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Miesiêcznik Gminy Bia³a Podlaska

Egz. bezp³atny

Druhowie z dwunastu jednostek rywalizowali w Dokudowie o puchary wójta gminy

Jubileuszowa feta po³¹czona
z zawodami

22 maja br. druhowie z jednostki OSP w Dokudowie
wiêtowali z³ote gody istnienia. Jubileuszowe obchody
po³¹czono z gminnymi zawodami sportowo- po¿arniczym.
- Poczucie bezpieczeñstwa
to naturalna potrzeba cz³owieka. W s³u¿eniu ludziom
pomoc¹ od pokoleñ s¹ jednostki OSP. Nie bez przyczyny
mówi siê o nich, ¿e stanowi¹
zaczyn pozytywnych zmian na
wsi. W przypadku Dokudowa
tak jest na pewno. Stra¿aków
widaæ nie tylko podczas akcji
ganiczych. Staraj¹ siê uczestniczyæ we wszystkich dzia³aniach, które maj¹ zwi¹zek ze
rodowiskiem. Nie wstêpujê
do OSP po medale i odznaczenia, lecz po to, aby byæ przydatnym w trudnych momentach, by ratowaæ ¿ycie i mienie innych. Za tê postawê chc¹
im dzi gor¹co podziêkowaæ mówi³ wójt Wies³aw Panasiuk, zarazem prezes ZG ZOSP.
Z okazji jubileuszu jednostki srebrnymi medalami "Za zas³ugi dla po¿arnictwa" odznaczeni zostali: Stanis³aw Makoszka, Wies³aw Bandzerewicz, Józef Jukiewicz i Józef
Fedoruk. Medal br¹zowy
otrzymali: Jacek Gurynowicz,
£ukasz Bandzerewicz. Emilian
Klepacki i Pawe³ Tyka³owicz.
Odznak¹ "Stra¿ak wzorowy"
wyró¿niono druhów: Marka
Makoszkê, Mateusza Gadomskiego, Roberta Bandzerewi-

cza, Marka Jurana i Piotra
Szyd³owskiego.
Odznakê za wys³ugê 50 lat
w stra¿y otrzymali: W³odzimierz Szyd³owski i Eugeniusz Borowik. Odznakê za
30 lat s³u¿by wrêczono: Józefowi Jukiewiczowi i Stanis³awowi Makoszce. Odznakê
za 25 lat odebrali: Stefan Kondratiew i Wies³aw Bandzerewicz, a za 15 lat: Józef Fedruk

nicz¹ i sprawdziæ siê w akcji
bojowej, polegaj¹cej na str¹ceniu strumieniem wody tarczy i plastikowych pacho³ków.
Funkcjonariusze Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej, wystêpuj¹cy
w roli sêdziów, skrupulatnie
mierzyli czas i doliczali niektórym punkty karne. Wynika³y
one z zaniedbañ regulaminowych. Nerwowa atmosfera
walki z czasem (wiadomo ka¿-

i Piotr Szyd³owski. Odznakê
za 10 lat s³u¿by otrzyma³ Jacek Gurynowicz, za za 5 lat:
Pawe³ Tyka³owicz, Marek
Makoszka, Emilian Klepacki,
£ukasz Bandzerewicz i Marek
Juran.
Gminne zawody rozegrane
zosta³y ma p³ycie miejscowego boiska obok szko³y podstawowej. Zawodnicy musieli w mo¿liwie najkrótszym czasie zaliczyæ sztafetê po¿ar-

da dru¿yna chcia³a wypaæ jak
najlepiej) udzieli³a siê wielu zawodnikom. Szczególnie prze¿ywali j¹ stra¿acy OSP w Styrzyñcu. Zostali bowiem zdyskwalifikowani podczas drugiej konkurencji. Po podsumowaniu wyników okaza³o
siê, ¿e podobnie jak w poprzednim roku, najlepszy czas
uzyskali m³odzi i wyj¹tkowo
sprawni druhowie z Cicibora Du¿ego. Im przypad³y: pu-

char wójta, z³ote medale i
bon na 500 z³. Drug¹ lokatê wywalczy³a ekipa z Ortela Ksi¹¿êcego, a trzeci¹ z
Woskrzenic.
- Cieszê siê z sukcesu mojej dru¿yny. Po raz trzeci
zwyciê¿ylimy w zawodach
gminnych, co jak s¹dzê ma
zwi¹zek z zaanga¿owaniem
i systematycznymi treningami, organizowanymi dwa
razy w tygodniu. W ubieg³orocznych zawodach po¿arniczych powiatu bialskiego
zdobylimy trzeci¹ nagrodê,
a w tym roku liczymy na
pierwsz¹ - zapewni³ naczelnik Miros³aw Mielnicki z Cicibora Du¿ego.
Zwyciêska ekipa wyst¹pi³a w nastêpuj¹cym sk³adzie:
dowódca Pawe³ Kulesza,
przodownik pierwszej roty
Micha³ Kolêda, pomocnik
przodownika Marcin Pasternak, przodownik drugiej roty Micha³ Korniluk,
pomocnik przodownika
Kacper Kuszewski, rozdzielaczowy Jakub Anklewicz,
³¹cznik Arkadiusz Chwalczuk, mechanik Miros³aw
Mielnicki oraz rezerwowi:
Jakub W³oszek i Bart³omiej
Godzio³ko. Gratulujemy
zwyciêzcom. Czwart¹ lokatê uzyskali druhowie z Sitnika, pi¹t¹ ze S³awacinka
Starego, szóst¹ z Hruda,
siódm¹ z Wólki Plebañskiej,
ósm¹ z Dokudowa, dziewi¹t¹ ze Swór, dziesi¹t¹ z
Ce³ujek, a jedenast¹ ze Styrzyñca. Poza konkursem wystêpowali stra¿acy OSP z Sidorek. (g)

2

Kalendarium
3 maja

W dniu wiêta Konstytucji Sitnik by³ miejscem gminnych obchodów wiêta stra¿aków- ochotników. Z tej
okazji delegacje jednostek z
pocztami sztandarowymi
uczestniczy³y w mszy wiêtej
dziêkczynnej, celebrowanej
w £ukowcach. Potem pochód przedefiladowa³ do
klubu kultury w Sitniku. Tam
z okolicznociowym programem wyst¹pi³y zespo³y piewacze z Sitnika i Styrzyñca.
Wójt, zarazem przez ZG
ZOSP Wies³aw Panasiuk serdecznie gratulowa³ stra¿akom mêstwa i zaanga¿owania podczas akcji bojowych,
ratuj¹cych ludzkie ¿ycie i mienie. Z³o¿y³ im te¿ najlepsze
¿yczenia. Z okazji wiêta do
Sitnika przyby³o wielu goci,
w tym przedstawicieli s³u¿b
mundurowych. Wyra¿ali oni
podziw dla sprawnoci czterech jednostek, w³¹czonych
do krajowego systemu ratowniczo-ganiczego.
Uczestnicz¹ one czêsto w
akcjach pomocy w nag³ych
wypadkach drogowych i
spisuj¹ siê wzorowo. S¹ do
tego dobrze przygotowane
i dysponuj¹ nowoczesnym
sprzêtem ratowniczym.

