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W NAJNOWSZYM NUMERZE

WAŻNE TELEFONY
Kierownictwo Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej

Sekretariat Starosty Bialskiego                83 35 11 395

Sekretariat Wicestarosty Bialskiego                  83 35 11 393

•	 Wydział Architektury i Budownictwa              83 35 11 328

•	O/Z w Międzyrzecu Podlaskim  83 35 11 386

•	O/Z w Terespolu    83 3511383

•	 Wydział Finansowy    83 35 11 396

•	 Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 83 35 11 397

•	O/Z w Międzyrzecu Podlaskim  83 35 11 387
•	O/Z w Terespolu   83 35 11 382

•	 Wydział Komunikacji
•	 Rejestracja pojazdów   83 35 11 317
•	 Wydawanie praw jazdy   83 35 11 314
•	 Organizacja ruchu drogowego  83 35 11 321
•	 O/Z w Międzyrzecu Podlaskim  8335 11 384

•	 Wydział Rolnictwa i Środowiska  83 35 11 343

•	 Wydział Organizacyjno-Administracyjny 83 35 11 391

•	 Wydział Spraw Społecznych   83 35 11 339

•	 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 
    telefon alarmowy    83 34 35 297

•	 Powiatowy Rzecznik Konsumentów  83 35 11 367

•	 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  
      83 34 35 899

•	 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 83 34 32 982

•	 Zarząd Dróg Powiatowych   83 34 31 909

•	 Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej   
      83 34 16 500

•	 Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej   
      83 34 48 112

•	 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  
w Białej Podlaskiej    83 34 47 200

•	 Powiatowy Inspektorat Weterynarii  83 34 32 041

•	 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna   
w Białej Podlaskiej    83 34 44 160

•	 Szpital Powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim 83 371 20 01

•	 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
                  83 341 64 60
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SAMORZĄD
24 maja w  sali konferencyjnej Filii 
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Lubelskiego w Białej Podlaskiej 
przy ul. Warszawskiej odbyła się 46. 
sesja Rady Powiatu.

Przed rozpoczęciem obrad radni minutą 
ciszy uczcili pamięć zmarłego w maju 
Jana Bajkowskiego, wieloletniego wice-
starosty bialskiego, który funkcję tę pełnił 
do 2016 roku oraz radcy prawnego An-
drzeja Janigi. Śmierć Jana Bajkowskiego 
oznacza wygaśnięcie jego mandatu rad- jego mandatu rad-
nego powiatu. W związku z tym na jego 
miejsce, zgodnie z postanowieniem Ko-
misarza Wyborczego w Białej Podlaskiej, 
wstąpił Jan Kurowski, który podczas ma-
jowej sesji złożył uroczyste ślubowanie. 

Informacja o stanie bezpieczeństwa 
sanitarnego powiatu 

Rada Powiatu rozpatrzyła roczną infor-
mację o stanie bezpieczeństwa sanitar-
nego powiatu. Wcześniej została ona 
pozytywnie rozpatrzona przez Komisję 
Bezpieczeństwa i Porządku Publiczne-
go. Raport zawiera dane na temat m.in. 
sytuacji epidemiologicznej w powiecie, 
która została oceniona jako zadowala-
jąca. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epide-
miologiczna w Białej Podlaskiej w ciągu 
2017 roku odnotowała 5050 zachoro-
wań na choroby zakaźne, z których 8 za-
kończyło się śmiercią. Zarejestrowano 
spadek zachorowań m.in. na boreliozę, 
różę, czy zapalenia żołądkowo-jelitowe, 
a wzrost zachorowań na ospę wietrzną 
i salmonellozę. Stacja monitoruje reali-
zację obowiązkowych szczepień ochron-
nych. W 2017 roku na terenie powiatu 
bialskiego wystąpił spadek wykonaw-
stwa szczepień np.: o 0,3% w przypadku 
szczepień p/gruźlicy na oddziale nowo-
rodkowym, o 17,4% szczepienie podsta-
wowe p/WZW typu B w pierwszym roku 
życia, o 3,8% szczepienie podstawowe 
p/błonicy, tężcowi, krztuścowi w pierw-
szym roku życia. W informacji przedsta-
wionej Radzie znalazły się także m.in. 
dane dotyczące jakości wody przezna-
czonej do spożycia oraz ciepłej wody, czy 
stanu sanitarnego obiektów użyteczno-
ści publicznej. 

O współpracy z organizacjami poza-
rządowymi 

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła 
uchwałę w sprawie przyjęcia sprawoz-
dania z realizacji „Programu współpra-
cy Powiatu Bialskiego z organizacjami 
pozarządowymi i  innymi podmiotami 
działającymi w sferze pożytku publicz-
nego na rok 2017”. Wśród nich znajdują 
się podmioty realizujące m.in. zadania 
w zakresie organizacji współzawodnic-

twa sportowego dzieci i młodzieży szkol-
nej; udzielania poradnictwa rodzinom 
dzieci i młodzieży z niepełnosprawno-
ścią intelektualną; organizowanie i pro-
wadzenie placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych, czy udzielania na obszarze 
powiatu bialskiego nieodpłatnej pomocy 
prawnej. Projekt uchwały otrzymał pozy-
tywną opinię Komisji Spraw Społecznych 
oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu 
i Turystyki. 

Określono regulamin przyznawania 
stypendium starosty bialskiego dla 

najlepszego maturzysty
Większością głosów radni podjęli uchwa-
łę w sprawie regulaminu określającego 
zasady przyznawania stypendium Staro-
sty Bialskiego najlepszym maturzystom 
ze szkół ponadpodstawowych prowadzo-
nych przez Powiat Bialski, zw. Najlepszy 
Maturzysta Powiatu Bialskiego. Zgodnie 
z  regulaminem stypendium Starosty 
Bialskiego może otrzymać jeden, najlep-
szy w danym roku szkolnym maturzysta 
z każdego typu szkoły; w przypadku 
zespołu szkół - z każdej szkoły wcho-
dzącej w skład zespołu. Kandydata do 

stypendium ma przedstawić dyrektor 
danej szkoły, biorąc pod uwagę najwyż-
szy wynik uzyskany z wszystkich obo-
wiązkowych przedmiotów na egzaminie 
maturalnym, tj. w części ustnej z języka 
polskiego i języka obcego nowożytnego 
oraz w części pisemnej z języka polskie-
go, języka obcego nowożytnego i mate-
matyki (średnia arytmetyczna wartości 
procentowych uzyskanych z poszcze-
gólnych przedmiotów). Minimalny wynik, 
uprawniający do otrzymania stypendium 
wynosi 80%. Stypendium ma charakter 
motywacyjny, wynosi 2.000 zł i wypłaca-
ne jest jednorazowo. 
Rada Powiatu przyjęła również uchwa-
ły w sprawie ustalenia trybu udzielania 
i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości ich pobrania i wy-
korzystywania przez niepubliczne szkoły, 
ośrodki i placówki oświatowe, która zo-
stała ona podjęta jednogłośnie, a także 
w sprawie zmian w budżecie powiatu 
bialskiego na 2018 rok oraz w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej powiatu bialskiego 
na lata 2018 – 2025.
Tekst: Katarzyna Chorąży, Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: 

Grzegorz Panasiuk

XLVI sesja Rady Powiatu
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Umowa na rozbudowę dróg podpisana
22 maja została podpisana umowa na roboty związane z Rozbudową drogi powiatowej Nr 1036L Biała Podlaska (ul. Francuska) 
– Rokitno – Błonie odcinek Grabanów – Rokitno od km 2+677 do km 16+427 długości 13,750 km w ramach projektu partnerskie-
go pn. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę 
i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów 
rozwoju obejmującego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, 
Oś Priorytetowa 8: Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8.2. Lokalny układ transportowy.

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi 
powiatowej Nr 1036L na odcinku Biała 
Podlaska – Rokitno od granicy miasta (rz. 
Klukówka) do końca miejscowości Rokit-
no dł. 13,750 km.
W ramach robót wykonane zostanie: po-
szerzenie istniejącej nawierzchni do 6,0 
m; budowę kładki dla pieszych na cieku 
Klukówka w m. Grabanów; budowę ron-
da na skrzyżowaniu dróg powiatowych 
Nr 1036L i 1035L w m. Rokitno; budowę 
chodnika przez   miejscowości Graba-
nów i Rokitno; budowę i remont zatok 
autobusowych; przebudowę i remont 
przepustów pod koroną drogi; budowę 
i przebudowę zjazdów.
C a ł k o w i t a  w a r t o ś ć  i n w e s t y c j i  t o 
16.158.869,58 zł, w tym dofinansowanie 
z RPO wynosi 11.610.560,40 zł, a wkład 
własny powiatu bialskiego 4.548.309,18 
zł z czego 50% stanowi udział finansowy 
gminy Biała Podlaska i Rokitno propor-
cjonalnie do długości drogi zlokalizowa-
nej na terenie danej gminy.
Zadanie realizowane będzie w ciągu 

dwóch lat, a koniec robót według har-
monogramu zaplanowano na 20 listopa-
da 2019 r. 
Wykonawcą robót drogowych wyłonio-
nym w wyniku przetargu nieograniczo-

nego zostało Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych Spółka Akcyjna Biała Podla-
ska, a funkcję inspektora nadzoru inwe-
storskiego pełni DARFIK Firma Projekto-
wo – Usługowa Dariusz Zbieć.
Materiał: Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej

IV Edycja Rankingu 2018 to ponad 200 
gmin i miast z całego kraju. Gmina 
Wisznice została wyróżniona jako jedy-
na gmina z województwa lubelskiego. 
W kategorii „gminy wiejskie” zajęła 8 
miejsce w kraju. 

Podobnie jak w poprzedniej edycji „Pe-
reł Samorządu” przyglądano się w jaki 
sposób gminy zapewniają jakość zarzą-
dzania, jakość usług publicznych, jakość 
przestrzeni oraz kapitału społecznego. 
Wybierając najlepszych włodarzy kapituła 
opierała się na przedstawionych w ankie-
tach informacjach dotyczących wielu sfer 
ich własnej działalności oraz kierowanych 
przez nich gmin.
Gmina Wisznice znalazła się w dziesiątce 
najlepszych gmin wiejskich. – Jesteśmy 
dumni z takiego wyróżnienia, to zasługa 
wszystkich pracujących w Urzędzie Gmi-
ny – mówił Piotr Dragan, wójt gminy 
Wisznice, który 17 maja w Gdyni na in-
auguracji rankingu odebrał także wyróż-
nienie w kategorii „najlepszy włodarz” 
gminy wiejskiej, plasując się na 6 miejscu 
w kraju.
W kapitule tegorocznego rankingu zna-
leźli się: Marta Gadomska-Byrska (sze-
fowa działu dodatki poradnicze i wy-

dawnictwa specjalne Dziennika Gazety 
Prawnej oraz redaktor naczelna Tygo-
dnika Gazeta Prawna), prof. Hanna Go-
dlewska-Majkowska (prorektor w Szkole 
Głównej Handlowej w Warszawie, inicja-
torka i kierownik zespołu organizującego 
badanie atrakcyjności inwestycyjnej JST 
oraz rankingu „Gmina na 5!”), Zofia Jóź-

wiak (redaktor prowadząca dodatek „Sa-
morząd i administracja” Dziennika Gazety 
Prawnej), dr Aleksander Nelicki (ekspert 
w zakresie samorządu terytorialnego) 
oraz Mariola Wytrykus (menedżer w ze-
spole ds. sektora publicznego, innowacji 
i zachęt inwestycyjnych Deloitte).

