Nr 2 luty 2015 rok
Ocalone od zapomnienia

Z początkiem roku ukazał się starannie wydany
i efektowny kolorystycznie album "Tradycyjnie piękne". To
pierwsze wydawnictwo promocyjne gminy Biała Podlaska.
Pokazuje zabytki architektury świeckiej i sakralnej, kapliczki,
krzyże, miejsca pamięci i sztukę ludową. Zawiera on ponad
100 stron na kredowym papierze. Jak podkreśla we wstępie
wójt Wiesław Panasiuk, wydawnictwo łączy przeszłość
ze współczesnością, zabytkowe obiekty ze starannym
kultywowaniem tradycji i ochroną od zapomnienia dorobku
minionych pokoleń. Na szczególna uwagę zasługują wyroby
rękodzieła, które dzięki pracowniom ginących zawodów
(ewenement w skali Lubelszczyzny) wzbudzają coraz
większe zainteresowanie młodego pokolenia. Jest więc
nadzieja, że dorobek przodków nie zostanie
zaprzepaszczony. Pracownie istniejące w: Sitniku,
Worońcu, Styrzyńcu, Hrudzie, Perkowicach i Dokudowie nie
tylko eksponują narzędzia, jakimi babcie posługiwały się

przed wiekiem, ale też uczą chętnych tkania pereborów,
gotowania podlaskich potraw, wyrabiania serwetek, kwiatów
z krepiny i ozdób z filcu. Prezentacja kilkudziesięciu
fotografii poprzedzona została wnikliwym rysem
historycznym i odniesieniem do współczesności. Album
wywoła zapewne wiele miłych doznań estetycznych.
Zgodzić wypada się z opiniami agroturystów, coraz chętniej
odwiedzających nasze wsie, że największa terytorialnie
gmina w województwie lubelskim może być dumna z tak
wielu perełek godnych podziwu. Warto zauważyć, że album
"Tradycyjnie piękne" ukazał się dzięki finansowemu
wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca
w obszary wiejskie". (g)

Wesoło spędzili Skrzydlate ferie uczestnicy zajęć
w klubie kultury w Sworach. Brało w nich w nich udział
dwanaścioro dzieci w wieku od sześciu do trzynastu lat.
Towarzyszyła im beztroska atmosfera. Zgodnie z ustalonym
wcześniej hasłem przewodnim ferii, motywem dominującym
zajęć były skrzydła w różnej postaci. Uczestnicy
codziennych spotkań klubowych tworzyli więc włóczkowe
ptaszki, motyle techniką farb witrażowych, sowy z filcu,
anioły z masy solnej i skrzydlate smoki z kółkowego orgiami.
Zebrała się ich spora kolekcja.
Nie zapomniano o żywych, "skrzydlatych przyjaciołach".
Dzieci robiły dla nich recyklingowe karminki. Wiele radości
dostarczył uczestnikom konkurs na najlepsze przebranie

i makijaż czarownicy, a podczas zajęć pod hasłem "Miłość
uskrzydla" powstały przepiękne kartki walentynkowe
i samodzielnie wykonane słodkie wypieki. Nie zabrakło gier
i zabaw integracyjnych, rytmicznych oraz śpiewów karaoke
pod hasłem "Śpiewamy jak anioły". Na zakończenie ferii
dzieci wzięły udział w wycieczce do Białej Podlaskiej,
podczas której mogły spróbować gry w kręgle oraz poszaleć
w aquaparku. Zabrakło zabaw na śniegu kojarzących się
z feriami, ale wrażenia ze wspólnie spędzonego czasu były
fantastyczne. (a)
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Kalendarium

5 stycznia
Po raz jedenasty poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk
zaprosił liczne grono aktywistów i sympatyków PSL
na noworoczne spotkanie opłatkowe. Wspólnie
z Przemysławem Litwiniukiem, przewodniczącym sejmiku
województwa lubelskiego, powitali liczne grono gości.
Spotkanie było okazją do pojednania i złożenia sobie
najlepszych życzeń. Do hali sportowej ZWWF przybyło
ponad 600 osób. Nie zabrakło wśród nich wyjątkowo licznej
reprezentacji gminy Biała Podlaska.
7 stycznia
W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji
Siedleckiej w Opolu Nowym k/Siedlec pod przewodnictwem
biskupa ordynariusza diecezji siedleckiej Kazimierza Gurdy
miało miejsce coroczne spotkanie opłatkowe
samorządowców, przedsiębiorców i przyjaciół Katolickiego
Radia Podlasie. Uczestniczył w nim również wójt gminy
Wiesław Panasiuk. Główną częścią spotkania była
możliwość podzielenia się opłatkiem i złożenia sobie
serdecznych życzeń w gronie osób, którym zależy na dobru
lokalnych społeczności, niezależnie od opcji politycznych.
Oficjalne życzenia w imieniu władz województwa lubelskiego
złożył marszałek województwa Sławomir Sosnowski.
9 stycznia
Po raz 15. starosta Tadeusz Łazowski zorganizował
galę Dobre, bo Bialskie, na którą zaprosił kilkaset
osób: parlamentarzystów, dyplomatów, duchowieństwo,
przedsiębiorców i przedstawicieli samorządów. Uczestniczył
w niej również wójt Wiesław Panasiuk.
14 stycznia
W sali konferencyjnej UG pod przewodnictwem wójta
Wiesława Panasiuka obradował Zarząd Gminny
ZOSP. Członkowie zarządu ustalili terminy zebrań
sprawozdawczych, majowej pielgrzymki strażaków oraz
zawodów i uroczystości strażackich na rok bieżący.
15 stycznia
Wójta naszej gminy odwiedziła Danuta Litwiniuk
z bialskiego Urzędu Skarbowego. Rozmawiano m.in.
o zbliżającym się rozliczeniu podatkowym za ubiegły rok.
Ustalono, że dwie pracownice GOPS będą pomagały
zainteresowanym mieszkańcom w wypełnianiu formularzy
PIT.
16 stycznia
Wójt Wiesław Panasiuk spotkał się w Urzędzie Gminy
z Andrzejem Kabatem, dyrektorem bialskiego oddziału
Banku PKO S.A. Tematem rozmów było ewentualne
ulokowanie finansów gminy w tym banku. Propozycja nie
została jednak przyjęta.
17 stycznia
W świetlicy wiejskiej w Wólce Plebańskiej
zorganizowano z inicjatywy radnego Stefana Śledzia,
spotkanie noworoczne mieszkańców tej wsi. Obecny na
spotkaniu wójt Wiesław Panasuiuk przełamał się opłatkiem
z mieszkańcami Wólki Plebańskiej. Tego samego dnia
gospodarz gminy odwiedził klub kultury GOK w Sworach,
gdzie odbywało się spotkanie karnawałowe członków grup
ludowych związanych z Gminnym Ośrodkiem Kultury.
21 stycznia
W siedzibie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej
w Małaszewiczach zorganizowano naradę poświęconą
podsumowaniu działalności strażackiej w minionym roku.
Uczestniczyli w niej m.in. lubelski komendant wojewódzki