6 maja

Wójta gminy Wies³awa Panasiuka odwiedzi³ prezes
spó³ki bialskiego PKS Piotr
Bieñkowski w towarzystwie
g³ównej ksiêgowej, aby rozmawiaæ o gro¿¹cym firmie
bankructwie. W kwietniu br.
prezes wyst¹pi³ do S¹du Gospodarczego z wnioskiem o
og³oszeniem upad³oci
przedsiêbiorstwa, które ma
ponad 50-letni¹ tradycjê.
Niestety, dorobek historyczny na niewiele siê przydaje
w zderzeniu z ekonomi¹.
K³opoty finansowe PKS
mog¹ skoñczyæ siê utrat¹
pracy 160 osób. Z powodu
braku pieniêdzy PKS likwiduje niektóre kursy autobusów. Likwidacja szczególnie
bolenie dotknê³a mieszkañców Dokudowa I i II. Prezes
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zapewni³ wójta, ¿e mimo
k³opotów gro¿¹cych upad³oci¹, firma do koñca
roku szkolnego bêdzie
wiadczy³a gminie us³ugi
przewozowe w dowozie
uczniów. Aktualnie 9 autokarów dowozi codziennie
m³odzie¿ do szkó³ gminnych.

8 maja

W sanktuarium Unitów
Podlaskich w Pratulinie zorganizowano tegoroczn¹
pielgrzymkê stra¿aków, po³¹czon¹ z powiatowymi obchodami Dnia Stra¿aka.
Przybyli na ni¹ druhowie ze
wszystkich gmin powiatu.
Wród delegacji uczestnicz¹cych w dziêkczynnej
mszy wiêtej brali udzia³ reprezentanci naszej gminy z
wójtem Wies³awem Panasiukiem. Uroczystoci przygl¹dali siê cz³onkowie delegacji zagranicznych z: Niemiec, Bia³orusi, Litwy i Ukrainy. Ich zdaniem, powiatowe obchody stra¿ackie s¹
perfekcyjnie przygotowane
i maj¹ piêkn¹ oprawê.
Wród odznaczonych przez
starostê druhów znalaz³ siê
Jan Bandzarewicz, naczelnik OSP w Ortelu Ksi¹¿êcym
Pierwszym. Otrzyma³ on
jedno z najwy¿szych wyró¿nieñ - medal im. Chomicza.

11 maja

W sali konferencyjnej UG
obradowali cz³onkowie komisji rewizyjnej Rady Gminy.
Zapoznali siê ze sprawozdaniem finansowym z wykonania bud¿etu w minionym
roku i przygotowali wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy. Tego
samego dnia pracowniê
tkack¹ w Hrudzie odwiedzi³
zastêpca dyrektora departamentu koordynacji projektów unijnych Urzêdu
Marsza³kowskiego w Lublinie Przemys³aw Zaleski w
towarzystwie reporterki
Radia Lublin. Ocena wykonanego remontu wypad³a
nad podziw pomylnie, co
znalaz³o wyraz w specjalnej

audycji Radia Lublin. Zdaniem dyrektora Zaleskiego,
pracownia w Hrudzie kwitnie i mo¿e s³u¿yæ za wzór
rozs¹dnego wykorzystania
dotacji unijnej dla innych
samorz¹dów Lubelszczyzny.
Miejmy nadziejê, ¿e uda siê
tam stworzyæ Uniwersytet
Ludowy, kszta³c¹cy chêtnych do poznawa³a rêkodzie³a nie tylko z naszej
gminy.

14-15 maja

Z inicjatywy cz³onków
Konnej Stra¿y Ochrony Przyrody i Tradycji, przy szczególnym zaanga¿owaniu
Waldemara Robaka, odby³
siê dwudniowy konny rajd
pamiêci prowadz¹cy z Kali³owa przez stajniê w Kamienicznem do Lenej Podlaskiej, gdzie fetowano bieg
w. Jerzego. Jedcy w historycznych kostiumach paradowali na koniach do Lenej Podlaskiej. Brali te¿
udzia³ w popisowym polonezie przed Muzeum Po³udniowego Podlasia w Bia³ej
Podlaskiej, musztrze paradnej, biegu i ognisku.
Wszystko za z myl¹ o kultywowaniu tradycji polskiej
kawalerii. Wójt gminy Wies³aw Panasiuk ufundowa³
uczestnikom rajdu trzy puchary.

18 maja

Z inicjatywy dyrekcji SP im.
H. Sienkiewicza w S³awacinku Starym odby³a siê impreza "Uczymy siê od mistrzów", powiêcona ekologii i ochronie rodowiska.
Przy rosn¹cych w lawinowym tempie dzikich wysypiskach, natura nie obroni
siê sama. Wród licznych
goci g³os zabiera³ wójt
Wies³aw Panasiuk, opowiadaj¹c o planowej gospodarce odpadami, prowadzonej przez Gminny Zak³ad Komunalny. Spotkanie
po³¹czono z wrêczeniem
nagród laureatom konkursu "Mój las" oraz szkolnych
konkursów ekologicznych.
Uczniowie przygotowali
efektowny pokaz mody ze
mieci oraz ciekawy program artystyczny.

19- 24 maja
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Tancerze grupy Macierzanka, pracuj¹cej przy GOK przebywali na festiwalu folkloru,
organizowanym na Bia³orusi. Ich urozmaicony wystêp i
ciekawe stroje spodoba³y siê
bardzo bia³oruskiej widowni.

22 maja

Boisko szkolne obok szko³y w Dokudowie by³o miejscem uroczystoci jubileuszowych 50-lecia OSP. Po³¹czono je z gminnymi zawodami
po¿arniczymi. Piszemy o nich
obszernie na str. 1. Tego samego dnia do stajni "Wiosenny Wiatr" w Woskrzenicach Ma³ych przyby³o blisko
tysi¹c osób na zlot mi³oników koni. Przygotowano zawody konne, gry, zabawy i
konkursy. Wielkim powodzeniem cieszy³ siê otwarty
w³anie park linowy z licznymi przeszkodami. S³oneczna
pogoda sprawi³a, ¿e gocie
bawili siê wybornie do wieczora.

26 maja

Wójt W. Panasiuk odwiedzi³ szko³ê w Woskrzenicach
Du¿ych, gdzie dzieci przygotowa³y okolicznociowy program artystyczny z okazji
Dnia Matki. Wójt z³o¿y³ gor¹ce ¿yczenia wszystkim mamom za ich mi³oæ, trud i powiêcenie dla milusiñskich.

27 maja

W UG odby³a siê robocza
sesja Rady Gminy. W godzinach popo³udniowych zielona szko³a w Porosiukach podejmowa³a kilkadziesi¹t
osób. wiêtowano tam
Dzieñ Samorz¹dowca Terytorialnego.

