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Z obrad samorządu

Aktualizacja planw rozwoju gminy
Roboczy charakter miała 14. sesja samorządowa, zwołana
na 14 lutego. Radni podjęli kilka uchwał istotnych dla
przyszłości gminy. Obrady rozpoczęła informacja wójta
Wiesława Panasiuka o działalności między sesjami
(poprzednia miała miejsce 21 stycznia w Ciciborze Dużym).

gminnego planu gospodarki niskoemisyjnej. Aktualizacja
planu była niezbędna w związku z ubieganiem się przez
gminę o dotacje zewnętrzne na budowę odnawialnych źródeł
energii (m.in. panele solarne i ogniwa fotowoltaiczne). Plan

Wójt poinformował m.in. o podjętych staraniach w Urzędzie
Marszałkowskim i Urzędzie Rady Ministrów o dodatkowe
fundusze na budowę dróg gminnych i dokończenie
rozpoczętej w ubiegłym roku rozbudowy Szkoły
Podstawowej w Grabanowie. Bez pieniędzy zewnętrznych
realizacja zadań, zwłaszcza dokończenie budowy drogi ze
Sławacinka Starego w kierunku Styrzyńca będzie kłopotliwe.
Mówił też o trwającej kampanii sprawozdawczej jednostek

zakłada redukcję dwutlenku węgla, wzrost wykorzystania
odnawialnych źródeł energii i zmniejszenie zużycia energii
ﬁnalnej w roku 2022 o kilka procent w stosunku do roku 2014.
Na wniosek nadzoru prawnego wojewody lubelskiego radni
ponownie pochylili się nad uchwałą dotyczącą regulaminu
przyznawania dodatków dla nauczycieli. Ustalono m.in.,
że dyrektorzy placówek oświatowych do pięciu oddziałów
otrzymywać będą dodatek w wysokości 500 zł, zaś
dyrektorzy od sześciu oddziałów 900 zł.
Krzysztof Derlukiewicz, kierownik działu
inwestycji przedstawił założenia uchwały
dotyczącej obniżenia stawek za zajęcie pasa
drogowego pod urządzenia telekomunikacyjne
m.in. światłowodowe. Radni uchwali nowy
taryﬁkator opłat za zajęcie pasa drogowego na
terenie gminy. Będą one obowiązywały za
każdy dzień, w zależności od procentu zajęcia
pasa. Niektóre opłaty będą miały charakter
roczny np. za obiekty inżynierskie w pasie
drogowym oraz reklamy.
Istotną kwestią okazała się zmiana
zagospodarowania planu przestrzennego
sołectwa Rakowiska. Przed kilku lat
umieszczono w nim ul. Ametystową
o szerokości 15 metrów. Ulica ta do dziś nie jest
używana i zdaniem mieszkańców można by ją
przeznaczyć na poszerzenie sąsiadujących z
nią posesji. Radni przychylili się do tej
propozycji i dokonali zmian w planie
zagospodarowania przestrzennego sołectwa.
Wyrazili też zgodę na udzielenie pomocy ﬁnansowej
powiatowi bialskiemu. Gmina Biała Podlaska przekaże 500
tys. zł na dokończenie rozpoczętej w ubiegłym roku udowy
drogi powiatowej z Porosiuk do Jaźwin. Dzięki tej inwestycji,
mieszkańcy będą mogli w tym roku poruszać się
utwardzonym traktem asfaltowym. Poprzednia
nawierzchnia, pełna dziur i wybojów, stanowiła przedmiot
częstych narzekań. Skarbnik gminy Krzysztof Radzikowski
przedstawił niezbędne zmiany w tegorocznym budżecie
wynikające z otrzymanych przez gminę dotacji między
innymi na renowację grobów wojennych oraz modernizację
ośmiu świetlic wiejskich. Na zakończenie obrad dyrektor biura
FZP Konrad Gąsiorowski przypomniał o kolejnej edycji
kampanii Twoja Gmina - Twój Pit, zachęcającej do podawania
adresu zamieszkania w naszej Gminie. (g)

OSP i odmowie odbierania odpadów komunalnych z posesji
w przypadku stwierdzenia braku wymaganej od nowego roku
segregacji. Właściciele takich posesji będą dodatkowo
obłożeni karami.
Pracownicami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agata Wacko przedstawiła radnym roczne sprawozdanie
komisji interdyscyplinarnej, dotyczące przemocy w rodzinie.
Wynika z niego, że mimo szerokiej akcji proﬁlaktycznej,
przypadki przemocy nasilają się, a najczęstszą ich przyczyną
jest nadużywanie alkoholu. Oﬁary przemocy nie potraﬁą
same bronić się i wnioski o ukaranie sprawców często traﬁają
do Sądu Okręgowego. Nie zawsze jednak kończą się
orzeczeniem wyroku.
Pierwszą uchwałą przyjętą jednogłośnie przez radnych,
a referowaną przez dyrektora biura FZP Konrada
Gąsiorowskiego była aktualizacja przyjętego w 2016 r.

Str. 4

Nr 3

Powrót do korzeni
Blisko 200 mieszkanek z kilkunastu miejscowości
gminnych miało możliwość zdobycia nowych doświadczeń
w dwóch programach zachowania dziedzictwa lokalnego,
zainicjowanego wiosną ub. roku przez Gminny Ośrodek
Kultury. Oba programy okazały się owocne, ciekawe
i dostarczające wielu pozytywnych wrażeń.
W niedzielę 16 lutego w obecności wójta gminy Wiesława
Panasiuka, przedstawicieli władz samorządowych i prezesa
Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania Mariusza
Kostki dokonano uroczystego podsumowania rocznych
starań instruktorów, którzy z zapałem prowadzili kursy
i warsztaty przydatne codziennej pracy kobiet wiejskich.
W pracowni kulinariów regionalnych GOK w Perkowicach,
gdzie odbywało się to spotkanie, dyplomy potwierdzające
aktywny udział w zajęciach odebrało prawie 200 kobiet.
Uśmiechnięte twarze uczestniczek dowodziły, że warsztaty
i kursy spełniły pokładane w nich oczekiwania.
- Zależało nam na powrocie do tradycyjnych metod
rękodzieła ludowego, które powoli, acz systematycznie
odchodzi w zapomnienie. Udało nam się uzyskać niezbędne
fundusze unijne z Urzędu Marszałkowskiego na realizację
kursu potraw tradycyjnych i regionalnych południowego
Podlasia oraz warsztatów z ginących zawodów. Konkretniej

