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0 lat Nadleśnictwa Międzyrzec - to
święto wielu pokoleń ludzi związanych z lasem, którzy w chwilach trudnych i radosnych realizują główny cel
gospodarki leśnej jakim jest zachowanie
i wzbogacanie lasów istniejących oraz
kształtowanie nowych.
W południe 25 maja 2016 r. pracownicy
Nadleśnictwa, Goście i Przyjaciele Lasu
zgromadzili się w kościele pw. Św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim, na mszy
świętej w intencji leśników i ich rodzin,
aby w uroczysty sposób rozpocząć obchody Jubileuszu 70 lat Nadleśnictwa
Międzyrzec. Mszę świętą sprawował ks.
kanonik Józef Brzozowski Dziekan Międzyrzecki.
Wśród gości byli obecni: Grzegorz Lenart – Zastępca Dyrektora Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie;
Mariusz Kiczyński – Przewodniczący
Rady Powiatu Bialskiego; Mariusz Filipiuk –Starosta Bialski; Janusz Skólimowski – Wicestarosta Bialski; Andrzej
Andrzejczyk, Jerzy Lewicki, Janusz Paderewski, Paweł Cieślak i Jan Kowal poprzedni nadleśniczowie Nadleśnictwa
Międzyrzec; Zbigniew Kot – Burmistrz
Miasta Międzyrzec Podlaski; Piotr Kazimierski – Wójt Gminy Drelów; Krzysztof
Adamowicz – Wójt Gminy Międzyrzec
Podlaski; Tomasz Bylina – Nadleśniczy
Nadleśnictwa Biała Podlaska; Andrzej
Wybranowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Sarnaki; Grzegorz Uss – Nadleśniczy
Nadleśnictwa Łuków; przedstawiciele
TPN, KSOPiT, Policji, PSP, PZŁ i Szkół.
Piękną muzyczną oprawę zaprezentował
Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Polesia
Czar” działający przy RDLP w Lublinie.
Asystę honorową – poczet sztandarowy
wystawiła Konna Straż Ochrony Przyrody
i Tradycji.
W drugiej części uroczystości wszystkich
obecnych powitał Leszek Michalec Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzyrzec.
Następnie został zaprezentowany film pt:
70 lat Nadleśnictwa Międzyrzec – przy-

70 LAT NADLEŚNICTWA
MIĘDZYRZEC
gotowany przez pana Waldemara Malugę
lubelskiego fotografika i filmowca.
70 lat Nadleśnictwa Międzyrzec to historia kilku pokoleń ludzi, którzy każdego dnia strzegli i doglądali naszych
lasów, chronili ich walory i unikatowe
formy przyrodnicze, dzielili się z innymi
ludźmi leśnymi plonami, widząc w swojej pracy życiową misję – zachowania
w nienaruszonym stanie żywego organizmu, jakim jest las i przekazywania przyszłym pokoleniom tych wartości, które
można znaleźć jedynie w leśnej głuszy.
Jest to historia ludzi, którzy pracowali
w cieniu szumiących nad nimi drzew, którzy niejednokrotnie już zdali swą służbę
młodszym kolegom i tym, którzy już żyją
w naszej pamięci. Łączy ich wszystkich
jedno – zielony mundur i duma, że wybrali właśnie ten zawód i oczywiście – las.
Tymi słowami Nadleśniczy rozpoczął podziękowania gościom, współpracownikom, przyjaciołom i byłym pracownikom,
wręczając okolicznościowe statuetki, podziękowania i pamiątkowe albumy.
Serdecznie dziękując z satysfakcją informujemy, że obecnie Nadleśnictwo
Międzyrzec to nowoczesna organizacja,
sprawnie zarządzana i ciesząca się renomą oraz szacunkiem w społeczeństwie.
Wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra czuwa nad właściwie prowadzoną gospodarką leśną, dostarczając doskonałego i cennego surowca drzewnego,
a jednocześnie dbająca o walory przyrodnicze i rekreacyjne lasów jej powierzonych.
Na cześć wyróżnionych Zespół Sygnalistów odegrał fanfary.
Z wielkim wzruszeniem wszyscy wysłuchali wystąpień gości.

Część oficjalną wieńczył koncert Zespołu
Sygnalistów Myśliwskich „Polesia Czar”.
W kończącym wystąpieniu Nadleśniczy
Michalec stwierdził, że: „Dzisiejsza uroczystość poświęcona została przypomnieniu historii siedemdziesięciu lat istnienia
Nadleśnictwa Międzyrzec; historii pełnej
przeróżnych doświadczeń, ciężkiej pracy,
pokory wobec niepowodzeń, ale też radości i dumy z naszych pięknych lasów; historii ludzi których ścieżki przeplatały się
z losami Nadleśnictwa.
Wszystkie te lata, dzięki zaangażowaniu
leśników na wszystkich stanowiskach,
zostały wykorzystane na naukę i gromadzenie licznych doświadczeń, na hodowlę
i pielęgnację naszego drzewostanu, rozwój
infrastruktury leśnej na potrzeby własne
i społeczeństwa, ale przede wszystkim na
budowę doświadczonego i spójnego zespołu „ludzi lasu”. Ich miłość i oddanie do
zawodu i natury stały się podwalinami do
dalszego rozwoju nadleśnictwa.
Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość – staraliśmy się utrwalić w wydanym albumie,
nagranym filmie, czy wyłożonej kronice.”
Uroczystości zakończyły się okolicznościowym obiadem.
Dziękujemy wszystkim za udział, życzenia i wyrazy sympatii.
DARZ BÓR!

Adam Szulik
Sekretarz
Nadleśnictwa Międzyrzec
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ak co roku w miesiącu czerwcu Zespół
Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej otworzył szerzej swoje „drzwi” dla
rolników. W tym roku uroczystość „Dnia
Otwartych Drzwi” odbyła się 12 czerwca
w Grabanowie. Impreza na stałe weszła
już do tradycji naszego Ośrodka. Stwarza ona możliwość spotkania się rolników i mieszkańców obszarów wiejskich
z pracownikami zatrudnionymi w branży
rolnej i otoczeniu rolnictwa. Celem tej
imprezy jest zainteresowanie rolników
nowościami w technologii produkcji rolnej, wsparciem ekonomicznym rolnictwa
i możliwościami rozwoju działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich.
Uroczystość rozpoczęła się, jak co roku
Mszą Świętą pod przewodnictwem Księdza Dziekana Mariana Daniluka.
Oficjalnego otwarcia „Dnia Otwartych
Drzwi” dokonał Dyrektor Lubelskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Antoni Skrabucha. W swoim
wystąpieniu podkreślił rolę doradztwa w
rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
oraz wysokie kwalifikacje zatrudnionych
doradców. Głos zabierali również zaproszeni, licznie przybyli goście: Marszałek
Województwa Lubelskiego Sławomir
Sosnowski, Starosta Bialski Mariusz
Filipiuk, Dyrektor Lubelskiego Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego
Arkadiusz Szymoniuk. Po wystąpieniach

Marszałek Województwa Lubelskiego i Dyrektor LODR uhonorowali 2
pracowników doradztwa
odznakami „Zasłużony
dla rolnictwa”.
W tym roku odwiedziły
nas instytucje służące
rolnictwu: ARR, ARiMR,
KRUS, Lubelska Izba Rolnicza, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian.
Swoje stoiska miały również liczne firmy obsługujące i produkujące dla

Dzień Otwartych Drzwi
w Grabanowie – tak było
rolnictwa, Szkoły Rolnicze, towarzystwa
ubezpieczeniowe. Przedstawiały one
swoje osiągnięcia i ofertę.

środki ochrony roślin, materiał siewny
oraz materiały budowlane. Obecni byli
również wydawcy prasy rolniczej. Zain-

Wystawa była uświetniona występami zespołów śpiewaczych
i tanecznych z terenu
powiatu
bialskiego
i parczewskiego. Licznie przybyli rolnicy,
jak zawsze byli zainteresowani ekspozycją zgromadzonego
sprzętu
rolniczego
i fachowym doradztwem. Wystawiały się
również firmy oferujące pasze, nawozy,

teresowani mogli nabyć kwiaty i krzewy
ozdobne, a na stoiskach z produktem tradycyjnym degustować te produkty oraz
uzyskać przepisy ich przyrządzania.
Dokonano również podsumowania konkursu AGROLIGA 2016.
W kategorii rolnicy laureatem zostało
gospodarstwo Moniki i Piotra Korszeń
z miejscowości Przegaliny Duże, gmina
Komarówka. Z powiatu bialskiego wyróżnienie otrzymało gospodarstwo Wandy
i Jana Rydz z miejscowości Kobylany, gmina Terespol. Podsumowano też konkurs
„Bezpieczne gospodarstwo rolne”, którego laureatem został Łukasz Chwalczuk
z miejscowości Gęś, gmina Jabłoń.
Kierownik Zespołu Doradztwa Rolniczego Biała
Podlaska z/s w Grabanowie Agnieszka Sęczyk
podziękowała wszystkim
instytucjom pracującym
na rzecz rolnictwa, samorządom, wystawcom
za udział w uroczystości,
za pomoc organizacyjną
i stałą współpracę.

GRABANÓW

J

Bożenna Warda
Lubelski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego
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RADA POWIATOWA

Rada Powiatu Bialskiego V kadencja 2014-2018
Nasi przedstawiciele w powiecie:
Marzenna Maria Andrzejuk

z d. Szymańska
- radna Rady Powiatu Bialskiego od
2006, aktualnie sprawuje mandat trzecią
kadencję.
Okręg wyborczy: gmina Zalesie, miasto
i gmina Terespol; reprezentowany jest
przez trzech radnych: Marzenna Andrzejuk, Elżbieta Iwaniuk, Radosław Sebastianiuk.
Marzenna Maria Andrzejuk Jedna
z czterech kobiet radnych powiatu bialskiego, członkini zarządu przez 8 lat.
Wniosła do zdominowanego przez mężczyzn samorządu serdeczność, uśmiech,
spokój i opanowanie.Gdy trzeba potrafi
być jednak stanowcza i zasadnicza. Jest
jedną z kobiet, która zachęca kobiety, do
startów w konkursach na dyrektorów,
kierowników, naczelników i do rad gmin,
powiatu, sejmu. Uważa, że są mądre,
wytrwałe w dążeniu do celu i ambitne.
Świat nie może być zdominowany przez
mężczyzn. - Im więcej kobiet we władzach,
tym spokojniej i przyjaźniej - podkreśla.
Urodziła się w Koroszczynie w gminie
Terespol, w rodzinie rolników. Uczęszczała do Szkoły Podstawowej w Terespolu. Trenowała lekkoatletykę w LKS
Terespol osiągając sukcesy w zawodach
wojewódzkich i mistrzostwach Polski.
Z uśmiechem i sentymentem wspomina czas kiedy zaczęła trenować – Dostałam na wyposażenie kolarzówkę. 8
km dojeżdżałam nią w okresie jesiennym
i wiosenno – letnim na treningi. Terespolski klub zawsze tętnił życiem sportowym
osiągając wysokie lokaty, mistrzowskie
wyniki. Byłam uczennicą Liceum Ogólnokształcącego w Terespolu. Oprócz zawodów sportowych, reprezentowałam szkołę
w konkursach marynistycznych, strzeleckich i spartakiadach sportów obronnych.
Wracałam z nich z pucharami i medalami.
Moim marzeniem był AWF.
Wyszłam za mąż i zamieszkałam w Malowej Górze.
Rozpoczęłam pracę jako nauczycielka
w Szkole Podstawowej w Berezówce. Uczyłam wychowania fizycznego, nauczania
początkowego, chemii, geografii i biologii. Opiekowałam się też 21 drużyną har-
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cerską (stopień podharcmistrz). Zawsze
kochałam i kocham pracę z dziećmi. Organizowaliśmy rajdy rowerowe, biwaki, podchody, ogniska, dyskoteki. Zachęcałam
dzieci do startowania w różnego rodzaju
konkursach i zawodach. Trzy razy z rzędu moi uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Berezówce zajęli I miejsce we współzawodnictwie sportowym w powiecie bialskim.
Urodziła dwoje dzieci, syna Piotra i córkę Anię. Zabierała je na rajdy i biwaki.