Materiał: UG w Wisznicach 

Gmina Wisznice wyróżniona
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Wizyta przygotowawcza projektu „COOL-tural games”
„COOL-tural games” to tytuł projektu 
realizowanego od maja do paździer-
nika 2018 roku przez Europejskie Cen-
trum Kształcenia i Wychowania OHP 
w Roskoszy w partnerstwie z organi-
zacjami z Francji i Białorusi w ramach 
programu Erasmus +.

Jednym z ważnych elementów projektu 
była wizyta przygotowawcza liderów grup 
z Polski, Białorusi i Francji, która odbyła się 
w dniach 28-29.05.2018r. w ECKiW OHP 
w Roskoszy. Dzięki spotkaniu organizacje 
partnerskie miały okazję do przeanalizo-
wania wszystkich aspektów związanych 
z przygotowaniem mobilności edukacyj-
nej młodzieży, która odbędzie się od 25 
czerwca do 4 lipca w Centrum w Roskoszy. 

Liderzy wraz z koordynatorem projektu 
i Dyrektorem ECKiW omówili wszelkie 
kwestie merytoryczne związane z dzia-
łaniami projektowymi, a także szczegóły 
dotyczące organizacji, finansów i związa-
ne z zapewnieniem ochrony i bezpieczeń-
stwa młodzieży. Przedstawiciele organiza-
cji partnerskich mieli okazję spotkać się 
z uczestnikami projektu grupy polskiej, 
zwiedzili także Internat w Białej Podlaskiej 
i zapoznali się z działalnością Centrum 
w zakresie współpracy międzynarodowej.
Głównym celem projektu jest szukanie 
sposobów ochrony i promocji dziedzictwa 
kulturowego, promowanie różnorodności 
kulturowej krajów europejskich i dialogu 
międzykulturowego, inspirowanie lokal-
nych społeczności do zainteresowania 

się europejskim dziedzictwem kulturo-
wym. W ramach realizowanego projektu 
młodzież wspólnie zastanowi się nad for-
mami ochrony i promocji europejskiego 
dziedzictwa kulturowego, zaproponuje 
wykorzystanie gry miejskiej, jako alterna-
tywę tradycyjnego poznawania i pogłę-
biania wiedzy o europejskim dziedzictwie 
kulturowym. Uczestnicy przygotują także 
i zaprezentują w różnych formach ele-
menty dziedzictwa kulturowego swoich 
krajów. Młodzież na zakończenie mobil-
ności opracuje, przygotuje i poprowadzi 
grę miejską wykorzystując zdobytą wie-
dzę oraz upowszechniając wybrane ele-
menty dziedzictwa kulturowego swoich 
krajów.

Materiał: ECKiW w Roskoszy 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Pod-
laskiej pełni funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Reha-
bilitacyjno - Opiekuńczego w ramach Programu kompleksowego 
wsparcia rodzin „ZA ŻYCIEM” na mocy podpisanego porozumienia 
powiatu bialskiego z dnia 1 grudnia 2017 r. między Ministerstwem 
Edukacji Narodowej i powiatem.

W ramach programu są realizowane dodatkowe zajęcia wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia specjalistyczne dla dzieci obję-
tych wczesnym wspomaganiem rozwoju w powiecie bialskim.
Celem działania programu jest zapewnienie dziecku niepełnospraw-
nemu i jego rodzinie dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa 
poprzez udzielenie interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki.
Program skierowany jest dla dzieci objętych zajęciami wczesnego wspo-
magania rozwoju dziecka od urodzenia do podjęcia nauki w szkole, ze 
szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.
Zajęcia realizowane są w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Białej Podlaskiej oraz w Filii w Międzyrzecu Podlaskim i Tere-
spolu.
Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r.

Materiał: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej

Program wsparcia  
rodzin „Za Życiem”

W ramach programu będą realizowane dodatkowe zajęcia wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia specjalistyczne dla dzieci objętych 

wczesnym wspomaganiem rozwoju  w Powiecie Bialskim. 

Otoczymy pomocą dzieci od urodzenia do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

Rodzicu:

 Kontakt bezpośredni lub telefoniczny:

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej ul. Warszawska 12c, tel. 83 3433123
Filia w Międzyrzecu Podlaskim ul. Czysta 11, tel.691 419 531

Filia w Terespolu ul. Wojska Polskiego 88, tel. 83 375 23 44

Powiatowa Poradnia Psychologiczno 

– Pedagogiczna w Białej Podlaskiej  

wraz z Filiami w Międzyrzecu Podla-

skim i Terespolu pełni funkcję Wiodą-

cego Ośrodka Koordynacyjno-Reha-

bilitacyjno-Opiekuńczego w ramach 

Programu Rządowego „ZA ŻYCIEM”.

jeżeli Twoje dziecko uczęszcza na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju, 

skorzystaj z możliwości dodatkowych bezpłatnych zajęć ze specjalistami

jeżeli Twoje dziecko realizuje już zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju 

w innej placówce, może równolegle korzystać z terapii i wsparcia w naszej poradni

oferujemy w zależności od potrzeb dziecka do 5 godzin tygodniowo

ze specjalistami (psycholog, logopeda, terapeuta SI oraz usługi fizjoterapeuty)

projekt realizowany jest od 01.01.2018 do 31.12.2021 roku

DROGI RODZICU!
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Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów Ewa Tymoszuk przyj-
muje interesantów w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bia-
łej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 41 codziennie w godzinach 
pracy urzędu. Z Rzecznikiem można kontaktować się telefo-
nicznie, dzwoniąc pod numer: 83 35 11 367
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XX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP 
5 czerwca na stadionie sportowym 
w  Łomazach młodzi strażacy z  po-
wiatu bialskiego spotkali się na XX 
Powiatowych Zawodach Sportowo-
-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych rozgrywanych według 
międzynarodowego regulaminu CTiF.

Organizatorami zawodów byli Zarząd 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP i Ko-
menda Miejska PSP w Białej Podlaskiej, 
a gospodarzem gmina Łomazy. Uroczy-
stego otwarcia zawodów dokonali wójt 
gminy i  prezes Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Łomazach Jerzy Czyżewski 
oraz komendant miejski Państwowej 
Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej bryg. 
Artur Tomczuk .  Nad prawidłowym 
przebiegiem zawodów czuwała Komisja 
Sędziowska pod przewodnictwem kpt. 
Grzegorza Tymoszuka.
Do zawodów przystąpiło 17 Młodzieżo-

wych Drużyn Pożarniczych - chłopię-
cych i 9 dziewczęcych. Młodzi strażacy 
rywalizowali ze sobą w dwóch konku-
rencjach. Pierwszą były ćwiczenia bojo-
we, w trakcie których trzeba było m.in. 
rozwinąć linię gaśniczą, pokonać tunel 
i kładkę, napełnić zbiornik wodą oraz 
ułożyć sprzęt i zawiązać węzły. Drugą 
konkurencją był bieg sztafetowy 400 m 
z przeszkodami, w trakcie którego nale-
żało m.in. pokonać ścianę-drabinę, prze-
nieść gaśnicę, rozwinąć linię wężową 
i połączyć ją z prądownicą. 
Laureatami XX powiatowych zawodów 
zostali:
Grupa dziewcząt:1 miejsce - MDP Choty-
łów z wynikiem 1.034,80 pkt.; 2 miejsce - 
MDP Krzewica z wynikiem 1.031,40 pkt.; 
3 miejsce - MDP Drelów SP z wynikiem 
1.012,40 pkt.
Grupa chłopców:1 miejsce - MDP Drelów 
Gimnazjum z wynikiem 1.020,30 pkt.; 

2 miejsce - MDP Łomazy z wynikiem 
1.014,50 pkt.; 3 miejsce - MDP Swory SP 
z wynikiem 1.009,80 pkt. Laureaci pierw-
szych miejsc reprezentować będą powiat 
bialski na zawodach wojewódzkich, które 
odbędą się 20 czerwca w Parczewie.
Dla zwycięzców pierwszych 3 miejsc 
zostały wręczone puchary, dyplomy, na-
grody indywidualne, których fundatora-
mi byli: starosta bialski Mariusz Filipiuk, 
komendant miejski PSP, Zarząd Powia-
towy Związku OSP RP, oraz wójt gminy 
Łomazy. Wszystkie startujące drużyny 
otrzymały dyplomy i upominki za udział, 
a opiekunowie podziękowania za przy-
gotowanie młodzieży do startu w zawo-
dach. Nagrodzono również najmłodszych 
zawodników, którymi byli Emilia Pana-
siuk z MDP Lubenka i Michał Grochow-
ski z MDP Swory SP. Upominki ufundo-
wał Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Białej Podlaskiej.

Materiał Bożena Krzyżanowska
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23 maja w ramach Dni Otwartych Ze-
społu Szkół im. A. Naruszewicza w Ja-
nowie Podlaskim w  Stadninie Koni 
Janów Podlaski odbyły się pokazy 
umiejętności janowskich uczniów. 

Pokazy obserwowali uczniowie uczący 
się w gimnazjach w Zalesiu, Ciciborze 
Dużym, Sworach, Sarnakach, Konstanty-
nowie, Kobylanach i Janowie Podlaskim 
oraz zainteresowani gimnazjaliści wraz 
z rodzicami z innych miejscowości. Na 
pokazy przybyli również prezes Stadniny 
Koni Janów Podlaski Grzegorz Czochań-
ski, z-ca komendanta Placówki Straży Gra-
nicznej w Janowie Podlaskim kpt. Marcin 
Niedziela wraz z funkcjonariuszami, z-ca 
komendanta Miejskiej Policji w Białej 
Podlaskiej mł. insp. Andrzej Antoniew-
ski wraz z funkcjonariuszami. Wszystkich 
zebranych powitał dyrektor Zespołu Szkół 
Jarosław Dubisz. 
Swoje umiejętności przed publicznością 
zaprezentowali uczniowie licealnych klas 
mundurowych – straży granicznej i policji 
oraz młodzież z klas Technikum kształcą-
cego w zawodzie technik hodowca koni. 
Zebrani w hali ujeżdżalni obejrzeli pokaz 
taekwon-do Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „Hwa- Rang” w  roli głównej 
z brązową medalistką Mistrzostw Świata 
w Dublinie, reprezentantką Polski, absol-
wentką Zespołu Szkół Aleksandrą Sa-
charczuk oraz absolwentem Gimnazjum 
w Janowie Podlaskim i zarazem uczniem 
I klasy liceum w Zespole Szkół Szymo-
nem Rusinkiem. Taekwondziści wraz 
z instruktorem Dawidem Smolbikiem 
zaprezentowali również najwyższy układ 
uczniowski Choong-moo. Uczniowie 
z klas mundurowych przedstawili pokaz 
synchroniczny samoobrony z elementa-
mi akrobatycznymi i pokaz z technikami 
przymusu bezpośredniego. W pokazie 
wystąpiło troje Mistrzów Polski Juniorów: 
Aleksandra Sacharczuk, Michał Balak 
i Mateusz Paśnik. Podopieczni Dawida 
Smolbika przedstawili również finało-
wą scenę prezentowaną przez naszych 
uczniów w  9. edycji programu „Mam 
Talent”. Publiczność obejrzała też układ 
gimnastyczny w wykonaniu Małgorzaty 
Kierczuk, Róży Wieczorkiewicz, Karoli-
ny Sawczuk i Łukasza Koźluka oraz po-
kaz piramid. Oba pokazy przygotowała 
młodzież pod kierunkiem nauczycielki 
wychowania-fizycznego Renaty Nowic-
kiej.
Uczniowie technikum zaprezentowali 
pokaz konia w ręku, pokaz umiejętności 
jeździeckich w skokach przez przeszkody 
i ujeżdżeniu. Konia – klacz „Tacjanę” zapre-
zentował absolwent technikum, obecnie 
pracownik stadniny Mateusz Tokarski. 
W skokach przez przeszkody zaprezen-