zaś zdobnictwa ludowego, plecionkarstwa, tkactwa,
koronkarstwa i wyrobów z ﬁlcu. Kiedyś potraﬁła to
wykonywać, co druga kobieta wiejska. Dziś są to sekrety
znane garstce wtajemniczonych. Podkreślić należy,
że uczestnictwo w proponowanych zajęciach było bezpłatne.
Instruktorzy zapewniali kobietom niezbędne urządzenia
i produkty przydatne w warsztatach – informuje Małgorzata
Hanas, szefowa pracowni zdobnictwa ludowego GOK
w Worońcu.
W marcu ub. roku w Perkowicach miał miejsce pierwszy
kurs kulinarny. Wzięło w nim udział 10 kobiet. W kolejnych
miesiącach instruktorki ze Stowarzyszenia "Smaki Perkowic"
odwiedziły następujące sołectwa: Porosiuki, Jaźwiny,
Pojelce, Terebelę, Woroniec, Sławacinek Stary, Woskrzenice
Małe i Cicibór Duży. Scenariusz zajęć był ten sam, a emocje
inne. W ciągu trzech dni uczestniczki miały poznać smaki

27 potraw i nauczyć się je samodzielnie przygotowywać.
Niektóre z nich, jak choćby; tartun z soczewicą, topielec,
chałcuny zapiekane z kapustą i grzybami, kugiel z żeberkami
czy kołacz z jagłami pozostawały im nieznane nawet z nazwy.
Część tych smakołyków, wyszukanych w przepisach
prababek, zdobywała nagrody i wyróżnienia w konkursach
kulinarnego dziedzictwa regionu, a nawet została wpisana na
prestiżową listę produktu regionalnego.
- Reakcja starszych kobiet przychodzących na zajęcia była
początkowo nieufna. Jednak szybko nawiązałyśmy nić
porozumienia. Niektóre z pań chętnie dzieliły się własnymi
przepisami. Atmosfera była tak twórcza, że niektóre
miejscowości domagały się przedłużenia zajęć o następny
dzień. W ciągu 10 spotkań przeszkoliłyśmy praktycznie
116 osób (w tym kilku panów) – mówi Katarzyna Mikiciuk,
prezes Stowarzyszenia "Smaki Perkowic".
Również w marcu ub. roku rozpoczęły się czterodniowe
warsztaty "Na szlaku ginących zawodów", w których
jednorazowo brało udział od 10 do 12 osób. Organizowano je
w pracowniach ginących zawodów z uwagi na istniejące tam
zaplecze techniczne. W Worońcu uczestniczki uczyły się
wykonywania pisanek tradycyjnych i współczesnych, palm
wielkanocnych, papierowego pająka lubelskiego oraz ozdób
bożonarodzeniowych. W Sitniku
poznawały sekrety koronki
siatkowej. W Woskrzenicach
Dużych uczyły się wyplatania
koszyków i koszyczków z wikliny
i rattanu. W Sitniku kobiety
poznawały sposób wykonywania
pereboru nadbużańskiego, czyli
ozdobnego ornamentu
stosowanego ongiś przez
podlaskie prządki. Natomiast
w Styrzyńcu poznawały sekrety
wytwarzania ozdób, szali i chust
z ﬁlcu wyrabianego z wełny na
mokro. Radość była przednia,
gdy w ciągu czterech dni każda
z uczestniczek mogła zastosować w praktyce wiedzę
teoretyczną, uzyskaną od
instruktorów.
- W moim przekonaniu kurs
i warsztaty okazały się
przysłowiowym strzałem
w dziesiątkę. Skłoniły kobiety do
opuszczenia mieszkań i poznania czegoś nowego, jakże
przydatnego, na co dzień.
Uczestniczki spotkań zdobyły
nowe doświadczenia, poznały nowych ludzi, a nawet
znalazły pomysł na pożyteczne hobby, które mam nadzieję
będzie procentowało. Już teraz hafciarki spotykają się, co
tydzień w Sitniku. Warsztaty wyrobiły w kobietach pozytywne
nawyki, co mnie bardzo cieszy – dodaje Agnieszka
Borodijuk, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Podczas
spotkania w Perkowicach uczestniczki zajęć miały możliwość
odebrania dyplomów, pokazania na wystawie samodzielnie
wykonanych prac, a także zaprezentowania potraw, jakich
nauczyły się w ciągu roku. Biesiadę przy suto zastawionych
stołach umilały występy zespołów śpiewaczych Kalina
z Perkowic i Bialynia z Worońca oraz kapeli ludowej
Caravana z Czosnówki. Spotkanie ze śpiewem i muzyką
przeciągnęło się do późnych godzin wieczornych.(g)
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Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu

Przegląd piosenek ludowych
14 lutego zainicjowano w Styrzyńcu nową tradycję. Marta
Kasabudzka zorganizowała w szkole pierwszy Przegląd
Piosenki Ludowej, adresowany do najmłodszych: dzieci
z punktu i oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas I-III.
Dyrektor Bogumiła Chodun stwierdziła, że przegląd

idealnie pasuje do Walentynek, bo w piosenkach ludowych
jest dużo treści miłosnych. Celem nowej inicjatywy miało być
kształcenie poprawnej emisji głosu i wyrazistości mowy,
popularyzacja pieśni ludowej, kształcenie wrażliwości
muzycznej i poczucia głębokiego związku z kulturą ojczystą,
uwrażliwienie na piękno dorobku kulturowego i rozwijanie
uzdolnień artystycznych dzieci.
Do konkursowego przeglądu zgłosiło się wielu uczniów.
Każdy wykonawca lub grupa wykonawców zaprezentowała
jedną pieśń do przygotowanego przez siebie
akompaniamentu. Jury oceniało dobór repertuaru, ogólne
wrażenie estetyczne, interpretację utworu muzycznego,