- Pamiętam jak syn jechał na początku
peletonu swoim małym rowerkiem, a córkę wiozłam w koszyczku na kierownicywspomina.
Jej dzieci tak jak mama, chętnie uprawiały
sport, szczególnie tenis stołowy, lekkoatletykę i piłkę nożną. Oboje byli bardzo
zdolni. Uczęszczały do Liceum Ogólnokształcącego im. J.I Kraszewskiego w Białej Podlaskiej, następnie na Politechnikę
Białostocką. Mają już swoje rodziny.
Pani Marzenna razem z mężem cieszą się
już dwiema wnuczkami.
Marzenna Andrzejuk jest nauczycielem
dyplomowanym, ukończyła Wyższą Szkołę Rolniczo – Pedagogiczną w Siedlcach,
Wydział Humanistyczny, studia magisterskie, kierunek – nauczanie początkowe; studia podyplomowe, kierunek – wy-

chowanie fizyczne z korektywą na AWF
im. J. Piłsudskiego w Warszawie, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego
w Białej Podlaskiej; studia podyplomowe
„Administracja i zarządzanie dla kadry
kierowniczej w administracji publicznej” na UMCS w Lublinie, Wydział Prawa
i Administracji: „Kurs kwalifikacyjny dla
oświatowej kadry kierowniczej”
– Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz liczne kursy.
- Mało kto wierzył, że wejdę do rady powiatu, a znalazłam się w zarządzie - mówiła. Nie interesowała mnie polityka.
Byłam młodym nauczycielem gdy Polską
rządziła PZPR i gdy tworzyła się Solidarność. Starałam się jak najlepiej wykonywać swój zawód. Szkoła była moim życiem
i oddawałam jej każdą wolną chwilę. Byłam dumna, że mogę wychowywać dzieci
wiejskie i wpajać w nie wiarę w to, że nie są
gorsze od miejskich a pracowite, grzeczne
i ambitne. Gdy zaproponowano mi start
w wyborach, wahałam się. Dzięki wsparciu męża i rodziny zdecydowałam się wesprzeć listę. Okazało się jednak, że los jest
łaskawy, zostałam radną powiatu bialskiego dzięki oddanym głosom wyborców.
Po zawiązaniu się w sejmie koalicji PO
i PSL, zaproponowano mi kandydaturę na
członka zarządu powiatu. Jestem członkiem Komisji Finansów i Budżetu oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Rady Powiatu. Problemy obu są mi bardzo
bliskie. Uważam, że tam gdzie są kobiety
jest równowaga. Pewne sprawy po prostu
lepiej rozumiemy. A w towarzystwie kobiet
mężczyźni łagodnieją i nabierają ogłady.
- Kocham otaczającą przyrodę, jazdę rowerem, polskie góry, żagle i książki autobiograficzne - mówi.
W domu Marzenna Andrzejuk jest dobrą
gospodynią, bez problemu przygotowuje szybkie, smaczne obiady, szarlotkę
lub ciasto czekoladowe z gruszkami. Potrafi też wraz z mężem zrobić smaczną,
swojską kiełbaskę, pasztet czy pyszne
mięsko w słoiku. Nalewka miętowa,
orzechowa czy wiśniówka jej produkcji
smakują wyśmienicie. Mąż pani Marzenny, Waldemar jest rolnikiem na 18- hektarowym gospodarstwie.
Obecnie jej miejsce pracy to Przedszkole
Samorządowe Nr 6 w Białej Podlaskiej ul.
Łomaska 21 gdzie jest dyrektorem. (e.)

pan pomysłodawcą i jednym
z organizatorów pielgrzymki leśników
do Kodnia, jak powstała ta inicjatywa?
Pomysł ten narodził się podczas niezobowiązującej rozmowy z nieżyjącym
już ojcem Stanisławem Wodzem. Tak, że
jest to nasza wspólna inicjatywa. Leśnicy
z naszego terenu zawsze uczestniczyli
w ogólnopolskiej pielgrzymce leśników
na Jasna Górę. Na Podlasiu mamy sanktuaria maryjne więc naturalnie powstała
myśl aby taką pielgrzymkę zorganizować
tutaj. I okazało się, że pomysł zainteresował. Najbliższa, piąta już pielgrzymka pokazała, że inicjatywa jest słuszna, leśnicy
chcą przyjeżdżać do Kodnia. Oczywiście
każdy kto chce może i uczestniczy też
w pielgrzymowaniu na Jasną Górę.

Tak się niestety złożyło, że I pielgrzymkę organizowałem już wspólnie z o.
proboszczem Bernardem Briksem. Do
Kodnia przyjeżdża w granicach 200-400
leśników z rodzinami. Terytorialnie jest
to północna część Lubelskiej Dyrekcji Lasów Państwowych, ale mamy też przedstawicieli z Białowieży, Nurca, Sokołowa
Podlaskiego.
Uroczysta Msza św., spotkania i wspólna
biesiada. Duch sakralny przeplata się ze
świeckim, następuje integracja leśnej
braci. Atmosfera spotkania jest zachęcająca aby za rok powtórzyć.
W uroczystościach uczestniczą też księża
prawosławni, nie zapominamy o ekumenizmie.
Podczas II pielgrzymki Nadleśnictwo
Chotyłów podczas Mszy św. pielgrzymkowej wyświęciło swój sztandar, ufundowany przez społeczeństwo. Obecną
pielgrzymkę organizujemy wspólnie
z myśliwymi.

Samorząd
to gra zespołowa

WYWIAD

*Jest

Rozmowa z Mariuszem Kiczyńskim przewodniczącym
Rady Powiatu Bialskiego
*Jest pan radnym Rady Powiatu Bialskiego drugą kadencję, co udało się
zrealizować z obietnic wyborczych?
Samorząd to gra zespołowa, radny dużo
może, ale o jego skuteczności decyduje
umiejętność współpracy i porozumiewania się z kolegami
radnymi w obszarze
ważności problemów
i zadań do wykonania.
Zwracam szczególną
uwagę na problemy
dotyczące gmin: Tuczna, Kodeń, Sławatycze.
Współpracuję z kolegami radnymi reprezentującymi ten okręg.
Najważniejszą sprawą
są inwestycje drogowe.
A dla mnie najważniejsza jest modernizacja
drogi powiatowej Tuczna-Sławatycze, zadanie
rozpocznie się w 2017
r. Od lat o to zabiegam
i mam nadzieję, że niedługo zacznę mówić
o efektach.
Na terenie gminy Sławatycze drogi
i przepusty zostały zniszczone przez powódź, kontynuowana jest odbudowa
dróg powodziowych w miejscowości
Mościce Dolne-Liszna-Jabłeczna w stronę klasztoru. Zabiegam o dalszą modernizację tzw. Nadbużanki na odcinku
Kostomłoty-Sławatycze, czeka też modernizacja drogi z Piszczaca do Kodnia.
Między innymi i z mojej inicjatywy odbyła się dyskusja na temat szacowania
szkód od zwierzyny leśnej. Monitorowaliśmy problem w powiecie bialskim,
pisaliśmy petycję do ministra. Aktualnie
powstaje ustawa o sposobie rekompensaty za zniszczone płody. Od kilku miesięcy myśliwi realizują odstrzał redukcyjny dzików, co ma się przyczynić do
zmniejszenia populacji dzików w Polsce.
Wspieram kulturalne, sportowe i rekreacyjne imprezy powiatowe, ale też gminne. Jestem przekonany o ważnej roli kultury i sportu w rozwoju i wychowaniu

człowieka. Sam z przyjemnością uczestniczę w różnorodnych imprezach, które
pozwalają na spotkania z różnymi ludźmi.
Jestem pełen podziwu dla działalności
kulturalnej Muzeum im. Józefa I. Kraszewskiego w Romanowie, które potrafi
zachęcić ludzi w różnym wieku aby znaleźli czas i odwiedzili muzeum.

*Czy zdaniem pana samorząd powiatowy przyczynia się do rozwoju naszego terenu?
Tak, pomimo ograniczonych możliwości
samorządu powiatowego widzę, że powiat ma swój udział w rozwoju naszego
terenu. W stosunku do potrzeb pieniędzy cały czas jest za mało, ale widoczny
jest w różnych obszarach, w drogownictwie, w oświacie, kulturze. Wszystkie
szkoły prowadzone przez powiat są wyremontowane, Muzeum w Romanowie
to kulturalna perełka naszego terenu.
Powiat bialski prowadzi szpital w Miedzyrzecu, który na przestrzeni lat korzystnie się zmienia. Jestem członkiem
Społecznej Rady Szpitala w Miedzyrzecu
Podlaskim stąd też znam problemy i cieszę się z sukcesów, bo szpital w Miedzyrzecu Podlaskim jest potrzebny.

