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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

Nowości  
w międzyrzeckiej oświacie 
Od 1 września 2016 roku w dwóch międzyrzeckich szkołach nastą-
piły zmiany na stanowiskach dyrektorów. Zespołem Placówek 
Oświatowych nr 3 kieruje Jolanta Wolanin, a Specjalnym Ośrodkiem 
Szkolno-Wychowawczym Jolanta Modrzewska.

Nowymi wicedyrektorami zostali: Ewa Włodarczyk i Aneta Strep (ZPO  
nr 3), Elżbieta Filimon (SOSW) oraz Renata Tarasiuk (ZPO nr 2). To nie 
wszystko. Placówki rozszerzyły ofertę edukacyjną. W Gimnazjum nr 2 
działalność rozpoczęły oddziały dwujęzyczne, z kolei w Gimnazjum nr 
3 powstały klasy z rozszerzonym programem informatyki oraz przed-
miotów ścisłych (gim. nr 1). W najstarszych grupach przedszkolnych 
dzieci mają zajęcia szachowe. W przedszkolu nr 3 powstał nowy od-
dział integracyjny, a w SOSW kolejna grupa przedszkolna. W związku  
z tym powstały nowe miejsca pracy dla nauczycieli i pracowników nie-
pedagogicznych. Większość z wymienionych działań zostało dodatko-
wo wspartych finansowo przez miasto. Przedszkola nr 2, 3 i 4 otrzyma-
ły po 5000 zł, a przedszkole specjalne 2000 zł na zakup wyprawki  
przedszkolnej. W wakacje wszystkie zespoły szkół przeprowadziły zna-
czące remonty sal i pracowni lekcyjnych, placów zabaw (przedszkole nr 
3 i 4) oraz infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo dzieci i mło-
dzieży (schody zewnętrzne ZPO nr 2). 

We współpracy ze szkołami zostały opracowane i złożone dwa wnioski  
o środki zewnętrzne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Lubelskiego 2014-2020: „Wiedza domeną gimnazjalisty” na 
kwotę dofinansowania ponad 1,1 mln zł (gimnazja) oraz „Obudź w sobie 
geniusza” (szkoły podstawowe) na kwotę dofinansowania blisko  
1,4 mln zł. Ponadto na realizację zadań oświatowych miasto pozyskało 
126 000 zł (dotacja podręcznikowa), a z rezerwy celowej na „wyprawkę 
szkolną” 4900 zł, z kolei na podnoszenie jakości udzielanej pomocy psycho-
logiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych 6000 zł, a z tytułu wzrostu 
zadań szkolnych i pozaszkolnych prawie 70 000 zł.

Nowy zestaw do zabawy dla najmłodszych, dzięki hojności firmy 
Wipasz i Rady Rodziców pojawił się w przedszkolu nr 4

Wyremontowane schody przy ZPO nr 2

Odnowiony oddział przedszkolny w ZPO nr 1

1 i 2.10 godz. 19:00 – „PLANETA SINGLI” reż. Mitja Okorn, komedia,
Polska 2016

2 i 9.10 godz. 17:00 – „MISIEk W NOWyM JORku” reż. Trevor Wall, bajka, 
Indie/USA 2016

8 i 9.10 godz. 19:00 – „NA GRANICy” reż. Wojciech Kasperski, thriller, 
Polska 2016

15 i 16.10 godz. 19:00 – „DEMON” reż. Marcin Wrona, thriller, 
Izrael/Polska 2015

16 i 23.10 godz. 17:00 – „ROBINSON CRuSOE” reż. Vincent Kesteloot, 
Ben Stassen, bajka, Belgia/Francja 2016

22 i 23.10 godz. 19:00 – „JAk DOGONIĆ SZCZĘŚCIE” reż. Peter Chelsom, 
komedia, Kanada/Niemcy/RPA/Wielka Brytania 2015

29 i 30.10 godz. 19:00 – „NOWA DZIEWCZyNA” reż. Francois Ozon, dramat, 
Francja 2014

30.10 godz. 17:00 – „RABuSIE FISTASZkÓW” reż. Ross Venokur, bajka, 
Izrael/Polska/USA 2015
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Nowy inwestor w międzyrzecu
Miasto pozyskało kolejnego inwestora. Firma Vito Polska kupiła 
działkę w międzyrzeckiej strefie nowoczesnych usług i produkcji przy 
ul. Leśnej, gdzie już niebawem wybuduje halę do produkcji okien. 

