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Spotkania sprawozdawcze strażaków
Początek roku kalendarzowego stanowi okazję do

listyczny sprzęt między
innymi do ratownictwa tech-

ratowniczo-gaśniczych, czyli
więcej niż w roku 2011.

dokonania gruntownej analizy osiągnięć i niedomogów
działalności strażackiej w minionym roku. Dobrze wiedzą
o tym druhowie z jednostek
OSP, którzy 23 stycznia
rozpoczęli w Sycynie i Styrzyńcu cykl zebrań sprawozdawczych z udziałem wójta
Wiesława Panasiuka, sekretarza gminy Grażyny
Majewskiej oraz gminnego
inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej Czesława
Pikacza. W naszej gminie
działa 13 jednostek, przy
czym 8 z nich posiada
samochody strażackie. Do
najlepiej zorganizowanych
należą cztery jednostki zrzeszone w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym.
Działają one w: Hrudzie,
Sitniku, Sławacinku Starym
i Sworach. Posiadają specja-

nicznego. Oprócz wymienionych, samochód strażacki
posiadają jednostki w: Ortelu
Książęcym I, Wólce Plebańskiej, Woskrzenicach
Małych i Ciciborze Dużym.
Pozostałe OSP z: Cełujek,
Husinki, Dokudowa, Styrzyńca i Sycyny mają na
wyposażeniu motopompy.
Praktycznie wszystkie
w gminie jednostki OSP są
stowarzyszeniami (zarejestrowane w Rejestrze
Sądowym). Działalność
oparta jest na ustawie
o ochronie przeciwpożarowej oraz swoich statutach.
W gminnych jednostkach
OSP działa 482 strażaków
ochotników, którzy o każdej
porze dnia i nocy są gotowi do niesienia pomocy.
W minionym roku uczestniczyli w 100 działaniach

Pozytywnym zjawiskiem
jest fakt zgłaszania się do
straży młodych ludzi. To oni
zastąpią kiedyś weteranów

o młodym narybku organizuje się szkolenia podstawowe strażaka ochotnika.
Wiosną ub. r. z inicjatywy
gminy zorganizowano szkolenie dla 44 druhów, a jesienią podczas szkolenia
organizowanego przez KM
PSP uprawnienia zdobyło
16 druhów.
W styczniu i lutym strażacy dokonują oceny działalności roku minionego oraz
wykonania budżetu, snują
plany na najbliższe miesiące
i przygotowują się, by jak
najlepiej służyć mieszkańcom swoich miejscowości.
Większość jednostek marzy
o poprawie posiadanej bazy
sprzętowej, choć spełnienie
tych oczekiwań nie jest łatwe
z uwagi na galopujące podwyżki cen. Zakup nowego
s amochodu bojowego to

i stanowić będą o jakości
oraz skuteczności jednostki,
która nie tylko ratuje ludzkie
zdrowie i mienie. Z myślą

wydatek rzędu 800 tys. zł.
Dlatego w roku bieżącym
przewidziane są tylko
wydatki bieżące. (g)
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2 stycznia
Gmina Biała Podlaska
rozpisała przetarg na wykonanie napraw częściowych
nawierzchni mineralno asfaltowych na terenie
gminy w 2013 roku. Łącznie
zabezpieczono zlecenie na
załatanie dziury o rozmiarze
ponad kilometra kwadratowego. Zakres napraw na
gminnych drogach dotyczyć
będzie napraw na gorąco
i na zimno. Metodami tymi
załatane zostać mają dziury
w drogach o głębokości od 5
do 10 cm. Do końca czerwca
gmina chce też uporać się
z modernizacją nawierzchni
asfaltowej dróg gminnych
w Woskrzenicach Dużych,
Woskrzenicach Małych,
Ciciborze Małym, Wilczynie i
Czosnówce. Łączny koszt
to ponad 380 tys. zł
a długość zmodernizowanych dróg to ponad 3 km.
5 stycznia
Wyjątkowo udane okazało się noworoczne spotkanie opłatkowe Polskiego
Stronnictwa Ludowego,
przygotowane przy współudziale gminnej organizacji
PSL. W roli kolędników
wystąpiły w nim zespoły
śpiewacze z: Cicibora
Dużego, Dokudowa, Hruda,
Perkowic, Sitnika,
Sławacinka Starego,
Styrzyńca i Swór, a ponadto
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ciciborze Dużym
i zwierzęta z gospodarstwa
agroturystycznego Leszka
Jucyka w Terebeli. W roli
prowadzącej pokazała się
Bożenna PawlinaMaksymiuk, dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury.
Spotkanie oprócz przedstawicieli władz centralnych,
wojewódzkich i powiatowych zgromadziło prawie
500 osób. Wśród nich
wszystkich wójtów powiatu
bialskiego, radnych

gminnych i powiatowych.
Gospodarz spotkania poseł
J. Stefaniuk podkreślał
znaczący udział naszej
gminy i dziękował za
zaangażowanie wójtowi
Wiesławowi Panasiukowi.
8 stycznia
Wójt Wiesław Panasiuk
uczestniczył w spotkaniu
opłatkowym biskupa
Zbigniewa Kiernikowskiego w Nowym Opolu
k. Siedlec. Służyło ono
pojednaniu, złożeniu noworocznych życzeń i wymianie
poglądów parlamentarzystów, samorządowców
i przedsiębiorców. Wszyscy
oni są od lat stałymi
przyjaciółmi Katolickiego
Radia Podlasie.
10 stycznia
W sali konferencyjnej
budynku przy ul. Brzeskiej
odbyło się zorganizowane
z inicjatywy prezydenta
miasta Andrzeja
Czapskiego oraz przewodniczącego Rady Miasta
Adama Wilczewskiego
spotkanie noworoczne. Jak
co roku, na spotkanie licznie
przybyli zaproszeni goście,
wśród wójt gminy Biała
Podlaska Wiesław
Panasiuk. Spotkanie było
okazją do podsumowania
minionego roku, a także do
poinformowania o planach
samorządu na rok 2013.
Prezydent wraz z przewodniczącym Rady Miasta
mieli również okazję do
podziękowań wszystkim
tym, którzy aktywnie włączyli
się w organizację obchodów Roku Kraszewskiego
w Białej Podlaskiej. Pamiątkowe dyplomy odebrali
członkowie komitetu organizacyjnego obchodów.
11 stycznia
Wójta Wiesława
Panasiuka odwiedziła
delegacja mieszkańców
Czosnówki. Rozmawiano
o rezygnacji z pełnienia
funkcji dotychczasowej
sołtys Doroty Maksymiuk

oraz wykorzystaniu świetlicy
wiejskiej na potrzeby mieszkańców. Dotychczasowa
sołtys awansowała do władz
naczelnych związków zawodowych i to utrudni jej
wypełnianie obowiązków.
Rada Gminy ogłosi w drugiej
dekadzie lutego wybory
nowego sołtysa Czosnówki.
14 stycznia
Wójt W. Panasiuk spotkał
się z mieszkańcami Amelina
(osiedle obok Rakowisk),
zainteresowanych tym, aby
uznać drogę prowadzącą
do osiedla za drogę
wewnętrzną, służącą
wyłącznie mieszkańcom
Amelina. Na razie nie udało
się osiągnąć kompromisu
w tej sprawie.
15 stycznia
Wójt gminy W. Panasiuk
spotkał się z Maciejem
Kosikiem, dyrektorem
Zespołu Szkół nr 2 im.
A. Mickiewicza w Białej
Podlaskiej. Tematem rozmowy były przygotowania do
obchodów jubileuszu 60lecia istnienia Szkolnego
Związku Sportowego. Do
obchodów tych włączy się
również nasza gmina.
17 stycznia
Powody do zadowolenia
będą mieli mieszkańcy
osiedla Relax i sąsiadującego z nim osiedla
gminnego. Władze
Mazowieckich Zakładów
Gazowniczych z siedzibą
w Białej Podlaskiej wyraziły
zgodę na instalację
gazociągu, umożliwiającego
korzystanie z gazu
sieciowego.
18 stycznia
W Urzędzie Gminy odbyła
się nadzwyczajna sesja
samorządu poświęcona
przygotowaniom do
przekształcenia Gminnego
Zakładu Komunalnego w
spółkę. Ponieważ nie udało
się tego wykonać ze
względów proceduralnych,
niezbędne było przesunięcie
kwot z rezerwy budżetowych
na wypłatę wynagrodzeń
pracowników oraz bieżące

funkcjonowanie zakładu.
18 stycznia
Klub kultury w Sitniku był
organizatorem tradycyjnego balu karnawałowego
seniorów. Uczestniczyli
w nim też przedstawiciele
władz gminy: wójt Wiesław
Panasiuk i sekretarz gminy
Grażyna Majewska.
21 stycznia
W sali konferencyjnej
urzędu przy ul. Brzeskiej
miała miejsce nadzwyczajna
sesja Rady Powiatu i Rady
Miasta Biała Podlaska.
Uczestniczył w niej również
wójt Wiesław Panasiuk.
Okolicznościowa część
artystyczna w wykonaniu
młodzieży z Zespołu Szkół
im. Adama Naruszewicza
w Janowie Podlaskim, jak
najdokładniej starała się
oddać wydarzenia
i codzienność Podlasia
s p r z e d 1 5 0 l a t .
Zgromadzonych zaciekawił
wykład dr Szczepana
Kalinowskiego „Ginę za
naszą ukochaną Polskę" powstanie styczniowe
w powiecie bialskim oraz
wykład prof. Tadeusza
Krawczaka, dyrektora
Archiwum Akt Nowych
w Warszawie „Legenda
ks. Stanisława Brzóski".
Późnym popołudniem delegacje uczestniczące w sesji
oraz poczty sztandarowe
przejechały pod pomnik
powstańców w Białce, gdzie
złożono kwiaty i wieńce. Tu
też na zmarzniętych gości
czekała grochówka.
Te g o s a m e g o d n i a
w urzędzie notarialnym
zarejestrowany został akt
powołania nowej spółki
komunalnej.
23- 31 stycznia
Rozpoczęły się zebrania
sprawozdawcze jednostek
OSP z udziałem władz
gminnych. Do tej pory
zorganizowano je
w: Sycynie, Styrzyńcu,
Wólce Plebańskiej, Husince,
Woskrzenicach Dużych
i Sitniku. Więcej na ten temat
piszemy na str. 1. (g)
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SAMORZĄD Z BLISKA
Uwaga rolnicy