*Jak pan ocenia nowy układ sił politycznych w powiecie?
Najważniejsze, że dogadujemy się w nowym układzie politycznym. Rozmowom
i dyskusjom przyświeca współodpowiedzialność za powiat. Aktualnie według
mnie dwie sprawy są ważne: konstrukcja
nowego budżetu na 2017 r. oraz sięgnięcie po środki unijne z obecnej perspektywy Unii Europejskiej. Trzeba pamiętać,
że praktycznie są to już ostatnie liczące
się pieniądze unijne. Po 2020 r. relacje w
samej unii będą już wyglądały inaczej.
Można nawet powiedzieć, że pewien
niepokój towarzyszy w związku ze zbliżającym się referendum w Wielkiej BryRozmawiała: Ewa Koziara
tanii.
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POWIAT BIALSKI

W

śród spraw, którymi się zajęli radni podczas XX sesji Rady Powiatu,
która odbyła się 31 maja, było rozpatrzenie rocznej informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu oraz
podjęcie uchwał w sprawach: przyjęcia
sprawozdania z realizacji „Programu
współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami działającymi w sferze
pożytku publicznego na rok 2015”,
zmiany uchwały w sprawie nadania
statutu Domowi Pomocy Społecznej
w Konstantynowie, zmian w budżecie
Powiatu Bialskiego na 2016 rok, upoważnienia do reprezentowania Powiatu Bialskiego w organach Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu „Bug”.
Podczas sesji podsumowano także
konkurs na opracowanie znaku graficznego (logo) Roku „Żołnierzy Wyklętych” w Powiecie Bialskim.
Kapituła powołana przez Starostę Bialskiego po zapoznaniu się z 36 znakami
graficznymi postanowiła przyznać główną nagrodę Sławomirowi Walencikowi.
Autor urodzony w 1955 r. w Radzyniu
Podlaskim od 20 lat zajmuje się zawodowo grafiką komputerową. Na swoim
koncie ma ok. 20 ogólnopolskich wystaw. Tak wypowiedział się o nagrodzonej pracy: Z założenia każda moja praca

ma zawierać jak najwięcej treści w syntetycznej formie. Wilki kojarzone zawsze
z „Żołnierzami Wyklętymi” złożone z kilku kresek w dwóch kolorach symbolizują
w moim rozumieniu ofiarę krwi, mroczne
czasy, śmierć, krwawe koleje losów, suk-
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XX sesja Rady Powiatu
cesy i porażki. Oczywiście interpretacji
może być bardzo wiele, poprzez skojarzenia, które mamy w środku – związane
ze znajomością problemu… Zawsze jest
tak, że prostota wypowiedzi plastycznej

skiej Mariusz Kiczyński.
Przypomnijmy, że konkurs był ogłoszony przez Starostwo Powiatowe w Białej
Podlaskiej ze względu na ustanowiony 29 lutego br. przez Radę Powiatu

daje więcej możliwości niż doprecyzowanie, które wraz z postępem coraz bardziej ogranicza wyobraźnię.
Zaproponowanym znakiem graficz-

w Białej Podlaskiej Rok „Żołnierzy Wyklętych” w Powiecie Bialskim. Ta kampania społeczna skierowana do mieszkańców naszego powiatu została również

nym będziemy mogli posługiwać się,
przygotowując przedsięwzięcia odbywające się w ramach Roku. Podczas
sesji został on bowiem oficjalnie zaprezentowany. Nagrodę pieniężną oraz
dyplom wręczali grafikowi starosta
bialski Mariusz Filipiuk oraz przewodniczący Rady Powiatu w Białej Podla-

objęta patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Jak do tej pory włączyło
się w nią 25 podmiotów z tego terenu.
Kalendarz przedsięwzięć oraz ważne
informacje na ten temat znajdują się
na stronie starostwa powiatowego
w zakładce Rok Żołnierzy Wyklętych.
Tekst i zdjęcia: Anna Jóźwik

Szkole Podstawowej nr 5 w Białej
Podlaskiej 25 maja 2016 r. odbył się
powiatowy finał konkursu „Jestem bezpieczny”. Głównym organizatorem konkursu w powiecie od kilkunastu lat jest Ko-

menda Miejska Policji w Białej Podlaskiej,
która poprzez to działanie upowszechnia
wiedzę o zagrożeniach z jakimi młodzi ludzie mogą spotkać się w swoim codziennym życiu, rozwija postawy umożliwiające
unikanie, zapobieganie i pokonywanie
niebezpieczeństw oraz zapoznaje dzieci
i młodzież z prawidłowymi reakcjami w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.
Jednym ze współorganizatorów tego

Jestem bezpieczny
przedsięwzięcia było także Starostwo
Powiatowe w Białej Podlaskiej. Konkurs
swoim patronatem objął
Starosta Bialski.
Otwarcia imprezy dokonali Wicestarosta Bialski
Janusz Skólimowski i p.o.
Komendant Miejski Policji
nadkom. Jerzy Czebreszuk.
Konkurs składał się z
trzech konkurencji: test
wiedzy; projekt graficzny
koszulki (tył i przód), który
miał zawierać treści (hasło)
odnoszące się do bezpiecznych zachowań; inscenizacja, która miała zaprezentować drużynę, szkołę, gminę, a następnie
wskazać młodym ludziom zachowania alternatywne dla zagrożeń.
O zwycięstwo walczyło 17 szkół podstawowych, które wygrały eliminacje gminne. Jurorzy bardzo wysoko ocenili poziom
wiedzy prezentowany przez uczniów. Po
zsumowaniu wyników wszystkich konku-

rencji najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa im. Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Sworach. Zwycięską
drużynę w składzie: Martyna Chałstowska, Szymon Kucewicz i Anita Prokopiuk
przygotowała pani Jolanta Madej. Ta drużyna będzie reprezentowała nasz powiat

na szczeblu wojewódzkim. Drugie miejsce
zajęła Publiczna Szkoła Podstawowa
w Sosnówce, a trzecie Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szóstce. Wszyscy uczestnicy
otrzymali atrakcyjne nagrody, gdyż konkurs cieszy się wsparciem wielu sponsorów.
Elżbieta Głowińska, foto: Radio Biper

ziennik Gazeta Prawna po raz kolejny wręczył nagrody najlepszym
polskim włodarzom i samorządom. Uroczysta gala miała miejsce 24 maja w Warszawie Teatrze Kamienica. Nagrody zostały przyznane w czterech kategoriach:
gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska,
gmina miejska do 100 tys. mieszkańców,
gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców. Gmina Wisznice zdobyła dwa
wyróżnienia – w kategorii gmina wiejska
wisznicki samorząd uplasował się na 7.
pozycji w Polsce, natomiast Wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan znalazł się w
pierwszej dziesiątce wyróżnionych przez
Dziennik Gazeta Prawna włodarzy gmin
wiejskich, również zajmując 7. miejsce
w tym ogólnopolskim plebiscycie.
W skład kapituły weszli redaktorzy Dziennika Gazety Prawnej, eksperci Deloitte
oraz ekspert Związku Miast Polskich.
W specjalnie do tego celu opracowanej
ankiecie włodarze byli szczegółowo odpytywani m. in. o sposoby na sukcesywne podnoszenie jakości pracy i kompetencji swoich pracowników, współpracę
z organizacjami pozarządowymi, wykorzystywanie nowoczesnych sposobów
komunikacji (w tym mediów społecznościowych) na linii urząd – klient. W pracach nad rankingiem uwzględniono także sposób, w jaki władze gmin definiują
swój sukces oraz wykorzystują własny

potencjał. Samorządy oceniane były także pod względem sprawności strategicznej, sprawności operacyjnej, wsparcia
potencjału gospodarczego oraz jakości
życia. Połączenie wyników ankiet oraz
pracy kapituły pozwoliło na wyłonienie
najlepszych prezydentów, burmistrzów,
wójtów oraz samorządów. W niektórych
przypadkach zostały wskazane miejsca
ex aequo ze względu na bardzo zbliżony
wynik.
Ciężka i systematyczna praca, konsekwentna realizacja wytyczonych
celów oraz wychodzenie naprzeciw
nowym wyzwaniom uplasowały
gminę Wisznice na wysokim 7. miejscu w Polsce wśród gmin wiejskich w
tegorocznym plebiscycie DGP (w ub.
roku gmina Wisznice zajęła 8. miejsce) i jako jedyna z gmin województwa lubelskiego otrzymała wyróżnienie w swojej kategorii. Również
Wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan
jako jedyny włodarz gminy wiejskiej
reprezentował województwo lubelskie
w tegorocznym rankingu Perły Samorządu 2016.
– To wielkie wyróżnienie, ponieważ byliśmy w pierwszej 10. w Polsce wśród gmin
wiejskich. Cieszę się bardzo, ponieważ jest
to ranking, w którym warto być. Cieszę się
tym bardziej, ponieważ wśród gmin wiejsko – miejskich wygrał mój serdeczny ko-

lega Darek Wróbel burmistrz Opola Lubelskiego – mówił Piotr Dragan tuż po gali.
– Te nagrody to kolejne potwierdzenie na
dobrze obrany kierunek na drodze do rozwoju gminy Wisznice i znacząca wskazówka, by ten kurs utrzymywać. A znalezienie
się w tak zaszczytnym gronie traktuję jako
niewątpliwy sukces – dodał.
Jak informują organizatorzy, wszystkie przyznane tytuły „Pereł Samorządu

GMINA WISZNICE

Wisznice podwójną „Perłą Samorządu” 2016

D

POWIAT BIALSKI

W

2016” oraz wyróżnienia honorują samorządy, które w sposób efektywny
i z otwartością na nowe pomysły realizują misję publiczną. Pamiętając o tym, że
to właśnie gminy odgrywają istotną rolę
w budowaniu lokalnego kapitału społeczno-gospodarczego i wzmacnianiu
więzi społecznych, nagrodzone zostały
te samorządy, które potrafiły się tym wy(gw.)
kazać.
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GMINA ZALESIE

XXXIX OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ
BRD ZALESIE 2016

O

d wielu lat uczniowie Zespołu
Szkół w Zalesiu (zarówno z gimnazjum jak i ze szkoły podstawowej) odnoszą znaczące sukcesy w Turniejach
BRD. Wielokrotnie zajmowali czołowe
miejsca na poziomie wojewódzkim

chu drogowego. Ponadto drużyny musiały wykazać się wiedzą i umiejętnościami w zakresie udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej.
W wyniku rywalizacji ostateczna klasyfikacja okazała się następująca: I miej-

a następnie reprezentowali woj. Lubelskie w Finałach Ogólnopolskich.
W uznaniu zasług organizacja tegorocznego XXXIX Finału Wojewódzkiego

sce - Szkoła Podstawowa w Korczowie
(pow. biłgorajski)- drużyna otrzymała
Puchar Marszałka woj. Lubelskiego;
II miejsce - Szkoła Podstawowa
w Zalesiu (pow. bialski)- drużyna otrzymała Puchar Komendanta
Wojewódzkiego Policji
w Lublinie; III miejsce
- Szkoła Podstawowa
w Krynce
(pow. łukowski)drużyna
otrz ymała
Puchar Lubelskiego
Kuratora
Oświaty. Indywidualnie
pierwsze miejsce wśród
dziewcząt zajęła Aleksandra Solak z drużyny z SP
w Korczowie, natomiast
pierwsze miejsce wśród
chłopców zajął Konrad
Grabias również z drużyny z SP w Korczowie.
Dyrektor Zespołu Szkół w Zalesiu
Wojciech Kołodyński w imieniu organizatorów podziękował wszystkim
instytucjom firmom, które wsparły
organizację Wojewódzkiego Finału

