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SAMORZĄD
26 kwietnia w sali konferencyjnej Spółki 
Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-
-KAN” odbyła się XXXIV sesja Rady Po-
wiatu w Białej Podlaskiej. 

Obrady poprzedziło wręczenie dyplomów 
potwierdzających przyznanie stypendiów 
sportowych. Decyzją Zarządu Powiatu 
wśród stypendystów znalazło się 22 mło-
dych sportowców: Jakub Celiński, Monika 
Chwalewska, Aleksandra Sacharczuk, Jakub 
Jakimiak, Kacper Magielnicki, Patryk Segeń, 
Konrad Łazuga, Mateusz Skulimowski, Bar-
tłomiej Tymoszuk, Dawid Rozenkiewicz, 
Kacper Swórski, Anna Chomiuk, Mateusz 
Żechowski, Jakub Ilczuk, Dariusz Nesto-
rowicz, Robert Polubiec, Ernest Szopliń-
ski, Magda Bańkowska, Jakub Adamczyk, 
Agnieszka Chomiuk, Dariusz Stanilewicz, 
Kacper Bogusz.

Sprawozdania zatwierdzone
Podczas sesji Rada przyjęła sprawozda-
nia z działalności komisji Rady Powiatu za 
ubiegły rok. Sprawozdania stanowią pod-
sumowanie zrealizowanych zadań wyni-
kających z przyjętych wcześniej planów 
pracy, zawierają liczbę odbytych posiedzeń 
wraz z wyszczególnionymi zagadnieniami, 
którymi zajmowały się komisje podczas po-
szczególnych posiedzeń.  
Przyjęto także sprawozdanie z działalności 
Powiatowego Centrum Rodzinie w Białej 
Podlaskiej za rok 2016 wraz z załączoną 
oceną zasobów pomocy społecznej w po-
wiecie bialskim i raportem z efektów pracy 
koordynatorów rodzinnej pieczy zastęp-
czej PCPR, jako organizatora rodzinnej pie-
czy zastępczej w powiecie. Z końcem roku 
na terenie powiatu bialskiego funkcjo-
nowało 88 rodzin zastępczych, w których 
przebywało 150 dzieci. Instytucjonalną for-
mę pomocy zapewniają również Placówki 
Opiekuńczo – Wychowawcze w Komarnie, 
Janowie Podlaskim i Szachach, a także 3 
Domy Rodzinne, w których do końca ubie-
głego roku przebywało 78 dzieci. Ponadto, 
na terenie powiatu funkcjonują 4 Domy 
Pomocy Społecznej w Kostomłotach, Kon-
stantynowie, Kozuli i Kodniu, w których 
w roku 2016 zamieszkiwało 408 osób. Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bia-
łej Podlaskiej w ramach swojej działalno-
ści organizuje szkolenia dla kandydatów 
i już funkcjonujących rodzin zastępczych, 
udziela pomocy w usamodzielnianiu się 
wychowanków i prowadzi współpracę z or-
ganizacjami pozarządowymi. 

Nagrody na nowych zasadach
W drodze uchwały wprowadzone zostały 
zmiany dotyczące ustanawiania i przy-
znawania dorocznych nagród za osiągnię-
cia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony dóbr kultury. 

Zmiany te polegają m.in. na zwiększeniu 
wysokości nagrody do przedziału 750 zł 
– 2000zł i zmianie składu komisji przyzna-
jącej nagrody. Ponadto rozszerzono krąg 
osób uprawnionych do ich otrzymania. 
Nagrodzonymi mogą być nie tylko osoby 
i instytucje z terenu powiatu bialskiego, 
ale też podmioty zewnętrzne, które swoim 
talentem i pracą służą naszemu powiatowi. 

„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej”
Kolejna uchwała dotyczyła wspólnej reali-
zacji projektu „Wygodniej, szybciej, bez-
pieczniej” poprawa spójności komunika-
cyjnej województwa lubelskiego poprzez 
budowę i przebudowę  dróg powiatowych 
usprawniających dostępność komunikacyj-
ną do regionalnych i subregionalnych cen-
trów rozwoju. Projekt realizowany będzie 
w partnerstwie 20 powiatów wojewódz-
twa lubelskiego. W jego ramach na terenie 
powiatu bialskiego przebudowane będą: 
droga powiatowa nr 1036L Biała Podla-
ska (ul. Francuska) – Rokitno – Błonie na 
odcinku Grabanów – Rokitno oraz droga 
powiatowa nr 1051L Zalesie – Chotyłów – 
Piszczac – Tuczna – Sławatycze na odcinku 
Zalesie – Piszczac. Szacowany koszt realiza-
cji przedsięwzięcia wynosi ponad 190 mln 

zł, z czego 120 mln zł to dofinansowanie ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Przewidywany termin reali-
zacji przypada na lata 2017-2020

ZSO Nr 1 w Terespolu rozwiązany
Rada Powiatu przyjęła także uchwałę 
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących Nr 1 w Terespolu. Stanie się 
ono faktem 31 sierpnia br. Od 1 września 
szkoły wchodzące do tej pory w skład ze-
społu (LO im. Bohaterów Warszawy, Gimna-
zjum Publiczne nr 2 i Szkoła Podstawowa 
nr 2) będą funkcjonowały oddzielnie. Po-
wodem takiej decyzji była systematycznie 
zmniejszająca się liczba uczniów spowodo-
wana m.in. niżem demograficznym i bra-
kiem chętnych do nauki w klasach pierw-
szych LO w latach szkolnych 2015/2016 
i 2016/2017. 
Podczas sesji radni podjęli także uchwałę 
dotyczącą zmiany uchwały w sprawie usta-
lenia rozkładu godzin pracy aptek ogólno-
dostępnych na terenie powiatu bialskie-
go, uchwałę w sprawie zmian w budżecie 
powiatu na 2017 r. i uchwałę zmieniającą 
Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 
2017-2025.

Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Radio Biper

XXXIV sesja Rady Powiatu
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Władze gminy

Wójtem gminy Zalesie od 1990 r. jest Jan 
Henryk Sikora. Ma wyższe wykształcenie. 
Jest żonaty, ma czterech synów. Przewod-
niczący Rady Gminy to Wojciech Szyma-
nek. Ma średnie wykształcenie. Prywatnie 
ojciec dwójki dzieci. 

Charakterystyka gminy
Gmina położona jest w  środkowo - 
wschodniej części powiatu bialskiego. 
Zajmuje powierzchnię 14.712 ha, z któ-
rych ok. 62 % stanowią użytki rolne, a ok. 
33 % to lasy. Ich część wchodzi w skład 
Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom 
Bugu". Na terenie gminy istnieje Rezerwat 
"Dobryń" położony między miejscowo-
ściami Zalesie, Wólka Dobryńska i Dobryń 
Duży. Obejmuje on dobrze zachowane 
zbiorowiska leśne z cennymi gatunkami 
runa. Gmina Zalesie posiada liczne walo-
ry przyrodnicze położone głównie w pół-
nocnej część gminy wzdłuż rzeki Krzny 
z licznymi zakolami - zwłaszcza w rejonie 
Malowej Góry. Przez teren gminy prze-
biegają dwie drogi krajowe: nr 2 - będąca 
również częścią trasy międzynarodowej 
Berlin-Warszawa-Moskwa i nr 68 Wólka 

Dobryńska-Kukuryki. Na terenie gminy 
Zalesie stopniowo rozwija się baza agro-
turystyczna zlokalizowana głównie na 
terenie Parku Krajobrazowego "Podlaski 
Przełom Bugu". Na gminę składa się 21 
sołectw, które zamieszkują 4 492 osoby ( 
stan na 30 kwietnia 2017 r. ). 

Ciekawe miejsca
Do najciekawszych zabytków architektu-
ry należą kościoły parafialne: - p.w. Prze-
mienienia Pańskiego w Malowej Górze, 
w skład którego wchodzi: kościół zbudo-
wany w latach 1905 - 1909 przez architek-
ta Józefa Piusa Dziekońskiego i murowana 
plebania z początku XX wieku; - p.w. Prze-
mienienia Pańskiego w Horbowie zbu-
dowany w II połowie XIX w. jako cerkiew, 
od 1924 r. przekształcony w świątynię 
rzymskokatolicką, - p.w. Chrystusa Króla 
z końca XIX wieku w Dobryniu Dużym. 
Do elementów dziedzictwa kulturowego 
zaliczyć należy również zespoły cmentar-
ne z cennymi nagrobkami i wartościowy-
mi zespołami starych drzew: w Dobryniu 
Dużym - prawosławny z XIX wieku - poło-
żony w lesie, w Horbowie z czasów I woj-
ny światowej położony przy drodze do 
kościoła oraz przykościelny z X1X wieku; 
w Malowej Górze położony wśród łąk 
katolicki, przykościelny z XV wieku oraz 
przy drodze do Koroszczyna z XIX wieku; 

w Wólce Dobryńskiej 
katolicki z XX wieku, 
na którym znajduje 
się zbiorowa mogiła 
lotników z 1939 roku.

Ludzie stąd 
Jedną z bardziej zna-
nych postaci związa-
nych z gminą Zalesie 
jest płk. Tadeusz Koc, 
pochodzący z Kłody 
Dużej bohater bitwy 
o Anglię i dowódca 
dywizjonu 303 oraz 
rotmistrz Kazimierz 
Nostiz-Jackowsk i , 
wywodzący się z Ki-
jowca – uczestnik bi-
twy pod Kockiem.