Zwrot akcyzy oleju napędowego
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien
zbierać faktury VAT. W terminie od 1 lutego do 28 lutego br. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi
dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r., w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31
sierpnia 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca
położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami), stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2013 r.
Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić będzie: 81,70 zł x ilość ha użytków rolnych. Pieniądze wypłacane będą
w terminach: 2 - 30 kwietnia 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie, 1 - 31 października 2013 r.
w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek
bankowy podany we wniosku: - od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. producent składa wniosek o zwrot podatku
akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie
od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r., - od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. producent składa wniosek o zwrot
podatkuakcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej
w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. (x)

Gminne drogi
3 mln 275 tys. zł kosztować będzie
utrzymanie i naprawa dróg gminnych w tym
roku. Najważniejsza a zarazem największa
kwotowo inwestycja gminy to budowa
trzeciego etapu drogi w Sławacinku Starym
(1 mln 275 tys. zł). Powstanie połączenie
odcinka już wykonanego, od pętli przy
przepompowni gazu do drogi Sławacinek Porosiuki. To kolejny, trzeci już rok z rzędu
inwestowania gminy w drogę przejętą od
samorządu powiatu. Dodatkowo jeszcze
przy wykonanym w zeszłym roku II etapie
tej drogi, odcinku od szkoły do granic
miasta Biała Podlaska (ul. Sławacińska)
powstać ma za 100 tys. zł kanalizacja
deszczowa. W Styrzyńcu za 90 tys. zł
wybudowany zostanie łącznik na tej trasie
(Sławacinek - Styrzyniec - Sycyna).
Powstanie połączenie asfaltowe od
obecnego końca nawierzchni przy szkole
w Styrzyńcu do skrzyżowania z asfaltową
drogą łącznikiem z trasą E-30.
Sporo tras zostanie zmodernizowanych.
Nowe nakładki bitumiczne pojawią się na
drogach w Woskrzenicach Dużych (100 tys.
zł), Woskrzenicach Małych (64 tys. zł),
Ciciborze Małym (40 tys. zł), Wilczynie
(120 tys. zł), Czosnówce (60 tys. zł).
W Grabanowie wybudowana zostanie
droga koło szkoły, prowadząca na
parkingi (60 tys. zł). W Ciciborze Dużym za
100 tys. zł wybudowane zostaną uliczki
osiedlowe w technologii uproszczonej.
Fragmenty ulic osiedlowych powstaną też
w Rakowiskach: Akacjowa, Brylantowa
i Kryształowa. Koszt: 183 tys. zł. Zabłocie
doczeka się nowej wiaty przystankowej
(5 tys. zł). Porosiuki natomiast za 10 tys. zł
spodziewać się mogą budowy dodatkowego oświetlenia drogowego. (g)

Przymiarki do zmian

Regulacja stawek za wywóz
nieczystości
Wprawdzie do lipca br., kiedy zacznie obowiązywać znowelizowana
ustawa o gospodarce odpadami i rozpocznie się wywóz nieczystości
według zmienionych zasad pozostało trochę czasu, ale wciąż bulwersujący
jest temat stawek za wywóz odpadów z posesji na wysypisko. Ustawa,
uznawana zgodnie za niewypał prawny, nie zezwala póki co łączyć metod
wyboru stawek. Nie podoba się to przedstawicielom samorządów,
a ostatnio także członkom komisji senackiej, którzy stwierdzili
nieprawidłowości w ustawie i zaproponowali ponowne rozpatrzenie jej
przez Sejm. Zanim jednak zapadnie konkretna decyzja może minąć kilka
miesięcy. Władzom samorządowym naszej gminy zależy, aby istniała
możliwość łączenia metod wyboru stawki, która zezwoli chronić rodziny
wielodzietne przed wygórowanymi opłatami. Radni uważają, że stawka
miesięczna nie powinna być wyższa niż 44 zł bez względu na ilość
domowników (w przypadku śmieci zmieszanych). Rozważa się też
możliwość obniżenia stawki wywozu śmieci segregowanych z 8 do 5 zł.
Ostateczne decyzje w tej sprawie zapadną dopiero po ustosunkowaniu się
posłów do propozycji senatorów. (g)

Podziękowania marszałka
Na adres wójta naszej gminy Wiesława Panasiuka wpłynęło
podziękowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie następującej
treści. – Pragnę złożyć serdeczne podziękowania za udział w konkursie
„Promotorzy przedsiębiorczości 2012”, który został zorganizowany
przez Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, działającą
w ramach departamentu polityki regionalnej Urzędu Marszałkowskiego.
W związku z nieobecnością Pana na uroczystej gali, będącej finałem
konkursu, przesyłam Panu certyfikat potwierdzający udział
w konkursie. Ilość nadesłanych zgłoszeń wyraźnie świadczy o dużym
zainteresowaniu wsparciem finansowym ze strony Unii Europejskiej.
Mam nadzieję, że następny okres programowania i finansowania
rozwoju będzie równie sprzyjający dla wszystkich jednostek samorządu
terytorialnego województwa lubelskiego. Podpisał marszałek
województwa Krzysztof Hetman. (x)

Str. 4

Wiadomości Gminne

Nr 2

Gmina w liczbach
Dane statystyczne dotyczące mieszkańców gminy Biała Podlaska
według stanu na koniec 2012 r.
Stan ludności na
31 grudnia 2012 r.
Osoby powyżej
18 roku życia
Osoby do 18 roku
życia
Ilości dzieci
urodzonych
w 2012 roku
Ilość dzieci
w wieku 0 - 6 lat
Osoby w wieku
18 - 60 lat
Osoby w wieku
powyżej 60 roku
życia
Osoby powyżej
80 roku życia
Osoby powyżej
90 roku życia
Liczba zawartych
małżeństw
Liczba zgonów

Kobiety
6837

Mężczyźni
6776

Ogółem
13 613

5277

5154

10431

1560

1622

3182

74

70

144

508

496

1004

3992

4281

8273

1285

873

2158

367

152

519

39

10

49

Największa liczba urodzeń w 2012 r. była w miejscowościach:
Rakowiska
- 26 osób
Sławacinek Stary - 12 osób
Największe miejscowości pod względem liczby ludności:
Rakowiska
- 1356 osób
Sławacinek Stary - 1133 osoby
Czosnówka
- 711 osób
Cicibór Duży
- 574 osoby
Hrud
- 540 osób
Swory
- 522 osoby

137
133
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ZARZĄDZENIA GMINNE

Zarządzenie wójta w sprawie opłat i zasad
korzystania z pomieszczeń w budynkach szkół
Od nowego 2013 r. obowiązuje zarządzenie regulujące zasady wynajmu pomieszczeń w budynkach szkół, dla których
organem prowadzącym jest gmina Biała Podlaska, takich jak sale gimnastyczne i lekcyjne, pomieszczenia kuchni i stołówki
oraz korytarze.
Ustala się opłatę brutto za wynajęcie pomieszczeń
w następujących wysokościach:
- zastępcza sala gimnastyczna 40 zł/godz.,
- sala lekcyjna, korytarz 40 zł/godz.
Ustala się opłatę brutto za wynajęcie pomieszczenia na
działalność gospodarczą z wyłączeniem mediów 80 zł
miesięcznie.
Ustala się opłatę brutto za wynajęcie pomieszczenia na
działalność gospodarczą z użyciem mediów 150 zł
miesięcznie.
Ustala się opłatę za wynajęcie pomieszczenia kuchni
na działalność gospodarczą z użyciem mediów na podstawie wskazań liczników zużycia energii elektrycznej, wody
i ścieków zgodnie z obowiązującą taryfą.

w Sz k ol e P o ds ta wowejw Woskrzenicach Dużych:
mieszkańcy wsi Woskrzenice Duże 300 zł, miejscowi
(mieszkańcy należący do obwodu szkoły) 400 zł,
zamiejscowi (osoby będące na stałe zameldowane poza
terenem gminy lub mieszkańcy gminy nie należący do
obwodu danej szkoły) 500 zł.
Ustala się opłatę brutto za jednorazowy wynajem małej sali
przy hali sportowej w Szkole Podstawowej w Woskrzenicach
Dużych: mieszkańcy wsi Woskrzenice Duże 100 zł,
miejscowi 100 zł, zamiejscowi 120 zł.
Do opłaty za wynajem lokali dolicza się koszty zużycia
energii elektrycznej, wody i ścieków oraz wywozu
nieczystości stałych. Dane niezbędne do wyliczenia kosztów
podaje opiekun lokalu. Opłat określonych nie pobiera się
w przypadku, gdy organizatorem lub współorganizatorem
imprezy jest gmina Biała Podlaska. (x)