Ogólnopolskiego Turnieju BRD przypadła w tym roku Zespołowi Szkół w Zalesiu i odbył się on na obiektach szkolnych w dniu 18 maja 2016 roku.
Finał zorganizowany został przy współpracy Kuratorium Oświaty w Lublinie,
Starostwa Bialskiego, Gminy Zalesie,
PZM Lublin, WORD W Lublinie i WORD
w Białej Podlaskiej. W trakcie zawodów
czteroosobowe zespoły szkół podstawowych musiały wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego, jazdą sprawnościową na torze przeszkód
oraz właściwą jazdą na miasteczku ru-
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FINAŁ WOJEWÓDZKI
XXXiX Ogólnopolskiego Turnieju BRD.
Dzięki finansom Organizatorów (Urząd
Marszałkowski w Lublinie, Kuratorium
Oświaty w Lublinie, PZM w Lublinie,
WORD w Lublinie, WORD w Białej
Podl) oraz finansom sponsorów (Starostwo Powiatu w Białej Pod., Gmina
Zalesie, Nadleśnictwo Chotyłów, firma „KROPKA” z Zalesia, firma „FERLAB”
z Białej Podl, Agenacja Ochrony „LewTras- Bank‚ z Białej Podl , JB Multimedia
z Białej Podl, Komunalnik z Białej Podl,
Gazol z Międzyrzeca Podl, Rada Rodziców z Zespołu Szkół w Zalesiu, OSP
w Zalesiu, firma ,,BARD” z Kobylan ,
„Satori” z Białej Podl, Eko-Bug Kobylany, ULPKS „Gaj” w Zalesiu oraz dyrektorzy szkół z gm. Zalesie) wszyscy
zawodnicy wyjechali z Zalesia z nagrodami a opiekunowie z podziękowaniami i upominkami. Podziękowania za pomoc organizacyjną
i przeprowadzenie testów oraz konkursów sprawnościowych skierowane
są również do funkcjonariuszy Policji
z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej w Lublinie, funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji
w Białej Podl. i z Komisariatu Policji
w Terespolu oraz do przedstawicieli Klubu Motocyklowego GROM z Białej Podl.
Umiejętności i wiedza zaprezentowane przez wszystkich zawodników na
Finale Wojewódzkim stały na bardzo
wysokim poziomie. Tak przygotowani uczniowie stanowią wizytówki po-

szczególnych szkół za co uczniom i ich
opiekunom należą się szczególne podziękowania za troskę o bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu
(zsz.)
drogowego.

OFERTA EDUKACYJNA

ul. Wojska Polskiego 88 21-550 Terespol tel. 83 375 20 04 www.zsoterespol.edupage.org e-mail: zso.terespol@wp.pl

SZKOŁA, KTÓREJ MOŻESZ ZAUFAĆ – DOŁACZ DO NAS! -

Dlaczego warto wybrać liceum w Terespolu?

- W szkole został wprowadzony elastyczny system kształcenia, w obrębie którego każdy uczeń może dokonać w pełni samodzielnego,
indywidualnego i niezależnego od pozostałych uczniów wyboru przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym. W odróżnieniu od
innych szkół rozszerzenia nie są narzucane odgórnie, ale wybierane z dostępnych wariantów pod koniec klasy I.
- Szkoła o 70-letniej tradycji mieści się w gruntownie odremontowanym budynku, w którym znajdują się: sala gimnastyczna, centrum
multimedialne, stołówka, szatnia z osobistymi szafkami, klasopracownie wyposażone w nowoczesne i skuteczne pomoce dydaktyczne, m.in.
w tablice multimedialne, projektory, mikroskop współpracujący z komputerem.
- Liceum posiada profesjonalną, i zaangażowaną kadrę, dzięki której każdy uczeń może rozwijać wiedzę, umiejętności i predyspozycje w
zajęciach pozalekcyjnych wspierających zainteresowania oraz w zależności od indywidualnych potrzeb otrzymać pomoc w nauce
ułatwiającą promocję i zdanie matury.
- Chętni uczniowie mogą brać udział w olimpiadach przedmiotowych, konkursach tematycznych i artystycznych oraz zawodach sportowych i
licznych akcjach charytatywnych.
- Można reprezentować Polskę w międzynarodowych zawodach sportowych w eisstocka, młodej w Polsce dyscyplinie sportu.
- W ostatnich dwu latach zajmowaliśmy III i II miejsce pod względem zdawalności egzaminu maturalnego wśród szkół Powiatu Bialskiego.
- W ostatnich kilku latach nasi uczniowie byli laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych: historycznej, ekologicznej, języka rosyjskiego,
wiedzy o Polsce i świecie współczesnym i in., zwyciężali w konkursach tematycznych o zasięgu powiatowym i ogólnopolskim, zdobywali
najwyższe i wysokie lokaty w zmaganiach sportowych różnego szczebla
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ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ADAMA NARUSZEWICZA W JANOWIE PODLASKIM
JEST SZKOŁĄ, KTÓRA OFERUJE ABSOLWENTOM GIMNAZJÓW: przyjazną atmosferę, którą budują młodzi, kreatywni nauczyciele
rozumiejący potrzeby i problemy uczniów; możliwość uczestnictwa w licznych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających
zainteresowania uczniów, jak również umożliwiających nadrobienie zaległości edukacyjnych; wysoki poziom bezpieczeństwa
uczniów; stypendia za wyniki w nauce (najlepsi w obu typach szkół otrzymują Stypendium Prezesa Rady Ministrów, pozostali od
średniej 4,5 Stypendium Starosty, które otrzymują również absolwenci gimnazjów, którzy w wyniku rekrutacji uzyskają co
najmniej 140 pkt.); wysoki poziom nauczania potwierdzony bardzo dobrymi wynikami egzaminów zewnętrznych i sukcesami
zawodowymi naszych absolwentów, dużą liczbą absolwentów dostających się na studia.

OFERTA EDUKACYINA NA ROK SZKOLNY 2016/2017
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Klasa ogólna
Jest skierowana do uczniów, którzy nie mają sprecyzowanych zainteresowań.
W tej klasie uczeń może: w atrakcyjny sposób poznać
tajniki wszystkich przedmiotów ogólnokształcących,
odkryć w sobie uśpione pasje, uczęszczać na wiele zajęć
rozwijających dodatkowe zainteresowania.
Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich
zainteresowań w zajęciach szkolnego koła teatralnego
„Odskocznia".
Wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym dokonają
uczniowie samodzielnie od klasy drugiej.

Klasa policyjna
Powstała w 2006 roku w wyniku podpisanego porozumienia
zawartego pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji
w Lublinie a Starostą Bialskim.
Na zajęciach z policji uczniowie realizują następujące
zagadnienia: organizacja policji, przepisy prawne dotyczącepolicji, prawa karnego, prawa wykroczeń oraz ruchu
drogowego, zajęcia z musztry.
Zajęcia prowadzi funkcjonariusz policji.
W ramach zajęć realizowane są wyjazdy edukacyjne do
jednostek policyjnych, do sądu, zakładu karnego.

Klasa sportowa
(sporty walki w służbach mundurowych)
Uczniowie klasy sportowej uczestniczą w obowiązkowych
zajęciach kierunkowych klas mundurowych (straż
graniczna lub policja wg wcześniejszej deklaracji
absolwenta gimnazjum).
Podczas zajęć wychowania fizycznego realizowane będą
następujące zagadnienia: techniki obrony przed chwytami, duszeniami, kopnięciami, atakiem z użyciem broni,
obezwładnianie z kajdankowaniem, akrobatyka sportowa,
walka sportowa taekwon-do ITF, trening siłowy.
Zajęcia prowadzone przez instruktora taekwon-do.

Klasa straży granicznej
Funkcjonuje od 2003 roku.
Patronat nad klasą sprawuje
Nadbużański Oddział Straży
Granicznej im, 27 Dywizji AK
w Chełmie.
Uczniowie tej klasy realizują
na zajęciach straży granicznej
następujące zagadnienia:
regulaminy i szkolenie graniczne, ogólne wiadomości
o straży granicznej, ceremoniał wojskowy, szkolenie
sanitarne i strzeleckie, terenoznawstwo.
Zajęcia prowadzone są przez funkcjonariusza straży
granicznej w szkole, placówce straży granicznej, jak
również w ramach zajęć uczniowie wyjeżdżają na
przejścia graniczne.
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Uczniów tych klas obowiązuje umundurowanie, a ponadto
uczestniczą w:
obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego z elementami samoobrony, obozie szkoleniowym, letnim obozie
windsurfingowym w Zatoce Puckiej koło Władysławowa,
wyjazdach edukacyjnych na przejścia graniczne, zajęciach
koreańskiej sztuki samoobrony taekwon-do. Podczas 8letniej przygody z taekwon-do w naszej szkole, do egzaminów
przystąpiło 301 osób, w tym 286 zaczęło ćwiczyć od podstaw
w murach naszej szkoły. Uczniowie zdobyli 77 medali
Mistrzostw Międzywojewódzkich Juniorów i 5 medali Mistrzostw Polski Juniorów w taekwon-do ITF. Warto dodać, że
4 uczniów klas mundurowych zdobyło podczas nauki w janowskim liceum czarny pas (I dan).
Nauka w klasach mundurowych kończy się egzaminem
teoretycznym i praktycznym ze strzelectwa, samoobrony,
wiedzy o służbach mundurowych (straży granicznej i policji),
pomocy przedmedycznej i sprawnościowym torem
przeszkód.

Technik mechanizacji rolnictwa
i agrotroniki

OFERTA EDUKACYJNA

TECHNIKUM

Zajęcia praktycznej nauki zawodu odbywają się
raz w tygodniu w parku maszyn Stadniny Koni w
Janowie Podlaskim.
W ramach zajęć odbywa się bezpłatne szkolenie
na prawo jazdy kategorii T.
W ramach zajęć organizowane są wyjazdy
edukacyjne do dealerów sprzętu rolniczego oraz
na wystawy sprzętu rolniczego AGRO-SHOW
w Bednarach kolo Poznania i AGRO-TECH
w Kielcach.

W corocznym RANKINGU PERSPEKTYW 2016
pod względem zdawalności egzaminów
za w o d o w yc h te c h n i ku m k s z ta ł c ą c e
w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa
uplasowało się ex aequo na l miejscu
w Polsce!

Technik hodowca koni
Zajęcia praktycznej nauki zawodu odbywają się
w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim.
W ramach zajęć organizowane są szkolenia,
seminaria, wykłady, wycieczki dydaktyczne jak
również obowiązkowe zajęcia jazdy konnej.
W ramach zajęć odbywa się bezpłatne szkolenie
na prawo jazdy kat. T.
Uczniowie biorą udział w wielu pokazach m.in.:
w Jesiennym Pokazie Koni Arabskich w Janowie
Podlaskim, w Cavaliadzie w Lublinie, Poznaniu
i Warszawie, w Sportowych Mistrzostwach
Europy Koni Arabskich.
Uczniowie tej klasy maja możliwość zdawania
egzaminów na brązową i srebrną Powszechną
Odznakę Jeździecką w Stadninie Koni w Janowie
Podlaskim.
Szkoła co roku zapewnia uczniom technikum
możliwość uczestniczenia w praktykach zagranicznych w ramach programu Erasmus plus
Przy Zespole Szkól funkcjonuje koedukacyjny
internat. Dysponujemy 130 miejscami w 24
pokojach mieszkalnych.
M i e s z ka ń c o m i n te r n a t u za p e w n i a my :
całodobową opiekę pedagogiczną, również
w czasie weekendów, całodzienne, smaczne
wyżywienie w stołówce, przyłącze do szkolnej
sieci internetowej, możliwość korzystania z sali
tenisowej oraz położonej w pobliżu hali
sportowej.
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Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim
SIKORSKIM
W
A
J
C
U
L
O
REW
LE!!!
NOWE PROFI
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

uczyć się w nowoczesnych pracowniach
Ø

POLITECHNICZNA
zajęcia dodatkowe
z inżynierami,
architektami, itp.

