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Międzyrzec liderem  
samorządności
Najwięcej wyróżnień „Dobre, bo bialskie” podczas gali powiatu 
bialskiego trafiło do Międzyrzeca Podlaskiego. Uroczystość odbyła 
się 5 stycznia w starostwie powiatowym w Białej Podlaskiej.

Starostwo przyznaje nagrody już od 17 lat. Dostają je firmy i instytucje, 
które w ostatnim roku przyczyniły się do rozwoju społecznego, gospodar-
czego czy też promocji powiatu bialskiego. 
Nagroda „Dobre, bo bialskie” trafiła do międzyrzeckiej spółki – Przedsię-
biorstwo Usług Komunalnych, statuetkę otrzymało także miasto Między-
rzec Podlaski, laureat konkursu Gmina Lider Samorządności. To kolejne 
wyróżnienie, które w ostatnim czasie otrzymał samorząd. W październiku 
2016 r. burmistrz Zbigniew Kot odebrał nagrodę Lider Rozwoju Regional-
nego, przyznawaną przez Polską Agencję Przedsiębiorczości za aktywność 
władz miasta w zakresie pozyskiwania nowych inwestorów. Podczas gali, 

odznaczenie „Zasłużony dla powiatu bialskiego” otrzymało także między-
rzeckie Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TIRMET Mirosława Kulika.
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Wydawca: Urząd Miasta w Międzyrzecu Podlaskim
ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski

tel. 83 372-62-17, e-mail: prasa@miedzyrzec.pl

Wyróżnienie dla miasta odebrał burmistrz Zbigniew Kot wspólnie 
z przewodniczącym rady Robertem Matejkiem

Wypełnij PIT z urzędnikiem

Od 1 marca do 28 kwietnia 2017 r. w godz. 8.00-15.00 w pok. nr 16 

(sala ślubów – parter przy wejściu od ul. Warszawskiej) mieszkańcy Mię-

dzyrzeca Podlaskiego mogą korzystać z pomocy urzędników przy prze-

syłaniu zeznania podatkowego PIT-37 w formie elektronicznej do Urzędu 

Skarbowego w Białej Podlaskiej (bez odliczeń lub ewentualną ulgą  
na dzieci). Do rozliczenia potrzebna jest kwota przychodu z zeznania za 

rok 2015.

Kolejna impreza piłkarska

Polski Związek Piłki Nożnej w Warszawie zadecydował, że finałowy turniej „Z PO-

DWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU” dla województwa lubelskiego 

odbędzie się w Międzyrzecu Podlaskim.

W dniach 5-6 kwietnia wezmą w nim udział drużyny dziecięce w kategoriach 

U-8, U-10, U-12 (dziewczęta i chłopcy). Jest to odpowiedź na wniosek burmistrza 

Zbigniewa Kota, który zgłosił nasze miasto do organizacji finału szczebla woje-

wódzkiego. Międzyrzec Podlaski rywalizował o to z Puławami i Zamościem.

Pomagamy usuwać azbest
Od 1 do 31 marca mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego mogą wniosko-
wać o pomoc w usunięciu pokryć dachowych zawierających azbest. Wspar-
cie mogą uzyskać osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania 
obiektem budowlanym, które zgłoszą planowane prace w starostwie po-

wiatowym lub w przypadku eternitu zdemontowanego z dachu – posia-
dają oświadczenie wykonawcy demontażu.
Szczegółowe informacje oraz druki wniosków można uzyskać w Wydziale 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Pocztowa 8, pok. nr 13 (tel. 83 372 62 39). 
Formularze dostępne są również na stronie internetowej miasta: www.mie-
dzyrzec.pl. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu.

18 i 19.02  godz. 19:00 – „Niesamowita Marguerite”  reż. Xavier Giannoli, komediodramat, Belgia/Czechy/

           Francja 2016

19.02  godz. 17:00 – „Baranek Shaun”  reż. Richard Starzak, Mark Burton, animowany/przygodowy, Francja/

    Wielka Brytania 2015

25 i 26.02 godz. 19:00 – „Nienasyceni”  reż. Luca Guadagnino, thriller/dramat, Francja 2015

26.02  godz. 17:00 – „Paddington”  reż. Paul King, przygodowy/familijny, Francja/Wielka Brytania 2014

REPERTUAR KInA zA RogIEM ● LUTY 2017

Bilety na wszystkie filmy dla dzieci – 8 zł
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Pozyskaliśmy pieniądze  
na solary
Samorząd województwa lubelskiego podzielił pieniądze na montaż 
instalacji solarnych i fotowoltaicznych. Międzyrzec Podlaski otrzy-
mał ponad 5 mln zł dofinansowania. Nasz projekt znalazł się wśród 
89, którym przyznano maksymalną ilość punktów.
251 wniosków w całym województwie lubelskim przeszło ocenę formal-
ną, zaś merytoryczną – 108. Międzyrzecki projekt pn. „Montaż małych  
instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Międzyrzec Pod-
laski” będzie dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Łącznie w 400  
gospodarstwach domowych w Międzyrzecu zostanie zamontowanych  
525 instalacji Odnawialnych Źródeł Energii, z czego 148 fotowoltaicz-
nych, 248 – solarnych, 51 – powietrznych pomp ciepła, 7 gruntowych 
pomp ciepła i 71 kotłów na biomasę. Całkowity koszt inwestycji to ponad 
6,5 mln zł, dofinansowanie to aż 85 proc. kosztów kwalifikowalnych, re-

sztę zapłacą właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali chęć udziału 
w projekcie. Montaż urządzeń planowany jest na drugą połowę 2017 
roku. Inwestycja ma być zrealizowana do końca 2018 roku.

Stanica w rękach  
międzyrzeckich wędkarzy
Władze miasta przekazały stanicę wędkarską Międzyrzeckiemu  
Towarzystwu Wędkarskiemu „Żwirek”. Umowę użyczenia obiektu 
podpisano 2 stycznia. 
Dzięki temu swobodnie, ale zgodnie z regulaminem mogą z niej korzystać 
wszyscy wędkarze z terenu miasta bez względu na przynależność do orga-
nizacji wędkarskich. Żwirek z powodzeniem administruje zbiornikiem na 
terenie Międzyrzeckich Jeziorek od lipca 2014 roku, ale stanicą wciąż za-
rządzał bialski okręg Polskiego Związku Wędkarskiego. Pod koniec zeszłe-
go roku miasto wypowiedziało umowę związkowi, bo władzom zależało 
na tym, aby budynkiem zarządzał miejscowy podmiot. – Jestem spokojny 
o międzyrzeckich wędkarzy, dochodzą do mnie pozytywne głosy na temat 
ich działalności. Mam nadzieję, że wspólnie zadbamy o ten majątek i te-
ren, aby lepiej się tu funkcjonowało – powiedział burmistrz Zbigniew Kot. 

Wędkarze nie kryli zadowolenia. W ich imieniu głos zabrał Andrzej Kali-
nowski, przewodniczący Społecznej Rady Wędkarskiej, który podziękował 
burmistrzowi Kotowi za okazane wsparcie.

