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Kalendarium
1 sierpnia
Rozstrzygnięty został konkurs na nowych pracowników 

wydziału podatków oraz wydziału rolnictwa. Do pierwszego 
trafiła Magdalena Weremko, do drugiego Kinga Kulicka.

7 sierpnia 
Wójt gminy Wiesław Panasiuk przebywał w lubelskim 

Urzędzie Wojewódzkim, gdzie rozmawiał z wicewojewodą 
Robertem Gmitruczukiem. Omawiano m.in. program 
dożynek powiatowych, gminne rozpoczęcie nowego roku 
nauki i obchody setnej rocznicy urodzin mieszkańca 
Grabanowa Kazimierza Kota.

8 sierpnia
Nauczyciele szkół gminnych stale podnoszą kwalifikacje 

zawodowe. Dwoje pedagogów Michał Łepecki z Ortela 
Książęcego Drugiego i Izabela Markowska ze Styrzyńca 
pomyślnie zaliczyło egzamin na kolejny stopień awansu 
zawodowego. Oboje otrzymają w nowym roku szkolnym 
stopień nauczyciela mianowanego.

12 sierpnia
Obradowała komisja skarg i wniosków RG w sprawie skargi 

stołecznej kancelarii adwokackiej, zarzucającej wójtowi 
gminy dowolność w wyborze ofert partnerów do obsługi 
prawnej i przeprowadzania audytu wewnętrznego Urzędu 
Gmin. Skarga została oddalona przez komisję jako 
bezzasadna. Obowiązujący w Gminie wewnętrzny regulamin 
pozwala na powierzanie zadań o wartości do 30 tyś euro 
netto wykonawcom w drodze negocjacji lub porównania ofert  
bez prowadzenia postępowania otwartego.

14 sierpnia
W Urzędzie Miasta Biała Podlaska spotkali się wójtowie 

gmin i burmistrzowie miast powiatu bialskiego z zamiarem 
stworzenia stowarzyszenia Euroregion Przybuże. Jego 
powstanie może okazać się korzystne przy występowaniu 
z wnioskami do Urzędu Marszałkowskiego o dotacje unijne.

Tego samego dnia, z okazji nadchodzącego Święta Wojska 
Polskiego delegacja Urzędu Gminy składała wieńce na 
mogiłach wojskowych i miejscach związanych z obecnością 
żołnierzy. Odwiedziła m.in. cmentarz parafialny przy 
ul. Nowej, pomnik 34. pułku piechoty przy ul. Warszawskiej, 
kościół pw. Błogosławionego Honorata i Miejsce Straceń na 
placu Wolności. Wieńce zostały złożone w obecności wójta 

gminy Wiesława Panasiuka. W godzinach popołudniowych 
w kościele garnizonowym przy ul. Dokudowskiej odprawiono 
nabożeństwo za poległych żołnierzy.

17 sierpnia
Z inicjatywy strażaków OSP ze Sławacinka Starego 

zorganizowany został pierwszy w naszej gminie strażacki 
rajd rowerowy. Mogli wziąć w nim udział wszyscy chętni bez 
względu na wiek. Ostatecznie wystartowało 40 osób. Trasa 
długości 45 km wiodła ze Sławacinka Starego przez Sitnik, 
Leśną Podlaską, Ossówkę, Hrud, Roskosz, Wilczyn, Julków 
do Kaliłowa. Zakończenie rajdu z pieczeniem kiełbasek miało 
miejsce w ośrodku rekreacyjnym Popówka. Więcej na ten 
temat na str. 9.

19 sierpnia
Wójt gminy i członkowie komisji oświaty oraz budżetu 

i finansów spotkali się w Grabanowie z dyrektorem  
tamtejszej szkoły. Przybywa jej stale uczniów i pilnym 
zadaniem jest rozbudowa obiektu, by zajęcia nie odbywały 
się na dwie zmiany. Ponieważ gminie nie udało się uzyskać 
dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej ani Ministerstwa 
Finansów, zapadła decyzja o rozpoczęciu modernizacji 
budynku etapami z własnych finansów. Pierwszy etap (stan 
surowy powiększonego o dodatkowe sale budynku) zostanie 
wykonany jeszcze w tym roku. Natomiast wyposażenie 
wnętrz w roku następnym.

20 sierpnia
W klubie kultury GOK w Sitniku odbyła się wyjazdowa sesja 

Rady Gminy z udziałem sołtysów. Raporty o stanie 
bezpieczeństwa gminy przedstawili funkcjonariusze policji 
i straży pożarnej. Radni podjęli kilka ważnych uchwał m.in. 
o powołaniu Żłobka Samorządowego. Więcej o przebiegu 
sesji na str. 3 i 4.

21 sierpnia
Spotkanie w Starostwie Powiatowym ze starostą 

Mariuszem Filipiukiem i dyrektor wydziału spraw 
społecznych Starostwa Marianną Tumiłowicz dotyczące 
przygotowań do dożynek powiatowych w Wilczynie.

29 i 30 sierpnia
W związku z liczną grupą zaproszonych gości, ustalono 

szczegóły związane z przebiegiem dożynek powiatowych. 
Gmina Biała Podlaska była w nich współgospodarzem 
i współorganizatorem. Zaskoczyła uczestników wzorową 
organizacją święta oraz 17 wieńcami dożynkowymi 
przygotowanymi przez sołectwa. (g)

W podniosłym nastroju świętowano 6 września setne 
urodziny  mieszkańca  Grabanowa  Kazimierza  Kota. 
Z tej okazji jubilata odwiedziło w domu zacne grono gości: 

wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, 
dyrektor delegatury Urzędu Wojewódzkiego 
Małgorzata Bogusz, wójt Wiesław Panasiuk, 
ks. dziekan Marian Daniluk, kierownik placówki 
terenowej KRUS Marek Uściński i sołtys 
Grabanowa Marcin Kredens. Oprócz listów 
gratulacyjnych od premiera Mateusza 
Morawieckiego i prezesa KRUS Aleksandry 
Hadzik ,  jubi lat otrzymał podwyższenie 
świadczeń emerytalnych, życzenia, liczne 
upominki i kwiaty. Wójt W. Panasiuk przekazał 
mu kosz słodyczy, okolicznościowy grawerton 
oraz efektownie oprawiony wyciąg aktu 
urodzenia. Kazimierz Kot urodził się 6 września 
1919 r. w Hrudzie. Wraz z żoną Leokadią 
doczekali się troje dzieci, pięciu wnuków 
i pięcioro prawnuków. W miłej atmosferze 

przy jubileuszowym torcie i lampce szampana nestor 
dzielił  się  wrażeniami  z  bogatego  życia. (g)
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Roboczy charakter miała wyjazdowe sesja Rady Gminy 
z udziałem sołtysów, zwołana 20 sierpnia w klubie kultury 
GOK w Sitniku. Zdominowały ją sprawy organizacyjne.

Obrady rozpoczął miejscowy zespół śpiewaczy 
Sitniczanie, który w czerwcu świętował jubileusz 40-lecia 
aktywności scenicznej. Raporty o aktualnym stanie 
bezpieczeństwa w gminie przedstawili przedstawiciele policji 
i straży pożarnej. Zastępca naczelnika prewencji KMP 
podkomisarz Bogdan Gdula zapewniał zebranych, że stan 
bezpieczeństwa mieszkańców nie budzi zastrzeżeń. 
Dzielnicowi codziennie przebywają w rejonach, 
a wspomagają ich zmotoryzowane patrole 
policji. Zapewne z tego powodu wykrywalność 
przestępstw szacuje się na 60 – 70 proc. 
ujawnianych przypadków.  W ciągu siedmiu 
miesięcy br. odnotowano w gminie 765 
wykroczeń (porządkowych i drogowych) 
i stwierdzono 196 przypadków zagrożeń. Miały 
one związek z nadmierną szybkością pojazdów 
w: Ciciborze Dużym, Czosnówce, Hrudzie i na 
ul. Budziszewskiej, prowadzącej do Rakowisk, 
a także spożywaniem alkoholu przed sklepami 
spożywczymi. Statystyki policyjne odnotowały 
też 18 przestępstw związanych z kradzieżami, 
rozbojem, włamaniem i naruszeniem mienia, 
uszkodzeniem ciała i handlem narkotykami.

Z a s t ę p c a  k o m e n d a n t a  m i e j s k i e g o 
Państwowej Straży Pożarnej brygadier Marek 
Chwalczuk zapewnił, że stan bezpieczeństwa 
pożarowego jest na dobrym poziomie. Jest to 
możliwe dzięki solidnej pracy strażaków zawodowych 
i druhów z 4 jednostek włączonych do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. W ciągu 8 miesięcy br. 
interweniowali oni przy gaszeniu 55 pożarów i 55 zagrożeń 
drogowych. Te ostatnie miały związek z nadmierną 
szybkością kierowców poruszających się trasą E 30. 
Komendant Chwalczuk zaapelował o szczególną 
ostrożność w nadchodzącym sezonie grzewczym, 
zwłaszcza przy czyszczeniu z sadzy przewodów 
kominowych.