Ustala się opłatę brutto za jednorazowy wynajem dużej sali

Zarządzenie wójta gminy w sprawie opłat oraz zasad
korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Od nowego roku obowiązuje nowe zarządzenie wójta, regulujące zasady wynajmu lokali stanowiących mienie gminy Biała
Podlaska takich, jak świetlice wiejskie i kluby kultury, zwanych dalej lokalami, z wyjątkiem sal gimnastycznych i lekcyjnych
w szkołach. Ustala się opłatę brutto za jednorazowy wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlicy wiejskiej w: Dokudowie I,
Ortelu Książęcym I, Sławacinku Starym, Terebeli, Woskrzenicach Małych i Wólce Plebańskiej w następujących
wysokościach:
- za wynajem świetlicy na cele przygotowania i odbycia uroczystości weselnych oraz innych dużych imprez o podobnym
charakterze: miejscowi (zameldowani na stałe terenie gminy) 430 zł, zamiejscowi (zameldowani poza terenem gminy) 800 zł,
- za wynajem świetlicy na cele przygotowania i odbycia przyjęć komunijnych, imprez i spotkań okolicznościowych oraz
innych podobnych uroczystości: miejscowi 250 zł, zamiejscowi 400 zł,
- za jedną godzinę za wynajem świetlicy na cele przeprowadzenia szkolenia lub pokazu (do 5 godz.) 20 zł/godz.
Ustala się opłatę brutto za jednorazowy wynajem pomieszczeń i urządzeń Klubów Kultury w Sitniku i Perkowicach:
- za wynajem świetlicy na cele przygotowania i odbycia uroczystości weselnych oraz innych dużych imprez o podobnym
charakterze: miejscowi 750 zł, zamiejscowi 1800 zł,
- za wynajem świetlicy na cele przygotowania i odbycia przyjęć komunijnych, imprez i spotkań okolicznościowych oraz
innych podobnych uroczystości: miejscowi 430 zł, zamiejscowi 1000 zł,
- za jedną godzinę za wynajem świetlicy na cele przeprowadzenia szkolenia lub pokazu (do 5 godz.) 20 zł/godz.
Opłat określonych nie pobiera się w przypadku, gdy organizatorem lub współorganizatorem imprezy jest gmina Biała
Podlaska. Środki uzyskane z wynajęcia lokalu stanowią dochód gminy i są przeznaczone na pokrycie kosztów ich
utrzymania. Podstawą wynajęcia lokalu jest pisemna umowa zawarta pomiędzy gminą Biała Podlaska, a osobą ubiegającą
się o wynajem. (x)

Zarządzenie wójta w sprawie opłat za wynajem Zielonej Szkoły
Ustala się opłaty za wynajem Zielonej Szkoły w Porosiukach:
- na zajęcia dydaktyczne z noclegiem 15 zł za dobę jedno łóżko,
- na prowadzenie zajęć nie wymagających noclegu 200 zł za jeden dzień,
- za wynajem placu rekreacyjnego na zorganizowanie ogniska 100 zł.
Opłat nie pobiera się w przypadku, gdy organizatorem zajęć dydaktycznych są szkoły z terenu gminy Biała Podlaska. (x)
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Klub kultury GOK w Sitniku

Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu

Bal karnawałowy
seniorów
Nie słabnie powodzenie
bali karnawałowych organizowanych tradycyjnie
w Sitniku. 19 stycznia
gościnny klub podejmował

wystąpiły zespoły ludowe:
Lewkowianie z Dokudowa,
Jutrzenka ze Sławacinka
Starego i miejscowe
Sitniczanki. Można było

Nr 2

Uczennica szóstej Dominika Dobruk ze Szkoły
Podstawowej w Styrzyńcu znalazła się w gronie laureatów
konkursu literackiego „Biała w słowa
ubrana”. Konkurs, zorganizowany
przez Miejską Bibliotekę Publiczną
w Białej Podlaskiej, skierowany był do
uczniów szkół podstawowych (klasy
IV-VI) i gimnazjów. 22 stycznia br.
w bibliotece miała miejsce uroczystość, na której zwycięzców uhonorowano nagrodami książkowymi. konkursu. Inni uczestnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy. Wierszem
„Jesienna pora w Białej Podlaskiej” Dominika uzyskała II
miejsce wśród wielu młodych twórców. Z dumą
prezentujemy nagrodzony utwór.

Jesienna pora w Białej Podlaskiej

Kiedy jesień do Białej wreszcie przybędzie
to się pięknie, kolorowo robi wszędzie.
Wtedy wszyscy ludzie, gdy pogoda miła,
śpieszą co w sił w nogach do parku Radziwiłła.

ponad 80 osób z: Dokudowa, Rakowisk, Sławacinka Starego i Nowego,
Te r e b e l i , Ł u k o w c ó w
i Sitnika. Organizatorzy
zapewnili im sympatyczną
zabawę i poczęstunek zło-

posłuchać kolęd, melodii
ludowych i biesiadnych,
a także obejrzeć spektakl
obrzędowy Scheda. Imprezę seniorów zaszczycili
przedstawiciele władz
gminy: wójt Wiesław

Do parku przyszła pani – starsza już kobieta,
usiadła na ławeczce, a w rękach gazeta.
I kiedy już była tak bardzo zaczytana,
podeszła do niej dziewczynka cała roześmiana.
I ot tak zapytała z niewinnym uśmiechem:
- Dlaczego pani siedzi sama pod tym drzewem?
A pani na nią zza gazety spojrzała,
i z pięknym uśmiechem tak jej powiedziała:
- Pamiętam, gdy byłam, jak ty, moja droga,
jak byłam w tym parku czy deszcz, czy pogoda.
Teraz już jestem kobietą sędziwą
i dużo się rzeczy w mym życiu zmieniło.
Mój syn jest daleko w tym świecie ciekawym
i już zapomniał o rodzinnej Białej,
a ja pozostałam tu taka samotna.
Ty pewnie nie wiesz, jaka samotność okropna?
- Wiem – odpowiedziała dziewczynka z wesołym okrzykiem.
-Pokażę pani moją zabawę liściastym teatrzykiem.
Mała dziewczynka szybko pięknych liści nazbierała
i liściasty teatrzyk o Białej Podlaskiej pokazała.

żony z trzech dań gorących
i ośmiu przystawek. Nie lada
wyzwaniem dla gospodyń
było przygotowanie tylu
potraw za składkę zaledwie
20 zł od osoby. Atmosfera
imprezy seniorów sprawiła,
że bawiono się do godziny 2
w nocy przy dźwiękach
sprawnego zespołu Echo
Podlasia. Z okolicznościowymi programami

Panasiuk, sekretarz gminy
Grażyna Majewska, radna
Alicja Romaniuk oraz
sołtysi z Łukowców, Sitnika
i Sławacinka Starego. Nie
zabrakło ciepłych życzeń na
nowy rok i gratulacji dla babć
oraz dziadków. Zdaniem
Alicji Sidoruk, kierownika
miejscowego klubu zabawa
należała do wyjątkowo
udanych. (g)

Opowiedziała w nim o postaciach z Radziwiłłowskiego rodu,
a także o tym, ile, budując nasze miasto, zadali sobie trudu.
Wystąpił też Michał Radziwiłł w tej historii ciekawej,
który zbudował pomnik, będący obecnie herbem Białej.
Od tamtego pięknego dnia jesiennego,
wszystko w życiu tych pań bardzo się zmieniło.
i już codziennie razem te dwie miłe osoby
podziwiały piękno naszej bialskiej przyrody.
Warto dodać, iż nie jest to pierwszy wiersz uczennicy ze
Styrzyńca. Wcześniej już odnosiła sukcesy w konkursach
poetyckich na forum szkoły. Opiekunem skutecznie wspierającym
ją w poetyckich próbach jest nauczycielka języka polskiego
Teresa Semeniuk. Młodej poetce życzymy jeszcze wielu równie
mądrych , dojrzałych wierszy. (a)
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Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym

Talenty wokalne i aktorskie uczniów
Uczniowie Szkoły
Podstawowej w Ciciborze
Dużym pod kierunkiem

przez uczniów. Samo przedstawienie składało się
z dwóch części. Pierwsza

Wiesławy Gadomskiej
i Doroty Pawluczuk przygotowali 21 grudnia ub. r.
bożonarodzeniowe jasełka

mówiła o walce diabłów
i aniołów o dusze współczesnych ludzi. Druga
część występu to historia

„Cicha noc”. Młodzi aktorzy
wcielili się w role diabłów
oraz aniołów i w humorystyczny sposób
przedstawili walkę dobra ze
złem. Nie zabrakło szopki

narodzenia Syna Bożego
z tradycyjnymi pasterzami, królami oraz Maryją
i Józefem, nocujących
w szopce betlejemskiej
z pastorałkami i kolędami

bożonarodzeniowej, kolęd
i pastorałek wykonanych

wykonywanych solowo, na
fletach i śpiewanych

zespołowo. Przygotowany
sp e kt ak l b ył w yjątkowo
udany, a aktorzy wspaniale
prezentowali się w efektownych kostiumach i w nastrojowo udekorowanej sali.
Na koniec życzenia świąteczno-noworoczne złożyli:
Sławomir Adach, dyrektor
szkoły wraz z ks. Pawłem
Zazuniakiem z parafii

Stronnictwa Ludowego
Franciszek Jerzy
Stefaniuk, a gościem
honorowym minister pracy
i polityki społecznej
Władysław KosiniakKamysz. Widzowie
z zachwytem podziwiali
pięknie zaprojektowane
stroje młodych aktorów.
Przedstawienie jasełkowe

Błogosławionego Honorata
Koźmińskiego. Ci sami
uczniowie uczestniczyli
również w części artystycznej 5 stycznia w hali
sportowej Akademii Wychowania Fizycznego w Białej
Podlaskiej z okazji spotkania
noworocznego działaczy
lokalnych, przyjaciół i sympatyków Polskiego Stronnictwa Ludowego z powiaty
bialskiego i parczewskiego.
Gospodarzem tego wydarzenia był poseł Polskiego

po raz trzeci zostało zaprezentowane 19 stycznia br.
podczas zabawy choinkowej
w Ciciborze Dużym,
połączonej z uroczystością
z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Impreza była
świetną okazją do wspólnego spotkania dzieci, rodziców, pracowników szkoły
i środowiska lokalnego.
Dzieci z pasją zaprezentowały talenty aktorskie
i wokalne.
DP

Nagrody strażackie
uczniów
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KULTURA
Klub kultury GOK w Sworach

W kolędowym klimacie
Druga niedziela stycznia
była w Sworach związana
z podsumowaniem trzeciej
edycji plastycznego konkursu gminnego na najładniejszą kartkę świąteczną

edukacyjne za pozostałe
m ie j sce). Na specjalne
wyróżnienia zasłużyli najmłodsi: Sebastian Nitek
i Oliwia Mikołajczuk z punktu przedszkolnego przy SP

z Wo s k r z e n i c D u ż y c h .
Laureaci byli dumni
z otrzymywanych nagród, bo
uroczystości towarzyszyło
znaczne audytorium wypełniające salę klubową.

