienicie. Przygotowano
i przeprowadzono szereg zabaw
ruchowo - muzycznych i wiele
konkursów umilających dzieciom
rozrywkę. Były korowody, kółeczka i tańce w parach. Zwycięzcy
konkursów zostali nagrodzeni
słodyczami i drobnymi upominkami. Punktem kulminacyjnym
zabawy karnawałowej był wybór
króla i królowej balu. Sędziowie
brali pod uwagę pomysł na
przebranie oraz umiejętności
taneczne. Wszyscy bawili się
znakomicie, bo humor dopisywał
zarówno dzieciom, jak i wychowawcom. Zabawa karnawałowa
należała do udanych. Wszyscy
byli zmęczeni tańcami, ale
i zadowoleni. (a)

Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym Drugim

7 lutego br. uczniowie wzięli udział w spotkaniu
proﬁlaktycznym z dzielnicowym gminy Biała Podlaska:
st. asp. Robertem Kulhawczukiem i sierż. szt. Dariuszem
Romaniukiem z Komendy Miejskiej Policji. Młodszym
uczniom zaproponowano przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na drodze i w szkole, także w czasie ferii.
W klasach starszych omówiono problemy związane
z cyberprzemocą i cyberprzestępczością. Policjanci omówili,
jakie zagrożenia mogą spotkać uczniów w internecie oraz jak
się chronić przed zagrożeniami, które niesie sieć. Ostrzegli
uczniów przed zbyt pochopnym udostępnianiem w internecie
swoich danych osobowych, zdjęć i ﬁlmów. Zwrócili także
uwagę na konieczność ograniczonego zaufania do osób
poznanych w sieci. Omówione gruntownie formy przemocy
w wykorzystaniem sieci i telefonu komórkowego.
Cyberprzemoc, na pozór niewinna z uwagi na brak kontaktu
ﬁzycznego, może wyrządzić ogromne szkody. Przemoc ta
jest szczególnie dotkliwa, ponieważ kompromitujące
materiały, ukradkiem zrobione zdjęcia, nagrane na telefon
komórkowy ﬁlmiki docierają za pomocą sieci w krótkim czasie
do wielu osób. Mimo, że akty cyberprzemocy wyglądają
niewinnie, mogą wyrządzić dużą krzywdę. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się opowiadania o codziennej
pracy policjantów. Najprzyjemniejszą częścią spotkania było

oglądanie przyniesionych przez gości podstawowych
akcesoriów policjanta. Funkcjonariusze zademonstrowali jak
działa alkomat. Pozwolili dokładnie obejrzeć kajdanki oraz

pałkę policyjną. Dzięki takim spotkaniom, policjant będzie
kojarzył się dzieciom jako osoba, której nie należy się bać i do
której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc.
(a)

Nr 3

Str. 7

W ostatnią niedzielę lutego sala klubowa GOK w Sitniku
podejmowała ponad 120 gości, a wśród nich władze

koncertowały cztery zespoły śpiewacze: Pohulanka
z Kopytnika, Chodźta do Nos ze Swór, Białynia z Worońca

samorządowe gminy. Okazją ku temu był karnawałowy bal
seniorów. Z myślą o nich kierownictwo Gminnego Ośrodka

oraz gospodarze, czyli Sitniczanie. Urozmaicony repertuar
sprawił słuchaczom niemałą przyjemność. Jak na karnawał
przystało nie zabrakło tańców,
do których przygrywały dwa
zespoły: Klawa Ferajna i kapela
Andrzeja Stępki. Bawiono się
do późnych godzin nocnych.
O menu stołów biesiadnych
zadbały kobiety z Sitnika
i Łukowców. Znakomity humor
nie opuszczał seniorów nawet
na chwilę, a życzenia długich
lat zdrowia, radości i powodzenia bez trosk przekazał
zebranym wójt Wiesław
Panasiuk, obecny na balu
z żoną Elżbietą. Kierowniczka
klubu dziękuje bardzo za
pomoc w przygotowaniu spotkania zespołowi Sitniczanie,
radnej Agnieszce Sęczyk,
sołtysom Bogdanowi
Liniewiczowi i Renacie Adamiuk oraz wszystkim, którzy
zaangażowali się w jego przygotowanie. (g)

Kultury przygotowało atrakcyjny program. Na scenie
klubowej popisywały się dzieci z miejscowej szkoły,
prezentując inscenizację bajki "Kopciuszek". Po nich

