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Wyposażenie w roku szkolnym 
2020/2021

Zakup 2 ekranów interaktywnych

Zakup wyposażenia do klasopracowni 
wieloprzedmiotowej- wirtualne laboratorium 
wieloprzedmiotowe



Porozumienie o współpracy z Wojewódzkim 

Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podl.









Porozumienia o współpracy



Współpraca z Fundacją na Rzecz 
Obronności i Bezpieczeństwa Kraju 

„Combat Alert” 

Członkowie Oddziałów Terenowych Combat Alert:

corocznie otrzymują bezpłatnie sprzęt wojskowy, np. hełm kevlarowy, 
indywidualne wyposażenie

mają organizowane co 4 miesiące usystematyzowane, certyfikowane 
szkolenie poligonowe

posiadają dostęp do infrastruktury szkoleniowej / logistycznej Combat 
Alert w tym wyspecjalizowanego ośrodka szkoleniowego na mazurach

uczestniczą w ogólnopolskich programach szkoleniowych MON



Realne możliwości rozwoju na 
wielu płaszczyznach

• (…) Garnizon w Białej Podlaskiej rozrasta się i docelowo będzie 
potrzebował około 2,5 tysiąca żołnierzy.

Klasy mundurowe są dla nas naturalnym krokiem do tego, aby 
zachęcać młodzież do wstępowania do wojska (…) – powiedział gen. 
dyw. Jarosław Gromadziński, dowódca 18.DZ

• (…) Tutaj stoimy otworem nie tylko do zajęć, które odbywają się w 
reżimie dydaktycznym. My wychodzimy z inicjatywą dla klas, które są 
pod naszym patronatem. Będziemy chcieli organizować im wycieczki 
do jednostek nie tylko w obrębie Siedlec i Białej Podlaskiej.

Zależy nam, aby młodzież obserwowała, 
na czym polega życie żołnierskie, 
żeby jak najbardziej przybliżyć im wojsko …)



Uczniowie

 Rok szkolny 2017/2018 – 24; 1 oddział

 Rok szkolny 2018/2019 – 44; 2 oddziały

 Rok szkolny 2019/2020 – 111; 5 oddziałów

 Rok szkolny 2020/2021 – 150; 7 oddziałów

 Rok szkolny 2021/2022- 170; 8 oddziałów

 Rok szkolny 2022/2023- 188; 9 oddziałów

 19- obcokrajowców  64-OPW



Klasy w roku szkolnym 
2022/23

 Logistyka i spedycja- 24 uczniów

(podpisanie porozumienia w współpracy z PKP 
Cargo- stypendia dla uczniów)

 Oddział przygotowania wojskowego – patronat 
18 Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach)- 24 
uczniów

 Medyczna/ celno-skarbowa- 18 uczniów



Miasto Terespol otrzymało 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych na modernizację, 

przebudowę, remont i wyposażenie 
budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy 

ul. Wojska Polskiego 88. 
Na to zadanie Miasto Terespol otrzymało 

500 tysięcy złotych. Całość inwestycji 
wyniosła ok. 700 tysięcy złotych. 

Remont budynku ALO



WYMIANA 
ELEKTRYKI
WYMIANA 
PODŁÓG
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Gabinet psychologa
Sekretariat z zapleczem

Gabinet dyrektora
Strzelnica / sala konferencyjna

Nowe pomieszczenia



GABINET PSYCHOLOGA



SEKRETARIAT



GABINET  DYREKTORA



SALA KONFERENCYJNA 
STRZELNICA



Remont 



W ramach programu „ Strzelnica w powiecie 2022” dofinansowanego ze 
środków Ministerstwa Obrony Narodowej 

kwocie łącznie 158 334,00 w tym 80 % - 125 952,00 środki MON i wkład własny 
20% 31 488,00. 

Zarządcą strzelnicy jest Miejskie Centrum Kultury 
Sportu i Rekreacji w Terespolu 

STRZELNICA WIRTUALNA



STRZELNICA DLA 
WSZYSTKICH

Należy udostępnić Mieszkańcom i 
innym organizacjom

Nieodpłatnie 
organizacje proobronne i uczniowie 
OPW



• Strzelnica jest dostępna dla osób, które ukończyły 15 lat.
• Pierwszeństwo w korzystaniu mają kadeci Oddziału 

Przygotowania Wojskowego, pozostałych klas wojskowych oraz 
inni uczniowie z ALO w Terespolu. 

• Szkolenia będą mogły odbywać w niej także organizacje 
pozarządowe działające na rzecz obronności.

• W określone dni i godziny strzelnica będzie dostępna dla 
mieszkańców, którzy są zainteresowani strzelectwem i chcą 
doskonalić swoją technikę. Dokładne terminy dostępności będą 
regularnie zamieszczane na stronie internetowej placówki.







Nazwa projektu: Konwersja cyfrowa domów kultury

Wniosek o grant w II konkursie realizowanym w ramach projektu 
systemowego pn. Konwersja cyfrowa domów
Kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz
poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług 
publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie
trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na 
poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązaniana rzecz 
aktywizacji cyfrowej”

SALA KONFERENCYJNA



Kwota wsparcia 163.000 zł

Termin zakończenia –
SIERPIEŃ 2023



Stypendium Burmistrza Miasta 
Terespol

Uczniowie którzy otrzymali średnią ocen minimum 4,75 i minimum bardzo dobrą 
ocenę z zachowania w wyniku klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2021/2022.

31 uczniów



Stypendium PKP Cargo

• Uczniowie z klasy logistyka i spedycja, którzy otrzymali 
stypendium z PKP Cargo.

• 1 miejsce – najwyższa średnia 5,19– laptop i stypendium w 
kwocie 325 zł

• 2 miejsce- 5,08– stypendium w kwocie –275 zł

• 3 miejsce – średnia ocen 5,06 - stypendium w kwocie- 225zł

• 4 miejsce- 4,93- stypendium w kwocie – 175zł



Dotacje z MON

• Dotacja na zakup wszystkich elementów 
ubioru dla każdego ucznia OPW, który 
rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 
2021/2022 i 2022/23  w ALO w Terespolu  
ALO w Białej Podlaskiej. Całkowity koszt 
realizacji zadania wyniósł 137 280,00, 
wysokość przyznanej dotacji wynosi 109 
824,00- co stanowi 80% kwoty 
potrzebnej do zrealizowania zadania.



• Burmistrzowi oraz wszystkim 
zaangażowanym Radnym Miasta Terespol

• Senatorowi Grzegorzowi Biereckiemu

• Posłowi Dariuszowi Stefaniukowi

• Dyrekcji Miejskiego Centrum Kultury Sporu 
i Rekreacji w Terespolu

• Pracownikom Urzędu Miasta Terespol

• Nauczycielom – wolontariuszom

• 23 Bialskiemu Batalionowi Lekkiej Piechoty

SPOŁECZNOŚĆ ALO 
DZIEKUJE



Dziękuję za uwagę

Agnieszka Kulicka