PSP st. bryg. Tadeusz Milewski, komendant miejski PSP
ST. bryg. Zbigniew Łaziuk, diecezjalny kapelan strażaków
ks. Roman Sawczuk, delegacja strażaków z Brześcia oraz
wójtowie gmin z powiatu bialskiego. Obecny był tam również
wójt naszej gminy Wiesław Panasiuk. Na obszarze miasta
Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego odnotowano w ub. roku
1388 zdarzeń tj. o 202 mniej niż w roku poprzednim, z czego:
557 pożarów, w tym (509 pożarów małych, 47 pożarów
średnich, 1 pożar duży), 814 miejscowych zagrożeń.
Podczas likwidacji zdarzeń stwierdzono: 19 ofiar
śmiertelnych, w tym (4 w pożarach i 15 w miejscowych
zagrożeniach) oraz 228 rannych. Funkcjonariusze PSP
przeszkolili 249 strażaków OSP, w tym 146 na szkoleniu
podstawowym strażaków ratowników OSP oraz 103 na
szkoleniu z ratownictwa technicznego. Komendant Łaziuk
dziękował przedstawicielom służb mundurowych za
zaangażowanie na rzecz ratowania mienia i życia
mieszkańców. Podziękowania w formie ozdobnych grawertonów zostały skierowane również do władz samorządowych
za dbałość o sprawy ochrony ppoż. na terenie samorządów,
jak również za dobrą współpracę z KM PSP i wsparcie
finansowe komendy na zakup nowych samochodów.
22 stycznia
W sali kolumnowej Senatu odbyło się spotkanie
samorządowców, wójtów burmistrzów, prezydentów z parlamentarzystami PSL. Miało on jeden wspólny cel, czyli
podzielenie się opiniami po wyborach samorządowych i plan
na najbliższe lata. Głównym celem jest przygotowanie się
do zgromadzenia wójtów i burmistrzów, którzy pozostają
w związku gmin. Polskie Stronnictwo Ludowe w wyborach na
wójta, burmistrza i prezydenta zdeklasowało wszystkich
innych.
- Dziękuje Wam w sposób szczególny – mówił do
zgromadzonych prezes PSL Janusz Piechociński - za to,
że wyeliminowaliście radykalną konkurencję, że nie
wpuściliście w przestrzeń obywatelskiego samorządowego
państwa radykałów, którzy potrafią tylko pluć, wszczynać
burdy, składać donosy do prokuratury na konkurencję
i niszczyć ją Najważniejsze, że ocaliliście w polskim
samorządzie to, co jest fundamentem siły ostatnich 25 lat:
obywatelską aktywność i uczciwą pracę. W spotkaniu
samorządowców uczestniczył wójt naszej gminy Wiesław
Panasiuk.
23 stycznia
Obradowała Rada Gminy, która skupiła się na
harmonogramie spotkań wyborczych rad sołeckich oraz
zasadach wywozu nieczystości przez gminną spółkę
komunalną w roku bieżącym.
24- 31 stycznia
Rozpoczęły się zebrania w kampanii sprawozdawczej
OSP. 24 stycznia zorganizowano zebranie druhów z Sitnika,
29 stycznia druhów z Woskrzenic Małych, 30 stycznia
druhów ze Swór i 31 stycznia członków jednostki z Hruda.
25 stycznia
Wójt Wiesław Panasiuk został zaproszony do
uczestnictwa w Jasełkach, przygotowanych przez
podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Kozuli.
27 stycznia
Wójt W. Panasiuk wziął udział w spotkaniu
noworocznym prezydenta Białej Podlaskiej Dariusza
Stefaniuka. Zorganizowano go z udziałem kilkuset osób
w sali konferencyjnej budynku UM przy ul. Brzeskiej 41. (g)
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GMINA Z BLISKA
Z obrad samorządu

Czwarte obrady Rady Gminy zdominowała tematyka
wyborcza. Przez cały luty w 42 miejscowościach odbywać się
będą wybory sołtysów i nowych 3-osobowych rad sołeckich.
Wójt Wiesław Panasiuk wyjaśnił radnym szczegóły
przygotowania do tej kampanii. Spotkania odbywać się mają
jednocześnie w czterech lub pięciu położonych od siebie
miejscowościach, a poprowadzą je wyznaczeni przez wójta
pracownicy Urzędu Gminy. W tym roku odstąpiono od
wcześniej praktykowanej zasady, aby przewodniczącym
zebrania był radny z danego
okręgu, gdyż wydłużyłoby to
okres wyborczy do maja.
Równolegle do zebrań
wyborczych rad sołeckich
w miejscowościach naszej
gminy organizowane będą
doroczne zebrania
sprawozdawcze członków
jednostek OSP. W dalszej
części obrad radni
przegłosowali nowy
regulamin utrzymania
czystości i porządku
w gminie. Przewiduje on
wywóz nieczystości
stałych (segregowanych
i zmieszanych), co dwa
miesiące. Popiół, który nie można łączyć z pozostałościami
materiałów budowlanych i rozbiórkowych, odbierany będzie
cztery razy w roku, zaś produkty biodegradowalne dwa razy
w roku. Materiały budowlane i odpadki z rozbiórek składać
można do punktu selektywnej zbiórki w Białej Podlaskiej.
Roman Metko, prezes spółki komunalnej, która podobnie jak
w ubiegłym roku zajmie się wywózką odpadów z posesji,
uczulał radnych na częste informowanie mieszkańców
o zobowiązaniach, jakie zdeklarowali wcześniej w Urzędzie
Gminy. Większość właścicieli posesji wyraziła chęć
segregowania odpadów, co nie znaczy wcale, że stosuje te

zasady w praktyce. Taka dowolność naraża Urząd Gminy na
dodatkowe wydatki, a wywóz odpadów nie powinien przecież
obciążać budżetu. Na ten temat wypowiadali się też niektórzy
radni, postulujący, aby karać niesolidnych mieszkańców albo
pozostawiać śmieci na posesjach, jeśli ich zawartość będzie
niezgodna ze złożoną deklaracją. Ideą nowych rozwiązań
systemowych miało być przeciwdziałanie zakładaniu dzikich
wysypisk w lasach.
Z przykrością trzeba jednak stwierdzić, że takie
wysypiska nadal istnieją.
O dziwo, nie zasilają ich
mieszkańcy okolicznych wsi,
tylko właściciele przedsiębiorstw i sklepów, którzy
pozbywają się niechcianego
balastu pod osłoną nocy.
Śmieci do lasów gminy Biała
Podlaska wywożą też
niektórzy przedsiębiorcy
z miasta. Dyskusja, jaką
wywołała ta informacja,
dowodzi, że śmieci były i są
punktem spornym wśród
samorządowców. Radni
jednogłośnie przegłosowali
regulamin o utrzymaniu
czystości i porządku.
W kolejnym głosowaniu zaakceptowano jednogłośnie
zbycie mienia gminnego (działka o powierzchni 35 arów)
w Woskrzenicach Dużych. Sprzedaż działki nastąpi
w przetargu nieograniczonym. Przewodniczący komisji
problemowych przedstawili plany pracy na rok bieżący,
a Rada jednogłośnie zatwierdziła w głosowaniu
regulaminy komisji spraw społecznych, komisji budżetu,
finansów i budżetu gminy, komisji infrastruktury, rolnictwa
i ochrony środowiska oraz komisji rewizyjnej. Na koniec
obrad wójt Wiesław Panasiuk odpowiedział na zapytania
i interpelacje radnych. (g)

Wzorem poprzednich lat, 27 stycznia sala konferencyjna
budynku UM przy ul. Brzeskiej 41 była miejscem spotkania
noworocznego parlamentarzystów i samorządowców
różnych szczebli, przedstawicieli duchowieństwa, instytucji,
szkół, instytucji, przedsiębiorstw, stowarzyszeń i osób
zasłużonych dla Białej Podlaskiej. Wśród zaproszonych
znaleźli się przedstawiciele naszej gminy: wójt Wiesław
Panasiuk i przewodniczący Rady Gminy Dariusz Plażuk.
W roli gospodarza spotkania, rozpoczętego inscenizacją
widowiska "Kraina śniegu", wystąpił nowy prezydent miasta
Dariusz Stefaniuk. Przedstawił on zamierzenia i plany na
najbliższy okres. Wśród zabierających głos gości, poseł
Franciszek Jerzy Stefaniuk stwierdził m.in. - Życzę panie
prezydencie realizacji ambitnych zamierzeń. Jestem
przekonany, że żadna osoba uzyskująca mandat
społecznego poparcia, nie będzie działała przeciw
środowisku, z którego się wywodzi. W przekonaniu swoim
i nieobecnych dziś kolegów posłów z tego regionu chcę
zadeklarować wsparcie i życzliwość przedstawionym
planom. Tym bardziej, że żaden sukces nie jest dziełem
jednej tylko osoby. Cieszy mnie, że nowy prezydent

wypowiada się z troską o przyszłości miasta i pozyskiwaniu
nowych miejsc pracy. (g)
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AKCJA CHARYTATYWNA
Zagrała Orkiestra Serc