Ferie 2019

Tegoroczne ferie obﬁtowały w liczne atrakcje. Jedną z nich
okazał się walentynkowy koncert bluesowy akustycznego
zespołu Adam Zalewski Trio. W sobotni wieczór 16 lutego
w klubie kultury w Hrudzie publiczność chłonęła jak
zaczarowana melodie w klimatach blues, folk i rock.
Wykonawcy, czyli Adam Zalewski, Artur Głowacki
i Mariusz Wojewoda zaprezentowali utwory własne oraz
zaczerpnięte z repertuaru Tadeusza Nalepy, zespołów
Dżem, Harlem i Turbo. Półtorej godziny minęło szybko jak
sen złoty, a fantastyczna atmosfera i gorące przyjęcie
słuchaczy skłoniło muzyków do bisów. Wszystkie pary, które
tego dnia przybyły na imprezę otrzymały od Gminnego
Ośrodka Kultur "Słodką niespodziankę" w postaci serduszek
upieczonych przez gospodynie ze stowarzyszenia Smaki
Perkowic. Do tej pory w klubach kultury GOK dominowała
polska muzyka ludowa. Teraz uzupełniono ją współczesnymi
formami rozrywki, które miejmy nadzieję przyjmą się na
dobre ku uciesze doskonale bawiącej się publiczności. (g)
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Szkoła Podstawowa w Sitniku

Uczniowie klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Sitniku
wraz z dyrektor Marzeną Demeszko, zarazem
nauczycielem matematyki, zorganizowali nietypową
lekcję o procentach. Lekcja opracowana była metodą
projektu. Najpierw uczniowie przeprowadzili różnorodne
ankiety wśród pracowników i uczniów szkoły. Wyniki
przedstawili w postaci diagramów słupkowych
i kołowych, wykorzystując przy tym m.in. technologię
komputerową, pracując w programie Exel. Z ankiet
dowiedzieli się m. in., jakie zwierzęta lubią ich koleżanki
i koledzy, ile czasu poświęcają nauce, czym się
interesują, jak posługują się technologią komputerową
itp. Efekty pracy zostały zaprezentowane na zajęciach
matematyki. Zaangażowanie i pomysłowość zaowocowały dobrymi ocenami. Dzięki takiej metodzie
łatwiej jest uczniom zapamiętać sposoby obliczania
procentów, uczniowie nabierają też doświadczenia
w autoprezentacji, wystąpieniach przed grupą, uczą się
pracy w grupach. (a)

Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych

8 lutego w Szkole Podstawowej w Woskrzenicach Dużych miało
miejsce spotkanie ze strażakami miejscowej jednostki OSP. Tematem
wizyty była pogadanka na temat bezpieczeństwa podczas ferii
zimowych. Druhowie Hubert Przybrzej, Mateusz Kalitka i prezes OSP
To m a s z C y d e j k o z w r ó c i l i s z c z e g ó l n ą u w a g ę n a z a s a d y
bezpieczeństwa podczas zabawy na zamarzniętych akwenach
wodnych i drogach. Wykorzystując przygotowaną prezentację
multimedialną, przekazali wiele cennych informacji związanych z zagrożeniami, jakie czyhają na dzieci w szkole, w domu i innych miejscach.
Dzieci dowiedziały się w jakich okolicznościach należy wzywać straż
pożarną oraz utrwaliły numery alarmowe. Strażacy przybliżyli dzieciom
tajniki swojej pracy zawodowej. Słuchacze wykazali ogromne
zainteresowanie spotkaniem, niektórzy już snuli marzenia, jak dzielnymi
strażakami będą w przyszłości. Akcja była świetną okazją do bliższego
poznania zawodu strażaka i niebezpieczeństw z nim związanych.
Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze. Dyrektor Anna
Maksymiuk dziękuje za pouczające rady i wskazówki przekazane
dzieciom oraz słodkie niespodzianki ufundowane przez strażaków. (a)

Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym Drugim

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
w Białej Podlaskiej gościła 16 stycznia br. laureatów
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
“Zapobiegajmy pożarom". Okazją ku temu było
podsumowanie etapu powiatowego, na którym
oceniono około stu nadesłanych prac z terenu
ośmiu samorządów i kilkudziesięciu jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych. Te najwyżej
ocenione prace pojadą do Lublina, aby wziąć udział
w etapie wojewódzkim. Na etapie powiatowym
pierwsze miejsce, w drugiej grupie wiekowej
przypadło Magdzie Kaliszuk, uczennicy klasy
pierwszej Szkoły Podstawowej w Ortelu Książęcym
Drugim. Praca wykonana została pod kierunkiem Bożeny Micewicz. Gratulujemy laureatce
i opiekunce. (a)
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Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych

2 lutego spełnił się długo oczekiwany przez uczniów bal
karnawałowy. Na tę radosną uroczystość przybyli najmłodsi
podopieczni z rodzicami i dziadkami oraz uczniowie klas
I-VIII. Progi placówki zaszczycili radni gminni: Marek
Sawczuk oraz Bożena Zalewska. Dyrektor szkoły Anna
Maksymiuk serdecznie powitała zebranych na szkolnym
balu karnawałowym, życząc jedynej w swoim rodzaju,
wspaniałej zabawy. Podziękowała także Radzie Rodziców za
słodki poczęstunek i pomoc w przygotowaniu imprezy. Sala
gimnastyczna zamieniona w salę balową, ozdobioną
kolorowymi balonami i witrażami utrzymanymi w zimowej
kolorystyce, zachęcała do pląsów i tańców.
Rozrywkę uczestnikom imprezy zapewniły dwie animatorki,
które nie pozwoliły nikomu się nudzić. Maluchy przebrane za
bohaterów znanych bajek oraz starsi uczniowie szkoły
wspaniale bawili się, tworząc korowody sunące po parkiecie
sali oraz uczestniczyli w licznych konkursach i zabawach.
Atmosfera była fantastyczna. Wszyscy bez względu na wiek
bawili się doskonale.
Pląsy i tańce były wyczerpujące, jednak poczęstunek
ufundowany przez Radę Rodziców pozwolił zregenerować
siły tancerzy. Punktem kulminacyjnym zabawy okazała się
wizyta długo oczekiwanego gościa Mikołaja, który wręczył

dzieciom paczki pełne słodkości. Wspólna zabawa
dostarczyła wiele niezapomnianych przeżyć. Dzieci

z niecierpliwością będą oczekiwały na kolejny bal
karnawałowy. (a)

Szkoła Podstawowa w Grabanowie

Udany kulig pierwszaków
1 lutego br. pierwszaki wraz z wychowawczynią Elżbietą Osielską
i rodzicami wyruszyli na kulig do lasu. Wyprawa zaczęła się od
wspólnego spotkania dzieci i rodziców na posesji Waldemara
Romaniuka, który udostępnił konia i sanie oraz zobowiązał się do
przeprowadzenia kuligu. Przejazd saniami odbył się szlakiem, który
prowadził przez przepełnione zimowym krajobrazem łąki i pola. Dźwięki
janczarów i odgłosy końskich kopyt dostarczyły niezapomnianych
wrażeń. Dużą atrakcją było bieganie po śniegu, lepienie bałwana i bitwa
na śnieżki. Po przejażdżce saniami i zabawach na śniegu, które bardzo
się dzieciom podobały, przyszedł czas na ognisko i pieczenie kiełbasek.
Wszystkim dopisywał apetyt, a szczególnie smakowała gorąca,
słodka herbata. Humory dopisywały. Zimowe atrakcje wywołały
uśmiech i ogromną radość. Organizatorzy dziękują rodzicom, którzy
zaangażowali się w przygotowanie aktywnego wypoczynku na śniegu.
Szczególne podziękowania należą się Dorocie i Waldemarowi
Romaniukom za sprawne przeprowadzenie kuligu. Uśmiech
najmłodszych był najlepszą oznaką ich zadowolenia. (a)

Szkoła Podstawowa w Hrudzie

Uczniowie z Hruda uczestniczyli w zabawie
karnawałowej, zorganizowanej 7 lutego. Najpierw bawili
się uczniowie klas punktu przedszkolnego, oddziału
przedszkolnego oraz klasy I i II. Dzieci wystąpiły
w kolorowych kostiumach, przebrane za bohaterów
z bajek. Po południu czas na zabawę mieli uczniowie
starsi z klas IV - VIII. Przy rytmach muzycznych humory
dopisywały. Były pociągi, kółeczka, tańce w parach
i konkursy. Nad przebiegiem zabawy klas młodszych
czuwali pedagodzy i rodzice, natomiast młodzież bawiła się
pod okiem wychowawców. Rodzice zadbali o słodki
poczęstunek dla dzieci, zaś Rada Rodziców przygotowała
drobne upominki. Zabawa karnawałowa należała do
udanych. Dzieci przeżyły dzień pełen emocji i wrażeń. (a)
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Przedszkole Samorządowe w Rakowiskach