29 maja

W klubie kultury w Sitniku dyrektor GOK Bo¿enna
Pawlina-Maksymiuk wrêczy³a nagrody laureatkom
powiatowego konkursu hafciarskiego "Ig³¹ malowane".
W klubie otwarta zosta³a
wystawa nagrodzonych
prac. Dowozi ona pomys³owoci i pracowitoci hafciarek. (g)
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Spotkanie integracyjne w Porosiukach

Gminne wiêto samorz¹dowca
terytorialnego
21 lat temu reaktywowano samorz¹d terytorialny. Wp³ynê³o to bardzo
korzystnie na rozwój lokalnych spo³ecznoci. Dziêki
zaanga¿owaniu i wytê¿onej pracy pracowników
samorz¹dowych, ostatnie
lata sta³y siê okresem
wzmo¿onego rozwoju i
budowy spo³eczeñstwa
obywatelskiego. Dobrym
przyk³adem mo¿e byæ nasza gmina, przypominaj¹ca wielki plac budowy. To
staraniem radnych, wójta
i wspieraj¹cej go za³ogi
Urzêdu Gminy buduje siê
nieustannie nowe drogi,
wodoci¹gi i ujêcia wody,
przydomowe oczyszczalnie cieków i wzbogaca
zaplecze owiaty. Rzadko
która gmina mo¿e pochwaliæ podobnymi warunkami edukacji dzieci i
m³odzie¿y. Wielokrotnie
wspominali o tym gocie
zagraniczni odwiedzaj¹cy
gminê. W ostatnich latach

znacz¹c¹ przemianê przesz³y kluby kultury i wietlice wiejskie, uchodz¹ce
s³usznie za wizytówkê gminy. Za trud i zaanga¿owanie w pracy na rzecz mieszkañców nale¿¹ siê pracownikom urzêdu i radnym
s³owa szczególnego podziêkowania. Okazja taka
nadarzy³a siê 27 maja. W

obiekcie zielonej szko³y w
Porosiukach zgromadzi³o
siê kilkadziesi¹t osób, aby
mi³o i przyjemnie spêdziæ
popo³udnie i wieczór. Do
tañca przygrywa³y dwa
zespo³y muzyczne, a gocinnoæ gospodarzy by³a
stosowna do wiêta. Wójt
Wies³aw Panasiuk podziêkowa³ wszystkim gor¹co

za zaanga¿owanie w obs³udze setek interesantów, odwiedzaj¹cych
urz¹d. ¯yczy³ te¿ s³oñca,
radoci na co dzieñ, pomylnoci osobistej i sukcesów w pracy. Uroczystoæ by³a dobr¹ okazj¹ do
wykonania rodzinnego
zdjêcia. (g)

Naprawa dróg gminnych
Nasza gmina przyst¹pi³a
do naprawy na drogach
asfaltowych i drogach
gruntowych poprzez profilowanie i nawiezienie
¿wiru. W trzech przetargach wybrano firmy, które do 22 grudnia s¹ zobowi¹zane do wykonania
prac na odcinkach dróg
wskazanych przez Urz¹d
Gminy. Drogi gminne maj¹
d³ugoæ ponad 270 km, z
czego 57 km to drogi asfaltowe, a 213 km drogi
gruntowe.
Wykonanie napraw czêciowych nawierzchni asfaltowych polegaæ bêdzie
na ³ataniu dziur mas¹ "na
gor¹co" lub mas¹ "na zimno". Do za³atania zatwier-

dzono w tym roku 750
mkw. Prace te wykonywaæ
bêdzie Przedsiêbiorstwo
Robót Drogowych z Bia³ej
Podlaskiej.
Wykonanie napraw dróg
gruntowych polegaj¹cych
na ich profilowaniu równiark¹, walcem ogumionym wibracyjnym, ³adowark¹ i koparko-³adowark¹ polegaæ bêdzie na
odpowiednio ustalonym,
godzinowym czasie pracy
na drogach wskazanych
przez gminê. Równiarka
ma pracowaæ 500 godzin,
walec 20 godzin, ³adowarka 30 godzin, koparko³adowarka 30 godzin.
Równiarki i koparko-³adowarki na gruntowych dro-

gach gminy pojawi¹ siê z
"Beton- Kraftu" Andrzeja
Mizernego. "Trasa" wygra³a przetarg na pracê walca, za Przedsiêbiorstwo
Teresy Bandzarewicz zapewniæ ma pracê ³adowarki.
W tym celu siatkê dróg i
miejscowoci podzielono na
6 rejonów:
- rejon I: Hrud, Cicibór,
Roskosz, Kamieniczne, Rakowiska, Terebela, Sitnik,
£ukowce,
- rejon II: Styrzyniec, Surmacze, S³awacinek Nowy i
Stary, Porosiuki, Jawiny
- rejon III: Swory, Pólko,
Pojelce, Ce³ujki, Krzymowskie, Zab³ocie, Woroniec,
Sycyna,
- rejon IV: Wólka Plebañ-

ska, Janówka, M³yniec, Micha³ówka, Aleksandrówka,
Lisy,
- rejon V: Dokudów, Ortel, Perkowice, Ogrodniki,
Czosnówka,
- rejon VI: Hola, Woskrzenice, Kali³ów, Husinka, Grabanów, Wilczyn, Julków,
Zacisze.
Przedsiêbiorstwo Transportowo - Us³ugowe Piotra
Laszuka z Ossówki w gminie Lena Podlaska, zajmie
siê napraw¹ ¿wirem dróg
gruntowych w rejonach: I,
II, III i VI, natomiast Przedsiêbiorstwo Handlowo
Us³ugowe Teresy Bandzarewicz z Dokudowa ¿wirem
naprawiaæ bêdzie drogi w
rejonach IV i V. (red.)
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Udana przygoda uczniów szkó³ w Grabanowie, Hrudzie i Woskrzenicach Du¿ych

Integracyjna podró¿ do Brzecia
"Podró¿ przecie¿ nie zaczyna siê w momencie,
kiedy ruszamy w drogê i
nie koñczy siê, kiedy dotarlimy do mety. W rzeczywistoci zaczyna siê
du¿o wczeniej i praktycznie nie koñczy siê nigdy,
bo tama pamiêci krêci siê
w nas dalej "
R. Kapuciñski
Zadbane skwerki z
ogromn¹ iloci¹ klombów
i kwiatów, aleje pe³ne
kwitn¹cych kasztanów,
ciep³y, majowy deszczyk,
czyste ulice i umiechniêci
ludzie. Tak 13 maja br.
przywita³o uczniów ze
szkó³ podstawowych w
Grabanowie, Hrudzie i
Woskrzenicach Du¿ych
miasto Brzeæ, jedno z
trzech najstarszych na Bia³orusi. Niezmiernie sympatyczne, z niesamowit¹ atmosfer¹ i kolorytem granicy. Takim utrwali³o go
na "tamie pamiêci" 43
uczestników wycieczki,
opiekunowie: Joanna Biegaj³o, Ma³gorzata Marciniak, Katarzyna Nowosadzka, Ma³gorzata Dawidziuk oraz kierownik wycieczki Olena Vasylevska.
Pierwszym punktem
programu by³o zwiedzanie
Twierdzy Brzeskiej, mieszcz¹cej zabytkowy kompleks. Najwiêksze wra¿enie robi ogromna, betonowa gwiazda i rozlega-

j¹ca siê bez przerwy melodia "wiêtej wojny" w
g³ównej bramie. Na terenie kompleksu - gigantyczne rzeby, forty, kazamaty, wiekowe wierzby,
wiecznie p³on¹cy ogieñ
oraz strzelisty, ponad stumetrowy monument imituj¹cy ostrze bagnetu. W
latach 1919 - 1939 twierdza s³u¿y³a wojsku polskiemu. Uczniowie zwiedzili Muzeum Obrony
Twierdzy, w którym jest
wiele interesuj¹cych eksponatów, w tym du¿o
zwi¹zanych z Polsk¹.
Refleksja historyczna
towarzyszy³a uczestnikom wycieczki równie¿
podczas pobytu na
Cmentarzu Garnizonowym, kiedy zapalili znicze