poziom warsztatu wykonawczego, dykcję, czystość
i poprawność wykonania, a także strój ludowy. Widownia
miała okazję usłyszeć takie utwory: "W moim ogródeczku",
"Szła dzieweczka do laseczka", "Poszło dziewczę po ziele",
Czerwone jagody", "Lipka zielona", "W zielonym gaju",
"Takiego Janicka", "Kukułeczka", "Grozik", "Miała baba
koguta", "To i hola" i "Zabrałaś serce moje". Wykonania
piosenek były udane. Jeśli doda się ruch sceniczny i stroje
ludowe, występy wypadły pięknie. Pierwsze miejsca
wyśpiewali: Katarzyna Bebkiewicz i Hanna Niewczas
(grupa wiekowa: przedszkolaki), Julia Ciokalska (klasy
I- III), Zoﬁa Markowska i Oliwia Romaniuk (klasy IV-V).
Gość honorowy, czyli zespół Barwinek umilił czas udanym

wykonaniem sześciu piosenek ludowych. Instruktor
i akordeonista Andrzej Stępka, zapowiadał każdą piosenkę,
przytaczając anegdoty z nią związane. Kultywowanie tradycji
śpiewania ludowych piosenek przez dzieci jest jednocześnie
wpajaniem im poczucia tożsamości narodowej. (a)

Cała Polska czyta dzieciom

Wizyta wyjątkowego gościa
12 lutego po raz kolejny przedszkolaki z Samorządowego
Przedszkola w Rakowiskach miały przyjemność wziąć udział

w akcji propagującej czytelnictwo "Cała Polska czyta
dzieciom". Sekretarz gminy Grażyna Majewska, czytała
dzieciom wybraną
przez nie lekturę.
Dzieci poznały
nowe przygody
żółwia Franklina,
jednego z ulubionych bohaterów
bajkowych. Z uwagą więc słuchały,
poznawały główną
postać i chętnie
odpowiadały na
zadawane im
pytania. Autorka
serii książeczek Paulette Bourgeois, dołożyła starań,
aby opowiadania były dopasowane do rozwoju dzieci
wkraczających dopiero w świat literatury. Proste zdania,
duże litery oraz kolorowe obrazki ułatwiają zrozumienie
treści oraz wyciągnięcie nasuwających się wniosków.
Opowiadania są pouczające i zabawne. Przedszkolaki
uwielbiają Żółwika Franklina, który nieustannie zmaga się
z przeciwnościami losu, pokazując malcom,
że każdą przeszkodę można jakoś pokonać. Trzeba tylko
chcieć. (a)
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Gminne obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet

Z szacunkiem dla płci pięknej
Prawie 300 mieszkanek gminy Biała Podlaska świętowało
Dzień Kobiet na tydzień przed oﬁcjalną datą. 1 marca br. hala
sportowa Szkoły Podstawowej w Sławacinku Starym
podejmowała: radne gminne, dyrektorki placówek
oświatowych, pracownice Urzędu Gminy, sołtyski, członkinie
zespołów ludowych i aktywistki Kół Gospodyń Wiejskich.

Tego dnia w odświętnie udekorowanej sali mężczyźni
wyrażali uznanie, wdzięczność i szacunek przedstawicielkom płci pięknej. Jak podkreślił wójt Wiesław
Panasiuk, gminne obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet
stały się już tradycją i będą nie mniej efektownie
kontynuowane w latach następnych.
Okolicznościową imprezę z udziałem głównie męskich
wykonawców przygotował Gminny Ośrodek
Kultury, a o bogate rekwizyty zadbały: Beata
Wereszko i Edyta Rafalska z Cicibora
Dużego.
Kobiece święto zaszczycili wyjątkowi
goście: wiceminister sprawiedliwości Marcin
Romanowski, poseł Riad Haidar,
przedstawiciele władz samorządowych
z wójtem Wiesławem Panasiukiem na czele,
radni gminni i powiatowi, a także dyrektorzy
szkół gminnych. Wykonawcy potrzebowali
trwających tydzień prób, aby dopracować
szczegóły programu muzyczno –
kabaretowego "Kochać kobiety". Otworzyła
go młodzieżowa grupa Sfora pod dyrekcją
Mariusza Polaka. W jego wydaniu żeńska
widownia usłyszała nową wersję przeboju
Renaty Przemyk "Babę zesłał Bóg", "Czy te
oczy mogą kłamać" Jana Pietrzaka oraz instrumentalną
wersję światowego hitu "Despacito" Luisa Fonsi. Wykonała
ją na skrzypcach Wiktoria Szupiluk. Imprezę prowadził
z humorem Mariusz Maksymiuk z Radia Biper, który
zaprosił do obejrzenia trzyczęściowego ﬁlmu
dokumentalnego. Wypowiadały się w nim przedszkolaki z:
Cicibora Dużego, Rakowisk i Sławacinka Starego. Dzieci
dzieliły się dostępną im wiedzą na temat kobiet, ich pragnień,
marzeń, kostiumów i kosmetyków. Okolicznościowy program
był okazją do odkrycia nowych talentów wokalnych.
Sławomir Adach, Szczepan Baczkura i Rafał
Barszczewski przekonywali publiczność, że najwięcej
witaminy mają polskie dziewczyny. Dodatkową atrakcję
stanowiły zabawne stroje trójki wykonawców. Panowie