Wójt Wiesław Panasiuk poinformował radnych i sołtysów 
o swej pracy pomiędzy sesjami (poprzednie obrady 
samorządu miały miejsce 16 czerwca). Zwrócił uwagę na 
rosnące w szybkim tempie stawki odbioru odpadów 
komunalnych na bialskim wysypisku. Szczególnie 
drastycznie wzrosły koszty składowania popiołu, którego 
pracownicy Gminnego Zakładu Komunalnego odbierają 

z posesji gminnych wyjątkowo dużo. Wójt mówił też 
o remontach dróg gruntowych, wykonanych tego lata 
i nowym projekcie "czystej energii". Po 20 września będzie 

wiadomo, jak Urząd Marszałkowski oceni 
wniosek gminy na instalowanie nowych solarów 
do podgrzewania wody i ogniw fotowoltaicznych. 
Projekt opiewa na 21 mln zł, w tym 16 mln 
dofinansowania z funduszy unijnych. Zakłada 
on wybudowanie 505 instalacji solarnych i 703 
instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii 
elektrycznej.

Gospodarz gminy uzasadniał okoliczności 
wydania kontrowersyjnych decyzji o uwarun-
kowaniach środowiskowych na budowę kurników 
w: Krzymowskich, Kamienicznem i Pojelcach 
oraz chlewni w Roskoszy. Wójt nie mógł odmówić 
wydania takiego dokumentu w sytuacji, gdy 
przyszli inwestorzy uzyskali pozytywne opinie 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Urzędu 
Marszałkowskiego. Inwestorzy otrzymali jednak 

decyzje środowiskowe z licznymi warunkami. Spełnienie ich 
ma ograniczyć negatywny wpływ budowli na najbliższe 
otoczenie. Zgodę na budowę wydawać będzie Starostwo 
Powiatowe, które również może przedstawić inwestorom 
własne zalecenia. Czy tak się stanie i czy kurniki oraz 
chlewnie nie będą zatruwać życia mieszkańcom, pokaże 
czas. W związku z suszą, jaka tego lata dotknęła grunty 

rolników, do Urzędu Gminy wpłynęły aż 1154 wnioski 
o odszkodowania za poniesione straty. 700 protokołów 
kontrolnych z wizji lokalnych komisji powołanej przez 
wojewodę przekazano do Urzędu Wojewódzkiego 
w Lublinie. Pomoc finansowa, choć trudno przewidzieć, 
w jakim zakresie, będzie wypłacana przez Agencję 
R e s t r u k t u r y z a c j i  i  M o d e r n i z a c j i  R o l n i c t w a . 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Agnieszka Sęczyk 
zapoznała uczestników obrad z założeniami programu 
wapnowania gleb kwaśnych na lata 2019-2023. Ich 
właściciele będą mogli otrzymać dotację resortu rolnictwa za 
zakup wapna nawozowego. Warunkiem jest posiadanie 
wyników badań gleby, sporządzonych przez Okręgową 
Stację Chemiczno-Rolniczą i  aktualnych zaleceń 
nawozowych. Dofinansowanie na zakup wapna uzależnione 
jest od wielkości posiadanego areału i nie może być wyższe 
od kosztów zakupu nawozów.

Z obrad samorządu
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Zdolności kulinarne gospodyń z Perkowic znane są 
w całym województwie lubelskim. Znakomicie powiodło im 
się w dziewiętnastej edycji konkursu "Nasze kulinarne 

dz iedz i c two  –  smak i  r eg ionów" , 
z o r g a n i z o w a n e g o  3  s i e r p n i a 
w Zamościu na najlepszy produkt 
reg ionalny.  Pracownia ku l inar iów 
regionalnych GOK zdobyła tam pierwszą 
nagrodę za nalewkę Bezksiężycowa noc, 
p r z y g o t o w a n ą  p r z e z  K a t a r z y n ę  
Mikiciuk, a także nagrodę specjalną 
marszałka województwa lubelskiego 
z a  z e s t a w  d ż e m ó w  ś l i w k o w y c h , 
przygotowany na tę okazję przez 
Urszulę Nowicką. Na kulinarnej imprezie 
w Zamościu można było spróbować 
potraw z różnych zakątków województwa 
lubelskiego m. in. swojskiej oranżady, 
jaglaków, pierogów gryczanych i szerokiej 
gamy wędlin tradycyjnych. Dodatkową 
a t rakc ją  by ła  degus tac ja  ka rp ia 
z lubelskich stawów, zaproponowana 
przez Gospodarstwo Rybackie Bełżec 

oraz Towarzystwo Promocji Ryb "Pan karp". Zamojski 
konkurs obfitował w liczne pokazy kulinarne. Gotowano 
i przygotowano do degustacji potrawy tradycyjne 
z Lubelszczyzny, m.in. gulasz z mięsa wieprzowego 
w połączeniu z miodami tradycyjnymi. Nie obyło się bez 
występów zespołów ludowych: dziecięcego zespołu 
ludowego Mały Józefów, kapeli ludowej z Gorzkowa i zespołu 
Folkrose.  

- Występ w Zamościu potwierdził, że w sferze kulinarnej  
plasujemy się w ścisłej czołówce województwa, choć 
kreatywność gospodyń i konkurencja są olbrzymie. To znak, 
że warto się starać i przygotowywać na konkurs potrawy, 
które mogą zaskoczyć jurorów. Nasze produkty trafiły na listę 
dziedzictwa narodowego, ale nie powiedziałyśmy jeszcze 
ostatniego słowa- mówi szefowa pracowni Urszula 
Nowicka. Przypomnimy, że talenty kulinarne gospodyń 
z Perkowic doczekały się wielu prestiżowych nagród. 
Doceniali je także członkowie zagranicznych delegacji 
(niemieckich, francuskich, białoruskich i duńskich) 
odwiedzających Perkowice. Ich zdaniem podlaskie potrawy 
nie mają sobie równych. (g)

Pracownica UG Maja Fila przedstawiła sołtysom 
obszerne informacje o specyfice funduszu sołeckiego, jego 
przeznaczeniu i formie składania przez wieś wniosku do 
Rady Gminy. Natomiast Agata Wacko z Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej złożyła sprawozdanie komisji 
interdyscyplinarnej z ostatniego półrocza. Wynika z niego, 
że przemoc w rodzinach nadużywających alkoholu nie 
słabnie. Z inicjatywy policjantów, pracowników socjalnych 
GOPS oraz nauczycieli założono 30 nowych niebieskich 
kart, dokumentujących przemoc. Zespół interdyscyplinarny 
wystąpił do sądu o zabezpieczenie warunków życia 
dzieci z rodzin patologicznych oraz z zawiadomieniami 
do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. To 
znak, że znęcanie się nad członkami rodziny ma charakter 
trwały.

Radni podjęli kilka uchwał. Pierwszą była decyzja 
o utworzeniu od 1 października żłobka samorządowego 
w Ciciborze Dużym. Radni uchwalili statut nowej placówki 
oraz wielkość opłaty za korzystanie z niej. Wyniosą one 
255 zł miesięcznie za pobyt dziecka w żłobku i 12,20 zł 
za dzienne wyżywienie. Wypowiedzieli się też w sprawie 
przyznawania dodatków wychowawczych i motywacyjnych 
dla nauczycieli. Nie obyło się bez kontrowersji. Trzech 
radnych sprzeciwiało się ukrytemu finansowaniu pedagogów 

za uczestnictwo w strajku pracowników oświaty, tłumacząc to 
antywychowawczą postawą wobec wychowanków. Mimo to, 
uchwała przyjęta została większością głosów. Dokonano też 
zmian we wcześniejszej uchwale dotyczącej wynagrodzenia 
za usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami 
psychicznymi. Radni przyjęli zmiany w budżecie gminy na 
rok bieżący oraz wieloletniej prognozy finansowej. Zmiany 
mają związek z wyższymi od planowanych kosztami 
adaptacji pomieszczeń żłobka samorządowego oraz 
dodatkowymi kosztami na zagospodarowanie odpadów 
komunalnych. Zapoznali się też z opinią komisji skarg 
i wniosków, która oddaliła, jako bezzasadną skargę 
kancelarii adwokackiej na działania wójta gminy. Kancelaria 
zarzucała mu (podobnie jak 56 innym szefom samorządów) 
złamanie prawa przy angażowaniu obsługi prawnej UG oraz 
przeprowadzaniu audytu finansów gminy. Zdaniem komisji, 
nie były to zarzuty zasadne. Zamówienia publicze 
dokonywane w Gminie regulują zapisy wewnętrznego 
regulaminu, zgodnie z którym zadania o wartości do 
30 tyś euro netto powierzane  są wykonawcom w drodze 
negocjacji lub porównania ofert bez konieczności 
prowadzenia postępowania otwartego. Na finał obrad wójt 
odpowiedział na interpelacje radnych. (g)
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Słoneczna aura towarzyszyła 21. dożynkom powiatu 
bialskiego. Świętowano je 1 września wraz z dożynkami 

gminnymi na terenie Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Wilczynie. Znaczącą dla producentów żywności 

uroczystość rozpoczęła msza dziękczynna w intencji 
rolników i ich rodzin. Eucharystię celebrował ordynariusz 

diecezji pińskiej na Białorusi ks. biskup Antoni Dziemianko 
w asyście trzech proboszczów. Do mszy przygrywała 
orkiestra dęta OSP z Łomaz, a śpiewał zespół Zorza 

z Cicibora Dużego. Po nabożeństwie biskup piński dokonał 
poświęcenia wieńców. Najliczniejszą reprezentację miała 

nasza gmina, Strojne wieńce, będące wyrazem podzięki za 
plony, przygotowało 16 sołectw i Rodzinny Ogród Działkowy 

"Piotruś" ze Styrzyńca. Obok tradycyjnych 
konstrukcji w kształcie korony, znalazły się 
też efektowny kogut z Hruda, para 
żniwiarzy z Grabanowa i wóz drabiniasty 
z Podlasianką z Terebeli.