przy tablicy powiêconej
"Pamiêci ¿o³nierzy Wojska
Polskiego Garnizonu
Brzeskiego z lat 1920 1939 i Obroñców Twierdzy Brzeæ poleg³ych we
wrzeniu 1939 r. spoczywaj¹cych na tym cmentarzu". Niesamowicie ciekawym miejscem by³o Muzeum Techniki Kolejowej
pod go³ym niebem.
Dzieci z zachwytem
ogl¹da³y parowozy, spalinowozy, salon cara, pomieszczenia i eksponaty.
Wyobra¿a³y siebie na
miejscu pasa¿erów lub
maszynistów, by³y rozbawione opowieciami przewodnika. Po smacznym
obiedzie wybralimy siê
do sklepu ¿eby kupiæ pami¹tki dla bliskich. Tu przy

wymianie waluty i podczas zakupów wycieczkowicze zrozumieli jak wa¿na jest znajomoæ jêzyka
rosyjskiego i umiejêtnoæ
zastosowania go w praktyce.
Integracyjna wycieczka
pozwoli³a nawi¹zaæ sympatie wród uczestników,
sk³oni³a do planowania
przysz³ych spotkañ i wyjazdów, a co najwa¿niejsze rozbudzi³a zainteresowanie kultur¹ i histori¹
pañstw s¹siaduj¹cych z
Polsk¹. Pog³êbi³a szacunek wobec innych jêzyków i narodów. Byæ mo¿e
nastêpn¹ wycieczk¹ bêdzie wspólny wyjazd na
Ukrainê.
Olena Vasylevska
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Szko³a im. Sienkiewicza w S³awacinku Starym ekologi¹ s³ynie

Uczyli siê od mistrzów

Z inicjatywy nauczycielki
Ewy Nitek, uczniowie i grono pedagogiczne SP im. H.
Sienkiewicza w S³awacinku
Starym zapraszaj¹ regularnie ludzi z bogatym dowiadczeniem, gotowych
podzieliæ siê osi¹gniêciami
zawodowymi i ¿yciowymi, a
przy okazji stwierdziæ, co da³
im kontakt z ksi¹¿k¹. Ostatnie spotkanie z cyklu "Uczymy siê od mistrzów powiêcone zosta³o ochronie naturalnego rodowiska. Zaproszono do szko³y: wójta
Wies³awa Panasiuka i dyrektor SAPO Gra¿ynê Majewsk¹, prezesa ZO Ligii
Ochrony Przyrody Wojciecha Duklewskiego, Janusza
Szostakiewicza z Regionalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska, Mariusza £ukaszuka,
dyrektora wydzia³u rolnictwa i ochrony rodowiska w
Starostwie Powiatowym,
Andrzeja £azebê z Parku
Krajobrazowego Podlaski
Prze³om Bugu oraz Mariana Korczaka z ZO LOP.
Wójt gminy poinformowa³ dzieci o selektywnej
zbiórce odpadów, prowadzonej przez Gminny Zak³ad Komunikacji oraz rosn¹cych lawinowo dzikich
wysypiskach. Powstaj¹ one
nie tylko w lasach. Jak
stwierdzi³ wójt Panasiuk,
potrzeba jeszcze dwóch
pokoleñ, aby przekonaæ

wszystkich ludzi, ¿e z przyrod¹ nie warto walczyæ, a
wrêcz przeciwnie, trzeba j¹
chroniæ. Szeroka edukacja
ekologiczna prowadzona w
szkole ma uwiadomiæ
uczniom potrzebê ochrony
natury. Wójt wyrazi³ przekonanie, ¿e m³ode, wiado-

mi powietrza. Pokazali te¿
kreacje miecio-mody. Suknie i stroje mêskie przygotowane zosta³y z odpadów,
które trafi³yby na wysypisko. Dziêki pomys³owoci
autorów przerobiono je na
ca³oroczne kostiumy. Po
wystêpach dzieci przedsta-

me pokolenie zdo³a zmieniæ
stare przyzwyczajenia.
O walce z dzikimi wysypiskami i ich skutkiem na rodowisko przyrodnicze opowiadali ciekawie inni gocie szko³y. Uczniowie klasy szóstej przygotowali interesuj¹c¹ inscenizacjê studia telewizyjnego "Ekologiczny ekspres". Zaproszeni do niego gocie, przechodnie uliczni, a nawet
widzowie telefonuj¹cy do
eko- studia wyra¿ali opinie
o smogu zalegaj¹cym nad
wieloma miastami i potrzebie walki z zanieczyszczenia-

wiciele Ligi Ochrony Przyrody wrêczyli dyplomy i ksi¹¿ki 22 laureatom etapu okrêgowego konkursu "Mój
las". Otrzymali je te¿ opiekunowie
zwyciêzców
pierwszych lokat. Nadarzy³a siê doskona³a okazja,
aby nagrodziæ laureatów
szkolnych konkursów ekologicznych. Dziêki spó³ce
Wod-Rol, która ufundowa³a ksi¹¿ki, uhonorowano
nimi 12 zwyciêzców indywidualnych i przedstawicieli 4 klas. W konkursie
plastycznym na nagrody
zas³u¿yli: Daria Niedzie-
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lak, Wiktoria Krzymowska
i Gabriela Jankowska z
klasy VI.
W konkursie na ekologiczn¹ prezentacjê multimedialn¹ nagrody uzyskali: Milena Naumiuk, Ewelina Ochijewicz, Gabriela
Walczuk i Jakub Wawrysiewicz - wszyscy z kl. IV.
W konkursie na torbê ekologiczn¹ ksi¹¿ki otrzymali:
Mateusz Reluga i Kacper
Andrzejewski z kl. I oraz
Weronika Czemierowska z
kl. II. W konkursie na weso³y pojemnik na mieci
nagrody otrzymali reprezentanci oddzia³u przedszkolnego oraz klas I, II i
III. Kilkugodzinne spotkanie z mistrzami ekologii zakoñczy³o wrêczenie gociom oryginalnych kwiatów wykonanych z bibu³y.
By³o to, co podkreli³a dyrektor Barbara Kociubiñska - Koza, barwne i pouczaj¹ce spotkanie, które
miejmy nadziejê zostanie
zapamiêtane na d³u¿ej.
Nie jest tajemnic¹, ¿e przyroda nie obroni siê sama.
W lawinowym tempie przybywa plastikowych odpadów, które zamiecaj¹ lasy,
przydro¿ne rowy, a nawet
zbiorniki wodne. Niszczycielski wp³yw odpadów
chemicznych, a tak¿e nawozów i rodków ochrony rolin najlepiej widaæ na
przyk³adzie drapie¿ników,
znajduj¹cych siê na koñcu
przyrodniczego ³añcucha
pokarmowego. (g)
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ska, które kto mo¿e doczeka
siê wystawienia podczas
czerwcowego Sejmiku Teatrów Obrzêdowych w Stoczku £ukowskim. Wraz z nimi do
Drelowa wybrali siê debiutanci, czyli zespó³ z Sitnika. Pokaza³ publicznoci i jurorom
"Wieczór wigilijny", wystawiony wczeniej w miejscowym
klubie kultury. W gronie
dziewiêciu osób wystêpuje
tylko jeden mê¿czyzna, so³tys Bogdan Liniewicz. Gra
dobrego gospodarza, który
potrafi zadbaæ o przygotowanie kolêdy (snopek ¿yta,
który sta³ w k¹cie pod obrazami) i choinki. Bez niej wiêta nie mia³yby uroku. Kobiety: Helena Liniewicz, El¿bieta Liniewicz, Zofia Koz³owska, Maria Piszcz, Halina Si-