towała się para jeździecka – Łukasz Ku-
zawiński, uczeń klasy trzeciej i ogier 
półkrwi angloarabskiej o imieniu „Kadryl”. 
Następnie swoje umiejętności jeździeckie 
zaprezentowała amazonka z klasy pierw-
szej Róża Wieczorkiewicz na wałachu 
„Adagio”. Młodzież do pokazu przygoto-
wała instruktorka jazdy konnej, nauczy-
cielka zawodu w Zespole Szkół Justyna 
Żebrowska.
W pokazie specjalnym wystąpiła pracow-
nica Stadniny Koni, instruktorka jazdy 
konnej Agnieszka Kolek – Kowieska, 
która zaprezentowała elementy ujeżdże-
nia na koniu angloarabskim „Emark”. Jej 
pokaz komentował koniuszy stadniny Ar-
tur Bieńkowski. 
W przerwach pomiędzy poszczególnymi 
częściami pokazu wystąpiła uczennica 
I klasy technikum Julita Delegacz, któ-

ra zaśpiewała „The Climb” Miley Cyrus, 
utwór Maisy Stelli pod tytułem „Spint 
Riding Free” oraz singiel Marka Ronso-
ona „Valerie”.
Dalsza część pokazów odbyła się poza 
halą. Zebrani obserwowali pokaz musz-
try paradnej w wykonaniu uczniów klas 
mundurowych. Pokaz przygotowała 
młodzież pod kierunkiem nauczycieli 
straży granicznej oraz policji – funkcjo-
nariusza Straży Granicznej st. chor. Woj-
ciecha Matwiejczuka oraz funkcjona-
riusza policji st. sierż. Pawła Daniluka. 
Gimnazjaliści mogli również zobaczyć 
wystawę sprzętu rolniczego, straży gra-
nicznej oraz policji. Chętne osoby wzięły 
udział w jeździe sprawnościowej ciągni-
kiem, zwiedziły stadninę. Na wszystkich 
czekał ciepły poczęstunek.

Materiał: ZS w Janowie Podlaskim

Pokazy umiejętności uczniów z Janowa
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Zawodowy strzał w 10! w Zespole Szkół  
Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim

29 maja w Zespole Szkół Technicznych 
im. Unitów Podlaskich w Międzyrze-
cu Podlaskim odbyła się powiatowa 
uroczystość promująca szkolnictwo 
zawodowe pod hasłem ,,Zawodowy 
strzał w 10! ‘’

Podczas uroczystości obecni byli: Lubel-
ski Kurator Oświaty Teresa Misiuk, wi-
cestarosta bialski Janusz Skólimowski, 
kierownik Delegatury lubelskiego Kura-
torium Oświaty w Białej Podlaskiej Mał-
gorzata Kiec, dyrektor Wydziału Spraw 
Społecznych Starostwa Powiatowego 
w Białej Podlaskiej Marianna Tumiło-
wicz, wizytatorzy KO Brygida Fabryc-
ka i Ewa Kwaśniewska. W uroczystości 
uczestniczyli dyrektorzy szkół technicz-
nych i branżowych powiatu bialskiego: 
dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych 
im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu 
Podlaskim Robert Matejek, dyrektor 
Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza 
w Janowie Podlaskim Jarosław Dubisz, 
dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława 
Stanisława Reymonta w Małaszewiczach 
Robert Wieczorek i gospodarz spotka-
nia Małgorzata Modrzewska, wicedyrek-
tor ZST im. Unitów Podlaskich w Między-
rzecu Podlaskim.
Na uroczystość zaproszenie przyjęli 
przedstawiciele międzyrzeckich przed-
siębiorstw współpracujących z  ZST 
w  Międzyrzecu Podlaskim: WIPASZ, 
ZREMB POLAND, Nadleśnictwo Między-
rzec, warsztat Elektromechaniki pojazdo-
wej Adam Jowik, SAWCAR W&A Hryć oraz 
Jerzy Wójcik właściciel cukierni Wójcik. 
Spotkanie ,,Zawodowy strzał w 10!” uro-
czyście otworzyła kierownik Delegatury 
lubelskiego Kuratorium Oświaty w Białej 
Podlaskiej Małgorzata Kiec. Podczas 
uroczystości Lubelski Kurator Oświaty 
Teresa Misiuk zwróciła się nie tylko do 
zaproszonych gości, ale przede wszyst-
kim do licznie zgromadzonych uczniów 
klas VII szkół podstawowych i klas II gim-
nazjów z powiatu bialskiego. Poruszyła 
bardzo ważną tematykę dotyczącą przy-
szłości zgromadzonej młodzieży zwią-
zanej z wyborem dalszego kształcenia, 
a co za tym idzie dalszej kariery zawodo-
wej. Zaakcentowała, że decyzje młodych 
ludzi powinny uwzględniać potrzeby 
rynku pracy, który już dzisiaj potrzebuje 
zawodowców z wysokimi kwalifikacjami 
i umiejętnościami zawodowymi, których 
można uczyć się w technikach i szkołach 
branżowych powiatu bialskiego. 

 Podczas spotkania głos zabrali m.in. Ja-
nusz Skólimowski wicestarosta bialski 
oraz zaproszeni przedsiębiorcy. Wszyscy 
zauważyli aktualność i potrzebę porusza-
nej kwestii kształcenia zawodowego i de-
klarowali przyjęcie do swoich firm i zakła-
dów nie tylko uczniów na przyuczenie do 
zawodu, ale przyjęcie do pracy po skoń-
czeniu technikum lub branżowej szkoły 
I stopnia, ponieważ już dzisiaj w między-
rzeckich przedsiębiorstwach zauważa 
się deficyt wykwalifikowanych pracow-
ników i dobrych fachowców w różnych 
branżach, a w szczególności w branży 
mechanicznej i mechatronicznej.
Zgromadzona młodzież miała okazję 
obejrzeć filmy i zwiedzić wystawy pre-

zentujące zawody w obszarach kształ-
cenia przygotowane przez uczniów 
i nauczycieli z Międzyrzeca Podlaskiego, 
Janowa Podlaskiego i Małaszewicz. 
Dużym zainteresowaniem uczniów pod-
czas zwiedzania cieszyła się pracownia 
mechatroniczna, pracownia Techni-
kum usług fryzjerskich oraz wystawa 
Technikum budowlanego przygoto-
wana przez Zespół Szkół Technicznych 
w  Międzyrzecu. Ciekawe stanowiska 
wystawowe zaprezentował ZSE w Mię-ał ZSE w Mię-
dzyrzecu. 
Podczas uroczystości odbyło się spotka-
nie pracowników Kuratorium Oświaty 
z doradcami zawodowymi. 

Materiał: Małgorzata Modrzewska.
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ROLNICTWO

ARiMR: 100 tys. zł bezzwrotnej premii dla młodych rolników 
Wnioski o przyznanie pomocy na „Pre-
mie dla młodych rolników” można skła-
dać od 29 czerwca do 30 lipca 2018 r. 
w oddziałach regionalnych ARiMR. 

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa o premię może 
starać się osoba fizyczna, która m.in.: 
w dniu złożenia wniosku o przyznanie 
pomocy jest pełnoletnia i ma nie więcej 
niż 40 lat; jest obywatelem państwa człon-
kowskiego Unii Europejskiej; posiada kwa-
lifikacje zawodowe wynikające z posiada-
nego wykształcenia albo wykształcenia 
i stażu pracy w rolnictwie, bądź zobowią-
że się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem 
stażu pracy, w okresie 36 miesięcy od dnia 
doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy; 
przed dniem złożenia wniosku o przyzna-
nie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okre-
sie 24 miesięcy przed dniem złożenia tego 
wniosku rozpoczęła prowadzenie działal-
ności rolniczej w gospodarstwie o po-
wierzchni użytków rolnych wynoszącej 
co najmniej 1 ha; przedłożyła biznesplan 

dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz 
zobowiązała się do zrealizowania tego 
biznesplanu w terminie przewidzianym 
w biznesplanie, lecz nie później niż do 
dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierw-
szej raty pomocy; najpóźniej w terminie 
9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji 
o przyznaniu pomocy rozpocznie jako 
kierujący prowadzenie gospodarstwa: 
o powierzchni użytków rolnych równej co 
najmniej średniej powierzchni gruntów 
rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, 
a w województwach o niższej średniej - co 
najmniej średniej powierzchni gruntów 
rolnych w gospodarstwie rolnym w wo-
jewództwie oraz nie większej niż 300 ha; 
którego wielkość ekonomiczna jest nie 
mniejsza niż 13 000 euro i nie większa niż 
150 000 euro.
W pierwszej kolejności pomoc przy-
sługuje wnioskodawcom, którzy uzy-
skali największą liczbę punktów, przy 
czym pomoc jest przyznawana, jeżeli 
wnioskodawca uzyskał co najmniej 8 
punktów. 

Wsparcie ma charakter bezzwrotnej 
premii o wysokości 100 tys. zł wypłaca-
nej w dwóch ratach. Po wydaniu decyzji 
o przyznaniu pomocy rolnik otrzymuje 
80 proc. premii, a po zrealizowaniu biz-
nesplanu pozostałe 20 proc. Wysokość 
wydatków na inwestycje w środki trwałe 
musi wynieść co najmniej 70 proc. kwoty 
pomocy. 
Wnioski można złożyć osobiście, za po-
średnictwem upoważnionej osoby lub 
wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną 
w placówce Poczty Polskiej. W tym ostat-
nim przypadku o dotrzymaniu terminu 
decyduje data nadania przesyłki. Opera-
cje typu „Premie dla młodych rolników” 
finansowane są z budżetu Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 i dotychczas przeprowadzo-
ne zostały trzy nabory wniosków o taką 
pomoc. 
Dokumenty niezbędne do ubiegania się 
o pomoc i wypłatę wsparcia znaleźć moż-
na na stronie internetowej agencji. 