Międzyrzecki projekt został bardzo dobrze oceniony, dzięki temu 
inwestycja ruszy jeszcze w tym roku

Od tego roku Żwirek administruje nie tylko zbiornikiem, ale również 
stanicą wędkarską

Bilety miesięczne także dla dorosłych
Podczas sesji 31 stycznia międzyrzeccy radni zmienili uchwały w sprawie 
zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego 
transportu zbiorowego oraz cen biletów. Dzięki temu z biletów miesięcz-
nych mogą korzystać nie tylko uczniowie, ale także dorośli. Będą one do ku-
pienia w kasie urzędu w cenie 10 zł i będą uprawniały do wielokrotnego 
przejazdu autobusem komunikacji miejskiej na wszystkich liniach w określo-
nym czasie. Uchwała wejdzie życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lube lskiego (najprawdopodobniej 
w marcu). Ponadto, w autobusie nadal można kupić bilety jednorazowe  
w cenie: 1,30 zł – bilet normalny i 70 gr – bilet ulgowy.

Rekordowe ferie na sportowo
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, jak co roku przygotował bogatą 
ofertę na ferie uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu 
miasta.
Doskonała mroźna pogoda pozwoliła przygotować obiekty: stok i lodowi-
sko. Blisko tydzień trwała akcja naśnieżania stoku narciarskiego mieszczą-
cego się przy ul. Zahajkowskiej 26. Od 10 stycznia ze stoku skorzystało po-
nad 1500 miłośników szusowania po śniegu. Sporym zainteresowaniem 
cieszyło się również lodowisko przy ul. Warszawskiej 30. Podczas bezpłat-
nych wejść czasem brakowało łyżew. Podobnie było na pływalni. Łącznie  
w ciągu dwóch tygodni z zimowego wypoczynku skorzystało ponad 2500 
najmłodszych międzyrzeczan.
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za parkowanie można płacić kartą
Korzystający z parkingów na placu Jana Pawła II i ul. Staromiejskiej 
nie muszą liczyć groszy, bo za postój można już płacić kartą. Od nie-
dawna trzeba wpisywać nr rejestracyjny pojazdu, najlepiej przed roz-
poczęciem transakcji. 
Opłaty pobierane są tylko w dni robocze (poniedziałek- piątek) w godz. 
8.00-16.00. W dni świąteczne (ustawowo wolne od pracy) postój jest bez-
płatny. Parkomaty znajdują się w dostępnych miejscach: przy sklepach  
Witaminka, Oleńka, obok telebimu i przy ul. Staromiejskiej. Ich obsługa nie 
jest skomplikowana, ponadto na każdym urządzeniu znajduje się instruk-
cja. Ważne, aby przed płatnością wpisać numer rejestracyjny auta! Należ-
ności parkingowe trzeba uiszczać z góry, a dowód wpłaty włożyć za przed-
nią szybę auta. Brak biletu parkingowego skutkuje dodatkową opłatą  
w wysokości 50 zł.

Uwaga! Osoby niepełnosprawne, posiadające ważne karty parkingowe 
nie muszą płacić za postój, ale tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

To będzie rok dużych zmian
Aż 9,5 mln zł miasto wyda w tym roku na inwestycje. Niektóre z nich 
zostały zgłoszone przez mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego pod-
czas spotkań z burmistrzem Zbigniewem Kotem. 
6,5 mln zł. będzie kosztował montaż małych instalacji odnawialnych 
źródeł energii. Zostaną one zamontowane w ponad 400 gospoda-
rstwach domowych. 2,2 mln zł pochłoną prace rewitalizacyjne w parku 
Potockich, który odzyska blask z dawnych lat. Powstaną m.in. nowe 
kompozycje zieleni oraz oświetlone aleje spacerowe.
Znacząco poprawi się stan dróg. Powstanie nowy chodnik pomiędzy  
ul. Staromiejską a ul. Zarówie (wraz z oświetleniem). Kompleksowej mo-
dernizacji poddana zostanie ulica Drohicka. Inwestycja zostanie zreali-
zowana w ramach rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Jej koszt to ponad 2 mln zł, 
z tego połowa zostanie sfinansowana z budżetu miasta i powiatu bial-
skiego. Zmodernizowane zostaną także ulice: Warszawska, Wita Stwo-
sza, Słoneczna, Lipowa, a także chodniki przy ul. Pleszczyńskiego  
i w osiedlach wielorodzinnych Zarówie i Warszawska. Przy ul. Jelnickiej 
wybudowane zostaną garaże. Rozpocznie się też budowa kanalizacji 

deszczowych w ulicach: Pułaskiego, Pszennej i Adamki (kontynuacja) 
oraz kanalizacji sanitarnych w ulicach: Kościuszki, Kolejowej, a także 
bocznych od ulic Zadworna i Adamki.
Pojawi się oświetlenie w ul. Krysińskiego, a przy ulicy Nadbrzeżnej no-
woczesny plac zabaw dla dzieci.  Powstaną również projekty oświetlenia 
placu Dworcowego, ul. Tuliłowskiej i parkingu przy ul. Łukowskiej,  
a także chodników przy ulicach: Topolowa, Górna, Piłsudskiego i Tuli-
łowska (ścieżka rowerowa). Ulice: Pszenna, Akacjowa, plac Dworcowy  
i Modrzewiowa doczekają się projektów budowlanych przebudowy.  
Po raz pierwszy w historii miasta pojawi się budżet obywatelski w wyso-
kości 100 000 zł oraz dotacje dla Zarządów Ogrodów Działkowych – po 
10 000 zł i Młodzieżowej Rady Miasta – do 20 000 zł. Wielkość kwot 
przeznaczonych na inwestycje może znacząco wzrosnąć, gdyż na roz-
strzygnięcia czekają wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych na 
termomodernizację basenu, budowę warsztatów terapii zajęciowej, prac 
konserwatorskich w pałacu Poto ckich oraz modernizację kina Sława.  
Samorząd zabiega także o dofina nsowanie ze środków Ministerstwa 
Sportu i Turystyki planowanej komple ksowej modernizacji krytej pływa-
lni. Wszystkie zaplanowane działania są realizacją zamierzeń zrównowa-
żonego rozwoju naszego miasta.

Strefa parkowania przy ul. Staromiejskiej

W drugim kwartale 2017 roku rozpocznie się rewitalizacja 
parku Potockich

Ulica Drohicka jest drogą powiatową. Jej remont będzie zrealizowany 
przy wsparciu finansowym miasta, powiatu i budżetu państwa
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Co nam przyniósł 2016 rok?
Miniony rok był bardzo pracowity dla władz miasta. W strefie 
nowoczesnych usług i produkcji, a także w pozostałych rejo-
nach pojawili się nowi inwestorzy. Zakończyła się budowa za-
plecza stadionu MOSiR, wyremontowano drogi i cho dniki. Na 
inwestycje miasto wydało blisko 3 mln zł.

Miasto pozyskało nowych inwestorów. Firma Vito Polska, producent 
okien i drzwi szykuje się do budowy hali w strefie nowoczesnych usług 
i produkcji. W sumie sprzedano tu 4 nieruchomości o łącznej powierzch-
ni 2,9 ha na kwotę prawie 940 000 zł. Natomiast poza strefą sprzeda-
no na rzecz osób fizycznych i prawnych 10 nieruchomości na łączną 
kwotę blisko 700 000. 