Na kilka dni przed rozpoczęciem ferii przedszkole odwiedzili
goście, czyli pracownicy Straży Miejskiej w Białej Podlaskiej.
Strażnicy w ramach zajęć edukacyjnych opowiadali
najmłodszym jak zachowywać się bezpiecznie podczas
zabaw zimowych. Przedszkolaki poznały też słynnego lwa
Juliana (maskotkę Straży Miejskiej). Wspólnie z lwem
tworzyły kodeks bezpiecznych zabaw zimowych. Na
zakończenie dzieci miały możliwość obejrzenia służbowego
samochodu strażników. Pięciolatki wspólnie z lwem Julianem

wybrały się także
na zimowy spacer
i utrwaliły zasady
bezpiecznego
przejścia przez ulicę.
Na pamiątkę spotkania
dzieci otrzymały
magnesy z numerem
do Straży Miejskiej
i słodkie przysmaki.
Te r a z c z e k a j ą n a
następne, oby równie
udane spotkanie. (a)

Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym Drugim

Jak co roku, w grudniu ub. r. zorganizowana została
w szkole akcja zbiórki monet "Góra grosza". Rozpoczęły ją
najmłodsze dzieci z punktu przedszkolnego. Potem
przyłączyli się do nich uczniowie wszystkich klas. Zbierano
drobne monety po to, aby pomóc swoim rówieśnikom
wychowującym się w domach dziecka i rodzinach
zastępczych. Dzieci biorące udział w akcji dowiedziały się,
jak ogromną siłę stanowi niewielka choćby pomoc. Solidarne
działania mają ogromną siłę i mogą przyczynić się do
poprawy bytu ludzi potrzebujących wsparcia. Dlatego warto
podejmować takie inicjatywy. (a)

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w jedenastej edycji Konkursu Rękodzieła Artystycznego "Igłą malowane".
Jego celem jest rozbudzanie inwencji twórczej oraz promocja technik rękodzielniczych jako wspaniałego hobby.
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, młodzież i dorośli (16 lat i powyżej).
Kategorie prezentacji prac: a) haft płaski, b) haft krzyżykowy, c) koronka, d) poduchy, poduszki, poduszeczki w hafcie lub
w koronce. Każdy uczestnik przygotowuje dwie prace konkursowe wykonane w ciągu ostatniego roku w jednej wybranej
przez siebie kategorii. Osoby niepełnosprawne (z orzeczeniem niepełnosprawności) mogą złożyć jedną pracę. Laureaci
konkursu (tj. pierwszych miejsc) z roku 2018 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 czwartej kategorii, tj. "poduchy, poduszki, poduszeczki 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 GOK jednej, choćby drobnej pracy wykonanej własnoręcznie np. jajko,
serwetka, gwiazdka itp., którą należy wpisać w karcie zgłoszeniowej w "uwagach" . (a)
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Ferie w sitnickim klubie GOK przypadły w tym roku
szczególnie do gustu młodszym dzieciom. Uznały
organizowane w nim zajęcia za dobrą formę spędzenia czasu
w miłym towarzystwie, a przy okazji możliwość do zdobycia

minionkami. Jeździły też z wizytą do pracowni kulinariów
w Perkowicach, gdzie pod okiem specjalistek próbowały
samodzielnego wypieku faworków. W Perkowicach razem
z dziećmi ze Styrzyńca montowały z plastikowych butelek

nowych umiejętności. Do takich należały warsztaty z udziałem rzeźbiarza Zbigniewa Chalimoniuka i instruktorki
koronkarstwa Alicją Sidoruk. Z pomocą i radą rzeźbiarza
dzieci próbowały sił w żłobieniu kostki szarego mydła. Efekty
były zaskakujące w postaci modeli samochodów, motyli,
rybek i domków. Na zajęciach z włóczką malcy uczyli się
tworzyć z pomponów sympatyczne ozdoby zwane

postać stworka Forbiego. Szło im doskonale. Do miłych
atrakcji dzieci z Sitnika i Łukowców należały też: wycieczka
do Lublina i udział w walentynkowym balu przygotowanym
przez instruktorów GOK w Sławacinku Starym. Zdaniem
Alicji Sidoruk 20 dzieci wypoczęło, zrelaksowało się
i nabrało ochoty na powrót do zajęć szkolnych. (g)