Ruch, który jednoczy dziś wielu rodaków, zaczął się 23 lata
temu od kwestowania na potrzeby dla chorych dotkniętych

opieki medycznej seniorów zbierało pięć sztabów.
Największy w Białej Podlaskiej. Na ulice miasta oraz
ościennych gmin wyruszyło 458 wolontariuszy. Najmłodszy
miał 8 lat, najstarszy blisko 80. Wśród kwestujących dla
orkiestry nie zabrakło uczniów z naszej gminy. Po raz ósmy
w finale WOŚP wzięła udział reprezentacja Szkoły
Podstawowej z Sitnika. Cztery uczennice z klasy piątej:
Aleksandra Andrusiuk, Natalia Krasucka, Weronika
Romaniuk i Kinga Sakowska kwestowały opieką Justyny
Sikorskiej w Sitniku, Łukowcach oraz w Białej Podlaskiej.

problemami kardiologicznymi. Wtedy nikt (poza
pomysłodawcą Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Jerzym Owsiakiem) nie przypuszczał pewnie, że akcja
charytatywna osiągnie aż rozmiary, liczone w dziesiątkach
milionów złotych. Dzięki niezwykłemu darowi przekonywania

Udało im się zebrać do puszek 1500 zł. Wolontariuszki
ze Szkoły Podstawowej w Ciciborze Dużym: Wiktoria
Chmielewska, Natalia Demczuk, Aleksandra Peszuk
i Aleksandra Pykacz kwestowały na terenie Cicibora
Dużego, Cicibora Małego, Roskoszy oraz wśród uczniów
i pracowników na terenie miejscowej szkoły. Pod opieką

Owsiaka, ludzie uwierzyli, że warto pomagać innym,
a symboliczna złotówka wrzucona do puszki zwiększa siłę
mobilizacji narodu. Tak jest do dzisiaj, a zapał wolontariuszy

nie słabnie. W drugą niedzielę stycznia ziąb i wiatr nie
wystudziły serc mieszkańców powiatu. Pieniądze na zakup
specjalistycznego sprzętu dla medycyny dziecięcej i godnej

nauczycielek Katarzyny Tarasiuk i Agnieszki Hałabudy
uczennice zebrały 500 zł. Jak mawia Jerzy Owsiak, każda
kwota jest ważna, bo wspomaga ratowanie życia i zdrowia,
dlatego wolontariuszki dziękują wszystkim ofiarodawcom,
którzy wsparli szlachetną akcję. (g)
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OŚWIATA GMINNA
Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych

Bardzo szybko minęło pięć miesięcy nowego roku
szkolnego. Tuż przed feriami zimowymi nauczyciele Szkoły
Podstawowej w Woskrzenicach Dużych, dla których
priorytetem jest bezpieczeństwo uczniów, przeprowadzili
z wychowankami rozmowy, pogadanki na temat
bezpieczeństwa podczas zabaw oraz przypomnieli i utrwalili
obowiązujące podczas nich zasady. Ewa Mierzejewska Wojtkowska ogłosiła także konkurs plastyczny "Bezpieczne

kulminacyjnym było wręczenie nagród laureatom konkursu
plastycznego, którymi zostali: w grupie wiekowej I – III Patryk Burczak z kl. 1- I miejsce, Julia Segin z kl. 1- II
miejsce, Martyna Lesiuk z kl. 2 - III miejsce; w grupie
wiekowej IV –VI – Ewelina Kaździoł z kl. V - I miejsce, Emilia
Stefaniuk z kl. 4 –II miejsce, Natalia Kaliszewska z kl. 5
– III miejsce. Przyznano także wyróżnienia: Michałowi
Dareckiemu z kl.1, Łukaszowi Walo z kl.2, Gabrieli

zabawy zimowe", który przebiegał w dwóch kategoriach
wiekowych: klas I –III i IV –VI. Wpłynęło 48 prac, z których jury
wyłoniło zwycięzców. Podsumowanie konkursu i wręczenie
nagród połączono ze spotkaniem uczniów szkoły
z dyrektorem WORD w Białej Podlaskiej Arkadiuszem
Maksymiukiem, który był jednocześnie fundatorem nagród
dla laureatów konkursu. Podczas spotkania, które miało
miejsce 27 stycznia, br., dyrektor rozmawiał z uczniami na
temat właściwego zachowania podczas wspólnych
zabaw oraz przybliżył uczniom skutki nierozważnych
i lekkomyślnych poczynań młodych ludzi. Punktem

Marczuk i Marcie Białeckiej z kl. 5. Laureaci otrzymali
atrakcyjne nagrody: pakiety BRD plecak, pakiet BRD sakwa
i książki "Na drodze". Zarówno uczniowie, jak i dyrekcja
szkoły serdecznie dziękują dyrektorowi WORD
Arkadiuszowi Maksymiukowi za efektowne i praktyczne
prezenty. Mamy nadzieję, że współpraca szkoły z WORDem nadal będzie tak owocna, a przekazane przez gościa
i nauczycieli informacje na temat mądrych i bezpiecznych
zabaw podczas zimy, zapadną głęboko w umysły i serca
naszych uczniów, by mogli oni zdrowi i cali powrócić w mury
szkoły po feriach. (a)

Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym

Choć w styczniu i początkach lutego nie
dało się dostrzec za oknem prawdziwej
zimy, każdy z młodych tęsknił za zimowymi
zabawami, śniegiem i mrozem. 1 lutego
rozpoczęły się długo wyczekiwane przez
dzieci ferie zimowe. Dla wszystkich
uczniów stanowią one czas odpoczynku,
beztroski i zabaw z kolegami. Warto jednak
uświadamiać dzieciom, że zawsze, nawet
podczas zabawy, najważniejsze jest ich
bezpieczeństwo. Z tego powodu
28 stycznia uczniowie Szkoły Podstawowej
w Sławacinku Starym mieli możliwość
spotkania się z ratownikiem wodnym
Marcinem Ślósarskim. Spotkanie
poświęcone było bezpiecznym feriom
zimowym. Omówione zostało właściwe
zachowanie dzieci podczas różnych
sytuacji, które mogą nas spotkać podczas
zimowego odpoczynku. Szczególny nacisk

gość położył na uświadomienie uczniom i ich
opiekunom zagrożenia, jakie niosą zabawy na
niestrzeżonym zamarzniętym zbiorniku
wodnym. W trakcie zajęć uczniowie zostali
pouczeni jak zachować się gdy jesteśmy
świadkami wypadku na zamarzniętej rzece lub
jeziorze, jak powinno się postąpić, gdy pod
jedynym z dzieci załamie się lód, oraz jak
zachowywać się na stokach narciarskich, aby
nikomu nie stało się nic złego. Bez względu na
to, gdzie przyjdzie nam spędzić ferie, musimy
pamiętać, że nasze bezpieczeństwo zależy
przede wszystkim od nas samych i naszego
rozsądku. Korzystając z uroków zimy, trzeba
pamiętać o kilku sprawach. Wtedy na pewno,
radośni i zdrowi spotkamy się ponownie po
feriach. O bezpieczeństwie należy pamiętać
nie tylko w zimie, ale przez cały rok. (a)
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Ubiegłoroczny charytatywny koncert Mikołajkowy był już
dziesiątą edycją tego przedsięwzięcia. Uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Woskrzenicach Dużych byli prawie na
wszystkich. 4 grudnia 2014 r. na koncert pojechali z nimi
koledzy i koleżanki ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Sworach. Grupa 55 uczniów wraz z opiekunami rozpoczęła
wycieczkę od zwiedzania Stadionu Narodowego, na którym
teraz jest wspaniałe lodowisko. Przewodnik oprowadził
grupę trasą piłkarską po najciekawszych miejscach, m.in.:
szatni piłkarzy wraz z miejscem do kąpieli, sali
konferencyjnej, miejscu dla dziennikarzy, miejscach dla
Vipów. Oczywiście największą frajdą było obejście stadionu
dookoła i obejrzenie panoramy Warszawy z różnych stron.
Na koniec można było zrobić zakupy w sklepie firmowym.