MATEMATYKA, FIZYKA,
JĘZYK ANGIELSKI

język angielski,
język niemiecki lub
język rosyjski

język polski,
matematyka, fizyka,
język angielski

pobierać Stypendium Naukowe Starosty
Ø

POLITECHNICZNA
zajęcia dodatkowe
z inżynierami,
architektami, itp.

MATEMATYKA, FIZYKA,
GEOGRAFIA

język angielski,
język niemiecki lub
język rosyjski

język polski,
matematyka, fizyka,
geografia

Sikorski Twoim kluczem do wiedzy!
Każda szkoła ma swoje atuty, jednak
Liceum Sikorskiego ma ich najwięcej.
W naszej szkole możesz…
Ø
osiągać wysokie wyniki na egzaminie
maturalnym,

multimedialnych (tablice interaktywne,
projektory, komputery, itp.),
Bialskiego już od pierwszej klasy,

uczestniczyć w różnorodnych kołach
Ø

zainteresowań i zajęciach pozalekcyjnych,

*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.

korzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu
Ø
na terenie całej szkoły,

odtwarzać w szkolnym radiowęźle swoją
Ø
ulubioną muzykę,

uczestniczyć w spotkaniach z interesującymi
Ø
ludźmi,

działać prężnie w Samorządzie Uczniowskim,
Ø
Ø
uczestniczyć w warsztatach i zajęciach

prowadzonych przez nauczycieli akademickich
w ramach współpracy z uczelniami wyższymi,

działać w wolontariacie,
Ø
Ø
brać udział w międzynarodowej wymianie

HARMONOGRAM REKRUTACJI

młodzieży,

uczestniczyć w olimpiadach przedmiotowych
Ø
i zostać ich laureatem czy finalistą,

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 25 kwietnia 2016 r.
do 23 czerwca 2016 r.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz
o zaświadczenie o wynikach egzaminu.

od 24 czerwca 2016 r.
do 28 czerwca 2016 r.
do godziny 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 15 lipca 2016 r.
godzina 10.00

4.

Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki
w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa
ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach
egzaminu, jeśli nie zostały wcześniej złożone.

od 15 lipca 2016 r.
do 26 lipca 2016 r.
do godziny 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych.

do 27 lipca 2016 r.
godzina 10.00

1.

uczestniczyć w licznych konkursach z cennymi
Ø

nagrodami tj. laptopy, smartfony, tablety, itp.,

Ø
brać udział w wyjazdach edukacyjnych,

odbywających się na terenie Polski i Europy,

Ø
korzystać z parkingu samochodowego
przeznaczonego tylko dla uczniów.

ul. Lubelska 57/59 , Międzyrzec Podlaski
tel./fax. (83) 371-47-66
sikorski.lo@wp.pl
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TERMINY

CZYNNOŚCI

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW
Szczegółowe informacje znajdziesz na naszej stronie internetowej

www.lo-sikorski.pl

i na stronie rejestracji kandydatów w elektronicznym naborze

www.lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat
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Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim

S Z K O Ł A

NAJLEPSZA W POWIECIE
O nas
Zespół Szkół Ekonomicznych
im.

M.

Dąbrowskiej

Podlaskim

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2016/2017

jest

w

Międzyrzecu

niekwestionowanym

liderem wśród szkół prowadzonych przez
Powiat

Bialski.

Sukcesy

uczniów

i nauczycieli promują środowisko lokalne

 TECHNIK EKONOMISTA

oraz Międzyrzec Podlaski w kraju i za

 TECHNIK INFORMATYK

w Berlinie. Placówka może poszczycić się

 TECHNIK LOGISTYK

absolwentami, którzy chętnie utożsamiają

 TECHNIK SPEDYTOR

granicą

–

uczniowie

ZSE

studiują

ponad 95-letnią tradycją oraz wspaniałymi

się ze szkołą.
Prowadzone

przez

nas

 TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

nauczanie ukierunkowane jest na rozwój

 TECHNIK TELEINFORMATYK

kompetencji cenionych przez przyszłych

 TECHNIK HANDLOWIEC
Szkoła dysponuje internatem oraz stołówką
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej to szkoła
przyjazna uczniom i rodzicom, gotowa do współpracy
i wychodząca naprzeciw potrzebom.

Dołącz do nas – zapraszamy !
ul. 3Maja 40/42, 21-560 Międzyrzec Podlaski
tel. 83 371 78 80
http://zse.miedzyrzec.pl
e-mail:szkola@zse.miedzyrzec.pl

zainteresowań

ucznia,

wzmocnienie

pracodawców oraz kształcenie w zawodach
poszukiwanych na rynku pracy.
Jeżeli

jesteś

uczniem

gimnazjum i stoisz przed wyborem szkoły
ponadgimnazjalnej, nasza szkoła jest dla
Ciebie najlepszym wyborem. Dzięki niej
dostaniesz się na wymarzone studia,
będziesz

mógł

rozwijać

pasje

i zainteresowania. Nieprzerwanie od kilku
lat

jesteśmy

najlepszą

szkołą

ponadgimnazjalną w Polsce kształcącą
w zawodach technik logistyk i technik
spedytor.

Wszyscy stawiają na kształcenie zawodowe - postaw i TY
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ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. UNITÓW PODLASKICH

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PROWADZI NABÓR DO:
TECHNIKUM
4 – letni cykl nauczania w zawodach:

monter zabudowy i robót wykończeniowych
Ø

technik ochrony środowiska
Ø

w budownictwie

technik usług fryzjerskich
Ø

murarz – tynkarz
Ø

technik elektronik
Ø

elektryk
Ø

technik mechatronik
Ø

monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
Ø

technik mechanik
Ø

ślusarz – klasa patronacka ZREMB
Ø

technik budownictwa
Ø
technik urządzeń sanitarnych
Ø
technik drogownictwa
Ø

tel. 83 371 20 15

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
3 – letni cykl nauczania w zawodach:

cukiernik, piekarz, krawiec, fryzjer,
Ø

mechanik pojazdów samochodowych
(klasa wielozawodowa)
- praktyki we własnym zakresie

www.zsp.szkola.pl

zsp.miedzyrzec@op.pl
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D

zień Rodzicielstwa Zastępczego wypada w okolicy radosnych świąt: Dnia Matki, Dziecka i Ojca. Jest to kolejny powód do świętowania dobra, które wydarza się, kiedy
z jakiś powodów trudniej jest obchodzić te trzy powyższe
święta. Sejm RP ustanowił w 2006 r. 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego, uznając potrzebę poprawy losu
dzieci odrzuconych i osieroconych oraz działań na rzecz
rozwoju i popularyzacji ruchu rodzicielstwa zastępczego.
Dodatkowo dzień ten ma także uhonorować wysiłek, jakiego podejmują się na co dzień rodzice zastępczy.
W powiecie bialskim z tej okazji odbył się już po raz dziewiąty Festyn Rodzinny. W tym roku w Żabcach, gdyż połączony on został z 15-leciem Domu Rodzinnego prowadzonego przez państwa Edytę i Jarosława Wojtasińskich.

Rozpoczęto od mszy świętej w kościele p.w. Józefa Oblubieńca w Żabcach, którą koncelebrowali zaprzyjaźnieni
z Domem kapłani, wśród nich: ks.
dziekan międzyrzecki Józef Brzozowski, Ks. Krzysztof Pawłowski proboszcz parafii Żabce, ks.
Henryk Jakubowicz proboszcz
parafii św. Michała Archanioła w
Białej Podlaskiej, ks. Jan Jagiełka
– dyrektor Zakładu Opiekuńczo –
Leczniczego w Piekoszowie czy ks.
Piotr Zasuwik z Sanktuarium Bł.
Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy. Ks. Henryk Jakubowicz podczas homilii nawiązał do początków Domu w Żabcach i działań tam
podejmowanych. Stwierdził: Są ludzie, którzy potrafią otworzyć swoje
serce. Przeżywamy Rok Miłosierdzia.
Święta siostra Faustyna napisała
w Dzienniczku takie słowa: „Podaję
trzy sposoby czynienia miłosierdzia
bliźnim: pierwszy – czyn, drugi – słowo, trzeci – modlitwa; w tych trzech
stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie” – mówi Chrystus. To co napisała s.
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Dzień R

Faustyna szczególnie odnosi się do
tych, którzy przyjmują dzieci, tymi
dziećmi się zajmują, o te dzieci
dbają. Pierwszy czyn – 24 godziny
na dobę, drugi słowo – ileż tego słowa potrzeba, żeby przy
tym dziecku być, prostować, kierować i wskazywać. I trzeci modlitwa. Ks. Jakubowicz podziękował także staroście
i Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie z dyrektor Haliną
Mincewicz na czele za troskę nad rodzinną pieczą zastępczą.
Dalsza część odbyła się w budynku OSP w Żabcach. Zebranych w uroczystość wprowadziła Halina Mincewicz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej. Następnie gości powitał starosta bialski Mariusz
Filipiuk. W swym wystąpieniu nawiązał do Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i obchodów jubileuszu Domu Rodzinnego w Żabcach: Praca i zaangażowanie Państwa
Wojtasińskich są mi jako staroście
bialskiemu, a jednocześnie mieszkańcowi tego terenu bardzo dobrze znane. Wysoko sobie cenię ich otwartość
i wrażliwość na każde dziecko potrzebujące miłości i rodzinnego ciepła.
Wiem, ile serca wkładają w każdego
podopiecznego. Dziś to dziesięcioro
dzieci, ale przez 15 lat związało się
z tym miejscem i Państwem Wojtasińskimi ponad trzydzieścioro, mających
już swoje rodziny, a nawet dzieci. Można powiedzieć, że to wielka kochająca
się rodzina wielopokoleniowa (…) To
co mówię dziś o Pani Edycie i Panu
Jarku mógłbym powiedzieć także
o innych rodzinach zastępczych powiatu bialskiego, których mamy
aż dziewięćdziesiąt sześć, gdzie
przebywa sto pięćdziesiąt troje dzieci. Serca pełne miłości mają też dyrekcje i pracownicy sześciu placówek opie-

kuńczo wychowawczych naszego powiatu, w tym trzech
o charakterze rodzinnych domów. To wielka i odpowiedzialna

misja, ale też powołanie, by dzieciom w trudnej sytuacji dać
dom, poczucie bezpieczeństwa, okazać serce i stworzyć warunki do rozwoju i normalnego życia społecznego. Chylę czoła
wobec waszej pracy.
Podczas uroczystości starosta wraz z radnymi powiatu
bialskiego wicestarostą Januszem Skólimowskim, przewodniczącym Komisji Spraw Społecznych Tomaszem Andrejukiem oraz Markiem Sulimą; wręczył odznaczenia
„Zasłużony dla Powiatu Bialskiego” Jarosławowi Wojtasińskiemu (pani Edyta już takie odznaczenie posiada) oraz
okolicznościowy grawerton. Natomiast siedmioletniej Małgosi – podopiecznej rodziny z Żabiec w dniu jej urodzin
wielką maskotkę.
Zebrani mogli obejrzeć film prezentujący Dom Rodzinny,
a także przedstawienie „Jeż” w wykonaniu dzieci z Domów
Rodzinnych oraz Stowarzyszenia „Jedno Serce”.
Ciepłych słów pod adresem rodzin zastępczych oraz państwa Wojtasińskich nie było końca. Wicewojewoda lubelski
Robert Gmitruczuk odczytał okoliczności list od premier
Beaty Szydło. Słowo do rozebranych rzekł Bartosz Marczuk wiceminister w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, który wraz z Katarzyną Napiórkowską Naczel-

nik Wydziału Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną w tymże ministerstwie wręczyli kwiaty Państwu Wojtasińskim. Joanna