Poświęcenie  wieńców oznaczało 
początek korowodu dożynkowego. 
Otwierali je starostwie: Małgorzata 
Michaluk z Terebeli i Tomasz Wołowik 
z Wilczyna. Jako pierwsza zaprezentowała 
się liczna delegacja gminy Biała Podlaska. 
P o  n i e j  p o k a z a ł y  s i ę  d e l e g a c j e 
16 gmin i dwóch miast: Międzyrzeca 
Podlaskiego i Terespola. Prezentacji 
wieńców przed l icznym audytorium 
zaproszonych gości towarzyszyły występy 
muzyczne. Pod namiotem dla VIP-ów 
zasiedli parlamentarzyści, delegacje 
z Niemiec i Białorusi, przedstawiciele władz 
wojewódzkich i służb mundurowych, 
instytucji pracujących na rzecz rolnictwa 
oraz samorządowców różnego szczebla. 

Przywitali ich gorąco starosta bialski Mariusz Filipiuk i wójt 
gminy Biała Podlaska Wiesław Panasiuk, który m.in. 

powiedział: - Jestem zaszczycony, że dożynki powiatowe 
odbywają się w naszej gminie. Traktuję to jako wyróżnienie. 
Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni dla rolnika, 
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to święto plonów, radości i odpoczynku po ciężkiej pracy. 
Dożynki mają przypominać, że codziennie dzięki wytrwałej 
pracy rolnika na nasze stoły trafia polski chleb.

W asyście dwóch śpiewających pieśni żniwne zespołów 
Jutrzenka i Lewkowianie, starostowie dożynek przekazali 
bochny chleba staroście bialskiemu i wójtowi gminy.
Święto plonów było okazją do uhonorowania osób oraz 
instytucji, które swoją pracą przyczyniają się do rozwoju 
powiatu i swoich małych społeczności. Medale ministra 
rolnictwa "Zasłużony dla rolnictwa" wręczała dyrektor 
delegatury Urzędu Wojewódzkiego Małgorzata Bogusz.

W gronie siedmiu odznaczonych znalazła się 
rolniczka Anna Panasiuk z Hruda. Z kolei starosta 
M. Filipiuk wyróżnił medalem "Zasłużony dla powiatu 
bialskiego" Roberta Janczuka z Pojelec i Piotra Laszuka 

z Cicibora Dużego. Wicemarszałek województwa 
lubelskiego Dariusz Stefaniuk wręczył list gratulacyjny 
marszałka członkom zespołu Sitniczanie.
Rozpoczęcie części artystycznej oznaczało początek pracy 
komisji konkursowych, które oceniały najefektowniejszą 
ekspozycję promującą gminę, najpiękniejszy wieniec 
i najsmaczniejszy chleb. Na dużej scenie, jako pierwsi 
popisywali się wykonawcy reprezentujący nasz Gminny 
Ośrodek Kultury: wspomniani Lewkowianie, Jutrzenka, 
Białynia, Chodźta do Nos, Barwinek, Sitniczanie, 
Macierzanka i Figiel. Licznie zgromadzona widownia czekała 
na ogłoszenie werdyktów. W konkursie na najefektowniejsze 
stoisko zwyciężyła gmina Janów Podlaski, a nasza gmina 
uzyskała trzecią lokatę i nagrodę pieniężną (300 zł). 
Przedstawiało ono wnętrze ziemiańskiego dworku, w którym 
na tle trofeów myśliwskich i zabytkowych mebli koncertowały 
zespoły śpiewacze.

W konkursie na wieniec zwyciężyła gmina Drelów. 
Wieniec z Hruda, reprezentujący gminę Biała Podlaska 

zdobył trzecie miejsce i nagrodę pieniężną (300 zł). 
Jurorzy orzekli, że wszystkie trzy nagrodzone wieńce 
reprezentować będą powiat bialski na wojewódzkich 
dożynkach w Radawcu. W konkursie na najsmacz-

niejszy chleb drugą nagrodę uzyskała Anna Mielnicka
z Cicibora Dużego, a trzecią Edyta Bołtowicz z Jaźwin.

Dobrą zabawę w wydaniu grup ludowych z różnych 
gmin powiatu bialskiego kontynuowali wieczorem 
członkowie disco polowej grupy Lider, zaś wieczorem 
wystąpił zespół Brathanki.

W przekonaniu wójta Wiesława Panasiuka gmina 
doskonale sprawdziła się w roli współorganizatora 
i gospodarza dożynek. Moc starań wykazali instruktorzy 
i zespoły Gminnego Ośrodka Kultury. Należą im się za to 
słowa uznania. Dożynkowe święto w Wilczynie zakończyła 
zabawa pod gwiazdami. (g)
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Szanowni rolnicy, mieszkańcy gminy i goście!
Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku dla rolnika. 

To święto plonów radości i odpoczynku po ciężkiej pracy. Na 
początku września w formie festynowo - sakralnej chcemy 

podziękować mieszkańcom wsi za trud włożony w zbiór 
plonów, którymi obrodziła ziemia. Tegoroczne żniwa były dla 
was bardzo trudne. Spowodowały je wiosenne przymrozki 
i letnia susza. W wyniku tych przeciwności plony były 
znacznie niższe od spodziewanych.

Przyłączamy się dziś do myśli Papieża Jana Pawła II, który 
mówił: - Oddajcie hołd spracowanym dłoniom polskiego 

rolnika. Tym rękom, które z trudnej, ciężkiej ziemi 
wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia bytu 
narodowego gotowe były strzec tej ziemi i bronić jej.

Drodzy rolnicy!
Dożynki są waszym świętem, ale mają nam również 

przypominać, ze to dzięki znojnej pracy rolnika codziennie 
na nasze stoły trafia polski chleb. Pochylmy się nad nim 
z szacunkiem. Życzę wam drodzy mieszkańcy gminy, aby 
nigdy nie zabrakło nam chleba, najważniejszego symbolu 
dzisiejszego święta. W imieniu wszystkich dziękuję za wasz 
trud, za solidną pracę i jakże godną postawę reprezentowaną 
mimo wielu trudności i problemów.

Historyczny przewódca ludowców Wincenty Witos 
wypowiedział znamienne słowa: - W chłopie żyje i odradza 
się naród, z niego czerpie swą siłę państwo. On najwięcej 
daje, najmniej wymaga, Bez niego nie ma i nie może być 
zdrowego narodu i silnego państwa.

Serce rośnie jak ogląda się wieńce uplecione z tego-
rocznych kłosów. Niektóre bardzo misterne i pracowite. 
W naszej gminie przygotowano ich w tym roku siedem-
naście. Chcemy wynagrodzić i podziękować najlepszym 
rolnikom, uczestnikom dzisiejszych konkursów powiatowych 
na najpiękniejszy wieniec, najsmaczniejszy chleb i naj-
efektowniejszą ekspozycję promującą gminę. W moim 
przekonaniu dożynki takie jak dzisiaj bardzo się rolnikom 
należą. (a)

Zaskakująca okazała się pomysłowość i pracowitość 
delegacji sołeckich, które na święto plonów przygotowały aż 
17 misternie wykonanych wieńców. Niektóre z nich, jak 
choćby wieńce z Hruda (piejący kogut), Grabanowa (para 
żniwiarzy), Terebeli (wóz z dorodną żniwiarką) czy Sycyny 
(kapliczka z Matką Boską) zaskakiwały oryginalnością. 

Komisja artystyczna pod przewodnictwem specjalistki 
z ODR Katarzyny Karmasz uznała, że najefektowniejszy 
wieniec przygotowały członkinie grupy śpiewaczej Zorza 
z Cicibora Dużego wspomaganej przez panią sołtys. Ich 

efektowna korona z kłosów zdobiona stylizowanymi różami 
zdobyła pierwsze miejsce w gminie i trzecie w powiecie. 
Druga nagroda przypadła delegacji sołectwa Sitnika 
i Łukowców, zaś trzecia delegacji Jaźwin. Trzy sołectwa 

zasłużyło na wyróżnienia. Były to: Styrzyniec, Sławacinek 
Stary i Terebela.

- Nie spodziewałyśmy się tej nagrody, choć od lat 
propozycje naszego sołectwa zyskują wysokie oceny jury. 