FERIE 2019

Sprawność sceniczna obu zespołów tanecznych Figiel
i Macierzanka jest ściśle związana z próbami doskonalącymi
formę. Ferie były dobrą okazją, by młodzi tancerze mogli
spotkać się na cztery dni i łączyć taniec z relaksem. Na
miejsce warsztatów wybrany został gościnny ośrodek
Urocza w Serpelicach, gdzie oba zespoły bywały już
w poprzednich latach. Do nadbużańskiej wsi wybrało się tym
razem 17 członków Figla i Macierzanki. Młodsi poznawali
techniki wolne i koordynacyjne, zaś starsi doskonalili
nowy układ taneczny, na razie bez nazwy. Atmosfera
pobytu w Uroczej była wspaniała. Wieczorami tancerze

w towarzystwie choreografa
Agnieszki Bieńkowskiej
i instruktora Katarzyny
Pawłowskiej grali w Memory
i bitwę morską. Atrakcją okazała
się przejażdżka bryczką do
pobliskich Borsuk. Ponadto
tancerze brali udział w grze
terenowej rozwijającej
wyobraźnię i ognisku integracyjnym. Żałowali jedynie
tego, że pobyt w Serpelicach nie
trwał dłużej. Na następną taką
okazję czekać trzeba co najmniej
kilka miesięcy. (g)
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30 dzieci ze Styrzyńca i Surmacz zechciało uczestniczyć
w zajęciach pracowni plastyki ludowej prowadzonej przez
Agnieszkę Borodijuk. Zaproponowany im program ferii
uwzględniał zabawy animacyjne i gry planszowe, naukę
tworzenia magnesów walentynkowych z masy porcelanowej
oraz kwiatów z różnych gatunków tkanin. Praca okazała się
wciągająca. Do udanych momentów należały trzy wyjazdy:
na lubelską Starówkę, na bal walentynkowy do Sławacinka

Starego oraz do klubu GOK w Perkowicach, gdzie
w znakomitej kompanii dwunastka chętnych uczyła się
wypieku pysznych faworków. W opinii uczestników czas
minął nad wyraz szybko i żal było się rozstawać. Spełnienie
programu ferii nie oznacza, że nie można nadal odwiedzać
pracowni, gdzie stale coś się dzieje, a uczestnikom
warsztatów twórczych towarzyszy uczucie artystycznego
spełnienia. (g)
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W tym roku instruktorzy GOK zawitali do 60 dzieci z pięciu
miejscowości: Terebela, Czosnówka, Sławacinek Stary,

Wólka Plebańska
i Cicibór Duży, czyli tam
gdzie nie ma stałych
klubów kultury. Dzieci
i młodzież uczestniczyła
w zajęciach plastycznych, ﬁlcowania oraz
kulinarnych. W ramach
kilkugodzinnych zajęć
udało im się wykonać:
minionki z włóczki,
ﬁlcowe ozdoby i pyszne,
słodkie faworki. W ra-

mach zajęć można było też zagrać w gry planszowe i komputerowe, tenis stołowy oraz bilard. Młodzi czytelnicy

zapoznali się z ofertą Gminnej Biblioteki Publicznej w Sitniku.
Wiele radości sprawiły wszystkim dzieciom ogniska
organizowane wspólnie z dorosłymi mieszkańcami.
Uczestnicy zabaw przygotowanych na czas ferii mieli okazję
skorzystać z zajęć plastycznych, gier planszowych i telewizyjnych. Młodzież gimnazjalna i licealna angażowała się
do rozgrywek w tenisa stołowego oraz bilard. (g)
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Pracownia tańca ludowego podejmowała w czasie ferii
nie tylko dzieci ze Swór i okolic. Agnieszka Bieńkowska
udzielała fachowych porad i prowadziła zajęcia taneczne
dla grup z innych placówek GOK. Bywalcy pracowni mieli
okazję poznać nowe techniki artystyczne. Z pomocą
Zbigniewa Chalimoniuka usiłowali tworzyć mini rzeźby
z kostki mydła, uczyli się malowania witraży na szkle i technik

