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Miesiêcznik Gminy Bia³a Podlaska

Egz. bezp³atny

Jubileusz druhów ze Swór

Od 90 lat walcz¹ z czerwonym kurem

Wyj¹tkowo okazale wiêtowany by³ w Sworach jubileusz 90-lecia istnienia jednostki OSP. Z tej okazji wyró¿niono j¹ jednym z najwy¿szych odznaczeñ stra¿ackichmedalem honorowym im.
Boles³awa Chomicza oraz
symboliczn¹ statuetk¹ w.
Floriana, patrona druhów.
Historia OSP w Sworach
zaczê³a siê w 1921 roku z inicjatywy ówczesnych w³adz
gminy. Powo³anie jednostki
z 28 ochotnikami mia³a byæ
odpowiedzi¹ na liczne po¿ary trapi¹ce Swory i okoliczne
miejscowoci. Jednostka nie
mia³a potrzebnych narzêdzi
do gaszenia ognia, ale szybko zosta³y one zakupione ze
sk³adek miejscowej ludnoci.
Ludzie sprzyjali stra¿akom,
skoro spo³ecznym wysi³kiem
budowano pierwsz¹ remizê.
Nikomu nie przeszkadza³o,
¿e stra¿acy wyruszali do akcji ganiczych wozem ¿ela-

znym, a musieli czasem pokonaæ dwadziecia i wiêcej
kilometrów. Mówi³a o tym
barwnie nauczycielka jêzyka
polskiego Wioletta Wiêckowska, która specjalnie na
okolicznoæ jubileuszu przygotowa³a monografiê jednostki w wierszowanej formie ballady.
Przez 90 lat wielokrotnie
zmienia³ siê sk³ad jednostki,
ale zawsze mia³a ona sympatyków i sojuszników. Tak jest
do dzisiaj. Sworska OSP skupia teraz 68 druhów, gotowych na ka¿de wezwanie,
by w kilkanacie minut od
alarmu ruszaæ na pomoc ratowania ludzkiego ¿ycia i
mienia. Jednostka w³¹czona
jest do Krajowego Systemu
Ratownictwa Ganiczego i
zwykle 15 razy w roku wyje¿d¿a na ratunek. Zreszt¹
nie tylko do gaszenia ognia.
Wspomaga j¹ m³odzie¿owa
dru¿yna po¿arnicza, która

jest naturalnym zapleczem
stra¿aków. Za parê lat, dzisiejsi uczniowie startuj¹cy w
po¿arniczych konkursach
wiedzy i sprawdzianach,
sami przywdziej¹ stra¿ackie
kaski. Tym bardziej, ¿e jednostce przybywa sprzêtu.
Podczas uroczystoci jubileuszowych prezes zarz¹du
gminnego ZOSP, zarazem
wójt gminy Wies³aw Panasiuk przekaza³ jednostce
kluczyki do Mercedesa
Sprintera (po karosa¿u), który przyznany zosta³ druhom
ze Swór przez starostê bialskiego Tadeusza £azowskiego. Samochód powiêcony
uroczycie przez dwóch kap³anów, s³u¿yæ bêdzie jednostce do ratownictwa
technicznego m.in. podczas
usuwania skutków wypadków drogowych.
Uroczystoci jubileuszowe
poprzedzi³a msza wiêta w
intencji stra¿aków i ich ro-

dzin, po czym poczty sztandarowe w towarzystwie orkiestry stra¿ackiej z £omaz i
delegacje zaproszonych
jednostek przedefiladowa³y wraz z bohaterami uroczystoci na boisko szkolne.
Pochód otwierali jedcy w
strojach sarmackich, za którymi porusza³a siê bryczka
wioz¹ca wójta gminy Wies³awa Panasiuka, dyrektora biura terenowego ZOSP
Bo¿enê Krzy¿anowsk¹ i
prezesa OSP Zbigniewa
£ochinê.
W obecnoci wielu mieszkañców Swór oraz zaproszonych goci mi. pos³a
Adama Abramowicza,
przewodnicz¹cego Rady
Powiatu Przemys³awa Litwiniuka, radnych i w³adz
samorz¹dowych najbardziej
zas³u¿eni otrzymali medale
i odznaki.
Dokoñczenie na str 3
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Kalendarium
1 wrzenia

Skoñczy³a siê wakacyjna
laba i uczniowie ponownie
zasiedli w ³awkach. W Sitniku zorganizowano gminn¹
inauguracjê nowego roku
nauczania, po³¹czon¹ z
nadaniem SP imienia Jana
Brzechwy. Piszemy o tym
obszernie na str. 4. Tego samego dnia w 72.rocznicê
wybuchu II wojny wiatowej delegacja naszej gminy
z³o¿y³a kwiaty pod Miejscem Straceñ na Placu Wolnoci.

3 wrzenia

Wójt Wies³aw Panasiuk
w towarzystwie pos³a Franciszka Stefaniuka i wiceprezydenta miasta Waldemara
Godlewskiego
uczestniczy³ w regionalnych do¿ynkach dzia³kowców. Zorganizowano je w
ogrodzie Kolejarz przy bialskiej ul. Bocznej. Relacjê z
imprezy zamieszczamy na
str. 8.

4 wrzenia

Dyrekcja DPS w Kozuli
wspólnie ze Stowarzyszeniem Stokrotka zorganizowa³y festyn rekreacyjny,
promuj¹cy dorobek osób
niepe³nosprawnych. Zaproszono wielu goci w tym
wójta W. Panasiuka i sekretarza gminy J. Adam-
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skiego. Gociem specjalnym by³ piosenkarz Zbigniew Wodecki, który
bawi³ publicznoæ m.in.
piosenk¹ o pszczó³ce Mai.
Piszemy o tym na str. 6. Po
po³udniu w Sworach mia³a miejsce wa¿na uroczystoæ zwi¹zana z jubileuszem 90-lecia istnienia
OSP. Wielu druhów otrzyma³o odznaczenia resortowe. Piszemy o tym na str.
1 i 3.

10 wrzenia

Wójt docenia twórczoæ
zespo³ów piewaczych.
Wies³aw Panasiuk sponsorowa³ wyjazd 80 osób do
lubelskiej hali Globus,
gdzie koncertowa³ Zespó³
Pieni i Tañca l¹sk.

11 wrzenia

Wójt W. Panasiuk by³
gociem honorowym odpustu po³¹czonego z parafialnym wiêtem plonów. Zorganizowano go
w niedzielne przedpo³udnie w parafii pw. NNMP
przy ul. Brzeskiej. Trzy delegacje so³eckie z naszej
gminy wyst¹pi³y z wieñcami do¿ynkowymi. Tego samego dnia wójt uczestniczy³ w gminnym wiecie
planów w Piszczacu. Po
po³udniu otwarto w Sitniku wystawê hafciarsk¹

zwi¹zan¹ z obchodami Europejskich Dni Dziedzictwa.

14 wrzenia

Wójt Panasiuk odwiedzi³
Urz¹d Marsza³kowski w
Lublinie, gdzie z wicemarsza³kiem S³awomirem Sosnowskim i dyrektorem
wydzia³u ochrony rodowiska S³awomirem Struskim
pertraktowa³ dofinansowanie gminnych inwestycji
m.in. regulacjê stosunków
wodnych w Ortelu Ksi¹¿êcym. Rozmowy napawaj¹
optymizmem, choæ niezbêdna bêdzie partycypacja finansowa rolników zainteresowanych melioracja
gruntów.

20 wrzenia

W Starostwie Powiatowym wójtowie dyskutowali z przedstawicielami firm
transportowych o zmianach, jakie spowodowa³
upadek bialskiego PKS. Zapewne nie uda siê utrzymaæ wszystkich, zw³aszcza
tych nierentownych kursów, choæ przewonicy zapowiedzieli chêæ dialogu.
Od wrzenia uczniów do
szkó³ w naszej gminie
dowo¿¹ kierowcy z miêdzyrzeckiego oddzia³u
PKS. Obowi¹zuj¹ nieco
inne zasady i uczniowie
maj¹ mieæ bilety miesiêczne wykupione przez szko³y b¹d rodziców. Tego sa-

Fundusze unijne dla szkó³
Uczniowie z naszej gminy otrzymaj¹ solidne wsparcie
dydaktyczne, które pozwoli na likwidacjê trudnoci objawiaj¹cych siê w procesie nauczania. 1 sierpnia br. gmina Bia³a Podlaska rozpoczyna realizacjê projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów
klas I- III szkó³ podstawowych". Jest on finansowany z
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Priorytetu IX - Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach , z Dzia³ania 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci us³ug edukacyjnych
wiadczonych w owiacie. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizacjê procesu kszta³cenia dzieci w kasach I-III w szko³ach podstawowych istniej¹cych na terenie gminy. W 9 szko³ach
zdiagnozowano ró¿ne problemy i potrzeby, które bêd¹
rozwi¹zywane na zajêciach organizowanych w ramach
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mego dnia 52-osobowa
delegacja samorz¹dowców
z gminy £uków odwiedzi³a
cztery pracownie gin¹cych
zawodów naszej gminy.
Podczas uroczystego obiadu w Perkowicach porównywano warunki obu
gmin. Piszemy o tym na str.
11.

21 wrzenia

W gabinecie wójta mia³o
miejsce spotkania dotycz¹ce uszczegó³owienia szlaków turystycznych (rowerowych, konnych i wodnych). Gmina jest w tym
wzglêdzie prekursorem, a
szlak wytyczonych wokó³
miasta ma zwi¹zek z promocj¹ pracowni gin¹cych
zawodów.