Bandzerewicz, a trzecią
Agata Kaczmarek
(wszystkie z PG w Ciciborze
Dużym, przygotowane pod
kierunkiem Doroty
Misiejuk). Wyróżnienia

„Pamięć i miłość zaklęte
w papierze”. Konkurs
zorganizowany po raz trzeci
stwarzał okazję do wypowiedzi autorom w różnym wiekuod przedszkolaków do gimnazjalistów. Z możliwości

w Woskrzenicach Dużych
(opiekun Dorota Kostyra)
oraz Michalina Łochina
z klasy 0 SP w Sworach
(opiekun Barbara Filipuk).
W kategorii uczniów klas
I-III pierwszą nagrodę

W kategorii uczniów klas
IV-VI pierwsza nagroda
przypadła Monice
Zalewskiej z Woskrzenic
Dużych, która skorzystała
ze wskazówek Elżbiety
Ceniuk. Drugą nagrodę

uzyskały: Beata Kaczmarek
i Marta Weremko (obie z PG
w Ciciborze Dużym).
Po wręczeniu nagród
rozpoczął się koncert kolęd
przygotowany przez zespoły
śpiewacze: Chodźta do
nos ze Swór i Barwinek
ze Styrzyńca oraz chór
parafialny i scholę ze Swór.
Zdaniem słuchaczy serce
rosło, gdy słuchało się
wyjątkowo pięknych i mało
znanych pastorałek. Przed

takiej skorzystało kilkadziesiąt osób z różnych szkół
i punktów przedszkolnych
w naszej gminie. Trzyosobowe jury wybrało najciekawsze prace, a sekretarz
gminy Grażyna Majewska
w towarzystwie dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
Bożenny PawlinyMaksymiuk wręczyła
nagrody autorom (sztalugi
z rysownicami za pierwsze
miejsca oraz książki i gry

zdobyła Aleksandra
Wa s z ki ewicz z Sitnika,
przygotowana przez Sylwię
Kempkę. Drugie miejsce
zajął Michał Horbowiec
z Cicibora Dużego,
przygotowany przez Beatę
Wereszko, zaś trzecie
miejsce Julia Łochina ze
Swór, przygotowana przez
Justynę Firsiuk. Jurorzy
przyznali też dwa wyróżnienia: Mai Dmitrowicz ze
Swór i Karolinie Semeniuk

otrzymała Ola Waszkiewicz
z Grabanowa, przygotowana
przez Elżbietę Osielską,
zaś trzecią Ewa
Weremko z Dokudowa,
przygotowana przez Dorotę
Kirczuk. Dwa wyróżnienia przypadły: Kindze
Chotkowskiej z Dokudowa
i Martynie Grochowskiej
ze Swór. W kategorii szkół
gimnazjalnych pierwszą
nagrodę zdobyła Beata
Kaczmarek, drugą Zuzanna

sworską widownią pokazały
się całe rodziny, co jeszcze
bardziej podnosiło atmosferę
wydarzenia. Na finał zaproszono gości i śpiewaków na
słodki poczęstunek, przygotowany przez członków
zespołu Chodźta do nos.
W imprezie uczestniczyli
radni gminni i przedstawiciele władz samorządowych. Zostanie ona
zapamiętana jako wyjątkowo
ciepła i udana.(g)
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DOBROCZYNNOŚĆ
Nasi w akcji charytatywnej

Zagrała orkiestra serc
Można go lubić lub nie. Nie
da się jednak ukryć, że Jerzy
Owsiak jest człowiekiem
–instytucją. Od 21 lat
organizuje cykliczne finały

do upowszechniania świadomości społecznej w zakresie prawa do ochrony
zdrowia, a także poprzez
Wielką Orkiestrę

Wolontariuszom z Publicznego Gimnazjum w Sworach
Swory, którzy kwestowali na
ulicach oraz podczas
imprezy zorganizowanej

w Sworach i czworo na
terenie miasta Biała
Podlaska.
Patrycja
Małachwiejczuk, Weronika
Konkol, Dominika

Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Bierze
w nich udział tysiące anonimowych wolontariuszy,
którzy bez względu na
pogodę chcą kwestować
na rzecz potrzebujących.

Świątecznej Pomocy –
integruje społeczeństwo
wokół idei pomocy drugiemu
człowiekowi.
W tegorocznej kweście,
kt óra miała miejsce 13
stycznia uczestniczyli uczniowie ze szkół
naszej gminy.
Wolontariuszki
ze Szkoły
Podstawowej
w Ciciborze
D u ż y m :
Katarzyna
M a r c z u k ,
M o n i k a
Mielnicka,
We r o n i k a
Wierzańska
i Ada Pykacz dzielnie
walczyły z mrozem i śniegiem kwestując na terenie
Cicibora Dużego, Cicibora
Małego i Roskoszy. W godzinach popołudniowych
aktywnie i z wielkim zapałem
kontynuowały zbiórkę na
bialskich ulicach.
Następnego dnia taka
zbiórka odbyła się na
terenie miejscowej szkoły.
Pod opieką nauczycielek
K a t a r z y n y Ta r a s i u k
i Izabeli Markowskiej
dziewczęta zebrały ponad
1200 zł.

w klubie kultury udało się
zebrać 980,05 zł. Dokładnie
wyglądało to następująco:
Aleksandra Steciuk 334,23
zł, Magdalena Kalinowska
59,10 zł, Natalia Melaniuk

Sobczuk, Izabela
Kalinowska, Michał
Gierełlo, Maciej Gałamaga,
Diana Oleszkiewicz,
Aleksandra Ulita uzbierali
1264,18 zł. Uczniowie,
nauczyciele
i cała społeczność wiejska
m o g ą b y ć
d o b r y m
przykładem dla
innych.
O d 6 l a t
k w e s t u j ą
p o d c z a s
orkiestrowych
finałów uczniowie Szkoły
Podstawowej
w Sitniku. W tym
toku 10 uczniów z Sitnika
pod opieką Justyny
Sikorskiej zgromadziło w
Sitniku, Łukowcach i Białej
Podlaskiej 1700 zł. 3 dzieci
z Jaźwin pod opieką
Katarzyny Kuśmierczyk
kwestowało nie tylko
w Jaźwinach i uzbierało 700
zł. Wiele pomogła im pomoc
dr Marty Łukasik i kierowcy
Wiesława Chalimoniuka,
którzy podwozili wolontariuszy karetką pogotowia.
(g)

Założona przez niego
Fundacja prowadzi aktywną
działalność w zakresie
ochrony zdrowia, polegającą
na ratowaniu życia chorych
osób, w szczególności
dzieci, działanie na rzecz
poprawy stanu ich zdrowia,
jak również akcje na rzecz
promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Ze sprzętu
zakupionego przez Fundację korzysta mnóstwo
szpitali w kraju, także
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.
Jerzy Owsiak przyczynia się

11 7 , 9 5 z ł , N o r b e r t
Budzyński 25,80 zł, Natalia
Piotrowicz 81,08 zł, Piotr
Sawczuk 172,74 zł, Paulina
Karwowska 156,05 zł,
Gabriela Głowacka
33,10 zł.
Do akcji zbierania
pieniędzy włączyli się
harcerze 26 DH działającej
przy Szkole Podstawowej
w Sworach. Czworo
naszych wolontariuszy pod
opieką
pwd.
Iwony
Gałamaga i phm. Barbary
Filipiuk kwestowało
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DORADZTWO ROLNICZE
Modernizacja gospodarstw rolnych

Zanim ruszy nabór wniosków
Zgodnie z zapowiedzią
Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi jeszcze w I
kwartale br. może zostać
ogłoszony kolejny i zapewne
ostatni nabór wniosków na
„Modernizację gospodarstw
rolnych” w ramach PROW
2007-2013. Pozyskane
z przesunięć z innych działań środki zostaną podzielone na wszystkie województwa, ale tylko w dziewięciu (również w naszym)
pozwolą na uruchomienie
nowego naboru.
Od czego zacząć?
Przede wszystkim należy
sprawdzić, czy kwalifikujemy
się do pomocy w ramach
działania. Wstępną ocenę
możemy przeprowadzić
odpowiadając na pytania:
- czy mamy gospodarstwo o
powierzchni co najmniej 1ha
użytków rolnych;
- czy prowadzimy działalność rolniczą,
- czy jesteśmy pełnoletni,
a w dniu składania wniosku
nie osiągniemy wieku
emerytalnego;
- czy mamy nadany
numer identyfikacyjny
gospodarstwa,
- czy posiadamy
odpowiednie kwalifikacje
zawodowe;
Przeskoczyć minimalny
próg
Prawidłowe wyliczenie
Europejskich Jednostek
Wielkości Ekonomicznej
(ESU) nadal sprawia
trudności i dlatego warto
skorzystać z pomocy doradcy. W zależności od tego,
kiedy będą składane wnioski, wielkość ekonomiczną
będziemy obliczali albo dla
roku 2012 (jeśli nabór miałby
miejsce przed 15 marca)
albo dla roku 2013 (przy
naborze od 15 marca).
Gdyby się okazało, że nasze
gospodarstwo nie spełnia
tego minimalnego progu

wielkości ekonomicznej
(4ESU) na uzyskanie
pomocy nie ma co liczyć.
Pod tym względem nawet
młodzi rolnicy z „premią na
start” nie mają taryfy
ulgowej.
Zaplanujmy inwestycje
Zwrot części poniesionych
kosztów przysługuje za:
- budowę, przebudowę,
remont połączony z modernizacją budynków lub
budowli wykorzystywanych
do produkcji rolnej,
- zakup maszyn, urządzeń,
wyposażenia do produkcji
rolnej, przechowalnictwa,
suszenia, magazynowania,
przygotowywania produktów
rolnych do sprzedaży,
- zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji
wieloletnich, z wyłączeniem
zakładania plantacji choinek, wiśni, malin, truskawek,
porzeczek oraz roślin na
cele energetyczne,
- wyposażenie pastwisk lub
wybiegów dla zwierząt,
- zaopatrzenie gospodarstw rolnych w wodę,
- zakupu lub budowę
elementów infrastruktury
technicznej wpływających
bezpośrednio na warunki
prowadzenia działalności
rolniczej,
- zakupu sprzętu komputerowego (tylko nowego)
i oprogramowania.
Nie uzyskamy zwrotu
kosztów poniesionych na:
zakup nieruchomości
i zakup zwierząt. Podatek
VAT n i e j e s t r ó w n i e ż
kosztem kwalifikowanym.
Doświadczenie pokazuje,
że największą popularnością cieszy się
zakup maszyn i urządzeń
rolniczych.
Dużo potrzeb, mało
możliwości
Z pewnością pieniędzy nie
wystarczy dla wszystkich.
O kolejności rozpatrywania
wniosków, a co za tym idzie
o szansach na uzyskanie