wek, Sabina Litwiniuk, Joanna Papiñska i Anna Kamiñska zajête by³y szykowaniem tradycyjnych potraw postnych i sprz¹taniem
mieszkania przed wieczerz¹.
Spotkanie przy stole by³o
nie tylko wspólnym posi³kiem, ale swoistym misterium
z udzia³em bliskich osób. W
widowisku z Sitnika oprócz
rodziny do sto³u zasiadaj¹
dwie kumy i ciotka. Dzisiejsze
wigilie nie maj¹ tyle uroku, ani
g³êboko zakorzenionych zwyczajów i wró¿b. W wieczór wigilijny wykonywano szereg
praktyk, które mia³y na celu
przepowiadanie pogody, urodzaju, osobistego powodzenia czy perspektyw matrymonialnych. W przedstawieniu
wigilijnym nie brakuje dawnych kolêd, które widzowie
przyjmuj¹ ze wzruszeniem.
Warto siê cieszyæ, ¿e nie brakuje amatorów powrotu do
przesz³oci i pokazywania, jak
wiêtowali kiedy mieszkañcy
podlaskich wsi. (g)

wietlica jest wrêcz wymarzonym miejscem na takie
spotkania. Do pe³ni szczêcia trzeba by zakupiæ sk³adane krzes³a (na razie s¹ tylko drewniane ³awki), naczynia kuchenne i sztuæce,
aby za ka¿dym razem nie
trzeba ich by³o przynosiæ z
domów. So³tyska jest przekonana, ¿e zdo³a pozyskaæ
sponsorów, którzy umo¿liwi¹ potrzebne wsi zakupy.
W Ortelu Ksi¹¿êcym mieszka od 16 lat i wraz z mê¿em prowadz¹ firmê budowlan¹. Beata ¯ukowska

ma 40 lat i jest matk¹ dwojga dzieci. (g)

Nasi na przegl¹dzie w Drelowie

Dokudów i Sitnik
kultywuj¹ ludowe tradycje
Godne podziwu s¹ zapa³
i wena twórcza cz³onków
grupy obrzêdowej Lewkowianie z, Dokudowa, którzy po raz dziesi¹ty wyst¹pili na powiatowym przegl¹dzie teatrów obrzêdowych w Drelowie i ponownie zrobili tam furorê. Zas³u¿enie, bo ka¿de widowisko tej grupy jest efektem
przetworzenia ludowych
zwyczajów, tradycyjnych
zachowañ i powiedzonek
zaczerpniêtych od ludzi dobrze pamiêtaj¹cych dawn¹
wie. Kanw¹ najnowszego
przedstawienia "A kumo
po¿yczcie albo dajcie" jest
przygotowanie do wiosennych siewów w polu i
ogródku. Urodzaj zapewnia³ sobie ten, kto postêpo-

wa³ zgodnie z kanonami wiedzy, przekazywanej przez pokolenia. Sekrety powodzenia
nie poznawa³o siê w szkole
tylko w praktyce, a tê znali
ludzie dowiadczeni ¿yciowo,
którzy niejedno widzieli. W
widowisku Lewkowian pokazuje siê 10 aktorów: Józefa
Kurjaniuk, Danuta Bandzerewicz, Marianna Niedwied,
Halina Bandzerewicz, Marianna Charewicz, Halina
Przybysz, Marianna Gurynowicz, Albina Klepacka, Tadeusz Samociuk i Jan Bandzarewicz. Rozmawiaj¹ swojskim
jêzykiem o sprawach sobie bliskich, choæ nie zawsze zrozumia³ych dla wspó³czesnego
pokolenia. Autentyzm, szczeroæ i ludowe wierzenia stanowi¹ mocn¹ stronê widowi-

Przedstawiamy nowych so³tysów

Beata ¯ukowska z
Ortela Ksi¹¿êcego
Mandat so³tysa uzyska³a
po raz pierwszy. Zna doskonale mieszkañców i jest
przekonana, ¿e uda siê jej
nawi¹zaæ o¿ywion¹ wspó³pracê. Na pocz¹tek pani
so³tys chcia³aby zaj¹æ siê
zagospodarowaniem
wietlicy wiejskiej. Odnowiono j¹ starannie w ub.
roku, ale trzeba j¹ jeszcze

wyposa¿yæ w dodatkowe
sprzêty i naczynia, aby ludzie zechcieli czêsto do niej
przychodziæ. Beacie ¯ukowskiej marz¹ siê imprezy integruj¹ce spo³ecznoæ obu
Orteli Ksi¹¿êcych m.in. bale
sylwestrowe i koñcz¹ce karnawa³, Andrzejki, wesela,
komunie i popularne wród
m³odych "osiemnastki".
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Powsta³y prace zachwycaj¹ce urod¹

Ig³¹ mo¿na malowaæ pejza¿e
Znakomicie rozwija siê w
naszej gminie ludowe rêkodzie³o, a siêgaj¹ po niego
tak¿e dzieci, konsekwentnie
rozwijaj¹ce tradycje babæ i
mam. Potwierdzi³ to zreszt¹
trzeci konkurs "Ig³¹ malowane", zorganizowany przez
pracowniê koronkarsk¹ w
Sitniku i Gminny Orodek
Kultury. Prace nades³a³o trzydzieci jeden osób z gmin:
Bia³a Podlaska, Konstantynów i Lena Podlaska, a sta³y one na bardzo wysokim
poziomie, czego nie omieszka³a podkreliæ szefowa jury
Anna Jurzyk z Sarnak. Sama
haftuje i dzierga koronki od
40 lat i ma na koncie wiele
nagród ogólnopolskich.
W kategorii dzieciêcej do
lat 15 pierwsze miejsce za haft
krzy¿owy zdoby³a Agata Kobyliñska z Konstantynowa,
a drugie Zuzanna Badzerewicz z Dokudowa. W kategorii osób doros³ych w hafcie krzy¿ykowym najwy¿ej

oceniono starania Zofii Zalewskiej z Rakowisk. Równoleg³¹ pierwsz¹ nagrodê zdoby³a te¿ Ma³gorzata Kobyliñska z Konstantynowa. Trze-

Szpura te¿ z Konstantynowa,
a trzecie Halinie Bandzerewicz z Dokudowa. W pracach koronkarskich mistrzyni¹ okaza³a siê Danuta Ban-

cie miejsce uzyska³a Teresa
Warowna z Zakalinek, gm.
Konstantynów, czwarte Maria Harwacka z Hruda, a pi¹te Jadwiga Sidoruk z £ukowisk.
W hafcie p³askim najwy¿ej
oceniono Teresê Niczyporuk
z Konstantynowa. Druga nagroda przypad³a Joannie

dzerewicz z Dokudowa.
Równoleg³e pierwsze miejsce
zdoby³a Henryka Marchonowicz z Konstantynowa.
Drug¹ nagroda otrzyma³a
Miros³awa Twardowska z
Konstantynowa, trzeci¹ Teresa Demidowicz z Konstantynowa, a wyró¿nienia Joanna Papiñska z Sitnika. Na-