27 wrzenia

Z wypowiedzi przedstawicieli bialskiego ZKM wynika, ¿e w roku przysz³ym
gmina bêdzie zmuszona
dop³aciæ 30 gr do ka¿dego
kilometra autobusów linii
miejskich doje¿d¿aj¹cych
do miejscowoci gminnych.
Do tej pory odp³atnoæ wynosi³a 2,44 z³ za 1 km.

28 wrzenia

Dzieci ze Swór maja powody do radoci. W obecnoci wójta i w³adz gminy
otwarto pierwszy plac zabaw, zorganizowany przy
miejscowej SP w ramach
ministerialnego programu
"Radosna szko³a". (g)

projektu. Przewiduj¹ one: zajêcia dla uczniów ze specyficznymi trudnociami w czytaniu i pisaniu, w tym zagro¿onych ryzykiem dysleksji, zajêcia dla uczniów z problemami logopedycznymi, zajêcia dla uczniów z trudnociami w zdobywaniu umiejêtnoci matematycznych,
gimnastykê korekcyjn¹ dla uczniów z wadami postawy,
zajêcia matematyczno-przyrodnicze rozwijaj¹ce uzdolnienia uczniów, zajêcia dla uczniów uzdolnionych artystycznie. W ka¿dej szkole rozpoczê³y siê one w trzecim
tygodniu wrzenia, a skoñcz¹ siê w pierwszej po³owie
czerwca 2012 r. £¹cznie przeprowadzonych zostanie
1857 godzin zajêæ. Zatrudniono do nich 29 nauczycieli
oraz zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzêt. Warto
dodaæ, ¿e ca³kowity koszt projektu wynosi 262 tys. 946
z³. (red.)

Nr10

Wiadomoci Gminne

Laureaci kampanii Zachowaj
trzewy umys³ ze Swór

Wzorem lat ubieg³ych,
uczniowie szkó³ gminy Bia³a
Podlaska wziêli w Ogólnopolskiej Kampanii" Zachowaj
Trzewy Umys³". Przebieg
Kampanii nadzorowa³a Jadwiga Filipczuk , pe³nomocnik gminnej komisji do spraw
rozwi¹zywania problemów
alkoholowych. Do konkursu
przyst¹pi³y prawie wszystkie
szko³y z naszego terenu. W
ramach pierwszego etapu
kampanii odby³o siê 6 konkursów indywidualnych . Do
biura kampanii nap³ynê³y tysi¹ce prac, tym bardziej jestemy dumni, ¿e wród lauDokoñczenie ze str 1

Z³otym medalem "Za zas³ugi dla po¿arnictwa" zostali udekorowani: Marian
Burda, Stanis³aw Gromadzki, Zbigniew Jaszczuk,
Krzysztof Kolanowski,
Krzysztof Kroszka, Zdzis³aw £azowski i Ryszard
Sawczuk. Srebrny medal
odebrali: Miros³aw Giere³³o, Marian Gromadzki,
Marcin Gromadzki, Roman
Gromadzki, Jacek Jaszczuk,
Krzysztof Kasjaniuk, Monika Kiryluk, Jacek Kroszka,
Dariusz Kroszka, Czes³aw
Kroszka, Tadeusz Panasiuk,
Krzysztof Skolimowski,
Lech Stefañski i Zenon
Wiêckowski. Medal br¹zowy otrzymali druhowie: S³awomir Giere³³o, Marian
Gromadzki, Tadeusz Giere³-

reatów kolejny ju¿ raz znaleli
siê uczniowie ze szkó³ w Sworach. S¹ nimi: Katarzyna Lesiuk, absolwenta gimnazjum,
w konkursie "O co biega?",
Izabella Narkiewicz, która do
konkursu przyst¹pi³a jako
uczennica Szko³y Podstawowej, obecnie uczennica gimnazjum - w konkursie " Biegnijmy razem", Maciej Krasucki ze Szko³y Podstawowej
- w konkursie "Biegnijmy razem", Kamil Krasucki , uczeñ
gimnazjum- w konkursie "O
co biega?" oraz Bart³omiej
Adamiuk ze Szko³y Podstawowej w Styrzyñcu - w kon-

kursie " Rosnê - mylê -dbam".
Wszyscy otrzymali w nagrodê dyplomy i gry planszowe.

³o, Zbigniew £ochina,
Krzysztof Sêczyk, Stanis³aw Sawczuk i Marin
£ochina. Wójt gminy w towarzystwie zastêpca komendanta miejskiego PSP
Marka Chwalczuka i kapelana diecezjalnego stra¿aków Romana Sawczuka
wyró¿ni³ 9 druhów odznak¹ Stra¿ak Wzorowy.
Otrzymali j¹: Piotr Jakubowicz, Grzegorz Kuszneruk,
Mateusz Gromadzki, Tadeusz Panasiuk, Tomasz Czemierowski,
Henryk
Skrzypczak, Robert Jañczuk, Tadeusz Ma³achwiejczuk oraz Bart³omiej Turski. Pamiêtano o terenach, którzy dobrze przys³u¿yli siê jednostce. Odznakami za wys³ugê lat
wyró¿niono 13 stra¿aków.

Odznak¹ za 65 lat nagrodzono: Jana K³adzia i Henryka Gromadzkiego. Za 50
lat s³u¿by: Franciszka Hoduna, Stanis³awa Sawczuka, Józefa Giere³³o i Stanis³awa Jaszczuka. Za 40 lat:
Mariana Kasjaniuka,
Edwarda Grytê i Henryka
Mironiuka. Odznakê ze 35
s³u¿by otrzymali: Antoni
Panasiuk i Tadeusz Panasiuk, za 30 lat Aleksander
Gromadzki, a za 20 lat Stanis³aw Gromadzki i Marian
Burda. Warto dodaæ, ¿e
Micha³ Kroszka udekorowany zosta³ z³ot¹ odznak¹
M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza, a naczelnik jednostki, zarazem komendant gminny OSP Waldemar Kroszka wyró¿niony
zosta³ odznak¹ "Za zas³ugi

3
"Zostañ superbohaterem".
Serdecznie gratulujemy ,
dziêkujemy pedagogom i nauczycielom wspieraj¹cym szerzenie akcji w szko³ach i zachêcamy do rywalizacji w kolejnych edycjach kampanii.
(red.)

dla gminy Bia³a Podlaska".
- Gratuluje Wam piêknego jubileuszu. Jestecie
spadkobiercami piêknej tradycji - mówi wójt Panasiuk.
W sytuacji zagro¿enia zawsze jestecie niezawodni.
Wasze powiêcenie i ofiarnoæ zas³uguje na szacunek. Z okolicznociowym
programem kabaretowym,
nawi¹zuj¹cym do dzia³añ
ochotników, wyst¹pili
uczniowie miejscowej szko³y pod kierownictwem Wioletty Wiêckowskiej. Jubileusz zosta³ w Sworach podkrelony specjalnym festynem sportowo-rekreacyjnym z licznymi konkurencjami i zapewne na d³ugo
utkwi w pamiêci nie tylko
stra¿aków. (g)
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Nadanie imienia Jana Brzechwy Szkole Podstawowej w Sitniku

Dumni z poety dzieciêcej radoci
1 wrzenia podczas gminnej inauguracji nowego
roku szkolnego mia³a miejsce uroczystoæ nadania
imienia Szkole Podstawowej w Sitniku. Na ceremoniê przyby³y w³adze samorz¹dowe, owiatowe, zaproszeni gocie, poczty
sztandarowe z innych szkó³,
nauczyciele, rodzice oraz
uczniowie. Uroczystoæ,
któr¹ celebrowa³ ks. Dariusz Mioduszewski, proboszcz parafii, rozpoczê³a
siê msz¹ wiêt¹ w kociele
pod wezwaniem w. Krzy¿a w £ukowcach. Podczas
nabo¿eñstwa zosta³ powiêcony sztandar szko³y,
ufundowany przez Radê
Rodziców. Po zakoñczeniu
mszy w. Zebrani przemaszerowali z pocztami sztandarowymi na plac szkolny,
odby³ siê dalszy ci¹g uroczystoci Honorowych goci
przywita³ dyrektor szko³y
Tadeusz £ukasik. Byli wród
nich: pose³ Tadeusz S³awecki, gospodarz gminy, wójt
Wies³aw Panasiuk, starszy
wizytator
Kuratorium
Owiaty Barbara Bachonko
- Breczko, skarbnik Starostwa Powiatowego Stefan
Klimiuk, radny Semiku Województwa Lubelskiego Bogus³aw Broniewicz, radny
powiatowy Jan Stasiuk,
przewodnicz¹cy Rady Gminy Dariusz Pla¿uk, radny
gminny Piotr Michaluk, sekretarz gminy Jerzy Adamski, dyrektor SAPO Gra¿yna Majewska, dyrektor
GOK Bo¿enna PawlinaMaksymiuk, inspektor
ochrony przeciwpo¿arowej
Czes³aw Pikacz oraz dyrektorzy szkó³ podstawowych
i gimnazjów z terenu gminy.
Dyrektor przypomnia³ historiê szko³y oraz procedury, jakie szko³a musia³a
przejæ, aby otrzymaæ imiê

Jana Brzechwy. Dokumentami potwierdzaj¹cymi istnienie placówki owiatowej
pozostaj¹ arkusze ocen od
roku szkolnego 1928/29 i
kronika szko³y w czterech
ksiêgach prowadzona od
1926 roku. Wed³ug zapisów zawartych w kronice,
dzieci z Sitnika, £ukowców
i Worgul do czasu wybuchu
II wojny wiatowej uczêszcza³y do trzyklasowej, a
nastêpnie szecioklasowej
Publicznej Szko³y Powszechnej w £ukowcach.