pomocy zadecyduje klasyfikacja punktowa, której
podstawą będzie, wspomniana wcześniej, wielkość
ekonomiczna gospodarstwa. Najbardziej
preferowany będzie przedział 16-40 ESU. Osoby
chcące zrozumieć istotę
tego zagadnienia powinny
skontaktować się z naszymi
doradcami, aby na przykładzie swoich gospodarstw
przeanalizować możliwość
osiągnięcia wymaganego
wzrostu. Możliwość dodatkowego uzyskania punktów daje również złożenie
wspólnego wniosku przez
kilku rolników na wspólne
inwestycje.
Pomoc przyznawana jest
do wysokości limitu, który
w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie
300 tys. zł na jednego
beneficjenta i jedno
gospodarstwo.
Do realizacji mogą być
przyjęte operacje o planowanej wysokości kosztów
kwalifikowalnych powyżej
20 tys. zł. pomocy wynosi
40, 50 60% kosztów
kwalifikowalnych operacji
w zależności od wieku osoby
wnioskującej oraz położenia
gospodarstwa.
Jakie załączniki warto już
przygotować?
Możemy już przygotować:
- kopię wniosku o dopłaty
bezpośrednie za rok 2012
or a z w yp is y z rejestru
gruntów
na wszystkie
działki;
- odpisy z ksiąg wieczystych (ich ważność
wynosi 3 miesiące), zawarte
umowy dzierżawy, odpisy
aktów notarialnych;
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykształcenie) świadectwo, dyplom;
- p r o j e k t b u d o w l a n y,
pozwolenie na budowę lub
kopię zgłoszenia zamiaru
wykonania robót budowlanych, kosztorys

inwestorski;
- informację o wyposażeniu
gospodarstwa w budynki,
budowle, urządzenia do
przechowywania nawozów
naturalnych, maszyny
i urządzenia;
- oferty na zakup lub
wykonanie zadania.
Gdzie szukać szczegółowych informacji?
Zasady przyznawania
pomocy, wzorydokumentów
oraz wykazy załączników
udostępniane są na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi (www.minrol.gov.pl),
Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
(www.arimr.gov.pl), a także
n a stronie Lubelskiego
Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Końskowoli
( www.wodr.konskowola.pl ).
Można je pobrać
bezpłatnie. Sporządzenie
wniosku, planu rozwoju
gospodarstwa i innych
niezbędnych załączników
najlepiej powierzyć osobom,
które mają już doświadczenie w przygotowywaniu
dokumentów aplikacyjnych.
Fachową pomoc znajdziecie państwo na pewno
w Zespole Doradztwa
Rolniczego w Białej
Podlaskiej (nr tel.:
83 343 32 34) i w Grabanowie (83 343 37 92).
Informację o możliwości
składania wniosków poda
do publicznej wiadomości
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa na stronie internetowej administrowanej
przez Agencję oraz w co
najmniej jednym dzienniku
o zasięgu krajowym,
najpóźniej na 14 dni przed
rozpoczęciem terminu
składania wniosków.

Agnieszka Sęczyk
LODR w Końskowoli
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HISTORIA

Pamiętajmy
o bohaterach powstania styczniowego
2 2 s t y c z n i a 1 8 6 3 r.
wybuchło powstanie styczniowe. Rząd Narodowy,
decydując się na walkę
zbrojną z zaborcą rosyjskim,
nie mógł i nie chciał jej podjąć
w Warszawie ze względu na
stacjonujący tu silny garnizon rosyjski liczący 30
tysięcy żołnierzy, z czego
ponad połowa stacjonowała
w Cytadeli. Większość walk
prowadzona była na prowincji. Liczne pomniki i mogiły powstańcze świadczą
o udziale mieszkańców naszego regionu w powstaniu.
Jednym z bohaterów powstania był poległy podczas
potyczki pod Sycyną
Aleksander Szaniawski.
W chwili śmierci miał 43 lata.
W skład jego partii powstańczej weszli pracownicy rolni
z jego rodzinnego majątku
ziemskiego w Krasówce,
gmina Łomazy, a nawet jego
żona Laura. Zgodnie z planem akcji powstańczej na
terenie powiatu bialskiego
jednocześnie miały zostać
zaatakowane: Kodeń,
Łomazy, Rossosz i Biała
Podlaska. W styczniu 1863
w Łomazach stacjonował
II szwadron Smoleńskiego
Pułku Ułanów. Sztab tego
pułku wraz z III szwadronem ułanów stacjonował
w Międzyrzecu Podlaskim.
Dwa pozostałe szwadrony
były we Włodawie
i w Wisznicach. W dniu
wybuchu powstania atakiem
na Łomazy dowodzić miał
Gustaw Nowakowski
z mieszczanami z Łomazy
i częścią sił powstańczych
z Huszczy i Wisek. Na
Rossosz miał uderzyć
Leopold Czapiński
z mieszczanami z Rossosza
oraz pozostałą szlachtą
z Huszczy i Wisek. Oddziały
te po pomyślnie zakończonym ataku miały pomasze-

rować na Białą Podlaską.
Ostatecznie to jednak
Aleksander Szaniawski
z własną grupą powstańczą
pokierował napadem na
Łomazy. Jego zastępcą był
Leopold Czapiński. Do
sztabu dowódczego należał
też ks. administrator kościoła
rzymskokatolickiego
w Huszczy Walenty
Nawrocki, który przywiódł
ze sobą szlachtę z Wisek
i Huszczy i pełnił jednocześnie funkcje zwiadowcze.
Całość sił wyniosła 250 ludzi.
W chwili wybuchu
powstania Rosjanie byli
całkowicie zaskoczeni i nawet nie próbowali podjąć
walki. Opuścili w pośpiechu
Łomazy, kierując się na Białą
i Międzyrzec. Po zdobyciu
Ł o m a z o d d z i a ł
Szaniawskiego wycofał się
do Huszczy. Tam 23 stycznia
1863 przybył Roman
Rogiński, naczelnik wojskowy powiatu bialskiego. Na
jego polecenie powstańcy
udali się do Zalesia, niszcząc
po drodze most na Krznie.
Po krótkim postoju w pobliżu
Zalesia ponownie udali się
do Łomaz, gdzie stoczyli
drugą bitwę z Rosjanami,
formując nowy oddział
powstańczy w liczbie 100
żołnierzy złożony z okolicznej szlachty i z oddziału
Ludwika Krasowskiego,
przybyłego z rejonu
Włodawy. 27 stycznia 1863
Szaniawski dotarł do Janowa
Podlaskiego, do
zgrupowania Romana
Rogińskiego. Rogiński
mianował go pułkownikiem
i powierzył mu dowodzenie
oddziałem strzelców (około
300 ludzi).
1 lutego Szaniawski razem
z Rogińskim walczył pod
Białką koło Białej Podlaskiej,
4 lutego pod Niemirowem
i 7 lutego pod Siemiatyczami.

Ta ostatnia bitwa zakończyła
się klęską powstańców.
Pododdziały R. Rogińskiego
wycofały się w kierunku
Puszczy Białowieskiej.
Rogiński razem z około 150
powstańcami pozostał
w Puszczy Białowieskiej,
zaś pułkownicy Walenty
Lewandowski i Aleksander
Szaniawski z oddziałem
liczącym 12 jeźdźców i około
70 piechurów ruszyli w rejon
Białej Podlaskiej. 13 lutego
przekroczyli Bug w okolicy
wsi Zabuże. W tym miejscu
Lewandowski powierzył
Szaniawskiemu dowództwo
nad oddziałem i jednocześnie mianował go naczelnikiem wojskowym powiatu
Biała Podlaska.
14 lutego płk Szaniawski
zaatakował II kompanię
Rewelskiego Pułku Piechoty
pod Woskrzenicami, gdzie
Rosjanie bronili mostu na
Krznie na drodze TerespolBiała Podlaska. Szaniawski
zdobył most, ale w obawie
przed odsieczą z Białej ukrył
się z oddziałem w pobliskich
lasach. 20 lutego Szaniawski
i Lewandowski dotarli do
Witoroża, gdzie łączą się
z oddziałem kpt. Karola
Krysińskiego. Niestety 23
lutego 1863 około godz. 13
poległ w czasie potyczki pod
wsią Sycyna. Rozproszeni
po bitwie żołnierze zostali
zebrani przez płk.
Lewandowskiego, który
oddał ich pod komendę
swojego adiutanta kpt.
Karola Krysińskiego.
Ostatnia bitwa powstania
s tyczniowego w okolicy
Łomaz miała miejsce 16-17
listopada 1863. Powstańcy
oddziału Szaniawskiego byli
po niej nieludzko torturowani, wielu z nich zabito
albo zesłano na Sybir.
***
Z okazji 150. rocznicy