Drugim, a zarazem najważniejszym punktem wycieczki
był udział w Koncercie Charytatywnym "5 złotych minut
ratujących zdrowie". Koncert odbył się na Torwarze,
(poprzednie były w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki).
Prowadził go Filip Borowski, a występowali na nim: Agata
Dziarmagowska, Filip Mettler, Mrozu, Kasia Popowska,
Margaret, Maciej Pol- iluzjonista, Caro Dance- Teatr Tańca.

Można było spróbować sił w tańcu
zumby i oczywiście spotkać się
z Mikołajem. Finałem koncertu był
Laser Show, czyli wspaniały pokaz
laserów.
Jednym z organizatorów koncertu
jest Fundacja Prometeusz, która od lat
zajmuje się propagowaniem i nauczaniem udzielania pierwszej pomocy
w warunkach przedszpitalnych. W czasie koncertu dzieciom i młodzieży
przybliżone zostały zagadnienia
związane z udzielaniem pierwszej
pomocy. Uczestnicy zostali zapoznani
z 10-ma Przykazaniami Udzielania
Pierwszej Pomocy i kilka wcześniej
zgłoszonych grup wzięło udział
w Konkursie Medycznym.
Koncert był wspaniały i wszyscy
mamy nadzieję, że za rok też będziemy
mogli w nim uczestniczyć. Po
atrakcjach muzycznych pojechaliśmy coś zjeść i pochodzić
po sklepach w Złotych Tarasach. Do domów wszyscy wrócili
bardzo zadowoleni, pełni wrażeń i wspaniałych wspomnień
oraz nowych znajomości. Organizatorem i kierownikiem
wycieczki była Ewa Dorosz, a opiekunami: Anna Najdyhor,
Bożena Lesiuk, Monika Kiryluk i Ewa Kuszneruk. (a)

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
w Sławacinku Starym odnosi zasłużone sukcesy edukacyjne.
9 stycznia br. została wyróżniona w Ogólnopolskim
Programie Wiarygodna Szkoła. Zajęła wysokie miejsce
wśród wszystkich szkół podstawowych w powiecie bialskim.
Podstawę oceny stanowiły wyniki ze sprawdzianu
szóstoklasistów, opracowane przez CKE.
W związku z tym, że szkoła osiągnęła bardzo dobre
rezultaty, miała możliwość uczestnictwa w ogólnopolskim
wyróżnieniu Wiarygodna Szkoła. Program skierowany jest
dla najlepszych szkół w Polsce, które dzięki właściwemu
poziomowi nauczania osiągają bardzo dobre wyniki
kształcenia uczniów. Udział w programie jest także
potwierdzeniem, że szkoła posiada właściwą infrastrukturę
i gwarantuje bezpieczeństwo swoim uczniom. Szkoła w procesie weryfikacji bazy i bezpieczeństwa uzyskała łącznie
220 punktów. Uczestnictwo w tym programie było
jednoznaczne z nadaniem szkole Certyfikatu Wiarygodności.
Gratulujemy. (g)

Nr 2

Str. 7

OŚWIATA GMINNA
Sport

Tenis stołowy i piłka koszykowa to od lat wiodące
dyscypliny uczniów Szkoły Podstawowej w Woskrzenicach
Dużych. Potwierdzają to zresztą wyniki rywalizacji sportowej
prowadzonej w tym roku przez Bialski Szkolny Związek

Sportowy. W finale powiatu bialskiego w drużynowym
tenisie stołowym klas V i VI, przeprowadzonym 9 stycznia
w Sworach, pierwsze miejsce zajęły dziewczęta w składzie:
Marta Białecka i Ewelina Kaździoł. Drugie miejsce zajęli
chłopcy w składzie: Jakub Polak i Kamil Zielonka. Oba
duety spisały się doskonale przy tenisowych stołach.
Słowa uznania należą się trenerowi Dariuszowi
Duklewskiemu, który doprowadził zespół do finału powiatu
bialskiego w mini koszykówce i zdobył puchar Bialskiego

Szkolnego Związku Sportowego. Rozgrywki powiatowe
zorganizowano 26 stycznia w hali sportowej gimnazjum
w Ciciborze Dużym. Zawodnicy rozgrywali mecze 6-minutowe. W pierwszej turze zespół z Woskrzenic Dużych

zmierzył się z reprezentacją terespolskiej SP nr 1 i zwyciężył
stosunkiem punktów 32:9. W meczu o zwycięstwo finału
chłopcy z Woskrzenic Dużych zmierzyli się z ekipą
międzyrzeckiej SP nr 2, zwyciężając 25:16. Tym samym
zapewnił sobie puchar i awans do rozgrywek rejonowych.
Drużyna grała w następującym składzie: Kacper
Jankowski, Adam Walo, Przemysław Kupiński, Kamil
Zielonka, Krystian Kajka, Adrian Tymiński, Kacper
Tymiński, Michał Jasieńczuk, Szymon Strojek, Dawid
Zielonka. Gratulujemy wygranej! (g)

Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych

Konkurs "Najpiękniejsza choinka w naszej szkole",
zorganizowany w ramach akcji "Las chronimy dla Ciebie choinki z plantacji lubelskich leśników", został rozstrzygnięty.
Nagroda główna ufundowana przez Regionalną Dyrekcję
Lasów Państwowych trafiła do Szkoły Podstawowej im.
Bohaterów II Wojny Światowej w Woskrzenicach Dużych.
Organizatorami konkursu byli: Katolickie Radio Podlasie,
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie oraz
Nadleśnictwo Łuków. W zabawie wzięły udział szkoły
i przedszkola leżące na terenie nadleśnictw lubelskich
oraz Nadleśnictwa Łuków. Zadanie konkursowe polegało
na przygotowaniu ozdób i udekorowaniu drzewka
ufundowanego przez nadleśnictwo. Konkurs miał też pomóc
w rozwijaniu zdolności plastycznych u najmłodszych.
Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych kolejny raz
przystąpiła do konkursu. W ubiegłym roku szkolnym
drzewko udekorowane przez uczniów zdobyło wyróżnienie,
a uczniowie wykazali się kreatywnością w tworzeniu
choinkowych dekoracji. W tym roku szkolnym było jeszcze
lepiej, ponieważ nagroda główna ufundowana przez
Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych trafiła do
szkoły w Woskrzenicach. Jest nią zagospodarowanie
przyszkolnych terenów zieleni. Warto poznać opis słodkiej
choinki: "Niekwestionowaną bohaterką świątecznego,

bożonarodzeniowego nastroju w Szkole Podstawowej
w Woskrzenicach Dużych stała się choinka, dostarczona
przez Nadleśnictwo Biała Podlaska. Zaangażowanie,
niewyczerpane pomysły, atrakcyjne techniki i tradycja
skłoniły po raz kolejny uczniów do udziału w konkursie.
Zasadniczym przesłaniem tej inicjatywy było stworzenie
przez dzieci "Słodkiej choinki", drzewka przystrojonego
własnoręcznie wykonanymi ozdobami. Udowodniliśmy,
że nie tylko tradycyjne bombki czynią choinkę piękną, ale
staje się ona wyjątkowa, gdy powiesimy na niej ozdoby
domowej roboty, takie, jakich nie ma w żadnym sklepie,
unikatowe, takie, jakie wykonali uczniowie szkoły
w Woskrzenicach Dużych. Na słodkim drzewku pojawiły się
babeczki z półkul styropianowych, w podstawkach
zatopionych w farbach akrylowych, torciki styropianowe,
kolorowe galaretki z gąbek kuchennych, cukierki
z tekturowych rolek, owiniętych ozdobną folią, pierniki
i łańcuchy, które uwili najmłodsi uczestnicy konkursu.
W twórczej aktywności wspierali uczniów nauczyciele
rozwijając uzdolnienia plastyczne, pielęgnując tradycje
i darując tym samym receptę na pielęgnowanie
tradycji". Pomysłodawczynią, słodkiej choinki była
Ewa Mierzejewska-Wojtkowska. (a)
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Dzień babci i dziadka w Sławacinku Starym