³añ wychowawczych, a jednoczenie byæ bliski wiadomoci dzieci. To przyk³ad
geniuszu, heroizmu i patriotyzmu. Jego poezja jest
kszta³c¹co-wychowawcza.
Prowadz¹ca uroczystoæ
Anna Piêkowska poprosi³a przewodnicz¹cego Rady
Gminy Dariusza Pla¿uka o
odczytanie uchwa³y samorz¹du i przekazanie aktu
nadania imienia i sztandaru Szkole Podstawowej w
Sitniku dyrektorowi szko³y.
Przy g³ównym wejciu

Po wojnie szko³a mieci³a
siê w dwóch budynkach
po³o¿onych na terenie s¹siaduj¹cych ze sob¹ wsi. W
latach 1953 - 1968 zajêcia
odbywa³y siê w trzech budynkach, jednym murowanym w £ukowcach i dwóch
drewnianych w Sitniku.
1 wrzenia 1968 r. by³
znacz¹c¹ dat¹. Oddano do
u¿ytku murowany, jednopiêtrowy budynek w Sitniku. Jest to obiekt u¿ytkowany przez szko³ê do dzisiaj. Dyrektor wspomnia³
równie¿, ¿e Jan Brzechwa
to "poeta dzieciêcej radoci", niekwestionowany autorytet, który swoj¹ postaw¹ ¿yciow¹ i pozostawion¹ po sobie spucizn¹
literack¹ potrafi wskazaæ
kierunek w³aciwych dzia-

zosta³a ods³oniêta i powiecona tablica pami¹tkowa, ufundowana przez
wszystkich pracowników
szko³y. Iwona Charytoniuk
przedstawi³a zebranym
postaæ patrona szko³y Jana Brzechwy, jego biografiê i twórczoæ. Przytoczy³a tytu³y znanych utworów jak "Kaczka Dziwaczka", "Samochwa³a", "Leñ",
"Akademia Pana Kleksa".
Kolejnym punktem ceremonii by³o wbicie pami¹tkowych gwodzi w drzewce przez honorowych goci, sponsorów oraz przedstawicieli organów szko³y.
Po prezentacji sztandaru
nast¹pi³o przekazanie go
uczniom Szko³y Podstawowej w Sitniku oraz uroczyste lubowanie, w którym

wziêli udzia³ przedstawiciele: samorz¹du uczniowskiego, rady rodziców oraz
rady pedagogicznej. Zebrani gocie chwalili trafnoæ
wyboru patrona szko³y,
¿yczyli uczniom i nauczycielom samych sukcesów w
rozpoczynaj¹cym siê roku
szkolnym.
Na zakoñczenie zebrani
mieli mo¿liwoæ obejrzenia
czêci artystycznej przygotowanej przez uczniów
szko³y. Przedstawienie nosi³o tytu³ "Bajki Jana Brzechwy". Wyst¹pienie dzieci
zosta³o nagrodzone gromkimi brawami i entuzjazmem uczestników uroczystoci. Ostatnim punktem
programu by³o zwiedzanie
szko³y, obejrzenie wystawy
powiêconej twórczoci
Jana Brzechwy, wgl¹d do
kronik szkolnych oraz pami¹tkowe wpisy.
Dyrektor £ukasik, w imieniu ca³ej spo³ecznoci szkolnej sk³ada serdeczne podziêkowania darczyñcom
za wsparcie rzeczowe i finansowe uroczystoci. S³owa wdziêcznoci nale¿¹ siê:
Bankowi Spó³dzielczemu w
Bia³ej Podlaskiej, firmom
bran¿y spo¿ywczej: Triomix,
Tradis, Arspol i PSS Spo³em,
piekarni Partner, a tak¿e firmom: Maronex, Ksemar,
HDI Asekuracja TU, WolaPasze, Mixbud a tak¿e indywidualnym darczyñcom Krystynie Jasak, Reginie
Froñczuk, Aleksandrze Turuk, Reginie Wiñskiej; Janowi Stasiukowi, Iwonie i Cezaremu Jurewiczom, Justynie Paszkiewicz, Marcie
£ukasik, Bogdanowi Liniewiczowi, Miros³awowi Litwiniukowi, Piotrowi Michalukowi, Marcinowi
Duszkowi oraz gronu
uczniów i rodziców za
wspó³finansowanie zakupu sztandaru. (red.)

Nr10

Wiadomoci Gminne

Inauguracja roku szkolnego w Sitniku
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Orze³ Agrobiznesu
dla Banku
Spó³dzielczego
7 wrzenia w Domu Literatury w Warszawie odby³a
siê gala wrêczenia nagród
"Orze³ Agrobiznesu". Z r¹k
przewodnicz¹cego kapitu³y
pos³a Franciszka Jerzego Stefaniuka oraz wicemarsza³ek
Sejmu Ewy Kierzkowskiej
nagrodê Or³a Agrobiznesu
Grand Prix odebra³a prezes
Banku Spó³dzielczego w Bia³ej Podlaskiej Helena Wasilewska. Kapitu³a przyzna³a
nagrodê bankowi na podstawie obserwacji sukcesu
rynkowego. Równoczenie
tytu³ i nagrodê Platynowego Promotora Or³ów Agro-

biznesu otrzyma³ starosta
bialski Tadeusz £azowski za
rekomendacjê banku. Uroczystoæ wrêczenia nagród
uwietni³ recital wielkiej
gwiazdy polskiej muzyki Joanny Rawik. Bank Spó³dzielczy w Bia³ej Podlaskiej to
obecnie jeden z najwiêkszych banków spó³dzielczych w Polsce i najwiêkszy
na Lubelszczynie. "Dla kapitu³y szczególnie wa¿ne
by³y dokonania banku w
okresie pomiêdzy uzyskaniem Or³a Agrobiznesu, a
ubieganiem siê o Or³a
Grand Prix. Jak podkrelano

podczas gali s¹ one imponuj¹ce. Niebawem powstanie
zupe³nie nowa placówka.
Zosta³a zwiêkszona liczba
bankomatów. Nast¹pi³ znacz¹cy przyrost rachunków w
tym wiele ze rodowiska
agrobiznesu. Pojawi³y siê
nowe atrakcyjne produkty. Eksperci kapitu³y analizuj¹c
dokonania banku na terenie

Artyci wsparli 500-lecie Kodnia

Uroki obu stron Bugu
Obchody 500-lecia za³o¿enia Kodnia mia³y te¿ akcent warszawski. Z inicjatywy agencji medialnej ATM
zorganizowano w Centrum
Kultury £owicka wystawê
fotograficzno- malarsk¹ "Po
obu stronach Bugu". Wywo³a³a ona ogromne zainteresowanie.
- Zale¿a³o nam, aby pokazaæ urokliwe pejza¿e nadbu¿añskie szerszemu audytorium i to siê powiod³o.
Uda³o siê namówiæ Janusza
Maksymiuka z Husinki i Irenê Szepielewicz z Brzecia,
aby przygotowali prace,
które przekonaj¹ widzów
do wschodnich klimatów.

Oboje spisali siê na szóstkê, co potwierdzi³a atmosfera wernisa¿u - informuje
Andrzej Machnowski, szef
agencji ATM.
Na otwarciu ekspozycji
zjawi³o siê wielu koneserów. Niektórzy natychmiast
gotowi byli zakupiæ czêæ
wystawianych prac. W uroczystoci uczestniczyli
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych Kodnia oraz
zespó³ piewaczy Jarzêbina, który oprócz koncertu
zachwyci³ poczêstunkiem
potrawami regionalnymi.
- Cieszê siê, ¿e dosz³o do
tej wystawy, która z Warszawy wróci³a do Kodnia i

te¿ bardzo siê spodoba³a.
Od dawna przymierza³em
siê do namalowania serii pasteli, które przenios³yby
ogl¹daj¹cych w wiat pe³en
zadumy, emanuj¹cy ³agod-
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jego dzia³alnoci nie byli zaskoczeni, gdy siê okaza³o, ¿e
dzia³aj¹ce tu banki komercyjne nie s¹ w stanie dotrzymaæ
mu kroku - tak podczas gali
uzasadnia³ przyznanie nagrody jeden z ekspertów kapitu³y. "Orze³ Agrobiznesu"
Nagroda zosta³a przyznana
po raz pierwszy w grudniu
2001 r. Otrzymuj¹ j¹ firmy
posiadaj¹ce udokumentowany sukces rynkowy potwierdzony wynikami zleconych przez organizatora konkursu ankietowych badañ
konsumenckich prowadzonych w wybranych miastach
w skutecznoci wchodzenia
z nowymi produktami na rynek. (red.)

noci¹ i spokojem. Okolice
Kodnia urzek³y mnie tak¹
romantyk¹. Bardzo dobrze
siê sta³o, ¿e moje obrazy
uzupe³niaj¹ fantastyczne
fotogramy Ireny. Zmys³ dokumentalistki pozwala jej
zatrzymywaæ czas i ocalaæ
go dla potomnych - mówi
Janusz Maksymiuk. (g)
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Jestem najstarsz¹ w kraju Pszczo³¹
Rozmowa ze Zbigniewem Wodeckim