Zasłużeni dla 
gminy

Spośród wielu osób 
zasłużonych dla gmi-
ny Zalesie na szcze-
gólne wyróżnienie 
zasługuje Ryszard 
Bendera, który będąc 
od 1955 r. nieprze-

rwanie lekarzem medycyny nie tylko le-
czył chorych, ale podejmował szereg dzia-
łań ukierunkowanych na ochronę zdrowia 
i profilaktykę mieszkańców wsi. Po przej-
ściu w 1996 r. na emeryturę do 2012 r. na-
dal pracował, służąc ofiarnie chorym i po-
trzebującym. Poza pracą w miejscowym 

ośrodku zdro-
wia (w  latach 
1970-1996 jako 
jego kierownik ) 
zasłużył się rów-
nież działalno-
ścią społeczną, sprawując mandat radne-
go Gminy Zalesie. Pełnił również funkcję 
zastępcy przewodniczącego Rady Gminy 
Zalesie w latach 1998-2002 i funkcję prze-
wodniczącego Rady w latach 2002-2006. 
Dzięki jego zaangażowaniu przeprowa-
dzono gruntowną modernizację budyn-
ku Ośrodka Zdrowia łącznie z montażem 
windy dla osób niepełnosprawnych. 

Na tę imprezę zapraszamy
Serdecznie zapraszamy wsz ystk ich 
mieszkańców powiatu na tradycyjnie 
organizowany wspólnie ze Starostwem 
Powiatowym w Białej Podlaskiej XX Piknik 
Teatralny 28 maja oraz na organizowane 
już po raz dziesiąty Dni Gminy Zalesie, 
które odbędą się 25 czerwca Główną 
atrakcją Dni Gminy będzie koncerty Janu-
sza Laskowskiego oraz zespołu disco polo 
„Impuls”.

Ostatnie wydarzenia w gminie 
8 maja 2016 r. Parafia Rzymskokatolicka 
p.w. Przemienienia Pańskiego w Horbowie 
uroczyście obchodziła Jubileusz 500-lecia 
istnienia oraz obecności czcigodnego 
obrazu Matki Bożej Łaskawej - Pani Hor-
bowskiej. 28 sierpnia 2016 r. Gmina była 
gospodarzem XVIII Dożynek Powiatu 
Bialskiego. 1 i 2 kwietnia 2017 r. w Ze-
spole szkół w Zalesiu odbyły się już po 
raz ósmy Międzynarodowe Mistrzostwa 
w podnoszeniu ciężarów leżąc zorganizo-
wane przez ULPKS „GAJ” wspólnie ze Sta-
rostwem Powiatowym i Urzędem Gminy 
Zalesie. W Mistrzostwach uczestniczyło 
270 zawodników z 6 krajów m. in. z Ar-
menii, Szwecji i Ukrainy. Inicjatorem tego 
przedsięwzięcia jest Franciszek Szabluk 
z Malowej Góry - trener sekcji młodzieżo-
wej i mistrz świata w kilku kategoriach tej 
dyscypliny sportu. 

Gmina w 2016 r.
Za największe inwestycje (w sensie warto-
ściowym oraz z punktu widzenia zaspoka-
jania potrzeb mieszkańców) zrealizowane 
w 2016 r. należy uznać: budowę ul. Polnej 
oraz przebudowę ul. Szkolnej w Zalesiu, 
przebudowę budynku przy ul. 3-go Maja 
w Zalesiu po Komisariacie Policji na lo-
kale socjalne, wybudowanie kolejnego 
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Za-
lesiu przy ul. Stawy, wykonanie boiska do 

Gmina Zalesie

Kościół w Malowej Górze
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siatkówki plażowej przy Zespole Szkół 
w Zalesiu oraz zakup autobusu służącego 
dowożeniu uczniów do szkół. Ponadto 
sporządzono dokumentację na budowę 
przedszkola w Zalesiu. Już od kilku lat ko-
rzystamy z nowego odcinka drogi powia-
towej Zalesie-Krzyczew i mostu na Krznie 
w Kijowcu - inwestycji zrealizowanej dzię-
ki funduszom unijnym oraz zaangażowa-
niu finansowemu powiatu i gminy. 

Perspektywy 
Jeszcze w II kwartale 2017 r. rozpoczęte 
będą prace polegające na przebudowie 
kolejnego odcinka wyżej wymienionej 
drogi od Zalesia do mostu w Kijowcu 
o długości 2,9 km. Wykonane zostanie 
poszerzenie drogi z warstwą wyrównaw-
czą i ścieralną nawierzchni z masy betonu 
asfaltowego, ścieżka rowerowa w tech-

nologii mas bitumicznych oraz chodnik 
i zjazdy z kostki betonowej brukowej. 
Przebudowany zostanie przepust, popra-
wiający odwodnienie drogi oraz wykona-
ne zostanie nowe oznakowanie pionowe 
i poziome. 
Przedmiotowa inwestycja, realizowana 
również wspólnie z Powiatem Bialskim, 
po jej zakończeniu w październiku 2017 
r., będzie stanowiła piękny ciąg pieszo - 
jezdny między Zalesiem i Kijowcem, do-
stępny m. in. dla rowerzystów. W 2017 r. 
zakończona zostanie budowa nowych 
świetlic w Lachówce Dużej i w Horbo-
wie Kolonii oraz rozbudowa połączona 
z modernizacją świetlicy wiejskiej w Do-
bryniu Dużym. Również w 2017 r. gmina 
w ramach projektu partnerskiego z Od-
działem Wojewódzkim Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej Województwa Lubelskiego zakupi 
pojazd pożarniczy typu średniego do OSP 
w miejscowości Kijowiec. 

Sukcesy i osiągnięcia
Gmina dysponuje bardzo dobrą bazą 

obiektów oświatowych i sportowych: 
kompleks sportowo - rekreacyjny w Do-
bryniu Dużym, Orlik w Wólce Dobryńskiej, 
boiska przy wszystkich szkołach i w więk-
szych sołectwach. Za działania przy-
czyniające się do rozwoju nowoczesnej 
bazy sportowej Polski Klub Infrastruktury 
Sportowej w 2010 i 2015 r. wyróżnił Gmi-
nę tytułem „Sportowej Gminy”. Gmina jest 
uczestnikiem ogólnopolskiego konkursu 
„Zdrowa Gmina”, a od 8 lat organizatorem 
tzw. białych niedziel. Gmina Zalesie za 
działania ukierunkowane na rozwój no-
woczesnej infrastruktury służącej miesz-
kańcom wielokrotnie była wyróżniana 
i nagradzana oraz zajmowała wysokie lo-
katy w rankingach prowadzonych przez 
różne instytucje. W 2012 r. w konkursie 
,,Dziś nie jest za późno” zajęła II miejsce, 
w 2013 r. otrzymała certyfikat Lidera Inno-

wacyjnej Edukacji, zaś w 2014 r. Certyfikat 
„Promotor przedsiębiorczości 2014 ”. Zde-
cydowanie największym sukcesem gminy 
jest 62 pozycja w kraju wśród gmin wiej-
skich w ogólnopolskim rankingu pisma 
samorządu terytorialnego „Wspólnota” 
przeprowadzony w 2012 r. a dotyczącym 
wykorzystania środków unijnych w latach 
2009-2012. Również w 2015 r. gmina zaję-
ła wysoką - 64 lokatę w kraju wśród gmin 
Wiejskich w opublikowanym przez dzien-
nik Rzeczpospolita „Rankingu samorzą-
dów 2015”, który stanowi ogólnopolskie 
zestawienie gmin wiejskich uzyskujących 
najlepsze wyniki finansowe oraz w za-
rządzaniu rozwojem gminy. Przedmioto-
wy ranking jest uznawany za prestiżowy 
i wiarygodny.

Wójt o gminie
Uważam, że mamy dużo powodów do sa-
tysfakcji z osiągnięć gminy, spośród których 
wymienię kilka najbardziej istotnych. Gmina 
zarządza 49 km dróg gminnych, z których 
nawierzchnie asfaltowe posiada 35,4 km tj. 
72,2 %. Praktycznie do wszystkich miejsco-

wości, nawet tych o zabudowie kolonijnej 
można dojechać drogami z nawierzchnią 
asfaltową. Jesteśmy gminą w pełni zwo-
dociągowaną – 79, 3 km dł. sieci. Mając na 
uwadze ochronę środowiska oraz komfort 
życia mieszkańców z udziałem środków 
unijnych wybudowaliśmy oczyszczalnię 
ścieków w Zalesiu oraz 36,4 km sieci kana-
lizacji grawitacyjnej w największych miej-
scowościach gminy: Zalesiu, Wólce Dobryń-
skiej, Dobryniu Dużym i Lachówce Dużej. 
Natomiast w miejscowościach o kolonijnej 
zabudowie wybudowano 352 przydomowe 
oczyszczalnie ścieków. Dysponujemy bar-
dzo dobrą bazą oświatową. Obiekty wszyst-
kich 5 szkół poddane zostały termomoder-
nizacji. Systematycznie od 2008 r. usuwamy 
rakotwórczy azbest, korzystając ze wsparcia 
finansowego Wojewódzkiego, Powiatowe-
go i Gminnego Funduszu Ochrony Środowi-
ska oraz ze środków Szwajcarsko-Polskiego 
Programu Współpracy. Łącznie do końca 
2016 r. usunięto 618 ton eternitu z pokryć 
dachowych. Zamontowano 182 kolektory 
słoneczne i pompy ciepła na budynkach. 
W tym celu ich właścicielom udzielane były 
dotacje z budżetu gminy. W grudniu 2016 r. 
Gmina podpisała umowę z Urzędem Mar-
szałkowskim na finansowe wsparcie ze 
środków unijnych montażu 158 zestawów 
instalacji solarnych i 34 zestawów powietrz-
nych pomp ciepła, który nastąpi w 2017 
i 2018 roku. Całkowita wartość projektu wy-
nosi1,9 mln zł, w tym środki wspólnotowe 
to 1,2 mln zł. Wyżej wymienione inwestycje 
ukierunkowane na infrastrukturę technicz-
ną sprawiają, że mieszkańcom gminy żyje 
się coraz lepiej. 