Fantazja była myślą przewodnią 22 stycznia w punkcie
przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Sławacinku Starym.
Tego dnia szkolne korytarze wypełnił gwar liczne przybyłych
babć i dziadków uczniów. Od kilku lat przedszkolaki celebrują
Dzień Babci i Dziadka, toteż od grudnia trwają przygotowania

do pięknego święta. W tym roku wszystkie wnuczęta chciały
podziękować swoim wspaniałym babciom i dziadkom za
czas poświęcony na czytanie i opowiadanie bajek, za
śpiewane wieczorami do snu kołysanki, za przytulanie
i pocieszanie, kiedy wnuczęta mają złe chwile i jeszcze za to,
czego jeszcze małe serduszko pięcioletniego dziecka nie
umie wypowiedzieć.
Czternaścioro przedszkolaków pod opieką Krystyny
Giermańskiej i Marzeny Artemiuk przygotowało

22 stycznia w punkcie
przedszkolnym przy Szkole
Podstawowej w Sławacinku Starym,
dzieci z grupy 3 i 4 - latków wystąpiły
przed licznie zgromadzonymi
babciami i dziadkami, z okazji ich
święta. Zaśpiewały najpiękniej jak
potrafiły i wyrecytowały wzruszające
wiersze oraz zatańczyły, a po
przedstawieniu nauczyciel grupy
Małgorzata ZmysłowskaSiemakowicz poprowadziła zabawy
integrujące babcie i dziadków z ich
wnuczętami. Goście chętnie brali
udział w proponowanych konkursach,
a dzieci były dumne i odwdzięczały się
uśmiechem za czas poświęcony tylko
im. Po wspólnych zabawach
przedszkolaki zaśpiewały "Sto lat"
i obdarowały swoich bliskich bukietami kwiatów, upominkami
samodzielnie zrobionymi podczas zajęć plastycznych.
Niespodzianką był fakt, że maluchy same potrafiły odnaleźć
wykonane przez siebie prezenty spośród innych, dzięki
dużym wizytówkom z imionami, którymi były opatrzone.
Przedszkolakom nie sprawiło to zadanie trudności, ponieważ
od początku roku szkolnego w tej grupie wprowadzane są

przedstawienie "Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków".
W roli Śnieżki wystąpiła Karina Kotowska, czarując swoją
delikatnością i urokiem. W postać złej królowej a zarazem
podstępnej macochy i czarownicy, wcieliła się Wiktoria
Jakubowicz. Wspaniałym królewiczem o dobrym sercu
był Kacper Pajnowski. W roli zaczarowanego lustra
o sprawiedliwym i kryształowym obliczu wystąpiła Kinga
Maleńczuk. Myśliwego zagrał profesjonalnie Adrian
Kotowski. Swoim urokiem oczarowały publiczność
wspaniałe krasnoludki: Piękniś- Krystian Byczyk, Smutaś Sylwia Dmitruk, Śmieszek - Magdalena Korwin, Łasuszek
- Kevin Chalimoniuk, Pracuś - Grzegorz Smal, Śpioszek Natalia Kozak, Maluszek - Michał Syrytczyk. Całość w roli
narratorów poprowadzili dwaj czarodzieje: Karol Jankowski
i Michał Naumiuk. Na ich barkach spoczywało
wyczarowanie właściwej do powagi uroczystości atmosfery.
Tylko babcie i dziadkowie obecni na przedstawieniu wiedzą,
że jeszcze coś ich w życiu może zaskoczyć. Przedszkolaki
zaprezentowały się jak prawdziwi aktorzy. Bez tremy, jak
przystało na przedszkolaka, pokazały wielką klasę. Dyrektor
placówki Barbara Kociubińska- Koza stwierdziła, że lepiej
nie zagraliby nawet uczniowie klas starszych, a co dopiero
pięciolatki. Oprócz zacnych babć i dziadków zaszczytem było
gościć również prababcię Helenę Ignatowską, która mogła
podziwiać swoją prawnuczkę. Bardzo miłym elementem tego
spotkania było również pojawienie się rodziców chrzestnych
naszej wychowanki. Możemy, więc z dumą stwierdzić,
że Dzień Babci i Dziadka, choć jest świętem obchodzonym
od niedawna, to cieszy się coraz większym
zainteresowaniem w środowisku. Wszystkim rodzicom
składamy podziękowania za wkład wniesiony w realizację
tak zacnego przedsięwzięcia. (a)

elementy odimiennej metody nauki czytania. W tym ważnym
dniu życzenia dziadkom i babciom złożyła również dyrektor
Barbara Kociubińska- Koza, pochwaliła występ dzieci,
doceniła postępy i trud, jaki włożyły w jego przygotowanie. Na
zakończenie przedszkolaki zaprosiły swoich gości na
wspólny poczęstunek. (a)
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Najmłodsi nie zapomnieli o święcie swoich najbliższych.
21 stycznia br. w klubie kultury w Sitniku miała miejsce
wyjątkowa uroczystość dedykowana ukochanym babciom
i dziadkom. Przygotowała ją nauczycielka języka polskiego

Justyna Sikorska wraz z wychowankami. Frekwencja
dopisała wyjątkowo, a mali wykonawcy stanęli na wysokości
zadania. Spotkanie rozpoczęło się od złożenia życzeń

babciom i dziadkom przez dyrektora Szkoły Podstawowej
Tadeusza Łukasika i zastępcę przewodniczącej rady
rodziców Renatę Adamiuk. Dzieci zaprezentowały
okolicznościowe wiersze i piosenki dedykowane babciom
i dziadkom. Występy najmłodszych bardzo się podobały,

czego dowodem gorący aplauz. Dodatkową atrakcją
uroczystości były upominki przygotowane samodzielnie
przez milusińskich. Miłe spotkania w licznym gronie
pomagają umacniać więzi pokoleniowe i zaszczepiają
dzieciom pozytywne wzorce wychowawcze. (g)

W życiu uczniów Szkoły Podstawowej w Styrzyńcu dzień
21 stycznia od wielu lat jest jednym z najcieplejszych,
najmilszych w kalendarzu szkolnym. W tym dniu na
uroczyste spotkanie z okazji swego święta przybywają do
szkoły babcie i dziadkowie. Tak było i tym razem. Licznie
przybyłych gości powitała dyrektor szkoły Bogumiła
Chodun i złożyła najserdeczniejsze życzenia. Wnuczęta,

piękne laurki, kwiaty, czekoladki, czułości, a nawet łzy
wzruszenia. Był też czas wspólnej zabawy. Wielu emocji
i radosnego śmiechu
dostarczyły
konkursy
"dwupokoleniowe". Babcie starały się nie ubrudzić wnucząt,
gdy karmiły je jogurtem z oczami zawiązanymi szalikiem,
starannie i szybko tworzyły "bałwanki" z wnuków. Dziadkowie
celnie trafiali woreczkiem do pojemnika i równie celnie

chcąc jak najgodniej podjąć najukochańsze babunie
i dziadziusiów, przedstawiły przygotowany przy wsparciu
wychowawców okolicznościowy montaż słowno-muzyczny,
z którego treścią popłynęły wyrazy wdzięczności i miłości
oraz serdeczne życzenia więcej niż stu lat w zdrowiu
i radości. Popisali się też inscenizacjami wesołych
i pouczających wierszy Brzechwy i Tuwima. Gdy nadszedł
czas osobistych życzeń, dzieci pośpieszyły do swoich
dziadków. Były słowa, których chciałoby się słuchać co dzień,

wyłapywali woreczki rzucane przez dzieci. Wnuczęta
wykazały się wiedzą na temat upodobań smakowych i przyzwyczajeń dziadków. Spotkanie przy herbatce i pysznym
cieście przygotowanym przez rodziców upłynęło w tak
przepełnionej miłością i życzliwością atmosferze, jaka może
towarzyszyć chyba tylko spotkaniom rodzinnym. Wszystkim
babciom i dziadkom życzymy spełnienia marzeń, zwłaszcza
związanych z posiadaniem wnuków. (a)
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Ty d z i e ń p r z e d f e r i a m i
zimowymi w SP w Ortelu
Książęcym został zorganizowany barwny bal przebierańców. Najmłodsi z pomocą rodziców, a starsi
samodzielnie, przygotowali na
tę okazję fantazyjne
stroje
karnawałowe. W sali gimnastycznej zaroiło się od
postaci znanych wszystkim
z baśni, komiksów i filmów.
Zabawie sprzyjała skoczna
muzyka przygotowana przez
prowadzącego imprezę
dyskdżokeja oraz zabawy
ruchowe. Powodzeniem
cieszyły się dedykacje dla kolegów i koleżanek oraz dla
nauczycieli. W tym roku zrezygnowano z wyboru

najciekawszych strojów, bowiem każdy uczestnik balu tak
samo zaangażował się w przygotowanie swego kostiumu.
Nagrodą dla balowiczów były napoje i orzeźwiające cukierki,
które bardzo przydały się w trakcie szampańskiej zabawy. (a)

