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Miesiêcznik Gminy Bia³a Podlaska

Pracownia godna uwagi

Koronki znakiem firmowym
pracowni z Sitnika

Sitnik nie bez powodu nazywany jest wsi¹ artystyczn¹.
Tradycje kulturalne datuj¹ siê
tam od pocz¹tku lat dwudziestolecia miêdzywojennego.
Amatorski zespó³ teatralny
wystawia³ cyklicznie przedstawienia teatralne. Kultywowano je te¿ po drugiej wojnie.
Nawi¹za³y do nich kobiety z
Ko³a Gospodyñ Wiejskich, wystawiaj¹c w latach siedemdziesi¹tych pierwsze widowisko obrzêdowe "Prz¹dki". Potem prezentowa³y: "Obrzêdy
wielkanocne na Podlasiu",
"wiête Wieczory", "Andrzejki", "Pieczenie chleba" , "M³odzianki" i "wiête wieczory".
Widowiska by³y impulsem do
stworzenia aktywnej do dzi
grupy piewaczej Sitniczanki,
laureatki licznych przegl¹dów
kapel i piewaków ludowych.
Gospodynie nie ograniczaj¹
siê do piewania. Z ich inicjatywy powsta³a w Sitniku pracownia koronkarstwa zak³adaj¹ca propagowanie rêko-
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dzie³a wród najm³odszych.
Pracownia istnieje od kilku
lat, a ma na swym koncie liczne dokonania m.in. ogromnie popularne konkursy "Ig³¹
malowane", wystawy i zajêcia edukacyjne, na które przyje¿d¿aj¹ uczniowie z licznych
szkó³ powiatu bialskiego. Niema³a w tym zas³uga Gminnego Orodka Kultury, który
stworzy³ uzdolnionym manualnie hafciarkom odpowiednie warunki do rozwijania
umiejêtnoci. Klub w Sitniku
nale¿y do najlepiej wyposa¿onych w naszej gminie.
- Nasze artystki maj¹ nie
tylko zdolnoci. Potrafi¹ rozbudziæ ciekawoæ dzieci i
przekonaæ do nie³atwych, ale
przynosz¹cych ciekawe efekty zajêæ. Koronki nigdy nie
wysz³y z mody. Dzi mo¿na je
wykorzystywaæ jako a¿urowe
dekoracje tkanin, aplikacjê
odzie¿y, ko³nierzyków i szali.
Z pomoc¹ szyde³ka wyczarowuj¹ z nici lnianych, we³nia-

nych i jedwabnych przedmioty chêtnie kupowane na
dorocznych jarmarkach Micha³owych w Bia³ej Podlaskiej. Szczególnym powodzeniem ciesz¹ siê wisiorki z szyde³kowych kwiatów, a¿urowe czapeczki i torebki, walentynkowe serduszka z nici,
wielkanocne pisanki w koronkowych koszulkach, koronkowe gwiazdki, aplikacje
do sweterków oraz piêkne
serwetki na ka¿d¹ okazjê mówi Alicja Sidoruk, kierowniczka klubu kultury w
Sitniku
Pracownia koronkarska
wspomagana jest przez trzy
utalentowane twórczynie:
Janinê Litwiniuk, jej córkê
Joannê Papiñsk¹ i Stanis³awê Pyrkê. Wielokrotnie
uczestniczy³y one w konkursach rêkodzie³a ludowego, organizowanych przez
Muzeum Po³udniowego
Podlasia, zdobywaj¹c nagrody i wyró¿nienia. Obec-

Egz. bezp³atny
noæ w Stowarzyszeniu
Twórców Ludowych pozwala im wyje¿d¿aæ na jarmarki i targi sztuki ludowej, organizowane m.in.
w Lublinie, Siedlcach, Bu-

kowinie Tatrzañskiej, Che³mie i Prudniku. O wysokich
umiejêtnociach koronczarek z Sitnika wymownie
wiadczy fakt zdobycia
przez Janinê Litwiniuk
pierwszej nagrody za najciekawsze stoisku i wyrób
lniany podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i
piewaków Ludowych w
Kazimierzu Dolnym.
- Praca ig³a i szyde³kiem
wymaga cierpliwoci i du¿ego nak³adu czasu, ale
daje wyj¹tkow¹ satysfakcjê. Nie ukrywam, ¿e niektóre serwety wykonywa³am non stop przez dwa
tygodnie. Traktowa³am to
jednak za przyjemnoæ, a
nie przymus. Ogromnie cieszy mnie fakt, ¿e do naszej
pracowni zg³asza siê coraz
wiêcej m³odzie¿y, gotowej
podejmowaæ wzory i motywy podlaskie - informuje
J. Papiñska. (g)

2

Kalendarium
3 stycznia

W klubie kultury w Hrudzie
mia³o miejsce posiedzenie
cz³onków Zarz¹du Gminnego ZOSP. Ustalono harmonogram spotkañ sprawozdawczych jednostek OSP. Pierwsze z nich zaplanowano na
11 stycznia w Woskrzenicach
Ma³ych, a ostatnie na 18 lutego w Wólce Plebañskiej.
Zebrania druhów z udzia³em
wójta gminy maj¹ pomóc w
dokonaniu analizy osi¹gniêæ,
jak i niedomogów jednostek
w minionym roku. S³u¿¹ te¿
ustaleniu planów na nadchodz¹cy rok. W trakcie zebrañ
ochotnicy podnosz¹ potrzeby wzmocnienia bazy sprzêtowej. - Rozumiemy te potrzeby i zwiêkszylimy nak³ady
samorz¹du na ochronê przeciwpo¿arow¹, ale galopuj¹ce ceny sprzêtu utrudniaj¹
realizacjê planów. Niejednej
jednostce marzy³by siê samochód bojowy, ale ma³o kto
zastanawia siê jak zdobyæ 600
czy 800 tys. z³otych na spe³nienie tych marzeñ - mówi
wójt Wies³aw Panaasiuk.

5 stycznia

Wójt Wies³aw Panasiuk
uczestniczy³ w noworocznym
spotkaniu samorz¹dowców i
przyjació³ Katolickiego Radia
Podlasie. Zorganizowano go
wzorem poprzednich lat w
seminarium duchownym w
Opolu k. Siedlec. Gospodarzem uroczystoci by³ ordynariusz diecezji siedleckiej ks.
biskup Zbigniew Kiernikowski. Prze³amuj¹c siê op³atkiem
z zaproszonymi ¿yczy³ przedstawicielom samorz¹dów lokalnych owocnej pracy na
rzecz swoich mieszkañców.
Nie oby³o siê bez koncertu
kolêd i poczêstunku.

6 stycznia

W hali bialskiego AWF-u
odby³o siê doroczne spotkanie dzia³aczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dopisali
te¿ gocie. Spotkanie zaszczycili obecnoci¹: minister Rol-
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16 stycznia

nictwa i Rozwoju Wsi Marek
Sawicki i marsza³ek województwa
lubelskiego
Krzysztof Hetman. Honory
gospodarza spotkania czyni³
pose³ Jerzy Franciszek Stefaniuk. W gronie licznych
uczestników by³ wójt naszej
gminy Wies³aw Panasiuk.