Przewodniczący o gminie
Myślę, że mieszkańcy naszej gminy są za-
dowoleni z działań i przedsięwzięć inwesty-
cyjnych podejmowanych przez samorząd 
gminy, które zdecydowanie przyczyniły się 
do podniesienia jakości ich życia. Na tere-
nie gminy na koniec 2017 r. łącznie będzie 
funkcjonowało 14 zmodernizowanych i do-
posażonych świetlic wiejskich oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Zalesiu. Przy świetlicach 
w 6 miejscowościach wybudowane zostały 
altanki. Mamy bardzo dobre drogi gminne 
oraz nowoczesną bazę edukacyjno-spor-
tową. Boiska do gry w piłkę nożną i siatko-
wą tętnią życiem we wszystkich większych 
miejscowościach. Większość przedsięwzięć 
wykonano z wykorzystaniem środków unij-
nych dzięki osobistemu zaangażowaniu 
wójta, pracowników Urzędu Gminy oraz 
radnych i sołtysów. 

Adres i kontakt:
Urząd Gminy Zalesie, ul. Warszawska 34, 21-

512 Zalesie, 
Tel. 83 375-75-76/77,

www.zalesie.pl
e-mail: sekretariat@zalesie.pl

Dożynki Powiatowe w Zalesiu
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Marian Tomkowicz radny Rady Powiatu 
Bialskiego

Wiek, wykształcenie, rodzina
Marian Tomkowicz ma 60 lat. Jest ma-
gistrem filologii romańskiej. Ma dwo-
je dzieci.

Kiedy i dlaczego zostałem  
radnym?

To długa historia.  Jestem cz ynnym 
samorządowcem od 22 lat. Jedną ka-
dencję byłem przewodniczącym Rady 
Gminy Leśna Podlaska, następnie przez 
cztery kadencje, czyli 16 lat, wójtem tej 
samej, pięknej gminy. W 2014 roku sta-
ło się, postanowiłem wystartować do 
Rady Powiatu, zostałem radnym, na-
stępnie wiceprzewodniczącym Rady. 
Dlaczego? W gminie przygotowałem 
ekipę, która mogła mnie zastąpić, a po-
nieważ zawsze byłem blisko ludzkich 
spraw więc postanowiłem wykorzystać 
moje doświadczenie w powiecie.

Będąc radnym udało się
Radny nigdy nie działa sam i  ewen-
tualne sukcesy nigdy nie są dziełem 
jednego człowieka. Moim zadaniem 
jest uzyskać poparcie dla moich prio-
rytetów, poparcie rady, klubu radnych, 
w końcu zarządu. Aby uzyskać pożąda-
ny efekt, często trzeba poprzeć starania 
innych. Działalność wiceprzewodniczą-
cego Rady Powiatu to sztuka kompro-
misu w dążeniu do swoich celów. Tego 
nauczyłem się w mojej długiej pracy 
samorządowej. Najważniejsze to przy-
znać drugiemu rację jeśli się należy, do-
cenić pracę drugiego człowieka, nawet 
jeśli jest przeciwnikiem politycznym. 
Myślę, że swoją postawą przyczyniłem 
się do budowy zaufania w Radzie Po-
wiatu, to by było najważniejsze. Oczy-
wiście owo zrozumienie przekłada się 
na konkrety: chociażby remont dróg 
Cicibór – Witulin; Rakowiska - Terebe-
la, częściowe remonty w Worgulach, 
Bordziłówce Starej, w tym roku Leśna 
Podlaska – Bordziłówka Nowa, bieżące 
utrzymanie dróg i odśnieżanie na czas. 
Chcemy kontynuować remont trasy 
z Witulina w kierunku Leśnej Podlaskiej, 
z budową ronda i chodników w Wituli-
nie. Rada Powiatu wspiera organizacje 
pozarządowe: straże pożarne, organi-
zacje imprez kulturalnych. Ważne jest 
budowanie dobrej atmosfery i współ-
praca z samorządem gminnym (który 
współfinansuje inwestycje drogowe). 

Największym moim sukcesem i powo-
dem do zadowolenia jest świadomość, 
że w ostatnim dwudziestoleciu brałem 
czynny udział w rozwoju naszej Ojczy-
zny, mojej małej Ojczyzny - gminy Le-
śna Podlaska. Nasze otoczenie zmieniło 
się nie do poznania, i co najważniejsze, 
powstało społeczeństwo obywatelskie, 
świadome swych praw i obowiązków 
oraz władza lokalna, która wie, że jej 
rola jest służebna.

Obecnie pracuję nad
Obecnie jestem członkiem komisji 
budżetowej. Odnajduję się doskona-
le w mojej pracy, często służę radą. 
Układ strukturalny budżetu powiatu 
niewiele różni się od budżetu gminne-
go. Zarząd powiatu bardzo starannie 
przygotowuje projekty budżetów.

W przyszłości ważne będzie
Kontynuowanie tego, co jest dobre dla 
mieszkańców powiatu, sprawne funk-
cjonowanie wydziałów starostwa oraz 
inwestycje, przede wszystkim drogo-
we. Mieszkaniec powiatu ocenia wła-
dze powiatowe przez sposób w jaki 
jest obsługiwany w starostwie, cho-
ciażby przy rejestracji pojazdu oraz 
stan dróg powiatowych. Przypomnę, 
że na mój wniosek wydłużono pracę 
Wydziału Komunikacji, aby pracujący 

mogli zarejestrować pojazd w późnych 
godzinach popołudniowych.

Dwa zdania o obecnej Radzie 
Powiatu

Jak wsz ystkim wiadomo rok temu 
w  Radzie Powiatu nastąpiły  duże 
zmiany. Część radnych PSL postano-
wiła zacieśnić współpracę z klubem 
radnych Prawa i   Sprawiedliwości. 
Dziwne, że poprzedni Zarząd nie za-
uważył siedmiu radnych Prawa i Spra-
wiedliwości, nie zapraszając ich do 
pracy w Zarządzie. W wyniku zmian 
zostałem powołany przez Radę Po-
wiatu na wiceprzewodniczącego tejże 
rady. Obecna Rada Powiatu oraz Za-
rząd odzwierciedlają układ sił w po-
wiecie.

Dwa zdania o współpracy  
z Zarządem Powiatu

Bardzo dobrze oceniam współpracę 
z Zarządem Powiatu. Należy mu się 
pochwała za energię i skuteczność. 
Oczywiście jest w tym duża zasługa 
nowego starosty Mariusza Filipiuka 
i jego podejścia do swoich obowiąz-
ków, jak i organizacji pracy. Starosta 
wykazał się wyobraźnią proponując 
na wicestarostę Janusza Skólimow-
skiego, który jest moim klubowym 
kolegą, a dokładnie przewodniczą-
cym klubu radych Prawa i Sprawiedli-
wości. Wicestarosta bardzo sprawnie 
zarządza wydziałami starostwa, które 
mu podlegają, jest odpowiedzialnym 
i skutecznym samorządowcem. Bie-
rze udział w  rozwiązywaniu spraw 
trudnych. Na co dzień jest skromnym 
i  miłym człowiekiem. W  Zarządzie 
Powiatu pracują radni z dużym do-
świadczeniem. Chwaląc pracę Za-
rządu Powiatu bardzo poz ytywnie 
oceniam pracę wydziałów starostwa, 
ich dyrektorów, z którymi współpraco-
wałem przez całe lata, ale tak już jest, 
że od zbierania pochwał jest szef, coś 
o tym wiem.

Moja podpowiedź 
Moim zdaniem Rada Powiatu pracu-
je prawidłowo. Jednak zdarzyło się, 
że przewodniczący autorytarnie nie 
dopuścił do głosu przybyłych gości 
przed głosowaniem ważnych spraw 
społecznych, co moim zdaniem było 

Rada Powiatu Bialskiego V kadencja 2014-2018

Marian Tomkowicz reprezentuje 
mieszkańców gmin Leśna Podlaska  
i Biała Podlaska. W Radzie Powiatu na-

leży do klubu radnych PiS
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niedopuszczalne. Taka sytuacja nie 
może się powtórzyć. 

W ciągu ostatniego pół roku 
utkwiło mi w pamięci

Trudny czas walki z ASF, która to za-
raza okropnie dokucz yła rolnikom 
naszego powiatu, a szczególnie rolni-
kom z gminy Leśna Podlaska. Czas ten 
nauczył władze wszystkich szczebli 
pokory. Bardzo wielu starało się po-
móc, chociaż z różnym skutkiem.

Polecam
S erdecznie polecam Andr zejkowe 
spotkania w Worgulach oraz dożynki 
Powiatowe.