Szkoła w Woskrzenicach Dużych

Już od grudnia uczniowie żyli myślą o nadchodzącym balu
karnawałowym. Karnawał to nieodłączny element
dzieciństwa. Zwłaszcza dla młodszych. Stanowi wspaniałą
formę zabawy i możliwość atrakcyjnego spędzenia wolnego
czasu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów,
25 stycznia w Szkole Podstawowej miał miejsce bal
karnawałowy połączony z obchodami Dnia Babci i Dziadka.

pedagogicznej nauczycieli, czego efektem były pięknie
przygotowane występy dzieci. Złożył również serdeczne
życzenia wszystkim seniorom, życząc im dużo zdrowia oraz
długich lat życia. Wreszcie można było szaleć na parkiecie.
Wodzirej Wojtek prowadzący imprezę, w wiadomy tylko
sobie sposób potrafił porwać do tańca i młodszych
i starszych. Wszyscy, bez względu na wiek, bawili się

Na uroczystość tłumnie przybyli zaproszeni goście: babcie
i dziadkowie, ksiądz proboszcz Andrzej Prokopiak, radny
gminy Marek Sawczuk, sołtys wsi Woskrzenice Małe
Elżbieta Artymiuk, sponsor słodkiego poczęstunku Mariusz
Czyżak raz licznie reprezentowani rodzice. Po powitaniu
gości przez dyrektor szkoły Annę Maksymiuk, umiejętności
aktorskie zaprezentowały dzieci z oddziału zerowego oraz
punktu przedszkolnego, wystawiając jasełka, scenkę
rodzajową oraz recytując wiersze i śpiewając piosenki
dedykowane najukochańszym babciom i dziadkom.
Najwięcej emocji wzbudziła z impetem zatańczona polka,
wywołując serdeczny uśmiech na ustach zgromadzonych.
Radny Marek Sawczuk wyraził uznanie dla pracy

doskonale. Punktem kulminacyjnym zabawy była wizyta
długo oczekiwanego gościa Mikołaja, który wręczył dzieciom
wyczekiwane paczki. Był to niezwykły dzień zarówno dla
uczniów naszej szkoły jak i babć oraz dziadków. Dostarczył,
bowiem niezapomnianych wzruszeń i radości. Niejedna
babcia ukradkiem ocierała łzy, kiedy wnuczęta z pełnym
oddaniem dziękowały im za bezgraniczną miłość, dobroć
i ciepło. Dyrektor szkoły Anna Maksymiuk serdecznie
dziękuje Radzie Rodziców oraz Mariuszowi Czyżakowi,
który ufundował dzieciom poczęstunek za pomoc
w organizacji balu. (a)
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KULTURA
Styczeń sprzyjał odnawianiu żywych kiedyś tradycji
kolędniczych. Zespół wokalny Jutrzenka ze Sławacinka
Starego, prowadzony przez skrzypka i harmonistę

przygotowany przez zespołu wokalny Barwinek,
a prowadzony przez Andrzeja Stępkę. Zespół wystąpił też
z programem kolędowym i ludowym w bialskim przedszkolu

Zdzisława Marczuka, uczestniczył 11 stycznia
w noworocznym Przeglądzie Kolęd I Pastorałek,
zorganizowanym w Kobylanach (gm. Terespol). Uzyskał tam
drugą nagrodę w kategorii zespołów, wykonując pastorałkę
"Król wiecznej chwały". Tego samego dnia w kaplicy
w Styrzyńcu miał miejsce koncert kolęd i pastorałek,

samorządowym nr.15. Został tam bardzo ciepło przyjęty
przez dziecięcą publiczność, która słuchała z wielkim
zaciekawieniem. Dzieci chętnie przyłączyły się do śpiewu
kolęd "Wśród nocnej ciszy", "Przybieżeli do Betlejem. Na
zakończenie spotkania dorośli i przedszkolaki zaśpiewali
pieśń ludową "Hej Sokoły".(g)

Polskie kolędy mają niepowtarzalny urok, kiedy śpiewa się
je na głosy w miejscach z dobrą akustyką w kościele.
25 stycznia w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny w Ortelu Książęcym zaprezentowały się udanie

Zespół Kaczeńce z Czosnówki i radny powiatowy
Arkadiusz Maksymiuk zaprosili liczne audytorium na
przegląd kolęd. Wyśpiewane i wygrane zostały one
25 stycznia w miejscowej kaplicy. Przed ołtarzem wystąpiły
cztery grupy śpiewacze: Zielona Kalina i Studziańczanie
z gminy Łomazy, Pogodna Jesień z gminy Konstantynów

dwie grupy śpiewacze z naszej gminy: Kalina z Perkowic
oraz Zorza z Cicibora Dużego. Wierni uczestniczący
w nabożeństwie z podziwem słuchali kolęd wyrażających
radość z narodzenia Jezusa. Nic zatem dziwnego,
że zgotowali wykonawcom wyjątkowo gorące przyjęcie.
O śpiewie obu grup z uznaniem wyrażał się też proboszcz
parafii ks. Bogusław Michalak. (g)

i Kaczeńce z gminy Biała Podlaska. Przegląd kolęd
w Czosnówce zaszczyciło swoją obecnością wielu gości.
Przybyli mieszkańcy Czosnówki i Białej Podlaskiej. Obecni
byli też: przewodniczący Rady Gminy Biała Podlaska
Dariusz Plażuk, sekretarz gminy Grażyna Majewska i radny
Antoni Sosidko z Czosnówki. (a)
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GMINA Z BLISKA
Jak rozsądnie trzeźwieć?

Napoje zawierające alkohol towarzyszą nam prawie od
początku istnienia. Pojawiają się obok nas już w pierwszych
dniach naszego życia, ponieważ świętowanie naszych
narodzin odbywa się wśród toastów i brzęku kieliszków. Gdy
skończymy nasze życie prawdopodobnie alkohol będzie
spożywany dla uczczenia naszej pamięci przez bliskie nam
osoby przy okazji stypy. A między tymi dwoma momentami
będzie tysiące sytuacji, w których kufle piwa, lampki wina lub
kieliszki wódki wywołują nastroje, wzruszenia, poczucie
lekkości, rozluźnienie ekscytacji, uśmierzenie cierpień,
rozweselenie, rozczarowanie, irytacja, gniew, ból, rozpacz,
wstręt, lęk. Są wśród tych sytuacji noworoczne toasty,
nastrojowe randki, parapetowe przyjęcia w nowym
mieszkaniu, oblewanie awansu, wspólne śpiewy przy
imieninowym stole, nocne męskie rozmowy, celebrowanie
poważnych uroczystości i świąt, są przyjęcia dyplomatyczne
czy wodowanie nowych statków. Ale są również domowe
noce pełne grozy i płaczu dzieci, rozpacz zdradzonych
i bitych żon, śmiertelne wypadki samochodowe, poranny kac
i delirium pełne lęku i halucynacji, samobójstwa i wątroby nie
do uratowania. Pijąc alkohol część ludzi pije ryzykownie,
szkodliwie lub się uzależnia. Dlaczego ludzie piją pomimo
ponoszonych przez picie strat? Dlatego, że na bazie
zdrowych mechanizmów zaradczych tworzy się system
przekonań, poglądów, sposobów widzenia rzeczywistości,
który służy podtrzymywaniu picia pomimo rzeczywistych
szkód.
Często jest tak, że człowiek nawet bardzo inteligentny,
sprawny umysłowo w tej jednej dziedzinie zachowuje się
w sposób niezrozumiały dla otoczenia, niemal jak szaleniec.
Sposoby zniekształcenia rzeczywistości to:
- zaprzeczanie dowodom zauważonym przez bliskich lub
otoczenie,
- pomniejszanie ważności problemów,
- przenoszenie odpowiedzialności za picie na innych,
- uzasadnianie powodów picia,
- wykorzystywanie zasłyszanych informacji na temat
korzystnego działania alkoholu, które pozwalają pić dalej,
- odwracanie uwagi, zmiana tematu rozmowy,

