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Kalendarium
4 marca
Wójt Wiesław Panasiuk uczestniczył w obchodach 

25-lecia istnienia parafii wojskowej pw. św. Kazimierza 
Królewicza w Białej Podlaskiej. Uroczystość z udziałem 
biskupa polowego Józefa Guzdka rozpoczęła się od 
złożenia wieńca pod pomnikiem ku czci Lotników  Podlasia. 
Delegacje wojska i służb mundurowych zapaliły znicze. 
Następnie odbyła się msza św. koncelebrowana pod 
przewodnictwem biskupa Guzdka. Mszę św. koncelebrowali: 
pierwsi proboszczowie ks. płk SG Kazimierz Tuszyński 
i ks. płk Sławomir Niewęgłowski oraz ks. płk SG Zbigniew 
Kępa, ks. Andrzej Biernat, kapłani bialskich parafii i kapelani. 
W kazaniu biskup polowy podkreślił wielką rolę parafii, jako 
wspólnoty wiary dla ludzi w mundurach. Podziękował 
kapelanom i wiernym za tworzenie struktur parafialnych, 
rozwijanie życia wiary, wspólne przeżywanie ważnych 
wydarzeń liturgicznych i patriotycznych. Życzył, by parafialna 
wspólnota rozwijała się duchowo i materialnie. 

5 marca
Wójt Wiesław Panasiuk odwiedził Szkołę Podstawową 

w Styrzyńcu. W rozmowie z dyrektor Bogumiłą Chodun 
ustalono wykonanie remontu schodów prowadzących do 
budynku oraz oświetlenie terenu parku przylegającego do 
szkoły. Ze wstępnych ustaleń wynika, że styrzyniecki park 
będzie miejscem tegorocznego święta plonów.

10 marca
Wyjątkowo efektowne okazały się obchody Dnia Kobiet, 

zorganizowane w świetlicy w Sławacinku Starym. Przybyło 
nań 180 mieszkanek różnych sołectw. Wójt Wiesław 
Panasiuk złożył przedstawicielkom płci pięknej najlepsze 
życzenia, wręczał paniom róże i losował ufundowane przez 
siebie upominki. Uroczystości towarzyszył koncert 
w wykonaniu panów oraz poczęstunek płonącym tortem.

14 marca
W gabinecie wójta obradowali członkowie komisji budżetu 

i finansów Rg. Rozważyli oni możliwości przeznaczenia 

nadwyżki budżetowej w wysokości 3 mln 200 tys. zł. Zgodnie 
doszli do wniosku, że znaczna część tej kwoty zostanie 
przeznaczona na budowę i modernizację dróg.

15 marca
W pracowni zdobnictwa ludowego GOK w Worońcu 

rozstrzygnięty został gminny konkurs na tradycyjną palmę, 
pisankę i koszyczek wielkanocny. Jego powodzenie 
świadczy o powrocie do tradycji, bo chęć uczestnictwa 
wyraziło dwukrotnie więcej autorów niż przed rokiem. 
Laureaci odebrali  nagrody związane tematycznie 
z konkursem. Wręczali je radni gminni Roman Michałowski 
i Mariusz Semeryło w towarzystwie dyrektora GOK 
Dariusza Chorążego. Więcej na ten temat na str. 6.

19 marca
Odbyła się kolejna sesja Rady Gminy, na której zapadło 

kilka znaczących uchwał m.in. dotyczących podziału 
nadwyżki budżetowej. Szczegóły z obrad na str. 3.

21 marca
Uczniowie gminnych szkół podstawowych uroczyście witali 

pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Z tej okazji w szkołach 
przygotowano ciekawe imprezy. Szczegóły wewnątrz 
numeru.

26 marca
Wójt Wiesław Panasiuk spotkał się z przedstawicielami 

zarządu skierniewickiej firmy Antinus, która wygrała przetarg 
na montaż kolektorów solarnych w 537 gospodarstwach 
naszej gminy. Pierwotny plan zakładał montaż baterii do 
końca września, ale z uwagi na oczekiwania mieszkańców 
znacznie go przyspieszono. 29 marca pracę rozpoczęło 
10 brygad firmy Antinus. Uporają się oni z zadaniem do końca 
czerwca. Dzięki temu beneficjenci wcześniej skorzystają 
z urządzeń do podgrzewania wody. (g)

Powodzenie ubiegłorocznych warsztatów przed-
świątecznych, kiedy dzieci miały okazję wykonywać mini 
choinki, skłoniło dyrekcję szkoły ze Swór do ponownego 
zaproszenia instruktorów GOK Agnieszki Borodijuk i Alicji 
Sidoruk. Przez dwa marcowe dni obie panie współpracowały 

z kilkudziesięcioosobową grupą uczniów klas III- VII. Efekty 
wspólnych starań przeszły oczekiwania. Plastikowe 
wydmuszki, kolorowa krepina i wstążka (zapewnione przez 
organizatorów zajęć) posłużyły dzieciom do przygotowania 
wiosennych kwiatów (przebiśniegów, krokusów i barwinków) 

oraz ko lorowych p isanek,  k tóre 
w szklanych pucharkach prezentowały 
się bardzo efektownie. Humory i zapał 
do pracy dopisywały, a zdaniem 
z a i n t e r e s o w a n y c h  b y ł  t o  c z a s 
pożytecznie wykorzystany. Stroiki 
zabrane do domów stały się zapewne 
ozdobą świątecznego stołu. (g)

Szkoła Podstawowa w Sworach

Urząd Gminy Biała Podlaska informuje, że od dnia 
7 maja 2018 r. (pokój nr 6) rozpoczyna przyjmowanie 
faktur/rachunków do przyznanego stypendium 
szkolnego za okres styczeń - czerwiec 2018 r.
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35. sesję RG, zwołaną na 19 marca br. zdominowały 
sprawy ważkie, bo związane z dalszymi inwestycjami. 
Rozszerzają one zakres zadań zaplanowanych w tego-
rocznym budżecie. Rzadko która gmina w naszym powiecie 
decyduje się przeznaczyć 20 mln zł rocznie na zadania 
inwestycyjne. W ten sposób samorząd spełnia społeczne 
oczekiwania.

Sesja rozpoczęła się od informacji o zakończonym 
w marcu konkursie na kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Wygrała go Marlena Anna Makaruk, 
kurator sądowy i pracownik socjalny MOPS w Białej 
Podlaskiej. Wójt Wiesław Panasiuk przedstawił radnym 
panią kierownik i życzył powodzenia w nowej pracy.

Pełniąca dotąd obowiązki kierownika GOPS Elżbieta 
Wawrzak zapoznała radnych z działalnością ośrodka w mi-
nionym roku kalendarzowym. Z zestawienia wynika, że na 

świadczenia gmina przeznacza znaczne kwoty (21 mln zł). 
Skorzystało z nich 1257 rodzin w trudnej sytuacji materialnej. 

Obecny na sesji prezes ROD "Piotruś" ze Styrzyńca 
Wiesław Tomczuk zwrócił się z prośbą o przeznaczenie 
5 tys. zł w formie dotacji na modernizację placu zabaw.  
Działkowcy od kilku lat udoskonalają infrastrukturę 
"Piotrusia", a borykają się z chronicznym brakiem pieniędzy. 
Dlatego znaczną część planowanych zadań wykonują 
społecznie. W ubiegłym roku wykonali prace na 50 tys. zł.

Sekretarz gminy Grażyna Majewska zapoznała radnych 
z założeniami uchwały o gminnej sieci przedszkoli, 
oddziałów i punktów przedszkolnych. Do zapisów 
poprzedniej uchwały, uwzględniającej oddziały istniejące 
w szkołach podstawowych, radni przegłosowali dopisanie 
przedszkola samorządowego w Rakowiskach. Uchwalili też 
podział gminy na okręgi i obwody wyborcze. Zgodnie 
z zapisem ustawy sejmowej, poprzedzającej tegoroczne 
wybory, samorządy muszą przyjąć takie uchwały, nawet jeśli 
granice okręgów i obwodów nie ulegają zmianie. Tak jest 
i w naszej gminie. Jesienią wybierać będziemy 15 radnych 
w dotychczasowych okręgach.

Kierownik referatu rolnictwa i leśnictwa Waldemar 
Danieluk przedstawił założenia programu opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami. Choć od pewnego czasu nie 
ulegają one zmianie, to w zaskakującym tempie rosną 
wydatki na realizację programu. W ostatnich latach 
zwiększyły się one ośmiokrotnie. Bierze się to stąd, że 

przybywa bezdomnych, agresywnych psów, które trzeba 
odłowić i umieścić w schronisku. Ich właściciele beztrosko 
rozstają się ze swymi pupilami, narażając ich na niełatwy los. 
Program opieki nad zwierzętami zakłada odłowienie 25-30 
psów. Gmina ma podpisaną umowę z łukowską firmą Janex. 
Korzysta też z usług schroniska bialskiego Stowarzyszenia 
Azyl przy ul. Olszowej. Radni jednogłośnie zatwierdzili ten 
program.

Zmiany w budżecie na rok bieżący przedstawiane przez 
wójta gminy wywołały ożywioną dyskusję. W wyniku 
podsumowania budżetu za miniony rok pojawiły się 
dodatkowe pieniądze w kwocie 3 mln 200 tys. zł.  Członkowie 
komisji finansów i budżetu po rozpatrzeniu możliwości 
postanowili przeznaczyć je na inwestycje.