8 stycznia

Po raz dwudziesty zagra³a w kraju Wielka Orkiestra
wi¹tecznej Pomocy, a nie
zabrak³o w niej uczestników
z naszej gminy. Harcerze ze
Swór kwestowali na ulicach
swej miejscowoci, a podczas podsumowania konkursu na kartkê bo¿onarodzeniow¹, w klubie kultury w Sworach licytowano
nagrodzone kartki i gad¿ety. Licytuj¹cy nie szczêdzili
pieniêdzy, które wspomog¹
konto orkiestry.

10 stycznia

Wójt gminy Wies³aw Panasiuk zosta³ zaproszony
przez radn¹ Alicjê Romaniuk do udzia³u w konkursie integracyjnym. Przygotowano go w S³awacinku Starym z okazji pierwszej rocznicy zespo³u piewaczego
Jutrzenka. Dorobi³ siê on
ponad czterdziestu melodii,
które prezentuje przy ró¿nych okazjach. Koncert by³
dobr¹ okazj¹ do zaprezentowania zdolnoci uczestników warsztatu terapii zajêciowej.

13 stycznia

Wójt Wies³aw Panasiuk
by³ jednym z goci dorocznego podsumowania konkursu Dobre, bo Bialskie organizowanego cyklicznie
przez starostê bialskiego Tadeusza £azowskiego. Konkurs premiuje najaktywniejsze firmy i podmioty gospodarcze powiatu. Wród tegorocznych laureatów statuetki Dobre, bo Bialskie
znalaz³ siê Dom Pomocy
Spo³ecznej z Kozuli.

Nie powiod³y sie negocjacje, które mia³y zapobiec
czynnociom procesowym
miêdzy Urzêdem Gminy Bia³a
Podlaska, a firm¹ budowlan¹
ZIB. Zdaniem ekspertów budowlanych wykonawca nie
zrealizowa³ starannie powierzonego mu zadania przy
budowie hali sportowej gimnazjum w Sworach. Przeciekaj¹cy dach i rozsychaj¹ce siê
klepki pod³ogowe to jeden
z elementów sporu, którego
zasadnoci nie chce uznaæ
prezes ZIB Bogdan Rózga. Z
braku porozumienia stron
sprawa trafi³a do s¹du.

22 stycznia

Wójt gminy Wies³aw Panasiuk i przewodnicz¹cy samorz¹du gminnego Dariusz
Pla¿uk uczestniczyli w piêknym jubileuszu Janiny Borowik, mieszkanki DPS w Kozuli. Sêdziwa pani Janina, od
19 lat mieszkaj¹ca w Kozuli,
wiêtowa³a setne urodziny.
Z tej okazji odwiedzi³o j¹
wielu goci. By³y kwiaty, gor¹ce ¿yczenia, gratulacje i
wystêp0y, których jubilatka
wys³ucha³a z satysfakcj¹. Janina Borowik jest trzeci¹
mieszkank¹ DPS, jaka w
ostatnim czasie osi¹gnê³a
wiek stu lat. Tego samego
dnia wójt uczestniczy³ w
uroczystych obchodach
Dnia Babci i Dziadka. Zorganizowano je w Terebeli.

Nr 2
28 stycznia

Hala gimnastyczna gimnazjum w Ciciborze Du¿ym
przybra³a odwiêtny wygl¹d, a okazja by³a wyj¹tkowa. Uczniowie tej szko³y
prze¿ywali wyj¹tkowy bal
gimnazjalistów. Wiele z
dziewcz¹t po raz pierwszy
ubra³o eleganckie buty i
odwiêtne kreacje, kojarz¹ce siê z nadchodz¹c¹ doros³oci¹. Gociem balu, któremu bacznie przygl¹dali siê
rodzice, by³ wójt gminy Wies³aw Panasiuk. Tego samego dnia wójt w towarzystwie sekretarza gminy Jerzego Adamskiego i dyrektora GOK Bo¿enny PawlinyMaksymiuk uczetniczy³ w
balu seniora. Przygotowano
go z pietyzmem w Sitniku,
a bawili siê seniorzy z kilku
miejscowoci.

31 stycznia

W ostatnim dniu miesi¹ca
w sali b³êkitnej lubelskiego
Urzêdu Wojewódzkiego mia³o miejsce spotkanie nowej
wojewody Jolanty Szo³noKoguc z samorz¹dowcami
województwa lubelskiego.
By³ w ich gronie wójt naszej
gminy. Pani wojewoda zapewnia³a samorz¹dowców o
chêci cis³ej wspó³pracy z miastami i gminami, aby mieszkañcom regionu ¿y³o siê coraz lepiej. (g)

Wnioski o zwrot podatku
akcyzowego dla rolników
Do 29 lutego rolnicy z gminy Bia³a Podlaska mog¹
sk³adaæ wniosek do wójta gminy o zwrot podatku
akcyzowego. Do wniosku musz¹ byæ do³¹czone faktury VAT, stanowi¹ce dowód zakupu oleju napêdowego w okresie od 1 wrzenia 2011 do 31 stycznia
2012. Natomiast w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia br. rolnicy powinni z³o¿yæ wniosek do wójta o
zwrot VAT z fakturami zakupu oleju napêdowego w
okresie od 1 lutego do 31 lipca 2012 r. Limit zwrot
podatku akcyzowego w tym roku wynosi 86 litrów
x 0,95 z³ x iloæ hektarów posiadanych u¿ytków rolnych. Pieni¹dze bêd¹ wyp³acane rolnikom od 1 do
31 kwietnia br. w przypadku z³o¿enia wniosku w
pierwszym terminie, albo od 1 do 31 padziernika w
przypadku z³o¿enia wniosku w drugim terminie. (g)
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Z udzia³em reprezentantów naszej gminy

Minister i koza na spotkaniu PSL
Tradycj¹ sta³y siê spotkania cz³onków i sympatyków ruchu ludowego, organizowane w bialskim
AWF. Tak by³o te¿ i w tym
roku. 6 stycznia w hali
sportowej zgromadzi³o siê
ponad 700 osób. Dopisali
te¿ gocie. Swoj¹ obecnoci¹ spotkanie zaszczycili:
minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki i mar-

sza³ek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman. Honory gospodarza
spotkania czyni³ pose³ Jerzy Franciszek Stefaniuk.
W gronie licznych uczestników by³ wójt naszej
gminy Wies³aw Panasiuk.
Ludowcy podsumowali
rok miniony i z entuzjazmem i wiar¹ w si³ê dzia³ania wkroczyli w rok

2012. Uroczystoæ uwietni³y zespo³y ludowe, herody, kolêdnicy, suto zastawione sto³y, ¿yczenia,
op³atek i ponad pó³ tysi¹ca osób. Czêæ artystyczn¹, okraszon¹ wystêpami zespo³ów piewaczych z gminy Bia³a Podlaska, prowadzi³a z wyj¹tkowym znawstwem tematu dyrektor GOK Bo-