W 2016 roku firma dr Gerard przeniosła swoją siedzibę administracyj-
ną do Międzyrzeca Podlaskiego,13 lipca podpisano porozumienie  
o współpracy pomiędzy burmistrzem Zbigniewem Kotem a Jarosławem 
Zawadzkim, prezesem spółki dr Gerard. Korzyści płynące z przenosin fi-
rmy to dla miasta i jego mieszkańców przede wszystkim zasilenie bu-
dżetu odprowadzanymi przez spółkę podatkami oraz włączanie się firmy 
w realizację przedsięwzięć i imprez kulturalnych i sportowych.

18 września odbyło się otwarcie obiektu sportowego na stadionie  
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Inwestycję, która kosztowała 
1,3 mln zł współfinansowało Ministerstwo Sportu i Turystyki. Budowa 
pawilonu sportowego trwała rok. W nowym budynku powstały cztery 
przestronne szatnie z zapleczem sanitarno – higienicznym dla sportow-
ców, pomie szczenie dla trenerów i sędziów, magazyny, sala konferencyj-
na, a także toalety dla kibiców. 

Za aktywność władz Międzyrzeca Podlaskiego w zakresie pozyskiwania 
nowych inwestorów i wkład w rozwój przedsiębiorczości i inwestycyjny 
miasta Międzyrzec Podlaski otrzymał tytuł Lider Rozwoju Regionalnego 
2016. Nagrodę przyznaje Polska Agencja Przedsiębiorczości. Burmistrz 
Zbigniew Kot odebrał wyróżnienie podczas Polskiego Kongresu Prze-
dsiębiorczości, który odbył się w październiku w Lublinie. 

2 grudnia władze miasta podpisały akt notarialny dotyczący zakupu 
placu Dworcowego od spółki PKP S.A. Udało się tego dokonać po wielu 
latach negocjacji. Miasto zapłaciło ponad 60 000 zł, ale dzięki temu ła-
twiej będzie utrzymać porządek i zieleń na tym terenie. 

Dzięki staraniom władz miasta na inwestycyjną listę Zarządu Dróg  
Wojewódzkich w Lublinie wpisano wschodnią obwodnicę miasta Mię-
dzyrzec Podlaski. Jeżeli zrealizujemy wszystkie rozpoczęte procedury, to 
w 2020 roku rozpocznie się jej budowa, szacowana na ponad 60 mln zł. 
Będzie min. alternatywą dla zakorkowanej ulicy Partyzantów i mocno 
obciążonej ruchem ulicy Tadeusza Kościuszki.

Otwarcie pawilonu sportowego

Remonty w budynkach należących do miasta:
– w 10 lokalach wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa
– wyremontowano 11 lokali opuszczonych przez najemców, a także 2 dla obecnych najemców
– w budynku przy ul. Warszawskiej 51 wymieniono kocioł centralnego ogrzewania
– wykonano nowe konstrukcje dachowe i pokryto blachą budynki gospodarcze należące do lokali przy ul. Piłsudskiego 45, 
   Zamczysko 8, Małej 4 oraz Jatkowej 22.

Ponadto przebudowano chodniki na ul. Przechodniej, Strzeleckiej i osiedlu Zarówie. Zakończyła się także przebudowa ul. Niewę-
głowskiego, Chabrowej i Brzozowej oraz ulic na osiedlu Warszawska. 

Przebudowano system monitoringu w mieście. Na cyfrowe wymieniono 7 kamer, dodatkowo zamontowano 5 nowych. 

Zakupiono też 4 parkomaty, w związku z utworzeniem stref płatnego parkowania na placu Jana Pawła II i ul. Staromiejskiej.

Miasto w liczbach – 2016 rok:

● liczba mieszkańców – 16 942 – najwięcej, bo 1167 osób  
    mieszka przy ul. Partyzantów.
● urodziło się 305 dzieci – rodzice nadali im 101 różnych  
     imion. Najpopularniejsze z nich to: Aleksander i Lena,  
    a ta kże Zuzanna, Julia, Szymon i Wojciech
● umarło 206 osób
● zawarto 164 małżeństwa
● wydano 1897 dowodów i 401 zaświadczeń o zameldowa- 
    niu na terenie miasta
● zarejestrowano 40 rozwodów

Podpisanie porozumienia z firmą dr Gerard
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Rozmaitości

Bajkowy kogel-mogel w bibliotece
W tym roku biblioteka zaproponowała dzieciom zabawę w teatr. Uczest-
nicy zapoznali się z terminologią, obejrzeli afisze teatralne, prawdziwe 
bilety i słuchali fragmentu musicalu. Najważniejsze było jednak samo-
dzielne przygotowanie spektaklu kukiełkowego. Wszyscy z zapałem za-
brali się do podziału ról, przygotowania scenografii, lalek, które zagrały 
w przedstawieniu oraz wykonania zaproszeń na premierę. Regularne 
próby i ogromne zaangażowanie zaowocowało przedstawieniem pt. 
„Bajkowy Kogel-Mogel”, na które przybyli najbliżsi małych aktorów oraz 
stali czytelnicy. W spektaklu w reżyserii bibliotekarek Marty Marciniuk  
i Natalii Kowalskiej-Sykterz wystąpili: Kamilka Brankiewicz, Natalka 
Gaja, Patrycja Grzeszuk, Mikołaj Korzeniewski i Piotrek Muszyński. Pu-
bliczność była zachwycona i nagrodziła artystów gromkimi brawami. 
Sporym zainteresowaniem cieszyły się również „Gry i zabawy bez prą-
du”, w których brali udział nie tylko uczniowie z międzyrzeckich szkół 
ale też przedszkolaki, jednak największym zainteresowaniem cieszyły 
się różnego rodzaju klocki – dzieci tworzyły z nich wspaniałe budowle  

i skomplikowane konstrukcje. W trakcie ferii w bibliotece odbywały się 
także nasze stałe zajęcia: „Wspólne czytanie sposobem na dobre wycho-
wanie” (spotkania dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich opiekunów) 
oraz „Zręczne ręce” (zajęcia literacko-plastyczne).

opłatkowe spotkanie emerytów

Była wspólna modlitwa, życzenia i poczęstunek w miłym towarzystwie.  
11 stycznia, ponad sześćdziesiąt osób wzięło udział w spotkaniu opłatko-
wym oddziału rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i In-
walidów. Na początku Franciszek Przychodzki, prezes organizacji podsu-
mował miniony rok działalności zarządu. Międzyrzecki oddział liczy 
obecnie 310 członków. Burmistrz Zbigniew Kot złożył zebranym najlep-
sze życzenia noworoczne. W spotkaniu wzięli udział także: Grzegorz Łu-
bik, zastępca burmistrza, ks. dziekan Józef Brzozowski, Andrzej Marci-
niuk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Krzysztof Adamowicz, wójt 
gminy Międzyrzec Podlaski.