Firma Vito zajmuje się produkcją okien PVC. Działa nie tylko w Polsce, 
sprzedaje i montuje okna w innych częściach Europy: Belgii, Luksemburgu, 
Francji, Norwegii czy Szwecji. Jest także dystrybutorem drzwi i bram. 
Właściciel firmy w drodze przetargu kupił działkę o powierzchni 1,72 ha  
za 664 tys. zł. Chce w Międzyrzecu wybudować halę do produkcji okien  
i na początek stworzyć 10 etatów. Firma zobowiązała się zainwestować  
9 mln zł. Już w 2018 roku zamierza uruchomić produkcję. To kolejny suk-
ces władz miasta, po tym jak firma dr Gerard przeniosła swoją siedzibę  
z Ożarowa Mazowieckiego do Międzyrzeca Podlaskiego. 
W strefie nowoczesnych usług i produkcji od 2013 roku miasto sprzedało 
już 6 działek o łącznej powierzchni 3,12 ha. Pierwsi inwestorzy już prowa-
dzą działalność. We wrześniu ruszyło niepubliczne przedszkole, a w trakcie 

budowy jest dom pogrzebowy. Na tym terenie także Nadleśnictwo Między-
rzec zamierza wybudować nową siedzibę.

Płatne parkowanie  
w centrum miasta
Od 2 listopada za parkowanie na placu Jana Pawła II trzeba będzie płacić. 
Opłaty pobierane będę tylko w dni robocze w godz. 8.00-16.00.
To efekt podjętej przez radę miasta uchwały. Stawka za pierwszą godzinę 
postoju wynosi 1,00 zł, za drugą – 1,20 zł, za trzecią – 1,40 zł. Czwarta  
i każda następna będzie kosztowała 1,00 zł. Chętni za 200 zł mogą wyku-
pić miesięczną opłatę abonamentową. Parkomaty będą usytuowane  
w trzech dostępnych miejscach: przy sklepach Witaminka, Oleńka oraz 
obok telebimu. Należności parkingowe trzeba uiszczać z góry, a dowód 
wpłaty włożyć za przednią szybą auta. Brak opłaty będzie skutkował  
50-złotową karą. Czuwać nad tym będą strażnicy miejscy.

Poznali tajniki lekkoatletyki 
Piłki lekarskie, wortexy, mini oszczepy, płotki i wiele innych trafiły do Zespo-
łu Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim. Wszystko dzięki 
udziałowi w projekcie Lekkoatletyka dla każdego. Miasto Międzyrzec Pod-
laski uczestniczy w nim od września zeszłego roku. Dzięki temu zorganizo-
wano dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów klas IV-VI. Ćwiczenia miały 
zachęcić dzieci do aktywności fizycznej. Nowy sprzęt warty około 5500 zł  
z pewnością sprawi, że młodzi ludzie w dalszym ciągu będą z prawdziwą 
pasją poszerzać swoje sportowe horyzonty.

W strefie nowoczesnych i usług i produkcji jest jeszcze do rozdysponowa-
nia kilka działek

Remonty w mieście
Elewacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury od strony osiedla przestała 
odstraszać wyglądem. Jej remont zakończył się w lipcu. Ścianę docieplono 
i położono nowe tynki. Inwestycja zamknęła się w kwocie 77 000 zł, zreali-
zowała ją firma Usługi Budowlane Grzegorz Wedziuk. Na budynku zamon-
towano także dwie kamery. Samorząd, w trosce o bezpieczeństwo miesz-
kańców realizuje kolejną inwestycję polegającą na montażu nowych kamer. 
Dodatkowa pojawiła się na bloku przy ul. Warszawskiej – wewnątrz osiedla, 
kolejna zostanie zamontowana na skrzyżowaniu ulic: Lubelskiej i Warszaw-
skiej. Wkrótce w centrum miasta 8 analogowych urządzeń zostanie wymie-
nionych na cyfrowe. Koszt tego przedsięwzięcia to 52 000 zł.
Zakończyła się także budowa ulicy Chabrowej. Na całym jej odcinku (287 
metrów) położona została kostka betonowa, wykonano także krawężniki  
i odwodnienie. Inwestycja kosztowała ponad 223 000 zł. Remont wykona-
ło Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Inżynieria z Łukowa.