Źródło: arimr.gov.pl

Ceny Targowiskowe wybranych produktów
Jęczmień Mieszanka Owies Pszenica Pszenżyto Jabłka Ziemniaki 

(kg)

Wisznice - - - - - 2,0-3,5 2,5-4,0

Piszczac - - - - - 2,0-3,5 2,7-3,5

Biała Podlaska 70-75 - - 75-80 60-70 3,5-4,0 1,2-3,0

Radzyń Podl. 70-75 60-65 55-60 70-80 65-70 - 1,5

Łuków 70-75 60-65 60-65 75-80 60-65 2,0-3,0 0,6-0,8

Łęczna 60 - 52-55 - - - -

Notowania LODR w Końskowoli. Stan na dzień 1 czerwca 2018 r.



Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim

osiągać wysokie wyniki na egzaminie 
maturalnym,

uczyć się w nowoczesnych pracowniach 
multimedialnych (tablice interaktywne, 
projektory, komputery, itp.),

pobierać Stypendium Naukowe Starosty 
Bialskiego już od pierwszej klasy,

uczestniczyć w różnorodnych kołach 
zainteresowań i zajęciach pozalekcyjnych,

korzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu 
na terenie całej szkoły,

odtwarzać w szkolnym radiowęźle swoją 
ulubioną muzykę,

uczestniczyć w spotkaniach z interesującymi 
ludźmi, 

działać prężnie w Samorządzie Uczniowskim,

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

uczestniczyć w warsztatach i zajęciach 
prowadzonych przez nauczycieli akademickich, 

działać w wolontariacie,

brać udział w międzynarodowej wymianie 
młodzieży,

uczestniczyć w olimpiadach przedmiotowych 
i zostać ich laureatem,

uczestniczyć w licznych konkursach z cennymi 
nagrodami tj. laptopy, drony, smartfony, tablety, 
itp.,

korzystać z parkingu samochodowego 
przeznaczonego tylko dla uczniów.

korzystać z indywidualnych szafek ubraniowych 
zamiast szatni.

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

LO Sikorski Twoim kluczem do wiedzy!

Każda szkoła ma swoje atuty, jednak 

Liceum Sikorskiego ma ich najwięcej. 

W naszej szkole możesz…  

Profil
klasy

Przedmioty 
z rozszerzonym programem 

nauczania*

Planowane 
języki**

Przedmioty 
punktowane

MEDYCZNA
zajęcia dodatkowe

z lekarzami

BIOLOGIA, CHEMIA, 
JĘZYK ANGIELSKI

język angielski, 
język niemiecki lub 

język rosyjski

język polski, 
biologia, chemia,

 język angielski

MEDYCZNA
zajęcia dodatkowe

 z lekarzami

BIOLOGIA, CHEMIA, 
MATEMATYKA

język angielski, 
język niemiecki lub 

język rosyjski

język polski,
 biologia, chemia, 

matematyka

DZIENNIKARSKA
dodatkowe
 warsztaty

  dziennikarskie

WIEDZA 
 O SPOŁECZEŃSTWIE, 

GEOGRAFIA,
 JĘZYK ANGIELSKI

język angielski, 
język niemiecki lub 

język rosyjski

język polski, wiedza
  o społeczeństwie, 

geografia, 
język angielski

PRAWNICZA
zajęcia dodatkowe

z prawnikami

JĘZYK POLSKI, HISTORIA, 
WIEDZA 

O SPOŁECZEŃSTWIE

język angielski, 
język niemiecki lub 

język rosyjski

język polski, 
matematyka, historia, 

wiedza 
o społeczeństwie

PRAWNICZA
zajęcia dodatkowe

z prawnikami

JĘZYK POLSKI, GEOGRAFIA, 
JĘZYK ANGIELSKI

język angielski, 
język niemiecki lub 

język rosyjski

język polski, 
matematyka, geografia, 

język angielski

POLITECHNICZNA
zajęcia dodatkowe

z inżynierami, 
architektami, itp.

POLITECHNICZNA
zajęcia dodatkowe

z inżynierami, 
architektami, itp.

język angielski, 
język niemiecki lub 

język rosyjski

język angielski, 
język niemiecki lub 

język rosyjski

MATEMATYKA, FIZYKA, 
JĘZYK ANGIELSKI

MATEMATYKA, FIZYKA, 
GEOGRAFIA

język polski, 
matematyka, fizyka,

 język angielski

język polski, 
matematyka, fizyka, 

geografia

*   Przedmioty na poziomie rozszerzonym realizowane są od klasy II.
** Nauczanie języków obcych odbywa się na zróżnicowanych poziomach z uwzględnieniem umiejętności uczniów  
      potwierdzonych wynikiem egzaminu gimnazjalnego.

i na stronie rejestracji kandydatów w elektronicznym naborze

www.lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat

Szczegółowe informacje znajdziesz na naszej stronie internetowej

www.lo-sikorski.pl

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓWul. Lubelska 57/59 ,  Międzyrzec Podlaski      
tel./fax. (83) 371-47-66

sikorski.lo@wp.pl  

Oferujemy uczniom indywidualne szafki
ubraniowe zamiast tradycyjnej szatni.

Oferujemy 
ciekawe zajęcia 

pozalekcyjne np.: 
zajęcia z języka 
hiszpańskiego

oraz kultury Hiszpanii 

Współpracujemy ze szkołami w Niemczech,
Izraelu i Francji

(na zdjęciu obok uczniowie LO Sikorski 
na wymianie w Berlinie)

ZAJĘCIA KLASY MEDYCZNEJ 
Z DR N. MED. ALINĄ BLACHA

WARSZTATY KLASY PRAWNICZEJ
Z MECENASEM JAROSŁAWEM ŁATASIEM
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KLASA AKADEMICKA
KLASA POLICYJNA
KLASA STRAŻ GRANICZNA
KLASA WOJSKOWA - NOWOŚĆ

OFERTA EDUKACYJNA:

Oferta edukacyjna Liceum 
Ogólnokształcącego w Wisznicach na 

rok szkolny 2018/2019

Klasa akademicka
W ramach zajęć uczniowie realizują dodatkowy 
przedmiot - zajęcia ECDL, umożliwiający 
zdobycie Europejskiego Certyfikatu Umieję-
tności Komputerowych, honorowanego we 
wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.

Klasa policyjna
W ramach kształcenia realizowany jest 
przedmiot edukacja policyjna, prowadzony 
przez czynnego funkcjonariusza policji. 
Uczniowie zapoznają się z pracą w wydziałach 
prewencji, ruchu drogowego, patrolowo-
interwencyjnym, kryminalnym i śledczym. 
Młodzież uczestniczy w wyjazdach szkole-
niowych, obozach survivalowych, warsztatach 
w komendach policji, uczy się musztry 
i technik samoobrony.

Klasa straż graniczna
W ramach kształcenia realizowany jest 
przedmiot straż graniczna, prowadzony przez 
czynnego funkcjonariusza SG. Udział 
w zajęciach umożliwia zapoznanie się 
z systemem ochrony granic, procedurami 
granicznymi oraz specyfiką kontroli ruchu 
granicznego. Młodzież uczestniczy w wyja-
zdach szkoleniowych, obozach survivalowych, 
warsztatach w komendach w placówkach SG 
i na przejściach granicznych (lądowych, 
morskich, lotniczych), uczy się musztry 
i  technik  samoobrony.

Klasa wojskowa 
W roku szkolnym 2018/2019 rozpoczynamy 
nabór do klasy wojskowej, zajęcia poprowadzi 
oficer Wojska Polskiego. Uczniowie zapoznają 
się ze specyfika pracy żołnierz zawodowego, 
odbędą przeszkolenie z zakresu tereno-
znawstwa, łączności, taktyki wojskowej, będą 
uczestniczyć w obozach militarnosurviva-
lowych oraz wyjazdach na wyższe uczelnie 
wojskowe. 

– NOWOŚĆ
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Zespół Szkół oferuje absolwentom gimnazjum wysoki poziom nauczania, możliwość uczestnictwa w różnych zajęciach pozalekcyjnych, 
rozwijania swoich pasji, przyjazną atmosferę, stypendia za wyniki w nauce i sporcie, możliwość zamieszkania w internacie oraz 
całodzienne wyżywienie w szkolnej stołówce. W szkole istnieje Uczniowski Klub Sportowy „Hwa-Rang”, w którym pod okiem 
licencjonowanego instruktora Dawida Smolbika młodzież trenuje z powodzeniem taekwon-do i odnosi sukcesy w Mistrzostwach 
Międzywojewódzkich, Mistrzostwach Polski Juniorów, Pucharze Europy i Mistrzostwach Świata w Taekwon-do. 9 uczniów i absolwe-
ntów  Zespołu  Szkół  uzyskało  stopień  mistrzowski  I  dan (czarny pas)

Zapraszamy gimnazjalistów do podjęcia nauki w liceum lub technikum.
W liceum proponujemy naukę w klasie ogólnej i klasach mundurowych - straży granicznej lub policyjnej. Są to klasy 
z rozszerzonym programem nauczania j. obcego - kontynuacja z gimnazjum, od klasy II uczniowie podejmują decyzję o wyborze 
przedmiotów  w  zakresie  rozszerzonym.

Klasa ogólna 
•

•

•

•

•

Daje wiedzę z zakresu wszystkich dziedzin nauk, więc jest • Uczniowie tej klasy mają zajęcia straży granicznej, które 
sk ierowana do uczniów,  którzy  mają  bogate  prowadzi funkcjonariusz staży granicznej, na których reali-
zainteresowania i jeszcze niesprecyzowane plany na  zują takie zagadnienia jak: regulaminy i szkolenie graniczne, 
przyszłość. ogólne wiadomości o straży, ceremoniał wojskowy, 

szkolenie  sanitarne  i  strzeleckie,  terenoznawstwo.Umożliwia odkrycie uśpionych pasji i talentów, dzięki 
różnego rodzaju dodatkowym zajęciom pozalekcyjnym, • Organizowane są różnego rodzaju wyjazdy edukacyjne, 
wyjazdom, spotkaniom i projektom edukacyjnym, np. na przejście graniczne, do Wyższej Szkoły Oficerskiej 
konkursom  i  występom  artystycznym. Sił  Powietrznych  w  Dęblinie.
Rozwija twórcze działanie oraz kompetencje społeczne 
i  humanistyczne.
Uczniowie klasy ogólnej  mają możliwość rozwijania swoich 
zainteresowań w zajęciach szkolnego koła teatralno- • Uczniowie tej klasy mają zajęcia policji, które prowadzi 
regionalnego „Odskocznia”, przygotowując i wystawiając funkcjonariusz policji, na których realizują takie 
spektakle. Swoje zdolności aktorskie uczniowie mogą zagadnienia jak: organizacja policji, przepisy prawne 
również rozwijać, biorąc udział w realizacji filmów, dotyczące policji, prawa karnego, prawa wykroczeń oraz 
będących ekranizacją  szkolnych  lektur. ruchu  drogowego.
Szkolne imprezy, np. Nocny Maraton Filmowy, Dzień • Organizowane są różnego rodzaju wyjazdy edukacyjne, np. 
Humanisty, konkurs czytelniczy „Spotkanie z lekturą” służą do jednostek policyjnych, sądu, zakładów karnych, 
integracji, wspierają rozwój uczniowskich pasji i są okazją Wyższej  Szkoły  Policji  w  Szczytnie.
do zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności oraz 
talentów  wokalnych,  recytatorskich,  muzycznych.