300 tys. zł należy dołożyć do wydatków oświatowych, bo o 
taką kwotę pomniejszona została subwencja edukacyjna 

MEN. 200 tys. zł kosztować ma zagospodaro-
wanie terenu wokół nowego przedszkola 
w Rakowiskach, ogrodzenie terenu i urzą-
dzenie placu zabaw. Kolejne 200 tys. zł 
pochłonie budowa wodociągu i kanalizacji 
sanitarnej na ul. Perłowej w Rakowiskach, 
a 60 tys. zł budowa wodociągu na ulicy 
Olchowej ( również w Rakowiskach). 
W związku z koniecznością rozbudowy 
Szkoły Podstawowej w Grabanowie, należy 
przeznaczyć 43 tys. zł na przygotowanie 
projektu technicznego tego przedsięwzięcia. 
Co prawda, pojawi ła s ię propozycja 
przeniesienia oddziału przedszkolnego oraz 
uczniów klas I-III do dworku w Wilczynie (po 
jego modernizacji), ale rodzice nie przyjęli tej 
oferty. Pozostała nadwyżka budżetowa 
w kwocie 2 mln 400 tys. zł zostanie 
spożytkowana na budowę i remont dróg 
gminnych. Jak stwierdził wójt Panasiuk, ich 
stan jest taki, że roboty starczy na następne 

20 lat. Nowe trakty komunikacyjne mają w tym roku powstać 
w: Rakowiskach (ul. Wiśniowa i osiedle Amelin), Ciciborze 
Dużym, Łukowcach, Czosnówce (ul. Lipowa), Michałówce, 
Młyńcu, Sławacinku Nowym i Sławacinku Starym. 
Modernizowane będą dziurawe nawierzchnie asfaltowe 
w: Czosnówce, Dokudowie Pierwszym i Dokudowie Drugim. 
Chodniki powstaną w: Rakowiskach (obok przedszkola), 
Hrudzie i Roskoszy. Koszty budowy nowych nawierzchni 
rosną w zaskakującym tempie. Dość powiedzieć, że odcinek 
liczący 275 metrów drogi asfaltowej kosztować ma gminę 
300 tys. zł. Radni pozytywnie przegłosowali taki podział 
nadwyżki. Wyrazili też zgodę na wsparcie finansowe powiatu 
bialskiego przy budowie dróg na terenie gminy. Na drogę 
w Surmaczach przeznaczono 50 tys. zł, na drogę 
w Michałówce 30 tys. zł i na drogę w Pólku 30 tys. zł.

Na koniec obrad wiceprzewodnicząca rady Agnieszka 
Sęczyk przedstawiła list starosty bialskiego. Wyraża on 
zaniepokojenie decyzją Ministerstwa Rolnictwa o prze-
niesieniu organizacji narodowego pokazu koni arabskich na 
warszawski tor wyścigowy Służewiec. 

Od 44 lat pokaz i aukcja koni arabskich organizowane były 
w janowskiej stadninie i budowały jej markę. Rozłączenie 
obu imprez, podyktowane rzekomo setną rocznicą 
odzyskania niepodległości, może zachwiać pozycją 
stadniny. Istnieje obawa, że hodowcy i kupcy przestaną 
odwiedzać Janów Podlaski. (g)

Z obrad samorządu
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej 
funkcjonuje w strukturach gminy od 1990 roku, udzielając 
mieszkańcom wsparcia (nie tylko finansowego), które 
umożliwia im samodzielną egzystencję, dając szansę na 
zaspokojenie podstawowych potrzeb, włączenie społeczne, 
skuteczną realizację ról społecznych, a także szansę na 
rozwój.

Jako samodzielna jednostka budżetowa, powołana do 
realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej, realizuje 
zadania własne i zlecone gminie.

W minionym roku GOPS przyznał świadczenie 781 
osobom, w tym: zasiłek stały dla 50 osób, zasiłek okresowy 
dla 174 osób; zasiłek celowy dla 265 osób; zasiłek celowy 
specjalny dla 44 osób; zasiłek celowy na żywność 
z programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania" dla 196 osób; pomoc w formie dożywiania 
z programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania" dla 387 osób; usługi opiekuńcze dla 17 osób; 
skierowania do domów pomocy społecznej dla 25 osób; 
ustalenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej 
dla 25 osób; opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne 
dla 48 osób.                                                       

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami otrzymało 797 rodzin, 
w tym 1449 dzieci. Świadczenia pielęgnacyjne otrzymało 
40 osób; zasiłek dla opiekuna 1 osoba; specjalny zasiłek 
opiekuńczy 11 osób; zasiłek pielęgnacyjny 291 osób; -
świadczenie rodzicielskie 30 osób; becikowe otrzymało 106 
osób, świadczenie "za życiem" 2 osoby. 

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego otrzymało 88 
osób. Z funduszy programu "500+" skorzystało 1257 rodzin 
posiadających 2042 dzieci. Z dodatku mieszkaniowego 
skorzystało 18 osób na łączną kwotę 39 298 zł, natomiast 
z dodatku energetycznego 7 osób na kwotę 1 404 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydał w 2017 roku 
4037 decyz j i  admin is t racy jnych,  przyzna jących 
beneficjentom świadczenia z tytułu: bezdomności (3), 
bezrobocia (204), potrzeby ochrony macierzyństwa (67), 
wielodzietności (44), niepełnosprawności (81), długotrwałej 
lub ciężkiej choroby (100), bezradności w sprawach 
wychowawczych (61), przemocy w rodzinie (5), alkoholizmu 
(17), trudności w dostosowaniu do życia po opuszczeniu 
zakładu karnego (4), zdarzeń losowych (1) i trudności 
w integracji uchodźców (1). Finanse na ten cel pochodziły 
z budżetu gminy i dotacji państwowych. 

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługiwało osobom 
i rodzinom, których dochody nie przekraczały określonych 
kryteriów dochodowych (w przypadku osoby w rodzinie 
514 zł, osoby samotnie gospodarującej 634 zł), przy 
jednoczesnym wystąp ien iu ,  co  na jmn ie j  jedne j 
z wymienionych wcześniej okoliczności. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach pomoc może być przyznana 
osobom i rodzinom, których dochód przekraczał 150 % 
kryterium dochodowego. Kryteria dochodowe podlegają 
weryfikacji, co 3 lata. Ostatnia weryfikacja miała miejsce 
w październiku 2016 roku.

Na świadczenia z tytułu pomocy społecznej wydane 

zos ta ło  1  774 000 z ł ,  w  tym z  budżetu  gminy 
888 752 zł. Na wspieranie rodziny i systemu pieczy 
zastępczej przeznaczono 70  951 zł, w tym z budżetu gminy 
56 168 zł. Na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i 
świadczenia pielęgnacyjne przeznaczono prawie 19 mln zł. 
Środki te pochodziły z dotacji państwa. Ogółem na realizację 
zadań GOPS wydano 21 778 000 zł.

Zasiłki stałe, są zadaniem własnym gmin dofinansowanym 
z budżetu państwa. Były wypłacane osobom niezdolnym do 
pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Z 548 
świadczeń skorzystało 49 rodzin i 50 osób samotnie 
gospodarujących. Średni zasiłek stały wyniósł 480 zł. 
Z 642 zasiłków okresowych skorzystały 174 rodziny. Średni 
zasiłek wyniósł 362 zł. Zasiłki celowe przyznawano na 
zaspokojenie podstawowych potrzeb, m.in. na: zakup 
żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, zakup 
niezbędnych przedmiotów użytku domowego. Skorzystało 
z nich 146 osób i 107 rodzin. Na ten cel wydano 58 108 zł. 
Zasiłki specjalne celowe, przyznano osobom lub rodzinom 
o dochodach nieznacznie przekraczających kryterium 
dochodowe, w szczególności uzasadnionych przypadkach
(np. ponoszone wysokie koszty leków i leczenia) na łączną 
kwotę 18 860 zł. Średni zasiłek wyniósł 260 zł.

Z programu pomocy państwa w zakresie dożywiania 
skorzystało 387 osób i 199 rodzin. Na ten cel GOPS 
przeznaczył 239 395 zł (z budżetu państwa). 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi były realizowane 
w miejscu zamieszkania klientów pomocy społecznej, 
realizowały je następujące podmioty: Stowarzyszenia 
"Synergia", - Stowarzyszenie "Wspólny Świat", pomoc 
sąsiedzka, usługi opiekuńcze. Gmina Biała Podlaska 
ponosiła odpłatność za pobyt 25 mieszkańców w DPS na 
łączną kwotę 610 822 zł. 48 mieszkańców gminy otrzymało 
23 125 zł na składki ubezpieczenia zdrowotnego.

W 2017 r. prowadzono działania wobec dłużników 
alimentacyjnych. W ramach tych działań, między innymi: 
wezwano na wywiad alimentacyjny 72 dłużników, - wobec 10 
dłużników alimentacyjnych, wszczęto procedurę uznania za 
uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, - wydano 
90 wniosków o przyłączenie się do egzekucji komorniczej; 
wysłano 88 informacji do dłużników o przyznaniu funduszu 
alimentacyjnego.

Na finansowanie rodzin zastępczych z budżetu gminy 
wydatkowano kwotę 43 643 zł. Rodziny, które przeżywały 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 
były pod opieką pracowników socjalnych i asystenta rodziny 
polegającej na: analizie sytuacji rodziny i środowiska 
rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie; wzmocnieniu 
roli i funkcji rodziny poprzez realizowanie planu pomocy 
rodz in ie ;  r ozw i j an iu  um ie ję tnośc i  op iekuńczo -
wychowawczych rodziny; podnoszenie świadomości 
w zakresie planowania, funkcjonowania rodziny poprzez 
poradnictwo, edukację, informowanie i kierowanie do 
specjalistów oraz współpracę z instytucjami; praca asystenta 
z rodziną; pomocy finansowej oraz rzeczowej. (x)                                                                                

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017r.
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29 marca br. pracownicy spółki Antinus z Piotrkowa 
Trybunalskiego rozpoczęli montaż baterii słonecznych na 
dachach budynków mieszkańców naszej gminy. Dzięki 
dotacji unijnej (przy finansowym wkładzie zainteresowanych 
beneficjentów ok. 3 tys. zł) nowoczesność zawita latem do 
537 gospodarstw. 