plecionkarskich z papierową wikliną. Mieli też okazję odbyć
fantastyczną podróż do Lublina i bawić się na integracyjnym
balu kostiumowym w Sławacinku Starym. Tempo zajęć
i wrażeń było tak duże, że nikt nawet przez chwilę nie
pomyślał o nudzie. Wiele dzieci wzdychało na koniec,
że czas beztroskich ferii mija nad wyraz szybko. (g)
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Dzięki dobrej współpracy Gminnego Ośrodka
Kultury, Szkoły Podstawowej w Sworach oraz
szkółki piłkarskiej Akademia Techniki Champion
w Białej Podlaskiej, przez kilka dni w hali sportowej
w Sworach odbyły się cykliczne zajęcia "Ferie
z piłką nożną". Wzięło w nich udział 35 dzieci
i młodzieży z roczników 2003-2012 ze Swór
i okolicznych miejscowości. Przygotowano im
6 treningów, a każdy z nich trwał 2 godziny.
Podczas zajęć uczestnicy uczyli się techniki gry
w piłkę nożną w formie zabaw, ćwiczeń i gier.
Warto wspomnieć o znakomitej atmosferze
i zaangażowaniu wszystkich uczestników. Na
ostatnich zajęciach podsumowano treningi
a młodzi piłkarze otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Radość i satysfakcja dzieci i młodzieży była
najlepszą nagrodą dla organizatorów tych zajęć
sportowych. (a)
FERIE 2019

Grupa 20 dzieci z obu Dokudowów chętnie odwiedzała
miejscowy klub GOK, gdzie Katarzyna Mikiciuk
i Agnieszka Demidowicz proponowały im aktywne
spędzanie wolnego czasu. Dzieci zaangażowały się do zajęć
plecionkarskich, stanowiących podstawę do tworzenia
koszyczków, kuferków
i wazoników. W pracowni
tkackiej w Hrudzie uczyły
się sztuki przeplatania
wątku z osnową
na mini krosnach,
a w Perkowicach
próbowały sprawdzić się
w roli piekarzy ciast
karnawałowych. Na ﬁnał
wybrały się z wycieczką
do Białej Podlaskiej, gdzie przy okazji obejrzały komedię
animowaną "Jak wytresować smoka 3". Jak zapewniają
uczestnicy zajęć, działo się tak wiele, że nikt nie miał podstaw

do narzekania na nudę. Wielka szkoda, że dwa dni później
trzeba było znowu zameldować się w szkole. (g)
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10 uczniów klas I-VIII uczestniczyło w zajęciach proponowanych
przez pracownię zdobnictwa ludowego. Pierwsze dwa dni dzieci
spędziły w pracowni, zaś następne na atrakcyjnych wyjazdach

masek karnawałowych. Niektóre z nich okazały się małymi dziełami
sztuki. W środę 8 reprezentantów Worońca miało możliwość
odwiedzin na lubelskiej Starówce, w czwartek bawiono się przy

integracyjnych. Ferie wystartowały od karnawałowego łamania
głowy, czyli zagadek, krzyżówek i gier planszowych. Kolejny dzień
upłynął pod znakiem gry terenowej w plenerze i wykonywaniu

muzyce w Sławacinku Starym, zaś w piątek na zajęciach tkackich
w Hrudzie. Zadowolone miny uczestników były wymownym
potwierdzeniem starań instruktorki GOK Małgorzaty Hanas. (g)
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10 dzieci z Hruda spędzało pierwszy tydzień ferii w pracowni tkackiej. - Nasza pracownia otwarta jest na młode

m.in. uczyły się nowych technik tanecznych. Jeździły też na
wycieczkę do Lublina, a szczególnych wrażeń dostarczył im

pokolenie i wszystkie możliwe warsztaty na mini krosienkach
organizowane były dla chętnych wielokrotnie – informuje
szefowa klubu GOK Jolanta Zając. – Dlatego w tym roku
postawiłam na integrację z innymi placówkami. Dzieci
wyjeżdżały na ciekawe zajęcia do Worońca i Swór, gdzie

integracyjny bal walentynkowy w Sławacinku Starym. Każdy
mógł przebrać się za wymarzoną postać (nie zabrakło nawet
bohaterów "Gwiezdnych wojen"), a liczne konkursy i zabawy
były dodatkowym dopingiem. (g)
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20 dzieci z Woskrzenic Dużych i okolic korzystało przez
tydzień z klubu kultury GOK, gdzie działo się coś ciekawego.
Pierwszy dzień upłynął pod
znakiem zimowego turnieju
planszowego. We wtorek
dzieci pojechały do Swór na
zajęcia umuzykalniająco ruchowe w sworskiej pracowni tańca. Przy okazji
odwiedziły pracownię zdobnictwa ludowego w Worońcu.
Środa przyniosła niespodziankę w postaci wycieczki
do stolicy województwa, zaś
czwartek bal walentynkowy przebierańców w Sławacinku
Starym. Na ﬁnał Zbigniew Chalimoniuk poprowadził
w klubie warsztaty rzeźbiarskie. Pierwsze próby rzeźbiarskie
spodobały się tak bardzo, że część dzieci jest zainteresowana kontynuowaniem tej pasji. Jak zapewnia