Luberacka-Gruca Dyrektor Fundacji Przyjaciółka odczytała list od Rzecznika Praw Dziecka, zaś Agnieszka Skubis-

GMINA MIĘDZYRZEC PODLASKI

ń Rodzicielstwa Zastępczego

Rafalska – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – od Wojewody Lubleskiego,
a Andrzej Marciniuk – dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej od Marszałka Województwa Lubelskiego. Ciepłe słowa wygłosili również: w imieniu
prezydenta miasta Biała Podlaska – Bogumiła Zieńczuk
naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Kultury i Sportu
Urzedu Miasta, wójt gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz, ks. infułat Kazimierz Korszniewicz oraz
Agnieszka Kwaśniewska-Sadkowska z Koalicji na Rzecz
Rodzinnej Opieki Zastępczej. Jednak chyba najbardziej
wzruszającymi podziękowaniami i życzeniami były te od
dzieci państwa Wojtasińskich. Na koniec części oficjalnej jubilaci podziękowali wielu swoim obecnym i nieobecnym na
spotkaniu przyjaciołom wśród nich były siostry Karmelitanki Bose, mama i ciocia pani Edyty. Pani Wojtasińska przyznała, że wiele dobra dzieje się dzięki Bożej Opatrzności i pomocy życzliwych ludzi. Oboje zaprosili także na plac przed
Domem Rodzinnym. Tam wszyscy ustawili się w kształt serca.
Każdy z dorosłych otrzymał wiatrak: z jednej strony symbol
radosnego dzieciństwa, z drugiej rodziny zastępcze nazywa
się pozytywnie zakręcone – stąd ich znakiem rozpoznawczym
jest właśnie wiatrak.
Dzieci natomiast wypuściły w niebo balony ze swoimi
marzeniami.
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, 15-lecie Domu Rodzinnego w Żabcach, ale też Festyn Rodzinny. Na dzieci i dorosłych
czekało wiele atrakcji: zabawy i gry na świeżym powietrzu,
konkursy z nagrodami, malowanie twarzy. Przygotowane
były zjeżdżalnie, trampolina, pokazy medyczne, policyjne
i strażackie z tym, co dzieci lubią najbardziej, czyli zabawą
w pianie. Odbył się występ zaprzyjaźnionego Zespołu Pieśni i Tańca działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury
w Międzyrzecu Podlaskim, czyli „Dzieci Podlasia”. Zabawa
Tekst i foto: Anna Jóźwik
trwała przez wiele godzin.
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XI Międzynarodowy Bieg Przyjaźni

P

o raz jedenasty 4 czerwca 2016 r. wystartowali zawodnicy
w Międzynarodowym Biegu Przyjaźni. Zawody odbywały
się pod Honorowym Patronatem Polskiego i Białoruskiego Komitetu Olimpijskiego. Organizatorem zawodów był Urząd Miasta Terespol, Urząd Miasta Brześć, Miejski Ośrodek Kultury i Klub
Olimpijczyka w Terespolu. Start odbył się w Brześciu. Zawodnicy oprócz dystansu zmagali się również z upałem. Brak wiatru
i asfalt powodowały, że odczuwalna temperatura była znacznie
wyższa. Na trasie
zawodników dopingowali licznie
zgromadzeni kibice. Uczestnicy
mieli zapewnione liczne punkty
z wodą. Firma
Taim2 Go zapewniła profesjonalny, elektroniczny
pomiar czasu. Na mecie w Terespolu każdy zawodnik otrzymał
z rąk olimpijczyka Roberta Dołęgi (podnoszenie ciężarów)
medal oraz dyplom. Na najlepszych w Kategorii Open czekały statuetki i nagrody pieniężne. Najlepsze wśród kobiet: 1.
Izabela Trzaskalska, 2. Alesia Krupenich (Białoruś), 3. Iryna
Akhrymuk (Białoruś), 4. Tatsiana Hardziyeuskaya (Białoruś),
5. Justyna Leszczuk, 6. Aleksandra Kotowska. Najlepsi wśród
mężczyzn: 1. Sergii Marczuk (Ukraina), 2. Vitalii Babych (Ukraina), 3. Paweł Gregorczuk, 4. Ruslan Anufryiuk, 5. Leszek
Stubiński, 6. Siergiej Panasiuk (Ukraina). W poszczególnych
kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn pierwsza trójka
otrzymała również statuetki. Bieg ukończyło 86 osób reprezentujących Białoruś, Ukrainę i Polskę.
Bardzo dobrze zaprezentowali się
mieszkańcy naszego miasta, oprócz
wspomnianej już
Izy Trzaskalskiej
swoje kategorie
wiekowe wygrali:
Mirosław Włodarczyk, Ilona Steciuk
i Iwona Steciuk.
Drugie miejsce zajęła Barbara Zajko, a trzecie: Andrzej Korbal,
Robert Stefanowski i Anna Buczyło.
Swoją obecnością zaszczycili: Zhukau Siarhei – wice mer
Brześcia, Barysiuk Henadzi – Szef administracji rejonu leningradzkiego w Brześciu, Hlishenia Mikalai – Naczelnik Wydziału
Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Brześciu, Okruh
Aleaia – szefowa Sektora Sportu i Turystyki, Cheberiak Sergei
– srebrny medalista Mistrzostw Europy w Biegach Przełajowych.
Burmistrz miasta, Jacek Danieluk, sekretarz miasta, Józef Paderewski, Przewodniczący Rady Miasta – Jarosław Tarasiuk,
wiceprzewodnicząca – Ewa Zając, komendant SG Artur Barej,
jego zastępca, Piotr Grytczuk, radni miasta.
Organizatorzy serdecznie dziękują za wsparcie organizacyjne
wolontariuszom, sponsorom. Do miłego spotkania za rok, na
XII Biegu na trasie Terespol – Brześć.
Oficjalne wyniki na stronie MOK w Terespolu.
Krystyna Pucer
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Biegali przy granicy Unii Europejskiej

N

a stadionie sportowym w Sławatyczach 18 maja 2016 r. odbyły się XIII Biegi Uliczne „Rzeka Bug Granicą Unii Europejskiej”. Uroczystego otwarcia dokonał Wójt Gminy Grzegorz Kiec,
który w swoim wystąpieniu do młodych sportowców nawiązał
do rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej i historii poprzednich edycji biegów.
Rozegrano 16 biegów w sześciu kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców w których udział wzięło 220 zawodników
z gmin Tuczna, Zalesie, Sosnówka, Kodeń, Hanna, Sławatycze.

Organizatorem zawodów był Gminny Ośrodek Kultury i Zespół
Szkół w Sławatyczach przy finansowym wsparciu Starostwa
Powiatowego w Białej Podlaskiej i Urzędu Gminy Sławatycze.

M

iędzynarodowy Turniej Eisstocka o Puchar Burmistrza
Miasta Terespol trwał 7 i 8 maja 2016 r. Organizatorem zawodów był UKS „Młodzi” i Klub Olimpijczyka. Podczas otwarcia
zawodnicy z flagami swoich krajów uroczyście przemaszerowali na płytę boiska. Andrzej Korbal powitał gości: mera Brześcia,
Aleksandra Czernowa, burmistrza miasta Jacka Daniluka, sędziego głównego zawodów Udo Raichenekera, dyrektor ZSO
nr 1, Dorotę Szprychel, a szczególnie zawodników. Burmistrz
Jacek Danieluk raz jeszcze podziękował merowi Brześcia, dzięki któremu eisstock zaistniał i stał się popularny w Terespolu.
Życzył wszystkim udanych zawodów, wspaniałej rywalizacji
i zabawy. Aleksander Czernow wyraził swoje zadowolenie, że
coraz więcej drużyn startuje w Terespolu. To dobry znak świadczący o rozwoju tej dyscypliny. Swojego zadowolenia nie krył
również Udo Raicheneker. Przekazał serdeczne pozdrowienia
od Petera Longo. Przedstawił zasady rozgrywania zawodów.
Plan przewidywał rozgrywki w dwóch grupach, w dwóch miejscach: boisko przy ZSO nr 1 i na parkingu przy ul. Wojska Polskiego. Wystartowało 18 drużyn reprezentujących Finlandię,
Rosję, Litwę, Ukrainę, Białoruś i Polskę. Zawody niespodziewanie wygrała drużyna gospodarzy w składzie: Andrzej
Korbal, Marek Czerwiński, Zdzisław Wołoszko i Tomasz
Czapski przed drużyną Litwy i Rosji. Jeszcze bardziej sensacyjnie zakończyła się rywalizacja na celność – całe podium zajęli

Helena Hasiuk, chłopcy 2010 i mł. bieg na 300m - Gabriel
Łuciuk, Paweł Trzeciak, Kacper Świątkowski; dziewczęta 20072008-2009 bieg na 500m – Emilia Iwańczuk, Amelia Skibińska,
Julia Chyb; chłopcy 2007-2008-2009 bieg na 500m – Alan Guzowski, Alicjan Chomiczewski, Jakub Chyb; dziewczęta 20052006 bieg na 500m Izabela Marczuk, Patrycja Przybysławska,
Kamila Chomiczewska; chłopcy 2005-2006 bieg na 700m –Adrian Suwalski, Mateusz Łuciuk, Fabian Sławaecki; dziewczęta 2004 bieg na 700m –Julia Panasiewicz, Martyna Tkaczuk,