Uda³ siê panu koncert
podczas festynu integracyjnego w Kozuli. Mia³
tam pan niez³e towarzystwo w postaci kilku biegaj¹cych pszczó³ek. Czy zawsze potrafi pan z siebie
¿artowaæ?
- ¯ycie by³oby zbyt smutne bez ¿artów. Zrozumia³em to podczas czêstych
koncertów w amerykañskich klubach polonijnych.
Przekona³em siê tam, ¿e nie
wystarczy dobrze piewaæ.
Trzeba jeszcze mieæ dobry
kontakt z publicznoci¹,
umieæ j¹ rozbawiæ. Wczeniej ci¹gle trapi³a mnie
zbyt du¿a trema. Teraz
ulatnia siê gdy wchodzê na
scenê.
Zaskakuje pan wszechstronnoci¹. Ta gra na
tr¹bce i skrzypcach w czardaszu Montiego zaskoczy³a pañskich sympatyków.
- Nie robiê niczego nadzwyczajnego. Korzystam
raczej z umiejêtnoci, które doskonali³em przez lata.
Tak naprawdê czujê siê
skrzypkiem. Do tej roli przygotowywa³em siê od pi¹tego roku ¿ycia. Straci³em
mnóstwo czasu, zanim uda³o mi siê osi¹gn¹æ poziom
uprawniaj¹cy do pracy w
orkiestrze symfonicznej.
Czy to prawda, ¿e piosenkarzem zosta³ pan
przez przypadek?
- Zawsze podkrelam, ¿e
piewaæ ka¿dy mo¿e. Nie
wszystkim tylko udaje siê
jak mnie. Wygra³em 10 festiwali, zdoby³em wiele nagród, ale g³ówny fach nadal mam w rêkach.
Czy rodzina jest dumna
z pañskiej s³awy?
- Nie s¹dzê. Traktuj¹ popularnoæ jako czêæ mego
zawodu. Przez czterdzieci
lat czêstych wyjazdów i
przebywania poza domem
zd¹¿yli do tego przywykn¹æ. Doszed³em pewnego

dnia do wniosku, ¿e cz³owiek zostaje ze s³aw¹ sam i
nie ma co z ni¹ zrobiæ.
Na szczêcie publicznoæ
pozostaje panu wierna.
- Z tego siê najbardziej cieszê. Wszêdzie, gdziekolwiek
jadê, a spêdzam mnóstwo
czasu w samochodzie, mam
komplet s³uchaczy. Bij¹ mi
brawo, nie wychodz¹, co znaczy, ze mnie akceptuj¹. Daje
mi to satysfakcjê, bo czujê, ¿e

ty przyznane przez jurorów,
tylko esemesy telewidzów.
To oni decyduj¹ kto przegra,
a kto zostanie w finale. Program przyci¹ga³ wielu cele
brytów, ale rzadko który
umia³ tañczyæ. Raczej markowa³, ¿e tañczy.
Wylansowa³ pan wiele
z³otych przebojów, ale jednym z najchêtniej s³uchanych jest piosenka o maleñskiej pszczó³ce.

na scenie pe³niê jak¹ misjê.
Nie zobaczymy pana wiecej w roli jurora popularnej
audycji telewizyjnej "taniec
z gwiazdami". Czy prze¿y³
pan mocno decyzjê o zmianie ekipy jurorskiej?
- Nie przesadzajmy. Od
dawna nosi³em siê z decyzj¹
odejcia, a kierownictwo stacji mnie w tym uprzedzi³o.
Mo¿e to i dobrze. Szeæ sezonów wystarczy. Tym bardziej, ¿we czu³em siê tam jako
goæ z innej bajki.
Nie czuje siê pan ekspertem od tañca?
- Proszê ze mnie nie ¿artowaæ. Zaproszono mnie, a ja
przyj¹³em niele p³atn¹ posadê. Trzeba pamiêtaæ, ze jest t
program typowo rozrywkowy, który ma przyci¹gaæ mo¿liwie najliczniejsz¹ widowniê.
Obecnoæ Beaty Tyszkiewicz i
mojej osoby mia³y podbijaæ
bêbenka popularnoci. W
g³osowaniu nie licz¹ siê punk-

- Broni³em siê przed jej
nagraniem. Powiem nawet,
¿e mnie do tego zmuszono,
a teraz jestem wdziêczny losowi za taki prezent.
Wprawdzie od razu przylgnê³a do mnie ksywa Pszczo³a, ale ta piosenka nucona jest przez trzecie pokolenie. Zreszt¹ nie tylko w
kraju. Przekona³em siê o
tym podczas wizyty w Australii, gdzie ojciec wyjania³
ma³emu synkowi jak naprawdê wygl¹da pszczó³ka
Maja.
Ma pan mnóstwo wspania³ych wspomnieñ. Co,
poza s³aw¹, zapewni³y
panu tak liczne koncerty?
- Mia³em to szczêcie, ze
dziêki scenie pozna³em
mnóstwo ciekawych ludzi.
Wspomnê choæby Marka
Grechutê, Ewê Demarczyk,
Piotra Skrzyneckiego czy
Krzysztofa Kolbergera.
Dziêki przyjani z nimi mo-

g³em woja¿owaæ po wiecie. Gra³em w najwspanialszych salach wiata m.in. w
paryskiej Olimpii. Tego siê
nie zapomina. Najwiêksz¹
atrakcj¹ by³y dla mnie
wspólne koncerty w Niemczech z duetem fortepianowym Marek i Wacek.
Przyjmowano nas tam niczym wiatowe gwiazdy.
Nie kusi³o pana, aby zostaæ na Zachodzie?
- Mia³em owszem takie
propozycje, ale zawsze by³em nazbyt sentymentalny
i rodzinny. Têskni³em za rodzin¹ i nie wyobra¿am sobie, ¿e móg³bym na sta³e
rozstaæ siê z Krakowem. Do
dzieci potrafi³em dzwoniæ
nawet z Hawany, choæ
kontakt telefoniczny Kuby
z Polsk¹ by³ mocno utrudniony.
Podobno da³ siê pan namówiæ na ksi¹¿kê o sobie.
- D³ugo siê opiera³em,
ale uleg³em pokusie. Mam
mnóstwo interesuj¹cych
spostrze¿eñ i wspomnieñ,
które znam tylko sam. Propozycja oficyny Prószyñski
i spó³ka, aby udzieliæ wywiadu- rzeki wyda³a mi siê
rozs¹dna. Sadzê, ze czytelnicy znajd¹ tam wiele ciekawostek, o których nie
mówiê na scenie.
Wiem, ¿e du¿o i czêsto
pan komponuje nie tylko
na w³asne potrzeby. Co
jest panu bli¿sze tworzenie czy odtwarzanie?
- Zdecydowanie wolê scenê. Tam jest prawdziwe
¿ycie. Dlatego tak chêtnie
przyjmujê zaproszenia, czêsto z ma³ych miejscowoci,
aby sprawiæ przyjemnoæ
sobie i moim s³uchaczom.
Mam satysfakcjê, ze przez
czterdzieci lat sympatia
publicznoci nigdy mnie nie
opuszcza³a.
Oby by³o tak dalej.
Rozmawia³
Istvan Grabowski
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Bialscy dzia³kowcy wiêtowali podwójny jubileusz

Uda³y siê regionalne
do¿ynki dzia³kowe
Okaza³e plony jesieni wystawili 3 wrzenia cz³onkowie rodzinnego ogrodu
dzia³kowego Kolejarz, by w
ten sposób zaznaczyæ podwójny jubileusz ogrodu i
Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców oraz do¿ynki regionalne. Wiceprezydent
miasta Waldemar Godlewski doceni³ ich starania kosiark¹ spalinow¹.
- Ma³o kto gotów by³by
uwierzyæ, ¿e szeædziesi¹t
lat temu przy ul. Bocznej
by³o wielkie wysypisko
mieci. Dziêki zapa³owi
dzia³kowców, podmok³y
torfiasty teren zamieniony
zosta³ w kwitn¹cy ogród.
Teraz mo¿na go nazwaæ

oaz¹ zieli. Pracuj¹ tu i wypoczywaj¹ ca³ymi rodzinami liczni dzia³kowcy, którzy dzisiaj chc¹ siê pochwaliæ plonami owoców,
kwiatów i warzyw - mówi
prezes Kolejarza Jerzy Nowak. Cz³onkowie ogrodu
dumni s¹ nie tylko z wypielêgnowanych poletek.
Dorobili siê oryginalnie
urz¹dzonej wietlicy, pomys³owo urz¹dzonych altanek, sieci energetycznej
i wodoci¹gowej, sanitariatów i pasów zieleni
ochronnej, które dobrze
wiadcz¹ o gospodarnoci amatorów ogrodnictwa. Kole¿eñskie spotkanie dzia³kowców z ró¿-

nych ogrodów zaszczyci³o
wielu goci m.in. pose³
Franciszek Jerzy Stefaniuk, wiceprezydent Waldemar Godlewski i wójt
gminy Bia³a Podlaska Wies³aw Panasiuk. Wrêczono
im okaza³e kosze do¿ynkowe i przedstawiono
kompozycje kwiatowowarzywne oraz kroniki
bialskich ogrodów dzia³kowych. Jest ich teraz w
miecie 24, ale nad dzia³kowcami zbieraj¹ siê ciemne chmury. Przeciwnicy
utrzymania ogrodów, którzy chcieliby przeznaczyæ
atrakcyjne tereny o powierzchni ponad 44 tys.
hektarów na inne cele np.