wybuchu Powstania Styczniowego Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
ogłosiło rok 2013 tokiem
Powstania Styczniowego.
Uczniowie klasy VI Szkoły
Podstawowej w Sworach
pod kierunkiem Iwony
Gałamaga, włączyli się
w obchody tych wydarzeń.
Przedsięwzięcie, którego się
podjęli, to projekt
edukacyjny-album „Pamięć
ludzka zaklęta w pomnikach
– pomnik A. Szaniawskiego
w Sycynie”. Celem projektu
jest rozbudzenie zainteresowania przeszłością najbliższej okolicy, poznanie
bohaterów regionu, a przede
wszystkim pokazanie,
że nauka historii może być
ciekawa. Uczniowie będą
realizować działania
zgodne z zaplanowanym
harmonogramem:
1. Historia miejscowości:
Woroniec, Sycyna.
2. Zebranie informacji
o życiu A.Szaniawskiego.
3. Przebieg Powstania
Styczniowego na Podlasiu –
bitwa pod Sycyną.
4. Poznanie historii
pomnika i jego fundatorów.
Istotą tego projektu jest
samodzielna praca uczniów:
gromadzenie zdjęć, publikacji, rysowanie map, przeprowadzanie wywiadów oraz
dokumentowanie efektów
działań, czyli obróbka tekstu
na komputerze. Wyniki pracy
zostaną zaprezentowane
podczas wystawy w szkolnej
bibliotece oraz w Gminnej
Bibliotece w Sworach dla
szerszej publiczności.
W związku z realizacja wyżej
opisanego projektu, zwracamy się z apelem do
wszystkich mieszkańców
gminy o pomoc w zgromadzeniu materiałów (fotografii,
książek, map) dotyczących
historii powstania pomnika
A. Szaniawskiego w Sycynie. Prosimy o kontakt
z Iwoną Gałamga (tel.
833458299).
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Akcja zima w Dokudowie
Placówka otwarta w godz. 10- 18
Poniedziałek 11 lutego - Babcinej zabawki czar
11-12 - Przypomnienie dawnych gier i zabaw
12-14- Wręczenie dyplomów
-Opracowanie schematu udziału w kolejnej edycji konkursu „Ocalić
od zapomnienia”
14-17 - stworzenie gry planszowej związanej z historią Dokudowa
Wtorek 12 lutego - Casting do spektaklu zespołu Lewkowianie
11-12 - Kończenie gry planszowej związanej z historią Dokudowa
- próba gry w utworzoną przez nas grę
1230-14 - Teatralne zajęcia integracyjne, improwizacje:
-kłótnia
-kelner
- łamigłówki językowe polskie i gwarowe
- scenka z dziesięciu zdań
14- Casting do nowego spektaklu zespołu „Lewkowianie”
Środa 13 lutego - Makrama
11- Zabawa na śniegu
Konkurs na śniegową rzeźbę
13– 17 - Makrama sowa:
- odmierzenie odpowiednich ilości sznurka
- nauka podstawowych splotów
Czwartek 14 lutego - Makrama ciąg dalszy
11-14 - Wspomnienia z drugiej wojny światowej
- spacer po miejscowości i wywiad z mieszkańcami
14-17 - Makrama sowa:
- wykonanie wzoru
- prace wykończeniowe
Piątek - 15 lutego Poduszeczka na igły
11-14 - Wspomnienia z drugiej wojny światowej
- spacer po miejscowości i wywiad z mieszkańcami
14– 17 - Przygotowanie wzoru poduszeczki
-Wyszywanie wzoru
Poniedziałek 18 lutego PODUSZECZKA NA IGŁY

Akcja zima
w Perkowicach
12 lutego- wtorek 15 -18
Bez nart ale po śniegu.
– „Biała zima ”- w słowie i plastyce
Narysuj, pokaż -kalambury
Śpiewaj i tańcz - PS-3
13 lutego - środa 15 -18
Papierowy karnawał - zajęcia plastyczne
115 pomysłów na nudę - gry i zabawy
14 lutego- czwartek 15 -18
Walentynkowe szaleństwa – zajęcia z plastyki ludowej
Przez żołądek do serca - zajęcia w Pracowni Kulinarnej
15 lutego - piątek 15 -18
-,,Od niteczki do kurczaczka”- zajęcia artystyczne
- „Przyszła zima biała…. ” - układanie tekstu zimowej
piosenki
16 lutego - sobota 15 -18
-Karmnik - z materiałów z recyklingu
-Tropem zwierząt w naszym lesie - fotografowanie
w zimie
-Konkurs na fotografię
19 lutego - wtorek 15 -18
- „My się zimy nie boimy” – zabawy na śniegu
- „Bajkowa gra planszowa” – stworzenie gry planszowej
z postaciami z bajek
20 lutego- środa 15 -18
-,,Mroźna szybka”- zajęcia plastyczne
- Zdrowa rywalizacja umacnia
- Turniej w bilarda i tenisa stołowego
21 lutego - czwartek 15 -18
- Popołudnie z filmem „Jak wytresować smoka”
- ,,Zimowa sztuka” - zajęcia plastyczne
22 lutego - piątek 15-18
,,Młody biznesmen” - gra Biznes
Pieczemy kulebiaka - zajęcia w Pracowni Kulinarnej
23 lutego- sobota 15 -18
Karaoke na biesiadną i ludową nutę.
Podsumowanie ferii i rozdanie dyplomów
dla najaktywniejszych.

11-14 - Wspomnienia z drugiej wojny światowej
- spacer po miejscowości i wywiad z mieszkańcami
14- Wykończenie poduszeczki
- wyszywanie wzoru
- zszycie i wypchanie poduszeczki
Wtorek 19 lutego Kruche ciastka pieguski
11-Przygotowanie ciasta na kruche ciasteczka
-Pieczenie ciasteczek
- słodki poczęstunek
14 - Gry i zabawy świetlicowe, telewizyjne i komputerowe
15 - Wspomnienia z drugiej wojny światowej
- wywiad z członkami zespołu Lewkowianie
Środa 20 lutego
11- Wspomnienia z drugiej wojny światowej
- spacer po miejscowości i wywiad z mieszkańcami
14- kwiaty z drutu i nici
-Wykonanie sprężynek cienkiego drutu
- uformowanie płatków z grubego drutu
- owinięcie płatków nićmi lub wstążeczkami
- prace wykończeniowe
Czwartek 21 lutego - Międzynarodowy dzień języka ojczystego
11- poznanie nazw gwarowych
-Wykonanie tabliczek z napisami w gwarze oznaczających poszczególne
miejsca w klubie
14- Anioły i diabły- opowieści gwarowe
Piątek 22 lutego - Chcemy wiosny
11-14 - Gałąź jabłoni
- wycięcie płatków
-wycięcie listków
- sklejenie kwiatów
Umocowanie kwiatów a gałęzi
14- Przebiśniegi z krepiny
- wycięcie płatków, wycięcie listków, prace wykończeniowe

Akcja zima w Sitniku
12 lutego - wtorek
1230-14 - zapoznanie dzieci i młodzieży z planem na ferie,
spisanie kontraktu i zrobienie wizytówek.
- zabawa teatralna - inscenizacja wiersza J. Tuwima „Rzepka”.
15-1730 - Bal przebierańców dla dzieci z grupy tanecznej „Figiel”
- „W karnawale czas na bale”
13 lutego - środa
1230 - 1530 - „Kwiaty z krepiny wyczarowane”
- „Walentynkowe serca” - kartki walentynkowe - zajęcia plastyczne,
- „Z górki na pazurki” - zjazdy z górki na ślizgach własnego autorstwa
14 lutego - czwartek
1230-1530 - „Tajemnice sztuki ludowej” - zajęcia w pracowni koronkarskiej
-zakładka do książki techniką haftu krzyżykowego
16 - 20 - „Jak wytresować smoka” - kino w bibliotece
15 lutego - piątek
1230- 1530 - Netykieta, czyli jak bezpiecznie surfować po Internecie
- „Tajemnice sztuki ludowej” - zajęcia koronkarskie, zakładka do książki
- „Zgaduj zgadula” - turniej zagadek, przysłów, quizów itp.
16 lutego - sobota
1230-1530- „Witraże żelowe” - zajęcia plastyczne
- „Wyczarowane ze śniegu” - konkurs na figurę ze śniegu
- „Baśnie i legendy” - popołudnie z książką
19 kutego - wtorek
11-1430 - „W rytmie twista” - zajęcia taneczne grupy „Figiel”
15- 16 - „Zdrowe witaminki” - soki i surówki - zajęcia kulinarne
- „Pokaż, narysuj” - kalambury, turniej drużynowy
- „Mali agenci” - kino w bibliotece
20 lutego - środa
1230-1530 -przedmioty drewniane zdobione techniką deocupage
- zabawa w teatr - „Ptasie radio” J. Tuwim - inscenizacja audycji radiowej
z wierszem poety.
- „Atramentowe serca” - kino w bibliotece
21 lutego - czwartek
1230-1530 - „Sztuka w zasięgu ręki - kwiaty igłą malowane” - zajęcia koronkarskie
- Czytanie, słuchanie” - popołudnie z książką
22 lutego - piątek
1230-1530- „Ukłon w stronę tradycji” - zajęcia taneczne - elementy tańców narodowych
„Ciekawostki z kraju i ze świata” - zagadki
23 lutego - sobota
11-16 - „Z kopyta kulig rwie…”- kulig i ognisko. Zakończenie ferii, wręczenie dyplomów

Nr 2

Wiadomości Gminne

Str. 13

PROPOZYCJA KLUBÓW KULTURY NA FERIE

Akcja zima w Styrzyńcu
11 lutego - poniedziałek 10 - 14
10-10.30 - Zawiązanie grupy, ustalenie wspólnych zasad - spisanie
kontraktu.
10.30-11 - Zgadnij kim jesteś - zabawy, gry integracyjne
11-14 - Regionalne, karnawałowe przysmaki - zajęcia kulinarne
12 lutego – wtorek 10-14
10-10.30 - ,,Tańczące polecenia z kapelusza” - zajęcia integracyjne
10.30-12 - Quiling - czyli co z papieru wyczarować można - kartka
walentynkowa
12-13 - Tańczyć każdy może - konkurs tańca
13 lutego - środa 10-14
10-11.30 - „Atramentowe serca” - poranek filmowy
11.30-12.30 - Widok dawnego Styrzyńca - projekt pocztówki
12.30-14 - Quiling – czyli co z papieru wyczarować można cd.
14 lutego - czwartek 10 - 14
10-11 - Przeżyjmy to jeszcze raz - prezentacja filmu z koncertu
jubileuszowego
11-13 - Na ludową nutę - zajęcia wokalne
13-14 - Jak z niczego zrobić coś - zajęcia ze zdobnictwa ludowego
15 lutego - piątek 10 - 14
10-11 - być modną – biżuteria z filcu
11-12.30 - „Z górki na pazurki” - zjazdy z górki na ślizgach własnego
autorstwa
12.30-14 - Kreatywny recykling - pomyśl twórczo zanim wyrzucisz
(co można zrobić z butelki)
19 lutego - poniedziałek 10-13
10-11.30 - „Jak wytresować smoka” - poranek filmowy