Filmowe hity także w Międzyrzecu
22 lutego (środa) w międzyrzeckim kinie „Sława” znów będzie można 
obejrzeć filmowe nowości. Widzowie mają do wyboru: „Ciemniejszą stronę 
Greya” i bajkę „Balerina”. Seanse na dużym ekranie są uzupełnieniem ofe
rty kameralnego Kina za Rogiem. Miejski Ośrodek Kultury podpisał umo
wę z firmą Lumiere, która zapewnia filmy i sprzęt. 5 lutego sala przeżywa
ła prawdziwe oblężenie. Widzowie obejrzeli „Sztukę Kochania. Historię 
Michaliny Wisłockiej”, „Po prostu przyjaźń”, „Autopsja Jane Doe”. Dzieci 
świetnie bawiły się na komedii „Sing”.

zostaw 1 proc. w mieście
Trwa okres rozliczeń z fiskusem. Podatnicy wypełniając roczne zeznanie PIT 
mogą  przekazać jeden procent swojego podatku wybranej przez siebie or-
ganizacji pożytku publicznego. Na terenie Międzyrzeca Podlaskiego działa-
ją stowarzyszenia, które warto wesprzeć w ten sposób. 
Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnoprawnych, nr KRS: 0000043936
Międzyrzecka Fundacja na Rzecz Ochrony Zdrowia, nr KRS: 0000109224

Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa „Stanica”, nr KRS: 0000143534
Integracyjne Centrum Edukacji i Kultury, nr KRS: 0000176469
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Zrozumieć ich świat”, 
KRS: 0000354807
Międzyrzecka Fundacja na Rzecz Ochrony Zdrowia, KRS: 0000109224
Zespół Placówek Oświatowych Nr 2, KRS:  0000270261, cel szczegółowy: 
ZPO nr 2 Międzyrzec Podlaski 33629 

Ferie się skończyły, ale biblioteka nadal jest otwarta i czeka na tych, 
którzy chcą się z nią zaprzyjaźnić

Spotkania opłatkowe członków PZERiI są już tradycją
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Ponad 250 tysięcy dla szkół
Nowy sprzęt i atrakcyjne pomoce dydaktyczne trafiły do między-
rzeckich szkół i przedszkoli. Dzięki nim lekcje są ciekawsze, a dzieci 
i młodzież mogą rozwijać swoje pasje.
Zespół Placówek Oświatowych nr 1 zadbał o nowe meble do oddziału 
przedszkolnego, który znajduje się w budynku szkoły. Zakupiono też dwie 
tablice interaktywne, dywany i pomoce dydaktyczne. W sali sportowej wy-
mieniono oświetlenie na energooszczędne LED.
8 laptopów (z czego jeden trafił do przedszkola nr 4) zakupiła z kolei 
„dwójka”. Obecność komputerów w każdej sali to jeden z najważniejszych 
celów placówki, gdyż umożliwią one łatwy dostęp do internetu i dzienni-
ka elektronicznego, z którym nauczyciele pracują już drugi rok. Szkoła za-
kupiła ponadto dwa rzutniki (jeden do przedszkola, drugi do pracowni ję-
zykowej w szkole), drukarkę, ekran i maszynę elektrostatyczną do pracowni 
fizycznej oraz stół demonstracyjny do pracowni chemicznej. W dwóch sa-
lach lekcyjnych i hali sportowej zamontowano energooszczędne oświetle-
nie LED. Uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę nawet w czasie przerw, 
gdyż na schodach prowadzących na piętro budynku pojawiły się naklejki 
edukacyjne z wiadomościami z historii, matematyki, fizyki, języka polskie-
go i angielskiego. Zadbano też o edukację przedszkolaków, zakupiono ta-
blice demonstracyjne na temat m.in. zdrowego stylu życia, kosmosu i Zie-
mi oraz sprzęt nagłaśniający z możliwością odtwarzania muzyki. Hala 
sportowa została wyposażona w elektroniczną tablicę do wyświetlania wy-
ników oraz piłkochwyty, zaś na orliku pojawiły się nowe siatki do bramek. 
Z kolei piłkarze nożni ze szkoły podstawowej otrzymali komplet strojów 
sportowych. Młodzież w ZPO nr 2 może swobodnie rozwijać swoje mu-
zyczne pasje. Od kilku lat w szkole funkcjonuje chór, a od niedawna także 
zespół muzyczny, któremu z pewnością przyda się nowa perkusja, trzy sta-
tywy do mikrofonu oraz mikroport. 
W ZPO nr 3 przeprowadzono wymianę oświetlenia hali sportowej na ene-
rgooszczędne LED, a także wykonano kompleksową modernizację kuchni 
(wymieniono wszystkie kotły warzelne). Natomiast na placu zabaw przed-
szkola zamontowano dwa nowe komplety urządzeń. Nowoczesne pomoce 

dydaktyczne, takie jak: robot do nauki programowania, zestawy instru-
mentów muzycznych, materace gimnastyczne z pewnością uatrakcyjniły 

prowadzone przez nauczycieli zajęcia. W szkole pojawił się także stół do 
tenisa stołowego oraz piłkarzyki. W związku z wprowadzaniem dziennika 
elektronicznego zakupiono sprzęt komputerowy do sal lekcyjnych. Doda-
tkowo w jednej z sal wymieniono podłogę i zakupiono nowe składane 
krzesła.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy po raz pierwszy w swojej histo-
rii ma wyposażoną świetlicę szkolną z prawdziwego zdarzenia. Znajduje 
się tam m.in. wysuwany ekran, projektor multimedialny, laptop, głośniki, 
radiomagnetofon, gry i zabawy dla dzieci, a także ścianka sensoryczna, 
która wspomoże pracę z dziećmi autystycznymi.
W placówce przeprowadzono też modernizację pracowni informatycznej. 
Zakupiono laptopy oraz laminarkę. Pojawiły się specjalistyczne zestawy 
dydaktyczne dostosowane do specyfiki zajęć prowadzonych w poszcze-
gólnych typach szkół.
Łącznie, we wszystkich placówkach na wyposażenie i pomoce dydakty-
czne wydano ponad 250 000 zł.

Oświata

Nowy sprzęt z pewnością przyciągnie pasjonatów muzyki

Dzięki naklejkom edukacyjnym dzieci mogą utrwalać wiedzę również  
w trakcie przerwy

Robot do nauki programowania uatrakcyjnia zajęcia w ZPO nr 3
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Międzyrzec sportem silny
Możemy poszczycić się znakomitymi wynikami sportowców, a tak-
że coraz lepszą infrastrukturą sportową. Tak Społeczna Rada Spor-
tu działająca przy burmistrzu podsumowała miniony rok.