¿enna Pawlina-Maksymiuk. Ciekawy elementem
artystycznym by³a obecnoæ na spotkaniu ¿ywej
kozy. Koza, na co dzieñ
mieszka w Stajni Wiosenny
Wiatr w Woskrzenicach
Ma³ych, a zespo³y zaprosi³
i w wiêkszoci prowadzi je:
Gminny Orodek Kultury w
Bia³ej Podlaskiej. (g)

Powstaj¹ przydomowe oczyszczalnie

Kanalizacja ciekowa,
uwalniaj¹ca ludzi od nieustannego opró¿niania
szamb to wci¹¿ marzenie
wielu samorz¹dów. Na
szczêcie istnieje mo¿liwoæ
budowania przydomowych
oczyszczalni biologicznych,
które sprawdzaj¹ siê doskonale, zw³aszcza w rozproszonej zabudowie kolonijnej. 30 listopada ub. r. do-

bieg³a koñca realizacja
siódmego etapu budowy
przydomowych oczyszczalni cieków. Dziêki niemu powsta³o 50 przyzagrodowych oczyszczalni
na terenie gminy Bia³a
Podlaska (47 do budynków mieszkalnych, 2 do
wietlic i 1 do budynku
komunalnego) za kwotê
387 tys. 735 z³. Znacz¹cym

wsparciem okaza³a siê
po¿yczka Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokoci 250 tys. z³. W wyniku
realizacji zadania zaistnia³a mo¿liwoæ zlikwidowania 50 nieszczelnych osadników cieków oraz niekontrolowanego wywozu
nieczystoci na pola, co

Mówimy stop przemocy

Przemoc domowa to zjawisko, które zdarza siê w
niejednej rodzinie. Ma miejsce tam, gdzie cz³onek rodziny lub partner próbuje zdominowaæ fizycznie albo psychicznie drugiego partnera,
u¿ywaj¹c przewagi fizycznej,
grób, szanta¿u, w celu zranienia go moralnie lub fizycznie. Przemoc w rodzinie narusza prawa i dobra osobi-

ste. Jest przyczyn¹ wielu
cierpieñ i za³amañ nerwowych. Charakteryzuje siê
tym, ¿e ma na celu kontrolowanie i podporz¹dkowanie s³abszej ofiary. Sprawca nara¿a zdrowie i ¿ycie
ofiary na powa¿ne szkody.
Dowiadczanie bólu i cierpienia sprawia, ¿e ofiara ma
mniejsz¹ zdolnoæ do samoobrony. Z ca³¹ pewnoci¹

nie mo¿na siê z tym zgadzaæ, choæ droga do odzyskania równowagi nie jest
³atwa. W rozwi¹zywaniu
zjawiska przemocy domowej mog¹ nam pomóc inni.
W naszej gminie powo³any
zosta³ w styczniu br. specjalny zespó³ interdyscyplinarny do rozwi¹zywania
zjawisk zwi¹zanych z przemoc¹. Kieruje nim pracow-

znacznie zmniejszy niebezpieczeñstwo przenikania
nieczystoci do gleby i wód
gruntowych. Wybudowanie oczyszczalni pozwoli poprawiæ gospodarkê ciekow¹, poprzez oczyszczenie
oko³o 33 metrów szeciennych cieków dziennie.
Choæby ten fakt powinien
napawaæ optymizmem.
(red.)

nik socjalny Gminnego
Orodka Pomocy Spo³ecznej
Katarzyna Wasilewska i do
niej mo¿na zg³aszaæ wszystkie bolesne sprawy. Nie zostan¹ one zlekcewa¿one, a
ofiara przemocy mo¿e liczyæ
na skuteczn¹ pomoc. Wystarczy zadzwoniæ do GOPS
(tel. 83-343-32-84) lub odwiedziæ przewodnicz¹c¹ zespo³u osobicie. (g)
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Inicjatywa Szko³y Podstawowej w S³awacinku Starym

Spotkanie pokoleñ i Jase³ka
Tradycje zajmuj¹ znacz¹ce miejsce w ¿yciu cz³owieka. W procesie wychowania
dzieci niezwykle wa¿ne jest
siêganie do tradycji ludowych. Droga przekazu wiedzie od pokoleñ starszych
ku m³odszym. Podtrzymywanie tradycji dokonuje siê
g³ównie w domu rodzinnym, poprzez wspóln¹ zabawê m.in. w przygotowaniach przedwi¹tecznych.
To w³anie zabawa jest doskona³¹ okazj¹ do przekazywania wiedzy na temat
rodzimej kultury. Poprzez
kontakt dzieci z wytworami sztuki oraz artystami ludowymi utrwalamy znajomoæ wszystkiego, co "swojskie" i "bliskie". Wplataj¹c elementy tradycji w program
przedszkola rozbudzamy u
dzieci zainteresowanie kultur¹, tradycjami, rozwijamy
wyobraniê twórcz¹ i artystyczn¹. Czynimy starania,
aby nie tylko dziecko, ale
ca³a rodzina aktywnie
uczestniczy³a w ¿yciu przedszkola. W grudniu ub. roku
na zaproszenie wychowawczyni Krystyny Giermañskiej, punkt przedszkolny
dzia³aj¹cy przy Szkole Podstawowej w S³awacinku
Starym goci³ cz³onków rodziny Szczepanowskich z
Worgul. Przyjecha³y dwie
babcie Franciszka Miroñ-

czuk i Czes³awa Kuszneruk
oraz prababcia Bronis³awa
Bogusz. Wszystkie zwi¹zane z dzia³alnoci¹ grupy artystycznej Worgulanki.
Babcie opowiada³y o
swoich zabawach z dzieciêcych lat, wspomina³y przygotowania
do
wi¹t Bo¿ego
Narodzenia.
Dawny zwyczaj
spotykania siê w
licznym gronie
przy wiecach i
piewie umila³
kiedy czas. By³y
to kolêdy i pastora³ki w najpiêkniejszym
wydaniu. Dzieci
chêtnie s³ucha³y szczególnie wspomnieñ o obfitych
niegach, zasypanych niegiem zagrodach, o siarczystym mrozie, którego w
swoim piêcioletnim ¿yciu
jeszcze nie dozna³y. Wszystko wydawa³o siê im nierealne, niczym z bajki. Intryguj¹ce by³y równie¿ ozdoby choinkowe, które babcie i prababcia wyczarowa³y razem z dzieæmi podczas
spotkania. Kolorowe ³añcuchy choinkowe ozdobi³y przedszkoln¹ choinkê.
Czar dawnych czasów znowu pojawi³ siê na nowo,

widaæ by³o go w umiechach dzieci, a tak¿e w radosnych oczach zaproszonych goci.
Warto pamiêtaæ i kultywowaæ ju¿ w przedszkolu,

przez dzieci z punktu
przedszkolnego i m³odzie¿
szkoln¹ uroczyste "Jase³ka"
dla rodziców oraz personelu szko³y w ramach dni
otwartych w edukacji