Tegoroczna korona była niezwykle pracochłonna 
i wymagała użycia różnych gatunków zbóż. Wiele 
zawdzięczamy Bogdanowi Dziwińskiemu i Mirosławowi 
Mielnickiemu, którzy przygotowali metalową konstrukcję. 
Cieszymy się, że nasz wieniec będzie reprezentował gminę 
i powiat bialski na dożynkach wojewódzkich – mówią 
mieszkanki Cicibora Dużego. (g)

Wieniec Sitnika i Łukowców

Wieniec z Cicibora Dużego
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Wilczyn
Konstrukcję wieńca wykonał: Leszek Lubański.
Zboże ofiarowali: Maria Lubańska, Tadeusz Żuk, Tadeusz 
Wołowik. 
Wieniec wykonały: Katarzyna Danilewicz - Zugaj, Maria 
Lubańska, Michał Zugaj i Irena Wołowik.
Grabanów
Konstrukcję wykonał: Bogdan Filipek
Zboże ofiarowali mieszkańcy Grabanowa
Wieniec wykonały: Danuta Kredens, Jadwiga Teodoruk, 
Dorota Marciniuk, Małgorzata Ajziuk, Jadwiga Zajączkowska, 
Jadwiga Ladwiniec, Zofia Nieścioruk, Elżbieta Pawluczuk, 
Ewa Kuna, Małgorzata Barszczewska, Monika Garbatowska, 
Małgorzata Bliźniuk, Aneta Wojciechowska, Grażyna Mitura, 
Beata Huszoł, Sylwia Dąbrowska, Justyna Romaniuk i Marta 
Kasjaniuk.
Cicibór Duży 
Konstrukcję przygotowali: Bogdan Dziwiński i Mirosław 
Mielnicki 
Zboże ofiarował: Krzysztof Goździołko,
Wieniec wykonały: Beata Wereszko, Edyta Rafalska, Anna 
Mielnicka, Krystyna Denis, Renata Goździołko i Bożena 
Kałabun.
Hrud  
Konstrukcję wieńca wykonali: Ireneusz i Wioletta Paluch - 
Kowalstwo Artystyczne GoldStal z Hruda
Zboże ofiarowali: Jarosław Wachowiec, Janusz Denis
Wieniec wykonały: Wioletta Paluch, Dorota Paluch, Marta 
Stańczuk, Agnieszka Kuszneruk, Małgorzata Chełstowska, 
Joanna Panasiuk, Joanna Wasilewska, Agata Ławecka, 
Aneta Kapłan i Aleksandra Denis.
Dokudów 
Konstrukcja wieńca: Wojciech Gurynowicz
Zboże ofiarował i wieniec wykonał zespół śpiewaczo-
obrzędowy Lewkowianie.

Jaźwiny 
Konstrukcję wieńca wykonali: Edyta i Marian Bołtowiczowie.
Zboże ofiarowali: Kazimierz Sławiński i Wojciech Bołtowicz.
Wieniec wykonały: Marta Bołtowicz, Aneta Sławińska, Edyta 
Bołtowicz, Barbara Szumiło, Henryka Sławińska i Małgorzata 
Sawoniuk.
Perkowice
Konstrukcję wieńca wykonał:  Paweł  Pietruczuk
Zboże ofiarowali: Jakub Pietruczuk i Krystyna Raczyńska
Wieniec wykonali: Jakub Pietruczuk, Aleksandra Raczyńska, 
Szymon Raczyński i Małgorzata Mikiciuk.
Pojelce
Konstrukcję wykonał: Wojciech Kalinowski
Zboże ofiarowali: Izabela i Sławomir Kalich, Maria i Wojciech 
Kalinowscy, Ewelina i Krzysztof Adamowscy.

Wieniec wykonały: Maria Kalinowska, Izabela Kalich, Ewelina 
Adamowska, Jolanta Głowacka, Janina Zębrowska, Sylwia 
Matejek, Grażyna Kalich, Natalia Kalich i Klaudia Szyc.
Rodzinny Ogród Działkowy "Piotruś"
Kosz przygotowały: prezes Danuta Melańczuk i sekretarz 
Elżbieta Weremko - Trocewicz, 
Sitnik i Łukowce
Konstrukcja wieńca: Bogdan Liniewicz i Sławomir Sidoruk
Zboże ofiarowali mieszkańcy Sitnika i Łukowców
Wieniec wykonali: Renata Adamiuk – Skubis, Marta Bogusz, 
Jadwiga Janiszek, Zofia Kozłowska, Bogdan Liniewicz, 
Helena Liniewicz, Sabina Litwiniuk, Agnieszka Sęczyk 
i Halina Siwek.
Sławacinek Stary
Konstrukcja wieńca: Marian Krasocha
Zboże ofiarowali: Rafał Maleńczuk, Mirosław Dmitruk 
i Grzegorz Ochijewicz.
Wieniec przygotowały członkinie zespołu śpiewaczego 
Jutrzenka i KGW w Sławacinku Starym.
Styrzyniec
Konstrukcję wieńca wykonali: Roman Michałowski i Lech 
Michałowski.
Zboże ofiarowali: Dorota Skraburska, Urszula Barnasiuk 
i Roman Michałowski.
Wieniec wykonały Bogumiła Chodun, Czesława Wachowiec, 
Dorota Skraburska, Agata Olszewska, Elżbieta Koleśnik, 
Jadwiga Ciokalska, Elżbieta Reszotnik, Renata Rudawska, 
Katarzyna Wyszyńska, Zenobia Michałowska, Urszula 
Barnasiuk, Bogumiła Weresa, Jan Barnasiuk, Roman 
Michałowski i Henryk Chodun.
Swory
Wieniec przygotowało KGW w Sworach "Baby gotowe na 
wszystko".
Konstrukcja wieńca: Henryk Kuźmiuk
Zboże ofiarowały i wieniec uwiły: Violetta Więckowska, 
Patrycja Gromadzka, Katarzyna Śledź, Bożena Sawczuk, 
Iwona Gałamaga, Marzanna Sawczuk, Danuta Kroszka, Alina 
Kolanowska, Anna Śledź, Marta Sawczuk, Anna Steciuk, 
Grażyna Burda, Katarzyna Gromadzka, Małgorzata Kroszka 
i Ewa Gromadzka.
Sycyna
Konstrukcję z wikliny wykonał Piotr Sęczyk.
Zboże ofiarowali mieszkańcy Sycyny oraz Sławomir Bąk.
Pracę koordynowała Dorota Chudzik.
Wieniec wykonały: Dorota Chudzik, Teresa Makaruk, Agata 
Litwiniuk, Aneta Olesiejuk, Edyta Filipiuk, Jolanta Mikołajczuk, 
Zofia Kierczuk i Anna Wołosowicz.
Terebela
Konstrukcję wieńca wykonali: Stanisław Daniluk – wóz 
drewniany na żelaznych kołach, Janusz Szyc, Hubert 
Michaluk i Izabela Wawrzyniak.
Zboże ofiarowali: Anna i Tadeusz Maksymiuk, Janina i Jan 
Paczuscy, Małgorzata i Piotr Michaluk Irena i Mirosłąw 
Maksymiuk, Agnieszka i Wojciech Makarewicz, Anna 
i Arkadiusz Maziejuk
Wieniec wykonali: Janina Paczuska, Magdalena Michaluk, 
Beata Mackiewicz, Małgorzata Michaluk, Agnieszka Szyc, 
Teresa Kolenda, Anna Indrykson, Magdalena Kolenda, 
Bartosz Kolenda, Małgorzata Kolenda, Beata Gromadzka, 
Gabriela Michaluk, Amelia Michaluk i Szymon Michaluk.
Woroniec 
Konstrukcję wykonał: Jerzy Hryciuk.
Zboże ofiarowały i wieniec uwiły członkinie zespołu Białynia.
Woskrzenice Małe
Konstrukcję wieńca wykonał: Tomasz Cydejko.
Zboże ofiarowali: Mirosław Zalewski, Henryk Hajczuk, 
Krystyna Machul, Tomasz Cydejko.
Wieniec wykonały: Józefa Cydejko, Marianna Romaniuk, 
Krystyna Machul, Bożena Zalewska i Danuta Łukaszuk. (a)

Nagrodzony wieniec z Jaźwin
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Starościna Małgorzata Michaluk należy do przodujących 
rolniczek w gminie. Wspólnie z mężem Piotrem prowadzą 

w Terebeli gospodarstwo przejęte od rodziców o powierzchni 
65 ha. Nastawione jest ono na produkcję rolniczą i zwierzęcą. 
Dominujące uprawy to zboża: pszenżyto, żyto hybrydowe 
oraz łubin na ziarno. Michalukowie są hodowcami trzody 
chlewnej w cyklu otwartym. Rocznie hodują 1500 sztuk 
tuczników. Gospodarstwo jest obecnie zmodernizowane 

i dostosowane do restrykcyjnych zasad bioasekuracji, 
Posiada wszelki sprzęt techniczny niezbędny w nowo-
czesnym gospodarstwie. Produkcja tuczników prowadzona 
jest w systemie bezściółkowym, na rusztach, Zwierzęta 
otrzymują pasze pełnoporcjowe, Starościna prócz pracy 
w gospodarstwie angażuje się w życie swojej miejscowości. 
Jest przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich "Terra Bella", 
które liczy 46 aktywnych członkiń. Wspólnie planują jak 
integrować i aktywizować mieszkańców Terebeli. Choć 
działają od niedawna mają sporo zapału i pomysłów do 
zrealizowania. Małgorzata Michaluk jest mamą trójki dzieci.