Dlaczego warto odwiedzić Powiat 
Bialski?

Gościnni ludzie, tradycja, cudowna 
przyroda, bezpieczeństwo i wspania-
łe jedzenie!

Dlaczego warto, gdzie i w co zain-
westować w Powiecie Bialskim

Kompleks prz yklasztorny w  Leśnej 
Podlaskiej,  będąc y w  administra-
cji powiatu i gminy wraz z pięknym 
parkiem. Dom pielgrzyma, ośrodek 
wypoczynkowy, jeśli ktoś nie wie co 
zrobić z  pieniędzmi, serdecznie za-
praszamy.

Radny prywatnie
Całe moje aktywne życie było zwią-
zane z samorządem i… Francją oraz 
językiem francuskim. W latach 1983-
1998 ucz yłem jęz yka francuskiego 
w I LO im. J.I. Kraszewskiego w Białej 
Podlaskiej. Obecnie jestem przewod-
niczącym polsko-francuskiego stowa-
rzyszenia, które od wielu lat koordy-
nuje najróżniejsze rodzaje współpracy 
na terenie województwa lubelskiego, 
także Wydział Spraw Społecznych Sta-
rostwa Powiatowego w Białej Podla-
skiej uczestniczy w jednym z naszych 
programów. Jestem tłumaczem przy-
sięgłym języka francuskiego, prowa-
dzę jednoosobową działalność gospo-
darczą w zakresie tłumaczeń. Znam 
także komunikatywnie języki: angiel-
ski, włoski i rosyjski. W wolnym czasie 
ciągle dokształcam się w angielskim. 
Lubię podróże jednak ciągle brakuje 
mi wolnego czasu. 

Kontakt do radnego:
Tel: 500 105 001

e-mail: marian.tomkowicz@gmail.com

Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych pozyskało dofinanso-
wanie na rozbudowę sieci kanalizacji 
sanitarnej i sieci wodociągowej w po-
łudniowej części miasta. Wiadomość 
ucieszy szczególnie mieszkańców ul. 
Zadwornej, Adamki, Siteńskiej, Kolejo-
wej, Grzybowej, Kościuszki i Zahajkow-
skiej, bo tu będę prowadzone prace 
budowlane. Umowę o dofinansowanie 
podpisano 15 maja br. w Warszawie.

Inwestycja rozpocznie się jeszcze w tym 
roku. W wyniku jej realizacji długość sieci 
wodociągowej wzrośnie o 4816 metrów 
bieżących (powstanie 215 przyłączy), 
a  sieci kanalizacji 
sanitarnej o  8146 
mb. W ramach pro-
jektu powstanie 
8 przepompowni 
ścieków, a  na bu-
dynku Stacji Uzdat-
niania Wody 
i Oczyszczalni Ście-
ków zostaną za-
montowane instala-
cje fotowoltaiczne. 
W planach jest tak-
że zakup wyposaże-
nia niezbędnego do 
zapewnienia prawi-
dłowego funkcjo-
nowania sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej, w tym także dwóch specjali-
stycznych pojazdów. 
Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest 
podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej 
miasta, ale też ochrona środowiska i, co 
istotne, poprawa warunków bytowych 
mieszkańców.
PUK z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzyma 
ponad 3, 5 mln złotych netto dotacji, tj. 85 
proc. wartości kosztów kwalifikowanych 
projektu, realizowanego z Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2014-2020.
To kolejna inwestycja realizowana przez 
PUK w ostatnich latach. Jesienią 2016 
roku oficjalnie zakończono projekt pn. 
„Poprawa gospodarki wodno-ścieko-
wej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski”. 
Wykonano modernizację oczyszczalni 
ścieków, stacji uzdatniania wody oraz 
przepompowni głównej. Inwestycja była 
współfinansowana ze środków Unii Euro-

pejskiej w ramach Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko. Wydano 
ok. 9 mln zł netto, dofinansowanie - po-
nad 5,6 mln zł netto.
5 stycznia br. Starostwo Powiatowe przy-
znało statuetki „Dobre, bo Bialskie”. Wśród 
wyróżnionych znalazło się również Przed-
siębiorstwo Usług Komunalnych z Mię-
dzyrzeca Podlaskiego. Organizatorzy 
docenili szczególne osiągnięcia Między-
rzeckiego PUK-u, takie jak:
1. Zrealizowane inwestycje niosące ko-
rzyść dla regionu: - „Zapobieganie degra-
dacji środowiska naturalnego poprzez 
rekultywację składowiska odpadów, bu-
dowę kompostowni oraz upowszechnia-

nie systemu selektywnej zbiórki odpadów 
u źródła w Miedzyrzecu Podlaskim i oko-
licznych gminach” – wartość projektu to 3 
mln 17 tys. zł netto. - „Poprawa gospodarki 
wodno-ściekowej w aglomeracji Między-
rzec Podlaski” polegającej na modernizacji 
stacji uzdatniania wody oraz modernizacji 
oczyszczalni ścieków – wartość projektu 
to 9 mln 200 tys. zł netto. - Wybudowa-
nie ze środków własnych kompleksowej 
infrastruktury do odbioru i zagospoda-
rowywania całego strumienia odpadów 
komunalnych.
2. Wspieranie lokalnych przedsięwzięć/
instytucji/organizacji, takich jak: „Dobre, 
bo Bialskie”, dożynki powiatowe, fundacja 
„W te pędy” – Lubelskie 2016, Państwowa 
Straż Pożarna i OSP, Stowarzyszenie Mi-
łośników Historii Międzyrzeca Podlaskie-
go, Organizacja „Podaj dziecku pomocną 
dłoń” w Międzyrzecu, kluby sportowe: KS 
MOSiR Międzyrzec Podlaski, UKS Między-
rzecka Trójka.

Materiał: PUK Sp.z o.o.

m. Międzyrzec Podlaski 

Ponad 4 mln złotych netto 
na rozbudowę wodociągów 

i kanalizacji 



8

01-15.05.2017 Gościniec Bialski Nr 09

WYDARZENIA

3 maja 1791 roku uchwalona została pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie. W 226. rocznicę tego wiekopomnego wyda-
rzenia obchodzimy święto narodowe, które gromadzi nas na uroczystych mszach św. w intencji ojczyzny i miejscach upamięt-
niających to wydarzenie i bohaterów narodowych. Nie inaczej było w tym roku. W powiecie bialskim uroczyste obchody Święta 
uchwalenia Konstytucji 3 maja odbyły się m.in. w Miedzyrzecu Podlaskim, Terespolu, Sosnówce i Wisznicach. Uczestniczyli 
w nich mieszkańcy, przedstawiciele władz samorządowych i radni powiatu bialskiego.

W międzyrzeckich uroczystościach, któ-
re zapoczątkowała uroczysta msza św., 
udział wziął m.in. wicestarosta bialski  
Janusz Skólimowski, który złożył kwiaty 
pod pomnikiem Bohaterów Miasta. Jak 
co roku przy tej okazji wręczone zostały 
nagrody przyznawane za osiągnięcia kul-
turalne i sportowe. 
Terespol rocznicę świętował przed pomni-
kiem Wolności, gdzie młodzież z liceum 
terespolskiego w mundurach wojskowych 

zaciągnęła honorową wartę. Terespolskie 
Koło Fortyfikacji i Historii przygotowało 
w zabytkowej prochowni wystawy: Prze-
mysława Wróblewskiego „Duchowni pa-
rafii Terespol od XVII do XX wieku” oraz 
Lecha Mazura „Nadburzańskie Krajobrazy”. 
W części artystycznej wystąpił m.in. zespół 
„Echo Polesia”.
W gminie Sosnówka uroczyste obchody 
226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 
Maja rozpoczęły się przy pomniku mar-

szałka Józefa Piłsudskiego. Dalsza część 
obchodów miała miejsce w sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej w Sosnów-
ce. Wisznickie uroczystości z okazji Święta 
Konstytucji 3 Maja odbyły się na Rynku, 
gdzie przy pomniku delegacje władzy 
i instytucji gminnych złożyły kwiaty i wy-
głoszono okolicznościowe przemówienia. 
Ulicami przeszedł uroczysty pochód. 

Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Łukomski, 
Adam Jastrzębski, Łukasz Pogorzelski, portal miedzy-

rzec.info,UG w Sosnówce, UG w Wisznicach

OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Sosnówka

Międzyrzec Podl.

Wisznice Wisznice

Międzyrzec Podl.

Terespol
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Janowska stadnina ma już 200 lat
To wyjątkowy rok dla Stadniny Koni w Janowie Podlaskim. Najstarsza w Polsce stadnina świętuje właśnie jubileusz 200-le-
cia powstania. 13 maja odbyło się uroczyste otwarcie obchodów. Goście zebrani w Janowie Podlaskim uczestniczyli m.in. 
w odsłonięciu tablicy upamiętniającej jubileusz. Wśród zgromadzonych znalazł się starosta bialski Mariusz Filipiuk, który 
złożył kwiaty przy popiersiu wieloletniego dyrektora stadniny, Andrzeja Krzyształowicza. Obecnemu prezesowi, Sławo-
mirowi Pietrzakowi, życzył dalszych sukcesów, a całej załodze pracującej w stadninie dziękował za trud i zaangażowanie. 