Wykorzystanie promieniowania słonecznego jako energii 
grzewczej jest znane m.in. pod nazwą ogrzewania 
solarnego. Nie należy jednak mylić kolektorów słonecznych 
do ogrzewania z ogniwami fotowoltaicznymi, które służą do 
wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem światła 
słonecznego. 

Zalety ogrzewania solarnego to:
- niewyczerpane zasoby bezpłatnej energii
- brak emisji dwutlenku węgla w trakcie eksploatacji
- redukcja kosztów: nawet do 60 proc. pokrycia rocznego 
zapotrzebowania energii na podgrzewanie wody użytkowej 
i do 20% pokrycia łącznego rocznego zapotrzebowania 
energii do wspomagania centralnego ogrzewania i podgrze-
wania wody użytkowej
- znaczące zmniejszone zużycie paliw kopalnych.

Instalacja solarna działa zasadniczo tak samo jak czarny 
wąż do podlewania roślin ułożony na słońcu. Powierzchnia 
węża pochłania światło słoneczne, a w szczególności 
promieniowanie cieplne, i podgrzewa wodę w środku. 

System solarny działa w określonym cyklu. Kolektor 
pochłania światło słoneczne przez absorber. Wewnątrz 
podgrzewany jest specjalny płyn, który jest nośnikiem ciepła. 
Potem pompa tłoczy płyn do wymiennika ciepła w zasobniku 
solarnym. W wymienniku energia cieplna jest przenoszona 
do wody w zasobniku. Jeżeli promieniowanie słoneczne nie 
wystarcza do podgrzania wody, konwencjonalna instalacja 
grzewcza dogrzewa wodę w zasobniku do temperatury 
zadanej. 

System solarny dostarcza średnio rocznie około 60 proc. 
energii potrzebnej do przygotowania ciepłej wody.

Poza przygotowaniem ciepłej wody użytkowej czynnik 
podgrzany w kolektorach może wspomagać instalację 
centralnego ogrzewania. System solarny może być 
wartościowym uzupełnieniem tradycyjnego urządzenia 
grzewczego. Dzięki pracy sytemu solarnego kocioł grzewczy 
może krócej pracować, co przekłada się na mniejsze zużycie 
paliwa. Głównym elementem rozwiązania jest zasobnik 
wielofunkcyjny, np. zasobnik buforowy połączony ze stacją 
świeżej wody. System solarny podgrzewa warstwy wody 
potrzebnej do podgrzewu wody użytkowej oraz wody 
grzewczej. W sytuacji, gdy temperatura wody w buforze jest 
niewystarczająca do pokrycia potrzeb, włącza dodatkowe 
urządzenie grzewcze. Energii słonecznej nie wystarcza, aby 
pokryć zapotrzebowanie na energię cieplną przez cały rok. 
Dlatego system solarny najlepiej sprawdza się jako 
podzespół w większej instalacji. Połączenie systemu 
solarnego z gazowym lub olejowym urządzeniem 
kondensacyjnym jest skuteczne i efektywne. Systemami 
solarnymi można także bardzo efektywnie uzupełnić 
instalacje wyposażone w kotły stałopalne (przy solarnym 
ogrzewaniu wody użytkowej, w okresach dobrego 
nasłonecznienia kocioł lub dodatkowa grzałka elektryczna 
prawie nie muszą być uruchamiane). Możliwe jest także 
połączenie systemu solarnego z pompą ciepła. Warto 
wiedzieć, że wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
podnosi klasę energetyczną i samą wartość budynku. 
Kolektory słoneczne według założenia mają wspomagać 
podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, co oznacza, że ich 
dobór powinien gwarantować maksymalnie długi czas pracy 
bez zatrzymywania się szczególnie w okresie dużego 
nasłonecznienia. (a)

Wirus afrykańskiego pomoru świń i zmiany w ustawie prawo łowieckie były tematami spotkania, które miało miejsce 15 
marca w Starostwie Powiatowym Wzięli w nim udział rolnicy z powiatu bialskiego oraz przedstawiciele władz wojewódzkich, 
reprezentanci samorządu powiatowego, wójtowie gmin i członkowie związków zawodowych. Zamiast ministra rolnictwa 
przybyli do Białej Podlaskiej: wicewojewoda Robert Gmitruczuk i wojewódzki lekarz weterynarii Paweł Piotrowski. 

Wirus ASF wciąż wywołuje duże emocje. Rolnicy nie kryli niezadowolenia z sytuacji, w jakiej znaleźli się po przejściu fali 
wirusa. Największe wątpliwości wzbudza kwestia pokrywania szkód za straty, jakie ponieśli rolnicy z powodu ASF. Chodzi 
o wypłaty odszkodowań za likwidację całych stad świń, jakich wielu rolników jeszcze nie otrzymało. Radny powiatowy Marek 
Sulima przedstawił postulaty rolnicze, jakie znalazły się w piśmie kierowanym do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. 
Rolnicy skrytykowali pomysł budowy płotu wzdłuż wschodniej granicy Polski. Według resortu rolnictwa, który zaproponował 
takie rozwiązanie, ogrodzenie ma być ochroną przed dzikami przenoszącymi wirus ASF z Ukrainy, Białorusi i Rosji. Pomysł 
jest spóźniony, bo wirus już rozprzestrzenił się na terenie kraju, a pieniądze na budowę płotu mogłyby być przeznaczone na 
programy pomocowe dla rolników. Prace przy budowie zapory o długości blisko 1200 km mają pochłonąć ponad 235 mln zł., 
a ogrodzenie zostanie postawione na terenie czterech województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego oraz 
podkarpackiego. Rolnicy zwracali uwagę przedstawicielom władz, że do tej pory żaden minister nie przyjechał do Białej 
Podlaskiej na konsultacje czy próbę wyjaśnienia dalszego postępowania w sprawie pomoru. (a)

Spotkanie z rolnikami w starostwie
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Na cztery dni przed nadejściem kalendarzowej wiosny 
w pracowni zdobnictwa ludowego GOK w Worońcu 
rozstrzygnięty został gminny konkurs na tradycyjną palmę, 
pisankę i koszyczek wielkanocny. Jego powodzenie 

świadczy o powrocie do tradycji, bo 
chęć uczestnictwa wyraziło dwukrotnie 
więcej autorów niż przed rokiem. 
Mieli oni za zadanie wykazać się 
znajomością rękodzieła, tak pięknie 
wykonywanego przez wcześniejsze 
pokolenia z użyciem tradycyjnych 
surowców. Jurorzy oceniali starania 
w trzech kategoriach: dzieci do lat 10, 
dz iec i  powyże j  10 .  r oku  życ ia 
i gimnazjalistów oraz dorosłych. 
Pochodzili oni z różnych miejscowości 
gminnych.

W konkursie na palmę z użyciem ziół, 
traw i pędów wierzbowych bazi wpłynęły 
34 starannie wykonane prace różnej 
wielkości. W najmłodszej kategorii 
najpiękniejszą palmę wykonał Maciej 

Chalimoniuk. Drugie miejsce zapewniła sobie Karolina 
Mikiciuk, a trzecie Amelia Kokoszkiewicz. W drugiej 
kategorii najpiękniejszą palmę wykonała Marcelina Hodun. 
Za nią sklasyfikowano  Julię  Wawryniuk  i  Maję 
Buraczewską. W kategorii osób dorosłych zwyciężyła 
doświadczona twórczyni ludowa Danuta Bandzerewicz, 

przed Danutą Kroszką, Aliną Kolanowską i Roksaną 
Klewek. 

W konkursie na tradycyjną pisankę, gdzie ważne były 
wzory, techniki zdobnicze i wrażenie artystyczne startowało 
17 osób. W najmłodszej kategorii wiekowej zwyciężyła Anna 
Kabs, przed Katarzyną Kabs i Weroniką Tykałowicz. 
W drugiej kategorii (gimnazjaliści) najbardziej pomysłowy 
okazał się Maksymilian Chalimoniuk. Wyprzedził on 
Ewę Kopeć  i  Wojc iecha 
Kukawskiego. W kategorii 
dorosłych pisankarek pierwsze 
miejsce zdobyły ex-equo Maria 
H a r w a c k a  i  D a n u t a 
Bandzerewicz.

W konkursie koszyczków 
wielkanocnych uplecionych 
z wikliny startowało 18 autorów. 
W gronie dzieci zwyciężył 
Sebastian Lesiuk. Drugie 
m i e j s c e  u z y s k a ł a  J u l i a 
Jakubiuk, a trzecie Daria 

Filipiuk. W grupie gimnazjalistów 
wygrała Małgorzata Władzimiruk, 
wyprzedzając Piotra Kaździoła 
i Natalię Bożyk. 

W kategorii osób dorosłych najbardziej 
e fek towny  koszyczek  wykona ła 
Gabriela Kajka. Za nią uplasowały się: 
Anna Jóźwiak i Anna Domańska.