Spotkanie odbyło się 19 grudnia 2016. Burmistrz Zbigniew Kot w swoim 
wystąpieniu podkreślił działania władz miasta na rzecz rozwoju sportu  
w obszarze zmieniającej się infrastruktury sportowej. Wymienił m.in. od-
danie do użytku nowoczesnego pawilonu sportowego na miejskim stadio-
nie, wymianę we wszystkich halach sportowych oświetlenia na LED (jasne 
i energooszczędne), wsparcie sportu szkolnego (blisko 30 000 zł), przeka-
zanie ponad 240 000 zł dotacji na działalność organizacji pożytku pu-
blicznego zajmujących się sportem, a także podpisanie umów sponsor-
skich pomiędzy KS MOSiR Huragan a firmami rozwijającymi swoją 
działalność gospodarczą w Międzyrzecu (dr Gerard, Wipasz). 
Radni podsumowali osiągnięcia naszych sportowców w minionym roku. 
Podkreślili, że nastąpił znaczący ich wzrost. Potwierdzają to tabele Szkol-
nego Związku Sportowego w zakresie współzawodnictwa sportowego szkół 
oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakresie współzawodnictwa sporto-
wego na szczeblu ogólnopolskim. Na sukcesy zapracowali pływacy, piłka-
rze nożni i siatkarze, taekwondziści, lekkoatleci i szachiści. Radni zauważy-

li także dynamiczny rozwój nowo powstałej sekcji kolarstwa górskiego, jak 
również pozytywnie odniesiono się do prowadzenia zajęć szachowych  
w międzyrzeckich przedszkolach. Doceniono wkład Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w organizację wielu nowych imprez sportowych. Należy 
do nich zaliczyć: Maratony Kresowe, Bieg Uliczny Międzyrzecka Dycha, Ta-
lentiada czy Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej OLDBOY.

Derby dla Huraganu
Siatkarze Marcina Śliwy w rewanżowym spotkaniu 2 ligi piłki siat-
kowej pokonali IFLO Zakład Karny Biała Podlaska 3:0. 
W pierwszym starciu obu ekip w Białej Podlaskiej górą byli nasi zawodni-
cy, którzy 0:3 pokonali drużynę Piotra Pierzchalskiego (IFLO). Podobny 
przebieg miało spotkanie w hali trójki, tylko na początku dwóch pierw-
szych odsłon goście dorównywali tempa Huraganowi. Końcówki należały 
wyłącznie do podopiecznych Śliwy. W trzeciej partii goście toczyli wyrów-
naną grę do stanu 21:21 jednak kilka prostych błędów po stornie Zakła-
du Karnego Biała Podlaska przesądziły o ich porażce 3:0. W ostatnim wy-
jazdowym spotkaniu Energa Ostrołęka (vice lider) pokonał 3:1 Huragan 
Międzyrzec Podlaski. 

Trening z mistrzem olimpijskim
28 stycznia gościliśmy w Międzyrzecu Piotra Pazińskiego, olimpij-
czyka z Rio de Janeiro. 
Piotr to wielokrotny mistrz i reprezentant Polski w Taekwondo Olimpij-
skim, swój pierwszy tytuł zdobył w 2008 r. W walce o brązowy medal  
w Rio Piotra pokonał Azer – Milad Beigi Harchegani. Piotr jest również 
nauczycielem i trenerem taekwondo. Podczas wizyty w Międzyrzecu Po-
dlaskim spotkał się z zawodnikami międzyrzeckiej sekcji taekwondo  
i przeprowadził trening. Opowiedział też o swojej karierze sportowej. Dla 
zawodników, zwłaszcza tych najmłodszych, było to niezapomniane prze-
życie. Spotkanie zorganizowali trenerzy KS MOSiR Huragan: Gabriel Sili-
woniuk i Zbigniew Bonecki.

Międzyrzeccy siatkarze w akcji

Jedną z nowych imprez, która w 2016 roku zagościła w Międzyrzecu  
Podlaskim były Maratony Kresowe

Piotr Paziński chętnie pozował do zdjęć i rozdawał autografy
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Pierwszy zdrowotny program miasta
Międzyrzeccy radni podjęli uchwałę w sprawie wdrożenia Program 
profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na rok 
2017. Zostaną nim objęci uczniowie (dziewczęta i chłopcy) w wieku 
13 lat oraz ich rodzice lub opiekunowie prawni. 
Wszyscy będą uczestniczyć w zajęciach edukacji zdrowotnej, realizowa-
nych w miejskich placówkach oświatowych, zgodnie z opracowanym sce-
nariuszem zajęć. Natomiast, jeśli będzie zgoda rodziców, 78 dziewcząt  
w wieku w wieku 13 lat zostanie objętych szczepieniami ochronnymi 
przeciwko wirusowi HPV. 
Wirus HPV wywołuje raka szyjki macicy, który jest czwartym najczęściej 

występującym nowotworem złośliwym wśród kobiet na całym świecie. 
Jednym z elementów profilaktyki są szczepienia. Od 2013 roku szczepie-
nia przeciwko HPV znajdują się w wykazie szczepień zalecanych, niefi-
nansowanych ze środków publicznych. Badania kliniczne dowodzą nie-
mal 100 proc. skuteczności szczepionek przeciwko HPV. Najbardziej 
efektywne są u osób, które nie zetknęły się jeszcze z wirusem. Szczepie-
nie dziewcząt w wieku 11-12 lat oraz szczepienie dziewcząt i kobiet  
w wieku 13-45 lat zalecają Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz  
Polskie Towarzystwo Profilaktyki Zakażeń HPV. 
Program zostanie wdrożony w marcu i będzie sfinansowany z budżetu 
miasta. Zrealizuje go zakład opieki zdrowotnej wyłoniony w konkursie 
ofert.

Masz pomysł? Wypełnij ankietę
Zapraszamy do zgłaszania pomysłów na przedsięwzięcia, które zo-
staną ujęte w opracowywanym przez miasto programie rewitaliza-
cji na lata 2017-2023. 
Obszar rewitalizacji został wyznaczony na podstawie przeprowadzonych 
badań i analiz, które wskazują na skumulowanie występujących na nim 
problemów społecznych, gospodarczych, przestrzenno- funkcjonalnych, 
środowiskowych oraz technicznych. Swój pomysł mogą zgłosić: mieszkańcy, 
przedsiębiorcy, społecznicy, właściciele, użytkownicy wieczyści oraz zarząd-
cy nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji. Każdy zamysł nale-
ży opisać według kryteriów opisanych na stronie internetowej miasta. 

Propozycje:
– mogą dotyczyć tylko obszaru rewitalizacji;
– powinny odpowiadać na problemy, które występują w następujących 
sferach: społecznej (np. bezrobocie, przestępczość, ubóstwo), gospodar-
czej (np. słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw), przestrzenno-funk-
cjonalnej (np. mała liczba placów zabaw, duży ruch samochodowy), śro-
dowiskowej (np. zanieczyszczenie powietrza) lub technicznej (np. zły stan 
budynków);

– jeśli mają charakter inwestycyjny lub remontowy, muszą dotyczyć kon-
kretnej lokalizacji;
– mogą dotyczyć zadań, których realizatorem może być zarówno miasto, 
jak i inne podmioty.
Wypełniony formularz można przesłać pocztą elektroniczną na adres  
e-mail: strategia@miedzyrzec.pl, wpisując w tytule maila: „Rewitalizacja  
- pomysły”, złożyć w sekretariacie urzędu, lub przesłać na adres: Urząd 
Miasta Międzyrzec Podlaski, ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski, 
z dopiskiem na kopercie: „Rewitalizacja - pomysły”. Na projekty czekamy 
do 6 marca. Więcej informacji można uzyskać w Biurze Rewitalizacji  
w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski pok. nr 30, tel. 83 372 62 34.
Konsultacje dot. programu rewitalizacji odbędą się 21 lutego o godz. 
17.00 w sali konferencyjnej MOK.