Kalendarz imprez związanych ze świę-
tem stadniny jest bardzo bogaty i zna-
leźć w nim można zapowiedzi takich 
jak wydarzeń jak Zawody Regionalne 
w WKKW (wszechstronny konkurs konia 
wierzchowego) połączone z Zawodami 
Kawaleryjskimi, które odbędą się jesz-
cze w maju. Przed miłośnikami koni są 

również Międzynarodowe Mistrzostwa 
Polsk i  Spor towych Koni Arabskich, 
konferencja naukowa na temat koni 
arabskich i małopolskich oraz pokaz 
najlepszych koni XXXIX Narodowego 
Pokazu Koni Arabskich. Organizato-
rzy szczególnie zapraszają do udziału 
w sierpniowym Święcie Konia Arabskie-

go, którego głównym punktem będzie 
XLVIII Aukcja Pride of Poland. 
Stadnina Koni w Janowie Podlaskim, spe-
cjalizująca się w hodowli koni arabskich 
czystej krwi oraz półkrwi angloarabskiej, 
szczyci się bogatą tradycją i  renomą 
w Polsce i daleko poza jej granicami. 

Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk
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2 maja, w dniu Święta Flagi Rzeczy-
pospolitej Polskiej, na odnowionym 
skwerze przy Placu Wojska Polskie-
go w Białej Podlaskiej został uroczy-
ście odsłonięty pomnik tragicznie 
zmarłej pary prezydenckiej. Odlany 
z brązu, przedstawia postaci Ma-
rii i Lecha Kaczyńskich – uśmiech-
niętych i trzymających się za ręce. 
Autorem pomnika jest artysta rzeź-
biarz Stanisław Milewski. Fundu-
sze na jego budowę zebrał komitet 
społeczny, w skład którego weszli 
duchowni, radni, parlamentarzyści, 
przedsiębiorcy i osoby prywatne. 
Wszystkie nazwiska wypisano na 
pamiątkowej tablicy przy pomniku. 
przewodniczący Komitetu Kamil 
Paszkowski poinformował, że dar-
czyńcy przekazali ponad 200 tys. zł. 

U ro c z y s t o ś c i ,  k t ó r yc h  g o s p o d a -
rzem był prezydent Białej Podlaskiej  

Dariusz Stefaniuk, rozpoczęły się 
o godz. 11.00 mszą św. w parafii Na-
rodzenia Najświętszej Maryi Panny, 
której proboszczem jest ksiądz dzie-
kan Marian Daniluk - przewodniczył 
biskup Diecezji Siedleckiej Kazimierz 
Gurda, a koncelebrantami byli biskup 
Diecezji Drohiczyńskiej Antoni Pacy-
fik Dydycz i ksiądz infułat Kazimierz 
Korszniewicz. Po zakończeniu liturgii 
zebrani przeszli na skwer przy Placu 
Wojska Polskiego, gdzie odbyła się 
dalsza część uroczystości. Odczyta-
no list prezydenta Andrzeja Dudy, 
a następnie prezes PiS Jarosław Ka-
czyński odsłonił monument i wygło-
sił przemówienie, w  którym m. in. 
podziękował inicjatorowi powstania 
pomnika pary prezydenckiej w Białej 
Podlaskiej, senatorowi Grzegorzowi 
Biereckiemu.
W  uroczystości uczestniczyli m.in. 
wicepremier, Minister Rozwoju i Fi-

nansów Mateusz Morawiecki, Mini-
ster Energii Krzysztof Tchórzewski, 
liczni przybyli posłowie i senatorowie 
na czele z Januszem Szewczakiem 
i Beatą Mazurek, wojewoda lubel-
ski Przemysław Czarnek, wicewoje-
woda lubelski Robert Gmitruczuk, 
duchowni, mieszkańcy powiatu bial-
skiego i powiatów ościennych, miasta 
Biała Podlaska, a także samorządowcy 
i przedstawiciele instytucji. Powiat 
bialski reprezentował wicestarosta Ja-
nusz Skólimowski. 
Licznie zgromadzeni przy pomniku 
pary prezydenckiej udowodnili swoją 
obecnością, że słowa wypowiedziane 
przez Ś. P. Prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego „Warto być Polakiem” i które 
znajdują się na tablicy umieszczonej 
na monumencie,  nabierają szcze -
gólnego znaczenia i są powodem do 
dumy.

Tekst: Grzegorz Łukomski/ 
Zdjęcia: Krzysztof Staniszewski

Odsłonięcie pomnika M. i L. Kaczyńskich
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7 maja odbyły się gminne zawo -
dy sportowo-pożarnicze połączone  
z obchodami Gminnego Dnia Strażaka.

Zawody rozpoczęły się o godzinie 10.00 
na boisku szkolnym w Ciciborze Dużym. 
W roli dowódcy uroczystości wystąpił 
gminny komendant ZOSP RP Marek Ma-
leńczuk. Rozpoczął zawody meldunkiem 
złożonym gminnemu prezesowi Zarządu 
Oddziału Związku OSP RP wójtowi gminy 
Biała Podlaska Wiesławowi Panasiukowi. 
Na zawody stawiło się dwanaście drużyn 
OSP z terenu gminy, by wspólnie rywali-
zować o miano najlepiej wyszkolonego 
zespołu. 
Po zmaganiach strażaków wyniki ogłosił 
przewodniczący komisji sędziowskiej mł. 
bryg. Roman Smarzewski. Podsumowania 
dokonał prezes Wiesław Panasiuk. Podzię-
kował drużynom za dobre przygotowanie 
do zawodów. Dziękował również orga-
nizatorom oraz sędziom z Państwowej 
Straży Pożarnej za sprawne ich przepro-
wadzenie.
Na podium w Ciciborze Dużym stanęli: 
I miejsce – drużyna OSP z Cicibora Du-
żego, II miejsce – drużyna OSP ze Sława-
cinka Starego, III miejsce – drużyna OSP 
z Sitnika. Wszystkie zwycięskie drużyny 
otrzymały puchary, nagrody rzeczowe 
i dyplomy. Dyplomami nagrodzono rów-
nież pozostałe zespoły. Oto ostateczna 
klasyfikacja drużyn: miejsce IV – drużyna 
OSP Husinka, miejsce V –drużyna OSP 
Woskrzenice Małe, miejsce VI –drużyna 
OSP Cełujki, miejsce VII –drużyna OSP 
Hrud, miejsce VIII –drużyna OSP Ortel 
Książęcy Pierwszy, miejsce IX –drużyna 
OSP Dokudów, miejsce X –drużyna OSP 
Wólka Plebańska, miejsce XI –drużyna 
OSP Sycyna, miejsce XII –drużyna OSP 
Swory. W Zawodach Powiatowych w Mię-
dzyrzecu Podlaskim, które odbędą się 18 
czerwca gminę Biała Podlaska reprezen-
tować będzie OSP z Cicibora Dużego.
Następnie rozpoczęły się uroczystości 
związane z obchodami Gminnego Dnia 
Strażaka. prezes Zarządu Oddziału Gmin-
nego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej 
Wiesław Panasiuk po przywitaniu gości 
i uczestników imprezy serdecznie po-
zdrowił wszystkich działaczy oraz sympa-
tyków braci strażackiej. Podziękował za 
dotychczasową pracę na rzecz ochrony 
przeciwpożarowej. Życzył zdrowia, żeby 
służba była bezpieczna, by był czas na 
sprawy rodzinne i osobiste, na realizację 
własnych planów i marzeń. 
Na uroczystości za ponadprzeciętny 
wkład pracy wniesiony w ochronę prze-
ciwpożarową zostały przyznane medale 

za zasługi dla pożarnictwa i odznaczenia:

Złotymi medalami uhonorowano dru-
hów: Marka Łupawkę, Mirosława Miel-
nickiego, Mirosława Gierełło, Marcina 
Gromadzkiego i Jacka Kroszkę. Srebr-
nymi medalami uhonorowano druhów: 
Jana Goździołko, Pawła Jóźwiaka, Bo-
gusława Wronę i  Mariana Gromadzkie-
go. Brązowymi medalami uhonorowano 
druhnę Krystynę Denis i  druhów: Jaku-
ba Anklewicza, Kacpra Kuszewskiego, 
Witolda Bonika, Bogusława Kuleszę, 
Dariusza Gromadzkiego i  Grzegorza 
Kuszneruka. Odznaką „Zasłużony Strażak 
Powiatu Bialskiego” uhonorowano preze-
sa OSP Cicibór Duży Marka Łupawkę. 
Odznaką „Strażak Wzorowy” uhonoro-
wano druhny: Bogusławę Pietruczuk, 
Krystynę Kuleszę, Edytę Rafalską i Bo-
żenę Kałabun oraz druhów: Grzegorza 
Kuszewskiego, Łukasza Dąbrowskie-
go, Tomasza Cydejko, Damiana Ste-

fańskiego, Michała Walczuka i Michała 
Kroszkę. „Za wysługę lat” uhonorowano 
16 druhów: 40 lat wysługi w OSP – druha 
Mirosława Mielnickiego; 25 lat wysługi 
w OSP – druha Jana Goździołko; 15 lat 
wysługi w OSP – druhów: Arkadiusza 
Daniluka, Pawła Kuleszę, Sławomira 
Sobkiewicza, Bogdana Dziwińskiego, 
Sławomira Adacha i Stanisława Szew-
czyka; 10 lat wysługi w OSP – druhów: 
Jakuba Anklewicza, Marcina Beserabę, 
Witolda Bonika, i Jakuba Włoszka; 5 lat 
wysługi w OSP – druhów: Marka Ankle-
wicza, Łukasza Dąbrowskiego, Andrze-
ja Naumiuka i -.
Zaproszeni goście zauroczeni wyposa-
żeniem jednostek OSP w nowoczesny 
sprzęt i sukcesywne zmiany wyposażenia 
strażackiego na bardziej nowoczesny oraz 
wysoką sprawnością bojową strażaków. 
Uroczystość na długo zapadnie w pa-
mięci strażaków i mieszkańców Cicibora  
Dużego.

gm. Biała Podlaska

 Strażackie święto w Ciciborze Dużym

Materiał: Gminny Inspektor ds. Ochrony P-Poż. Czesław Pikacz
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14 maja odbyły się powiatowe uro-
czystości „Dnia Strażaka” połączone 
z XVIII Pielgrzymką Strażaków Powia-
tu Bialskiego do Sanktuarium Błogo-
sławionych Męczenników Podlaskich 
w Pratulinie.