Aleksandra Lipka; chłopcy 2004 bieg na 1000 m – Patryk Suwalski, Igor Propkopiuk, Michał Kiec; dziewczęta 2003 bieg na
1000 m – Klaudia Boguszewska, Patrycja Moszkowska, Aleksandra Haponiuk; chłopcy 2003
bieg na 1000 m – Michał Czernik, Michał Wołosiuk, Kacper Kusznereuk; dziewczęta 2002 bieg
1000m – Klaudia Skibińska, Aleksandra Kisiel;
chłopcy 2002 bieg na 1500m – Bartosz Moszkowski, Dominik Kowalczuk, Dawid Korzeniewski;
dziewczęta 2000-2001 bieg na 1500m- Sara Zagajska, Natalia Klimiuk, Natalia Marczuk; chłopcy 2000-2001 bieg na 1500m – Paweł Miłosz, Dawid Zagajski, Mateusz Bieniek; open kobiet bieg
na 2000m – Sara Zagajska, Klaudia Boguszewska, Wioleta Lipka; open mężczyzn bieg na 3000
m – Patryk Suwalski, Dominik Chomiczewski,
Ireneusz Szkodziński.
Zawodnicy, którzy zajęli miejsca I-III otrzymali
medale i dyplomy, natomiast za miejsca IV-VI pamiątkowe dyplomy. Nagrody i wyróżnienia wręczali Wójt Gminy
Sławatycze – Grzegorz Kiec i Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Radosław Trzeciak. Sędzią głównym biegów był Bogdan Bandzerewicz – nauczyciel wychowania fizycznego miejscowego
Zespołu Szkół. Spikerkę zawodów prowadził Bolesław Szulej–
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Organizatorzy dziękują
wszystkim uczestnikom biegów za sportową rywalizację upamiętniającą ważne wydarzenie historyczne.
Tekst: B. Szulej Foto: R. Szczur

Terespol najlepszy!
zawodnicy z Terespola! Na najwyższym stopniu ponownie stanęli: Andrzej Korbal, Marek Czerwiński, Zdzisław Wołoszko
i Tomasz Czapski. Drugie miejsce zajęli: Bartek Wiśniewski,
Michał Korneluk, Stanisław Daniluk i Jacek Wiśniewski.
Trzecie miejsce: Jowita Korbal, Paulina Biłanicz, Wioleta Stępień i Roman Kaczmarek. Tak więc śmiało można powiedzieć,
że zawody były udane pod każdym względem, zarówno sportowym, jak i organizacyjnym! Niewątpliwie wielka to zasługa
Andrzeja Korbala, który przeprosił za deszcz pierwszego dnia,
jednocześnie obiecał słońce w przyszłym roku. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, sześć pierwszych drużyn
puchary, a najlepsza trójka medale.
Sponsorem nagród był Urząd Miasta w Terespolu.

SPORT

Czołowe miejsca w poszczególnych biegach zajęli: dziewczęta
2010 i mł. bieg na 300m – Maja Zagajska, Sylwia Kowalczuk,

Turniej tenisa w Piszczacu

1

5 maja 2016 roku na obiekcie Orlik w Piszczacu odbył się
Wiosenny Turniej Tenisa Ziemnego o puchar Wójta Gminy
Piszczac. Organizatorem rywalizacji było Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu. Zawody przygotował i przeprowadził
Przemysław Witczak. W kategorii kobiet wygrała Agnieszka
Stefaniuk, która w finale pokonała Annę Zagajską. Wśród
mężczyzn najlepszy okazał się Marcin Kroszczyński, który

Tekst i foto Krystyna Pucer

w finale wygrał z Szymonem Sawczukiem 7-1, 2-6. 7-2. W meczu o 3 miejsce zwyciężył Damian Neścioruk pokonując Kamila Neścioruka 7-5,4-7,7-1.
Tekst: Łukasz Węda
Foto: Agnieszka Stefaniuk
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W

dniu 28-29 kwietnia b.r. przebywała na terenie Gminy Sławatycze delegacja z Zarządu Stowarzyszenia Mutterkolonie Neudorf und Tochterkolonien „Bugholendry” w Berlinie,
zrzeszającego potomków nadbużańskich olędrów zamieszkujących obecnie w Niemczech. Głównym celem spotkania
z przedstawicielami Rady i Urzędu i Gminy Sławatycze w dniu
29 kwietnia było uzgodnienie szczegółowego planu obchodów
rocznicowych 400-lecia założenia dwóch najważniejszych kolonii nad Bugiem - lokowanych na prawie holenderskim, w początkowym okresie zwanych Neubruch i Neudorf.
Rocznica ta przypada w dniu 3 czerwca 2017 roku, a jej 3-dniowe obchody zaplanowano w dniach 2-4 czerwca 2017 r., w tym
po stronie białoruskiej w dniu 4 czerwca.
Delegacji przewodniczył prezes Zarządu Stowarzyszenia - pan
Eduard Bütow, a towarzyszyła sekretarz Zarządu - pani Elke
Blank, oraz w charakterze tłumacza – pani Bertha Harding.
W związku z tym, że skrupulatnie przygotowany w 2014 roku
przez poprzedni Zarząd Stowarzyszenia „Bugholendry” (Siegfried
Ludwig i Jens Ryl) i uzgodniony z poprzednimi władzami Gminy
Sławatycze program tychże obchodów - ze względów obiektywnej zmiany sytuacji w okresie ostatnich dwóch lat – musiał ulec
drobnym korektom w zakresie godzin i punktów jego przebiegu,
wstępnie uwzględniono i uzgodniono te zmiany.
Ze strony Rady i Urzędu Gminy i GOK w spotkaniu uczestniczyli:
Wójt Gminy Sławatycze - Grzegorz Kiec, Przewodnicząca Rady
Gminy - Józefa Buczek, oraz Dyrektor GOK - Bolesław Szulej.
Na zaproszenie ww. osób w spotkaniu uczestniczył także Antoni
Chorąży z Mościc Dolnych, utrzymujący kontakty z potomkami
olędrów w Polsce i w Niemczech, oraz innych europejskich krajach.
Stronę
białoruską
reprezentował
pan
Walerij Miller, towarzyszący logistycznie
delegacji niemieckiej
na Białorusi (gdzie w
dniach poprzednich
również
dokonano
niezbędnych uzgodnień organizacyjnych
w Domaczewie), i w
Polsce.
Dzisiejsza wieś Mościce Dolne, stanowi
niewielką
enklawę
dawnego Neudorfu,
która ocalała dzięki
zmianie koryta rzeki
Bug w 1821 roku i po
II wojnie światowej
pozostała w granicach Polski. Prawobrzeżna część Mościc Dolnych (d. Neudorf ) i całe znajdujące
się tam Mościce Górne (Neubruch, późn. Neubrow) - zostały
zlikwidowane na mocy decyzji sowieckich władz okupacyjnych
w latach 1939-1941.
Na prawym brzegu (okolice Domaczewa) znajduje się plac po
spalonym w 1941 roku kościele ewangelicko-augsburskim
w Mościcach Dolnych oraz cmentarz tychże wyznawców w Mościcach Górnych, w dzielnicy „Borek”.
Stąd też, planowany program obchodów obejmuje uroczystości na lewym brzegu (Sławatycze i Mościce Dolne) w Polsce,
oraz na prawym – Domaczewo i okolica po dawnych koloniach.
W trakcie przebiegu uroczystości planowane są imprezy sportowe, prelekcje historyczne, imprezy folklorystyczne, pokazy

Wizyta potomków
Olędrów
i parada historyczna, jarmark rzemiosła i pokazy kulinarne, występy artystyczne i fajerwerki.
Historyczną wielokulturowość na tym terenie podkreśli nabożeństwo ekumeniczne z udziałem duchownych i wiernych kościołów: ewangelickiego, katolickiego i prawosławnego, oraz

bicie dzwonów we wszystkich kościołach - po obu stronach
Bugu - o tej samej porze dnia.
Strona niemiecka zapowiedziała obecność
co najmniej 80 osób
– potomków olędrów
- zamieszkujących najstarsze kolonie olęderskie nad Bugiem, oraz
miejscowości na Wołyniu (wychodźstwo
z kolonii macierzystych Neudorf-Neubrow) i gości z okolic
Irkucka nad Bajkałem,
gdzie na początku
XX wieku założyli oni
3 wsie, opuszczając
wołyńskie wsie, do
których
przeniknęli
z Nejdorf-Nejbrowa
(XIX-wieczna pisownia
nazw kolonii) - w I połowie XIX wieku.
Zarówno władze gminy jak i gminny samorząd - liczą na wsparcie organizacyjne poszczególnych gminnych sołectw, sponsorów i osób prywatnych, a zwłaszcza potomków nadbużańskich
olędrów - w organizacji wymienionych imprez programu uroczystości, przygotowanie pokazów, prezentacji i występów artystycznych.
400-lecie mają upamiętnić okolicznościowe tablice na obu
brzegach rzeki.
Szczegółowy plan zostanie zamieszczony na stronie internetowej gminy Sławatycze po dokonaniu merytorycznych uzgodnień dotyczących udziału finansowego Stowarzyszenia „Bugholendry” w organizację imprezy.
Tekst i foto: A. Chorąży

GMINA ZALESIE
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Jubileusz XX-lecia działalności
teatralnej w Zalesiu

a uroczystość XX-lecia działalności teatralnej przybyło wielu znamienitych
gości. Każdy z nich w jakimś stopniu współtworzył i wspierał teatr w Zalesiu na przestrzeni 20 lat. Z tej okazji został przygotowany bogaty program artystyczny. Zespół
teatralny „Pacholęta” wystąpił z przedstawieniem pt. „Przygody
Koziołka Matołka”. Gościnnie wystąpiły również: Zespół „Straszydełka” z Ulana Majoratu oraz Klaudia Hasiuk przedstawiająca
Monodram z Klubu Kultury „Scena”. Ponadto program uświetniły tanecznie i muzycznie dzieci i młodzież z Zespołu Szkół
w Zalesiu. Po wystąpieniach na scenie wszyscy przybyli goście
zostali zaproszeni na wspólny, słodki poczęstunek.

Historia działalności
Początki miały miejsce w Szkole Podstawowej w Zalesiu. Założony przez nauczycielkę, a dziś także instruktora teatralnego
Małgorzatę Zając Zespół Teatralny „Wesoła Gromada” powstał w 1996 r. Składał się z siedmioletnich dzieci. Pierwszą nagrodę otrzymał w pierwszym roku swojej działalności. Posypały
się pierwsze nagrody i wyróżnienia. Wyjazdy do Lublina, Puław,
Stoczka Łukowskiego, Romaszek, Białej Podlaskiej, Drohiczyna
stały się wyzwaniem Zespołu.
W Zalesiu działały trzy zespoły teatralne „Wesoła Gromada”
i „Koszałki Opałki” w szkole, a „Pacholęta” w Gminnym
Ośrodku Kultury w Zalesiu.
Największe sukcesy zespołów to występy w Teatrze H. Ch. Andersena w Lublinie, na Festiwalu Najciekawszych Widowisk Teatralnych w Lublinie, na „Scenie Młodych” w Centrum Kultury
w Lublinie, na Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów i Monodramatów w Rudzie Hucie. Zespół od 20 lat bierze udział w Bial-

skich Spotkaniach Teatralnych. Wielokrotnie nominowany był
do Lublina, gdzie również otrzymywał nagrody przyznawane
przez Towarzystwo Kultury Teatralnej w Lublinie za „Organizowanie zdarzeń teatralnych”. W 2000 r. pani Małgorzacie Zając
został nadany tytuł Instruktora roku 1999.
Od wielu lat Zalesie zaprasza na Letnie Pikniki Teatralne, na
których jest prezentowany dorobek artystyczny dzieci i młodzieży z naszego powiatu i województwa.
(mz.)
Jubileusz świętowano 10 kwietnia 2016 r.