11.30-12.30 - Styrzyniec dawniej i dziś
- poszukujemy miejsc ze starych zdjęć, robimy nowe
11.30-13 - Styrzyniec oczyma dziecka - tworzymy mapę/makietę
Styrzyńca
20 lutego – wtorek 10-14.30
10-11 - Tabu, Remik - zagraj z nami
11-12.30 - Co z nici wyczarować można?
- kwiaty z nici
12.30-14 - Styrzyniec oczyma dziecka
- tworzymy mapę /makietę Styrzyńca
11-14.30 - „W starym sklepie z zabawkami”
- zajęcia zespołu Figiel
21 lutego środa 10-14
10-11.30 - „Złoty kompas” - poranek filmowy
11.30-13 - Jak z niczego zrobić coś - zajęcia ze zdobnictwa ludowego
13-14 - Kreatywny recykling - pomyśl twórczo zanim wyrzucisz
(ramki na wspomnienia)
22 lutego - czwartek 10-14
10-11.30 - Odrobina zdrowej rywalizacji z nagrodami - turniej bilarda
11-12.30 - Kreatywny recykling - pomyśl twórczo zanim wyrzucisz
(co można wyczarować z pojemników po jogurcie)
12.30- 14 - Stół bez nóg: język dzieli czy łączy - zabawy językiem
23 lutego - piątek 10 - 14
Towarzyski mecz piłki siatkowej oraz podsumowanie zajęć
i ognisko. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż, a zapamiętam.
Zainteresuj - wówczas zrozumiem.”

Akcja zima w Sworach
Poniedziałek 11 lutego
-10.30 powitanie uczestników, zapoznanie ich z programem ferii
i zasadami uczestnictwa, ogłoszenie konkursu na najbardziej
systematycznego uczestnika zajęć;
-11.30 - „Wyprawa do świata wyobraźni” - kartka dla mojej walentynki
Wtorek 12 lutego
-10.30 - „Wyprawa do świata wyobraźni - serduszko dla mojej walentynki”
-12 - Turniej bilardowy
Środa 13 lutego
- 11-12 - „Zatańcz z nami” - mini turniej drużyn tanecznych / przygotowanie układów
tanecznych z pomocą młodzieży z grupy „Macierzanka”/
- 12.30 - „Zimowe szaleństwo” - turniej sprawnościowy i konkurs rzeźby ze śniegu;
-12-14.30 - Zajęcia taneczne MGT „Macierzanka” - „Ukłon w stronę tradycji”
- elementy tańców narodowych
Czwartek 14 lutego
-10.30 - „Wyprawa do „Państwa Środka” - film edukacyjny oraz samodzielne
przygotowanie ciasteczek z wróżbą i zabawy
-12 - Bitwa morska - turniej.
Piątek 15 lutego
- 10.30 - Wyprawa na lodowisko do Białej Podlaskiej
- 11-14 - „Uchwyceni w tańcu” - sesja zdjęciowa połączona z konkursem fotograficznym
Sobota 16 lutego
- 18 - Spotkanie integracyjne byłych i obecnych członków MGT Macierzanka
„Przeżyjmy to jeszcze raz - projekcja filmików i pokaz slajdów z koncertu jubileuszowego
Poniedziałek 18 lutego
- 10.30-13.30 - Wyprawa do świata wyobraźni - witrażowe cudeńka
- 10.30 - „Indiańska wyprawa” film edukacyjny, konkurs na najciekawsze
barwy wojenne, „bitwa plemion”
Wtorek 19 lutego
- 10.30 - Kulig i ognisko z kiełbaskami
Środa 20 lutego
-10.30 - „Wyprawa do tajemniczej Afryki” - film edukacyjny oraz wykonywanie
masek i zabawy;
- 12.30 - turniej „piłkarzyków”
Czwartek 21 lutego
-10.30 - wyprawa do Aquaparku w Białej Podlaskiej
- 11.00 - 14.30
- Zajęcia taneczne MGT „Macierzanka” - „Zwiewna jak nimfa” - elementy tańca
współczesnego.
Piątek 22 lutego
-10.30 - turniej „Jeden z dziesięciu”
-12.00 - rozstrzygnięcie konkursu na najbardziej systematycznego uczestnika ferii,
zakończenie zajęć, rozdanie dyplomów
Sobota 23 lutego
11 - 14 - przygotowanie antyramy promującej Pracownię Pieśni i Tańca w Sworach

Akcja
zima w Worońcu
11 lutego
- Rozpoczęcie Akcji zima - zapoznanie dzieci
z programem zajęć.
Ogłoszenie konkursu na plakat promujący
prawidłową segregację śmieci. „Nim wyrzucę
segreguję - segregacji sens pojmuję”
12 lutego
11-13 - „Drzewa w zimowej szacie”
- zajęcia plastyczne
,,Czas zagadek” - konkurs
13 lutego
11-13 - Walentynkowa ramka na zdjęcie
- zajęcia plastyczne
13-15 - „Śniegowe bałwanki, magiczne sanki”
- zajęcia na śniegu
14 lutego
11-14 - „Przez żołądek do serca”
- zajęcia kulinarne
15 lutego
11-13 - „Kiedy jesteśmy razem
- wszystko jest łatwiejsze” - zajęcia plastyczne
13-15 - Turniej bilardowy
18 lutego
11-14- „Pisanki woskiem pisane”
- zajęcia plastyczne
19 lutego
11-14 - „Wesołe poczęstunki”
- zajęcia kulinarne
20 lutego
11-14 - „Styropianowe jajo”
- zajęcia plastyczne
21 lutego
wyprawa do Aquaparku w Białej Podlaskiej
22 lutego
11-15 - Podsumowanie zajęć
- zimowe podchody, ognisko
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PROPOZYCJA KLUBÓW KULTURY NA FERIE

Akcja zima Klubu Objazdowego
11 lutego - poniedziałek, Czosnówka 10-13:30, Terebela 14-18
1. Cudze chwalicie, swego nie znacie - konkurs plastyczny ze znajomości
najpiękniejszych miejsc w gminie
2. Projekcja bajek animowanych na dużym ekranie (Shrek, Epoka
lodowcowa, Kung fu Panda)
3. Gry i zabawy planszowe (wygibus, grzybobranie, chińczyk, szachy,
dominian)
12 lutego - wtorek, Wólka Plebańska 10-13:30, Sławacinek 14-18
1. Zabawy wokalne - karaoke na biesiadną i ludową nutę
2. Wyprawa na spacer. Konkurs na najciekawsze zdjęcie
3. Gry telewizyjne (Need for Speed, Kung fu Panda, Crash)
13 lutego - środa, Terebela 10-13:30, Czosnówka 14-18
1. Zabawy wokalne - karaoke na ludową nutę
2. Wyprawa na spacer. Konkurs na najciekawsze zdjęcie
3. Gry PS3 (Need for Speed, Kung fu Panda, Crash)
14 lutego - czwartek, Wólka Plebańska 10:00-13:30,
Sławacinek 14-18
1. Zajęcia teatralne
2. Projekcja filmu przyrodniczego (Powstanie ziemi)
3. Gry planszowe, układanie puzzli (Dominian, Powstanie warszawskie)
4. Wykonanie karmnika z materiałów z recyklingu, co wiemy na temat
ptaków zimujących w Polsce.
15 lutego - piątek, Czosnówka 10-17
1. Wyjazd do Pracowni Kulinariów Regionalnych w Perkowicach
- wspólne gotowanie

Akcja
zima w Hrudzie
12 lutego - wtorek
godz. 12 -15 - „Zapusty-szykuj chrusty”
- zajęcia kulinarne z dziećmi
godz. 16 - „Zaśpiewaj i zatańcz razem z nami”
- konkurs piosenki oraz tańca
13 lutego - środa
godz. 12-15 - „Przyjemne z pożytecznym”
- zajęcia tkackie
godz. 16 - Turniej warcabowy dla dzieci oraz młodzieży
14 lutego - czwartek
godz. 12-15 - Zajęcia tkackie dla dzieci i młodzieży
godz. 160 - „Walentynkowy koncert życzeń”
- konkurs literacki
15 lutego - piątek
godz. 12-15 - „Poznajemy historię naszej wsi”
- wyjście z dziećmi do jednej z najstarszych mieszkanek
Hruda Zofii Pilipiuk
godz. 17 - Turniej bilardowy dla dzieci oraz młodzieży
16 lutego - sobota
godz. 12 -15 - „Z górki na pazurki” - zjazdy na ślizgach własnej
konstrukcji
godz. 17 Zajęcia plastyczne - „Śnieżynki - wycinanki”
19 lutego - wtorek
godz. 12 -15 Zajęcia z cyklu „Przyjemne z pożytecznym”
- robótki ręczne / nauka robienia skarpetek na drutach
godz. 16 - „Spróbuj i Ty” Twister
20 lutego - środa
godz. 12 -15 Zajęcia z cyklu „Przyjemne z pożytecznym”
- nauka robienia skarpetek na drutach
godz. 16 - Gramy w szachy /szukamy mistrza/
21 lutego - czwartek
godz. 12 -15 - „Poznajemy historię naszej wsi”
- wyjście z dziećmi do Pani Anny Połynko / jedna
z najstarszych mieszkanek Hruda
godz. 16 - Turniej bingo dla dzieci oraz remik
23 lutego sobota
godz. 12 -15 - „Zobaczmy to jeszcze raz” – filmy video
o festynach organizowanych w Hrudzie w latach 2005-2007
godz. 17. - Turniej w tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży
o puchar prezesa OSP w Hrudzie