wystąpili w szlafrokach, imponujących muszkach,
kapeluszach i ciemnych okularach. Scenicznych zaskoczeń
było więcej. Znany z wcześniejszych kreacji kwartet A JAK
(Agnieszka Borodijuk, Jolanta Zając, Katarzyna
Pawłowska i Agnieszka Bieńkowska) zaskoczył
kabaretową wersją szlagieru Maryli Rodowicz "Jestem
śliczna, higieniczna".
Popisy wokalne wzbogacały tańce. Najpierw dziewczęta
z grupy Figiel wykonywały aranżację choreograﬁczną do
szlagieru Wham "Obudź mnie zanim wyjdziesz", potem
kwintet druhów z OSP w Slawacinku Starym bawił tańcem
country, zaś kobiety ze Swór i okolic energetyczną zumbą.
Wszystkie utwory przygotowała w detalach Agnieszka
Bieńkowska. Wspomniany już Sławomir Adach, (na co
dzień dyrektor Szkoły Podstawowej w Ciciborze Dużym)
z akompaniamentem Jakuba Gdeli zachwycał się urokami
powracającej jałówki Justysi, zaś Rafał Barszczewski, Piotr
Trzeciak i Jolanta Zając odegrali zabawną scenkę "Mama
Mandzia" z mężem pantoﬂarzem, gotującym żonie obiadki
w roli głównej. Rozbawiona widownia przyjęła żarty gorącymi
owacjami.
Doskonale wypadły Gminne Słowiki, czyli męscy
reprezentanci kilku grup ludowych z własną interpretacją
szlagieru disco polo "Żono moja". Równie zabawnie
okolicznościowy kwartet Ich Czworo (Andrzej Rządkowski,
Sławomir Adach, Szczepan Baczkura i Rafał
Barszczewski) wykonywał trawestację przeboju Big Cyca
"Kochać kobiety".
Trzygodzinny koncert obﬁtował w liczne niespodzianki. Do
takich należały losowania 40 biletów ufundowanych przez
wójta na spektakl operetkowy, karnetów na usługi fryzjerskie,
koszy z kwiatami, słodkich upominków Stowarzyszenia

"Smaki Perkowic", zaproszeń do kawiarni Coffe Love oraz
upominków od ﬁrm kosmetycznych Avon i Oriﬂame. Na ﬁnał
wójt Wiesław Panasiuk, wiceminister sprawiedliwości
Marcin Romanowski i poseł Riad Haidar złożyli obecnym
na sali paniom najgorętsze życzenia długich lat w szczęściu
i zdrowiu, pogody ducha i zgodnej współpracy
z mężczyznami. Wszyscy trzej podkreślali, że to kobiety
stanowią ozdobę rodzaju ludzkiego, są lekiem na całe zło
i zasługują na uznanie nie tylko ten jeden raz w roku.
Konsekwencją życzeń były wręczane paniom róże. Nie
zabrakło też słodkiego poczęstunku, przygotowanego przez
Stowarzyszenie "Smaki Perkowic". Impreza należała do
wyjątkowo udanych, o czym wymownie świadczyły
rozpromienione miny przedstawicielek płci pięknej. (g)
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Rowerem z Białej Podlaskiej do Porosiuk
Interesująco zapowiada się realizacja wspólnej inwestycji,
realizowanej w tym i przyszłym roku przez samorząd miejski
i gminny Białej Podlaskiej. Umożliwi ona miłośnikom rekreacji
wykorzystać walory przyrodnicze doliny Krzny do celów
edukacyjnych i turystycznych.
Ścieżki rowerowe nie są nowością i powstaje ich coraz
więcej. Nie wszystkie jednak, przebiegają w tak malowniczej
okolicy, jak ta. Spełni ona nadzieje zwolenników
wykorzystania Krzny do celów rekreacyjnych. Przedwojenna
przystań kajakowa, wspominana w zapiskach historycznych
wydawać się będzie jedynie namiastką proponowanych teraz
zmian.
Znaczący będzie koszt inwestycji. Trasa rowerowoedukacyjna długości 11, 5 km kosztować ma, bagatela
prawie 15 mln zł. Realizacja przedsięwzięcia możliwa będzie
dzięki doﬁnansowaniu z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Początek ścieżki
wyznaczony został w stanicy wodnej w Porosiukach, na
terenach należących do gminy Biała Podlaska. Stamtąd
prowadzić ma do niezagospodarowanego obecnie obszaru,
położonego w sąsiedztwie stawów we wschodniej części
miasta.
Ścieżka przebiegać będzie głównie poprzez tereny zielone,
co stanowi jej dodatkowy walor. Inwestycja, w której
partycypować będą ﬁnansowo oba samorządy, obejmuje
m.in.: budowę ścieżek i chodników; przebudowę przejścia
dla pieszych i budowę dwóch przejazdów przez drogi
publiczne; budowę przejścia pod mostem na Klukówce
pozwalającego na bezpieczne przekroczenie drogi krajowej
nr 2 oraz budowę kładki pieszo-rowerowej na rzece
Klukówce w rejonie stawów.
Na wyznaczonym szlaku powstaną ciekawe obiekty
m.in. platformy widokowe (cztery wyniesione obiektywy

obserwacyjno-widokowe), ścieżki wśród drzew w parku
edukacyjnym, wiaty do obserwacji migrujących ptaków
i platforma widokowa– czatownia w rejonie stawów), podest
drewniany, wiaty, osłony przenośnych toalet, obiekty małej
architektury, stacje naprawy rowerów i slip kajakowy.
Takich obiektów turystycznych miasto i gmina jeszcze nie
miały. Towarzyszyć im będą: oświetlenie, monitoring
i dostępowe punkty hot- spot. Ponadto powstanie
infrastruktura obsługująca szlak, czyli drogi dojazdowe,
parkingi, tablice informujące o tematyce przyrodniczej.
Projekt zakłada włączenie w obręb szlaku atrakcyjnego
przyrodniczo terenu w pobliżu stawów na Białce, budowę
miejsc postojowych i ciągów pieszych i jezdnych. Teren
zostanie wyposażony w tablice edukacyjne i mapowe, wiaty,
obiekty małej architektury i hotele dla owadów.
Na szlaku ścieżki przy ul. Żurawiej zaplanowano budowę
letniego pawilonu edukacji przyrodniczej, zaś w pobliżu
parku radziwiłłowskiego parku edukacyjnego, służącego
edukacji przyrodniczej na zaniedbanym teraz terenie,
położonym w centrum Białej Podlaskiej. Powstanie tam
stalowo-drewniana konstrukcja, czyli ścieżka wśród drzew,
umożliwiająca chętnym spacer na wysokości 5 m, z wieżą
widokową skierowaną w stronę Krzny na wysokości 10 m.
U podnóża wieży zaplanowano przestrzeń edukacyjną dla
dzieci z elementami do nauki poprzez zabawę. Park zostanie
wyposażony w tablice edukacyjne, obiekty małej
architektury, a także skrzynki dla ptaków i nietoperzy.
Dodatkowo ścieżce towarzyszyć będzie aplikacja mobilna
służąca łatwemu korzystaniu z obiektów. Rozpoczęcie
inwestycji nastąpić ma jeszcze w tym roku, a jej zakończenie
nastąpi w roku przyszłym. Niewątpliwie ucieszy ona
miłośników rekreacji. (g)

Działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Stop przemocy
Głównym celem działań podejmowanych przez członków
zespołu jest ograniczanie zjawiska przemocy w rodzinie
i jego skutków na terenie gminy. Możliwe jest to poprzez
tworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji
i wsparcia dla osób zagrożonych, bądź uwikłanych
w zjawisko przemocy w rodzinie. W ubiegłym roku
w 46 rodzinach z terenu gminy została wszczęta procedura
"Niebieskiej karty". 14 kart założonych zostało przez
pracowników socjalnych, 3 przez przedstawicieli oświaty,
a w pozostałych przypadkach przez funkcjonariuszy policji.
Pomocą GZI objęte zostały 274 osoby z 87 rodzin.
W ramach procedury zostało powołanych 15 posiedzeń
grup roboczych oraz 4 posiedzenia zespołu
interdyscyplinarnego. Na koniec ubiegłego roku Gminny
Zespół Interdyscyplinarny prowadził 36 procedur
"Niebieskiej Karty".
Z analizy danych wynika, że jednym z głównych czynników
wyzwalającym przemoc w rodzinie jest nadużywanie przez
sprawców alkoholu. Przemoc w rodzinie na terenie naszej
gminy jest problemem społecznym, który wzrasta z roku na
rok. Osoby doznające przemocy boją się i wstydzą się o tym
mówić. Członkowie grup roboczych podejmują aktywne

działania poprzez zgłaszanie wniosków do GKRPA,
o podjęcie terapii odwykowej przez osoby podejrzewane
o stosowanie przemocy w rodzinie, które są uzależnione od
alkoholu, występują z wnioskami do Sądu Rejonowego
w Białej Podlaskiej o wgląd w sytuację małoletnich dzieci,
które doznają przemocy bądź są świadkami stosowania
przemocy oraz wysyłają zawiadomienia do prokuratury
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Niestety, nie
wszystkie kończą się jednak wyrokami sądowymi.
W gminie wiejskiej Biała Podlaska, realizowane są
działania pomocowe: diagnozowanie problemu przemocy
w rodzinie; podejmowanie działań w środowisku zagrożonym
przemocą w rodzinie, mającym na celu przeciwdziałanie
temu zjawisku; inicjowanie interwencji w środowiskach
dotkniętych problemem przemocy w domowej oraz działań
w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;
wsparcie emocjonalne, psychologiczne i socjalne;
kierowanie do specjalistów w Centrum Pomocy
Interdyscyplinarnej, Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, oraz udzielenie pomocy poprzez
współpracę z policją, kuratorami, Gminną Komisją
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. (a)
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Szkoła Podstawowa w Hrudzie

Z ekologią na ty
Uwrażliwianie dzieci na potrzebę ochrony środowiska
j e s t w a ż n y m e l e m e n te m e d u k a c j i p r z y r o d n i c z e j .
Pierwszoklasiści z Hruda odbyli praktyczne zajęcia, których

sortowania śmieci i pojęcie recyklingu oraz sposoby
ograniczania ilości śmieci. Mali eko-bohaterzy z dużym

tematem była segregacja odpadów. Problem generowania
każdego dnia olbrzymiej ilości odpadów jest powszechnie
znany. To objaw współczesnej cywilizacji i konsumpcyjnego
stylu życia. Dlatego ważna jest ich segregacja u źródła, czyli
w gospodarstwach domowych. Dzieci dowiedziały się, jakie
korzyści płyną z rozsądnego postępowania, poznały zasady

zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach, a zdobytą
wiedzę zobowiązali się wykorzystywać w codziennym życiu.
Zwieńczeniem zajęć, było wykonanie wspólnie
z wychowawczynią Joanną Panasiuk gazetki ściennej
i zawieszenie jej na korytarzu szkolnym. Zajęcia zostały
zrealizowane 5 lutego br. (a)

Badania przesiewowe słuchu i mowy
Do końca roku szkolnego 2019/2020 na terenie naszej
gminy realizowany będzie lubelski program wczesnego
wykrywania, leczenia i terapii zaburzeń komunikacyjnych

u dzieci rozpoczynających naukę szkolną. Jego
organizatorami są: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
oraz lubelska ﬁrma Industi Sp. z o.o. Kierownikiem jest

prof. dr hab. med. Grażyna Niedzielska. Program
współﬁnansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. W założeniu obejmie wszystkie dzieci z klas
pierwszych szkół podstawowych województwa
lubelskiego. Z inicjatywy wójta Wiesława Panasiuka
do kompleksowych badań przesiewowych słuchu,
głosu i mowy przystąpią także dzieci z klas
pierwszych naszej gminy. U wszystkich dzieci,
których rodzice wyrażą zgodę (Ważne: rodzice
powinni dokładnie wypełnić formularz zgody
i podpisać go, gdy wyrażają zgodę na badanie), będą
wykonane na terenie szkoły nieodpłatne
audiometryczne badania słuchu, wykrywające
obwodowe i centralne zaburzenia słuchu oraz
badanie przesiewowe mowy i głosu.
Badania są bezpłatne, bezbolesne, nieinwazyjne.
Ich celem jest wzrost wykrywalności i ograniczenie
zaburzeń słuchu, głosu i mowy wśród uczniów
naszych szkół.
Na podstawie wyników badań możliwa będzie
szybka interwencja medyczna, terapeutyczna lub
logopedyczna. Rodzice lub prawni opiekunowie
dzieci, u których zostaną wykryte jakiekolwiek
zaburzenia otrzymają pisemną informację o wyniku
badań oraz wskazówki do dalszego postepowania,
łącznie z propozycją ewentualnej opieki
te r a p e u ty c z n e j w U n i w e r s y te c k i m S z p i ta l u
Dziecięcym w Lublinie. Dzieci z wykrytymi
zaburzeniami w przetwarzaniu bodźców słuchowych
zostaną objęte w ramach programu terapią. Szczegółowe
informacje o programie i badaniach przesiewowych
dostępne są na stronie: http://www.przesiewlubelskie.pl (a)
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Seniorzy gośćmi przedszkolaków
Wnuczęta są dla babć i dziadków radością życia, a dzieci
wychowujące się w bliskości z najstarszym rodzinnym