Na uroczystość przybyło ponad 300 
strażaków z rodzinami oraz 27 pocztów 
sztandarowych z jednostek OSP, ogniw 
gminnych Związku OSP RP oraz Oddzia-
łu Powiatowego Związku OSP RP i Ko-
mendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej.
Gospodarzami obchodów byli: prezes 
ZOP ZOSP RP, starosta bialski Mariusz 
Filipiuk, komendant miejski PSP w Bia-
łej Podlaskiej bryg. Artur Tomczuk , 
prezes ZOG ZOSP RP, wójt gminy Ro-
kitno Jacek Szewczuk oraz proboszcz 

i   kustosz Sanktuarium w  Pratulinie  
ks. Jacek Guz.
Uroczystości rozpoczęły się od przemar-
szu orkiestry strażackiej z OSP Łomazy 
pod batutą Wojciecha Lesiuka, pocztów 
sztandarowych, pododdziału OSP oraz 
gości na plac celebry, gdzie została odpra-
wiona msza św. w intencji strażaków i ich 
rodzin. Była ona celebrowana przez księży 
kapelanów pod przewodnictwem diece-
zjalnego kapelana ks. Andrzeja Biernata. 
Homilię wygłosił ks. Jacek Guz, podczas 
której przypomniał wszystkim straża-
kom z OSP i PSP obecnym w Pratulinie, 
a za ich pośrednictwem także wszystkim 
w powiecie, o „10 przykazaniach prawe-
go strażaka”. Zaapelował również o pod-
trzymywanie tradycji strażackich, sza-
cunku dla weteranów służby pożarniczej 

oraz o wychowaniu młodzieży. W trakcie 
przemarszu przez delegację strażaków 
w składzie: dh Mariusz Filipiuk, bryg, Ar-
tur Tomczuk i dh Jacek Szewczuk, pod 
figurą Św. Floriana zostały zapalone znicze 
i złożono wiązankę kwiatów. Wśród gości 
obecni byli: wicewojewoda lubelski Ro-
bert Gmitruczuk, zastępca prezydenta 
miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk, 
kierownicy służb mundurowych i jedno-
stek współpracujących z PSP, władze po-
wiatowe oraz wójtowie i burmistrzowie 
powiatu bialskiego.
Po zakończonej mszy św. odbyła się druga 
część uroczystości – Powiatowe Obchody 
Dnia Strażaka, które otworzył Prezes ZOP 
dh Mariusz Filipiuk witając wszystkich, 
szczególnie serdecznie Weteranów Służ-
by Pożarniczej. W swoim wystąpieniu po-

Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Pratulinie
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dziękował wszystkim strażakom za ich trud 
i wysiłek stwierdzając, że miejsce w którym 
jesteśmy przywołuje na myśl pewne podo-
bieństwo strażaków do Unitów Podlaskich. 
„Chodzi o szczególną gotowość do po-
świecenia i solidarność, cechami tymi cha-
rakteryzuje się każdy strażak” - stwierdził. 
Zaapelował o to, żeby zaszczepiać w mło-
dzieży empatię, zrozumienie dla krzywdy 
drugiego człowieka i bezwarunkowy od-
ruch niesienia pomocy. Złożył życzenia 
wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia 
i nieskończonych pokładów pasji, która 
decyduje o tym, że bycie strażakiem to nie 
praca, a misja. Zabierając głos, bryg. Artur 
Tomczuk Komendant miejski PSP również 
podziękował strażakom z OSP i PSP za co-
dzienny trud i ofiarną służbę. Na ręce obec-
nych wójtów i burmistrzów podziękował za 

wspieranie działań OSP i PSP, zaapelował 
o rozwagę podczas prowadzenia działań 
ratowniczych. Składając życzenia wszelkiej 
pomyślności, życzył także tyle samo po-
wrotów z akcji, co wyjazdów.
Życzenia z okazji Dnia Strażaka członkom 
OSP i funkcjonariuszom pożarnictwa zło-
żył również wicewojewoda lubelski Ro-
bert Gmitruczuk, podziękował za ofiarną 
służbę, za zaangażowanie członków OSP 
w rozwój małych społeczności i społeczną 
bezinteresowną służbę.
W dalszej części obchodów Dnia Strażaka, 
działaczom Związku OSP RP, sympatykom 
pożarnictwa i członkom OSP wręczo-
no odznaczenia pożarnicze. Złoty Znak 
Związku, najwyższe odznaczenie pożarni-
cze w Polsce, otrzymał ks. Henryk Jaku-
bowicz – powiatowy kapelan strażaków. 

Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzy-
mali: złoty - burmistrz miasta Terespol Ja-
cek Danieluk, srebrny – prezes Przedsię-
biorstwa Wielobranżowego „Komunalnik” 
w Białej Podlaskiej Urszula Adamiak oraz 
członek Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
i wiceprezes OSP Terespol druh Jarosław 
Pastuszuk. Odznakę honorową „Zasłużo-
ny Strażak Powiatu Bialskiego” otrzymali: 
prezes ZOG ZOSP RP i wójt gminy Rokitno 
druh Jacek Szewczuk i wiceprezes ZOG 
ZOSP RP i wiceprzewodniczący Rady Gmi-
ny w Rokitnie Marian Makarewicz. 
Na zakończenie uroczystości głos zabrał 
dh Jacek Szewczuk, który podziękował 
wszystkim za przybycie i zaprosił na ko-
lejną pielgrzymkę za trzy lata.

Tekst: Bożena Krzyżanowska 
Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk

Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Pratulinie
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Miesiąc egzaminów dojrzałości
W piątek 28 kwietnia w szkołach ponadgimnazjalnych odbyły się uroczystości zakończenia roku szkolnego klas maturalnych. 
Abiturienci ostatni raz przed maturami zebrali się w murach szkolnych i odebrali świadectwa ukończenia szkoły. Uczniowie, 
którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz sukcesy sportowe odbierali również wyróżnienia i nagrody. Maturzystom 
w tym dniu towarzyszyli wychowawcy, nauczyciele i dyrekcja oraz rodzice i koledzy z klas młodszych. W uroczystościach 
szkolnych wzięli udział również zaproszeni goście. W tym roku matury rozpoczęły się 4 maja, a ostatnie egzaminy odbyły 
się 24 maja. Na ogłoszenie rezultatów zdający poczekają do 30 czerwca. Wszystkim tegorocznym maturzystom życzymy 
dobrych wyników i wielu sukcesów w dalszej drodze rozwoju.

Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Radio Biper, Grzegorz Łukomski, ZS Małaszewicze, LO w Terespolu

ZS Małaszewicze

LO w Terespolu

ZSE w Międzyrzecu Podl.

LO Sikorski

LO w Terespolu

ZSE w Międzyrzecu Podl.
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa w Lublinie Od-
dział w Białej Podlaskiej wystosował 
komunikat do rolników dotyczący 
przestrzegania zasad stosowania 
środków ochrony roślin w sposób 
bezpieczny dla pszczół.

Pszczoły i inne owady zapylające są nie-
zbędne w efektywnej produkcji wielu 
roślin uprawnych. Dlatego osoby stosu-
jące środku ochrony roślin muszą mieć 
świadomość Ryzyka wystąpienia zatru-
cia pszczół. W komunikacie czytamy, że 
aby uniknąć zatruć pszczół środkami 
ochrony roślin należy bezwzględnie 
przestrzegać następujących zasad:

1. W trakcie oblotu pszczół nie 
stosować środków ochrony ro-
ślin na kwitnące rośliny uprawne 
i chwasty lub w innych miejscach, 
gdzie pszczoły mają pożytek. 
2. Przestrzegać informacji zawar-
tych w etykiecie środka ochrony 
roślin.
3. Dobierać preparaty o możliwie 
najkrótszym okresie prewencji dla 
pszczół.
4. Nie stosować środków ochrony 
roślin w odległości nie mniejszej 
niż 20 metrów od pasiek. 
5. Dobierać środki ochrony roślin, 
żeby zminimalizować negatywny 

wpływ zabiegów ochrony roślin na 
organizmy, które nie są celem za-
biegu. W szczególności dotyczy to 
owadów zapylających i naturalnych 
wrogów organizmów szkodliwych.