Zaproszenie do szko³y w Ortelu Ksi¹¿êcym

Barwne widowisko dla
przedszkolaków

Wiosna to czas na podjêcie
decyzji przez rodziców, do
jakiej szko³y zapisaæ swoje
dziecko. Aby j¹ u³atwiæ, w
Szkole Podstawowej w Ortelu Ksi¹¿êcym organizowane
s¹ co roku uroczyste zapisy z
udzia³em zaproszonych goci, czyli przysz³ych uczniów
oddzia³u przedszkolnego i ich
rodziców oraz obecnych
przedszkolaków.
Koñcz¹ce naukê w "zerówce" dzieci pod opiek¹ Emilii
Kisielewskiej przygotowuj¹
dla swoich przysz³ych kole¿anek i kolegów uroczyst¹ prezentacjê szko³y i tego, czego
siê nauczy³y. Ka¿de z nich od
wrzenia ciê¿ko pracowa³o,
æwicz¹c pod czujnym okiem
wychowawczyni samodzielne

wykonywanie podstawowych czynnoci, takich jak
ubieranie siê czy jedzenie.
Dzieci uczy³y siê te¿ w³aciwego zachowania, wspó³pracy
w grupie, przygotowywa³y
do podjêcia nauki w klasie
pierwszej. Pod koniec roku
szkolnego mog¹ wreszcie
przed przysz³ymi przedszkolakami i ich rodzicami zaprezentowaæ efekty ca³orocznej
pracy. W tym roku przygotowa³y przedstawienie "W baniowej krainie".
Dzieci, przebrane za znane
baniowe postacie, piêknie
odegra³y scenki ze znanych
bajek, recytowa³y i piewa³y.
M³odsi koledzy i kole¿anki z
zainteresowaniem ledzili
popisy ma³ych aktorów. Po

wystêpach przyszed³ czas na
poczêstunek: ciasteczka i
napoje, nastêpnie wspóln¹
zabawê i lepsze poznanie siê.
W tym czasie rodzice dope³nili formalnoci zwi¹zanych z
zapisami.
- Szkoda, ¿e wkrótce bêdê
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grody pieniê¿ne i rzeczowe
wrêczy³a laureatkom dyrektor GOK Bo¿enna PawlinaMaksymiuk. Zapowiedzia³a
te¿, ¿e w przysz³oci konkurs
hafciarski ma szanse staæ siê
ogólnopolskim, a nawet
przygranicznym, bo gmina
ma podpisane umowy kulturalne z Bia³orusi¹ i Ukrain¹.
Pracownia koronkarska w
Sitniku bêdzie jednym z
ogniw tworzonego Uniwersytetu Ludowego, który
kszta³ciæ bêdzie tradycyjnych
wzorów adeptów tej sztuki.
Przysz³oroczny konkurs ma
byæ powiêcony zastosowaniu haftu i koronki do zdobienia garderoby. Byæ mo¿e
uda siê przekonaæ szefow¹
firmy odzie¿owej Bialcon Barbarê Chwesiuk, aby skorzysta³a z ludowych wzorców
przy produkcji odzie¿owych
dodatków np. bi¿uterii czy
rêkawiczek. Jedno nie ulega
w¹tpliwoci, konkursy organizowane w pracowniach
gin¹cych zawodów maj¹ nie
tylko zwolenników, ale te¿
przynosz¹ interesuj¹ce efekty. (g)
siê musia³a po¿egnaæ z obecnymi przedszkolakami- mówi
pani Emilia Kisielewska. - Zd¹¿y³am siê ju¿ do nich przyzwyczaiæ, w³o¿y³am wiele
pracy, by przygotowaæ je do
podjêcia obowi¹zku szkolnego, a tu trzeba ju¿ siê z nimi
rozstaæ. No có¿, taka jest
praca nauczyciela oddzia³u
przedszkolnego. Na szczêcie, ka¿da nowa grupka
dzieci okazuje siê nie mniej
sympatyczna od tej koñcz¹cych "zerówkê". (red.)
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Zdrowa rywalizacja uczniów w S³awacinku Starym

Udany konkurs piosenki
angielskiej
Nauczycielka jêzyka angielskiego w S³awacinku Starym
Aleksandra Perzyna ma powody do satysfakcji. Siedemnastu wychowanków z czterech szkó³ podstawowych
w: S³awacinku Starym, Grabanowie, Sitniku i Styrzyñcu zdecydowa³o siê wystartowaæ w konkursie piosenki angielskiej. Jurorzy pod
przewodnictwem Iwony
G³adysz z Zalesia oceniali nie
tylko znajomoæ jêzyka, ale
te¿ sposób interpretacji,
emisjê g³osu, choreografiê i
zachowanie wykonawców.
Na scenie ma to niebagatelne znaczenie. W przekonaniu jury uczniowie robi¹
postêpy w przyswajaniu sobie jêzyka angielskiego i zachowuj¹ siê swobodnie, bez
cienia tremy.
W kategorii uczniów klas
m³odszych zwyciê¿y³a Aleksandra Bartoszek, uczennica drugiej klasy z Grabano-

wa, piewaj¹ca piosenkê
"Hokey Pokey" z repertuaru
Tatiany. Druga nagroda
przypad³a kwartetowi ze
S³awacinka Starego: Elizie
Zaj¹c, Milenie Kulickiej, Julii Wawrysiewicz i Katarzynie Kostyrze. Dziewczynki
ucz¹ siê w klasie trzeciej.
Trzeci¹ nagrodê otrzyma³
duet z klasy pierwszej szko³y w S³awacinku Starym:
Anna Giez i Wiktoria Ró¿anowska.
W grupie uczniów klas
starszych najlepiej poradzi³
sobie sprawny kwartet z
Grabanowa. Julia Czmielowska, Wiktoria Bartoszek, Paulina Ladwiniec i
Milena Panasiuk ucz¹ siê w
klasie czwartej, a zapiewa³y z wdziêkiem piosenkê
"My Boy Lolipop" z repertuaru Millie Small. Drug¹ nagrodê zdoby³a Katarzyna
Dziedzic, uczennica klasy
pi¹tej z Sitnika. Kasia zapie-

wa³a piosenkê "Lemon Tree"
zespo³u Fool's Garden. Trzeci¹ nagrodê jurorzy przyznali duetowi piêcioklasistów ze Styrzyñca: Sebastianowi K³adziowi i Patrycji
¯ukowskiej oraz tercetowi
szóstoklasistek ze S³awacinka Starego: Darii Niedzielak, Wiktorii Krzymowskiej
i Gabrieli Jankowskiej. Sebastian i Patrycja wykonywali wielki szlagier Madon-
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ny "La Isla Bonita", za Daria,
Wiktoria i Gabriela "Superstar" wylansowany przez Jameliê. W oczekiwaniu na
werdykt
spora
grupa
uczniów ze S³awacinka popisywa³a siê znajomoci¹
przeboju Beatlesów "¯ó³ta
³ód podwodna". Wypad³
ca³kiem dobrze. Laureaci
odebrali nagrody w postaci
ksi¹¿ek i p³yt z tañcami Kasi
Cichopek i Marcina Hakiela.
Dyrektor szko³y Barbara Kociubiñska - Koza gratulowa³a zwyciêzcom wietnej formy i obieca³a, ¿e podobny
konkurs organizowany bêdzie za rok w nieco liczniejszym gronie. (g)
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W Woskrzenicach Ma³ych spotkali siê mi³onicy koni