Starosta Tomasz Wołowik prowadzi w Wilczynie 
gospodarstwo o powierzchni 120 ha. Ukierunkowane jest 
ono na produkcję roślinną, głównie zaś zbóż i rzepaku. Co 
roku gospodarz osiąga wysokie plony, sięgające 6 ton zboża 
z hektara oraz 3,5 tony rzepaku. W ostatnich latach Tomasz 
Wołowik wykorzystał fundusze unijne na modernizację 
gospodarstwa. Zakupił nowoczesne maszyny: kombajn 
zbożowy, ciągniki o wysokiej mocy, przyczepy do transportu 
zboża i agregaty uprawowe. Posiada też nowoczesną bazę 
magazynową o pojemności 600 ton. Od trzech kadencji 
starosta jest radnym gminy Biała Podlaska, a od dwóch 
delegatem Izby Rolniczej. Każdego roku organizuje 
w Wilczynie imprezę integracyjną z okazji Dnia Dziecka. 
Jest żonaty i ma troje dzieci. (g)

To była wyjątkowo impreza. Z inicjatywy druhów z jednostki 
OSP w Sławacinku Starym 17 sierpnia br. Zorganizowany 
został pierwszy w naszej gminie strażacki rajd rowerowy. 
Mogli wziąć w nim udział wszyscy chętni bez względu na 
wiek. Trasa długości 45 km wiodła ze Sławacinka Starego 
przez Sitnik, Leśną Podlaską, Ossówkę, Hrud, Roskosz, 
Wilczyn, Julków do Kaliłowa. Tam nastąpiło rozwiązanie 
rajdu. Na uczestników 
czekały gorące potrawy 
z  gr i l la  (k ie łbask i , 
karkówka i kaszanka) 
o r a z   n a p o j e 
sponsorowane przez 
wójta gminy.

- Cieszę się z prze-
b iegu  t r asy,  k tó ra 
okazała się typowo 
rekreacyjna. Część 
z niej wiodła drogami 
nieutwardzonymi, co 
stanowiło dodatkową 
atrakcję. Po drodze 
odwiedzi l iśmy pra-
cownię koronkarską 
w Sitniku, sanktuarium 
m a r y j n e  w  L e ś n e j 
Podlaskiej i pracownię 
tkacką  w Hrudz ie . 
Chodziło nam o integrację środowiska osób zaintereso-
wanych turystyką rowerową i to się udało doskonale. 
Uczestnicy rajdu trafili do ośrodka rekreacyjnego Popówka 
w Kaliłowie. Wielu z nich nie wiedziało wcześniej o tak dobrze 
wyposażonym ośrodku – mówi przewodniczący Rady Gminy 
Dariusz Plażuk.

- Zainicjowaliśmy ten rajd, ale nikt nie wiedział ile osób 
zdecyduje się ruszyć na trasę. Okazała się malownicza. 
Ze swej strony zapewniliśmy serwis techniczny i medyczny. 

Ubezpieczyliśmy też wszystkich uczestników. Sukcesem 
imprezy jest fakt, że wszyscy dojechali do mety w dosko-
nałych humorach – mówi Piotr Oskwarek, prezes OSP 
w Sławacinku Starym.

Zdaniem wójta, zarazem prezesa ZG ZOSP Wiesława 
Panasiuka, strażacy nie od dziś przejawiają inicjatywy 
sportowe. Wcześniej organizowali turnieje piłki nożnej 

i siatkowej. Teraz zorganizowali rajd rowerowy, w którym 
wzięło udział 40 osób. Ich zadowolenie z przebiegu trasy 
oraz finału w Popówce świadczy o powodzeniu imprezy.

- Pogoda wyraźnie sprzyjała uczestnikom rajdu. Z ich 
reakcji wynika, że podobne imprezy godne są powtórzenia. 
Dlatego jeszcze w tym roku planujemy zorganizowanie 
kolejnego rajdu rowerowego, połączonego ze świętem 
pieczonego ziemniaka. Liczę na znacznie większy udział 
uczestników – mówi wójt Wiesław Panasiuk. (g)
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1 września rozległ się pierwszy dzwonek szkolny 
w 9 szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę 
Biała Podlaska. W ławkach zasiadło 1340 uczniów, czyli 

o 345 więcej, niż w minionym roku szkolnym. 
Wiedzę przekaże im 192 nauczycieli. Gminna 
inauguracja roku szkolnego miała miejsce 
w Szkole Podstawowej w Woskrzenicach 
Dużych. Poza władzami gminy zaszczycili ją 
obecnością: wicewojewoda lubelski Robert 
Gmitruczuk, dyrektor delegatury Urzędu 
Wojewódzkiego Małgorzata Bogusz 
i dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty 
Małgorzata Kiec. Obecni też byli dyrektorzy 
wszystkich szkół gminnych. 

Uroczystość rozpoczęła dyrektor Anna 
Maksymiuk, która witając gości stwierdziła 
m.in.: - Z radością witam dziś w szkole 
wszystkich uczniów, a szczególnie pierwszo-
klasistów. Zapewne macie lekką tremę, ale 
pewnie i radość, że dołączacie do szkolnej 
rodziny. Pragnę was zapewnić, że po kilku 
dniach poczujecie się jak u siebie w domu, bo 
w naszej szkole czujemy się wszyscy niczym 
jedna rodzina.

1 września to nie tylko data rozpoczęcia nowego roku 
szkolnego, ale też wybuchu II wojny światowej. 80 lat temu 
wasi rówieśnicy nie mogli tego dnia rozpocząć nauki, bo 

wybuchła jedna z najkrwawszych wojen. Chciałabym, 
abyśmy potrafili docenić fakt, że dziś możecie się uczyć 
w bezpiecznych warunkach. Włączając się do akcji 

"Przerwany marsz", pragniemy wyrazić podziękowania 
pokoleniu dzieci wojny. Niech to będzie nasz wyraz 
szacunku i wdzięczności. Chcę gorąco życzyć 
wszystkim uczniom sukcesów w nauce. Rodzicom zaś 
życzę radości ze swoich pociech i ich edukacyjnych 
sukcesów. Nauczycielom życzę satysfakcji z pracy, 
zdrowia i wytrwałości w niesieniu przysłowiowego 
kaganka oświaty, optymizmu i uśmiechu na co dzień, 
realizacji planów i wszelkiej pomyślności.

Wójt Wiesław Panasiuk w obecności licznego 
audytorium wręczył akty powołania na stanowisko 
dyrektora szkoły trzem pedagogom, którzy wygrali 
konkursy. Otrzymali je na najbliższe pięć lat: Sławomir 
Adach z Cicibora Dużego, Jacek Kisiel z Hruda oraz 
Anna Maksymiuk z Woskrzenic Dużych. Wójt przekazał 
też akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego 
Michałowi Łepeckiemu, nauczycielowi języka 
polskiego ze szkoły w  Ortelu Książęcym Drugim oraz 

Izabeli Markowskiej, nauczycielce wychowania 
przedszkolnego i nauczania początkowego ze 
szkoły w Styrzyńcu. Oboje złożyli ślubowanie jak 
najlepiej wypełniać powierzone im obowiązki.

Wójt oraz zaproszeni goście życzyli uczniom 
wytrwałej pracy oraz samych piątek w dzienniku. 
– Życzę wam, abyście nigdy nie przestali być 
spragnieni wiedzy. Pamiętajcie, że uczycie się 
dla siebie, nie dla szkoły, czy nauczycieli.  
Oceny, na jakie zasłużycie w ciągu roku 
szkolnego staną się znaczącymi kamieniami 
w waszej edukacji. Już teraz pracujecie na to, jak 
będzie wyglądało wasze życie za kilka lat – 
podkreślał wójt Wiesław Panasiuk. Złożył też 
życzenia rodzicom, bez udziału których 
współczesna szkoła nie miałaby sensu 
i  n a u c z y c i e l o m  w y t r w a ł o ś c i  w  p r a c y 
z wychowankami, satysfakcji z osiąganych 
wyników i kreatywności.

Uczniowie zaprezentowali urozmaiconą część 
artystyczną, w której obok treści historycznych 

związanych z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej 
i akcentami patriotycznymi znalazło się również miejsce na 
wesołe przyjęcie obowiązków szkolnych. (g)
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27 i 28 lipca na targowisku miejskim w Łęcznej odbywał się 
22.  Fest iwa l  Kapel  U l icznych i  Podwórkowych, 

zorganizowany przez tamtejsze Centrum 
Kultury. Na konkurs pięknego, górniczego 
miasta zgłosiło się piętnaście kapel i zespołów 
podwórkowych z całej Polski. Impreza cieszyła 
się dużym zainteresowaniem miejscowej 
publiczności. W tym roku po raz pierwszy 
w trzyletniej karierze artystycznej wzięła w nim 
udział  kapela podwórkowa Caravana 
z Czosnówki, działająca przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Białej Podlaskiej. Już 
w pierwszym dniu festiwalu zaprezentowała 
piosenkę " O Białej Podlaskiej" przed kamerą 
Telewizj i  Lublin, stając się muzyczną 

wizytówką festiwalu. Zgromadzona na targowisku 
publiczność usłyszała też piosenki: "Lepsze życie", "Oda do 

starości" i "Lepsze życie 500+". Są to 
w większości własne kompozycje zespołu. 
Na scenie konkursowej w Caravanie 
zagrali: Włodzimierz Borysiuk - akordeon,  
Andrzej Leśniewski - tamburyn,  Andrzej 
Jedynak - bęben,  Tadeusz Kukawski  - 
bandżo, mandolina, Antoni Panasiuk - 
gitara basowa oraz Ryszard Zań - gitara 
rytmiczna. W trakcie tegorocznego 
festiwalu w Łęcznej zaprezentowała się też 
udanie kapela podwórkowa Klawa Ferajna 
z Białej Podlaskiej, która zdobyła drugą 
nagrodę. Gratulujemy. (a)

Doskonała passa towarzyszy poczynaniom młodej absolwentki bialskiego LO im. J. I. Kraszewskiego, mieszkującej 
w Ciciborze Dużym. Monika Mielnicka występuje w nowym serialu telewizyjnym i zdobywa uznanie międzynarodowego jury.