Klasa straży granicznej 

Klasa policyjna

OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU  SZKÓŁ  IM.  ADAMA  NARUSZEWICZA  W  JANOWIE  PODLASKIM

Uczniów klas mundurowych obowiązuje umundurowanie, uczestnictwo w zajęciach z samoobrony, obozie szkoleniowym, mogą również 
wziąć udział w letnim obozie windsurfingowym w Zatoce Puckiej. Nauka w klasach mundurowych kończy się egzaminem teoretycznym 
i praktycznym ze strzelectwa, samoobrony, wiedzy o służbach mundurowych, pomocy przedmedycznej i sprawnościowym torem przeszkód.

W technikum proponujemy naukę w klasie technik hodowca koni lub technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Nasze technikum należy 
do  elitarnego  grona  Srebrnych  Szkół,  co  świadczy  o  wysokim  poziomie kształcenia.

Technik hodowca koni
• Zajęcia praktycznej nauki zawodu odbywają się w  Stadninie • Zajęcia praktycznej nauki zawodu odbywają się w parku 

Koni  Janów  Podlaski. maszyn  Stadniny  Koni  Janów  Podlaski.
• Uczniowie tej klasy zdobywają wiedzę na temat: chowu • Uczniowie tej klasy zdobywają wiedzę na temat: budowy, 

i hodowli koni, szkolenia i użytkowania koni, prowadzenia zasad działania oraz użytkowania i wykonywania napraw 
dokumentacji hodowlanej w stadninie, dbania o zdrowie maszyn rolniczych, zasad prowadzenia działalności 
i kondycję koni, żywienia koni i zabiegów pielęgnacyjnych, gospodarczej w branży mechaniczno- rolniczej, stosowania 
jazdy  konnej  i  treningu  koni  wyścigowych. i obsługiwania urządzeń i systemów agrotronicznych, pozy-

skiwania środków unijnych na działalność rolniczą, wdraża-• W ramach zajęć organizowane są szkolenia, seminaria, 
nia  nowoczesnych  technologii  w  produkcji  rolniczej.wykłady, wycieczki dydaktyczne, zajęcia jazdy konnej, 

bezpłatne  szkolenie  na  prawo  jazdy  kategorii  T. W ramach zajęć odbywa się bezpłatne szkolenie na prawo 
jazdy kategorii T, organizowane są wyjazdy edukacyjne, • Uczniowie tej klasy mają możliwość zdawania egzaminów 
np. na AGRO-SHOW  w  Bednaracna  brązową  i  srebrną  Powszechną  Odznakę  Jeździecka.

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Młodzież ucząca  się w  technikum, dzięki realizacji projektów unijnych,  uczestniczy  w  praktykach zawodowych poza granicami kraju 
m. in.  na  Węgrzech  i  w  Grecji.
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Moc atrakcji na Międzyrzeckich Jeziorkach
Tegoroczne Dni Międzyrzeca obfito-
wały w mnóstwo atrakcji przygotowa-
nych przez Miejski Ośrodek Kultury. 
Największą z nich był sobotni koncert 
zespołu Wilki, który przyciągnął tłumy 
fanów na Międzyrzeckie Jeziorka.

W sobotę od  rana na stadionie miejskim 
odbywał sie III Ogólnopolski Turniej Piłki 
Nożnej Oldboy. Gościem specjalnym tej 
sportowej imprezy była Piłkarska Repre-
zentacja Dziennikarzy Sportowych. Do-
skonałą zabawę miały zwłaszcza dzieci, 
które już od wczesnego popołudnia na 

Międzyrzeckich Jeziorkach mogły posza-
leć na dmuchańcach. Powodzeniem cie-
szyły się też gry i zabawy z animatorami, 
paintball, survival dziecięcy, malowanie 
buziek i mydlana bajkolandia. Starsi ba-
wili się pod sceną, gdzie najpierw zagrał 
zespół Black Orange, a potem DJ ZiSA, 
czyli Robert Trochimiak wprowadził 
wszystkich w klubowe klimaty. Gwiazda 
wieczoru – zespół Wilki, zrobił prawdzi-
wa furorę. Kapela zagrała kilka nowszych 
utworów, ale nie zabrakło takich hitów 
jak: “Son of the Blue Sky”, „Baśka”, „Słońce 
pokonał cień” czy „Bohema”, które Robert 

Gawliński zaśpiewał razem z publiczno-
ścią. Wieczór zakończył sie pokazem fa-
jerwerków.
Drugi dzień obchodów Dni Międzyrzeca 
upłynął na sportowo. Na Międzyrzeckich 
Jeziorkach odbyły się Zawody Strong-
man, w których wzięły udział gwiazdy 
tego sportu, a poprowadził je wicemistrz 
Europy Strongman z 2004 roku Tomasz 
Nowotniak. Ostatnim punktem w tym 
dniu było kino plenerowe. Widzowie mo-
gli obejrzeć dwa filmy - “Kod niesmiertel-
ności” i “Dziewczynę z pociągu”.

Materiał: UM w Międzyrzecu Podlaskim

Festyn rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Białej Podlaskiej 30 maja już po raz 
XII zorganizowało Festyn Rodzinny po-
święcony idei i promocji rodzicielstwa 
zastępczego, który odbył się w Europej-
skim Centrum Kształcenia i Wychowania 
OHP w Roskoszy.

Festyn rozpoczął się od przemówienia 
i powitania gości przez Halinę Mince-
wicz, dyrektor PCPR. Następnie głos zabrał 
starosta bialski Mariusz Filipiuk oraz dy-
rektor Wydziału Polityki Społecznej Lubel-
skiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie 
Albin Mazurek. Wszyscy przemawiający 
podkreślali rolę rodziny w okresie dzieciń-
stwa, poczucie bezpieczeństwa i potrzebę 
miłości. Szczególny tego wyraz ma miejsce 
w rodzinach zastępczych. Zwrócono także 
uwagę na nieoceniony trud osób sprawu-
jących pieczę zastępczą.
Wśród zaproszonych gości obecni byli 
również m.in.: kierownik Zespołu Kurator-
skiego przy Sądzie Rejonowym w Białej 
Podlaskiej Lech Sobieszczuk, oraz dy-
rektorzy Placówek Opiekuńczo-Wycho-
wawczych, Domów Rodzinnych i Domów 
Pomocy Społecznej z terenu powiatu bial-
skiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Białej Podlaskiej, przedstawiciele 
Państwowej Straży Pożarnej i Policji.

Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji. Do 
dyspozycji mieli dmuchańce, karuzelę, 
basenik. Do wspólnej zabawy zachęcał 
animator, który swoją pozytywną energią 
i radością zarażał wszystkich dookoła. 
Dużą atrakcją dla uczestników festynu 
była możliwość obejrzenia wnętrza wozu 
strażackiego, radiowozu policyjnego oraz 
dwóch motocykli klubu motocyklowego 
„Grom” z Białej Podlaskiej. 
Dużą pomoc otrzymaliśmy od studentów 
i ich opiekunów Medycznego Studium 
Zawodowego w Białej Podlaskiej oraz Pań-
stwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana 
Pawła II w Białej Podlaskiej. Wolontariusze 
prowadzili konkursy plastyczne, gry i zaba-

wy sportowe, oferowali malowanie twarzy 
oraz tworzyli „balonowe kreacje”.  
Podczas zabawy dzieci opiekunowie zosta-
li zaproszeni na projekcję krótkiego filmu 
„Nikola – historia prawdziwa” przedstawia-
jąca problem dzieci z FAS. Każdy z opieku-
nów miał możliwość indywidualnych kon-
sultacji z koordynatorami rodzinnej pieczy 
zastępczej, psychologiem i pedagogiem. 
Spotkanie było także okazją do wymiany 
doświadczeń i dobrych praktyk między 
opiekunami. 
Na zakończenie imprezy każde dziecko 
dostało nagrodę - prezent za czynny udział 
w festynie. 

Materiał: PCPR w Białej Podlaskiej
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gm. Leśna Podlaska
 XXIV Podlaski Festiwal Pieśni Maryjnej

Miesiąc maj to dla mieszkańców Le-
śnej Podlaskiej wyjątkowy czas. To 
właśnie w  tym miesiącu wielu ar-
tystów przyjeżdża do Sanktuarium 
Leśniańskiego, aby śpiewem wielbić 
Maryję, Matkę Jedności Wiary i Na-
dziei.

W niedzielę 20 maja w Leśnej Podla-
skiej odbyła się XXIV edycja Podlaskie-
go Festiwalu Pieśni Maryjnej. Festiwal 
rozpoczął się Mszą św. w Sanktuarium 
Matki Bożej Leśniańskiej. Po nabożeń-
stwie odbyło się przesłuchanie uczest-
ników konkursu. Przed publicznością 
zaprezentowało się 9 zespołów wokal-
no – instrumentalnych, 9 solistów, 3 
chóry oraz 2 schole nie tylko z powiatu 
bialskiego, ale także łosickiego, czy na-
wet z Brześcia na Białorusi. Wykonawcy 
zaprezentowali po dwa utwory poświę-
cone Matce Bożej. Poziom artystyczny, 
zdaniem jury, był bardzo wysoki.
W jury XXIV Podlaskiego Festiwalu Pie-
śni Maryjnej zasiedli Urszula Pietru-
czuk, Filip Robak oraz Taras Druliak. 
Jury oceniając dobór repertuaru oraz 
poziom artystyczny, przyznało nagro-
dy pieniężne oraz Nagrodę Grand Prix. 
Ufundowane przez: Starostwo Powiato-
we w Białej Podlaskiej, O. Przeora Sank-
tuarium Matki Bożej Leśniańskiej, Wójta 
Gminy Leśna Podlaska, Gminny Ośro-
dek Kultury w Leśnej Podlaskiej, Biuro 
Tłumaczeń „Marian Tomkowicz” z Le-
śnej Podlaskiej oraz osoby indywidual-
ne: Ewa Kulińska, Krystyna Niedzielska, 
Ryszard Nogaczewski oraz Aleksandra 
Melaniuk.
Po obradach jury, przedstawiono nastę-

pujące wyniki w kategorii soliści: I miej-
sce zdobyła Małgorzata Piszcz z Woli 
Bystrzyckiej, II miejsce zajęła Patrycja 
Czarnocka z Siedlec, III miejsce ex. Ka-
rolina Matejuk z Łosic oraz Katarzyna 
Gadomska z  Leśnej Podlaskiej.
W kategorii zespoły wokalne, wokalno 
– instrumentalne: I miejsce zdobył Ze-
spół „Marysieńki” ze Starych Szpak, II 
miejsce ex. Zespół „Melizmat” z Gmin-
nego Centrum Kultury w Konstantyno-
wie oraz duet Roman Warszawski i Jó-
zef Geresz, III miejsce zdobył Zespół 
„Jutrzenka” ze Sławacinka Starego,
Wyróżnienie oraz Nagrodę Wójta Gmi-
ny Leśna Podlaska dla najmłodszych 
uczestników Festiwalu otrzymał Ze-
spół „Niezapominajki” z Przedszkola 
Samorządowego w Leśnej Podlaskiej.