Laureaci odebrali nagrody związane 
t e m a t y c z n i e  z  k o n k u r s e m 
wielkanocnym, a więc koszyczki, książki 
o zdobnictwie i plecionkarstwie, wstążki 
do formowania kwiatów i gry. Atrakcją 
były występy grup śpiewaczych. 
Z o r z a  z e  S ł a w a c i n k a  S t a r e g o 
z  akompaniamentem Zdzisława 
Marczuka zaprezentowała stare pieśni 
wielkopostne, natomiast Barwinek ze 
S ty rzyńca  z  akompan iamentem 

Andrzeja Stępki zaśpiewał na wiosenną, ludową nutę. 
Zdaniem Małgorzaty Hanas, instruktora pracowni 
zdobnictwa ludowego, tegoroczne prace były jakościowo 
lepsze i artystycznie ciekawsze od ubiegłorocznych, co 
sugeruje, ze uzyskane nagrody były dopingujące. (g)
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10 marca br. kolejny raz zorganizowano w woskrzenickiej 
szkole dzień otwarty dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich 
rodziców. Miał on zaprezentować dorobek placówki 
i przybliżyć ją potencjalnym uczniom. Przedstawiciele 

samorządu serdecznie witali gości, wręczając im łapki 
i foldery z podstawowymi informacjami na temat placówki. 
Starali się też odpowiadać na pytania zadawane przez 
rodziców lub dzieci. Spotkanie zorganizowane w sali 
gimnastycznej rozpoczęła dyrektor Anna Maksymiuk, 
prezentując ofertę edukacyjną. Obecni mieli okazję zobaczyć 

i posłuchać występu małych aktorów z koła teatralnego "Mała 
Scena". Bawili oni zgromadzonych humorystycznymi 
wierszykami, a piosenki zaprezentowane przez chór szkolny 
wprowadziły słuchaczy w wiosenny nastrój. Goście mieli też 
okazję podziwiać występ małych tancerzy w pięknych 
strojach. Spodobała się polka Straussa. W programie 
spotkania przewidziano wiele atrakcji, m.in. spacer po 
szkole, gry z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, zabawy 
z chustą animacyjną i zajęcia plastyczne. Rodzice mogli 
obejrzeć sale lekcyjne, w których przedszkolaki i pierwszaki 
podejmą za ki lka miesięcy naukę, porozmawiać 
z nauczycielami oraz przekonać się na ile szkoła spełnia ich 
oczekiwania. Maluchom najbardziej podobała się sala 
najmłodszych przedszkolaków i ze smutkiem ją opuszczały. 
Wszystkie zgodnie stwierdziły, że tu jeszcze powrócą. 
Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem. Każde 
dziecko otrzymało w prezencie wiosennego zajączka, 
a rodzice foldery z ofertą edukacyjną. Impreza, oprócz 
wspólnej zabawy i miłego spędzenia wolnego czasu, 
umożliwiła integrację rodziców w myśl hasła "szkoła i rodzina 
to jedna drużyna". Wszystko wskazuje na to, że spotkanie to 
ułatwi rodzicom podjęcie decyzji o zapisaniu dziecka do tej 
placówki. Dużą część dorosłych stanowili absolwenci 
woskrzenickiej szkoły, którzy mile wspominali swoją naukę 
i podkreślali korzystne zmiany, jakie dokonały się w ciągu 
ostatnich lat. Dyrektor A. Maksymiuk dziękuje wszystkim, 
którzy włączyli się w organizację imprezy, a gościom za liczne 
przybycie. (a)

Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych

Sympatyczna przygoda przytrafiła się w marcu Sylwii 
Mielnickiej, 22- letniej studentce dietetyki z Cicibora 
Dużego. Sylwia od najmłodszych lat interesowała się 
rozwiazywaniem krzyżówek i kalamburów. Dlatego 
z zainteresowaniem obserwowała prowadzony przez 
Krzysztofa Tyńca teleturniej Koło fortuny", dopóki program 
nie zniknął z anteny. Wznowiono go jesienią ub. roku 
z nowym prowadzącym Rafałem Brzozowskim. Sylwia 
wróciła do oglądania postępów uczestników turnieju. 
Z pozycji telewidza wydaje się, ze wygranie samochodu lub 
50 tys. zł jest bajecznie proste. Wystarczy zakręcić kołem 
fortuny, zagwarantować sobie wysoką stawkę wygraną, 
a potem po dodaniu samogłosek wskazać bezbłędnie 
poszukiwane hasło i powiększyć stan konta. 

To niestety tylko teoria. Jak bardzo wyobrażenia 
obserwatora różnią się od uczestnika gry, przekonała się 
Sylwia na własnej skórze. Zachęcona radami rodziny 
wyraziła chęć udziału w teleturnieju. Po castingu 
w Warszawie, składającego się z rozwiązywania 20 zadań 
i rozmowy przed kamerą, studentka została zakwalifikowana 
do udziału w grze. Po tygodniu otrzymała zaproszenie do 
studia telewizyjnego. Tam nie było już tak łatwo, jak mogło 
wydawać się w domu. Kamery i światła wywołują nerwowość.

- W tym turnieju liczy się przysłowiowy łut szczęścia. 
Dobrze też być opanowanym i mieć szybki refleks – zdradza 
sekrety telewizyjnej kuchni Sylwia. – W trzech z pięciu rund 
szczęście mi szwankowało. Dwukrotnie wykręciłam bankruta 
i straciłam wygrane wcześniej pieniądze. Nie odgadłam też 
dwóch haseł. Powiodło mi się dopiero w finale. Po piątej 
rundzie miałam na koncie 3200 zł i tygodniowy pobyt 
w ośrodku spa na Mazurach. Potem po odgadnięciu hasła 
finałowego zdobyłam dodatkowo kopertę z 8 tys. zł. Los się 

do mnie uśmiechnął i wygrałam rywalizację hasłem 
"kradzione nie tuczy". Nie wiem jeszcze, na co przeznaczę 
wygraną. Start w "Kole fortuny" rozbudził apetyt i żyłkę 
hazardzisty. Zamierzam jeszcze wystartować w innym 
programie telewizyjnym. Kamery mnie nie peszą, a jeśli 
dopisze szczęście, może uda się raz jeszcze – dodaje 
zadowolona studentka. 

Program z jej udziałem, emitowany w telewizyjnej Dwójce 
27 marca oglądała cała rodzina. Na razie Sylwia Mielnicka 
zajmuje się nauką. Aktualnie jest studentką trzeciego roku 
dietetyki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Po 
uzyskaniu licencjatu zamierza zrobić studia magisterskie. Co 
potem? Jest jeszcze trochę czasu na podjęcie właściwej 
decyzji. (g)



Dzień otwarty szkoły, zorganizowany 7 marca br. 
w Grabanowie, stanowił okazję do odwiedzin placówki przez 

najmłodszych gości, którzy już za kilka miesięcy mogą 
zasiąść w szkolnych ławkach. Zanim to nastąpi, mogli 
przyjrzeć się zajęciom okiem obserwatora. Dzieci i rodziców 
powitała dyrektor Beata Zydlewska. Zapoznała też 
zebranych z ofertą edukacyjną szkoły. Ta zainteresowała 
szczególnie rodziców, którzy nie mieli jeszcze kontaktów 
z gronem pedagogicznym. Uczniowie klasy III wystąpili przed 
maluchami z przedstawieniem "Rzepka". Przygotowała je 
z wychowankami nauczycielka Elżbieta Osielska. Po 
udanym przedstawieniu, gorąco oklaskiwanym przez 
najmłodszych,  zaproszono gości  do zwiedzenia 

pomieszczeń szkoły. Okazały się one wielce interesujące. 
Dzieci z przyjemnością włączyły się do zajęć plastycznych, 

podczas których z pomocą rodziców oraz starszych kolegów 
wykonały wyklejankę dowolnego warzywa. Poczęstunek 
w stołówce pomógł zregenerować nadwątlone siły, co było 
przydatne w dalszej części spotkania. W sali gimnastycznej 
dzieci mogły spożytkować energię podczas zabaw przy 
muzyce. 

Z radością uczestniczyły też w zabawach ruchowych 
z chustą animacyjną. Kiedy czas pobytu w szkole dobiegł 
końca, malcy niechętnie ją opuszczali. Następne spotkanie 
nastąpi 1 września. (a)
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Szkoła Podstawowa w Grabanowie

11 marca sala gimnastyczna szkoły była miejscem zmagań 
tenisistów stołowych. Walczyli ooni o puchary dyrektora 

szkoły. Turniej zorganizowany został pod patronatem 
Powiatowego  Zrzeszenia LZS. W rywalizacji kobiet open 
zwyciężyła świetnie grająca Marzanna Przygrodzka. Na 
drugim miejscu uplasowała się Helena Waszkiewicz, a na 
trzecim Olga Przygrodzka. W klasyfikacji dziewcząt 
od 13 do 18 lat triumfatorką została Natalia Kaliszewska. 
Drugą lokatę zdobyła Martyna Ostapiuk.

W rywalizacji open mężczyzn najlepszy okazał się Antoni 
Melaniuk. Drugie miejsce uzyskał Arkadiusz Maksymiuk, 

a trzecie Tomasz Cyburt. 
W klasyfikacji chłopców od 13 do 18 lat zwyciężył Kamil 

Z i e l o n k a .  D r u g i e  m i e j s c e  p r z y p a d ł o  E m i l o w i 
Kępczyńskiemu, a trzecie Szymonowi Cyburtowi. Zwięzcy 
otrzymali puchary, dyplomy i przewodnik turystyczny "Szlak 
rowerowy. Śladami nadbużańskich tajemnic“ ufundowany 

przez prezesa struktur powiatowych LZS Arkadiusza 
Maksymiuka. Gratulujemy najlepszym zawodnikom 
i zachęcamy do udziału w kolejnych rozgrywkach. (a) 
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Pracownia pieśni i tańca GOK ze Swór organizuje po raz 
trzeci otwarty konkurs tańca "Folkowe Impresje". W tym roku 
hasłem przewodnim ma być cytat z narodowej epopei 
"Poloneza czas zacząć". Organizator imprezy łączy z nią 
kilka celów. Ma ona przede wszystkim rozbudzać 
zainteresowania tańcem, w szczególności folkowym;  
popularyzować zorganizowane formy taneczne; inspirować 
chęć podnoszenia poziomu artystycznego i doskonalenia 
umiejętności poprzez wzbudzanie zdrowej rywalizacji; 
kultywować tradycje ludowe związane z tańcem i muzyką.