Pisaliśmy już na naszych stronach o filmowej pasji Moniki i jej uczestnictwie w różnych projektach aktorskich. 18 sierpnia br. 
na Łotwie zakończył się siódmy Międzynarodowy Bałtycki Festiwal Filmów Krótkometrażowych "Open Place 2019". Program 
konkursowy festiwalu obejmował projekcje 23 filmów, pochodzących z 16 krajów (Niemiec, Danii, Islandii, Łotwy, Litwy, 

Norwegii, Polski, Rosji, Szwecji, Finlandii, Estonii) oraz koprodukcji z: Kanady, 
Kataru, Chin, Tunezji i Turcji. Międzynarodowe jury oceniało poziom filmów 
krótkometrażowych. Jego zdaniem nagroda Grand Prix należała się polskiemu 
filmowi "Odbicie" w reżyserii Emilii Zielonki, w którym Monika Mielnicka zagrała 
główną rolę. Ponadto nagrody dla najlepszej aktorki przypadły Monice Mielnickiej 
i Agacie Buzek, która w "Odbiciu" zagrała mamę głównej bohaterki.

– Z satysfakcją przyjęłam werdykt jurorów – mówi 19-latka z Cicibora Dużego. 
– Traktuję go jako ogromne wyróżnienie i impuls do dalszego działania. Mam 
nadzieję, że już niedługo będę miała szansę ponownie pokazać swe umiejętności 
na dużym ekranie i z uśmiechem na twarzy będę podejmować kolejne wyzwania 
aktorskie. Czeka mnie teraz dużo pracy. Nie jest to może aktorstwo, jakie imponuje 
mi poziomem gry, lecz wierzę, ze małymi kroczkami można wiele osiągnąć. Czas 
pokaże, czy się nie mylę. 

Film "Odbicie" będzie można wkrótce obejrzeć w Białej Podlaskiej. Aktualnie 
mieszkanka Cicibora Dużego pracuje przy drugim serialu telewizyjnym, produkcji 

TVN. Rezultaty trafią na ekrany telewizyjne już we wrześniu br. 
Mamy nadzieję, że przypadną do gustu telewidzom i zapewnią nastolatce zasłużone uznanie. (g) 



Str. 12 Nr 9

Zespół śpiewaczy Sokotuchy (gwarowo: gdakające kury) 
rozszerza krąg słuchaczy poza granicami gminy. Po udanych 
koncertach w Lublinie, Szczecinie, Stężycy i Włodawie, 
w sierpniu trafił pod tatrzańskie regle. Dokładniej zaś do 
Bukowiny Tatrzańskiej, gdzie od 53 lat odbywają się 
Sabałowe Bajania, czyli Ogólnopolski Festiwal Polskiego 

Folk loru,  połączony z prezentacją gawędziarzy, 
instrumentalistów i śpiewaków.

W tym konkursie folklorystycznym uczestniczyli dorośli, 
młodzież i dzieci z 11 województw, a nawet z USA. Przed jury 
zaprezentowało się: 42 gawędziarzy, 52 instrumentalistów, 
47 śpiewaków solistów, 36 grup śpiewaczych, a wśród nich 
uzdolnione reprezentantki Gminnego Ośrodka Kultury. 
Sokotuchy  wykonały tam trzy pieśni weselne, które 
zapewniły im drugą nagrodę.

– Satysfakcję dała nam nie tylko nagroda – mówi opiekunka 
grupy Agnieszka Borodijuk. – Miałyśmy okazję poznać 
wielu wspaniałych ludzi, posłuchać ich programu i przebywać 

przez pięć dni w wyjątkowo sympatycznym towarzystwie. 
Każdy występ na imprezie ogólnopolskiej dostarcza nam 
nowych wrażeń i doświadczeń. Wróciłyśmy do domu 
z przekonaniem, że warto wzbogacać repertuar i korzystać 
z różnych zaproszeń, aby pokazywać się wciąż nowej 
widowni. W ten sposób promujemy zespół i gminę. Cieszy 

mnie, że nie po raz pierwszy się to udaje.
Powodzenie zespołu Sokotuchy płynie po części 

z repertuaru, któremu jest on wierny od początku istnienia. 
Tworzą go pieśni kulturowego pogranicza, wykonywane 
w językach białoruskim, ukraińskim, rosyjskim i tutejszym, 
zwanym chachłackim. Grupa rezygnuje z akompaniamentu 
na rzecz białego śpiewu dwu - i trzy głosowego. Robi to, 
zdaniem krytyków, perfekcyjnie. O wyjeździe Sokotuch 
pod Tatry zdecydowano wiosną w Lublinie, podczas 
Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych. 
Okazało się, że wybór był trafny, a nagroda przywieziona 
z Bukowiny Tatrzańskiej jest tego najlepszym dowodem. (g)

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 9, art. 38 oraz  art. 85 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie udziale, społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.), Urząd Gminy Biała Podlaska podaje do publicznej wiadomości informację 
o wydaniu 14 sierpnia 2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 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, planowanego do realizacji przez gospodarstwo rolne Karola Bąka, Roskosz 36, 21-500 Biała Podlaska. 
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Lublinie, a także opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej i Marszałka 
Województwa Lubelskiego w Lublinie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Biała Podlaska, pokój nr 7, w godzinach 
pracy urzędu tj. poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 7.30  do 15.30, czwartek od 8 do 16, tel. (83) 343-49-50 wew. 169. (x)

Po rozpatrzeniu wniosku inwestora gospodarstwa rolnego Karol Bąk, Roskosz 36, 21-500 Biała Podlaska w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na budowie fermy drobiu do 
hodowli brojlerów kurzych w systemie ściółkowym, w ilości 592000 szt. (2368 DJP), na działce nr 208/1, położonej 
w miejscowości Kamieniczne, wójt gminy ustala środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na 
budowie fermy drobiu do hodowli brojlerów kurzych w systemie ściółkowym, w ilości 592tyhs. sztuk na działce nr 208/1, 
położonej w miejscowości Kamieniczne. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, a także opinią Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Białej Podlaskiej i Marszałka Województwa Lubelskiego w Lublinie można zapoznać się w Urzędzie Gminy 
Biała Podlaska, pokój nr 7, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 7.30  do 15.30, czwartek 
od 8 do 16, tel. (83) 343-49-50 wew. 169. (x)
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Alina Fedoruk z Woskrzenic Dużych
Podczas wiosennych wyborów funkcję sołtysa po  

poprzedniku Pawle Zawierusze objęła na pięć lat Alina 
Fedoruk, która wcześniej nie udzielała się w organach 
samorządowych.

- Chciałam coś zrobić dla 
swej wsi i dołożę wszelkich 
starań, aby pozostawić po 
sobie trwały ślad - mówi 
nowa sołtys. - Pojedynczy, 
nawet wyjątkowo aktywny 
człowiek niewiele zrobi, 
j e ś l i  n i e  m a  w s p a r c i a 
najbl iższego otoczenia. 
Chodzi o to, aby innym też 
chciało się chcieć. Liczę, 
że uda mi się przekonać 
mieszkańców do swoich 
pomysłów. Marzy mi się na 
początek stworzenie placu 
zabaw dla najmłodszych, 
wzbogaconego o siłownię 

zewnętrzną. W Woskrzenicach Dużych funkcjonuje szkoła 
podstawowa i oddział przedszkolny, a dzieci nie mają się 
gdzie bawić. Poprzedni sołtysi jakoś nie zabiegali 
o świetlicę, jaką mają mieszkańcy sąsiedniej wsi. Pokoik dla 
klubu kultury jest zbyt skromny, aby organizować tam 
jakiekolwiek spotkania. Liczę, że uświadomię sąsiadom sens 

starań o wspólne dobro - dodaje Alina Fedoruk. Pani sołtys 
jest przekonana, że wspólnie można zrobić wiele 
pożytecznego. 

Andrzej Grochowski z Zabłocia
Sołtysem został na prośbę mieszkańców, po rezygnacji 

wieloletniego poprzednika 
Kazimierza Jaszczuka. 

- Na razie sonduję miesz-
kańców i staram się dociec, 
czego oczekują od nowego 
sołtysa - mówi Andrzej 
Grochowski. - Nie jest mi 
łatwo, bo wieś jest rozrzu-
cona terytorialnie i każdy ma 
inne oczekiwania - mówi 
nowy sołtys. - Na budowę 
własnej świetl icy raczej 
nie mamy szans. Myśleliśmy 
o remoncie wiaty przystan-
kowe j ,  zna jdu jące j  s ię 
w opłakanym stanie. Okazało 
się, że umiejscowioną ją 

w pasie drogi powiatowej, co wyklucza możliwość 
skorzystania z funduszu sołeckiego. Mam jednak nadzieję, 
że uda się znaleźć konsensus i wspólnie zaplanujemy coś, 
co zadowoli wszystkich. Jestem otwarty na propozycje 
i bardzo chciałbym, aby mieszkańcy byli ze mnie 
zadowoleni. (g)

10 sierpnia br. ułani znowu zawitali do Sitnika i Łukowców. 
W tym roku uczestniczyli oni  w jedenastej Konnej Podlaskiej 
Pielgrzymce w Hołdzie Kawalerii Rzeczypospolitej. 