Nr 10
budownictwo mieszkaniowe. Dlatego od 20 lat toczy siê batalia o utrzymanie rodzinnych ogrodów w
nienaruszonym kszta³cie.
Efekty starañ ogrodniczego lobby nie s¹ jeszcze
przesadzone, bo zaskar¿ono do Trybuna³u Konstytucyjnego ustawê z maja
1981 r. o tworzeniu ogrodów dzia³kowych. Obawy
czy ogrody zdo³aj¹ przetrwaæ w nienaruszonym
kszta³cie przejawia³y siê w
wielu wyst¹pieniach reprezentantów bialskich dzia³kowców. Spotkanie by³o
okazja do uhonorowania
szczególnie zas³u¿onych
ogrodników.
Z okolicznociowym programem dedykowanym
dzia³kowcom wyst¹pili
cz³onkowie zespo³u piewaczego Zorza w Ciciborze
Du¿ym. (g)

Dyskutowano o ró¿nych formach zatrudnienia
Stowarzyszenie "Grupa
Lokalnych Inicjatyw Podlaskich" w ramach projektu
"Elastyczny rynek pracy w
gminie Bia³a Podlaska" Lubelskiej Fundacji Rozwoju
zorganizowa³o w sali konferencyjne bialskiego starostwa otwarte spotkanie na
temat mo¿liwoci zatrudnienia.
Wziêli w nim udzia³ m.in.
pose³ Adam Abramowicz,
dyrektorzy bialskich szkó³
zawodowych Marta Borys
i Daniel Sikona, pracownicy Wojewódzkiego Urzêdu

Pracy, Powiatowego Urzêdu Pracy, Gminnego
Orodka Pomocy Spo³ecznej, Gminnych Orodków
Kultury z kilku okolicznych
gmin, samorz¹dowcy i spo³ecznicy. Spotkanie mia³o
na celu promocjê uczestników projektu oraz elastycznych form zatrudnienia.
Ju¿ w trakcie prezentacji
uczestnicy w³¹czali siê do
dyskusji, mówi¹c o w³asnych dowiadczeniach.
Przedstawiono mo¿liwoci,
jakie daj¹ elastyczne formy
zatrudnienia, przedstawia-

j¹c korzyci jak i ryzyka z tym
zwi¹zane, zarówno dla pracodawcy jak i pracownika.
Zaprezentowano równie¿
przyk³ady dobrych praktyk
w oparciu o bazê rezultatów EQUAL. Mo¿na do nich
siêgn¹æ, odwiedzaj¹c stronê
http://www.efez.eu/ . Znajduj¹ siê tam narzêdzia, czyli
kalkulatory obrazuj¹ce wysokoæ wynagrodzenia w
zale¿noci od formy zawartej umowy, wzory umów o
pracê, poradniki oraz test
badaj¹cy kompetencje kandydata np. do telepracy. Ela-

styczne formy zatrudnienia
to miêdzy innymi nietypowe
formy zatrudnienia charakteryzuj¹ce siê elastycznoci¹
czasu i miejsca pracy: umów
cywilnoprawnych(um. zlecenia i dzie³a, terminowe) samozatrudnienie, telepraca,
um. o zastêpstwo, wypo¿yczanie pracowników, outsourcing. Projekt wspó³finansowany jest ze rodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki. (red.)
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Coraz bli¿ej do otwarcia Uniwersytetu Ludowego

Piêkne efekty konkursu tkackiego
Idea tworzenia szlaku tkackiego z krainy pereboru nabiera rumieñców, bo przybywa miejsc w regionie,
gdzie istniej¹ lub powstaj¹
pracownie tkackie, przejawiaj¹ce spor¹ aktywnoæ.
Na drugi konkurs tkacki, organizowany przez GOK w
Hrudzie wp³ynê³y prace tkaczek z Hruda, Worgul w
gminie Lena Podlaska oraz
D¹browicy w gminie Hrubieszów. Trzyosobowe jury:
Barbara Chwesiuk, w³acicielka firmy odzie¿owej Bialcon, Bo¿enna PawlinaMaksymiuk, dyrektor GOK

i Agnieszka Borodijuk z klubu kultury w Styrzyñcu, nie
mia³o ³atwego zadania.
Ostatecznie przyznano nagrody w trzech kategoriach:
perebor - Marianna Sawczuk i Zofia Jówko z Hruda,
strój ludowy - Stanis³awa
Kowalewska z Nowego Holszowa w gminie Hanna i pasiaki - Wanda Suwa³a i Helena Koczub z D¹browicy w
gminie Hrubieszów.
Cieszy nas pochodzenie
prac wiadcz¹ce z znacznym
rozrzucie terytorialnym oraz
ró¿norodnoæ form. Czêæ
tradycyjnych prac inspiro-

wanych jest zapotrzebowaniami m³odzie¿y, systematycznie kontaktuj¹cej siê
wspó³prac¹ z m³odzie¿¹. W
tej chwili uczniowie trzech
szkó³ systematycznie odwiedzaj¹ pracowniê w Hrudzie
i nie jest to czas zmarnowany. M³odzi ch³on¹ wiedzê i
doskonal¹ umiejêtnoci, a
dowiadczone tkaczki poznaj¹ zainteresowania i
oczekiwania m³odych - informuje Bo¿enna Pawlina Maksymiuk.
Wiernoæ tradycji cieszy
Barbarê Chwesiuk, zainteresowan¹ wykorzystaniem

Mieszkanki naszej gminy uczestniczkami popularnego plebiscytu

Zdoby³y sympatiê i nagrody
Przez kilka miesiêcy trwa³
plebiscyt "S³owa Podlasia" na
Dziewczynê lata. Wystartowa³y w nim 33 dziewczyny z
ró¿nych miejscowoci, w tym
2 z naszej gminy. O ich sukcesie czy pora¿ce decydowa³y nie tylko wdziêk i uroda,
ale g³osy czytelników i esemesy przesy³ane do redakcji.
Mi³o nam stwierdziæ, ¿e
Oktawia Bandzarewicz z
Dokudowa i Karolina Malinowska z Cicibora Ma³ego
znalaz³y siê w pierwszej dziesi¹tce. Podczas uroczystego
podsumowania plebiscytu na
deskach bialskiego amfiteatru redaktor naczelny tygodnika Jacek Korwin wrêczy³
obu laureatkom kwiaty i cen-

ne nagrody.
- Nie spodziewa³am siê, ¿e
trafiê na drug¹ pozycjê i zdobêdê kamerê. To by³o naprawdê mi³e dowiadczenie,
do którego namówi³a mnie
mama. Dzi wiem, ¿e by³ to
dobry wybór. Udzia³ w plebiscycie potraktowa³am jak
dobr¹, letni¹ przygodê i jeszcze jedno dowiadczenie, tym
milsze ¿e z udzia³em licznej
widowni - zwierza siê Oktawia. - Jestem bardzo zadowolona, ¿e mog³am stan¹æ na
scenie obok innych laureatek
i odebraæ nagrodê. M³odzi ludzie potrzebuj¹ akceptacji, a
nic tak nie g³aszcze duszy kobiety jak mo¿liwoæ pokazania siê z dobrej strony w wie-

tle reflektorów i kamer. Cieszê siê, ¿e mog³am uczestniczyæ w tym plebiscycie i

Karolina Malinowska

motywów ludowych jako
elementów zdobniczych w
marce odzie¿y Bialconu
zwanej Rabarbarem. Zastosowano je dwa sezony
wstecz i doskonale zda³y
egzamin. Powodzenie potwierdza te¿ kolekcja Rabarbaru na lato 2012, pokazywana na targach w
Poznaniu. Rozstrzygniêciu
konkursu towarzyszy³y piewy z muzyk¹, do których
akompaniowa³ akordeonista Roman Makarski i wystêpy dziewczynek z grupy
wokalnej pod kierownictwem Krzysztofa Gieza. (g)

dziêkujê wszystkim ,którzy
na mnie g³osowali - dodaje
Karolina. Obu laureatkom
gratulujemy i ¿yczymy powodzenia w innych satysfakcjonuj¹cych konkursach. (g)

Oktawia Bandzarewicz
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Szko³a w Styrzyñcu

Zadanie jak wyzwanie - wychowaæ patriotê
Kszta³towanie postaw
patriotycznych i obywatelskich jest jednym z
g³ównych zadañ zawartych w programie wychowawczym Szko³y Podstawowej im. Janiny Poraziñskiej w Styrzyñcu. Wspó³pracujemy z rodzicami
uczniów w zakresie planowania dzia³añ i pozyskiwania wsparcia podczas realizacji wielu zadañ
zwi¹zanych z wychowaniem patriotycznym.
Przesz³oæ historyczna
Styrzyñca, jego strategiczne po³o¿enie przy dawnym Trakcie Brzeskim, usytuowanie budynku szko³y w miejscu tragicznych
zdarzeñ z okresu II wojny
wiatowej, groby lotników poleg³ych we wrzeniu 1939 roku w lesie Sokulskim w pobli¿u Styrzyñca, postaæ patronki
szko³y Janiny Poraziñskiej
- nie tylko pisarki i poetki, ale te¿ uczestniczki Powstania Warszawskiego,
chlubne losy wielu absolwentów szko³y, postawy
¿yciowe reprezentowane
przez wiele goszczonych
w szkole osób uzmys³awiaj¹, czym by³ kiedy i
czym jest dzisiaj patriotyzm.
Ka¿dy nauczyciel ucz¹cy w szkole dowolnego
przedmiotu wychowuje,
czy zdaje sobie z tego
sprawê, czy nie. Kompetencje zawodowe nauczycieli, dowiadczenie wiêkszoci z nich, prezentowane postawy oraz ustawicznie podejmowane
formy doskonalenia wp³ywaj¹ efektywnie na skutecznoæ dzia³añ zmierzaj¹cych do stworzenia w
m³odym cz³owieku - dziecku podstaw osobowoci
zdolnej do s³u¿by Ojczynie i wiedz¹cej, jak tej Ojczynie s³u¿yæ w otacza-

j¹cej rzeczywistoci.
Wiele treci s³u¿¹cych
wychowaniu patriotycznemu zg³êbianych jest w
zaciszu sal lekcyjnych z
zachowaniem zasad sys-

waniu postaw patriotycznych s¹ apele i akademie
szkolne powiêcone wiêtom narodowym, wydarzeniom historycznym,
wybitnym rodakom.