Katarzyna Pawłowska, ferie choć krótkie należały do
wyjątkowo udanych. (g)
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Doradztwo rolnicze

Od 28 lutego do 29 marca 2019 r. rolnicy mogą składać
w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie
pomocy ﬁnansowej na operacje typu "Restrukturyzację
małych gospodarstw" w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Obecnie trwający nabór wniosków opiera się na takich
samych zasadach jak nabór na przełomie czerwca i lipca
2018 r. Premia może zostać przyznana rolnikowi albo
małżonkowi rolnika, który m.in.: jest posiadaczem
samoistnym lub zależnym:
• gospodarstwa rolnego, obejmującego, co najmniej 1 ha
gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych,
gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub
gruntów pod rowami, lub
• nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji
w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,
• położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 10 tys. euro;
Wymagane ubezpieczenie w KRUS
Pomoc jest skierowana do osób, które podlegają
ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie
nieprzerwanie, przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające
miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w okresie
12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
o przyznanie pomocy nie prowadziły działalności
potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej;
Forma i wysokość pomocy
Premia w wysokości 60 000 zł (jednak nie więcej niż
równowartość 15 000 euro), płatna w II ratach:
I rata - 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż
48 000 zł (wniosek o płatność I raty składa się w terminie
6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
II rata - 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż
12 000 zł (wniosek o płatność II raty składa się po realizacji
biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od
dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia
31 sierpnia 2023 r.).
Pomoc w tym zakresie przyznaje się na dane gospodarstwo
tylko raz.
W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie
jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził
pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne
czy odrębne gospodarstwa rolne.
Przeznaczenie pomocy
Premia przyznawana jest na operację obejmującą
restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji
żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych
lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych
wytwarzanych w gospodarstwie, która ma na celu poprawę

konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa
oraz doprowadzi do wzrostu wielkości ekonomicznej
gospodarstwa:
· do co najmniej 10 tys. euro oraz
· co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej;
w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej
produkcji rolnej.
Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną
w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie
do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty
pomocy, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą
stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy.
Planowane zmiany w następnym naborze wniosków
W maju lub czerwcu br. planowany jest kolejny nabór
wniosków, uwzględniający aktualnie procedowane zmiany
w PROW 2014-2020.
Najistotniejsze z punktu widzenia wnioskodawców zmiany
to:
1. zniesienie wymogu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników przez określony czas przed złożeniem
wniosku o przyznanie pomocy (ubezpieczenie w KRUS
będzie stanowiło preferencję w postaci dodatkowych
punktów);
2. zniesienie wymogu nieprowadzenia działalności
potwierdzonej wpisem w CEIDG;
3. podwyższenie górnego progu wyjściowej wielkości
ekonomicznej do poziomu poniżej 13 tys. euro, przy
zachowaniu wymogu osiągnięcia wzrostu wielkości
ekonomicznej w okresie docelowym na poziomie 10 tys. euro
i - w każdym przypadku, – o co najmniej 20% w stosunku
do wartości wyjściowej.
Z proponowaną w punkcie 1 i 2 zmianą wiąże się
wprowadzenie wymogu uzyskania dochodu/przychodu
z pracy w gospodarstwie rolnym na poziomie co najmniej
25% całości uzyskiwanych dochodów/przychodów
podlegających ewidencji. Proponuje się, aby dochód z pracy
w gospodarstwie obliczany był na podstawie liczby hektarów
przeliczeniowych oraz wysokości przeciętnego dochodu
z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego przez prezesa GUS.
Z kolei obliczanie przychodu z pracy w gospodarstwie
odbywałoby się przy użyciu współczynników standardowej
produkcji (tych samych, które służą do wyliczenia wielkości
ekonomicznej).
Wprowadzenie w/w zmian stworzy szerszy dostęp do
oferowanej pomocy, co z kolei może spowodować większą
konkurencję wśród wnioskodawców. Dlatego też rolnikom,
którzy spełniają dotychczasowe kryteria i są zainteresowani
restrukturyzacją swoich gospodarstw, radziłabym składać
wnioski w aktualnie trwającym naborze.
Agnieszka Sęczyk