jak równie¿ w szkole podstawowej piêkne i bogate
tradycje ludowe g³ównie,
dlatego, ¿e polski folklor
ludowy wraz ze swymi
zwyczajami, obrzêdami,
tañcem i przypiewkami
przemawia do dzieciêcej
wyobrani.
W roku szkolnym 2011/
2012 w okresie przedwi¹tecznym w S³awacinku
Starym organizowane
by³o wspólne piewanie
kolêd, ³amanie siê op³atkiem, sk³adanie sobie
¿yczeñ. W dniu poprzedzaj¹cym wiêto Trzech
Króli, na zaproszenie
nauczycieli: Anety
Szyd³o, wychowawczyni kl. III, Ewy Nitek, wychowawczyni kl. II, dyrektor Barbary KociubiñskiejKoza, wychowawczyni kl. I, Krystyny
Giermañskiej, wychowawczyni punktu przedszkolnego
oraz Teresy Olesiejuk, opiekunki ko³a
muzycznego, prezentowane by³y

wczesnoszkolnej. Tradycje
i obyczaje ludowe nie
rodz¹ siê z dnia na dzieñ.
Trzeba je zaszczepiaæ w sercach dzieci i pielêgnowaæ,
gdy¿ to one bêd¹ je póniej podtrzymywaæ i przenios¹ je do swoich domów.
W przedsiêwziêciach organizowanych corocznie w
szkole, nauczycieli wspomagaj¹ rodzice. Chêtnie
uczestnicz¹ w uroczystociach szkolnych, co pozwala na nawi¹zanie z nimi
szczerych i serdecznych
wiêzi. W czasie imprez dzieci doskonale bawi¹ siê,
tañcz¹, piewaj¹ piosenki
oraz bior¹ udzia³ w licznych
konkursach o tematyce ludowej np. konkurs na najpiêkniejsz¹ bombkê choinkow¹. Dni tak szybko i mi³o
biegn¹, a umiech dzieci i
zaanga¿owanie rodziców
utwierdza nas w przekonaniu, i¿ warto siêgaæ do naszych dawnych tradycji ludowych. Folklor jest lubiany
przez dzieci, poniewa¿ jest
prosty, zrozumia³y, nieprawdopodobnie barwny i odrobinê bajkowy. (red.)
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Karnawa³ w Sitniku
U nas nigdy nie brakowa³o amatorów do tañca - zapewnia kierowniczka klubu
kultury Alicja Sidoruk. Nic
wiêc dziwnego, ¿e zabawa
sylwestrowa sta³a siê znacz¹cym wydarzeniem towarzyskim. Mi³a atmosfera,
tañce i dobry humor stanowi³y wizytówkê imprezy.
Znakomicie sprawdzi³o siê
wspólne kolêdowanie
mieszkañców Sitnika,
£ukowców i Worgul, zorganizowane 21 stycznia przez
ksiêdza Dariusza Mioduszewskiego. Nie zapomniano o seniorach. Wnukowie honorowali w klubie
swoje babcie i dziadków,
wyra¿aj¹c im podziw, mi³oæ i wdziêcznoæ za przekazywanie dobrych tradycji. Wyrazem wdziêcznoci
by³y przygotowane samodzielnie upominki oraz

przedstawienie "Ja i Ma³gosia". Przygotowano go
przy znacz¹cym udziale nauczycielki Justyny Sikorskiej. Zgodnie z tradycj¹ w
karnawale do Sitnika przybywaj¹ chêtnie seniorzy z:
Rakowisk, Terebeli, S³awacinka Nowego oraz z Sitnika i £ukowców. Pyszne
spotkanie przy muzyce
umili³y 28 stycznia zespo³y
ludowe z: Worgul, Woskrzenice i Hruda. Uczestnicy ciep³o powitali goci:
wójta Wies³awa Panasiuka, sekretarza Jerzego
Adamskiego i dyrektora
Gminnego Orodka Kultury Bo¿ennê Pawlinê- Maksymiuk, którzy przybyli pok³oniæ siê ludziom w podesz³ym wieku. Serwowano
przysmaki kuchni regionalnej w wydaniu miejscowych gospodyñ. (red.)

Trwaj¹ spotkania sprawozdawcze
stra¿aków
Pocz¹tek roku kalendarzowego stanowi okazjê do
dokonania gruntownej analizy osi¹gniêæ i niedomogów
dzia³alnoci w minionym
roku. Dobrze wiedz¹ o tym
druhowie z jednostek OSP,
którzy 11 stycznia rozpoczêli
cykl zebrañ sprawozdawczych z udzia³em wójta Wies³awa Panasiuka, sekretarza gminy Jerzego Adamskiego i gminnego inspektora ds. ochrony przeciwpo¿arowej Czes³awa Pikacza.
W naszej gminie dzia³a 13
jednostek, przy czym 7 z
nich posiada samochody
stra¿ackie. Do najlepiej zorganizowanych nale¿¹ cztery stra¿e, zrzeszone w krajowym systemie ratowniczoganiczym. Dzia³aj¹ one w:
Hrudzie, Sitniku, S³awacinku Starym i Sworach. Posiadaj¹ specjalistyczny sprzêt
miêdzy innymi do ratownic-

twa technicznego. Oprócz
wymienionych, samochód
stra¿acki posiadaj¹ jednostki w: Ortelu Ksi¹¿êcym I,
Wólce Plebañskiej, Woskrzenicach Ma³ych i Ciciborze Du¿ym. Pozosta³e OSP
z: Ce³ujek, Husinki, Dobudowa, Styrzyñca i Sycyny
maj¹ na wyposa¿eniu motopompy. Praktycznie
wszystkie w gminie jednostki OSP s¹ stowarzyszeniami
(zarejestrowane w Krajowym Rejestrze S¹dowym).
Dzia³alnoæ oparta jest na
ustawie o ochronie przeciwpo¿arowej oraz swoich
statutach.
W gminnych jednostkach
OSP dzia³a 485 stra¿aków
ochotników, którzy o ka¿dej porze dnia i nocy s¹
gotowi do niesienia pomocy. Pozytywnym zjawiskiem
jest fakt zg³aszania siê do
stra¿y m³odych ludzi. To oni

zast¹pi¹ kiedy weteranów
i stanowiæ bêd¹ o jakoci
oraz skutecznoci jednostki, która nie tylko ratuje
ludzkie zdrowie i mienie. W
styczniu i lutym druhowie
dokonuj¹ oceny dzia³alnoci, snuj¹ plany na najbli¿sze miesi¹ce i przygotowuj¹
siê, by jak najlepiej s³u¿yæ
mieszkañcom swoich mo¿liwoci. Wiêkszoæ jednostek marzy o poprawie po-

siadanej bazy sprzêtowej,
choæ spe³nienie tych oczekiwañ nie jest ³atwe z uwagi
na galopuj¹ce podwy¿ki
cen. Zakup nowego samochodu bojowego to wydatek rzêdu 800 tys. z³. Wiêkszoæ samorz¹dów gminnych
nie potrafi sprostaæ takim
wymaganiom bez pomocy
sponsorów z zewn¹trz. O ich
pozyskanie zabiegaj¹ w³adze
Zarz¹du Gminnego ZOSP. (g)
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Gimnazjum Publiczne w Sworach