Atrakcje w stajni "Wiosenny Wiatr"
O powodzeniu stajni
Kolendów najlepiej wiadczy frekwencja goci. Rekordowa iloæ prawie tysi¹ca osób w ró¿nym wieku z Bia³ej Podlaskiej i okolic przyby³a 22 maja do
stajni Wiosenny Wiatr, aby
uczestniczyæ w czwartym
Podlaskim Zjedzie Mi³oników Koni. Na brak
atrakcji nikt nie móg³ narzekaæ. By³o gwarno i weso³o do pónych godzin
wieczornych.
Podobnie jak w poprzednich edycjach, inicjatorami zjazdu byli w³aciciele stajni z Woskrzenic
El¿bieta i Mariusz Kolendowie. Stajnia z 20 koñmi
cieszy siê rosn¹cym zainteresowaniem bialskich
uczniów i studentów, którzy ka¿dej soboty ucz¹ siê
kontaktu z rumakiem i doskonal¹ umiejêtnoci jedzieckie. Ka¿dy, kto w s³oneczn¹ niedzielê przyjecha³ do stajni, móg³ spróbowaæ si³ w otwartym
w³anie parku linowym.
Osoby, które odwa¿y³y siê
na próbê pokonania przeszkód, uwa¿aj¹ park za
znakomite miejsce rekreacji i deklaruj¹ powroty
przy nadarzaj¹cej siê okazji. Organizatorzy ze Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki Konnej, Tradycji
Jedzieckich i Hipoterapii
oraz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i M³odzie-

¿y Perspektywa zadbali,
aby nie zabrak³o atrakcji
dla doros³ych i dzieci.
Oprócz gier i zabaw
sprawnociowych, w których mali uczestnicy zbierali cenne punkty, mo¿na
by³o uczestniczyæ w koñskim konkursie plastycznym prowadzonym przez
artystê Janusza Maksymiuka z Galerii Wiejskiej w
Husince, przejechaæ siê w
siodle, kowbojskim wozem
lub quadem, biesiadowaæ
przy grillu, a przy okazji
patrzeæ i s³uchaæ.
Z koncertami na ludowo wyst¹pi³y grupy piewacze z Woskrzenic Du¿ych i Hruda. Popisywali
siê cz³onkowie dwóch
grup tañca wspó³czesnego Kontra I i Kontra II z
bialskiego klubu kultury
Eureka. Wielkie zainteresowanie wzbudzi³y pokazy walk aikido cz³onków
grupy trenowanej przez
Ireneusza Ko³odziejaka.
Podoba³ siê te¿ pokaz tresury psów wykorzystywanych w pracy Stra¿y Granicznej. Dzieciaki obserwuj¹ce pokaz by³y w siódmym niebie.
Podczas zlotu zorganizowano zawody konne w
trzech kategoriach. startowa³o w nich ponad 30
m³odych zawodników. W
skokach przez przeszkody
w klasie LL (wysokoæ
przeszkód do 60 cm) pu-

char wójta gminy Bia³a
Podlaska zdoby³a Julia
Ko³odziejak ze stajni
Aleksander w Elizówce
przed Dominik¹ Zaj¹c z
klubu jedzieckiego przy
I LO im. J. Kraszewskiego
i Magd¹ K³usek z klubu
jedzieckiego Wiosenny
Wiatr. W konkursie skoków klasy L (wysokoæ do
90 cm) zwyciê¿y³a Olga
Momot, zdobywaj¹c pu-

nie Aftaruk za profesjonalne podejcie do jedziectwa. Dominika Zaj¹c
i Gabriela G³uch otrzyma³y od zarz¹du stowarzyszenia wyró¿nienia za postawê jedzieck¹ godn¹
naladowania. Ponadto
stowarzyszenie nada³o
certyfikaty za profesjonaln¹ i wybitn¹ znajomoæ tematyki jedzieckiej. Otrzymali je: Marta

char starosty bialskiego.
Druga by³a Agnieszka
Oktabiañczuk, a trzecia
Zuzanna Kapucha (obie z
klubu jedzieckiego Wiosenny Wiatr). Na sprawnociowy m torze konnym puchar prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki Konnej, Tradycji
Jedzieckich i Hipoterapii
do lat 10 zdoby³ Micha³
Morgunowicz. Druga
by³a Anna Sawicka, a
trzeci Kacper Kuæ (wszyscy
z klubu Wiosenny Wiatr).
Puchar dyrektora PGE
Obrót SA, oddzia³u w Bia³ej Podlaskiej w tej samej
konkurencji powy¿ej 10
lat zdoby³a Karolina Ostapiuk. Druga lokata przypad³a Ewelinie Ochnio,
za trzecia Karolinie Szaniawskiej (ca³a trójka z
klubu jedzieckiego Wiosenny Wiatr). Ponadto
radny miejski Stefan Parafiniuk z Bia³ej Podlaskiej
ufundowa³ puchar Pauli-

Dry¿a³owska, Przemys³aw K¹kol i £ukasz Wêgrzyniak z zarz¹du klubu
jedzieckiego Wiosenny
Wiatr.
Przyjemna pogoda i rozleg³y teren stajni z licznymi niespodziankami sprawi³y, i¿ weso³a atmosfera
utrzyma³a siê do pónych
godzin wieczornych. Jak
twierdzi w³aciciel stajni
Mariusz Kolenda, nic nie
przekonuje ludzi bardziej
od dobrego przyk³adu.
Systematyczne treningi
dzieci i m³odzie¿y z wierzchowcami przysparzaj¹
jedziectwu coraz to nowych
z w o l e n n i k ó w.
Mog¹ oni próbowaæ si³
na parkurze, a bardziej
dowiadczeni wyruszaæ
na konne wycieczki wyznaczonym w roku ubieg³ym szlakiem, prowadz¹cym przez malownicze zak¹tki gminy Bia³a Podlaska. To siê nazywa rekreacja. (g)
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W Ciciborze Du¿ym sprawdzali znajomoæ jêzyka

Angielski bez tajemnic
20 maja w Publicznym
Gimnazjum w Ciciborze
Du¿ym mia³ miejsce fina³
konkursu wiedzy o kulturze brytyjskiej "Przez kulturê do jêzyka." Pomys³odawczyni¹ konkursu, zarazem g³ównym organizatorem by³a Anna Saczuk,
nauczycielka jêzyka angielskiego w Ciciborze Du¿ym.
Dziêki uprzejmoci wydawcy tygodnika "Wspólnota"
wesz³a we wspó³pracê z
europos³ank¹ Len¹ Kolarsk¹ - Bobiñsk¹ , która
objê³a honorowy patronat nad konkursem, funduj¹c dwie g³ówne nagrody. Autorem wszystkich
pytañ i przewodnicz¹cym

jury by³ Grzegorz Sawczuk,
nauczyciel PSW w Bia³ej Podlaskiej.
Odby³ siê on w dwóch etapach. Pierwszy, który mia³
miejsce 25 lutego b.r. wy³oni³ sporód 76 uczestników
omiu finalistów. 20 maja jury
przyzna³o g³ówn¹ nagrodê
Anecie Weremko, uczennicy
Publicznego Gimnazjum w
Ciciborze Du¿ym. Drugie miejsce zajê³a Kornelia Jaroæ z
Publicznego Gimnazjum nr 2
w Bia³ej Podlaskiej. Miejsce
trzecie nale¿y do reprezentuj¹cej Publiczne Gimnazjum nr
6 w Bia³ej Podlaskiej Agnieszki Szwedow. Przyznano równie¿ piêæ wyró¿nieñ. Laureatki nie kry³y wzruszenia i za-

skoczenia, tym bardziej, ¿e
by³o o co walczyæ.
Laureatki pierwszej i drugiej nagrody wygra³y kilkudniow¹ wycieczkê do
Brukseli, a zdobywczyni
trzeciego miejsca semestr
kursu jêzyka angielskiego

Nr 6
w szkole jêzyków obcych
"Leader School", ufundowany przez w³acicielkê
szko³y Sylwiê Sawick¹. Organizatorka konkursu serdecznie gratuluj¹c zwyciêzcom, zapowiada nastêpne
edycje. Korzyæ z nich podwójna. Oprócz cennej nagrody zdobywa siê umiejêtnoci przydatne w dalszym
¿yciu. (red.)