Organizowany w Sworach konkurs ma charakter 
otwarty. Jego uczestnikami mogą być tancerze i zespoły, 
działający w ruchu amatorskim ruchu przy instytucjach 
kultury i oświaty oraz niezrzeszeni. 

Wyróżnia się następujące kategorie wiekowe 
uczestników: 

6-10 lat (roczniki 2008 - 2012),

11-15 lat (roczniki 2003 - 2007), 

powyżej 15 lat (od rocznika 2002)

oraz podział ze względu na liczbę tancerzy:

solo lub duet,

miniformacja (do 6 osób),

formacja (powyżej 6 osób).

W przypadku miniformacji i formacji przynależność do 
grupy wiekowej zależy od wieku 2/3 członków zespołu. 
W przypadku duetów o przynależności do danej kategorii 
wiekowej decyduje wiek osoby starszej w parze. Udział 
w jednej z kategorii nie wyklucza uczestnika ze startu 
w pozostałych (np. udział w kategorii solo lub duet nie 
uniemożliwia danemu tancerzowi startu w kategoriach 
miniformacja czy formacja).

Z okazj i  og łoszenia w naszym powiecie Roku 
Niepodległości, organizator trzeciej edycji zachęca do 
wzięcia udziału w dodatkowej prezentacji konkursowej – 
"Poloneza czas zacząć". Będzie ona podlegała oddzielnej 
ocenie komisji artystycznej. W ramach prezentacji można 
przedstawić zarówno taniec narodowy - polonez, jak również 
tańce chodzone w formie tradycyjnych opracowań 
scenicznych, a także nowatorskich choreografiach, dla 
których folklor stanowi jedynie inspirację. Czas trwania 

układu tanecznego nie może przekroczyć 6 min. Wymagane 
jest wypełnienie odrębnej karty zgłoszenia.

Aby wziąć udział w konkursie uczestnicy powinni:. 
- dostarczyć do 7 maja adres organizatora poprawnie 
wypełnionej karty zgłoszenia (osobiście, pocztą, faxem lub 
drogą mailową), co jednoznaczne jest z akceptacją 
regulaminu III otwartego konkursu tańca folkowego "Folkowe 
Impresje". Każda prezentacja powinna być zgłoszona na 
oddzielnej karcie z załączoną listą uczestników;

- posiadać ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu 
potwierdzającego wiek wszystkich uczestników konkursu ;

- zaprezentować 1 taniec folkowy (czerpiący z muzyki i tańca 
ludowego, inspirowany tradycją regionu lub narodu, lecz 
przedstawiony w uwspółcześnionej formie, wykorzystujący 
dowolne techniki taneczne) trwający nie więcej niż 10 minut;

- w konkursie nie mogą być prezentowane układy taneczne 
z poprzednich edycji;

- uczestnicy występują przy akompaniamencie na żywo lub 
nagraniu własnym, przywożąc ze sobą podkład muzyczny na 
nośniku pamięci USB z dołączonym odpowiednim opisem: 
imię i nazwisko wykonawcy lub nazwa zespołu, nazwa 
instytucji delegującej, tytuł choreografii, czas nagrania.

Kryteria oceny

Komisja artystyczna wyłoni laureatów w poszczególnych 
kategoriach wiekowych, ze względu na liczbę występujących 
osób oraz prezentacji dodatkowej – "Poloneza czas zacząć", 
biorąc pod uwagę:

- oryginalność pomysłu choreograficznego;

- rytmiczność i technikę tańca;

- dobór repertuaru (dostosowanie do wieku i możliwości 
wykonawczych tancerzy);

- dobór kostiumów do choreografii;

- ogólny wyraz artystyczny.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian kategorii 
konkursowych w zależności od ilości zgłoszeń oraz innych 
zmian w regulaminie.

Przewidywane nagrody:

regulaminowe: statuetki oraz nagrody finansowe za zajęcie 
I, II i III miejsca we wszystkich kategoriach, a także 
prezentacji dodatkowej - "Poloneza czas zacząć", dyplomy 
dla wszystkich uczestników konkursu.

Konkurs rozpocznie się 20 maja b r. o godz. 11:30 w hali 
sportowej w Sworach, przy ul. Szkolnej 34 b.

Rejestracja uczestników oraz konsultacje z akustykiem 
rozpoczną się od godz. 9:30 (podkład muzyczny należy 
dostarczyć do godz. 11);

Próba parkietu możliwa jest po wcześniejszym uzgodnieniu 
z organizatorem;

Koszty przejazdu oraz ubezpieczenia pokrywa instytucja 
delegująca lub uczestnicy we własnym zakresie;

Organizator zapewnia: sprzęt nagłaśniający oraz opiekę 
medyczną.  Zainteresowani mogą kontaktować się z Klubem 
kultury GOK w Sworach, ul. Kościelna 5, 21-500 Biała 
Podlaska, tel./fax 083 343 53 27, 516 200 803 lub 516 200 
809, e-mail: klubswory-gok@o2.pl (x)
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Od lat w sworskiej szkole hucznie świętuje się nadejście 
wiosny. W tym roku obchody trwały dwa dni. Powitanie 
wiosny rozpoczęto 20 marca od przeczytania opowiadania 

"Marzanna" Renaty Piątkowskiej. Potem uczniowie wzięli 
udział w licznych konkursach i mogli zaprezentować 
różnorodne talenty. Zadaniem przedszkolaków i dzieci z klas: 
1, 3a, 3b było zaprojektowanie: sukienki, kapelusza i bukietu 
pani Wiosny. Prace były wykonywane w szkole, według 
pomysłów uczniów. Projekty były przemyślane, ciekawe 
i wyjątkowo starannie wykonane. Komisja konkursowa 
wyróżniła prace następujących autorów: Tobiasza Hoduna 
z PP Weroniki Jaszczuk z PP Zuzanny Melaniuk z kl.03-4, 5, 6, 

Magdaleny Matusiewicz z kl. 1, Emilii Olszewskiej z kl.3a, 
Macieja Piotrowicza z kl.3b. Efektowne prace stworzyły 
barwną, wiosenną galerię. 

Kolejnym konkursem, w którym mogli wziąć udział 

wszyscy uczniowie, było zaprojektowanie i wykonanie stroju 
pani lub pana Wiosny. Autorzy projektów prezentowali strój 
na sobie. Tym razem do pomocy najmłodszym uczestnikom 
rywalizacji mogli włączyć się rodzice. Dzieci w stroju Wiosny 
były kolorowe, wesołe i jak przystało na tę porę roku zielone. 
Komisja konkursowa wyróżniła projekty następujących 
uczniów: Macieja Gromadzkiego z PP Adama Sawczuka 3-4, 

z PP Weronki Jaszczuk z PP Zuzanny Melaniuk z kl.03-4, 5, 6, 

Filipa Dmitrowicza z kl.0 Mileny Sawczuk kl.0 Wiktorii 6, 6,

Olesiejuk kl.0 Michaliny Hodun z kl.0 Mai Matusiewicz 6, 6, 

z kl.06. 

Trzecim i najważniejszym wiosennym konkursem był 
"Mam talent". Uczestnicy, którzy zgłosili się do rywalizacji, 
musieli przejść wstępne eliminacje zorganizowane 14 marca. 
Najciekawsze występy można było obejrzeć 20 marca. 
Oceniało je następujące jury: dyrektor Gustaw Jakimiuk, 
Barbara Konkol, Monika Kiryluk i Violetta Więckowska. 
Uczestnicy występowali w dwóch kategoriach wiekowych 
i prezentowali różnorodne umiejętności oraz talenty (gra na: 
gitarze, skrzypcach, flecie, keyboardzie; śpiew; akrobatyka; 
żonglerka piłką nożną; fotografia). Każdy występ był 
komentowany przez członków jury. Uczestnicy prezentowali 
wysoki poziom umiejętności. Usłyszeli wiele miłych 
i pochlebnych słów na swój temat. Po trudnych obradach 
komisja wyłoniła zwycięzców: 

W kategorii klas młodszych: 1 miejsce zdobyła Weronika 
Jaszczuk, 2 miejsce Julia Stachura, 3 miejsce Justyna 
Ryszkowska. Wyróżnienie: Dawid Jaszczuk i Urszula 
Melaniuk.  W kategorii klas starszych: 1 miejsce zdobyli 
Karolina Sawczuk i Kacper Panasiuk, 2 miejsce 
Aleksandra Struk i Oliwia Kwiatkowska, 3 miejsce 
Wiktoria Szupiluk i Weronika Treska. Wyróżniena: 
Martyna Werbińska i Paulina Jaskólska. W trakcie 
konkursu widzowie podziwiali występy, aby potem wybrać 
swojego faworyta i zagłosować na niego w kategorii nagroda 
publiczności. Po podliczeniu głosów okazało się, 
że najwięcej głosów zdobyła Weronika Treska z kl. 7. 
Wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym należą się słowa 
uznania. Oby dalej rozwijali swoje talenty i odkrywali nowe 
pasje i zainteresowania. Być może za rok społeczność 
szkolna spotka się z nimi na wiosennych występach. 