Pielgrzymi  wyruszyli  na  koniach 
6 sierpnia br. z Bobrownik, szlakiem 
sanktuariów diecezji siedleckiej i miejsc 
pamięci narodowej, aby 15 sierpnia wziąć 
udział w uroczystości Wniebowzięcia NMP 
w Kodniu. Podobnie jak w poprzednich 
edycjach, organizatorem pielgrzymki jest 
Ułańska Straż Tradycji i Wiary, której 
dowodzi ks.  ppor.  Dariusz Cabaj . 
Pielgrzymuje ona wraz z 7 Pułkiem Ułanów 
Lubelskich.

Najmłodszy uczestnik, Rozalia, miała 
zaledwie 7 lat, a najstarszy 63 lata. Konie 
w trudnych chwilach wspierał lekarz 
weterynarii Andrzej Nowak z Konnej 

Straży Ochrony Przyrody i Tradycji. Jeźdźcy podróżowali 
w strojach galowych. Dziennie pokonywali 50 km a łącznie 
do przebycia mieli ponad 400 km. Jechali w spiekocie, kurzu 
i deszczu, a pomimo to  byli uśmiechnięci i pełnieni wiary. 
Tacy też zawitali do Sitnika i Łukowców.

- Pielgrzymem konnym może zostać każdy, kto wierzy, 
potrafi jeździć konno, ma konia oraz gotowy jest znieść trud 
i znój podróży – mówi ks. ppor. D. Cabaj.

Bardzo gościnnie i ciepło zostali przyjęci przez 
mieszkańców Łukowców i Sitnika. Oba sołectwa 
zaangażowały się, aby pielgrzymi dobrze ich wspominali. 
Wieczór spędzany na wspólnym śpiewie zakończył się 
Apelem Jasnogórskim. Wczesnym, niedzielnym rankiem, 
pielgrzymi wyruszyli w drogę do Leśnej Podlaskiej 
a w podziękowaniu za tak ciepłe przyjęcie gospodynie 
otrzymały tradycyjnie już bukieciki z polnych kwiatów. (a)
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Narodowe Czytanie to szlachetna akcja przybliżania 
rodakom perełek rodzimej literatury, zainicjowana przez 
prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Znalazła ona 
wielu gorących zwolenników i naśladowców, a ubiegłoroczne 
czytanie "Przedwiośnia" pobiło dotychczasowe rekordy 
frekwencyjne. W tym roku czytano po raz ósmy. Ich treścią 
było 8 nowel czołowych polskich prozaików. Mimo iż utwory 
zaproponowane do wspólnego czytania powstały wiele lat 
temu, nic nie straciły ze swojej aktualności. "Uczą nas, 
że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością 
i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na 
ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii" – napisał 
Prezydent RP Andrzej Duda, w specjalnym liście dotyczącym 
Narodowego Czytania 2019.

W Szkole Podstawowej w Woskrzenicach Dużych 
zdecydowano się na jedną z najwybitniejszych nowel 
Bolesława Prusa "Katarynkę". Nie bez powodu. Ten liczący 
niewiele stron utwór niesie ponadczasową naukę uczy 

empatii, poprzez opiekę nad drugim, słabszym i biedniejszym 
człowiekiem nadaje sens naszemu życiu i wnosi w nie 
pozytywne emocje. Preludium do punktu kulminacyjnego 
Narodowego Czytania była gazetka przybliżająca postać 

i twórczość pisarza jak również wystawka jego dzieł. 
Wszyscy z uwagą i w skupieniu śledzili losy niewidomej 

dziewczynki oraz wewnętrzną przemianę pana 
Tomasza. Wydarzenie to było także okazją do 
podsumowania konkursu plastycznego na 
ilustrację do wybranego utworu autorstwa 
Bolesława Prusa.

Z kolei w klubie kultury GOK w Sitniku czytano 
nowelę "Dobra pani" Elizy Orzeszkowej. W akcji 
czytania uczestniczyło 19 narratorów, w tym 
uczniowie miejscowej Szkoły Podstawowej, 
dyrektor  SP Marzena Demeszko ,  w ice-
przewodnicząca Rady Gminy Agnieszka Sęczyk, 
p.o. dyrektora GOK Agnieszka Borodijuk 
i sołtys Łukowców Renata Adamiuk-Skubis. 
W proponowanych nowelach znajdujemy udane 
portrety psychologiczne, mistrzowskie opisy, celne 
diagnozy społeczne, znakomicie zbudowane 
fabuły i wyrazistych bohaterów. Może dlatego tak 

chętnie się je czyta. Zdaniem uczestników akcji Narodowe 
Czytanie pozwala przeżywać chwile głębokiego namysłu 
i refleksji. (a)

Grzyby to polska specjalność. Wielu obcokrajowców 
uważa jedzenie grzybów leśnych za sport ekstremalny 
grożący życiu, ale my potrafimy odróżnić jadalne od 
trujących. Dlatego latem i jesienią chodzimy na grzyby. Co 
nas skłania do szukania grzybów? Nie tylko smak i aromat, 
bo niektórzy zbieracze wcale nie są ich smakoszami. Panuje 
mylne przekonanie, że pod względem odżywczym grzyby 
są bezwartościowe. Tymczasem zawierają sporo łatwo 
przyswajalnego białka. Jego wartość jest niższa niż 
w produktach mięsnych, ale znacznie wyższa niż 
w roślinnych. Ze względu na dużą zawartość białka 
zbliżonego do zwierzęcego i żelaza grzyby zyskały sobie 
nawet miano "leśnego mięsa". Dla osób zdrowych 
grzyby mogą być smacznym i pożywnym produktem 
urozmaicającym codzienną dietę. Zanim wybierzemy się 
z koszem do lasu warto wiedzieć, jakie grzyby należy 
omijać.
Najbardziej trujące grzyby bywają łudząco podobne do 

grzybów jadalnych. Konsekwencje niewiedzy grzybiarzy-
amatorów mogą być bardzo poważne, ponieważ grzyby 
trujące prowadzą do nieodwracalnych uszkodzeń 
wątroby oraz zaburzenia akcji serca i oddychania, 

co w konsekwencji może doprowadzić do śmierci. Według 
danych specjalistów Sanepidu oraz Centrum Informacji 
Lasów Państwowych, grzyby śmiertelnie trujące uszkadzają 
głównie wątrobę i nerki oraz w dalszej kolejności inne 
narządy miąższowe (np. śledzionę, serce). Zawierają one 
swoiste jady. Do tej grupy grzybów należą: muchomor 
sromotnikowy, muchomor jadowity, muchomor zielonawy, 
muchomor wiosenny, piestrznica kasztanowata, zasłonak 
rudy i zasłonak brodaty.
Grzyby trujące działają na system nerwowy. Dzięki 

zawartości toksycznej muskaryny powodują podrażnienie 
ośrodkowego układu nerwowego i układu przywspół-
czulnego, co prowadzi do wystąpienia tzw. objawów 
muskarynowych (poty, ślinotok, łzawienie, zwężenie źrenic, 
zwolnienie akcji serca i zaburzenia oddychania). Do tej 
grupy grzybów należą: strzępiaki (np. strzępiak ceglasty), 
lejkówka jadowita (odbielona) i strumykowa, muchomor 
czerwony i plamisty, wieruszka zatokowata, krowiak 
podwinięty (olszówka), maślanka wiązkowa, czubajka 
czerwieniejąca (odmiana ogrodowa), czernidłak pospolity. 
(a)
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Od 30 września do 29 października 2019 r. w oddziałach 
regionalnych ARiMR można składać wnioski o przyznanie 
premii na podejmowanie pozarolniczej działalności 
gospodarczej. Opisywany rodzaj wsparcia jest dostępny 
w ramach poddzia łania "Pomoc na rozpoczęcie 
pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach 
wiejskich", które finansowane jest z  budżetu Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 

Kto może ubiegać się o pomoc?
O premię mogą ubiegać się  rolnicy, domownicy, 

małżonkowie rolników, którzy podlegają ubezpieczeniu 
społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, 
nieprzerwanie, od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających 
dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Pomoc może 
być również przyznana beneficjentom poddziałania 
"Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu 
dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje 
gospodarstwo innemu rolnikowi".
Gospodarstwo rolne, a przynajmniej większa część użytków 
rolnych, w którym pracuje osoba ubiegająca się 
o pomoc musi być położone na obszarze "wiejskim" tzn. na 
terenie gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem 
miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub gminy 
miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 
5 tysięcy mieszkańców. Ponadto, koniecznym jest, aby do 
użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa 
przyznano jednolitą płatność obszarową na podstawie 
przepisów o płatnościach bezpośrednich za rok 
poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy 
lub za rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie 
pomocy.
Pomoc nie przysługuje osobie, która była lub jest 
beneficjentem następujących instrumentów wsparcia: 
"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego 
PROW 2007-2013, "Premie dla młodych rolników", 
"Restrukturyzacja małych gospodarstw" objętych PROW 
2014 - 2020.