W kategorii chóry: I miejsca nie przy-
znano, II  miejsce zajął chór „Uścisk 
Dłoni” z Brześcia na Białorusi, III miej-
sce otrzymały ex. Schola dziecięco-
-młodzieżowa  z Leśnej Podlaskiej oraz 
Schola „Dwie Korony” z  Parafii  św. 
Maksymiliana Marii Kolbego w Siedl-
cach.
Nagrodę główną, statuetkę Grand 
Prix z wizerunkiem Matki Bożej i na-
grodę pieniężną zdobył Chór w Du-
bicy.
W imieniu Organizatorów dziękujemy 
wszystkim fundatorom nagród oraz 
uczestnikom festiwalu za dostarczenie 
wspaniałych wrażeń artystycznych. Ży-
czymy wszystkim dalszych sukcesów 
i owocnej pracy artystycznej.

Materiał: GOK w Leśnej Podlaskiej

m. Terespol
                   "Flesz" na turnieju w Łęcznej

18 maja trzy Formacje Tańca Nowo-
czesnego FLESZ: Fqueens, Flesz Mini 
i Flesz Dance Company oraz 8 solistek 
i jeden duet wzięły udział w XIV Tur-
nieju Tańca Nowoczesnego o Puchar 
Burmistrza Łęcznej. 

To był nasz pierwszy start w tym turnieju 
i za razem bardzo udany. Rywalizowa-
liśmy w wielu kategoriach wiekowych 
z grupami i tancerzami z Piotrowic, Kra-
snegostawu, Parczewa, Łęcznej, Zofiówki, 
Białej Podlaskiej, Strzeszkowic, Bychawy, 
Biskupic, Milejowa, Piasek, Niemców, 
Świdnika, Trawników, Płouszowic, Kra-
śnika, Cycowa, Jastkowa, Łęg i Lublina. 
Łącznie w Łęcznej tego dnia wystąpiło 
blisko 1000 tancerzy. Poziom był bardzo 

wysoki, a konkurencja bardzo liczna.
Bezkonkurencyjne okazały się dziew-
czyny z naszego duetu: Sandra Jaszczuk 
i Marta Ostapczuk, które pokonały 19 in-
nych duetów. Tańczyły w kilku rundach 
i wygrały swoją kategorię, zdobywając 
złote medale. 
FQueens i Flesz Mini startowały w kate-
gorii formacje ,,hip hop juniorzy" i zdoby-
ły dwa wyróżnienia na 12 zespołów w tej 
kategorii. 
Najstarsza formacja Flesz Dance Compa-
ny zajęła III miejsce na 7 bardzo dobrych 
zespołów w kategorii formacje ,,hip hop 
seniorzy". 
Nasze solistki również zaprezentowały się 
bardzo dobrze. Najmłodsza Małgosia Wa-
siluk startowała w kategorii 7-8 lat ,,hip 

hop solo" wspólnie z 17 solistami i prze-
szła do finału, pokonała kilkanaście osób 
i znalazła się w pierwszej piątce, a był to 
jej pierwszy start solo i to na wyjeździe.
W kategorii ,,hip hop solo juniorzy" star-
towało 5 naszych tancerek: Aleksandra 
Pietrusik, Joanna Poleszczuk, Maja Pro-
kopiuk, Aleksandra Żukowska i Martyna 
Wawryszuk. Dziewczyny tańczyły świet-
nie, ale miały najliczniejszą konkurencję, 
ponieważ w ich kategorii tańczyło 51 
tancerzy. Maja Prokopiuk i Aleksandra 
Żukowska przeszły do drugiej rundy. 
Świetnie zatańczyły też nasze solistki 
w kategorii ,,hip hop solo seniorzy": Na-
talia Szołoniuk i Izabela Orepuk, to też 
był ich pierwszy start w kategorii. 

Materiał: Magdalena Wieczorek
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gm. Sosnówka
                                Noc Muzeów w Romanowie

19 maja Muzeum Józefa Ignacego 
Kraszewskiego w Romanowie po raz 9. 
włączyło się w obchody Nocy Muzeów 
– europejskiej imprezy kulturalnej ob-
chodzonej w Polsce od 15 lat.

Jak co roku również i na tą wyjątkową noc 
muzeum przygotowało szczególny pro-
gram z którego skorzystało liczne grono 
odbiorców. 
Uroczystość rozpoczął dyrektor muze-
um Krzysztof Bruczuk, przywitał on 
przybyłych gości, wśród których byli: 
radny powiatu bialskiego Mateusz Ma-
jewski, wójt gminy Wisznice Piotr Dra-
gan, dyrektorzy szkół: Andrzej Nuszczyk, 
Bogusław Szczęśniak, Mirosław Dawidiuk, 
Elżbieta Sokołowska – dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury i Oświaty w Wisznice, 
prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Muze-
um J. I. Kraszewskiego w Romanowie 
Anna Czobodzińska-Przybysławska oraz 

artyści Barbara i Zbigniew Pieleszkowie, 
Maciej Falkiewicz.
Głównym punktem obchodów Nocy 
Muzeum był wernisaż wystawy Jolanty 
Kuśmierz „Twarz wielostronna”. Artystka 
mieszka i pracuje w Wisznicach, w pow-
iecie bialskim. Ukończyła Państwowe 
Liceum Sztuk Plastycznych im. Cypriana 
Kamila Norwida w Lublinie oraz Instytut 
Wychowania Artystycznego UMCS w Lub-
linie dyplom w pracowni druku płaskiego 
i wypukłego prof. Danuty Kołwzan - No-
wickiej w 1989 roku, studia podyplo-
mowe na UMCS oraz WSHP w Sando-
mierzu. Jest pedagogiem z wieloletnim 
stażem pracy oraz członkiem Polskiego 
Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków 
z siedzibą w Lublinie. Za pracę zawodową 
otrzymała nagrodę Lubelskiego Ku-
ratora Oświaty oraz Medal Srebrny 
Prezydenta RP za Długoletnią Służbę. 
Autorka ma na swoim koncie wystawy 

indywidualne oraz zbiorowe. Wernisaż 
wystawy poprzedził recital w wykonaniu 
Małgorzaty Cegłowskiej. 
Zgodnie z  tradycją romanowskiego 
dworu tego wieczoru odbył się również 
koncert muzyczny „Poeci znani a niez-
nani” w wykonaniu muzyków: Doroty 
Klej – skrzypce, Krzysztofa Bogunia – wo-
kal i Andrzeja Jedlinskiego – gitara, który 
oczarował uczestników imprezy. 
Dyrektor i pracownicy Muzeum Józe-
fa  Ignacego K raszewsk iego w  Ro -
manowie składają bardzo serdeczne 
podziękowania wszystkim, który przy-
byli tego dnia do muzeum w Romanow-
ie. Szczególnie gorące podziękowania 
składają sponsorom, bez których im-
preza nie mogłaby się odbyć. Wsparcie 
finansowe zostało przekazane przez 
Nadleśnictwo Sobibór oraz Nadleśnictwo 
Radzyń Podlaski.
Materiał: Muzeum im. J. I. Kraszewskiego w Romanowie 

Kreatywny Dzień Matki w Leśnej Podlaskiej
Dzień Matki to wyniosły dzień dla każ-
dej mamy. W to święto zostają „obsy-
pane” wierszykami, piosenkami oraz 
prezentami od swoich pociech. Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Leśnej Podla-
skiej z tej okazji zaprosił wszystkie 
mamy, żeby aktywnie i pożytecznie 
spędziły czas ze swoimi pociechami 
i w piątkowe popołudnie 25 maja zor-
ganizował Kreatywny Dzień Matki.

W  wydarzeniu tym, udział wzięło 22 
mamy oraz ich dzieci. Głównym elemen-
tem spotkania były warsztaty rękodziel-
nicze z utalentowaną Barbarą Resiak, 
autorką strony „Anioły, motyle i róże”. Pod 
jej okiem dzieci wraz z mamami tworzy-
ły "sercowe kotki" jako upominek z oka-
zji Dnia Matki. Dodatkowym prezen-
tem była mini sesja zdjęciowa - "zdjęcie 
z mamą" wykonana przez Małgorzatę 

Michaluk. Było również wiele słodkich 
niespodzianek. A na koniec każda z mam 
dostała „certyfikat wspaniałej mamy”, 

jako dowód na to, że każda mama bez 
wyjątku zasługuje na to miano. 

Materiał: GOK w Leśnej Podlaskiej
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KULTURA
gm. Biała Podlaska

 Konkurs Tańca Folkowego w Sworach
20 maja na hali sportowej Publicz-
nego Gimnazjum w Sworach odbył 
się III Otwarty Konkurs Tańca Fol-
kowego pod hasłem „Poloneza czas 
zacząć” w ramach obchodów Roku 
Niepodległości w powiecie bialskim.

Organizatorem konkursu był Gminny 
Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej, 
a współorganizatorami Urząd Gminy 
i Starostwo Powiatowe w Białej Pod-
laskiej oraz Publiczne Gimnazjum 
w Sworach. Do konkursu zakwalifiko-
wano 20 prezentacji w pięciu katego-
riach: Solo i Duet do 11 lat; Formacja 
i Mini-formacja do 11 lat; Formacja 
i Mini-formacja od 12 lat; „Poloneza 
czas zacząć” do 11 lat; „Poloneza czas 
zacząć” od 12 lat.
Przed konkursem odbyły się warsztaty 
taneczne prowadzone przez Krzyszto-
fa Szyszko – kierownika i choreografa 
zespołu „Małe Podlasie” z Siemiatyc-
kiego Ośrodka Kultury, wiceprzewod-
niczącego Komisji ds. Tańców Polskich 
PS CIOFF. Tematem warsztatów były 
tańce polskie - polka i   krakowiak, 
a wzięło w nich udział 50 uczestników 
z różnych grup tanecznych. 
W trakcie konkursu zaprezentowało 
się 9 zespołów tanecznych: 3 z gminy 
Biała Podlaska oraz po jednym z Sie-
miatycz, Drohiczyna, Wisznic, Kobylan, 
Międzyrzeca Podlaskiego i Drelowa. 
W sumie w konkursie zaprezentowało 
się ok. 120 tancerzy.
Jury w  składzie:  Marian Rzędzicki 
(przewodniczący), Magdalena Osmul-
ska, i Karolina Brodzik-Zaremba po 
obejrzeniu prezentacji dokonała oceny 
i wyłoniła laureatów. 
W kategorii „Solo i Duet do 11 lat”: 
I miejsce Alicja Jaroć - Dziecięcy Ze-
spół Taneczny „Figiel” ( GOK Biała Pod-
laska); II miejsce Magdalena Milewska 
i Kacper Kryński- ZPiT „Małe Podlasie” 
(Siemiatycze); III miejsce Olivia Ada-
miuk i Oliwia Paszkiewicz - Dziecięcy 
Zespół Taneczny „Figiel”.
W kategorii „Formacja i Miniformacja 
do 11 lat”: I miejsce Zespół Tańca Lu-
dowego „Obertas” z Kobylan; II miejsce 
Klub Tańców Polskich „Krajka” z Drohi-
czyna; III miejsce Zespół Tańca ze Szko-
ły Podstawowej z Dobudowa.
W kategorii „Formacja i Miniformacja 
od 12 lat”: I miejsce Młodzieżowa Gru-
pa Taneczna „Macierzanka” (GOK Biała 
Podlaska); II miejsce Zespół Tańca Lu-