Dodatkowo wskazane jest nawiązanie 
współpracy z pszczelarzami, polegają-
cą na informowaniu ich o planowanych 
zabiegach ochrony roślin. Opryskanie 
pszczół cieczą roboczą powoduje zamo-
czenie skrzydeł, co utrudnia lub unie-
możliwia im dalszy lot i powrót do ula. 
Poza nim pszczoły giną. Ponadto w wy-

niku przejęcia obcego zapachu środka 
chemicznego pszczoły powracające do 
ula są traktowane jako obce, nie zostają 
do niego wpuszczone lub giną zażądlo-
ne przez pszczoły strażniczki.
Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 2013 roku o środkach ochrony 
roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50 z późn. 
zm.), kto stosuje środek ochrony roślin 
w sposób stwarzający zagrożenie dla 
zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowi-
ska (...), podlega karze grzywny.

Tekst: WIORiN w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej

Ochrona roślin bezpieczna dla pszczół

Ceny skupu żywca wieprzowego (wybrane punkty)

Punkt skupu Cena kl. IW zł/kg

TOMSKUO - Biała Podlaska 4,50

ZM Wierzejki - Łuków 5,10

ZEMAT Wohyń - Radzyń 4,40

ZM ŁMEAT - Łuków 4,30

Januszówka - Łęczna -

Ceny Targowiskowe wybranych produktów

Jęczmień Mieszanka Owies Pszenica Pszenżyto Jabłka Ziemniaki 
(kg)

Wisznice 1,00-2,00

Piszczac 1,00-2,00

Biała Podlaska 70 60-65 80 60 70 0,5-0,7

Radzyń Podl. 65-75 60 70 70 0 1,2-2,0 0,75-0,8

Łuków 65-75 65 70 70 0 1,50-3,00 0,5-0,75

Elizówka 2,0-3,4 0,6-0,8

Łęczna 65-70 60 60-70 75-80 65-70 1,00-2,00 0

Notowania LODR w Końskowoli. Stan na dzień 19 maja 2017 r.
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Drogi Gimnazjalisto, w naszej szkole  

nie będziesz się nudził! 
 

 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej 

w Międzyrzecu Podlaskim to szkoła, która łączy ponad 95-

letnią tradycję z nowoczesnymi metodami pracy dydak-

tycznej i wychowawczej. 

 Chlubą szkoły są laboratoria informatyczne z nowocze-

snym sprzętem multimedialnym. Ogromnym zainteresowa-

niem cieszą się także Multimedialne Centra Informacji 

z szybkimi łączami internetowymi. 

 Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych otrzymują 

stypendia Prezesa Rady Ministrów, Starosty Bialskiego 

oraz uczestniczą w ogólnokrajowych olimpiadach przedmio-

towych. 

 
 Dodatkowym atutem szkoły jest współpraca z wyższy-

mi uczelniami – Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie, Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Siedl-

cach, Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu.  

Rekrutacja  

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła uczestniczy 

po raz kolejny w scentralizowanej rekrutacji elektronicz-

nej. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych, biorący udział 

w takim naborze, składają jedynie w pierwszej z wybranych 

przez siebie szkół, podpisaną przez rodziców lub prawnych 

opiekunów, deklarację wyboru odpowiedniego kierunku. 
 

 

Kontakt 

ul. 3 Maja 40/42, 21-560 Międzyrzec Podlaski,  

tel. (83) 371 78 80 
 

http://www.zse.miedzyrzec.pl  

e-mail: szkola@zse.miedzyrzec.pl 

 

 W naszej szkole rozwiniesz swoje talenty i zaintere-

sowania. Działają tu:  
 

 Koło Teatralne 
 

 
 

 Szkolny Zespół Muzyczny 
 

 
 

 Strzelectwo sportowe 
 

 
 

 Studio Audio-Video 

 Przedmiotowe koła zainteresowań  

 Sekcje sportowe 

  

ZZEESSPPÓÓŁŁ  SSZZKKÓÓŁŁ  EEKKOONNOOMMIICCZZNNYYCCHH  

IIMM..  MMAARRIIII  DDĄĄBBRROOWWSSKKIIEEJJ    

WW  MMIIĘĘDDZZYYRRZZEECCUU  PPOODDLLAASSKKIIMM 
 

 

 
 

 

Kierunki kształcenia  

w roku szkolnym 2017/18 
 

 TECHNIK EKONOMISTA 

 TECHNIK INFORMATYK 

 TECHNIK LOGISTYK 

 TECHNIK SPEDYTOR 

 TECHNIK ORGANIZACJI 

REKLAMY 

 TECHNIK TELEINFORMATYK 

 TECHNIK HANDLOWIEC 

II  NN  FF  OO  RR  MM  AA  TT  OO  RR  



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

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)
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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

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)
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JEST SZKOŁĄ, KTÓRA OFERUJE ABSOLWENTOM GIMNAZJÓW:
- wysoki poziom nauczania potwierdzony bardzo dobrymi wynikami egzaminów zewnętrznych i sukcesami zawodowymi naszych 

absolwentów,
- wysoki procent absolwentów, którzy dostają się na studia,
- 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 – Stypendium Prezesa Rady Ministrów, pozostali od średniej 4,5 Stypendium 

Starosty, również absolwenci gimnazjów, którzy w wyniku rekrutacji uzyskają co najmniej 140 pkt.
- Stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów z przedmiotów zawodowych w ramach Programu Stypendialnego „Lubelska Kuźnia 

Talentów 2016-2019”.

OFERTA EDUKACYINA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

ZESPÓŁ  SZKÓŁ  IM.  ADAMA  NARUSZEWICZA  W  JANOWIE     PODLASKIM

Klasa ogólna

Jest skierowana do uczniów, którzy mają bogate zainteresowania. 
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”.
Uczęszczając do klasy ogólnej, uczeń może rozwijać swoje 
kompetencje społeczne i humanistyczne poprzez udział w róż-
nego rodzaju przedsięwzięciach i projektach edukacyjnych, np. 
realizacja filmów na podstawie szkolnych lektur m.in.: „Pan 
Tadeusz”, „Wesele”, III cz. „Dziadów”.
Praca ucznia w kole teatralnym oraz przy ekranizacji lektur daje 
uczniom, oprócz dużej satysfakcji, podstawy warsztatu 
scenicznego, rozwija umiejętność pracy w zespole, uczy 
cierpliwości i autoprezentacji. Nabyte umiejętności są bazą 
sukcesów szkolnych i pozaszkolnych uczniów, którzy wyróżniają 
się tym, że potrafią łączyć wiedzę, umiejętności z odpowiednią 
postawą.

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. 
Organizowane są coroczne wyjazdy do Wyższej Szkoły Oficerskiej 
Sił Powietrznych w Dęblinie.

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 dotyczące: policji, prawa 
karnego, prawa wykroczeń oraz ruchu drogowego, zajęcia 
z  musztry.
Zajęcia prowadzi funkcjonariusz policji. 

Uczniów tych klas obowiązuje umundurowanie, a ponadto 
uczestniczą w: 

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.

W ramach zajęć 
realizowane są wyjazdy edukacyjne do jednostek policyjnych, do 
sądu, zakładów karnych, organizowane są również wyjazdy 
edukacyjne do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 

obowiązkowych zajęciach z samoobrony, obozie 
szkoleniowym, letnim obozie windsurfingowym w Zatoce Puckiej 
koło Władysławowa

Uczniowie klas mundurowych uczęszczający na zajęcia 
pozalekcyjne koreańskiego taekwon-do mają możliwość: 
wzbogacenia umiejętności obronnych i znajomości technik 
interwencyjnych, udziału w egzaminach na stopnie uczniowskie 
10-1 gup, promowaniu taekwon-do i klas mundurowych podczas 
licznych pokazów sztuk walki, udziału w zawodach sportowych 
taekwon-do (do rangi Mistrzostw Polski Juniorów włącznie). 
Zajęcia taekwon-do w naszej szkole odbywają się już 9 rok. W tym 
okresie na terenie szkoły odbyło się 20 egzaminów na stopnie 
uczniowskie, do których przystąpiło 328 uczniów, w tym 319 
zaczęło ćwiczyć od podstaw w murach janowskiej szkoły. Podczas 
startów na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Juniorów 
w taekwon-do uczniowie zdobyli 106 medali. Ponadto 
w Mistrzostwach Polski juniorów zdobyli 9 medali. Warto dodać, że 
7 uczniów i absolwentów klas mundurowych uzyskało stopień 
mistrzowski I dan (czarny pas).

TECHNIKUM

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

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 

 

Młodzież uczestniczy w olimpiadach przedmiotowych, 
zdobywając indeksy na studia.

AGRO-SHOW w Bednarach koło Poznania 
i AGRO-TECH w Kielcach.

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  kategorii  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 mają możliwość zdawania 
egzaminów na brązową i srebrną Powszechną Odznakę 
Jeździecką  w  Stadninie  Koni  w  Janowie  Podlaskim.

Technik hodowca koni

PODLASKIM

Uczniowie technikum mają możliwość uczestniczenia 
w praktykach zagranicznych 

w ramach programu Erasmus Plus.

Mieszkańcom internatu zapewniamy: 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.

Przy Zespole Szkół funkcjonuje koedukacyjny internat.