pokoleniem uchodzą za szczęśliwsze.
Zainteresowanie seniorów pełne miłości,
troskliwości i chęci obdarowywania wzbogaca
świat uczuć i doświadczeń dzieci o pozytywne
wartości. 24 lutego br. seniorzy uczestniczyli
w przedszkolnej akademii, przygotowanej
z okazji ich styczniowego święta. Z powodu ferii
zimowych, dopiero w lutym udało się
przedszkolakom pod kierunkiem: Barbary Panasiuk, Iwony
Chaniewicz, Magdaleny Jaszczuk, Kingi Hodun
i Dominiki Zub zorganizować spotkanie z dziadkami w sam
raz na koniec karnawału. Dziadkowie zakończyli wesoło
karnawał w towarzystwie swoich wnucząt, zaś one
z niecierpliwością czekały na ten "wielki dzień" i kiedy zjawili
się tłumnie ich bliscy w murach przedszkolnych, było słychać
wśród wszystkich dzieci radość i śmiech. Każdy malec był
dumny, że właśnie jego babcia i dziadek zjawili się
w przedszkolu, by obejrzeć występ artystyczny. Szanownych
gości przywitał ciepło dyrektor szkoły Gustaw Jakimiuk.
Złożył życzenia, dużo zdrowia oraz tego, aby wnuczęta jak
najczęściej dostarczały powodów do dumy i radosnego
uśmiechu. Przedszkolaki wdzięcznie i szczerze wyraziły
swoje przywiązanie i szacunek kochanym babciom
i dziadkom, prezentując program artystyczny. Występy

wszystkich grup przedszkolnych podbiły serca publiczności.
Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a goście
ze wzruszeniem odbierali czułe słowa,
kierowane pod ich adresem. Oprócz
montażu słowno-muzycznego, goście
obejrzeli także pokazy taneczne
w wykonaniu dzieci. Najmłodsi zatańczyli
poleczkę, 4 i 5 - latkowie zaprezentowali
układ taneczny do muzyki disco polo
a starszacy zatańczyli twista. Oklaskom

nie było końca. Potem dzieci zaśpiewały głośno ukochanym
babciom i dziadkom "Sto lat". Na ﬁnał w poszczególnych
grupach przedszkolnych miał miejsce poczęstunek
przygotowany przez rodziców. Stanowił on okazję do
rozmów, dzielenia się wrażeniami, a przede wszystkim
umocnienia więzi rodzinnych i bliższego poznania się. Były
konkursy, upominki, laurki, pamiątkowe zdjęcia oraz miłe
rozmowy. Spotkanie z dziadkami upłynęło w miłej
i serdecznej atmosferze. Babcie i dziadkowie dziękowali za
moc dostarczonych wzruszeń. A dzieci, poprzez wiersz,
piosenkę i taniec mogły wyrazić kochanym babciom
i dziadkom, swoje uczucia za trud włożony w ich wychowanie.
Ukochanym seniorom życzymy zdrowia i dziękujemy za
cierpliwość, opiekę i czas, jaki poświęcają wnukom oraz
za ogrom bezinteresownej miłości. (a)

Szkoła Podstawowa w Sworach

Wielki bal karnawałowy
Karnawał to czas radosnych zabaw i balów. Zgodnie
z tradycją, 12 lutego br. w szkole odbył się wspaniały bal.

Tego dnia bawiły się przedszkolaki i dzieci z klas I-III,
a dzień później uczniowie klas V-VIII. Imprezę poprowadził
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profesjonalny duet artystów w karnawałowych strojach. Czas
balu dostarczył milusińskim wielu przeżyć i miłych wrażeń.
Wśród uczestników trudno było rozpoznać uczniów. Rodzice
zadbali o wspaniałe stroje i przebrania, które umożliwiały
wcielenie się w ulubione postaci z bajek i ﬁlmów. Wszyscy
podziwiali efekt pracy maszyny wyrzucającej z siebie bańki
mydlane, barwne reﬂeksy świetlne i kolorowe dymy. Bawili
się też znakomicie przy rytmach różnorodnej muzyki, jak

przystało na prawdziwy bal. Były pociągi, korowody,
kółeczka i tańce w parach. Towarzyszyły im liczne konkursy
i sesja fotograﬁczna "na wesoło". Kiedy czas zabawy dobiegł
końca, młodsze dzieci z żalem opuszczały salę. Bal
umożliwił malcom i wychowawcom spędzenie czasu w miłej
atmosferze, a wspólna zabawa przyniosła wiele radości. Nie
byłoby jej bez szczególnego zaangażowania rodziców. (a)

Beztroskie malowanie w Rakowiskach
Fantazja dziecięca nie zna granic. Potwierdziły
to 7 lutego br. kolejne zajęcia angażujące
wszystkie zmysły w Samorządowym
Przedszkolu w Rakowiskach. Tym razem
przedszkolaki bawiły się pachnącymi,
kolorowymi, smakowitymi galaretkami, kiślami
i masami do tortów. Materiały sensoryczne
wykorzystywane podczas zajęć stanowiły
wyłącznie bezpieczne produkty spożywcze.
Sensoplastyka to nie tylko świetna zabawa, ale
też optymalny rozwój całego organizmu
dziecka. Stymulując receptory wpływa się na
rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im
więcej ich, tym łatwiej się myśli, szybciej
przebiegają procesy analizy i syntezy w umyśle
małego dziecka. Zajęcia udały się wyśmienicie.
Maluchy miały okazję puścić wodze fantazji,
a także podpatrywać, naśladować, współdziałać i konkurować. (a)