tematycznoci i ogólnej
dostêpnoci. Na lekcjach
jêzyka polskiego, historii,
przyrody, muzyki, plastyki jest wiele sytuacji
umo¿liwiaj¹cych przekazanie wiedzy o ojczystym
kraju dawniej i dzi, o blaskach i cieniach jego historii, wiele miejsca dla
poznania wybitnych dzie³
literackich, muzycznych,
plastycznych, do uwra¿liwiania na piêkno i ró¿norodnoæ krajobrazów
ojczystych. postawy.
Równie dostêpn¹, ale
nieco bardziej emocjonuj¹c¹ spo³ecznoæ szkoln¹
form¹ s³u¿¹c¹ kszta³to-

W trakcie przygotowywania wymienionych uroczystoci szkolnych najbardziej zaanga¿owani s¹
uczniowie przygotowuj¹cy tak zwan¹ "czêæ oficjaln¹" lub "czêæ artystyczn¹", która zwykle jest
bardzo podnios³a. W naszej szkole wielokrotnie w
ci¹gu roku ka¿dy uczeñ
ma mo¿liwoæ aktywnego
udzia³u w przygotowywaniu uroczystoci, które w
swoim zamyle mia³y
kszta³towanie poczucia
dumy narodowej bêd¹cej
fundamentem patriotycznych, pe³nych powiêcenia postaw wobec Ojczy-

zny i rodaków.
Przepojonymi patriotyzmem uroczystociami
szkolnymi s¹: 11 Listopada
- wiêto Odzyskania Niepodleg³oci i 3 Maja Dzieñ Konstytucji. Na podstawie zapisków z kroniki
szko³y nasuwa siê wniosek, ¿e znacznie wiêcej
uroczystoci i wydarzeñ z
¿ycia szko³y s³u¿y rozwojowi postaw patriotycznych. Pierwszy wrzenia,
pierwszy dzieñ w szkole po
wakacjach od 1939 roku
kojarzy siê nam nie tylko z
rozpoczêciem kolejnego
roku szkolnego, ale te¿ z
wybuchem II wojny wiatowej, i tak ju¿ na pocz¹tku roku szkolnego mamy
mo¿liwoæ na podstawie
krwawej karty historii naszego kraju uczyæ mi³oci
do Ojczyzny, wdra¿aæ do
odpowiedzialnoci za ni¹,
rozbudzaæ dumê z heroicznej postawy Polaków w
obronie kraju.
Dwukrotne w ci¹gu ka¿dego roku szkolnego odbywaj¹ siê wyprawy do
grobów lotników z okresu II wojny wiatowej,
przypominaj¹ o obroñcach Ojczyzny z wrzenia
1939 roku, o obowi¹zku
pamiêci o bohaterach narodowych i koniecznoci
dbania o miejsca ich wiecznego spoczynku z dala od
rodzinnych stron.
Apele powiêcone pamiêci Jana Paw³a II dostarczaj¹ poczucia dumy z
osi¹gniêæ wybitnego Polaka i s¹ okazj¹ do poznania mnóstwa przyk³adów
z jego ¿ycia, jako wszechstronnego wzorca do naladowania.
Dzieñ Patrona Szko³y
powiêcony Janinie Poraziñskiej, której ¿yciorys i
twórczoæ s³u¿¹ uczniom
obok innych przymiotów
za wzór pracowitoci, mi-
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³oci do ojczystego kraju,
zw³aszcza wsi polskiej, gotowoci powiêcenia Ojczynie zdrowia i ¿ycia.
Dzieñ Edukacji Narodowej
jest okazj¹ do budzenia
dumy ze wiat³ej polskiej
myli reformatorskiej w
dziedzinie owiaty u schy³ku XVIII wieku, ale te¿
dumy z nieugiêtych postaw polskich nauczycieli
w okresie zaborów i II
wojny wiatowej.
Spotkanie op³atkowe
stwarza okazjê do przybli¿enia polskich tradycji religijnych i ludowych zwi¹zanych ze wiêtami Bo¿ego Narodzenia, stanowi
te¿ zachêtê do kultywowania tych zwyczajów w
domach rodzinnych.
Wyjazdy do orodków
regionalnych, skansenów
przybli¿aj¹ uczniom piêkno dawnej wsi polskiej s¹
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kolejn¹ okazj¹ do poznania przesz³oci Ojczyzny i
dawnych tradycji. Coroczne wycieczki do ró¿nych
regionów Polski uwiadamiaj¹ z ca³¹ moc¹, jak
piêkny jest nasz kraj obecnie, jak ró¿norodny, jak
wygl¹da ta Ojczyzna,
któr¹ maj¹ obowi¹zek kochaæ.
Jest wiele momentów w
¿yciu szkolnym, które wykorzystujemy, by kszta³towaæ wród uczniów okazjonalnie postawy prospo³ecznej bezinteresownoci,
tak bardzo potrzebne ka¿demu narodowi, naszemu
te¿. Uczymy zdrowego
wspó³zawodnictwa w imiê
wy¿szych celów, np. dla
dobra szko³y, czy rodzinnej
wsi. Wychowujemy w duchu pokoju. Obok przywi¹zania do tradycji wdra¿amy uczniów do m¹drej sa-

morz¹dnoci, staramy siê
przekazaæ umi³owanie
wolnoci, przewiadczenie
o koniecznoci aktywnego
udzia³u w ¿yciu spo³ecznym, przewiadczenie o
koniecznoci twórczego
mylenia wykorzystywania talentów, zdolnoci i
predyspozycji nie tylko
dla siebie, ale te¿ dla spo³ecznoci, w której siê

¿yje i dla Polski.
Uwiadamiamy uczniom,
jak bardzo wa¿na jest dzi
moc intelektualna i gospodarcza narodów, i to, ¿e
wkrótce sytuacja Ojczyzny
bêdzie zale¿a³a od nich,
od tego na ile potrafi¹
byæ wspó³czesnymi patriotami czasu pokoju.
Bogumi³a Chodun

Gocie z £ukowa pod wra¿eniem
naszej gminy
Takie wizyty nie zdarzaj¹
siê codziennie. 20 wrzenia
do naszej gminy zawita³a
50-osobowa delegacja
radnych, so³tysów, w³adz
samorz¹dowych i twórców ludowych z gminy
£uków. Gocie byli ciekawi jak funkcjonuj¹ u nas
placówki kultury, a
zw³aszcza pracownie gin¹cych zawodów. Odwie-

dzili kolejno: Woroniec,
Sitnik, Hrud i Perkowice. Jestem pod ogromnym
wra¿eniem tego, co zaprezentowa³a nam dzisiaj dyrektor Bo¿enna PawlinaMaksymiuk. Mam nadziejê, ¿e choæ czêæ z dowiadczeñ twej gminy uda
siê nam przenieæ na
³ukowski grunt. Mamy
wielu zdolnych ludzi, w

tym twórców ludowych,
ale najwyraniej potrzeba
im dopingu, by rozproszon¹ z ró¿nych powodów dzia³alnoæ przeobraziæ na bardziej zorganizowany sposób. Bardzo zale¿y nam, aby wietlice
wznoszone du¿ymi nak³adami finansowymi, nie
sta³y puste przez wiêkszoæ roku - mówi³ wójt

Dariusz Osiak. Podczas
uroczystego obiadu w
pracowni kulinariów regionalnych w Perkowicach uczestniczy³ wójt naszej gminy Wies³aw Panasiuk. Przybli¿y³ gociom
specyfikê gminy Bia³a Podlaska i odpowiedzia³ na
wiele pytañ. Gocie nagrodzili go burz¹ oklasków. (g)
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Reprezentanci naszej gminy na Jarmarku Micha³owym

W przysz³ym roku mo¿emy
zajechaæ furmank¹
Wyj¹tkowo bogat¹ ofertê prezentowa³ szósty Jarmark Micha³owy, zorganizowany 29 wrzenia z okazji
Dnia Patrona Miasta w. Micha³a Archanio³a. Od rana
do wieczora plac Wolnoci
têtni³ gwarem. Spe³ni³y siê
oczekiwania organizatorów,
bo na placu wystawiono kilkadziesi¹t straganów i stoisk. Prym wiod³y w tym roku
stoiska pracowni gin¹cych
zawodów, istniej¹cych w
naszej gminie. Prezentowa³y one bardzo urozmaicone
wyroby od sztucznych kwiatów i filcowych kapelusików

po koronki, hafty i ozdobne
tkaniny. Ogromne zainteresowanie wzbudza³ autentyczny
warsztat tkacki, przywieziony
z Hruda, na którym panie pokazywa³y sposób powstania
pereborów. Wielu przechodniów zatrzymywa³o siê przy
stoisku gastronomicznym, obs³ugiwanym przez gospodynie
z Dokudowa i Perkowic. Pyszne racuchy smakowa³y tak¿e
senatorowi Józefowi Bergierowi, czego nie omieszka³
podkreliæ. - Obecnoæ stoisk
mieszkañców okolicznych wsi
nie jest chyba zaskoczeniem.
Gmina jak wianuszek otacza

miasto i cile z nim wspó³pracuje. Mamy wspólne wodoci¹gi, kanalizacjê sanitarn¹,
komunikacjê miejsk¹, a od
pewnego czasu tak¿e osiedla mieszkaniowe na styku
gminy z miastem. Skoro jestemy sobie potrzebni, niezrêcznie by³oby nie pochwaliæ siê dorobkiem. Takie festyny jak dzisiejszy, s¹ ku
temu wymarzon¹ okazj¹ mówi³ obecny na placu Wolnoci wójt Wies³aw Panasiuk.
W przekonaniu Bo¿enny
Pawliny-Maksymiuk, dyrektora GOK, tradycji sta³o siê za-