Wspó³czesny patriotyzm Czy to mo¿liwe?
W dzisiejszych czasach
szko³a pe³ni bardzo wa¿n¹
rolê w edukacji spo³eczeñstwa. Wynika to miêdzy innymi z tego, ¿e tryb ¿ycia
wymaga od wspó³czesnych
ludzi ci¹g³ej walki z czasem.
wiadomoæ up³ywaj¹cych
minut i godzin zaprz¹ta g³owy wielu rodziców. Nic te¿
dziwnego, ¿e m³odzie¿ w
towarzystwie pedagogów i
wychowawców spêdza czêsto du¿o wiêcej czasu ni¿ na
rozmowach z rodzicami.
Szko³a w wychowaniu m³odego pokolenia powoli zaczyna zastêpowaæ dom rodzinny. Czy to dobrze, czy
te¿ nie? Trudno na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieæ. Publiczne Gimnazjum w Sworach na pewno stara siê ze swoich zadañ wywi¹zywaæ jak najlepiej. Jednym z wa¿nych elementów edukacji szkolnej
jest edukacja patriotyczna.
Nie tylko ta szeroko pojêta, tzn. oparta na wiedzy
historycznej i wydarzeniach
z przesz³oci naszego kraju,
ale równie¿ ta lokalna, codzienna.
S³owo patriotyzm wspó³czesnym m³odym ludziom
kojarzy siê z wojn¹, mierci¹, walk¹; niewielkiej grupie z opozycj¹, wiêzieniem,
inwigilacj¹. Ale przecie¿ w
dzisiejszych czasach patriotyzm to tak¿e umi³owanie
ojczyzny przejawiaj¹ce siê w
wielu aspektach. Szacunek
dla symboli narodowych,
znajomoæ hymnu pañstwowego, odpowiednia
postawa w czasie odpiewywania tej pieni, dba³oæ
o ³ad i porz¹dek wokó³ siebie, o piêkno ojczystego jêzyka itd. Wszystkie wymienione zachowania charakteryzuj¹ w³anie postawê
patriotyczn¹ i o tym przy-

pomina siê uczniom w naszej szkole. Akcentowanie
wi¹t narodowych poprzez uroczyste akademie
z udzia³em pocztu sztandarowego, odpowiedni
galowy strój, gazetki okolicznociowe i udzia³ w imprezach pozaszkolnych
zwi¹zanych z obchodami o
tematyce patriotycznej - to
dzia³ania nieobce naszym
gimnazjalistom.
W roku szkolnym 2011/
2012 m³odzie¿ Publicznego
Gimnazjum w Sworach
uczestniczy³a 15 wrzenia
w ods³oniêciu tablicy upamiêtniaj¹cej grób oko³o
100 zamordowanych
¯ydów w miejscowoci Sycyna. Inicjatorem ca³ego
przedsiêwziêcia by³a Fundacja Pamiêæ, Która Trwa.

Starania Fundacji popar³
Harley Lippman, cz³onek
Amerykañskiej Komisji d.s.
Dziedzictwa Amerykañskiego za Granic¹, powo³any
przez Prezydenta Stanów
Zjednoczonych do pe³nienia
tej funkcji. Ods³oniêcie to
mia³o bardzo podnios³y
charakter i zgromadzi³o znamienitych goci, min.: naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha, wicestarostê bialskiego Jana Bajkowskiego, kierownika delegatury Lubelskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Bia³ej Podlaskiej Artura Nitka,
prezesa w/w Fundacji Zbigniewa Niziñskiego, sekretarza gminy Jerzego Adamskiego, ksiêdza proboszcza
Parafii Prawos³awnej w Bia³ej Podlaskiej Andrzeja Pu-
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gacewicza, proboszcza ze
Swór ksiêdza Stanis³awa
Chodko, przedstawicieli
Nadlenictwa Miêdzyrzec
Podlaski. Uczniowie z gimnazjum z³o¿yli obietnicê, ¿e
bêd¹ w sposób godny i
nale¿yty dbaæ o to miejsce
pochówku.
Kolejn¹ okazj¹ do przeprowadzenia lekcji patriotyzmu by³o odwiedzenie
przez gimnazjalistów, którzy mieli przypiête do ubrañ
bia³o - czerwone kotyliony,
miejsczwi¹zanych ze wiêtem Niepodleg³oci. Zapalili oni znicze przy pomniku
w Sworach wybudowanym
w 1928 roku z okazji 10-lecia niepodleg³oci oraz przy
pomniku w Sycynie pochodz¹cym z 1934 roku, a upamiêtniaj¹cym powstanie
styczniowe, potocznie zwanym Pomnikiem Szaniawskiego. Ogromn¹ rolê w
krzewieniu wartoci patriotycznych odgrywa 36 DH
dzia³aj¹ca przy Publicznym
Gimnazjum w Sworach.
Harcerze pracuj¹ w niej na
rzecz spo³ecznoci lokalnej
i rodowiska, kultywuj¹c
równie¿ tradycje ludowe.
To oni min. sprawuj¹ ca³oroczn¹ opiekê nad w/w
grobami, pomnikami i
cmentarzami, przygotowuj¹ okolicznociowe monta¿e, jak chocia¿by ten
zwi¹zany z obchodami 13
grudnia, czyli 30 rocznicy
wprowadzenia stanu wojennego. Propozycja przygotowania uroczystego
apelu wyp³ynê³a od NSZZ"
Solidarnoæ", a samo przedstawienie spotka³o sie z
ogromnym uznaniem ze
strony widzów zgromadzonych w podziemiach kocio³a WNMP w Bia³ej Podlaskiej. Mo¿na by wiêc usi¹æ
wygodnie, za³o¿yæ rêce,
ponarzekaæ na ca³y wiat i
system edukacji, nauczycieli
itd. A mo¿na te¿ inaczej,
czego dowodem jest Publiczne Gimnazjum w Sworach im.Or³a Bia³ego.
Anna Najdyhor
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Jutrzenka ze S³awacinka Starego uczci³a rocznicê istnienia

Koncert integracyjny
sprawi³ wiele radoci

Pierwsza rocznica powstania grupy piewaczej Jutrzenka podsumowana zosta³a koncertem okolicznociowym, który zgromadzi³
ludzi w ró¿nym wieku. Dosz³o do niego 18 stycznia z
inicjatywy niestrudzonej

radnej Alicji Romaniuk. Zaprosi³a ona do udzia³u dzieci z miejscowej szko³y oraz
niepe³nosprawn¹ m³odzie¿
z warsztatu terapii zajêciowej przy bialskim "Elremecie". Uczniowie ze S³awacinka popisywali siê znajomo-

ci¹ kolêd i pastora³ek, za
uczestnicy warsztatu wystawili gor¹co oklaskiwane
Jase³ka. ¯arliwoci¹ prezentacji przekona³a widzów,
¿e niepe³nosprawni potrafi¹ odnaleæ siê w ka¿dym
rodowisku. M³odzie¿ pra-