Forma i wysokość pomocy
Pomoc będzie miała postać premii, przyznawanej 
w wysokości:

1) 150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie, 
co najmniej 1 miejsca pracy;

2) 200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie, 
co najmniej 2 miejsc pracy;

3) 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie, 
co najmniej 3 miejsc pracy;

Dotychczas wielkość pomocy wynosiła 100 000 zł.
Premia będzie wypłacana w dwóch ratach. I rata 
w wysokości 80% premii zostanie wypłacona, gdy beneficjent 
spełnieni warunki określone w wydanej decyzja o przyznaniu 
pomocy - rozpocznie realizację biznesplanu, czyli np. 
rozpocznie prace związane z inwestycjami, zawrze umowę, 
w wyniku której ma nastąpić przeniesienie własności lub 

posiadania maszyn, urządzeń lub wyposażenia, utworzy, co 
najmniej 1 ze wskazanych w biznesplanie miejsc pracy. 
Pozostałe 20% premii beneficjent otrzyma po realizacji 
biznesplanu. 
Cała kwota premii musi być przeznaczona na podejmowaną 
działalność pozarolniczą, z czego co najmniej 70% kwoty 
pomocy trzeba zainwestować w środki trwałe, czyli 
np. zakup nowych maszyn, urządzeń, środków transportu, 
wyposażenia, inwestycje budowlane. Pozostałą część 
można przeznaczyć na środki obrotów.

Podejmowanie działalności pozarolniczej
Przez podejmowanie działalności pozarolniczej rozumie się:
1. podejmowanie tej działalności po raz pierwszy albo
2. podejmowanie tej działalności ponownie po upływie, co 
najmniej 24 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub 
zakończenia, poprzedzających dzień złożenia wniosku 
o przyznanie pomocy, albo
3. podejmowanie te j  dzia ła lności  w określonym 
przedmiocie działalności gospodarczej według Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy po raz 
pierwszy albo ponownie po upływie, co najmniej 24 miesięcy 
od dnia jej wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, poprzedzających dzień 
złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
Szczegółowy wykaz działalności pozarolniczych, 
w zakresie, których może być przyznana pomoc znajduje się 
w załączniku do rozporządzenia i obejmuje szeroki wachlarz 
działalności produkcyjnych, usługowych, związanych 
z handlem detalicznym i hurtowym, działalność oświatową, 
działalność związaną z praktyką medyczną, pomocą 
społeczną, sportem, rozrywką i rekreacją.

Miejsce prowadzenia działalności
Główne miejsce wykonywania działalności pozarolniczej, 
które zostanie wskazane w Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej musi znajdować się na 
obszarze "wiejskim". Jeżeli biznesplan, który jest 
obowiązkowym załącznikiem do wniosku, zakłada 
przeznaczenie premii na inwestycje związane z nieru-
chomością – budowa, przebudowa, remont połączony 
z modernizacją, wyposażenie lub zagospodarowanie 
nieruchomości, to położenie tych nieruchomości musi być na 
obszarach "wiejskich". 
W przypadku inwestycji niezwiązanych z nieruchomością, 
miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się o pomoc 
musi znajdować się na obszarach "wiejskich".

Zmiany w zakresie ubezpieczenia w ZUS
Nowelizacja przepisów rozporządzenia wykonawczego 
zniosła obowiązek "przejścia" na ubezpieczenie w ZUS 
jeszcze przed wypłatą I raty pomocy, przesuwając termin 
tego ubezpieczenia do dnia złożenia wniosku o wypłatę II raty 
pomocy a także umożliwiła skorzystanie z tzw. ulgi na start 
oraz z tzw. małego ZUS-u.

Agnieszka Sęczyk  

Poradnictwo rolnicze



Mija rok, od kiedy wystartowało Przedszkole 
Samorządowe w Rakowiskach. Dzięki ogromnemu 
zainteresowaniu nową placówką, pedagodzy mają 
wrażenie, że ich praca została doceniona. W tym roku 
szkolnym przedszkole przyjęło kolejne dzieci. Obecnie jest 
ich równo setka. Miniony rok wypełniony został licznymi 
wydarzeniami, atrakcjami i cennymi doświadczeniami. 
Organizowane były wycieczki autokarowe i wyjścia 
kulturalne. Zapraszano do przedszkola ciekawych ludzi, 
którzy mogli inspirować dzieci do aktywnych postaw. 
Przedszkole podjęło współpracę z: Komendą Miejską 
Policji, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Lubelskim 
Urzędem Celno-Skarbowym, Nadleśnictwem z Białej 
Podlaskiej, Zakładem Karnym, Urzędem Gminy oraz 
instytucjami oświatowo-kulturalnymi. 

Priorytetem przedszkola jest niezmiennie bezpie-
czeństwo wychowanków. Dlatego starszaki wzięły udział 
w drugiej edycji akcji edukacyjnej dotyczącej zasad 
bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym "WyRaźni 
na drodze", organizowanej przez agencję WTEM i Disney 
Polska we współpracy z fundacją Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego Marsz Zebry. Były też ciekawe spotkania z: 
policjantami, strażnikami miejskimi i strażakami. Od wójta 
gminy dzieci otrzymały kamizelki odblaskowe. 

Jednym z ważnych celów jest wychowanie patriotyczne. 
Dzieci zaangażowały się w cykl uroczystości związanych 
z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. 
W ramach obchodów brały udział w drugiej edycji akcji 
BohaterON w 74. rocznicę Powstania Warszawskiego, 
której celem było upamiętnienie i uhonorowanie 
uczestników Powstania Warszawskiego; uroczystości 

"Rekord dla Niepodległej", podczas której wspólnie 
odśpiewały hymn narodowy; spotkaniu z rodzicami 
"Wieczorek patriotyczny", podczas którego śpiewały pieśni 
patriotyczne; czy akcji sadzenia Dębu Niepodległości.
Nauczycielki uczą podopiecznych jak być dobrymi, 
tolerancyjnymi i empatycznymi. Malcy brali udział 
w akcji "Zaświeć się na niebiesko!" w ramach obchodów 
"Światowego Dnia Świadomości Autyzmu". Włączyli się 
również w  akcje charytatywne, m.in.: 
-"Mikołajkowa paka dla psiaka i kociaka" na rzecz 
schroniska dla bezdomnych zwierząt; dziewiętnastej edycji 
zbierania monet "Góra grosza" organizowanej przez 
Towarzystwo Nasz Dom; - akcji "Nakręć się na pomaganie. 

Nakrętki dla Alicji" prowadzonej we współpracy z Fundacją 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko"; - akcji 
"Zbieramy baterie"; - spektaklu edukacyjnym "Przygody na 
czterech łapach" przygotowanym przez Szkołę Tańca – 
Fitness "Boogie Town".

Oprócz zajęć w przedszkolu, inicjowane były pouczające 
wycieczki i wyjścia m.in.: do sadu państwa Ostapiuków 
w Rakowiskach (zajęcia edukacyjne pod hasłem 
"Wyniosły dzieci z sadu koszyk"), na zajęcia modułowe 
w Multicentrum ("Poznajemy Kostka - budowa i funkcje 
szkieletu", "Dary jesieni", "Budujemy gwiazdki"), 
czytelnicze w Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci 
i Młodzieży "Barwna" ("Mirabelka – kiełkująca historia", 

"Chłopiec i Pingwin"), wycieczka do wioski Świętego 
Mikołaja w Pomigaczach, warsztaty kuchni 
tradycyjnej w połączeniu z kuchnią molekularną 
"Kosmiczne warsztaty kulinarne" w sali zabaw 
Fantazjaland, wycieczka do sklepu spożywczego 
w okolicy przedszkola, widowisko Dance Academy 
Studio i ZPiT Podlasiacy pod hasłem "Taniec 
z czterech stron świata" zorganizowanym z okazji 
"Międzynarodowego Dnia Tańca”, wycieczka do 
Szkoły Podstawowej w Hrudzie w ramach obchodów 
Międzynarodowego Dnia Dziecka oraz występy 
taneczne "Spotkanie z folklorem" w Zamiejscowym 
Wydziale AWF. 

Z myślą o ozdobieniu przedszkola nawiązana 
została współpraca z bialskim Zakładem Karnym. 
Malowidła, jakie powstały, sprawiły, że przedszkolaki 
będą mogły spędzać czas w kolorowej, baśniowej 
krainie. 

Bardzo ważne jest wspieranie rodziców 
w proces ie  wychowawczo-dydaktycznym. 
Nauczycielki starają się budować partnerskie 
relacje, których celem jest zrozumienie działań 

podejmowanych przez pedagogów oraz aktywne włączenie 
rodziców w życie placówki. Ważnym narzędziem tej 
współpracy są m.in.: strona internetowa, poczta mailowa, 
tablice informacyjne, gazetki przedszkolne, zebrania, 
spotkania grupowe i indywidualne, zajęcia otwarte, 
warsztaty plastyczne, pogadanki. Wspólne działania 
zarówno pracowników, rodziców i instytucji wspierających 
sprawiły, że przedszkole jest przyjazne ludziom, otwarte 
na nowe rozwiązania, bezpieczne i nowoczesne. 
Poczynaniom tym przyświeca myśl wybitnego pedagoga 
Janusza Korczaka "Pomóżmy dzieciom, by każde z nich 
stało się tym, kim stać się może". (a)