Delegaci pozytywnie ocenili pracê zarz¹du BS

Bialski bank osi¹ga znacz¹ce zyski
Bank Spó³dzielczy z Bia³ej Podlaskie, obs³uguj¹cy m.in.
nasz¹ gminê, prowadzi korzystn¹ gospodarkê finansow¹
i osi¹ga znacz¹ce zyski. Potwierdzi³o to zorganizowane
24 maja statutowe zebranie przedstawicieli. 21 delegatów zapozna³o siê z wynikami ekonomicznymi. Bardzo
pozytywnie ocenili dzia³ania zarz¹du i udzieli mu absolutorium.
Bank Spó³dzielczy skupia 2696 cz³onków. Prowadzi
dzia³alnoæ na terenie powiatów województwa lubelskiego i dwóch ociennych województwa mazowieckiego (siedlecki i ³osicki). Oprócz centrali w Bia³ej Podlaskiej
ma trzynacie jednostek organizacyjnych, w tym szeæ
oddzia³ów (w Hannie, Janowie Podlaskim, Lublinie, Rossoszu, Tucznej i Zalesiu), dwie ekspozytury w Bia³ej Pod-

laskiej, punkty kasowe w bialskim Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym i Sworach, filiê w Terespolu oraz agencjê na przejciu granicznym w Koroszczynie.
Na koniec minionego roku BS dysponowa³ na rachunkach bankowych i depozytach terminowych kwot¹ ponad 325 mln z³, co stanowi wzrost o 13,8 proc. W tym
okresie stan kredytów wyniós³ prawie 206,2 mln z³, a zysk
brutto przekroczy³ 4,4 mln z³. Suma zgromadzonych funduszy wynios³a 27,6 mln z³, co oznacza w ci¹gu roku wzrost
o 23,7 proc.
Delegaci uczestnicz¹cy w zebraniu zatwierdzili sprawozdanie finansowe zarz¹du za 2010 r., podzieli nadwy¿kê
bilansow¹ na cele statutowe i uchwalili kierunki dzia³ania
banku w roku bie¿¹cym. (g)

Wiwat Maj- Trzeci Maj!

Pod takim has³em odby³a siê w Szkole Podstawowej w Ortelu Ksi¹¿êcym
uroczysta akademia w
rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Mia³a ona
prze³omowe znaczenie dla
naszej pañstwowoci.
wiêto uczczono s³ownomuzycznym monta¿em,
który przygotowali uczniowie klas IV-VI z opiekunk¹
Agnieszk¹ Szepeluk.
W programie uczniów
znalaz³y siê wiersze znanych poetów z tego okre-

su: Ignacego Krasickiego,
Franciszka Karpiñskiego, a
tak¿e fragmenty tekstów Sta-

nis³awa Staszica i urywki
trzeciomajowej konstytucji.
Uroczysty nastrój podkreli-

³y pieni patriotyczne w wykonaniu szkolnego chóru,
przygotowane pod kierunkiem Teresy Olesiejuk. Trzeci
Maja i wiêto Odzyskania Niepodleg³oci to dwie uroczystoci wpisane na sta³e do
szkolnego kalendarza imprez.
Zawsze starannie przygotowane maj¹ byæ lekcjami patriotyzmu. Uczestnictwo w
ró¿nych konkursach, znaczone nagrodami dowodzi, ¿e
m³odzie¿ wyci¹ga z tych lekcji
pozytywne wnioski.
Blanka Mikiciuk
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Tancerze Macierzanki na Bia³orusi

Niezwyczajny wyjazd

Niezapomniane chwile
prze¿yli cz³onkowie m³odzie¿owej grupy tanecznej Macierzanka, dzia³aj¹cej przy
Gminnym Orodku Kultury
w Bia³ej Podlaskiej, gdy 19
maja bie¿¹cego roku wybrali
siê z rewizyt¹ do zaprzyjanionego zespo³u Katrynka
z miejscowoci Wysokie w
Bia³orusi. Spêdzili tam 5 dni
pe³nych przygód i niespodzianek. Wyjazd ten nie nale¿a³ do zwyczajnych, których ka¿dy prze¿y³ ju¿ wiele. Raczej do takich, które
na d³ugo zapadaj¹ w pamiêæ i czêsto wracaj¹ w opowieciach, ucz¹ jak radziæ
sobie w trudnych warunkach i kszta³tuj¹ charakter.
M³odzie¿ z Macierzanki dowiedzia³a siê, ¿e istnieje nawet kilka sposobów umycia
siê, gdy nie ma ciep³ej
wody, ¿e ogrzewania w autokarze nie w³¹cza siê lub
wy³¹cza wedle potrzeby,
ale ono po prostu zawsze
dzia³a - nawet w trzydziestostopniowym upale, ¿e d³ugo mo¿na czekaæ w rodku
nocy na zatankowanie paliwa, choæ na stacji benzynowej nie ma kolejki. Pomimo
tych niedogodnoci wszystkim uczestnikom wyjazdu
dopisywa³ humor i by³o wiele okazji do miechu.

Nadarzy³a siê te¿ okazja
do zaprezentowania nowej
czêci repertuaru zespo³u,
a mianowicie suit duetowych: poloneza i walczyka
"Schadzka pod jab³oni¹"
podczas trwaj¹cego w
dniach 20-21 maja festiwalu folklorystycznego "Rodowod" w miejscowoci Iwacewicze. Tam tancerze Macierzanki wyst¹pili gocinnie. Bia³oruskiej publicznoci bardzo podoba³y siê polskie stroje szlacheckie, które przyci¹ga³y spojrzenia i
flesze aparatów. Zaprzyjaniony zespó³ Katrynka wywalczy³ I miejsce. Gratulacje!
Po festiwalowych uroczystociach przysz³a pora na
wycieczki i zwiedzanie. Gocinni Bia³orusini zabrali
polsk¹ m³odzie¿ miêdzy innymi do Brzecia, gdzie mo¿na by³o obejrzeæ zmianê
m³odzie¿owej warty honorowej w s³ynnej Twierdzy
Brzeskiej, star¹ osadê
brzesk¹, której elementy
zachowa³y siê jeszcze z XIII
wieku oraz Muzeum Techniki Kolejowej. Udana by³a
tak¿e wyprawa do Puszczy
Bia³owieskiej po bia³oruskiej
stronie, gdzie znajduje siê
nowoczesne muzeum przyrodnicze oraz wybiegi z ¿ywymi zwierzêtami zamieszkuj¹-

cymi teren puszczy.
Bardzo mi³ym akcentem
na zakoñczenie pobytu by³
s³odki poczêstunek po³¹czony z dyskotek¹ dla
cz³onków obu zespo³ów.
M³odzie¿ zrobi³a pami¹tkowe zdjêcia i wymieni³a siê
upominkami, które okaza-
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³y siê bardzo praktyczne.
Polacy otrzymali miêciutkie
poduchy, które ju¿ nastêpnego dnia przyda³y siê podczas wielogodzinnych
oczekiwañ na przekroczenie granicy. Po powrocie
do domu by³o o czym opowiadaæ, a w planach s¹ ju¿
kolejne spotkania i wyjazdy, których m³odzie¿ ju¿
nie mo¿e siê doczekaæ.
Agnieszka Bieñkowska
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Walczyli o miano najsprawniejszych
Zawody sportowo-po¿arnicze w Dokudowie
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