Szkoła Podstawowa w Sitniku

Wycieczka uczniów
do Muzeum Południowego Podlasia
12 lutego br. uczniowie klas V-VIII odbyli interesującą
wycieczkę do Muzeum Południowego Podlasia. Ma ono

wyjątkowo bogate zbiory dokumentujące ciekawą przeszłość
regionu. Należą do nich m. in. kolekcja malarstwa polskiego
"Konie, jeźdźcy, zaprzęgi w malarstwie polskim XIX i XX

wieku", obrazy powstałe podczas ogólnopolskich plenerów
malarskich w Janowie Podlaskim, prawosławne ikony,
pokaźne zbiory numizmatyczne
i medalierskie, cenne dary rodziny
Aleksandra Próchnickiego, bialskiego
malarza, architekta i regionalisty
i spuścizna dorobku twórczego znanego
malarza z Dąbrowicy Małej Bazylego
Albiczuka. Cenny wkład wzbogacający
ikonograﬁę miasta przyniosły pozyskane
w 2006 roku prace bialskiego akwarelisty
Tadeusza Różyckiego, oﬁarowane przy
okazji organizacji wystawy przez
siostrzeńca artysty prof. Kiejstuta
Bereźnickiego, oraz Janusza Kulawca
i Danutę Dunajko-Andrzejuk. Obecnie
liczba zbiorów Muzeum Południowego
Podlasia wynosi około 40 tys.
eksponatów. Podczas zwiedzania wieży,
wysłuchali prelekcji "Od schyłku
paleologicznego szałasu do kamiennego
zamku" (Jak mieszkali ludzie w pradziejach i wczesnym średniowieczu na
Południowym Podlasiu). Uczniowie wykonali maski
karnawałowe i obejrzeli wystawę pokonkursową "Moja
przygoda w Muzeum". (a)
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Zmiana telefonów w Urzędzie Gminy Biała Podlaska
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Główny Księgowy

83 8889 221
83 8889 221
83 8889 221
83 8889 216
83 8889 215

Rada Gminy
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

83 8889 207
83 8889 207

KASA
księgowość urzędu

księgowość oświatowa

Joanna Sołoducha
Katarzyna Iwaniuk
Magdalena Rozwadowska
Anna Bebkiewicz
Natalia Dawidziuk
Joanna Szykut
Joanna Osypowicz
Anna Kredens

83 8889 250
83 8889 215
83 8889 217
83 8889 247
83 8889 246

Referat Podatków i Opłat
Renata Krokos
Monika Makarewicz
Agata Chalecka
Aleksandra Gajewska
księgowość podatkowa
i egzekucja
Magdalena Weremko
Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska
gospodarka odpadami
Renata Janowska
ochrona środowiska
Krzysztof Kempka
planowanie przestrzenne
Inga Kulicka
podziały nieruchomości
Szczepan Baczkura
mienie komunalne
Agata Ławecka
Referat Inwestycji i Drogownictwa
Krzysztof Derlukiewicz
inwestycje
zajęcie pasa drogowego
Grzegorz Głuch
oświetlenie uliczne
Marek Głuchowski
Referat ds. Obywatelskich i Organizacyjnych
wymiar podatków

dowody osobiste
ewidencja ludności
działalność gospodarcza
zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych
ochrona ppoż.
zarządzanie kryzysowe

83 8889 213
83 8889 214
83 8889 269
83 8889 268
83 8889 218
83 8889 223
83 8889 271
83 8889 210

Emilia Lipka

83 8889 212

Kinga Mydlak

83 8889 208

Czesław Pikacz

83 8889 211

Referat Administracyjny
sekretariat
informatyk
obsługa Rady Gminy

Aneta Olszewska
Rafał Mikulski
Maja Fila

83 8889 221
83 8889 280
83 8889 207

Monika Parchomiuk
Renata Torenc

83 8889 243

Ewelina Maksymiuk

83 8889 242

Referat Oświatowy
obsługa szkół
ZFŚS
dowożenie uczniów
stypendia i zasiłki szkolne

Biuro ds. pozyskiwania funduszy i promocji gminy
Konrad Gąsiorowski
zamówienia publiczne
promocja gminy
Rafał Walczuk

gmina@bialapodl.pl
www.nowa.gmina-bialapodlaska.pl

83 8889 209
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
gops@gmina-bialapodlaska.pl
Kierownik

Marlena Makaruk
Krystyna Nitychoruk
Elwira Juchimiuk
Beata Kozłowska
Aneta Siłakowicz
Elżbieta Wawrzak
Janina Wróbel
Agata Wacko
Bożena Wodnicka
Wiesława Dajema
Magdalena Krzysztofowicz-Nitek
Paweł Nowicki
Magdalena Kaździoł
Urszula Walczuk
Aleksandra Czubla
Katarzyna Wasilewska

świadczenia rodzinne

pracownicy socjalni
asystent rodziny
księgowość
administracja
pracownicy socjalni

83 8889 226
83 8889 228

83 8889 226
83 8889 226
83 8889 227
83 8889 227
83 8889 227

Gminny Ośrodek Kultury
gokbp@gokbp.pl

biuro@gokbp.pl

Dyrektor
Główny Księgowy
administracja

Agnieszka Borodijuk
Grażyna Romaniuk
Beata Rymkiewicz
Piotr Trzeciak

83 8889 203
83 8889 205
83 8889 255

Szkoła Podstawowa Sworach

Wyjazd na mecz Legii Warszawa
2 2 l u t e g o b r.
uczniowie ze Swór,

Styrzyńca i Grabanowa stali się
kibicami meczu piłki nożnej Legia
Warszawa z Jagiellonią Białystok,
rozegranego w Warszawie na stadionie
Legii. Celem wycieczki było
pobudzenie aktywności sportowej
wśród dzieci i młodzieży i propagowanie "zdrowej" rywalizacji.
Spotkanie zakończyło się wynikiem 4:0
dla gospodarzy. Przed meczem na
stadionie można było otrzymać
a u t o g r a f y, z r o b i ć s o b i e z d j ę c i a
z piłkarzami, czy pomalować twarz
barwami Legii. Uczestnicy wyjazdu do
stolicy miło spędzili sobotnie
popołudnie i z niecierpliwością
oczekują na kolejną możliwość

kibicowania piłkarzom. Atmosfera była wspaniała nie tylko
z powodu zawodników, ale i kibicującej im publiczności. (a)
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Turniej wiedzy pożarniczej