Uczniowie z naszej gminy w gronie laureatów

Wiedz¹ jak zapobiegaæ po¿arom

Organizowane od 30 lat
konkursy plastyczne "Zapobiegajmy po¿arom" ciesz¹ siê
sporym powodzeniem. 19
stycznia w wietlicy Komendy Miejskiej PSP w Bia³ej Podlaskiej mia³o miejsce spotkanie laureatów eliminacji powiatowych. Komisja konkursowa, bior¹c pod uwagê:
wiek wykonawców, pomys³owoæ w podejciu do tematu, technikê i jakoæ wykonania oraz walory estetyczne, oceni³a 145 prac z 32
szkó³ i wy³oni³a zwyciêzców.
Nagrodzone i wyró¿nione
rysunki zaprezentowane zosta³y na wystawie, któr¹
mo¿na by³o podziwiaæ podczas podsumowania konkursu. W spotkaniu udzia³
wziêli: prezes Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku OSP
Tadeusz £azowski, zastêpca
komendanta miejskiego PSP
st. kpt Marek Chwalczyk i

dyrektor Biura Terenowego
ZOSP RP Bo¿ena Krzy¿anowska. Najlepsi otrzymali
nagrody rzeczowe i dyplomy. Znalaz³o siê wród nich
czterech uczniów z naszej
gminy. W gronie uczniów
m³odszych klas szko³y podstawowej najwy¿ej oceniono zdolnoci Julii Burdach
ze szko³y w Ortelu Ksi¹¿êcym, a Katarzyna Mikiciuk
z tej samej szko³y uzyska³a
wyró¿nienie. W grupie
uczniów starszych klas szko³y podstawowej Jakub Cydejko ze szko³y w Grabanowie zdoby³ trzeci¹ nagrodê.
W grupie gimnazjalistów wyró¿nienie przyznano Kindze
Miszczuk ze Swór. Gratulujemy. Zapewne nie by³oby
takich rezultatów, gdyby nie
starania nauczycieli. Opiekunowie, jako podziêkowanie
za powiêcony czas i w³o¿ony wysi³ek otrzymali okolicz-

nociowe dyplomy i notesy.
Organizatorzy konkursu
wszystkich szczebli zapraszaj¹ do udzia³u w kolejnych
edycjach. Laureaci konkursu z powiatu bialskiego w
poprzednich edycjach, na
szczeblu centralnym byli wysoko oceniani. Ich prace prezentowane by³y na wydawnictwach okolicznociowych
- plakaty, kalendarze. Ponadto dla laureatów szczebla centralnego Zarz¹d
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cowa³a pod okiem instruktorów Renaty Jakubiuk i Doroty Szot, za oprawê muzyczna przygotowa³ Waldemar Mazur. Wystêpy podziwia³o liczne grono zaproszonych goci, a wród nich:
wójt Wies³aw Panasiuk, dyrektor GOK Bo¿enna Pawlina -Maksymiuk i dyrektor.
Szko³y Podstawowej Barbara Kociubiñska-Koza . Koncert zakoñczy³ wystêp zespo³u Jutrzenka. Wykona³ on
tradycyjne kolêdy.(red.)

G³ówny Zwi¹zku OSP RP w
Warszawie jako nagrodê co
roku organizuje 2 - tygodniowe plenery artystyczne, które odbywaj¹ siê w ciekawych
miejscach na terenie kraju
np. Ciechocinku, Krynicy Górskiej i Roskoszy. Na zakoñczenie spotkania stra¿acy z JRG
PSP zorganizowali dla uczestników pokaz sprzêtu po¿arniczego, jaki znajduje siê na
wyposa¿eniu jednostki, pozwolili przymierzyæ he³m stra¿acki, wzi¹æ do rêki pr¹downicê, zajrzeæ do kabiny samochodu bojowego i na chwilê
zostaæ stra¿akiem. (g)
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Przymiarka do powstania spó³dzielni socjalnej

Narzêdzie ekonomii spo³ecznej
Do tej pory w powiecie bialskim nie powsta³a ¿adna
spó³dzielnia socjalna, choæ mog³aby ona stanowiæ alternatywê dla ludzi pozbawionych zajêcia. Mówi³ o
tym na spotkaniu pose³ Adam Abramowicz, przybli¿aj¹cy mo¿liwoci, jakie niesie tworzenie spó³dzielni socjalnych oraz potrzebê rzeczowej wspó³pracy samorz¹dów z powstaj¹cymi podmiotami ekonomii spo³ecznej. Prezydent miasta Andrzej Czapski wskazywa³ na
otoczenie formalno- prawne dzia³alnoci samorz¹dów
w odniesieniu do spó³dzielni socjalnych. Wypowiadali
siê te¿ inni mówcy. Zastêpca dyrektora PUP Ewa Czerska przedstawi³a omówi³a aspekty formalno-prawne,
dotycz¹ce dotacji na tworzenie miejsc pracy oraz refundacji ZUS. Przy okazji wyjani³a kluczowe kwestie,
zwi¹zane z warunkami, jakie musi spe³niæ osoba ubiegaj¹c siê o dotacjê. Grzegorz Sacharuk zaprezentowa³ zasady powo³ywania spó³dzielni socjalnej, a
zw³aszcza kryteria formalne, jakie powinni spe³niaæ
osoby przystêpuj¹ce do spó³dzielni socjalnej. Pokaza³
przyk³ady dobrych praktyk dzia³alnoci Fundacji Barka
oraz Lubelskiej Spó³dzielni Socjalnej "Kozio³ek". Kata-

rzyna Zabratañska z UNDP omówi³a cele dzia³alnoci
agendy miêdzy innymi poprzez budowanie trwa³ej infrastruktury wsparcia. Przedstawi³a równie¿ za³o¿enia
paktu na rzecz ekonomii spo³ecznej, bêd¹cego deklaracj¹ wspierania pozytywnych inicjatyw w tym zakresie.
Konferencja spotka³a siê du¿ym zainteresowaniem,
o czym wiadcz¹ uczestnicz¹cy przedstawiciele samorz¹dów i organizacji pozarz¹dowych. Oprócz wspomnianych ju¿ osób na sali zasiedli wójtowie, radni, pracownicy bialskiego UM, dyrektorzy orodków pomocy spo³ecznej, kierownicy warsztatów terapii zajêciowej,
przedstawiciele grupy inicjatywnej Bialskiej Spó³dzielni
Socjalnej i osoby zainteresowane ekonomi¹ spo³eczn¹.
Organizatorzy maj¹ nadziejê, ¿e konferencja bêdzie
pierwszym krokiem na drodze do aktywnego w³¹czania siê samorz¹dów do tworzenia Centrów Integracji
Spo³ecznej, Klubów Integracji Spo³ecznej oraz spó³dzielni socjalnych, co powinno w d³u¿szym odstêpie czasu
mieæ pozytywny wp³yw na aktywizacjê i reintegracjê
osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym. (red.)