Powstaje tomik podlaskiej poetki

Strofy pisane z potrzeby serca

£ask¹ od Matki Boskiej, do
której modli³a siê od najm³odszych lat, nazywa Sêdziwa Poetka zdolnoæ
uk³adania myli w s³owa.
Nigdy nie myla³a o sobie w
kategoriach poczytnej autorki, bo wiêkszoæ jej piêknych i wzruszaj¹cych wierszy powstawa³o spontanicznie, z potrzeby serca. Pierwsze utwory pisane Walentyny Dubaniewicz powsta³y prawie pó³ wieku temu.
Czu³a, jak podkrela po latach, potrzebê zmierzenia
siê z traum¹ dzieciñstwa.
Kali³ów, le¿¹cy w pobli¿u jej
rodzinnych Pieñków Wozareckich, zosta³ wysiedlony
przez okupantów. Ludzie w
jednej chwili stracili dach
nad g³ow¹ i gwarancjê

prze¿ycia. Nikt nie by³ pewny jutra. W dwudziest¹ rocznicê pacyfikacji wsi napisa³a
pierwszy wiersz, bardzo osobisty. Nawet nie musia³a specjalnie trudziæ siê nad doborem odpowiednich s³ów.
Po pierwszym powstawa³y
nastêpne, inspirowane wzruszeniami religijnymi, prze¿yciami rodzinnymi, piêknem
przyrody. Kto choæ raz odwiedzi³ uroczysko Pieñki Wozareckie, gdzie pani Walentyna
spêdzi³a z ma³¹ przerw¹ ponad 70 lat, ³atwiej zrozumie
Jej fascynacjê przyrod¹. Zmieniaj¹ce siê pory roku z gam¹
zaskakuj¹cych kolorów wrêcz
prowokowa³y do pisania.
Nigdy nie liczy³a napisanych
utworów. Wiele z nich trafi³o do ludzi. Czêæ wierszy

chowa³a do szuflady i nigdy
nie przypuszcza³a, ¿e w jesieni
swego ¿ycia przyjdzie Jej gromadziæ tomik. Dzie³o tym cenniejsze, ¿e stanowi jakby paciorki nizane latami ¿ycia.
Bogatego w wydarzenia, nietuzinkowego, podobnie jak
jego bohaterka i autorka.
W poezji Walentyny Dubaniewicz znaleæ mo¿na
wszystko, co bliskie sercu
Podlasianina. Choæ urodzi³a
siê daleko st¹d, z po³udniowym Podlasiem zwi¹zana jest
od dziecka. Tutaj wzrasta³a,
smakowa³a ¿ycie i spisywa³a
wra¿enia. Wiele Jej utworów
ma charakter religijny. Nic
dziwnego. Matkê Bosk¹ kocha³a zawsze mi³oci¹ wielk¹.
By³a dla Niej idealnym wzorem Matki, która czêsto po-

Nr 10
doæ i podobnie niczym w latach miêdzywojennych, wie
zjecha³a do miasta, by sprzedaæ przedmioty, jakich darmo szukaæ w sklepach. Marzy mi siê, aby w przysz³ym roku zajechaæ na plac
drewnian¹ furmank¹. Mam
tyle ciekawostek do sprzedania, ¿e na pewno bêd¹ ustawia³y siê d³ugie kolejki - zapewnia³a pani dyrektor. Jarmark by³ te¿ okazj¹ do pokazania siê artystów ludowych
ze Styrzyñca, oferuj¹cych
przechodniom ró¿ne gry i zabawy i zespo³om tanecznym,
prowadzonym
przez
Agnieszkê Bieñkowsk¹. Figiel i Macierzanka zrobi³y w
tym roku furorê. Za rok mo¿e
byæ jeszcze lepiej, bo obecnoæ reprezentantów naszej
gminy w kolejnym jarmarku
gwarantowana. (g)

jawia³a siê w strofach Jej
wierszy. W sumuj¹cym dorobek zbiorku znaleæ te¿ mo¿na impresje rodzinne, historyczne i regionalne. Szczere
i piêkne.
Czytaj¹c je ma siê wra¿enie szczególnego daru, jaki
los obdarzy³ autorkê. Zachêcam czytelników do uwa¿nej
lektury tego tomiku. (g)
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W Kozuli bawili siê seniorzy i niepe³nosprawni

Ucz¹ siê ca³e ¿ycie
Kilkaset osób uczestniczy³o w festynie integracyjnym
Kocham ciê ¿ycie, zorganizowanym 4 wrzenia w Kozuli. Piêkna pogoda i liczne
stoiska gastronomiczne
sprawi³y, ¿e dokonaniom
osób niepe³nosprawnych
przygl¹da³o siê wielu goci.

Wród nich byli: wójt gminy
Bia³a Podlaska Wies³aw Panasiuk oraz sekretarz Jerzy
Adamski.
- W naszym domu pomocy mieszka dwustu dwudziestu pensjonariuszy, przejawiaj¹cych rozmait¹ aktywnoæ. Czêæ z nich chêtnie

w³¹czy³a siê do programu
"Nauka trwa ca³e ¿ycie".
Umo¿liwia on szkolenie fotograficzne, kulinarne i plastyczno-florystyczne. Niektóre efekty trwaj¹cego programu zdo³alimy pokazaæ
na wystawach - informuje
Krystyna Czy¿ewska, dyrektor DPS.
Jak podkrelali niepe³nosprawni wystêpuj¹cy na festynowej scenie, to tutaj w
praktyce realizuje siê znaczenie solidarnoci z u³omnymi,
ale mimo to bardzo aktywnymi? Dobrym przyk³adem
byli cz³onkowie miejscowego zespo³u Kozulanka, którzy mimo licznych deficytów
zdrowotnych bawili siê, piewali i tañczyli.
Efektownie wypad³o

Pierwszy w gminie szkolny plac zabaw

Dzieciaki w siódmym niebie

Na ten moment milusiñscy
ze Swór czekali d³ugo.
Przed dwoma laty samorz¹d
gminny z³o¿y³ pierwszy
wniosek na budowê placu
zabaw z ministerialnego
programu Radosna Szko³a,
który wówczas nie zyska³
akceptacji Urzêdu Marsza³kowskiego i projekt przepad³. Ponowiono go w tym
roku z zadowalaj¹cym efektem. Kosztem 160 tys. z³
(roz³o¿onym po po³owie na

MEN i Urz¹d Gminy) przy
Szkole Podstawowej powsta³ kolorowy plac zabaw.
Najm³odsi mog¹ na nim korzystaæ z: hutawek,
zje¿d¿alni, przeplotni,
dwóch wie¿, metalowej
wa¿ki i innych urz¹dzeñ.
Wszystkie na miêkkiej, pomarañczowej wyk³adzinie.
Wykona³a je lubelska firma
Avis, a monta¿em zajê³a siê
równie¿ pochodz¹ca z Lublina firma Garden Designers.

Na otwarcie pierwszego
w gminie placu zabaw przyby³y licznie dzieci ze Swór,
dyrektorzy placówek owiatowych, w³adze gminy oraz
radni. Jak podkreli³ wójt
Wies³aw Panasiuk, gmina
nigdy nie szczêdzi³a pieniêdzy na owiatê. Widaæ to
najlepiej po wyposa¿eniu
pracowni specjalistycznych,
izb lekcyjnych i sal gimnastycznych. Teraz dzieci otrzyma³y dodatkowe miejsce do
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otwarcie kilkugodzinnej imprezy z wypuszczeniem kilkudziesiêciu bia³ych go³êbi.
Na specjalnie przygotowanych wystawach mo¿na
by³o ogl¹daæ makatki, haftowane obrazy i koszyki z
papierowej wikliny, wykonane przez podopiecznych
DPS. Ze specjalnym programem wyst¹pi³ Zbigniew
Wodecki, a na scenie towarzyszy³ mu zespó³ taneczny
pszczó³ek, nawi¹zuj¹cy do
szlagieru telewizyjnego piosenkarza.
W imprezie przygotowanej przez Stowarzyszenie
Wsparcia Spo³ecznego Stokrotka uczestniczy³y te¿ zorganizowane grupy niepe³nosprawnych z Bia³ej Podlaskiej. (g)
zabawy, bo m¹dra zabawa
te¿ s³u¿y wychowaniu. Aby
nikomu nie przysz³o na
myl zniszczyæ wspólne
dzie³o, na placu zainstalowany bêdzie monitoring
kamer. Po powiêceniu
obiektu i przeciêciu symbolicznej wstêgi, uczniowie
wystawili pod okiem Wioletty Wiêckowskiej Bajkê o
niesfornej babci Frani, która spodoba³a siê dzieciom i
doros³ym. Zdaniem dyrektora szko³y Gustawa Jakimczuka, ten dzieñ na d³ugo utkwi dzieciom w pamiêci. (g)
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Nie zginie pamiêæ o
poleg³ych w lesie Grabarka
Zaledwie kilka kilometrów od Bia³ej Podlaskiej, w
lesie Grabarka, na dawnym
poligonie 34 pu³ku piechoty Niemcy zorganizowali w
czasie okupacji zbiorowe
miejsce kani. Rozstrzeliwano tam bez rozg³osu cz³onków ruchu oporu. Przywo¿ono te¿ i grzebano w lenych mogi³ach patriotów
rozstrzelanych na Placu
Wolnoci. Przez wiele lat
zbiorowe cmentarzysko
by³o ma³o znane i rzadko
odwiedzane przez okolicznych mieszkañców. Opiekowa³ siê nim tylko leniczy,
teraz emeryt Eugeniusz
Stachura, Dziêki spo³ecznej
inicjatywie grupki zapaleñców miejsce pochówku rozstrzelanych na Grabarce zostanie solidnie odnowione.
Spo³ecznicy otrzymali upowa¿nienie Zwi¹zku Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej - Zwi¹zku Represjonowanych do zorganizowania tam alejki poleg³ych.
Latem br. spo³ecznym wy-