O pożarach wiedzą niemal wszystko
W sali sportowej Szkoły Podstawowej w Ciciborze Dużym
25 lutego rozstrzygnięto turniej wiedzy pożarniczej "Młodzież
zapobiega pożarom". Najlepiej poradzili sobie uczniowie

ze Sławacinka Starego i Swór, i to oni będą się zmagać
w etapie powiatowym konkursu. – Już po raz kolejny
ogłoszony został konkurs o tematyce przeciwpożarowej,
w którym bierze udział młodzież.
Etap szkolny przeprowadzono do 21 lutego. Do
współpracy ze szkołami delegowano prezesów
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy –
informuje Wiesław Panasiuk, wójt gminy Biała
Podlaska.
W etapie gminnym turnieju wzięło udział 61 uczniów
ze Szkół Podstawowych w Sławacinku Starym,
Styrzyńcu, Ortelu Książęcym Drugim, Sitniku,
Grabanowie, Sworach, Hrudzie i Ciciborze Dużym. –
Celem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży
znajomości przepisów przeciwpożarowych, historii
i tradycji ruchu strażackiego, zasad postępowania na
wypadek pożaru bądź innego zagrożenia, jak też
wyrobienie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się
sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą – dodaje wójt
Panasiuk. Ponadto udział w OTWP przybliża realizację
marzeń zostania strażakiem, poprzez umożliwienie
laureatom wstąpienia do szkół aspirantów PSP oraz
Centralnej Szkoły PSP. W jury zasiedli: Grażyna Majewska
(przewodnicząca), Monika Kiryluk (sekretarz), Adrianna
Sałamacha, Czesław Pikacz oraz Piotr Oskwarek.

Uczniowie rywalizowali w dwóch grupach wiekowych.
W młodszej grupie wiekowej (kl. IV-VI) pierwsze miejsce
zdobył Bartosz Iwaniuk z SP w Sławacinku Starym (23 pkt.),
drugie miejsce Karolina Maleńczuk z SP w Sławacinku
Starym (21 pkt.), trzecie miejsce Julita Bernadkiewicz
z SP w Sworach (21 pkt.), czwarte miejsce Julia Derkacz
z SP w Ciciborze Dużym (18 pkt.), piąte miejsce Dorota
Filipiuk z SP w Ciciborze Dużym (17 pkt.).
W starszej grupie wiekowej kl. VII-VIII pierwsze miejsce
zajęła Aleksandra Walczuk z SP w Sworach (23 pkt.), drugie
miejsce Wiktoria Popławska z SP w Ciciborze Dużym
(23 pkt.), trzecie miejsce Anna Węgrzyniak z SP
w Styrzyńcu (23 pkt.), czwarte miejsce Martyna Ostapiuk
z SP w Grabanowie (22 pkt.) i piąte miejsce Wiktoria
Lewkowicz z SP w Ortelu Książęcym Drugim (22 pkt.).
Uczestnicy za pierwsze trzy miejsca w obu grupach
otrzymali nagrody rzeczowe. Do piątego miejsca przyznane
zostały dyplomy, a każdy z uczestników otrzymał kalendarz
strażacki. Opiekunowie również otrzymali dyplomy za ogrom
pracy w przygotowaniu uczestników turnieju do eliminacji
gminnych. Etap powiatowy odbędzie się w świetlicy

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy
ul. Sidorskiej 93 w Białej Podlaskiej. Udział w nim wezmą
Bartosz Iwaniuk ze Szkoły Podstawowej w Sławacinku
Starym i Aleksandra Walczuk ze Szkoły Podstawowej
w Sworach.
Patronat nad turniejem objął prezes oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, wójt gminy
Biała Podlaska Wiesław Panasiuk. (jm)

Druhowie ze Sławacinka Starego

W drodze do perfekcji
Należąca do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego
jednostka OSP z Sławacinka Starego skupia 49 czynnych
druhów i przymierza się do pozyskania nowych, sprawnych
ochotników. Jako pierwsza z grona dwunastu jednostek
istniejących w gminie Biała Podlaska podjęła starania
o pozyskanie sprzętu umożliwiającego gaszenie pożarów
z dużej odległości, ot choćby 1 km. Dzięki umowie
podpisanej z Ministerstwem Sprawiedliwości, 22 lutego br.
jednostka wzbogaciła się o przyczepkę do transportu
dodatkowego sprzętu oraz zbiornik na wodę o pojemności
13 m.sześc. Do tej pory dysponowała pojemnikiem ponad
sześciokrotnie mniejszym.
- Nowoczesność ratowniczo-gaśnicza kosztuje dziś krocie
i trudno byłoby jakiemukolwiek samorządowi gminnemu
s p e ł n i ć o c z e k i w a n i a c h o ć b y j e d n e j O S P. Z a k u p
nowoczesnego samochodu bojowego przekracza
wielokrotnie kwotę, jaką gmina przeznacza na utrzymanie

12 jednostek. Dlatego staramy się pozyskać sponsorów
zewnętrznych – mówi komendant gminny OSP Marek
Maleńczuk.
Zakup przyczepki do transportu sprzętu to pierwszy etap
modernizacji jednostki ze Sławacinka Startego. Podczas
niedawnej wizyty w Sławacinku Starym wiceminister
sprawiedliwości Marcin Romanowski obiecał wesprzeć
starania druhów o zakup dodatkowego sprzętu. W tej chwili
jednostka dysponuje ok. 400 metrami węży gaśniczych,
a potrzeba jej, co najmniej 1000 metrów. Ponadto potrzebuje
nowej, bardziej wydajnej motopompy oraz samochodu
bojowego, przydatnego w przypadku akcji ratowniczych, do
których bywa wzywana dosyć często.
Na razie druhowie muszą uzbroić się w cierpliwość. Widać
jednak, że bardzo im zależy, aby jako pierwsi mogli zbliżyć
się wyposażeniem do zawodowych jednostek Państwowej
Straży Pożarnej. (g)