Dysponujemy 126 miejscami w 24 pokojach mieszkalnych.
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JEST SZKOŁĄ, KTÓRA OFERUJE ABSOLWENTOM GIMNAZJÓW:
- wysoki poziom nauczania potwierdzony bardzo dobrymi wynikami egzaminów zewnętrznych i sukcesami zawodowymi naszych 

absolwentów,
- wysoki procent absolwentów, którzy dostają się na studia,
- 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 – Stypendium Prezesa Rady Ministrów, pozostali od średniej 4,5 Stypendium 

Starosty, również absolwenci gimnazjów, którzy w wyniku rekrutacji uzyskają co najmniej 140 pkt.
- Stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów z przedmiotów zawodowych w ramach Programu Stypendialnego „Lubelska Kuźnia 

Talentów 2016-2019”.
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LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

ZESPÓŁ  SZKÓŁ  IM.  ADAMA  NARUSZEWICZA  W  JANOWIE     PODLASKIM

Klasa ogólna

Jest skierowana do uczniów, którzy mają bogate zainteresowania. 
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”.
Uczęszczając do klasy ogólnej, uczeń może rozwijać swoje 
kompetencje społeczne i humanistyczne poprzez udział w róż-
nego rodzaju przedsięwzięciach i projektach edukacyjnych, np. 
realizacja filmów na podstawie szkolnych lektur m.in.: „Pan 
Tadeusz”, „Wesele”, III cz. „Dziadów”.
Praca ucznia w kole teatralnym oraz przy ekranizacji lektur daje 
uczniom, oprócz dużej satysfakcji, podstawy warsztatu 
scenicznego, rozwija umiejętność pracy w zespole, uczy 
cierpliwości i autoprezentacji. Nabyte umiejętności są bazą 
sukcesów szkolnych i pozaszkolnych uczniów, którzy wyróżniają 
się tym, że potrafią łączyć wiedzę, umiejętności z odpowiednią 
postawą.

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. 
Organizowane są coroczne wyjazdy do Wyższej Szkoły Oficerskiej 
Sił Powietrznych w Dęblinie.

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 dotyczące: policji, prawa 
karnego, prawa wykroczeń oraz ruchu drogowego, zajęcia 
z  musztry.
Zajęcia prowadzi funkcjonariusz policji. 

Uczniów tych klas obowiązuje umundurowanie, a ponadto 
uczestniczą w: 

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.

W ramach zajęć 
realizowane są wyjazdy edukacyjne do jednostek policyjnych, do 
sądu, zakładów karnych, organizowane są również wyjazdy 
edukacyjne do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 

obowiązkowych zajęciach z samoobrony, obozie 
szkoleniowym, letnim obozie windsurfingowym w Zatoce Puckiej 
koło Władysławowa

Uczniowie klas mundurowych uczęszczający na zajęcia 
pozalekcyjne koreańskiego taekwon-do mają możliwość: 
wzbogacenia umiejętności obronnych i znajomości technik 
interwencyjnych, udziału w egzaminach na stopnie uczniowskie 
10-1 gup, promowaniu taekwon-do i klas mundurowych podczas 
licznych pokazów sztuk walki, udziału w zawodach sportowych 
taekwon-do (do rangi Mistrzostw Polski Juniorów włącznie). 
Zajęcia taekwon-do w naszej szkole odbywają się już 9 rok. W tym 
okresie na terenie szkoły odbyło się 20 egzaminów na stopnie 
uczniowskie, do których przystąpiło 328 uczniów, w tym 319 
zaczęło ćwiczyć od podstaw w murach janowskiej szkoły. Podczas 
startów na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Juniorów 
w taekwon-do uczniowie zdobyli 106 medali. Ponadto 
w Mistrzostwach Polski juniorów zdobyli 9 medali. Warto dodać, że 
7 uczniów i absolwentów klas mundurowych uzyskało stopień 
mistrzowski I dan (czarny pas).

TECHNIKUM

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

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 

 

Młodzież uczestniczy w olimpiadach przedmiotowych, 
zdobywając indeksy na studia.

AGRO-SHOW w Bednarach koło Poznania 
i AGRO-TECH w Kielcach.

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  kategorii  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 mają możliwość zdawania 
egzaminów na brązową i srebrną Powszechną Odznakę 
Jeździecką  w  Stadninie  Koni  w  Janowie  Podlaskim.

Technik hodowca koni

PODLASKIM

Uczniowie technikum mają możliwość uczestniczenia 
w praktykach zagranicznych 

w ramach programu Erasmus Plus.

Mieszkańcom internatu zapewniamy: 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.

Przy Zespole Szkół funkcjonuje koedukacyjny internat.

Dysponujemy 126 miejscami w 24 pokojach mieszkalnych.

21

01-15.05.2017 Gościniec Bialski Nr 09

OFERTA EDUKACYJNA



22

01-15.05.2017 Gościniec Bialski Nr 09

OFERTA EDUAKCYJNA

  

 

 

 
 

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: biologia, geografia, matematyka i WOS. 
Planowany jest też profil ogólny. 
- 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 latach zajmowaliśmy wysokie miejsca 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 

 

    



KALENDARZ NAJCIEKAWSZYCH WYDARZEN MIAST I GMIN POWIATU BIALSKIEGO!!

CO, GDZIE, KIEDY... MAJ/CZERWIEC 2017

,

Letni Piknik Teatralny
28 maja, Gminny Ośrodek Kultury w Za-
lesiu. Jest to impreza cykliczna - w roku 
2017 jubileuszowa, organizowana po 
raz dwudziesty, wpisana do kalendarza 
działań powiatowych. Zespoły dziecięce 
i młodzieżowe przedstawiają na scenie 

swój dorobek artystyczny.
GOK w Zalesiu ul. Słoneczna 1, 

Tel. (83) 375 71 76, e-mail: gok@zalesie.pl
Zespół Szkół w Zalesiu

(Jolanta Chaciewicz, Małgorzata Zając)

„Dzień matki i dziecka na  
ludowo” w Maniach

28 maja, plac przy budynku byłej szkoły 
podstawowej/ nowotworzonej Placówki 

Szkolno-Wychowawczej
Organizatorzy: Starostwo Powiatowe 

w  Białej Podlaskiej, Gmina Między-
rzec Podlaski, Gminny Ośrodek Kultury 
w Międzyrzecu Podlaskim oraz Zespół 

Ludowy „Nadzieja"
Michał Teofilski tel. 500 370 763

„XVIII Powiatowe Impresje  
Muzyczne 2017”

16 czerwca. Impresje muzyczne to im-
preza o zasięgu powiatowym, mająca 
charakter konkursowy; prezentująca 
różne gatunki muzyki w wykonaniu 
amatorskich zespołów, solistów, chó-

rów; promująca twórców różnych ga-
tunków muzyki. Impreza ta również ma 
na celu promocję talentów muzycznych 
oraz integrację społeczności artystycz-

nej jak i lokalnej. 
W impresjach mogą wziąć udział dorośli, 
młodzież oraz dzieci. Wykonawców oce-
niać będzie profesjonalne jury. Uczestni-

cy otrzymują dyplomy i nagrody.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury

w Janowie Podlaskim, 21 – 505 Janów 
Podlaski, ul. 1 Maja 13, Tel. (83)341 30 89, 

e-mail gok@janowpodlaski.pl
Współorganizatorzy: Starostwo Powia-
towe w Białej Podlaskiej, Wójt Gminy 

Janów Podlaski
Osoba do kontaktu: Wiesława Tur, 

Tel. (83) 341 30 89

Powiatowe Święto Ludowe
4 czerwca godz. 14:00 , Drelów

II Powiatowy Festiwal Piosenki  
Dziecięcej,

1 czerwca, Kodeń. Dzieci z powiatu 
bialskiego rywalizują między sobą śpie-

wem, integrując się jednocześnie 
z dziećmi ze specjalistycznych placówek 
wychowawczych pobytu dziennego dla 
niepełnosprawnych fizycznie, intelektu-

alnie i  autystów. Piotr Skolimowski

Wydarzenia sportowe:

VII Powiatowy Turniej Piłki  
Siatkowej o Puchar Starosty  

Bialskiego i Wójta Gminy  
Konstantynów 

25 maja, Komarno Kolonia

Bieg Papieski – IX edycja 
26 maja, Janów Podlaski

Spływ kajakowy rzeką Krzną  
Międzyrzec Podlaski – Porosiuki

3 czerwca, godz. 11:00. 
Spływ organizuje Fundacja „W te pędy” 
oraz LOK Drelów. Kontakt pod numerem 

Tel. 511 562 007

XII Międzynarodowy Bieg Przyjaźni 
Terespol – Brześć

10 czerwca. Jest to impreza masowa. 
Z roku na rok powiększa się liczba za-
wodników biorących w niej udział. Bieg 
integruje osoby w różnym wieku , po-
cząwszy od 12 roku życia. W roku 2017 
meta będzie po stronie Białoruskiej. XII 
edycja odbędzie się pod patronatami 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz 
Białoruskiego Komitetu Olimpijskiego.



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!

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Spotkanie na temat prawa łowieckiego 
i ASF w starostwie

Widowisko poetycko-muzyczne 
„Wypłyń na głębię…” w Drelowie

Rolnicy zdecydowali! Żegnamy myśliwych 
z Koła Diana! 

Poszukiwanie bezcennych  
pamiątek w Witorożu

Nasze Kulinarne Dziedzictwo -  
rozstrzygnięcie konkursu w Perkowicach

Droga Krzyżowa w Łomazach

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Spotkanie autorskie i warsztaty  
ze Zbigniewem Masternakiem

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

"Przemyślenia Wielkanocne" Klubu Seniora 
w Rzeczycy

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski  
w Trójboju Siłowym

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Konferencja „Bialskie dzieci bezpieczne”
QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Materiał: Radiobiper / Biper TV (radiobiper.info)