Majka Zuzańska – malarstwo 14 stycznia – 7 lutego

Kazimierz Kubiszyn – malarstwo 11 lutego – 8 marca

Halina Cholewka – grafika, rysunek 11 marca – 5 kwietnia

Sekcja Fotograficzna Seniorów MOK 8 kwietnia – 30 kwietnia

Dorota Kulicka – malarstwo 6 maja – 3 czerwca

Andrzej Szczerbicki – malarstwo 10 czerwca – 18 lipca

Mariusz Drzewiński – malarstwo 29 lipca – 5 września

Grupa „Kontrast” – malarstwo 9 września 
– 3 października

Wystawa poplenerowa 
     XVII Ogólnopolski Plener Malarski

7 października 
– 20 listopada

Wystawa poplenerowa
     Plener Malarski MKMS

25 listopada – 2 stycznia
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zebraliśmy ponad 45 tys. zł!
Turnieje sportowe, kiermasze ciast, konkursy talentów, średnio-
wieczni rycerze w centrum miasta, aukcja, koncert – tak wyglądał 
25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Międzyrzecu. 
To jubileuszowe granie dało piękny wynik końcowy.

Akcje pod znakiem czerwonego serduszka rozpoczęły się w szkołach.  
Zespół Placówek Oświatowych nr 2 zorganizował dla uczniów Talent 
Show, „trójka” grała dla WOŚP w Dwa Ognie. W sobotni wieczór siatka-
rze KS MOSiR Huragan rozegrali dla Orkiestry mecz z KS Lesan Halinów. 
Niedziela także upłynęła na sportowo: w „dwójce” odbył się Turniej Ha-
lowy Piłki Nożnej pod patronatem burmistrza, a w „trójce” Turniej Piłki 
Siatkowej. 15 stycznia od rana 70 wolontariuszy kwestowało na ulicach 
Międzyrzeca Podlaskiego, zgromadzili do puszek 29 267 zł i 16 gr. Na 
placu Jana Pawła II rycerze Zakonu Rycerskiego Ziemi Międzyrzeckiej 
serwowali kawę po saraceńsku, ciasteczka z miętą i przyprawą korzenną, 
tymbark średniowieczny oraz mięsiwo z kaszą. Po południu w kinie Sła-
wa odbyła się licytacja, którą prowadzili Grzegorz Łubik, zastępca bu-
rmistrza i Andrzej Marciniuk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury.  

Pod młotek poszło aż 150 przedmiotów, karnetów i zaproszeń na łą czną 
kwotę 16 650 zł. W holu kina trwał kiermasz przepysznych ciast, przy-
gotowany przez nauczycieli z „jedynki”. Niedzielny finał zakończył kon-
cert zespołu Merkfolk i światełko do nieba.

Podzielono pieniądze na „pożytki”
Organizacje pozarządowe i kluby sportowe otrzymają w tym roku  
z budżetu miasta w sumie blisko 330 000 zł na realizację zdań pu-
blicznych z zakresu sportu, edukacji, kultury i promocji zdrowia. Pie-
niądze podzielono w trybie otwartego konkursu ofert.

Edukacja i wychowanie oraz aktywne formy wypoczynku:
Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych na zadanie: „Integra-
cja pod żaglami” – 3000 zł
Ochotnicza Straż Pożarna Stołpno na zadanie: „Wakacyjne Manewry Tech-
niczne MDP” – 3000 zł

Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji:
Uczniowski Klub Sportowo-Turystyczny „ZNICZ” na zadanie: „Szkolenie 
młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej ze strzelectwa sportowego”  
– 2000 zł
Fundacja „W te pędy” „Puchar Lubelszczyzny Nordic Walking 2017”  
– 3000 zł
Klub Strzelecki VIS na zadanie: „Szkolenie młodzieży gimnazjalnej i po-
nadgimnazjalnej oraz członków OSP ze strzelectwa sportowego. Organiza-
cja strażackiej ligi strzeleckiej” – 1500 zł
Klub Sportowy MOSiR HURAGAN Międzyrzec Podlaski na zadania: 
„2 Liga piłki siatkowej mężczyzn” – 91 000 zł
„Piłka nożna od żaka do seniora” – 61 000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Międzyrzecka Trójka” na zadanie: „Liga piłki 
siatkowej dziewcząt i chłopców” – 5000 zł

Upowszechnianie kultury i sztuki oraz tradycji miasta i regionu
Stowarzyszenie Miłośników Historii Międzyrzeca Podlaskiego na zadanie: 
„Międzyrzec Podlaski w fotografii – tak było…” – 1000 zł
Towarzystwo Przyjaciół Nauk na zadanie: „Śladami przeszłości” – 700 zł
Międzyrzeckie Stowarzyszenie Teatralne na zadanie: „XXII Ogólnopolski 

Konkurs Literacki im. Marii Konopnickiej” – 3000 zł

Promocja zdrowia, profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień:
Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom, Ośrodek Szkole-
niowo-Terapeutyczny w Dołdze na zadanie: „Zabezpieczenie całodobo-
wych form pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie, rodzinom osób uzależ-
nionych i osobom uzależnionym” – 5000 zł
Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom, Ośrodek Szkole-
niowo-Terapeutyczny w Dołdze na zadanie: „Udzielanie pomocy terapeu-
tycznej, psychologicznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współu-
zależnionych” – 5000 zł

Klub Sportowy MOSiR HURAGAN na zadania: 
„Promocja zdrowego stylu życia poprzez udział w rywalizacji sportowej  
(Tenis stołowy) – 8000 zł
„Tworzenie warunków do zdrowego i trzeźwego stylu życia młodego poko-
lenia poprzez organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży” – 34 000 zł 
„Promocja zdrowego stylu życia poprzez udział w treningach, konsulta-
cjach szkoleniowych, zgrupowaniach, zawodach, (kolarstwo górskie)  
– 4000 zł
„Promocja zdrowego stylu życia poprzez udział w szkoleniu sportowym, ry-
walizacji sportowej na wszystkich szczeblach ogólnopolskich (pływanie)  
– 17 000 zł
„Promocja zdrowego stylu życia poprzez udział w treningach, konsulta-
cjach szkoleniowych, zgrupowaniach, zawodach sportowych oraz w syste-
mie sportu młodzieżowego w kraju i zagranicą – Taekwondo Olimpijskie” 
– 22 000 zł

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno Serce” w Żabcach 
na zadanie: „Prowadzenie działalności socjoterapeutycznej wśród dzieci  
i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz zagrożonej uzale-
żnieniami w formie świetlicy lub innych działań stałych i długookreso-
wych” – 60 000 zł.

Mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego w tym roku okazali się  
wyjątkowo hojni
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Kultura

Chór parafii pw. św. Mikołaja

Hej kolęda, kolęda
11 zespołów zaprezentowało się podczas XVII przeglądu zespołów 
kolędniczych. W ich wykonaniu widzowie usłyszeli najpiękniejsze 
kolędy.
22 stycznia sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury wypełniona 
była po brzegi. W tym roku gościliśmy dwa chóry z Brześcia na Białorusi: 
Chór dziecięcy z Gimnazjum nr 4 i Chór POLESIE Polskiej Macierzy Szkol-
nej. Na międzyrzeckiej scenie zaprezentowali się: chór Oremus z parafii 
pw. św. Józefa, chór męski z parafii pw. św. Mikołaja, a także z tej samej 
parafii: chór kameralny Veritatis, schola dziecięco-młodzieżowa i chór pa-
rafialny. Publiczność podziwiała także występy zespołu wokalnego Iskier-
ki z Miejskiego Ośrodka Kultury, chóru Radość Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku i chóru męskiego Wiarus. Na koniec kapela Retro z Międzyrzeca 
Podlaskiego wprowadziła widzów w karnawałowy nastrój.

Występ dzieci z gimnazjum w Brześciu

Sala widowiskowa była pełna

MIĘDZYRZECKIE SPOTKANIA JAZZOWE

SOYKA KOLEKTYW

Sala widowiskowa
Miejskiego Ośrodka Kultury

ul. Warszawska 37, Międzyrzec Podlaski

12 marca 2017 r.   godz. 18:00
 

Bilety w cenie 50 zł dostępne na:
www.bilety24.pl  

oraz w sekretariacie MOK

Patronaty medialne:
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Ferie zimowe w Miejskim Ośrodku Kultury
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„Trójka” zdominowała turniej
4 lutego w Rokitnie wystartowała VII edycja Bialskiej Ligi Szacho-
wej. Wzięło w niej udział 104 graczy ze szkół podstawowych, gim-
nazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Od pierwszej rundy na sza-
chownicach toczyły się zacięte boje i młodsi uczniowie nie czuli 
żadnego respektu przed starszymi kolegami. 

Wśród najmłodszych uczestniczek turnieju – dziewcząt z klas I-III na 
najwyższym stopniu podium stanęła Karolina Wysokińska – ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim, która zgromadziła 4,5 pkt 
i wyprzedziła: Karolinę Tymoszuk i Aleksandrę Marciniuk. W tej samej 
kategorii wiekowej najlepszymi szachistami okazali się koledzy z klasy 
Karoliny i Oli. Zwyciężył Mariusz Kurczyński z dorobkiem 4,5 pkt przed 
Karolem Petruczenko – 4 pkt. Równie dobrze spisał się ich starszy kole-
ga – Robert Tymoszuk zwyciężając w klasyfikacji uczniów klas IV-VI  

z dorobkiem – 5,5 pkt. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i puchary ufundo-
wane przez Jacka Szewczuka, wójta gminy Rokitno.

Pod PatronatEm burmistrza 

Młody Huragan zagrał dla orkiestry
15 stycznia w hali Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 odbył się Halo-
wy Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci z Klubu Sportowego MOSiR Huragan. 
Udział wzięły w nim ekipy trenerów: Emila Nasiłowskiego – Skrzaty, 
Marcina Kieruczenko – Żaki, Zbigniewa Wasąga i Artura Moczulskiego  
– Orliki oraz Daniela Rostka – Młodziki. Każda wystawiła po trzy druży-
ny. Zawody rozgrywano bez tabel i wyników, bo tego dnia liczył tylko je-
den, szczytny cel. Zawodnicy oraz trenerzy biorący udział w turnieju 
wrzucali datki do puszki Wielskiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, otrzy-
mali także pamiątkowe dyplomy za udział. W imieniu burmistrza statu-
etki wręczali Arkadiusz Myszka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji oraz Michał Tusz.

Podium w najmłodszej kategorii wiekowej przypadło uczennicom SP nr 3  
w Międzyrzecu Podlaskim

Młodzi z zawodnicy z radością zagrali na rzecz Orkiestry

Puchar WoŚP  
dla międzyrzeckiej Empatii
Siódma edycja zmagań pod siatką na rzecz Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy odbyła się 15 stycznia. Zwyciężyła drużyna Empatia 
Team Międzyrzec składająca się w większości z drugoligowców. 
W turnieju udział wzięły cztery mocne drużyny: Progres Biała Podlaska, Ho-
ryzont Drelów oraz dwie z Międzyrzeca: Empatia Team oraz Kadeci Kasz-
tanki. Na podium znaleźli się zwycięzcy trzech spotkań Empatia Team  

w składzie: Robert Rumowski – kapitan, Maciej Leszczuk, Rafał Ostapo-
wicz, Jacek Malczewski, Łukasz Rozenkiewicz, Marcin Kusznieruk, Łukasz 
Wasąg. Drugie miejsce przypadło międzyrzeckim kadetom (drużyna w skła-
dzie: Damian Jurkowski, Bartosz Szabaciuk – kapitan, Jakub Borowicz, Igor  
Kowalski, Michał Korniluk, Rafał Męczyński, Eryk Małachwiejczyk). Trzecie 
miejsce zajęła ekipa Horyzont Drelów, a team Progres Biała Podlaska upla-
sował się tuż za podium. Zawodnicy grali o puchar WOŚP oraz nagrody 
Konrada Karwowskiego, radnego i Wojciecha Więckowskiego, prezesa UKS 
Międzyrzecka Trójka.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników turnieju
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Historia

„Głos Międzyrzecki” rok Vi, Nr 1, 
str. 3 z 10 stycznia 1930 r.

z rady Miejskiej.
Już niejednokrotnie wypowiadaliśmy zdanie, że Rada 

Miejska m. Międzyrzeca często przypomina nam Sejm War-
szawski w miniaturze, ze wszystkiemi jego ujemnemi cecha-
mi. Niektórzy radni, tak samo często siebie przedstawiają  
w rolach parlamentarzystów. Walka o język w urzędowaniu, 
walka o nazwy ulic, walka o drukowanie w języku żydow-
skim ogłoszeń, a więc sprawy czysto narodowościowe, ostat-
nio interpelacje w sprawie pisma miejscowego, naszego „Gło-
su”, powódź nagłych wniosków na każdem posiedzeniu, 
często w sprawach głupich i bladych, ciągłe interpelacje pod 
adresem Magistratu, czy nie są upodobniem metod pracy do 
prac sejmowych. Z tym dodatkiem, że są gorzej, wyreżysero-
wane i taktycznie niedołężniej, przeprowadzone.

Pozwolimy sobie na te kilka zdań złośliwych, gdyż ostat-
nie posiedzenia Rady pomału zaczynają się upodabniać do 
pierwszych po zebraniu się Rady.