18 lutego - poniedziałek, Wólka Plebańska 10-13:30,
Sławacinek 14-18
1. Świat baśni w słowie i plastyce
2. Gra rock band - tworzymy zespół muzyczny
3. Gry planszowe i świetlicowe (Powstanie warszawskie, Dominian,
Grzybobranie)
4. Turniej w warcaby o tytuł mistrza akcji zima
19 lutego - wtorek, Terebela 10-13:30, Czosnówka 14-18
1.Turniej w warcaby o tytuł mistrza akcji zima
2. Cudze chwalicie, swego nie znacie - konkurs plastyczny ze znajomości
najpiękniejszych miejsc w naszej gminie.
4. Gry telewizyjne (Need for Speed, Kung fu Panda, Crash)
20 lutego - środa, Wólka Plebańska 10 - 13:30, Sławacinek 14-18
1. Zimowe pejzaże - (Pastą do zębów na szarym papierze)
2. Projekcja bajek animowanych na dużym ekranie (Shrek, Epoka
lodowcowa, Kung fu Panda)
3. Konkurs „Bezpieczne ferie 2013r”.
21 lutego - czwartek, Czosnówka 10 - 13:30, Terebela 14-18
1. Zabawy z farbami - malowania różnymi technikami.
2. ''Kto szybszy?'' - turnieje rekreacyjny dla dzieci i młodzieży.
4. Wykonanie karmnika z materiałów z recyklingu, co wiemy na temat
ptaków zimujących w Polsce.
22 lutego - piątek, Sławacinek 10-17
1. Wycieczka do Klubu Kultury w Styrzyńcu na mecz piłki siatkowej.

Akcja
zima w Woskrzenicach
12 lutego - wtorek 10-18
- „Biała zima” - w słowie i plastyce
- „Bajkowa gra planszowa” - stworzenie gry planszowej z postaciami
z bajek
13 lutego - środa 12-20
- Turniej wiedzy o przysłowiach i powiedzeniach ludowych
- „Bądź moją Walentynką” - układanie rymowanek walentynkowych
- Tajniki origami- kartka walentynkowa
14 lutego - czwartek 12-20
- „Łamigłówki mądrej główki” - zagadki literackie
- „My się zimy nie boimy” - zabawy na śniegu
- Zimowa sztuka” - zajęcia plastyczne
15 lutego - piątek 12-20
- „Przyszła zima biała….” - układanie tekstu zimowej piosenki
- „Mroźna szybka”- zajęcia plastyczne
Turniej szachowy o tytuł mistrza Akcji Zima
16 lutego - sobota 12-20
„Z górki na pazurki” - zjazdy na byle czym
„Mój ulubiony sport zimowy”- konkurs plastyczny
Turniej w bingo
19 lutego - wtorek 10-18
Poranek filmowy - Shrek
Bajkowa układanka
Turniej bilarda
20 lutego - środa 12-20
- „101 drobiazgów z masy solnej” - zajęcia artystyczne
Rzeźba ze śniegu - konkurs ,,Jestem omnibusem”
- edukacyjne gry planszowe
21 lutego - czwartek 12-20
Stajnia Wiosenny Wiatr Zimą
- kulig, ognisko
22 lutego - piątek 12-20
- „Wanda Chotomska dla najmłodszych”
- czytanie wierszy
- „Od niteczki do kurczaczka”
- zajęcia artystyczne
- Narysuj, pokaż - kalambury
23 lutego - sobota 12-20
Gry na PS3 oraz podsumowanie zajęć,
wręczenie dyplomów.
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ZDROWIE
Roczne podsumowanie efektów starań

Walczą z uzależnieniem i podają pomocną dłoń
Od wielu lat działa Gminna
komisja do spraw profilaktyki
i rozwiązywania problemów
alkoholowych. Opracowuje
ona i realizuje co roku
gminny program profilaktyki
i rozwiązywania problemów
alkoholowych. W grudniu
2011 r. Rada Gminy podjęła
uchwałę w sprawie jego
przyjęcia. Pieniądze, którymi
dysponuje komisja, zgodnie
z ustawą o wychowaniu
w trzeźwości, pochodzą
z opłat pobieranych z tytułu
sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy
i rozdysponowywane są
zgodnie z rekomendacją
PARPA(Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych). W jej skład
wchodzą osoby, które znają
problem uzależnień i przemocy w rodzinie, stale też
pogłębiają swoją wiedzę,
korzystając ze szkoleń organizowanych przez różne
instytucje.
Profilaktyka jest jednym
z podstawowych działań
komisji:
-dzieci z rodzin, w których
występuje problem alkoholowy, od kilku lat współuczestniczą w koloniach
organizowanych przez
parafię p.w. NNMP w Białej
Podlaskiej w ośrodku wypoczynkowym w Okunince.
Na wypoczynek dzieci przeznaczono w roku 2012 kwotę
7 tys. zł
- podczas wakacji dzieci
korzystają w miejscu zamieszkania z zajęć organizowanych przez
Stowarzyszenie „Tradycja
i Współczesność” w postaci
programów profilaktycznych: „Dziadkowie nie brali,
a się bawili spróbujmy i my”, „
Zdrowo, wesoło i mądrze”,
„Radosne wakacje”.

Na przeprowadzenie tych
programów przeznaczono
30 tys. zł
Ponadto uczniowie i ich
rodzice ze szkół podstawowych gimnazjów przystąpili do kampanii ogólnokrajowej „Zachowaj
trzeźwy umysł”. Materiały
do realizacji tego tematu
zostały zakupione za kwotę
1250 zł. Konkurs zwrócił
uwagę na fakt, że sport
i re k re a cja mogą być
alternatywą dla uzależnień.
Dzieci z naszej gminy
o dn o sz ą t utaj co roku
sukcesy. W minionym roku
warto wspomnieć o pracach:
Natalii Łukaszuk ze
Szkoły Podstawowej
w Grabanowie, Agnieszki
Maziejuk ze Szkoły
Podstawowej w Ciciborze
Dużym, Moniki Mielnickiej
ze Szkoły Podstawowej
w Ciciborze Dużym, Jakuba
Dawidziuka, ucznia
szkoły Podstawowej
w Woskrzenicach Dużych
oraz Gabrieli Kajki, uczennicy Szkoły Podstawowej
w Woskrzenicach Dużych
Ogólnopolska kampania „
Postaw na rodzinę”
Zakupiono i przekazano do
szkół kolorowe materiały
adresowane do rodziców,
dziadków i dzieci za kwotę
2450 zł. W ramach
współpracy gminnej komisji
z Gminnym Ośrodkiem
Kultury zakupiono prenumeratę miesięcznika „Świat
Problemów” w ilości 10 sztuk
za kwotę 1750 zł. Miesięcznik jest przekazywany do
klubów kultury na terenie
gminy, aby mogła z niego
skorzystać jak największa
liczba osób. W miesięczniku
są przedstawiane:
- tematy związane z uzależ-

nieniem od alkoholu, narkomanii, gier, hazardu.
- przykłady z życia wzięte
dotyczące wychodzenia
z nałogu,
- świadectwa trzeźwiejących
alkoholików
- przykłady pracy komisji
w innych gminach
W roku 2012 Małopolskie
Centrum Profilaktyki
przeprowadziło na terenie
gminy program kontroli
sprzedaży alkoholu wśród
nieletnich, tzw. tajemniczy
klient. Jego celem miała być
odpowiedź na zwiększające
się zagrożenie młodych ludzi
i coraz większą dostępność
alkoholu wśród nieletnich.
Programem zostało objętych
18 sklepów gminy Biała
Podlaska. W 17 sklepach,
gdzie przeprowadzona
została diagnoza, tylko
w jednym poproszono
„nieletniego” klienta (osoba
dorosła, wyglądająca
i ucharakteryzowana na
nieletnią) o dowód osobisty,
a ponieważ nie został on
okazany, odmówiono sprzedaży alkoholu. Sfinansowano też na prośbę zainteresowanych cykl warsztatów
terapeutyczno-diagnostycznych, zorganizowanych dla
kobiet z Ortela Książęcego.
Lecznictwo
Bardzo ważnym tematem
jest leczenie choroby
alkoholowej. Dwa razy
w miesiącu udzielane są
porady dotyczące choroby
alkoholowej oraz przemocy
w rodzinie.
Na bieżąco przyjmowane
i rozpatrywane są wnioski
o skierowanie na leczenie
odwykowe osób z problemem alkoholowym dotkniętych również przemocą
w rodzinie.
W roku 2012 przyjęto

i rozpatrzono 39 wniosków
o skierowanie osób na
leczenie. Najczęściej zgłaszają osoby z rodziny: żona,
matka, teściowa, rodzeństwo, kuratorzy sądowi,
czasami zakład pracy lub
pedagog szkolny.
Koszty związane z postępowaniem znajdującym zakończenie w sądzie to 340 zł za
badania biegłych oraz 40 zł
opłata sądowa. W roku 2012
przekazano do sądu 21
takich spraw. W ramach
pomocy osobom uzależnionym współpracujemy też
z ośrodkiem terapeutycznym w Dołdze, w którym
oprócz osób skierowanych
tam nakazem sądowym,
podjęło dobrowolną terapię
5 pacjentów z naszej gminy
(koszt pobytu 1 osoby to
1200 zł). Wsparliśmy też
ośrodek Sens w Konstantynowie, gdzie schronienie
znajdują kobiety z dziećmi,
doświadczające przemocy
w domu. W naszej gminie
działa też Zespół Interdyscyplinarny do spraw rozwiązywania m. in. problemu
przemocy w rodzinie, którego działalność również
wspieramy, służąc pomocą
fachową w kwestii poradnictwa związanego z chorobą alkoholową, jak i finansowo. W zeszłym roku członkowie obu tych zespołów
kilkakrotnie spotykali się
na zebraniach formalnych
i roboczych, trzy osoby
zostały przeszkolone przez
PA R PA w Wa r s z a w i e .
Przypominamy, że informacje dotyczące szczegółów działalności Gminnej
Komisji można znaleźć na
stronie internetowej naszej
gminy w zakładce GKRPA.
Jadwiga Filipczuk
Marianna Sacewicz
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