Bal karnawa³owy w Woskrzenicach
16 stycznia by³ wyj¹tkowy w Szkole Podstawowej
w Woskrzenicach Du¿ych.
Za spraw¹ energicznych
nauczycieli sala gimnastyczna zamieni³a siê w balow¹.
Pojawi³y siê w niej: ksiê¿niczki, wró¿ki i rycerze.
Zgodnie z tradycj¹ bal rozpocz¹³ wodzirej. Wszystkim
dopisywa³ wymienity humor. Karnawa³owa atmosfera i rytmiczna muzyka
zachêca³y do zabawy
uczniów, m³odsze rodzeñstwo, a nawet rodziców.

Jak na pyszny bal przysta³o
nie brakowa³o korowodów,
kó³eczek i tañców w parach. W kulminacyjnym
momencie salê odwiedzi³
przebrany na czerwono
Miko³aj, który obdarowa³
uczniów prezentami. Rodzice zadbali, aby ka¿de dziecko otrzyma³o soczek i ciasteczka. Trudno dziwiæ siê
zadowoleniu uczestników.
Podobne okazje nie zdarzaj¹ siê ka¿dego dnia.
(red.)
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Ferie w szko³ach

W bie¿¹cym roku podjêto inicjatywê zorganizowania dzieciom i m³odzie¿y ferii zimowych w szko³ach.
Nauczyciele zaproponowali uczniom bardzo ciekawe
zajêcia, których ró¿norodnoæ by³a zadziwiaj¹ca.
Prym wiod³y zajêcia sportowe, a wród nich: koszykówka, siatkówka, tenis,
pi³ka no¿na i zajêcia w si³owni.
Plastycy proponowali poznanie ró¿nych technik, np.
ozdoby z filcu, z masy solnej, decoupage i inne. Informatycy uczyli, jak korzystaæ z komputera, aby sta³
siê prawdziwym ród³em
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wiedzy , a tak¿e zak³adania
stron internetowych. Wród
wszystkich zajêæ najbardziej
"smaczne" by³y kulinarne,
poniewa¿ przygotowywano
smako³yki, które mo¿na
by³o zjeæ. Ponadto zorganizowano wiele zajêæ rekreacyjnych, tj. wyjazdy na lodowisko, zabawy na niegu,
ogniska z pieczeniem kie³basek. Na uwagê zas³uguje
inicjatywa nauczycieli ze
Szko³y Podstawowej w Hrudzie, którzy podjêli siê organizacji ferii zimowych
dzieciom z Rakowisk. Zajêcia chyba siê podoba³y , bo
do wietlicy przychodzili
nasi uczniowie i ci, którzy

Ferie w Sitniku

ucz¹ siê w Bia³ej Podlaskiej.
Gratulujemy nauczycielom z
Hruda promocji swojej szko³y. Mylê, ¿e tegoroczne ferie mo¿na uznaæ za czas spê-

Pomimo siarczystych mrozów, ferie w miejscowym klubie przebiega³y w ciep³ej, wrêcz bajkowej atmosferze. Dwa razy w tygodniu
organizowano dziewczynkom zajêcia koronkarskie, które cieszy³y
siê du¿ym zainteresowaniem. Dzieci robi³y pompony, kolczyki, broszki, zak³adki do ksi¹¿ek i kwiatki. Podczas zajêæ plastycznych poznawano tajniki technik: decoupage, farb ¿elowych i suchych pasteli.
Pos³u¿y³y one choæby do wykonania kwiatów z krepiny. Powodzeniem cieszy³y siê zajêcia kulinarne, tym razem skupione na przygotowywaniu smakowitych faworków. Milusiñscy chêtnie grali w
gry planszowe i komputerowe. Rozwi¹zywali
kalambury, odgadywali zagadki, ogl¹dali ulubione bajki i filmy przygodowe. Z przyjemnoci¹ odwiedzili bialskie
kino.

dzony aktywnie, interesuj¹co, a przede wszystkim
weso³o.
Dyrektor SAPO
Gra¿yna Majewska

Ferie z klubem
objazdowym
Po raz trzeci wyruszy³ w trasê Objazdowy Klub Kultury. Tym razem zawita³o
dzieci z: Wólki Plebañskiej, S³awacinka
Starego, Terebeli i Czosnówki. Uczniowie
przyjêli proponowane zabawy z entuzjazmem. Organizatorzy zdo³ali przekonaæ
dzieci do zajêæ tkackich w pracowni tkackiej w Hrudzie ze zdobnictwa ludowego, zajêæ plastycznych, wokalnych i sportowych. M³odsze dzieci mog³y ogl¹daæ
bajki na du¿ym ekranie, a m³odzie¿
uczestniczy³a w turniach bilardowych i
ping-ponga. Szczególne podziêkowania
za akcjê nale¿¹ siê so³tysom za przygotowanie i ogrzanie wietlic wiejskich.
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Ferie w Dokudowie

Pomimo zaskakuj¹co
niskich temperatur frekwencja podczas zajêæ w
klubie kultury dopisa³a.
Odbywa³y siê one pod
has³em "W cieniu dawnego podwórka - zapomniane gry i zabawy". Na pocz¹tku ferii dzieci i m³odzie¿ spotka³y siê najstarszymi mieszkañcami Dokudowa. Przy wspólnej
herbatce wys³uchano interesuj¹cych wspomnieñ
z dzieciñstwa Józefy Kurjaniuk, Haliny Bandzerewicz, Kazimiery Paczek i W³adys³awa Bandzarewicza. Powrotem
do tradycji mia³a byæ prezentacja widowiska obrzêdowego "A kumo po¿yczcie albo dajcie" w
wykonaniu zespo³u Lew-

kowianie. Nic dziwnego,
¿e czêæ dzieci chcia³a
doskonaliæ znajomoæ tutejszej gwary wiejskiej. W
nastêpne dni uczestnicy
zajêæ bawili siê w przypomniane przez seniorów
gry i zabawy oraz wykonywali makietê starej chaty.W turnieju zapomnianej nieco gry Zoka mistrzem zosta³ Dawid Kusiak. Wspólnymi si³ami
uda³o siê wykonaæ figurkê dziewczynki w stroju
ludowym i upleæ ch³opca z papierowej wikliny.
Ciekawym okaza³ siê
sprawdzian zdolnoci kulinarnych, podczas którego pieczono pyszne ciasto dro¿d¿owe i korowajczyki.

Ferie w Perkowicach
Miejscowy klub kultury
by³ jak zwykle oaz¹ beztroskiej zabawy. Szczególnym powodzeniem cieszy³y siê w tym roku gry
planszowe. W "Biznesie
po polsku" zwyciê¿yli:
Mateusz, Patrycja, Kuba i
Karol, w "Faunie" Ania Sosnowska i Dorota Artyszuk. W turnieju ping
ponga najlepszym zawodnikiem by³ Mateusz Suszczyñski, za w konkursie
plastycznym najwiêksz¹
fantazjê wykaza³a Patrycja Gnatowicz. Mimo do-

tkliwego mrozu, dzieciaki chêtnie odwiedza³y
starsze osoby, próbuj¹c
zdobyæ informacje do "Podwórkowych
wspomnieñ". Dziêki temu uda³o siê przywo³aæ zabawy
sprzed lat. Tradycj¹ pracowni kulinarnej s¹ pyszne wypieki wykonywane
pod okiem pañ instruktorek. W tym roku w oka
mgnieniu powstawa³y
dro¿d¿owe bu³eczki i limaczki.
Smakowa³y wszystkim
wybornie.