uwaga! Zmiana organizacji ruchu  
w obrębie ulic: Targowa i Jatkowa

Od 5 września wprowadzone zostały ograniczenia ruchu  
w ulicach: Graniczna, krótka, Rzeczna, Zamczysko i Mała. 

Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności  
i respektowanie oznakowań!

Nowo wybudowana ulica Chabrowa

Nowa elewacja budynku MOK
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134 uczniów odebrało nagrody finansowe burmistrza miasta pod-
czas Miejskiej Inauguracji Roku Szkolnego. Zbigniew kot gratulo-
wał także ich rodzicom oraz 26 nauczycielom, którzy otrzymali 
awans zawodowy. 

Uroczystość odbyła się 7 września w Zespole Placówek Oświatowych nr 3 
w Międzyrzecu Podlaskim. W tym roku miasto na stypendia dla uczniów 
przeznaczyło 20 820 zł. Dyplomy, a także listy gratulacyjne dla rodziców 
wręczał burmistrz Kot wspólnie z Robertem Matejkiem, przewodniczącym 
rady miasta. – Nic tak nie boli w życiu jak zmarnowany czas, dzisiejsza 

uroczystość jest dowodem na to, że poprzedni rok został dobrze wykorzy-

stany. Gratuluję wam wspaniałych osiągnięć – mówił burmistrz Kot zachę-

cając nauczycieli i uczniów do doskonalenia umiejętności. Podkreślił też, 

że gwarantem sukcesu jest współpraca różnych środowisk. 

Burmistrz Kot wręczył powołania nowym dyrektorom: Jolancie Modrzew-

skiej (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy) i Jolancie Wolanin (ZPO 

nr 3). Zebrani podziwiali także występy młodzieży z ZPO nr 3. Życzenia  

i gratulacje składali także zaproszeni goście.

To był ważny moment nie tylko dla uczniów, ale także ich rodziców

Nagrody burmistrza dla najlepszych

Nagrodzeni w dziedzinie kultury i sztuki:
Wiktor Daniluk, Alicja Kowal, Maja Rynn, Konrad Sawczuk, Daria Sierhej, Dominika Suśniak, Marta Tchórzewska i Eryk Waszczuk.

Nagrodzeni w dziedzinie nauki:

Anna Tomaszewska, Weronika Jaszczuk, Anna Demczenko, Julia Węgrzyniak,  

Daria Biadun, Karolina Borkowska, Bartosz Sierpień, Michał Rafalski, Bartosz Ku-

rianowicz, Krzysztof Chodziński, Jakub Kiryluk, Wiktoria Piech, Aleksandra Łuka-

sik, Paweł Świeca, Marta Korolczuk, Julia Andrzejczuk, Natalia Kuczyńska, Kinga 

Janicka, Mikołaj Majewski, Natalia Mielnicka, Julia Mazurek, Oliwia Kochańska, 

Joanna Kutczyńska, Alicja Bobruk, Miłosz Stefaniuk, Dominika Węgrzyniak,  

Weronika Łopacka, Piotr Pepa, Anna Siłka, Maciej Lubański, Grzegorz Radzikow-

ski, Adrianna Puszkarska, Norbert Jaroszuk, Julia Łaskawiec, Amelia Kozłowska, 

Tomasz Kowalczuk, Mateusz Mitera, Martyna Kaczor, Julia Parafiniuk, Julia  

Włodarczyk, Dorota Marciniuk, Julia Barczuk, Magdalena Olesiejuk, Ryszard  

Łukomski, Weronika Myszka, Amelia Mikołajczuk, Wiktoria Zachariasz.