- mówienie o miłych chwilach związanych z piciem
alkoholu a zacieranie przykrych,
- tworzenie oderwanych od rzeczywistości wizji własnych
działań.
Dlaczego ludzie sięgają częściej i coraz częściej po
alkohol? A to dlatego:
- aby uciec od przykrości / przykrych uczuć takich jak:
wstyd, lęk, złość czy onieśmielenie, czy też trudnych,
niewygodnych sytuacji,
- obniża się zdolność do przeżywania radości,
- coraz częściej pojawiają się powody do przeżywania
przykrych uczuć,
- spada biologiczna odporność na cierpienie,
- nie potrafimy radzić z trudnymi sytuacjami (ucieczka
w picie),
- jako przeciwwaga do trudności pojawia się możliwość
szybkiej zmiany nastroju przy pomocy alkoholu,
perspektywa rozstania się z alkoholem wydaje się
okropna.
Dlaczego tak trudno trzeźwieć? Osoby uzależnione, gdy
przerywają chociaż na chwilę picie sposobem na poradzenie
sobie ze złym myśleniem o sobie są:
- nieprawidłowe przekonanie o własnej wyjątkowości,
- próby kontrolowania otoczenia, wyszukiwanie potknięć
i niedoskonałości u innych,
- ostatnią rzeczą, która pozostaje do kontrolowania jest
picie alkoholu-i na tym skupia się cała energia osoby pijącej.
W trzeźwieniu już po odstawieniu alkoholu osoby odrzucają
pomoc innych (bo przyjęcie pomocy oznaczałoby przyznanie
się do słabości), "sam sobie poradzę", "inni mnie nie
rozumieją ", "u mnie było zupełnie inaczej", "mnie ta terapia
nie pomoże"....
Można tylko przy pomocy innych ludzi znających
problem dostrzec czy moje picie jest ryzykowne,
szkodliwe a może to uzależnienie.
Marianna Sacewicz
Gminna Komisja d/s Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

Sprawozdanie Zespołu Interdyscyplinarnego

Podczas czwartej sesji Rady Gminy Aleksandra Czubla
z GOPS przedstawiła sprawozdanie z pracy Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie od lipca ub. roku do stycznia br. W tym okresie
wpłynęło do zespołu 35 zgłoszeń. Wynika z nich, że w niektórych rodzinach dzieją się dramaty wymagające
zdecydowanej interwencji. Po sprawdzeniu przez
pracowników socjalnych oraz dzielnicowych sytuacji
rodzinnej, powołano 9 grup roboczych w ramach procedury
Niebieskie Karty oraz 3 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego. Dwadzieścia siedem rozpatrywanych
spraw dotyczyło podejrzenia stosowania przemocy ze strony
mężów wobec żon (choć zgłoszenia to tylko wierzchołek góry
lodowej). Cztery sprawy dotyczyły podejrzenia stosowania
przemocy synów wobec matek. Jeden przypadek dotyczył
podejrzenia stosowania przemocy ze strony syna w stosunku
do ojca. Dwie sprawy dotyczyły podejrzenia stosowania

przemocy ojców wobec córek. Jeden przypadek dotyczył
podejrzenia stosowania przemocy przez córkę wobec matki.
Pracownicy socjalni GOPS założyli cztery Niebieskie Karty.
Pozostałe wpłynęły z Komendy Miejskiej Policji w Białej
Podlaskiej. Z poczynionych obserwacji wynika, że występuje
wysokie zjawisko stosowania przemocy ze strony mężów
wobec żon. Wiele kobiet zgłasza się do pracowników
socjalnych z prośbą o pomoc. Można zaobserwować
również, że w wielu rodzinach występują skomplikowane
sytuacje konfliktowe. Procedura Niebieskiej Karty
wykorzystywana jest do rozstrzygania spraw majątkowych
i rozwodowych. Zasadne jest zatem niepodejmowanie
dalszych działań w tym zakresie i zamykanie procedury.
Wskazana jest też dalsza współpraca pomiędzy instytucjami
w celu zminimalizowania zjawiska przemocy w rodzinach
gminy Biała Podlaska, informowanie rodzin o możliwościach
wsparcia oraz ich monitorowanie. (a)
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Podczas bardzo udanego koncertu "Za kolędę
dziękujemy", zorganizowanego 15 stycznia w sali
konferencyjnej budynku przy ul. Brzeskiej 41, obok
wykonawców z Bialskiego Centrum Kultury i GOK
w Sarnakach pokazało się troje uczniów z Grabanowa.
Ola Chalimoniuk, Ola Bartoszek i Adam Piekarski
wystąpili z kolędami i oryginalnymi rekwizytami. - Nie był to
ich przypadkowy występ, choć pierwszy z repertuarem
kolędowym – mówi Krzysztof Olesiejuk, instruktor grupy
wokalnej Brevis, zarazem nauczyciel w Szkole
Podstawowej w Grabanowie.
- Wcześniej dostrzegłem ich nieprzeciętne walory głosowe
i byłem organizatorem licznych koncertów z ich udziałem.
O. Bartoszek przeniosła się wprawdzie do gimnazjum, ale
trio nadal ze mną współpracuje. Chcieliśmy tym występem
przypomnieć się szerokiej publiczności i to się udało. Mam
nadzieję, że uczniowie z Grabanowa zaśpiewają na
niejednej imprezie gminnej - dodaje K. Olesiejuk,
współpracujący m.in. z uczniami z Cicibora Dużego. Jego
nietuzinkowe pomysły sprawdzają się na wielu imprezach.

Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym
Niewiele jest w szkole uroczystości, które cieszą się takim
powodzeniem, jak Dzień Babci i Dzień Dziadka.
21 stycznia br. szkołę w Ortelu Książęcym mieli okazję

przedstawienia i tańce były uzupełnieniem upominków, które
wnuki własnoręcznie wykonały i wręczyły ukochanym
babuniom i dziadziom. Święto Dziadków organizowane co

odwiedzić seniorzy rodzin. Licznie przybyli na zaproszenia
swych wnucząt, by spędzić miło czas przy kawie
i słodyczach, a także obejrzeć popisy dzieci. Specjalnie
przygotowane na tę okazję występy - wiersze, piosenki,

roku w szkole to także okazja do sąsiedzkich spotkań
i rozmów, a także doskonały przykład integracji szkoły ze
środowiskiem. (a)

Sześcioro dzieci ze szkoły
podstawowej w Woskrzenicach
Dużych zdecydowało się
uczestniczyć we wspólnej
zabawie, zorganizowanej na
czas ferii w miejscowej filii
biblioteki gminnej. Przez dwa
tygodnie od godz. 10 do 13
odbywały się tam skrzydlate
zajęcia plastyczne, które
angażowały i dawały możliwość
zdobycia nowych umiejętności.
Szczególną frajdę sprawiło
dzieciom przygotowanie
filcowego aniołka, którego

można było podarować mamie oraz walentynkowej kartki.
Zajęcia w bibliotece dowiodły, że nawet bez śniegu i sanek
można miło spędzić czas. (a)
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Skrzydlate ferie w placówkach kultury