Następnego dnia, czyli 21 marca w barwnym korowodzie 
z gaikami uczniowie przemaszerowali ulicą Szkolną 
w kierunku zbiornika wodnego o nazwie Łużyk, aby tam 
pożegnać się z Marzanną. Celem pochodu było przegonienie 

zimy, by w końcu mogła zawitać wiosna nie został osiągnięty, 
ponieważ do końca tygodnia na polach nadal leżał śnieg, 
a temperatury powietrza utrzymywały się poniżej zera. Być 
może zimie jest z nami dobrze i jeszcze chwilę z nami 
pobędzie. Mamy nadzieję, że wiosna jest już blisko, bardzo 
za nią tęsknimy…. bo to najpiękniejsza pora roku. 
Organizatorami tegorocznej zabawnej i radosnej imprezy 
były: Joanna Grochowska, Aneta Maksimiuk, Renata 
Tarasiuk i Iwona Gałamaga. (a)

Szkoła Podstawowa w Sworach
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21 marca to data rozpoczęcia kalendarzowej wiosny. 
I choć za oknem było całkiem zimowo, to w woskrzenickiej 

szkole panował wiosenny nastrój. Dzieci 
postanowiły przywołać wiosnę i spędzić ten 
dzień w wyjątkowy sposób. Władzę w szkole 
przejęli uczniowie klasy siódmej, wcielając 
się w role nauczycieli i doświadczając trudu 
nauczania. Młodszym kolegom spodobali się 
nowi pedagodzy. Ustaloną tradycją tego dnia 
jest wiosenny turniej klas, organizowany 
i prowadzony przez samorząd uczniowski. 
Miał on za zadanie sprawdzić wiedzę 
o wiośnie, doskonalić sprawności umysłowe, 
manualne i ruchowe, a także wdrażać do 
współdziałania w zespole. Tegorocznym 
hasłem i motywem przewodnim były "Motyle". 
Każda klasa przygotowała hasło witające 
wiosnę, wiersz, piosenkę, strój wiosenny oraz 
oryginalny plakat. Odbył się też konkurs na 
najładniejszą Marzannę oraz zawody mądrej 
g łowy poprzedzone pokazem mody 
wiosennej. W zmaganiach umysłowych 
uczniowie rozwiązywali zagadki i odpowiadali 
na pytania konkursowe. Wiele radości 
dostarczyły potyczki matematyczno - 
przyrodnicze. Uczniowie mogli też wziąć 

udział w internetowych zadaniach wiosennych online, które 
dotyczyły bezpiecznego korzystania z internetu i portali 
społecznościowych. Jednak nie tylko one wypełniały czas 
zabawy, ale również rozgrywki sportowe i zadania 
zręcznościowe.  Do walki zagrzewali koledzy z młodszych 
klas. Finałową konkurencją był quiz dotyczący znajomości 
zasad dobrego wychowania. Oprawę muzyczną imprezy 
zapewnił pan Chwedoruk, tato uczennicy klasy VI, który grał 
na keyboardzie. W nagrodę za zaangażowanie i udział 
w powitaniu wiosny każda klasa otrzymała dyplom i słodkie 
kolorowe upominki.

Młodsi uczniowie witali wiosnę podczas spotkań z kulturą. 
22 marca uczniowie klas 0 - III uczestniczyli w lekcji 
bibliotecznej w Bibliotece Multimedialnej w Białej Podlaskiej, 
słuchając opowiadania "Razem raźniej". Wprowadziło ono 
dzieci w atmosferę zbliżających się Świąt Wielkanocnych. 
Po swobodnych wypowiedziach, dotyczących tradycji 
wielkanocnych, uczniowie mieli okazję szukać na terenie 
biblioteki schowanych jajek zawierających zagadki związane 
z wiosną i świętami. 

Po rozwiązaniu ich dzieci bawiły się, poszukując wyrazów 

i zwrotów związanych z obecną porą roku rozpoczy-
nających się wyznaczoną literą alfabetu. 

Nie zabrakło również pracy plastycznej, podczas której 
uczniowie odrysowywali i wycinali zajączki wielkanocne. 

Tego dnia uczestnicy wycieczki odwiedzili także redakcję 
"Słowa Podlasia". Podczas spotkania z pracownikami 
gazety, potencjalni przyszli czytelnicy poznali tajniki pracy 
dziennikarskiej, grafików komputerowych oraz etapy 
powstawania kolejnych numerów pisma. Nie był to koniec 
atrakcji w tym dniu. Końcowym punktem wiosennej 
wyprawy były odwiedziny w Galerii Podlaskiej, gdzie młodzi 
odbiorcy sztuki obejrzeli wystawę "Obiekty'. Niemałe 
zdziwienie na twarzach wywołały prace powstałe z zużytej 
garderoby. Z dużym zaciekawieniem dzieci obejrzały całą 
wystawę, wyrażając głośno i spontanicznie swoje 
emocje.22 marca dzień pełen atrakcji i przeżyć 
estetycznych na pewno na długo zostanie w pamięci 
i zmotywuje do następnych odwiedzin w ośrodkach kultury 
za rok. (a)

Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych
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21 marca br. społeczność szkolna oraz przedszkolna 
zebrała się, aby uroczyście powitać pierwszy dzień 
kalendarzowej wiosny. Okolicznościową akademię 
przygotował samorząd szkolny pod kierunkiem nauczycielki 
języka angielskiego Izabeli Głowackiej. 

W słynnym "dniu wagarowicza" nie obyło się od 
efektownych zabaw, przedstawień oraz konkurencji 
sportowych, adresowanych specjalnie do uczniów.

W związku  z  nadchodzącą  Wie lkanocą 
zorganizowano edukacyjne turnieje między-
kul turowe, nawiązujące do obrzędowości. 
W programie dnia znalazły się m.in. międzyklasowy 
konkurs plastyczny "Dyed Eggs", polegający na 
malowaniu wielkiej pisanki na wspólnym arkuszu 
papieru. Uczniowie wykazali się niezwykłą 
pomysłowością oraz kreatywnością w tworzeniu 
wielkanocnego arcydzieła. Pięknie udekorowanie 
pisanki znalazły się na honorowym miejscu, zdobiąc 
halę sportową i nadając uroczystości świąteczny 
nastrój. 

Uczniowie z niecierpliwością oczekiwali zabawy 
" E a s t e r  E g g  H u n t " ,  c z y l i  p o s z u k i w a n i a 
czekoladowych jajeczek. Najmłodsi otrzymali listę 
ze wskazówkami, gdzie można odnaleźć schowane 
jajeczka. Sprytnie wprowadzono tutaj metodę nauki 
poprzez zabawę, mobilizując uczniów do ćwiczenia czytania 
ze zrozumieniem. Rozbudzono tym samym w dzieciach 

pasję do nauki, kojarząc ją z czymś "fajnym", czyli z rozrywką 
i dobrą zabawą. 

Ciekawostką było to, iż klasy 4-7 miały mapę z instrukcjami 
w języku angielskim. Uczniowie z wiklinowymi koszyczkami 

w rękach, z wielkim zaangażowaniem wykonywali 
zaplanowaną misję, pokonując przy tym barierę językową. 
Dodatkowym elementem zabawy było odszukanie 
wszystkich, ukrytych wyrazów, składających się na polskie 
przysłowie ludowe związane z wiosną. Zabawie 
towarzyszyło mnóstwo emocji oraz zdrowa rywalizacja. Nad 
poprawnością wykonywania zadań czuwała szkolna komisja 
z przewodniczącą dyrektor Barbarą Kociubińską - Kozą.

Kolejna atrakcja dnia to szkolne kalambury, w których 
nauczyciele gestem przedstawiali uczniom terminy wiosenne 
lub symbole wielkanocne. Zademonstrowano żywą lekcję 
przyrody i stworzono okazję, aby wykazać się kreatywnym 
myśleniem. Zarówno przedstawienie zagadek, jak i odga-
dywanie haseł okazało się nie lada wyzwaniem.

Znaczącym wydarzeniem było ukazanie swoich 
zainteresowań czy pasji w konkursie "Szkolny mam talent". 
Uzdolnieni uczniowie pokonali nieśmiałość i zaprezentowali 
swoje umiejętności plastyczne, muzyczne, taneczne, 
aktorskie oraz sportowe. Gromkie brawa otrzymały dzieci 
przedszkolne za występ wokalno-taneczny w języku 
angielskim pod opieką Michaliny Gdela. Punktem 

kulminacyjnym uroczystości szkolnej był festiwal "Spring 
Fashion Show", czyli wiosenna rewia mody. Każdy uczestnik 

zabawy mógł pochwalić się swoim 
oryginalnym przebraniem oraz poczuć 
atmosferę zbliżającej się wiosny. 
Prezentacje strojów zakończyły się 
wyborami miss i mistera wiosny. 
W  t y m  s z c z e g ó l n y m  d n i u 
zorganizowano również zawody 
sportowe pod kierunkiem nauczyciela 
wychowania fizycznego. Uczniowie 
z wielkim zapałem uczestniczyli 
w różnorodnych konkurencjach. 
N a j w i ę c e j  r a d o ś c i  w n i o s ł o 
przenoszenie do celu jajka na łyżce 
kuchennej. Radosnej atmosferze 
towarzyszył uśmiech na twarzach 
wszystkich obecnych. Zwieńczeniem 
uroczystości był słodki poczęstunek 
dla uczniów w postaci czekoladowych 
jajeczek. Należycie z muzyką w tle 

przywitano Panią Wiosnę organizując paradę wiosenną 
"barwny przemarsz" uczniów, nauczycieli i pracowników 
szkoły. Zbudzono do życia przyrodę wesołym chóralny 
okrzykiem "witaj wiosno!!!". (a)

Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym
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Z Januszem Maleńczukiem, wokalistą ze Sławacinka 
Starego rozmawia Istvan Grabowski

Wystąpiłeś z recitalem podczas gminnych obchodów 
Dnia Kobiet, wzbudzając szczery podziw słuchaczek. 
Nieco wcześniej z okazji Walentynek dałeś w sali BCK 
koncert z grupą Silk. Dlaczego wybrałeś szlagiery 
Stinga?