si³kiem, przy wsparciu kilku ¿yczliwych inicjatywie
przedsiêbiorstw, uda³o siê
zbudowaæ alejkê wysypan¹
grysem i ustawiæ barierkê

odnowie miejsca pamiêci
pomagali wiêniowie z bialskiego Zak³adu Karnego. 10
ton kamienia p³ukanego
przekaza³ inicjatorom pracy

przy symbolicznej mogile z
drewnianym, wysokim
krzy¿em. W dalszym etapie
zostanie ona przed³u¿ona,
do miejsca gdzie znajduje
siê autentyczny grób z czasów okupacji hitlerowskiej.
Warto zaznaczyæ, ¿e
wszystkie prace porz¹dkowe na Grabarce wykonane
zosta³y w czynie spo³ecznym. Przy budowie alejki i

Stanis³aw Kijuk, szef Przedsiêbiorstwo ProdukcyjnoUs³ugowego Fd3. Firma
transportowa JakonTrans
udostêpni³a przyrz¹dy, grabie, taczki i wy¿ywienie dla
pracuj¹cych osób, a bialskie
Nadlenictwo materia³ z
drewna na wykonanie porêczy i ogrodzenie symbolicznej mogi³y. W godne
urz¹dzenie miejsca w³¹czy³
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siê tak¿e Urz¹d Gminy w Bia³ej Podlaskiej. Na mapach i
folderach turystycznych, jakie powstaj¹ obecnie pod
okiem osób odpowiedzialnych za kulturê i turystykê
w gminie, Wólka Plebañska
i miejsce straceñ zostanie
specjalnie oznakowane.
Niebawem stanie siê jednym z punktów, jakie nanoszone s¹ na szlaki rowerowe biegn¹ce przez teren
gminy Bia³a Podlaska. Zamontowane zostan¹ dodatkowo specjalne tabliczki wskanikowe i tablice
opisowe. - Jest du¿o takich
miejsc na terenie gminy,
które upamiêtniaj¹ dawne
wydarzenia, bitwy, tragedie
i bohaterstwo przodków.
Staramy siê w³¹czaæ w podobne inicjatywy i pomagaæ
mieszkañcom, doprowadzaj¹c je do porz¹dku. Narody bez historii gin¹, powinnimy i musimy dbaæ o
lady, jakie pozostawi³y dni
minione, wojny, powstania.
Przysz³e pokolenia powinny czerpaæ z tych miejsc
naukê - mówi Czes³aw Pikacz z referatu zarz¹dzania
kryzysowego gminy Bia³a
Podlaska. (red.)

Prezentujemy nowych so³tysów

Tomasz Czemierowski ze Swór
So³tys powinien byæ aktywny i zaanga¿owany w
sprawy swojej miejscowoci
- uwa¿a Tomasz Czemierowski, który czynnie
udziela siê w jednostce OSP.
So³tysem zosta³ w tym roku
z woli mieszkañców. Cieszy³
siê ich zaufaniem i g³adko
wygra³ wybory. Zale¿y mu
bardzo, aby miejscowoæ,
doceniana przez w³adze
gminy, mia³a w niedalekiej
przysz³oci jeszcze lepsze
warunki. Bardzo cieszy go
odnowiony starannie klub
kultury z du¿¹ sal¹ widowiskow¹. Tam odbywaj¹ siê
próby zespo³u tanecznego
Macierzanka, uchodz¹cego

za chlubê miejscowoci. W
tym roku Swory otrzyma³y: nowy samochód stra¿acki do ratownictwa technicznego, drogê prowadz¹c¹ w kierunku Pojelec
oraz plac zabaw, zbudowany z programu Radosna
Szko³a. Aktualnie trwa
przebudowa ujêcia wody
oraz starego wodoci¹gu,
aby móg³ s³u¿yæ mieszkañcom przez d³ugie lata. - W
przysz³ym roku bêdê zabiega³ o budowê dróg, tych
w Sworach, jak te¿ prowadz¹cych do ociennych wsi
- podkrela so³tys i bardzo
liczy na poparcie radnych
z tego okrêgu: Bo¿eny

Sawczuk i Ryszarda Olesiejuka.
Jeszcze trzy ulice
w
Sworach:
£¹kowa, S³oneczna i rolnicza nie
maj¹ utwardzonej
nawierzchni. So³tys jest czynnym
rolnikiem. Uprawia zbo¿a na 40
ha ziemi. ¯ona
Agnieszka pracuje
w firmie Mirex.
Maj¹ dwoje dzieci- ch³opca w trzeciej klasie szko³y
podstawowej i
dziewczynkê w
przedszkolu. (g)
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Piknik integracyjny w stajni
Wiosenny Wiatr
Pogoda dopisa³a, humory tak¿e, nie zabrak³o atrakcji i zaanga¿owania osób,
które imprezê przygotowa³y. Mowa o pikniku integracyjnym osób niepe³nosprawnych w stajni Wiosenny Wiatr. Do Woskrzenic
Ma³ych zjecha³o kilkudziesiêciu najm³odszych mieszkañców powiatu bialskiego,
aby poznaæ siebie nawzajem. Niepe³nosprawni i
sprawni wspólnie grali, piewali i bawili siê.
Imprezê wzbogaci³y wystêpy zespo³ów ludowych,

dzia³aj¹cych przy Gminnym
Orodku Kultury w Bia³ej
Podlaskiej Wrzos z Woskrzenic i Chodta do nos ze
Swór. Dzieciakom na tyle
spodoba³y siê ich wystêpy i
zaproponowany repertuar,
¿e ostatnie piosenki piewali
wszyscy razem. Orodek
Sportu i Rekreacji "Wiosenny Wiatr" w Woskrzenicach
Ma³ych to wprost wymarzone miejsce na tego typu spêdzanie czasu. Wspólnie z
pracownikami GOK-u, pracownicy orodka przygotowali wiele atrakcji. Przejazdy bryczk¹, zabawy i konkursy, malowanki, karaoke,

ognisko i kie³baski. Goæmi
na pikniku byli miêdzy innymi pose³ Tadeusz S³awecki,
wójt gminy Wies³aw Panasiuk, dyrektor SAPO Gra¿yna Majewska. Znaleli siê
odwa¿ni. Przebycie toru
sprawnociowego nie by³o
problemem dla radnej Alicji Romaniuk, która sprawnoci¹ na torze linowym zaskoczy³a wielu m³odszych
wiekiem.
Piknik mia³ na celu prze- na rzecz niepe³nospraw³amywanie barier w integra- nych. Film jest subtelnym
cji rodowiska osób niepe³- dokumentem, ukazuj¹cym
nosprawnych i dziêki aktyw- 25 lat ¿ycia osoby autystycznej. Obraz dokumentowa³
codzienne ¿ycie osób niepe³nosprawnych, chwile
trudne, czasem mieszne.
By³y równie¿ sceny, które
powodowa³y, i¿ w ca³ym
kinie nie by³o ¿adnego
dwiêku. Ukradkiem mo¿na by³o dostrzec, jak widzowie ocieraj¹ ³zy. Integracja jest zrozumieniem,
tym co czujemy, znaj¹c odczucia osoby niepe³nosprawnej i ten film zapewne g³êboko wp³yn¹³ na to
co czujemy, a nazywamy innemu uczestnictwu mamy tegracj¹.
dzieci niepe³nosprawnych
- Piknik ma na celu przebêd¹c tam z dzieæmi poka- ³amywanie barier w integraza³y ¿e wszyscy jestemy razem mimo barier.
W dniu nastêpnym
28.09.2011 odby³ siê Pokaz
filmu nagrodzonego w Cannes "Na imiê ma Sabine" .
Udzia³ nim wziêli nauczyciele i m³odzie¿ z gimnazjów
z gminy Bia³a Podlaska oraz
zaproszeni gocie - m.in.
dyrektor przedszkola integracyjnego nr 16 Iwona Jêdryczkowska, przewodnicz¹ca PSOUU Beata Kania
oraz przedstawiciele Fundacji Nowy Dzieñ dzia³aj¹cych

cji rodowiska osób niepe³nosprawnych. Dzieciaki i
ich rodzice poznaj¹ siê wzajemnie - mówi o imprezie
Grzegorz Sacharuk z Grupy Lokalnych Inicjatyw Podlaskich. Warto dodaæ ¿e zaproszenia na piknik skierowane by³y do wszystkich
chêtnych a udzia³ w niej by³
wolny i darmowy. Piknik
odby³ siê z w ramach projektu "Aktywni rodzice",
wspó³finansowanego przez
Unie Europejsk¹ w ramach
Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego. Wziê³y w nim
udzia³ dzieciaki ze szkó³
podstawowych z terenu
gminy Bia³a Podlaska a tak¿e ze szko³y z Zalesia. (g)
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Tañcowa³y dwa Micha³y

- Nasi na Jarmarku Micha³owym w Bia³ej Podlaskiej
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