dowego Gimnazjum w Wisznicach; III 
miejsca nie przyznano.
W  kategorii dodatkowej „Poloneza 
czas zacząć” do 11 lat: I miejsce Klub 
Tańców Polskich „Krajka” z Drohiczy-
na; II miejsce Gminna Grupa Taneczna 
Międzyrzec Podlaski; III miejsce Zespół 
Tańca ze Szkoły Podstawowej z Dobu-
dowa.
W  kategorii dodatkowej „Poloneza 
czas zacząć” od 12 lat: I miejsce Mło-
dzieżowa Grupa Taneczna „Macierzan-
ka” (GOK Biała Podlaska); II miejsce 
Zespół Tańca Ludowego Gimnazjum 
w Wisznicach; III miejsce ZPiT „Małe 
Podlasie” (Siemiatycze); III  miejsce 
Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Drelo-

wiacy” z Drelowa.
Uczestnicy konkursu i instruktorzy ze-
społów otrzymali dyplomy za udział 
oraz pamiątkowe upominki, a laureaci 
– dyplomy, nagrody rzeczowe i finan-
sowe oraz pamiątkowe statuetki. Przy-
znano również nagrodę specjalną dla 
autora najlepszej choreografii tego-
rocznej edycji konkursu. Otrzymała ją 
Agnieszka Bieńkowska (GOK Biała Pod-
laska) za układ taneczny „Swawolny 
Poranek”. W trakcie obrad jury Krzysz-
tof Szyszko poprowadził poloneza 
korowodowego, natomiast Agnieszka 
Bieńkowska zumbę dla wszystkich 
uczestników konkursu i publiczności. 

Materiał: GOK w Białej Podlaskiej
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Działania kulturowe, edukacyjne i informacyjne 
Ruchu Ludowego w okresie II wojny światowej

Aby merytorycznie i rzeczowo odnieść się do 
zagadnienia roli i znaczenia ruchu ludowego 
w walce z okupantami podczas II wojny świa-
towej w latach 1939 – 1945, należy uwzględ-
nić kilka decydujących elementów. 

Pierwszym z nich jest położenie chłopów i sze-
roko rozumianego ruchu ludowego w okresie 
funkcjonowania II Rzeczypospolitej. Mimo 
faktu, iż po zamachu majowym dokonanym 
w 1926 roku, de facto wprowadzono system 
autorytarny, ruch ludowy jako stronnictwo 
polityczne, zaczęły dotykać liczne represje, 
włącznie z fałszywymi oskarżeniami, areszto-
waniami, zabójstwami, nachalną i bezpardo-
nową propagandą. Najbardziej wymownymi 
przykładami takiej polityki stały się sfałszowane 
wybory w roku 1930, pokazowy i niezgodny 
z prawem tzw. proces brzeski przypadający na 
lata 1931 – 1932, czy też siłowe tłumienie pro-
testów chłopskich w latach 1936 – 1937. Mimo 
tych dramatycznych wydarzeń, zarówno dla 
chłopów, jak i ich rodzin, ale również dla ruchu 
ludowego jako siły politycznej, ludowcy nigdy 
nie odwrócili się od ofiarnej służby swej ojczyź-
nie, zawsze wiernie wypełniali swój polityczny 
testament, w którym wierność Bogu, Ojczyź-
nie, Tradycji i Honorowi, stawały się najwyż-
szym nakazem pracy i aktywności publicznej. 
Drugi element, o którym warto pamiętać to fakt, 
iż zaangażowanie przedstawicieli Ruchu Ludo-
wego w okresie II wojny światowej nie spro-
wadzało się tylko do kwestii militarnych zwią-
zanych z aktywnością Batalionów Chłopskich. 
Ludowcy w okresie II wojny światowej, przypa-
dającej na lata 1939 – 1945, aktywnie włączali 
się w kultywowanie polskiej tożsamości, historii 
oraz kultury. Podejmowali jednocześnie działa-
nia dotyczące polityki informacyjnej na rzecz 
sprawy polskiej, nie zapominając o zasadach 
solidarności społecznej, organizowali także licz-
ne organizacje charytatywne i samopomocowe. 
Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, 
na przełomie 1937 – 1938 w Warszawie, obra-
dował Walny Zjazd Delegatów Związku Młodzie-

ży Wiejskiej RP „Wici”, reprezentujący NKW SL 
Maciej Rataj podkreślił w swym przemówieniu, 
iż Stronnictwo Ludowe jako zorganizowana 
politycznie siła, przy współpracy z ZMW muszą 
stanowić silne ramiona ruchu ludowego, które 
w swym działaniu będą pamiętały o wychowy-
waniu i formułowaniu młodzieży o krzewieniu 
i pielęgnowaniu chłopskiej tradycji oraz tożsa-
mości. 
W styczniu 1989 Ludowcy zainicjowali utworze-
nie miesięcznika „Zagon” w miejsce Biuletynu 
Zrzeszenia Inteligencji Ludowej i Przyjaciół Wsi 
— pismo wprost odwoływało się do tradycji wsi 
polskiej. W dniach 27 – 28 lutego obradował 
w Krakowie IV Kongres Stronnictwa Ludowego, 
na którym na prezesa SL wybrano Wincentego 
Witosa – do czasu jego powrotu do kraju funk-
cję tę miał sprawować Maciej Rataj. Kongres 
jednocześnie ustalił, iż jedną z metod upomi-
nania się o postulaty chłopskie będą strajki, 
jednakże z formuły tej zrezygnowano ze wzglę-
du na wzrost polityki imperialnej III Rzeszy, 
wówczas podkreślono również konieczność 
współpracy chłopów z ruchami robotniczymi, 
jednocześnie władzę Stronnictwa Ludowego 
wiedziały, iż te działania nie mogą być wymie-
rzone przeciw swej ojczyźnie. W sierpniu 1939 
roku Stanisław Mikołajczyk wraz z działaczami 
Wielkopolskiego Towarzystwa Kółek Rolni-
czych, udali się z pielgrzymką do Częstochowy, 
aby złożyć hołd i ofiarować opiece przyszłość 
Polski. Sytuacja polityczna w Europie stawała 
się coraz bardziej napięta i niepewna, ZSRR 
i III Rzesza nie skrywały swych imperialnych 
tendencji. Przedstawiciele ruchu ludowego nie 
zostali obojętni wobec wzrostu tych tendencji, 
w roku 1939 Rada Naczelna Stronnictwa Lu-
dowego uchwaliła, iż w trosce o przyszłość 
ojczyzny i losy narodu polskiego, polscy chłopi 
i przedstawiciele SL, mimo iż negatywnie od-
noszą się do politycznej koncepcji realizowanej 
przez rząd Polski, stają w opozycji politycznej 
do obozu sanacji, aktywnie włączą się w obro-
nę ojczyzny, podkreślając, iż troska o państwo 
winna mieć charakter ponadpartyjny. 20 marca 

1920 roku NKW SL podjął uchwałę o zwróceniu 
się do Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, 
w kwestii powołania Rządu Zaufania Narodo-
wego, z udziałem wszystkich stronnictw poli-
tycznych. W maju Wincenty Witos po powrocie 
do kraju wygłosił wystąpienie, podczas którego 
zwrócił się do wszystkich ludowców, z wezwa-
niem do obrony niepodległości Polski, podkre-
ślając w swej wypowiedzi, iż służba państwu 
musi być realizowana niezależnie od tego, jaki 
jest rząd. Podczas całego okresu II wojny świa-
towej, Ludowcy włączyli się w aktywną działal-
ność na rzecz obrony polskiej państwowości 
i narodu polskiego. Jednakowoż, w wymiarze 
militarnym poprzez Bataliony Chłopskie, któ-
re przeprowadziły około 3000 akcji bojowych, 
w tym około 900 walk zbrojnych. W okresie II 
wojny światowej żołnierze Batalionów Chłop-
skich dokonali ponad 3 tys. różnego rodzaju 
akcji bojowych. W tym stoczyli około 900 bi-
tew i potyczek, przeprowadzili ponad 200 akcji, 
atakując transport wroga oraz około 800 akcji 
przeciw aparatowi administracyjno- polityczne-
mu, jak i poprzez dbałość o polską kulturę i toż-
samość w oparciu o organizacje tworzone przez 
ludowców, takie jak: podziemne Wojewódzkie 
Kierownictwa Stronnictwa Ludowego, wydawa-
nie licznych konspiracyjnych broszur przeciw-
stawiających się bezpardonowej propagandzie 
okupantów, informujących ludność polską 
o prawdziwych wydarzeniach i otaczającej 
rzeczywistości. W trakcie wojny ludowcy zaini-
cjowali również powstanie Ludowego Związku 
Kobiet, który prowadził służbę sanitarną, otaczał 
opieką nad rodzinami więzionych i pomordo-
wanych. Musimy pamiętać o ofierze polskich 
chłopów złożonej w okresie II wojny światowej 
za walkę o niepodległą Polskę, o przyszłość na-
rodu polskiego, ważne, abyśmy jako przedsta-
wiciele Ruchu Ludowego, który liczy ponad 120 
lat tradycji i historii mieli świadomość ogrom-
nego dorobku naszych poprzedników, abyśmy 
z dumą upominali się o godne i należyte miej-
sce dla Ruchu Ludowego w historii Polski. 

Tekst: Sylwester Śmiech/Zdjęcia: www.sww.w.szu.pl
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Wiosenny Rajd Rowerowy LZS
13 maja odbyła się tegoroczna edy-
cja Wiosennego Rajdu Rowerowego 
LZS organizowana przez radnego po-
wiatu bialskiego Arkadiusza Maksy-
miuka. Rowerzyści pokonali w sumie 
blisko 80 km.

Wycieczka wystartowała z Czosnów-
ki w gminie Biała Podlaska, a dalsza 
trasa prowadziła m.in. przez miejsco-
wości: Kłoda – Zalesie – Kijowiec – Be-
rezówka – Mokrany – Krzyczew – Bo-
hukały –  Pratulin – Neple – Piszczac. 
Krajoznawcza wycieczka przez malowni-
cze okolice doliny Krzny i Bugu dostar-
czyły cyklistom mnóstwo pozytywnych 
wrażeń krajobrazowych, ale również 
wzbogaciła w wiele cennych informa-
cji związanych z  historią odwiedza-
nych miejsc. Była to świetna okazja, aby 
nawiązać do przypadającej w tym roku 
100. rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości i uczcić przy okazji tak 
wyjątkowy jubileusz małą porcją lokal-
nej historii.
W Pratulinie oraz w Leśniczówce “Bar-

winek” (okolice Zalutynia, gm. Piszczac) 
odbył się dłuższy postój, gdzie uczestnicy 
mogli odpocząć oraz zjeść pyszną kiełba-
skę z ogniska.