- Po prostu bardzo lubię jego piosenki. Jest w nich 
coś zmysłowego. Nie ma problemów technicznych 
z opanowaniem repertuaru, ani zahamowań psychicznych. 
Lista moich faworytów jest znacznie dłuższa. Próbowałem 
już śpiewać przeboje: Briana Adamsa, Michaela Boltona, 
Freddiego Mercury, Gary'ego Moora, Lionela Richie, Roda 
Stewarta, Georga Michaela, a nawet Louisa Armstronga. Nie 
porywałem się tylko na piosenki Michaela Jacksona, bo to nie 
moja skala.

Czy muzyka była twoim przeznaczeniem?
- Sądzę, że tak. Wychowałem się w muzykalnej rodzinie, 

gdzie wszystkich ciągnęło do grania i śpiewania. Brat Andrzej 
gra na gitarze, a siostra Justyna oraz dwóch braci Rafał 
i Leszek śpiewają na różnych imprezach. Ja sam utrzymuję 
się z muzyki i bardzo jestem z tego zadowolony. To duża 
frajda robić coś, co naprawdę się kocha.

Pamiętasz swój pierwszy występ?
- Miałem zaledwie 18 lat, kiedy zaśpiewałem na weselu 

znajomego. Umiałem zaledwie dwa utwory, ale już wtedy 
miałem wrażenie, że ciąg dalszy nastąpi.

Przypomnij może czytelnikom swoją edukację.
- W Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2 zdobyłem 

kwalifikacje ślusarza- mechanika. Potem było Technikum 
Rolnicze w Leśnej Podlaskiej i Studium Informatyczne przy 
bialskim ZSZ nr 1. Gdzieś po drodze zacząłem grać na 
perkusji i śpiewać. To skłoniło mnie do studiów w gdańskiej 
Akademii Muzycznej na wydziale jazzu (specjalność 
perkusja jazzowa). Uczelnię ukończyłem z tytułem 
licencjata. W trakcie studiów miałem interesujący epizod. 
Zaangażowano mnie do musicalu "Grease" w Teatrze 
Muzycznym w Gdyni.

Sporo zawdzięczasz Irkowi Parafiniukowi.
- Dostrzegł mnie kiedyś śpiewającego na Placu Wolności 

i zaproponował próby w prowadzonym przez siebie 
zespole Chwilka. Okazały się one bardzo przydatne 
w poszerzeniu moich horyzontów muzycznych. Pod okiem 
Irka dużo się nauczyłem. To za jego sprawą wystąpiłem na 
Festiwalu Piosenki Angielskiej w sierpniu 2002 r. Na 

dziedzińcu Zamku Piastów Śląskich wykonałem własną 
wersję wielkiego przeboju Michaela Boltona "Kiedy 
mężczyzna kocha kobietę" i zdobyłem Grand Prix. Potem 
w ślad za tym w październiku tegoż roku wystąpiłem 
w telewizyjnej "Szansie na sukces". Śpiewałem w programie 
poświęconym Brathankom i wygrałem ten konkurs, dzięki 
czemu mogłem w czerwcu następnego roku zaśpiewać 
wraz z innymi laureatami "Szansy" na galowym koncercie 
w warszawskiej Sali Kongresowej. Potem jeszcze 
próbowałem sił w drugiej edycji "Idola" i telewizyjnej "Szansie 
na sukces" z piosenkami Staśka Wielanka. Już wtedy 
podobało mi się penetrowanie różnych stylów.

Równo dziesięć lat temu twoje nazwisko pojawiło się 
na pierwszych stronach gazet. Zdecydował o tym udział 
w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie. Jak 
doszło do tak spektakularnego występu?

- Piosenkę "Jesteś częścią mnie" zaśpiewałem z kraśnicką 
formacją muzyczną For Teens. Bursztynowego Słowika 
sprzątnęła nam popularna grupa Pectus. Głosami 
telewidzów zajęliśmy w Sopocie drugie miejsce. Zespół 
poznałem przypadkiem za sprawą Janka Kondraka 
z Lubelskiej Federacji Bardów. Paranormalni, bo tak się 
wtedy nazywali, stracili solistę i szukali nowego. Początkowo 
kontaktowaliśmy się korespondencyjnie. Potem podjęliśmy 
próby i mieliśmy szumne plany. Nasza festiwalowa piosenka 
trafiła do serialu "Barwy szczęścia" i była emitowana 
w najpopularniejszych stacjach radiowych. Nakręciliśmy dwa 
teledyski, nagraliśmy sesję nagraniową płyty, która różnym 
splotem okoliczności nigdy się nie ukazała. Na internetowym 
kanale You Tube krąży nasz udany koncert oraz kilka 
nagranych wtedy piosenek m.in. "Głaz i lód", "Miłosny 
dramat", "Moja Milady". Wydawało się, że ogólnopolski 
sukces mamy w zasięgu ręki, a jednak grupa się rozpadła.

Związałeś się za to z innym zespołem Silk, z którym 
grasz i śpiewasz do dziś.

- Z pianistą Krzysztofem Chromińskim znaliśmy się dużo 
wcześniej. Tworzyliśmy nawet okazjonalny duet, poszerzany 
w zależności od potrzeb koncertowych o innych 
instrumentalistów. Teraz ja śpiewam i gram na bębnach, na 
gitarze mój brat Andrzej, a na saksofonie bialczanin 
Tomek Rogalski. Skład uzupełniają muzycy siedleccy ze 
wspomnianym Krzysztofem Chromińskim i basistą Markiem 
Matwiejczykiem. Specjalizujemy się w coverach znanych 
wykonawców. Pierwszy program, zarejestrowany na płycie 
DVD, dotyczył największych szlagierów grypy Queen. Potem 
zrobiliśmy program dedykowany wielkiemu gitarzyście 
Gary'emu Moore'owi. Jego bluesowe kawałki zagraliśmy 
podczas ósmej edycji Biała Blues Festival w kwietniu 2015 r. 
Obecnie przygotowaliśmy program z kolekcją przebojów 
Stinga.

Wspomniałeś o licznych występach. W jakiej roli 
można cię usłyszeć?

- Dobrze się czuję na imprezach kameralnych, jak i ple-
nerowych. Często śpiewam solo na eventach i imprezach 
zamkniętych, występuję w akustycznym duecie z bratem 
Andrzejem, ponad 20 lat udzielam się muzycznie z grupą 
Passat, a obecnie z Silkiem. Repertuar mam ogromny od 
piosenek Zenka Martyniuka i grupy Weekend po hity 
Czerwone Gitary, Czesława Niemena i Roda Stewarta. Nie 
boję się trudnych wyzwań. Warto zaznaczyć, że moje 
koncerty odbywają się nie tylko na Podlasiu.
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Mnóstwo pozytywnych wrażeń miały dzieci, które 
w towarzystwie rodziców odwiedziły szkołę w dniu otwartym 
15 marca. Przygotowane dla nich atrakcje zaprezentowano 
w godzinach popołudniowych, między godz. 16 a 18. 
Zaplanowano szereg ciekawych występów, wystawy, 
projekcje multimedialne oraz gry i zabawy. Przybyłych licznie 
gości przywitał dyrektor Jacek Kisiel oraz przedstawiciele 
samorządu uczniowskiego. Każdemu wręczono program 

dnia otwartego wraz 
z ofertą szkoły.  Na 
dzieci czekało wiele 
atrakcji. Goście mogli 
zw iedzać pomiesz-
czenia i oglądać piękne 
p r a c e  p l a s t y c z n e , 
uczestniczyć w warszta-
tach tkackich prowadzo-
n y c h  p r z e z  p a n i e 
z zespołu obrzędowo - 
śpiewaczego z Hruda, 

a także posłuchać urokliwych pieśni ludowych w wykonaniu 
tegoż zespołu. Talentem i zdolnościami mogły pochwalić się 
również dzieci. Zaprezentowały umiejętności zdobyte na 
zajęciach dodatkowych oferowanych przez szkołę. Były to 
zajęcia sportowo - rekreacyjne grupy Hop Sa Sa oraz pokaz 
taneczny z grupą artystyczną Dance Fun. Zainteresowaniem 
cieszył się również występ artystyczny chóru szkoły, 
przygotowany pod kierunkiem Katarzyny Nowosadzkiej. 
Zwiedzający mogli zapoznać się także z bogatą już historią 
szkoły, skrupulatnie gromadzoną przez lata w szkolnych 
kronikach. Kolejnym punktem było zwiedzanie sal i pracowni, 
wyposażonych w sprzęt multimedialny i sportowy, jak 
również bogato zaopatrzonych w pomoce edukacyjne 
klasopracowni edukacj i  wczesnoszkolnej,  punktu 
przedszkolnego i oddziału przedszkolnego. Zainteresowani 
mogli również zapoznać się z działalnością biblioteki, 

pedagoga, logopedy, stołówki szkolnej czy świetlicy. 
Przygotowane zostały również pokazy promujące nowe 

zajęcia sportowe dotyczące sztuk walki. Dzień otwarty szkoły 
był okazją do spotkania się z nauczycielami uczącymi 
poszczególnych przedmiotów, do pokazania gościom 
panującego w szkole klimatu życzliwości i otwartości. Grono 

pedagogiczne ma nadzieję, że główne założenie 
przedsięwzięcia spełniło oczekiwania przybyłych i z wieloma 
z nich spotka się za kilka w nowym roku szkolnym. Zatem do 
zobaczenia we wrześniu. (a)