Ferie w Hrudzie

Czas wolny od nauki wykorzystany zosta³ bardzo
po¿ytecznie. Zainteresowani rêkodzie³em mieszkañcy
Hruda, Styrzyñca i Terebeli
mogli uczestniczyæ w warsztatach tkackich pod kierunkiem Zofii Jówko, Marianny Jówko, Zofii Guzarów
i Jolanty Zaj¹c, a tak¿e poznawaæ tajniki wyrobu
ozdób z filcu. Powodzenie
mia³y zajêcia taneczne prowadzone przez Agnieszkê
Bieñkowsk¹ oraz ró¿norodne konkursy. Najciekawsz¹
maskê karnawa³ow¹ wykona³a Martyna Che³stowska. W turnieju jednego
wiersza najlepszymi recytatorami okazali siê: Rafa³
Denis, Adrian Stêpieñ i
Magda Che³stowska. W
turnieju bilardowym najlepiej poradzi³ sobie Przemy-
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s³aw Ojcewicz. Rozegrano
te¿ turniej tenisa sto³owego o puchar radnego S³awomira Palucha i turniej
warcabowy. Najlepszym tenisist¹ zosta³ Mateusz Soæko, a warcabist¹ Krzysztof
Po³ynko. Dziewczêta
sprawdza³y chêtnie zdolnoci w kuchni, gotuj¹c
smakowite pyzy. Czêstowano nimi wszystkich uczestników. Nie brakowa³o
chêtnych do zajêæ artystycznych. Uroczyste wrêczenie dyplomów i nagród
uwietni³y wystêpy miejscowych zespo³ów wokalnego
i piewaczego pod kierunkiem Jakuba Gdeli. Klub
kultury w Hrudzie dziêkuje wszystkim za okazan¹
pomoc przy organizacji imprezy oraz ufundowane
nagrody.
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Ferie w Styrzyñcu

Tegoroczna kaniku³a zimowa przebiega³a pod has³em "Na ludowo i sportowo". Tak¿e ka¿dy móg³ znaleæ co dla siebie. Dzieciom
bardzo podoba³y siê zajêcia
przeprowadzane w pracowni tkackiej w Hrudzie,
gdzie tka³y na krosnach pod
czujnym okiem pañ Zosi i
Marysi. Ciekawe okaza³y siê
zajêcia z nowej techniki quilingu, na których klejono
piêknego pawia. Zdaniem
Malwiny Koz³owskiej i Patrycji ¯ukowskiej ta czêæ
zajêæ wypad³a super. Erykowi Koz³owskiemu przypa-
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d³a do gustu wizyta w stolarni Jana Barnasiuka. Takich narzêdzi nie widuje siê
zbyt czêsto, a wyczarowuj¹
one nie tylko fantastyczne
meble. Dzieci same próbowa³y heblowania deski.
Okaza³o siê, ¿e tradycyjne
rêkodzie³o mo¿e pobudziæ
wyobraniê. Ka¿dy goæ
otrzyma³ w prezencie: wa³eczek, proporczyk, deskê
albo kwietnik. - Wielka szkoda, ¿e ferie trwa³y tak krótko. Mam nadziejê , ¿e niektóre zajêcia uda siê jeszcze
powtórzyæ - wzdycha³ Bartek Adamiuk.

Ferie w Sworach
Urozmaicony program ciekawego spêdzenia wolnego
czasu przygotowali na czas
zimowej kaniku³y pracownicy klubu i biblioteki. Dzieci
o zainteresowaniach artystycznych mog³y doskonaliæ
umiejêtnoci w malowaniu
farbami witra¿owymi, wyrobach z masy solnej i zdobienia technik¹ decoupage.
Zwolennicy lektur poznawali ciekawe ksi¹¿ki, jakich

w Sworach stale przybywa,
a entuzjaci bajek i filmów
gromadzili siê przed komputerami. Nie zabrak³o
emocji sportowych i tanecznych. Najm³odsi rozwi¹zywali kalambury oraz
poznawali zabawy swoich
dziadków i tradycyjne stroje ludowe. Na fina³ przygotowano im nie lada uciechê
w postaci wyjazdu do bialskiego aquaparku.

Trening czyni
Ferie w Woskrzenicach mistrza
Nikt siê nie nudzi³ i to najbardziej ucieszy³o przyjazn¹
dzieciom kierowniczkê miejscowego klubu. Dzieci chêtnie czyta³y ksi¹¿ki: Juliana
Tuwima i Kornela Makuszyñskiego. Do sta³ych zabawa
nale¿a³o rozwi¹zywanie
krzy¿ówek i rebusów, konkursy i turnieje, próby z orgiami i rzeb¹ w masie solnej oraz mydle. Zbli¿aj¹ce siê
Walentynki sprowokowa³y

przygotowanie wró¿b i
wierszyków na tê okazjê.
Podsumowaniem przeprowadzonych konkursów towarzyszy³o wrêczenie dyplomów, stanowi¹cych powody do dumy. Kiedy za
oknem panowa³y srogie
mrozy, atmosfera w klubie
by³a fantastyczna i nikomu
nie chcia³o siê szybko wracaæ do domów.

W myl powiedzenia, ¿e
"trening czyni mistrza" okres
ferii zimowych by³ dla cz³onków m³odzie¿owej grupy
tanecznej "Macierzanka"
oraz dzieciêcego zespo³u
tanecznego "Figiel", dzia³aj¹cych pod patronatem
Gminnego Orodka Kultury
w Bia³ej Podlaskiej, czasem
wytê¿onej pracy. Obecnie
zespo³y przygotowuj¹ siê
do uroczystego koncertu
jubileuszowego z okazji 10
- lecia istnienia. Tancerze
skupieni w trzech grupach:
m³odszej, redniozaawansowanej i reprezentacyjnej,
pod okiem instruktor
Agnieszki Bieñkowskiej,
æwicz¹ nowe uk³ady taneczne, a tak¿e odwie¿aj¹ tañce sprzed lat. Efekty ich pracy bêdziemy mogli podzi-

wiaæ w czerwcu, bo na ten
miesi¹c przewidziane zosta³y obchody jubileuszowe.
Choæ ferie up³ynê³y bardzo
pracowicie, nie mog³o zabrakn¹æ czasu na zabawê.
Bardzo sympatycznym wydarzeniem okaza³o siê zorganizowane 9 lutego spotkanie karnawa³owe obecnych i by³ych cz³onków
"Macierzanki". Uczestnicy
spotkania próbowali odnaleæ swoje twarze na fotografiach sprzed lat, opowiadali anegdoty zespo³owe i wspominali wspólne
próby, koncerty i wyjazdy.
Byli cz³onkowie zespo³u zatêsknili za tañcem i scen¹ i
przymierzaj¹ siê do wystêpu podczas koncertu jubileuszowego. ¯yczmy im
wiêc "po³amania nóg".
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Weso³e ferie
w naszej gminie
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