Materiał: Radio Biper

Niepełnosprawni z powiatu bialskiego zwycięzcami na XXV Regionalnym 

Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych w Kraśniku
Samo zwycięstwo nic nie znaczy, trze-
ba umieć je wykorzystać… Ta ciekawa 
myśl uświadamia nam, że wygrywając 
z  innymi trzeba mieć przed sobą 
wzniosły cel – nieustanną pracę nad 
sobą, zwłaszcza w dbałości o kondycję 
sportową. 

23 maja na obiektach MOSiR w Kraśniku 
odbył się XXV Regionalny Turniej Piłki 
Nożnej Olimpiad Specjalnych – Kraśnik 
2018. Organizatorem turnieju byli: Od-
dział Regionalny Olimpiady Specjalne 
Polska - Lubelskie i Zespół Szkół Spe-
cjalnych w Kraśniku im. Ks. Jana Twar-
dowskiego, a  współorganizatorami: 
Starostwo Powiatowe w Kraśniku i PCPR 
w Kraśniku. 
W  zawodach wzięło udział 118 za-
wodników z 15 placówek kształcenia 
specjalnego województwa lubelskiego. 
Turniej rozegrany został na 4 boiskach 
piłkarskich z  podziałem na 4 grupy 
sprawnościowe. Drużyna Klubu Spor-
towego „Lutnia” przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 
w  Zalutyniu zdobyła złoty medal. 
W turnieju poza uczniami i absolwen-
tami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego w Zalutyniu brali udział 
uczestnicy ze Środowiskowego Domu 
Samopomocy – Rafał Dejneka, Kon-
rad Sosnowski, Bogdan Chwełatiuk, 
Mariusz Kaliszuk oraz Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Kodniu – Paweł Piesiak 

i   Krzysztof Jesiołowski .  Trenerom 
z Zalutynia, Tomaszowi Skoczeniowi 
i   A r k a d i u s z o w i  J u ź k o,   p o m a g a ł 
występując w  roli asystenta trenera, 
uczestnik  Środowiskowego Domu 
S a m o p o m o c y  w   K o d n i u   B o g d a n 
Chwełatiuk. W emocjonującym star-
ciu z piłkarzami „Lutni” z Zalutynia 
przeciwnicy nie mieli szans, ponie-
waż drużyna pokonała kolejno: SOSW 
Karczmiska 0:3, SOSW Krasnystaw 0:3, 
SOSW Kębło 0:7.
Prz ygotowania do zawodów, które 
odbywały się w Zalutyniu (ze wspar-
ciem ww. trenerów: Tomasza Skocze-
nia i Arkadiusza Juźko) oraz w Kodniu 
(uczestnicy trenowali regularnie pod 
kierunkiem Rafała Urbańczyka – in-

struktora terapii zajęciowej w Kodniu) 
ukazywały samozaparcie, wytrwały wy-
siłek, niesłabnący zapał sportowy i wia-
rę w zwycięstwo. Kształtowanie takich 
pozytywnych wartości wśród osób z nie-
pełnosprawnością stanowi potwierdze-
nie, że należy odpowiadać na zaintere-
sowania i potrzeby uczestników. Kiedy 
odnosi się zwycięstwo, wtedy jego blask 
sprawia niecodzienne wrażenie spełnie-
nia… Człowiek upewnia się o własnej 
przydatności i wartości, czuje się po-
trzebny oraz zaczyna wierzyć w siebie 
z jeszcze większą siłą… I zmierza kon-
sekwentnie w kierunku zdobywania ko-
lejnych laurów, które dostrzega oczami 
wyobraźni…

Materiał: Beata Kupryś
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SPORT
gm. Sławatycze

 XV Biegi Uliczne „Rzeka Bug Granicą Unii Europejskiej"
16 maja na gminnym stadionie sporto-
wym w Sławatyczach odbyły się biegi 
przy granicy Unii Europejskiej. Jest to 
już XV jubileuszowa edycja biegów or-
ganizowana i współfinansowana wspól-
nie ze Starostwem Powiatowym w Białej 
Podlaskiej.

Impreza miała na celu uczczenie rocznicy 
wejścia Polski do Unii Europejskiej, jak też 
popularyzację biegów od przedszkolaka 
do kat open. Uroczystego otwarcia impre-
zy dokonał wójt gminy Sławatycze Grze-
gorz Kiec, który w swoim wystąpieniu do 
młodych sportowców nawiązał do rocz-
nicy wejścia Polski do Unii Europejskiej 
i historii poprzednich edycji biegów. 
Odbyło się 16 biegów w różnych katego-
riach wiekowych: dziewczęta 2011 i mł. 
bieg na 300m Bieg Przedszkolaka – Ame-
lia Olszówka, Sandra Sławecka, Eliza Ku-
kawska, Nina Kolejko, Ewa Łukaszewicz, 
Zuzanna Rombel; chłopcy 2011 i mł. bieg 
na 300m Bieg Przedszkolaka – Kacper 
Świątkowski, Szymon Józwuk, Jakub Za-
wistowski, Szymon Chomiczewski, Piotr 
Litkowski, Piotr Panasiewicz; dziewczęta 
2009/2010 bieg na 500m –Sandra Mosz-
kowska, Laura Andrzejewicz, Maja Za-
gajska, Karolina Mulart, Maja Bonik, 
Joanna Dawidowska; chłopcy 2009/2010 
bieg na 500m – Ksawery Osik, Gabriel Łu-
ciuk, Szymon Ostapczuk, Jan Mazaniuk, 

Jakub Mrozek, Paweł Trzeciak; dziewczę-
ta 2007-2008 bieg na 500m Emilia Iwań-
czuk; Justyna Sacharczuk, Amelia Ski-
bińska, Dominika Ostapowicz, Joanna 
Jaroszuk, Julia Chyb; chłopcy 2007-2008 
bieg na 700m – Wiktor Chaciówka, Ga-
briel Radkiewicz, Jakub Chyb, Bartosz 
Piediuk, Bartosz Maciejewki, Alicjan 
Chomiczewski; dziewczęta 2006 bieg na 
700m –Maria Dejneka, Diana Hałaszuk, 
Judyta Osik, Maja Witowska, Martyna 
Sozoniuk, Maria Jaszczuk; chłopcy 2006 
bieg  na 700 m – Ignacy Jańczuk, Michał 
Wnukowicz, Jakub Drzymalski, Filip 
Tarasiuk, Damian Moszkowski, Daniel 
Skalski; dziewczęta 2005 bieg na 700 m 
– Julia Matczuk, Oliwia Bonik, Gabrie-
la Lipka, Magdalena Kukawska, Kinga 
Kowieska, Klaudia Trumińska; chłopcy 
2005 bieg na 1000 m – Adrian Suwalski, 
Łukasz Zawistowski, Michał Zagajski, 
Fabian Sławecki, Karol Jastrzębski, 
Kevin Stolarczuk; dziewczęta 2004 bieg 
na 1000m – Aleksandra Lipka, Wioletta 
Lipka, Amelia Siomka, Julia Panasie-
wicz, Jolanta Bojarska, Julia Pawłow-
ska; chłopcy 2004 bieg na 1000m – Adam 
Czech, Igor Prokopiuk, Kacper Kukaw-
ski, Jakub Woch, Paweł Hałaszuk, Jakub 
Wieliniec; dziewczęta 2002-2003 bieg na 
1000m- Emilia Moszkowska, Gabriela 
Lipka, Aleksandra Kisiel; chłopcy 2002-
2003 bieg na 1500m – Michał Wołosiuk, 

Paweł Zaniuk, Kacper Kuszneruk, Kamil 
Matejuk, Kacper Sołoduszkiewicz, Da-
wid Korzeniewski; open kobiet bieg na 
2000m – Emilia Iwańczuk, Oliwia Bonik, 
Julia Pawłowska, Aleksandra Lipka, Ju-
lia Chyb, Wioletta Lipka; open mężczyzn 
bieg na 3000 m – Damian Zagajski, 
Igor Prokopiuk, Adam Czech, Patryk 
Suwalski, Kacper Kuszneruk, Gabriel 
Radkiewicz.
W biegach uczestniczyły dzieci i młodzież 
ze szkół podstawowych i  gimnazjum 
z Hanny, Holeszowa, Zaświatycz, Tucznej, 
Dąbrowicy i Sławatycz. 
Zawodnicy, którzy zajęli miejsca   I-III 
otrzymali medale i dyplomy, natomiast 
za miejsca IV-VI pamiątkowe dyplomy. 
Z racji jubileuszu ufundowano nagrody 
rzeczowe za pierwsze miejsce w kat. open 
kobiet i mężczyzn. Nagrody i wyróżnienia 
wręczali: wiceprzewodniczący Rady Gmi-
ny Radosław Trzeciak, dyrektor Zespołu 
Szkół Mariusz Oleszczuk i sędzia główny 
biegów Bogdan Bandzerewicz – nauczy-
ciel wychowania fizycznego miejscowego 
Zespołu Szkół. Spikerkę zawodów prowa-
dził Bolesław Szulej – dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury. Uczestnicy biegów 
otrzymali batoniki regeneracyjne. Organi-
zatorem imprezy był Zespół Szkół, Gmin-
ny Ośrodek Kultury i  Gminna Biblioteka 
Publiczna w Sławatyczach.

Materiał: GOK w Sławatyczach
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POWIAT BIALSKI
w MATERIAŁACH WIDEO

Nowoczesne rozwiązanie w Gościńcu Bialskim. Świat korzysta z kodów 
QR. Gościniec Bialski proponuje swoim czytelnikom także i taką for-

mę przekazu informacji i zapoznania się z wydarzeniami na terenie 
miast i gmin Powiatu Bialskiego. 

Jak obejrzeć zaproponowane przez nas filmy? 
Istnieje wiele programów skanujących kody QR na telefony 

z systemami Android, iOS (IPhone) czy Windows Mobile, 
Nokia i innymi. Są to aplikacje bezpłatne do pobrania 

online za pomocą np. Google Play, App Store itp.
Jak skanować kody QR? Bardzo prosto! Musisz 

skierować swoje urządzenie (telefon z wbu-
dowana kamerą, smartfon lub tablet) 

w kierunku kodu QR. Kod powinien 
znaleźć się w obrębie kontur kwa-

drata, który widnieje na ekra-
nie urządzenia po włączeniu 

aplikacji. Jeśli wykonasz te 
działania sprawnie i kod 

będzie wyraźny do 
odczytania auto-

m a t y c z n i e  n a 
twoim telefo-

nie pojawi 
się film!

Na budowie nowego Komisariatu  
Policji w Wisznicach

XXVIII Miejsko-Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze  

w Międzyrzecu Podlaskim

Gminny Dzień Strażaka w Dołdze

Łomazy: Powiatowe Eliminacje 
Turnieju BRD 2018 - szkoły gimnazjalne

Leśna Podlaska: Powiatowe  
Uroczystości Dnia Strażaka

X Przegląd Pieśni Maryjnej w Przychodach

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Wiosenny Rajd Rowerowy LZS

Łukowisko: Mistrzostwa Powiatu  
w strzelaniu

3 maja w Gminie Wisznice

95 lat OSP w Sitniku
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