Pomysł zamiany ferii z zabawowych na twórczomanualnie okazał się trafiony. O śniegu i sankach można było
przecież tylko pomarzyć – uważa Jadwiga Trocewicz,
instruktor klubu kultury w Perkowicach. Zamiast rozmyślać
o białym szaleństwie rówieśników spędzających ferie na
zimowiskach w górach, dzieci uruchomiły wyobraźnię na

z masy solnej i aniołów, choć te wymagały szczególnego
zaangażowania. Najpierw montowały druciane stelaże na
podobieństwo anioła, potem moczyły płótno w specjalnej
masie i na koniec formowały uformować wymarzoną postać.
Co nie udało się za pierwszym razem, można było poprawić.
W zajęciach klubowych uczestniczyło 12 dzieci. Na ich

twórcze działania. To się opłaciło. Każdy dzień w klubie był
bardzo pracowity, owocujący nietuzinkowymi pracami.
Znamienne, że starsi pomagali młodszym, aby ich wyklejanki
czy maskotki nie wypadły gorzej. Zajęcia plastyczne ze
skrzydłami w tytule przyniosły miłe efekty. Dzieci bawiły się
przy tworzeniu witraży i kolorowych ptaków z włóczki, sówek

twarzach widać było radość, że same potrafią coś zdziałać,
zmontować, skleić, pomalować. Bal przebierańców
połączony ze słodką Walentynką, czyli pałaszowaniem
przygotowanych wcześniej pyszności zakończyły
dwutygodniową labę wolną od trosk. Na następną przyjdzie
czekać cztery miesiące. (g)

Skrzydlate ferie w klubie kultury w Styrzyńcu oznaczały
niesamowite spotkania z tymi, co potrafią latać lub interesują
się nimi. Do każdego dnia przypisana została inna skrzydlata
postać, którą uczestnicy wykonywali różnymi technikami.
Powstały między innymi przecudne motyle metodą quilingu,
anioły, ptaki z włóczki, smoko- ptaki metodą powertex. Były to

również doskonałe lekcje biologii, historii czy fizyki. Nie
zabrakło spotkania z ciekawymi ludźmi. Klub w Styrzyńcu
odwiedzili: znany i ceniony ornitolog i ekolog z Białej
Podlaskiej Jarosław Mydlak oraz Tomek Gustyn,

gimnazjalista, absolwent Szkoły Podstawowej i mieszkaniec
Styrzyńca, opowiadający o swojej ornitologicznej pasji.
Przy okazji spotkania dzieci zobaczyły diaporamę o sowach
i obejrzały kolekcję piór ptasich. Najbardziej zainteresowała
je sowa śnieżna, a w szczególności jej głos. Po spotkaniu
podziwiały miejscowego puszczyka. Drugi czwartek ferii
upłynął pod znakiem pączkowej uczty. Wszystkim zajęciom
towarzyszyła wspaniała atmosfera, wzajemna pomoc
i życzliwość. (a)
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Tegoroczna akcja Zima ze skrzydłami w świetlicy GOK
w Dokudowie miała głównie rozwijać zdolności plastyczne
uczestników. Na zajęciach organizowanych od poniedziałku

i czarownice. Urozmaiceniem prac plastycznych były gry
i zabawy świetlicowe. Jak zapewnia organizatorka zajęć
Anna Bandzerewicz, humory dopisywały, a uczestnicy

do piątku zjawiała się grupa około 20 osób. W trakcie spotkań
dzieci wykonywały z: papieru, sznurka, tasiemki, koralików
i brzozowych gałązek barwne motyle, sówki, aniołki, smoki

ujawniali zapał do eksperymentów. Nawet z kolorowych
ścinków materiałów dało się stworzyć zaskakujące
wyglądem przedmioty. Na finał ferii stały się one obiektami
ciekawej wystawy. Nie obyło się bez balu przebierańców na
finał karnawału. (g)

Przez osiem dni lutego pomieszczenia pracowni tkackiej
w Hrudzie tętniły życiem. W zajęciach plastycznych
tegorocznej akcji zimowego wypoczynku uczestniczyło

wykonanych techniką orgiami, konkursów i zabaw
teatralnych m.in. ze smokiem i czarownicą. Oprócz nowych
umiejętności plastycznych, uczestnicy zajęć zaprzyjaźnili się

15 dzieci. Z pomocą różnych surowców wykonywały one:
ptaszki z włóczki, witrażowe motyle, sowy z filcu, aniołki
i ptaki z ciasta (zjadane później z apetytem). Nie zabrakło
akcentów świetlicowych w postaci zabaw ze smokiem
i smoczego turnieju bilardowego, wyścigów samolocików

z kuchnią. Pieczenie faworków i ciastek pod dyktando
doświadczonych instruktorek miało swój urok. Okazało się,
że nawet chłopcy mogą sprawić się nie gorzej od koleżanek.
(g)

Trening czyni mistrza. Pod takim hasłem przebiegały
tegoroczne feryjne warsztaty taneczne zespołów Gminnego
Ośrodka Kultury: Figiel i Macierzanka. Obie grupy pracowały
solidnie nad nowymi układami, a także doskonaliły technikę
tańca. Treningi odbywały się niemal codziennie, aby
wykorzystać czas wolny od szkoły na przygotowanie
zespołów do udziału w turniejach i festiwalach, jakie czekają
ich w bieżącym roku. Miejmy nadzieję, że pot wylany podczas
treningów zaowocuje świetną formą i tancerze oby grup
znowu będą błyszczeć na scenie. (a)
Adres redakcji: Urząd Gminy Biała Podlaska ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska. Redaguje Kolegium Redakcyjne
w składzie: Wiesław Panasiuk, Grażyna Majewska, Rafał Walczuk, Bożenna Pawlina-Maksymiuk, Dariusz Plażuk.
Odpowiedzialny za wydanie: Istvan Grabowski. Korekta - Kolegium Redakcyjne. Wydawca: Urząd Gminy tel. 83 343-49-50.
Druk A - Tronic, 21-500 Biała Podlaska, ul. Ks. Wilskiego Ciborowicza 7, tel. 83 344-37-66.

Skrzydlate ferie w placówkach kultury

Klub kultury w Worońcu od lat słynął z inicjatyw
plastycznych, wpływających dopingująco na wyobraźnię
dzieci i młodzieży. Pomysł "Skrzydlatych ferii" okazał się
doskonałym uzupełnieniem wcześniejszych inicjatyw

karmniki dla ptaków z plastikowych butelek, smoki
z recyklingu, walentynkowe serduszka, latawce, a nawet
aniołki z krepiny gotowe ulecieć w przestworza. W ciągu
dwóch tygodni zebrało się ich tak dużo, że dałoby się nimi

klubowych. Jak zapewnia instruktor Teresa Więckowska,
chętnych do udziału w codziennych zajęciach nie
brakowało. Dzieci z godnym podziwu zapałem wykonywały:
ptaki z włóczki, sowy z papieru, witraże w kształcie motyli,

obdzielić niejedno przedszkole. Największą frajdę wywołał
finałowy bal przebierańców. Nie zabrakło ani inwencji, ani
zapału do wspólnej zabawy. (g)

Ferie zimowe w klubie kultury i bibliotece w Sitniku minęły
bardzo ciekawie i gwarnie. W organizowanych zajęciach
uczestniczyła trzydziestka dzieci od 5 do 12 lat. "Skrzydlate
ferie" rozpoczął cykl "wróbelka Ćwirka". Dzieci stworzyły
barwne ptaki z kolorowych nici. Potem na zajęciach pojawiły
się witrażowe motyle, zdobiące klubowe okna. Dzieci
nauczyły się też wprawnie posługiwać się igłą do szycia, co
pomogło im uszyć różnobarwne sowy – poduszeczki. Sporo
czasu pochłonęła praca przy wykonaniu aniołków z masy
solnej. Trzeba było zrobić ciasto, uformować aniołka, po
czym go upiec i dopiero pomalować. Zrobiło się kolorowo
i pomimo chłodu za oknem, można było poczuć pierwszy
oddech wiosny. Świetną zabawą okazało się tworzenie
papierowych smoków. Przy ich wykonywaniu należało
wykazać się sprawnością i sprytem, zwłaszcza przy
formowaniu oczu i nosa z włóczki. W chwilach wytchnienia
maluchy słuchały opowieści o smokach, ptaszkach
i motylach. Skrzydlate ferie zakończyły Walentynki, wszak
miłość też uskrzydla. W sitnickim klubie nie zapomniano
o dorosłych, którzy bawili się 7 lutego na balu

karnawałowym. Pyszne potrawy - nieodłączny element balu
przygotowali członkowie zespołu śpiewaczego
Sitniczanki.(a).