G

mina Łomazy to ulubione miejsce pobytu bocianów. Z tej
okazji w dniu Święta Bociana Białego 31.05.2016 r. odbyło
się podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego „Nasze
Bociany” pod patronatem Wójta Gminy Łomazy Jerzego Czyżewskiego. Organizatorami konkursu byli Gminny Ośrodek
Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna. Głównym celem przedsięwzięcia było uwrażliwianie odbiorców na otaczającą przyrodę oraz konieczność dbania o środowisko naturalne.

wszystkim dyplomy i nagrody rzeczowe.
Pracownik Urzędu Gminy Maria Bessaraba przybliżyła wiedzę na temat życia i zwyczajów oraz ochrony tych wspaniałych
ptaków. Uroczystość uświetniły występy laureatów Gminnego
Konkursu Recytatorskiego: Jana Telaczyńskiego, Jana Dyrdowskiego, Michała Kowalewskiego oraz wokalnie zaprezentowała się Amelia Wołosowicz laureatka Powiatowych Prezen-

Na konkurs wpłynęło 46 bocianów - prac w formie przestrzennej z terenu gminy Łomazy. Uczestnicy konkursu w bardzo
ciekawy i efektowny sposób ukazali ich piękno. Jury przyznało

tacji Wokalnych.
Głównym koordynatorem konkursu była instruktor plastyki
pani Bożena Kaczmarek.

GMINA ŁOMAZY

Nasze bociany

(ł.)
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ECKiW OHP ROSKOSZ

TRÓJSTRONNA WYMIANA MŁODZIEŻY

W

dniach 13 - 17 maja 2016 r. w Europejskim Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP w Roskoszy odbyła
się trójstronna międzynarodowa wymiana młodzieży z Polski, Niemiec i Białorusi,
w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
Głównym celem projektu było promowanie dialogu międzykulturowego, poznawanie innych kultur i obyczajów, zachęta
i motywowanie do aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w działaniach społecznych i na rzecz lokalnych społeczności oraz
zwrócenie uwagi otoczenia na odbywające się spotkanie młodzieży i długoletnią
współpracę polsko-niemiecką.
Podczas wymiany 31-osobowa grupa młodzieży czynnie uczestniczyła w projekcie
kształcąc się poprzez wspólną zabawę
i integrację. Podczas zajęć warsztatowych
młodzież wypracowała alternatywy i możliwości działania oraz zaplanowała i opracowała przebieg przeprowadzenia akcji dla
lokalnej społeczności.
W ramach projektu młodzież wzięła udział
również w spływie kajakowym po Bugu,

Razem po więcej
wadzenie akcji dla lokalnej społeczności i z jej udziałem w ramach kampanii

odpowiadającą latom działalności Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży,

#2gether4more z okazji 25-lecia Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
(PNWM). Poprzez realizację swoich zainteresowań, którymi jest. ochrona środowiska, ekologia, graffiti
i fotografia, młodzież pokazała
społeczności jak wyglądają ich
wspólne działania. Na scenie
uczestnicy opowiedzieli o dzia-

uczestnicy pozostawili po sobie trwały
ślad w postaci rosnących przez wieki
dębów, które będą przypominać o ich
szczytnej idei. Na zakończenie młodzież
zachęcała zgromadzonych gości do wykonania pamiątkowych zdjęć z chmurkami z wypisanymi hasłami o międzynarodowej współpracy.
W celu zwiększenia widoczności akcji na

łaniach, osiągnięciach i wrażeniach z wymiany, zaprezentowali galerię zdjęć oraz swoje
uzdolnienia wokalne a także
zatańczyli bardzo popularny
wśród młodzieży taniec integracyjny „belgijka”. Następnie młodzież wykonała kilkumetrowe
graffiti z logo PNWM i nazwą jubileuszu
w języku polskim, niemieckim i białoruskim oraz posadziła uroczyście 25 drzew
– jedno duże oznakowane pamiątkową
tabliczką w centrum parku a następnie
każdy z uczestników posadził swoją sadzonkę tworząc aleję dębów. Poprzez
zadrzewienie części parku ilością drzew

miejscu oraz w sieci, młodzież używała
rekwizytów, które otrzymała od PNWM
oraz udostępniała zdjęcia i filmiki z akcji
w mediach społecznościowych. Przebieg akcji dokumentowali na miejscu
pracownicy PNWM.
Na uroczystej kolacji pożegnalnej dyrektor ECKiW OHP Karol Sudewicz wręczył młodzieży certyfikaty uczestnictwa
w projekcie.
Dzięki wymianie uczestnicy nauczyli
się większej otwartości, tolerancji, samodzielności, współdziałania w grupie
i większej aktywności w każdej dziedzinie życia.

który jest częścią naturalnej granicy Unii
Europejskiej oraz zwiedziła Serpelice i stadninę koni w Janowie Podlaskim.

Ponadto młodzież wzięła udział w grach
i zabawach integracyjnych, wieczorkach
narodowych, ognisku integracyjnym,
rozgrywkach sportowych na świeżym
powietrzu oraz zwiedziła wioskę ginących
zawodów usytuowaną na terenie ECKiW
OHP w Roskoszy.
Uwieńczeniem wymiany było przepro-
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mem i pracą w gospodarstwie rolnym. Jest mamą czwórki
dzieci.
Mieszka we wsi Wyczółki gmina Piszczac.
- Od dziecka lubiłam dziergać - mówiła, gdy dzieci wymagały
już mniej uwagi, mogłam zacząć rozwijać swoje pasje. Wciągnęła mnie bez reszty frywolitka, wiklina papierowa, makrama. Tworzę biżuterię frywolitkową, serwety, różne użyteczne
przedmioty z papierowej wikliny - moją dumą są wózeczki,
które robiłam znajomym w prezentach ślubnych, świetnie
sprawdziły się do zbierania pieniędzy na oczepinach. Wielką
przyjemność sprawia mi dzierganie firan na szydełku, jest to
bardzo żmudna praca, czasami trwająca kilka miesięcy, ale
efekt końcowy wart jest poświęconego czasu, no i przy okazji
ćwiczy się cierpliwość. Twórczość daje mi niesamowitą satysfakcję, jest świetną formą relaksu i doskonałym sposobem na
odstresowanie. Nie da się w kilku słowach opisać uczuć, jakie
towarzyszą mi podczas pracy. Nie ma dnia, w którym nie sięgam po robótkę, bez tego czuję się niekompletna. (ek.)

MOJE PASJE

Katarzyna Niczyporuk,na co dzień zajmuję się do-
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W Gminnym Centrum Kultury w Drelowie 22 maja 2016 r. już
po raz piąty odbył się Powiatowy Przegląd Kapel
i Śpiewaków Ludowych. Na eliminacje zjechało 7 zespołów
i kapel, dwóch solistów oraz jeden uczestnik konkursu
„Duży – Mały”.
Na scenie swoje umiejętności wokalne i muzyczne
zaprezentowali: Zespoły Śpiewacze „Pawłowianki” z Nowego
Pawłowa, „Leśniańskie Nutki” z Leśnej Podlaskiej,
„Worgulanki” z Worgul, „Dobrynianki” z Zalesia, „Sokotuchy”
z Białej Podlaskiej, „Bagnoszki” z Drelowa oraz Kapela

Zdzisława Marczuka z Zakalinek; solistki: Anna Maria
Panasiuk z Witulina i Martyna Szypiło z Rozwadówki;
w konkursie „Duży - Mały” Gabriela Wowczeniuk
z Małaszewicz.
Jury, pani Iwona Niewczas oraz profesor Jan
Adamowski, reprezentujące Wojewódzki Ośrodek
Kultury w Lublinie, zaprosiło na eliminacje wojewódzkie do Lublina następujących wykonawców: Zespoły
„Worgulanki”, „Pawłowianki” i „Sokotuchy”, Kapelę
Zdzisława Marczuka oraz jego uczennicę Gabrielę
Wowczeniuk, a także solistkę Martynę Szypiło.
W trakcie Przeglądu zarówno uczestnicy jak
i zaproszeni goście mieli możliwość obejrzenia wystawy
„Zabawka wiekowa”, wchodzącej w skład cyklu „Mamo,
Tato – nie pal!!! Ocalić od zapomnienia”. Na wystawie
zgromadzono około 100 eksponatów, wśród których
znalazły się zabawki oraz przedmioty codziennego
użytku związane z wiekiem dziecięcym.
Po zakończeniu zmagań eliminacyjnych
wszyscy zgromadzeni rozpoczęli majówkę przy scenie
zewnętrznej GCK. Kierownicy Zespołów biorących
udział w Przeglądzie zasilili skład Jury oceniającego
nasze gminne zespoły śpiewacze, walczące o statuetkę
„Dziury w desce”. W konkursie na przyśpiewkę
układaną (o miejscowości i własnym zespole) wzięło
udział pięć Zespołów Śpiewaczych: z Szóstki, Żerocina
i Łózek, „Worsianki z Wors oraz „Bagnoszki” z Drelowa.
Statuetkę „Dziury w desce” odebrały członkinie Zespołu
Śpiewaczego z Szóstki, których przyśpiewka urzekła
wszystkich słuchaczy. Zespół zdobył statuetkę już po raz
drugi – serdecznie gratulujemy!
Po uroczystym poczęstunku oraz śpiewach przy
scenie nastąpiło wręczenie nagród: wszyscy uczestnicy
obu konkursów odebrali pamiątkowe dyplomy,
natomiast wykonawcy biorący udział w Przeglądzie
otrzymali dodatkowo pamiątkowe laleczki w strojach
ludowych uszytych przez pracownice GCK w Drelowie:
Beatę Lewczuk i Annę Ostapiuk (prowadzące tego dnia
całą uroczystość) oraz pomagającą im dzielnie Renatę
Marczuk z Drelowa. Nagrody ufundowało Starostwo
Powiatowe w Białej Podlaskiej, której przedstawiciele:
Starosta Mariusz Filipiuk oraz Przewodniczący Rady
Powiatu Bialskiego Mariusz Kiczyński, uświetnili uroczystość swoją obecnością.
Za przybycie na Powiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków w Drelowie dziękujemy również Wójtowi Gminy
Drelów panu Piotrowi Kazimierskiemu, wieloletniemu
posłowi na Sejm RP panu Franciszkowi Jerzemu
Stefaniukowi, Przewodniczącej Rady Gminy Drelów
pani Annie Ciesielskiej oraz radnym gminy Drelów.
Anna Ostapiuk
Gminne Centrum Kultury w Drelowie