Nagrodzeni w dziedzinie kultury fizycznej i sportu:

Jakub Oleksiuk, Kacper Siedlanowski, Sylwia Leszczyńska, Mateusz Jakubiuk, Bartłomiej Kotnarowski, Bartosz Melaniuk, Szymon Kowalczyk, Dominik Marczuk, Marcel 

Maksymiuk, Wiktor Krasowski, Jakub Szczepaniuk, Kacper Waszczuk, Alex Wróbel, Gabriela Szczypińska, Julia Strysik, Mikołaj Węcław, Patryk Litwiniuk, Kacper Męczyń-

ski, Karolina Tymoszuk, Anna Filipek, Jakub Celiński, Jakub Jakimiak, Zuzanna Celińska, Wiktoria Karwowska, Patrycja Majczyna, Patrycja Waszczuk, Wiktor Kukawski,  

Jerzy Rzeńca, Mikołaj Puszkarski, Bartłomiej Przychodzki, Jakub Chalimoniuk, Cezary Cap, Wiktoria Leszczyńska, Alicja Świerżewska, Jakub Szczypiński, Julia Hryciuk,  

Wiktoria Lesiuk, Igor Świderski, Konrad Górecki, Zofia Karwowska, Majka Koźluk, Nina Hawryluk, Patryk Hubica, Paweł Węgrzyniak, Paweł Kalinka, Jakub Topczewski, 

Kacper Bernat, Alicja Więckowska, Jakub Buziak, Katarzyna Wasąg, Norbert Gromadzki, Michał Kalinowski, Jakub Wieczorek, Mikołaj Syryczyk, Magdalena Jakubowicz, 

Cezary Czopiński, Jakub Jarosz, Igor Kowalski, Bartosz Szabaciuk, Dominik Ptaszek, Oliwier Nowik, Marcel Domański, Robert Tymoszuk, Aleksandra Szyszko, Eliza Lesiuk, 

Aleksandra Węgrzyniak, Oliwia Stefaniuk, Szymon Tomczak, Karol Majczyna, Jan Pawluk, Krzysztof Kalisz, Klaudia Szyndler, Szymon Marczuk, Dominika Strep, Michał  

Majchrzak, Zuzanna Włodarczyk, Paulina Sobczak, Jakub Siłuszyk, Michał Pietruszka.

Liczna grupa uczniów została doceniona za osiągnięcia w nauce
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Jubileusz oSP zawadki
Ochotnicza Straż Pożarna Zawadki w Międzyrzecu Podlaskim świę-
towała 90-lecie działalności. uroczystość odbyła się 3 września.

Obchody rozpoczęła msza w kościele pw. Chrystusa Króla, a tuż po niej dru-
howie i druhny w asyście strażackiej orkiestry dętej z Łomaz przemaszero-
wali pod remizę, gdzie odbyły się główne uroczystości.
Zebranych gości powitał Grzegorz Łubik, z-ca burmistrza Międzyrzeca Pod-
laskiego, który gratulował strażakom wspaniałego jubileuszu. Uroczystość 
była okazją do wręczenia honorowego wyróżnienia Zasłużony dla Miasta, 
przyznanego przez Radę Miasta Międzyrzec. Tytuł i odznakę otrzymali: Ma-
rek Zając, prezes OSP Zawadki i Tomasz Mikołajczuk, wiceprezes.
Złoty Medal Za zasługi dla pożarnictwa odebrali druhowie: Paweł Słonecki 
i Marek Zając. Srebrnym medalem uhonorowano druha Grzegorza Korol-
czuka i druha Dariusza Teleszko, a brązowy otrzymali druhowie: Mariusz 
Kapczuk i Paweł Giergun. Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali: druhna 

Małgorzata Iwanek, Łukasz Osiej, Magdalena Zając i Marcin Zając. Dyplo-
my uznania otrzymali także najstarsi członkowie OSP: Ekspedyt Oksiuto-
wicz i Zygmunt Chalimoniuk.