Adres redakcji: Urząd Gminy Biała Podlaska ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska. Redaguje Kolegium Redakcyjne
w składzie: Wiesław Panasiuk, Grażyna Majewska, Dariusz Plażuk, Konrad Gąsiorowski. Redaktor prowadzący Istvan
Grabowski. Korekta - Kolegium Redakcyjne. Wydawca: Urząd Gminy tel. 83 343-49-50. Druk: a-tronic, 21-500 Biała Podlaska,
ul. Wysada 2 Styrzyniec, tel. 83 344-37-66, e-mail: a-tronic@wp.pl.

Dzieci przepadają za wycieczkami, pozwalającymi
poznać coś nowego i przeżyć zaskakującą przygodę.

miami rozpoczynającymi się w Trybunale Koronnym, które
kiedyś miały bezpiecznie chronić lublinian przed
niespodziewanymi atakami z zewnątrz. Podczas
zwiedzania dzieci miały okazję poznać dzieje Lublina,
a także popisać się przed przewodnikiem znajomością
faktów z historii Polski. Wszystkim bardzo podobała się
prezentacja multimedialna opowiadająca o największym
pożarze w historii miasta. Znalazło się też nieco czasu na
spacer po Starym Mieście i zakup pamiątek z lubelskim
koziołkiem i czarcią łapą. Po posiłku w Mc Donaldzie
i krótkim odpoczynku przyszedł czas na szaleństwa w parku
trampolin. Godzina spędzona w "Manii skakania", dała
dzieciom możliwość sprawdzenia kondycji ﬁzycznej oraz
uwolnienia nadmiaru energii rozpierającej niektórych.
Pełni wrażeń i bogatsi w nowe doświadczenia, późnym
wieczorem wrócili do domów. (a)

13 lutego z racji ferii Gminny Ośrodek
Kultury zorganizował grupie 50 dzieciaków
z różnych miejscowości wycieczkę
do Lublina. Milusińskim towarzyszyli
instruktorzy GOK.
Pierwszym punktem programu był
musical "Kopciuszek" wystawiany w pięknej
sali Teatru Muzycznego. Dla większości
uczestników było to pierwsze zetknięcie
z taką formą rozrywki. Nic zatem dziwnego,
że zarówno sam spektakl, jak i rozwiązania
konstrukcyjne zastosowane w teatrze
wzbudziły wiele emocji. Z teatru przy Alejach
Racławickich wycieczka przeniosła się na
Stare Miasto. To stąd można było udać się
na zagadkowy spacer lubelskimi podzieFERIE 2019

Karnawał to czas tanecznych zabaw. W ofercie ferii
zimowych Gminnego Ośrodka Kultury znalazł się również
bal walentynkowy dla najmłodszych mieszkańców gminy.
14 lutego do świetlicy wiejskiej w Sławacinku Starym
przybyło ponad 50 dzieciaków w fantazyjnych strojach.
Dzieci w towarzystwie rodziców i organizujących
konkursy instruktorów GOK bawiły się wybornie.
Nad przebiegiem beztroskiej zabawy czuwały
animatorki balu: Agnieszka Borodijuk, Agnieszka
Bieńkowska, Katarzyna Pawłowska i Alicja Sidoruk.

Najlepiej przebrani
milusińscy otrzymali
nagrody - niespodzianki. Każdy
z uczestników balu
miał sposobność
pomalować swoją
twarz w przeróżne
wzory. Pomagały im
w tym instruktorki:
Agnieszka
Demidowicz
i Małgorzata Hanas. Jak na karnawał przystało, nie mogło zabraknąć
pysznych wypieków. Przygotowały je
z myślą o dzieciach członkinie
zespołu śpiewaczego Jutrzenka,
wspomagane przez radną Monikę
Oskwarek. Najmłodsi otrzymali
również serca z piernika upieczone
i pięknie ozdobione przez panie
z pracowni kulinariów
w Perkowicach. Kilkugodzinna
impreza obﬁtowała w momenty
godne zapamiętania. Utrwalone
na fotograﬁach przetrwają do
następnych ferii zimowych. (a)