Obecnie nawet nowa sala Rady Miejskiej pod względem 
wyglądu przypomina salę sejmową. Prezydjum na „wysoko-
ści”, pan Burmistrz w otoczeniu członków Magistratu i se-
kretarza, skromne foteliki radzieckie, obok pokój kuluarowy, 
galerja wypełniona publicznością z różnych grup politycz-
nych no i trybuna „parlamentarna”, z której radni wygłasza-
ją długie, długie mowy. Mówią złośliwi, że p. Burmistrz Ko
rsak miał twierdzić, że trybuna wpłynie na zmniejszenie się 
ilości przemówień radnych. Niestety jest przeciwnie, radni  
z przyjemnością i namiętnością, z namaszczeniem wchodzą 
po kilka razy na trybunę, aby wzajemnie sobie i Magistrato-
wi sypać dużo piasku w oczy. Słowem – na każdym posie-
dzeniu trybuna jest w „ruchu”, a nawet frekwencja na posie-
dzeniach przez to wzmogła się (…). Formy na wskroś 
parlamentarne!

Weźmy sprawę drugą na tem posiedzeniu. Nagłe wnio-
ski. Najpierw uzasadnienie nagłości. Przemówienie przeciw 
nagłości, głosowanie za nagłością. Następuje dyskusja zasad-
nicza. Cały szereg mówców przemawia. Wyjaśnienia Magi-
stratu. Oj, jakie to często bez treści i sensu, aż mdłości pory-
wają. Został zgłoszony nagły wniosek przez grupę radnych, 
że członek Magistratu p. Wernicki przedrukował rozporzą-
dzenie ministerjalne dla piekarzy i kazał podpisać swoje na-
zwisko takiemi czcionkami, jakiemi zostało wydrukowane 
nazwisko Ministra Składkowskiego i za wydrukowanie za-
rządzeń zapłacił 60 zł., a potem zarządził sprzedaż pieka-
rzom po 2 zł. za sztukę. Ławnik Wernicki zamiast sprawę 
wyjaśnić i Rada przeszła, by do porządku dziennego, straszy 
rewelacjami innego czł. Magistratu, ławnika Szeinmeila,  
że robi nadużycia. Kiedy poseł Górski zarządał kategorycz-
nie ujawnienia tych nadużyć, okazało się, że te nadużycia  

p. Szeinmeila i Kamienia sprowadzają się do tego, że Abram 
lub Chaim wybudował chlewik bez planu lub nie podług 
planu, a o tem wiedział p. Szeinmeil i nie reagował. Nad tym 
wnioskiem dyskusja trwała przeszło 3 godziny po to, aby 
później nie przyjąć do wiadomości oświadczenia ławnika 
Wernickiego (…).

Powieździeż, czytelnicy kochani, czyż to wszystko nie 
przypomina Wam troszeczkę… Sejmu Warszawskiego.?

„Głos Międzyrzecki” Nr 1-2 
styczeń-luty 1926 r., str. 12

sprawa bezrobotnych w Międzyrzecu.
Jedną z najbardziej piekących spraw doby obecnej jest 

sprawa bezrobotnych. Dziesiątki i setki tysięcy liczą ich więk-
sze środowiska, reszta rozrzucona po całym kraju. Według 
statystyki Magistratu, Międzyrzec liczy ich ogółem 872.  
Z liczby tej 70ciu przypada na ludność polską, 802 na ży-
dowską. Zapomogę, zależnie od rodziny w kwocie od 5 do 
18stu złotych dostaje 168miu. Jest to liczba ludzi bez pracy 
pokaźna, jak na Międzyrzec. Idąc śladami innych miast, Rada 
Miejska na posiedzeniu 19 stycznia wyłoniła z pośród siebie 
Komitet, który zająłby się wyszukaniem środków, za pomo-
cą których możnaby przyjść z pomocą bezrobotnym.

Komitet uchwalił i uzyskał aprobatę starostwa ażeby pod-
nieść o 50% opłatę od postoju na targowicy, i tyleż za ubój w 
rzeźni. Z podwyższonych opłat ma być uzyskana suma 
20.000 zł rocznie, co stanowi 1700 zł miesięcznie.

Sumę tę specjalny Komitet ma rozdawać równomiernie 
pomiędzy bezrobotnych. Projekt piękny, ale suma zbyt mała, 
aby wystarczyła na zapomogi wszystkim, którzy jej do tej 
pory nie otrzymują. Może lepiej byłoby pójść śladem stolicy  
i połączyć piękne z pożytecznym. 

Jak dowiadujemy się, 30.000 zł, z budżetu miejskiego, 
przeznaczone jest na wszelkie roboty inwestycyjne. Gdyby 
tak dwie sumy połączyć i zamiast rozdawać pieniądze, dać 
pracę wszystkim tym, którzy jej szukają. Przyniosłoby to ko-
rzyść miastu, zadowolenie moralne bezrobotnym i pozwoli-
łoby uniknąć nadużyć jakie mogłyby wyniknąć przy rozda-
waniu pieniędzy za darmo, bo przecież skontrolować trudno, 
czy ktoś nie ma pracy, czy też pracować nie chce.

Warto, ażeby pomyśleli nad tem ci, do których to należy. 
Może wykonanie projektu tego będzie zbyt trudne, ale przy 
dobrych chęciach wszystko zrobić można. Byłoby to jednak 
jedyne i możliwe wyjście.

W przytaczanych fragmentach zachowano oryginalną pisownię.

wybór tekstów: Stowarzyszenie Miłośników Historii 
Międzyrzeca Podlaskiego

Dawniej „głos Międzyrzecki” pisał…
Długie przemowy bez treści i sensu, aż do porywu mdłości. Tak przed laty redaktorzy lokalnej prasy kwitowali wy-
stąpienia radnych. Poczytajcie o czym rozprawiali godzinami i o co się spierali miejscowi rajcy.
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Uwaga!
Każda zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość (urodzenie się dziecka, zgon 
domownika, zmiana miejsca zamieszkania) wymaga wypełnienia nowej deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należy to zrobić w Wydziale Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa w pokoju nr 13.

Lokalnie

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH  
Z TERENU MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI – ZABUDOWA JEDNORODZINNA 2017 r.
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Luty 1 i 15 7 i 21 9 2 i 16

Marzec 1 i 15 7 i 21 9 i 23 2 i 16

Kwiecień 5 i 19 4 i 18 13 i 27 6 i 20

Maj 5 (za 03.05.2017r.) 
i 17 2 i 16 11 i 25 4

Czerwiec 7 i 21 6 i 20 8 i 22 1

II 
R

ej
on

Luty 8 i 22 14 i 28 9 2 i 16
Marzec 8 i 22 14 i 28 9 i 23 2 i 16

Kwiecień 12 i 26 11 i 25 13 i 27 6 i 20
Maj 10 i 24 9 i 23 11 i 25 4

Czerwiec 14 i 28 13 i 27 8 i 22 1

Jasełka  
w wykonaniu najmłodszych
13 stycznia w Żłobku Miejskim tradycyjnie odbyły się jasełka. Dzieci 
zaprezentowały swoje umiejętności – śpiewały piosenki oraz mówiły 
wierszyki o zimie i świętach. Opiekunki przygotowały ich rodzicom 
świetną niespodziankę – pokaz zdjęć, na których dzieci w strojach  
biblijnych „odegrały” Boże Narodzenie. Było też wspólne kolędowanie, 
a święty Mikołaj wręczył maluchom paczki. Spotkanie zakończyło się 
słodkim poczęstunkiem.

Aniołki z międzyrzeckiego żłobka