Szkoła Podstawowa w Hrudzie

Z satysfakcją odnotować należy fakt, że starania 
nauczycieli wf ze szkół naszej gminy przynoszą wymierne 

i pozytywne efekty. Młodzież szkolna odnosi znaczące 
sukcesy na tylko w zawodach szczebla powiatowego 
i rejonowego w różnych dyscyplinach sportowych. 21 marca 
br. hala sportowa SP w Rossoszu była miejscem zaciętych 
bojów. Rozgrywano tam finał powiatu bialskiego dziewcząt 

i chłopców w indywidualnym tenisie stołowym. Rozgrywki 
odbyły się w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnych, 

organizowanych przez BSZS. 
Mecze rozgrywane były systemem 
radzieckim do trzech wygranych 
setów. Dobrze poradzili sobie w nich 
zawodnicy z naszej gminy. W turnieju 
dziewcząt Natalia Kaliszewska z PG 
w Ciciborze Dużym zajęła drugą 
lokatę i awansowała do rozgrywek 
rejonowych, Karolina Semeniuk ze 
SP w Woskrzenicach Dużych 
zdobyła trzecie miejsce, a Julia 
Martyniuk ze SP w Sworach miejsce 
czwarte. W rozgrywkach chłopców 
drugie miejsce i awans do turnieju 
re jonowego wywalczy ł  Kamil 
L i n i e w i c z  z e  S P w  S i t n i k u , 
z a ś  J a k u b  S a w c z u k  z e  S P 
w Woskrzenicach Dużych uplasował 

się na trzeciej pozycji. Warto podkreślić, że do osiągnięcia 
wysokiej formy sportowej, umożliwiającej start w zawodach 
uczniowie doszli drogą żmudnych treningów w szkołach. 
Pozycje uzyskane w igrzyskach powiatowych przekonują, 
że nie był to czas stracony. (g)

Sportowe emocje w Rossoszu
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21 marca - pierwszy dzień kalendarzowej wiosny w szkole 
nie może być zwykły, prozaiczny, podobny do pozostałych 
dni. Historia szkolna, także w Styrzyńcu bogata jest 
w wydarzenia związane z tym dniem. Nie wszystkich 
wspomnień o pierwszym dniu wiosny można słuchać ze 
spokojem. Niektóre jeżą włos na głowie i skórę na grzbiecie 
przyprawiają o mrowienie. Ale o tym cicho, sza. 

W tym roku wszyscy (świadomi tradycji związanych z po-
witaniem wiosny) chcieli, aby ten dzień był niezapomniany, 
natomiast dorośli proponowali, żeby ten dzień był 
równocześnie bezpieczny. Samorząd uczniowski 
w uzgodnieniu z dyrektorem Bogumiłą Chodun i opiekunem 
Mirosławą Danilewicz postanowił, że środowisko szkolne 
i przedszkolne powita wiosnę zdrowo i kolorowo. Ponieważ 
głównym inicjatorem wydarzeń planowanych na 21 marca był 

samorząd uczniowski, to on też był odpowiedzialny za 
współpracę z wychowawcami poszczególnych klas, 
organizację i realizację przedsięwzięcia. Ciekawych 
pomysłów nie zabrakło. Każda z grup przyszła tego dnia do 
szkoły przebrana w strój nawiązujący do owocu, jaki podczas 
spotkania mieli przedstawić. Chodziło o owoc godny uwagi 

ze względu na różne, zwłaszcza zdrowotne właściwości.
Dzieci z punktu przedszkolnego przedstawiły jabłko. 

Przedszkolaki z oddziału przedszkolnego w zabawnym 
montażu słowno-muzycznym opowiedziały o walorach 
banana. Uczniowie klasy pierwszej zachęcały do jedzenia 
niezwykle zdrowych gruszek. Klasa druga i trzecia polecały 
walory smakowe, odżywcze i zdrowotne ananasa. Klasa 

czwarta i piąta przekonywały za pomocą zgromadzonych 
faktów, że bardzo ważne w naszej diecie są truskawki, zaś 
klasa szósta i siódma przygotowały wspólnie efektowny 
plakat i prezentację multimedialną na temat szerokiej gamy 
korzyści wypływających z jedzenia pomarańczy. 

Po uzyskaniu podbudowy teoretycznej na temat wyższości 
potraw owocowych nad innymi produktami spożywczymi, 
miała miejsce wspólna degustacja wspomnianych owoców. 

Z obserwacji wynika, że uczestnicy 
spotkania zostali przekonani do 
w z b o g a c a n i a  c o d z i e n n e g o 
jadłospisu owocami, bo tace 
i talerze zostały opróżnione do 
czysta. 

Powitaliśmy wiosnę inaczej niż 
zwyk le ,  c zy l i  bezp ieczn ie , 
n ie typowo,  lekko,  ko lorowo 
i zdrowo. Nauczyciele, witając 
radosną porę roku, po owocowym 
spotkaniu miel i  b łogie miny 
i wykazywali się łagodnością oraz 
tolerancją niespotykaną w innym 
c z a s i e .  N i e  b y ł o  o s t r e g o 
odpy t ywan ia  z  po leconych 
uczniom zadań, ani jedynek 
w dzienniku. W tym roku zgodnie 

postanowiono nie stosować przemocy fizycznej wobec 
Marzanny, tradycyjnego symbolu odchodzącej zimy. Toteż 
nie paliliśmy jej i nie topiliśmy, także ze względu na wysoką 
świadomość ekologiczną, o którą w Styrzyńcu staramy się 
stale dbać. B.CH.                                                                                                                       

Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu



13 marca br. społeczność szkolna z Ortela Książęcego 
uczestniczyła z rodzicami w wielopokoleniowych 
warsztatach plastycznych, łączących dzieci i dorosłych. 

Pomysłodawczyniami zajęć z wicia palm wielkanocnych 
były: Anna Gryta i Ewa Szendel, zaś motywacją  
sentyment do tradycji, łączącej pokolenia. Przedszkolaki 
i uczniowie wszystkich klas, pracowali pod okiem: Krystyny 
Raczyńskiej z pracowni kulinariów regionalnych 
w Perkowicach oraz Anny Bandzerewicz z pracowni 

obrzędowości i gwary w Dokudowie. Obie panie poświęciły 
dużo czasu, aby nauczyć warsztatowiczów wykonywania 
z bibuły efektownych kwiatów wiosennych: krokusów, 

stokrotek i różyczek. Towarzyszyła 
im twórcza atmosfera. Uczniowie 
p r a c o w a l i  w  t o w a r z y s t w i e 
zielonych gałązek bukszpanu, 
suszonych traw i wierzbowych 
bazi. Każdy miał inne zadanie do 
wykonania.  Stars i  pomagal i 
młodszym. Powstały unikatowe, 
niepowtarzalne palmy wykonane 
metodą tradycyjną. Praca okazała 
się bardzo owocna, gdyż palma 
w y k o n a n a  p r z e z  K a r o l i n ę 
Mikiciuk z klasy IV zdobyła drugie 
miejsce w konkursie GOK, a palma 
w y k o n a n a  p r z e z  R o k s a n ę 
K l e w e k ,  m a m ę  j e d n e g o 
z przedszkolaków, miejsce trzecie. 
Symbo l  N iedz ie l i  Pa lmowej 

wykonany przez dzieci z punktu przedszkolnego brał udział 
w piątym Powiatowym Przeglądzie Tradycji Wielkanocnych 
w Sosnówce. Instruktorki  opowiedziały również 
o zwyczajach związanych z palmą wielkanocną. Dzieci 
zainteresowała wiadomość, że ich prababcie używały 
wierzbowych bazi do leczenia gardła. (a)

23 marca br. w szkole miało miejsce uroczyste powitanie 
wiosny, która w tym roku nieco się spóźniła. Przyjazna 
atmosfera imprezy sprzyjała podjęciu (w ramach dnia 
otwartego szkoły) 3, 4 i 6 - latków, którzy w przyszłym roku 
będą uczęszczać do punktu przedszkolnego i klasy 
pierwszej. Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny upłynął 
w szkole pod znakiem Dnia Odkrywania Talentów. Można 
było podziwiać pasje i zainteresowania niektórych kolegów 
i koleżanek, gotowych pokazać, co potrafią przed szerokim 

audytorium. Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny od 
wieków miał dla ludzi ogromne znaczenie. Ziemia znowu 
obdarowywała ich swoimi plonami. Przyroda budziła się do 
życia, a świat stawał się coraz piękniejszy i bardziej 
przyjazny człowiekowi. Wiosna jest też tradycyjnie 
inspiracją do twórczych pomysłów.

Zgodnie z tradycją uczniowie przebrani w barwne stroje, 

zaprezentowali przygotowane na tę okazję: tańce, wiersze, 
układy sportowe oraz piosenki. Przy tej okazji ujawniły się 
szczególne talenty taneczne. Dodatkowo zorganizowano 
wystawę prac plastycznych najbardziej uzdolnionych: 
fotografie, rysunki i szkice. Część artystyczną zakończyły 
życzenia świąteczne złożone przez dyrekcję uczniom, 
rodzicom i nauczycielom.

Maluchy odwiedzające szkołę obejrzały występy, 
a następnie udały się do sal, gdzie czekał na nich słodki 

poczęstunek oraz przygotowane upominki. Mogły się także 
pobawić z przedszkolakami. Po spotkaniu nadarzyła się 
sposobność rozmowy z nauczycielami i pedagogiem 
szkolnym. Przyszli uczniowie mogli zwiedzić wszystkie 
zakamarki i wesoło pobawić się. Rodzice mieli wrażenie, 
że to dopiero przedsmak emocji ich pociech, które nastąpią 
za pół roku. (a)

Szkoła Podstawowa w Ortelu książęcym Drugim