Najliczniejszą grupę stanowili nauczyciele dyplomowani

W OSP Zawadki aktywnie działa rodzina Marka Zająca

Przemarsz pod remizę OSP

Nauczyciele, którzy otrzymali awans zawodowy 

Nauczyciele kontraktowi: Anna Błażejczyk (ZPO nr 3), Filip Ślósarski (ZPO nr 2), Kinga Szymona (ZPO nr 3), Marlena Wasiluk (ZPO nr 1), Wioletta Wąsowska (Specjal-

ny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy).

Nauczyciele mianowani: Beata Panasiuk (SOSW), Greta Wasąg (ZPO nr 1), Zbigniew Wasąg (ZPO nr 2), Hanna Szczygielska-Telega (SOSW).

Nauczyciele dyplomowani: ks. Marcin Dąbrowski (ZPO nr 3), Artur Domański (ZPO nr 3), Iwona Gomółka (ZPO nr 1), Renata Karwowska (SOSW), Marcin Kieruczenko 

(ZPO nr 2), Ewa Kozłowska (SOSW), Anita Krzymowska (ZPO nr 1), Małgorzata Matejek (ZPO nr 3), Małgorzata Okrasa (ZPO nr 3), Agnieszka Pepa (ZPO nr 3), Sylwia 

Pióro (ZPO nr 3), Katarzyna Szmulik (SOSW), Inga Wiercińska (ZPO nr 1), ks. Paweł Zazuniak  (ZPO nr 2), Julianna Bizukowicz (SOSW), Andrzej Chmielewski (ZPO nr 1), 

Agnieszka Dołęga (SOSW). 

Burmistrz Kot gratuluje nowym dyrektorom: Jolancie Modrzewskiej  
i Jolancie Wolanin

Odznaczeni za zasługi dla pożarnictwa
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Sport

W te pędy wokół jeziorek
Aż 208 zawodników z różnych zakątków Polski wzięło udział w Pu-
charze Lubelszczyzny NordicWalking. IV etap zawodów odbył się  
20 sierpnia w Międzyrzecu Podlaskim.
Trasa była wymagająca, bo wiodła wokół Międzyrzeckich Jeziorek, ale kij-
karze dali radę. Startowali na dystansie 5 i 10 km, a ich technikę bacznie 
obserwowali sędziowie. Doskonale spisali się na trasie zawodnicy z Między-
rzeca i okolic. W wyścigu na dystansie 5 km w kategorii K 30-39 zwycięży-
ła Katarzyna Jendruchniewicz. W tej samej kategorii wiekowej, ale na od-
cinku 10 km najlepsza była Agnieszka Miłosz Tusz. W kategorii K 19-29 
trzecie miejsce wywalczyła Joanna Wsół. Łukasz Rozenkiewicz był najlepszy 
w kategorii M 19-29, a Grzegorz Rychlik zajął 3 miejsce w kategorii wieko-
wej M 30-39. Dobrze spisał się także Fabian Rychlik (M 18), który był trze-
ci na mecie. Świetną zabawę mieli również najmłodsi uczestnicy, którzy  
z kijkami pokonali symboliczną trasę. Zwycięzcom gratulował burmistrz Zbi-
gniew Kot, który objął honorowy patronat nad imprezą.

gorący bieg ulicami miasta
Za nami pierwsza edycja ulicznej Międzyrzeckiej Dychy. W biegu 
wystartowało 160 osób, z czego 15 pokonało dystans na rolkach. 
Nie było łatwo, ale nawet upał nie był w stanie zniechęcić zawod-
ników, którzy zmęczeni, ale szczęśliwi wbiegali na metę.

Impreza pod Patronatem Burmistrza Miasta odbyła się 31 lipca przy pły-
walni Oceanik, skąd wystartowali zawodnicy z wielu zakątków Polski.  
Do pokonania mieli dziesięciokilometrową trasę. W kategorii open zwy-

ciężył Bartosz Ceberak z Lubartowa. Najszybszy wśród mieszkańców 
miasta był Wiktor Waszczuk. Wśród kobiet najlepiej pobiegła międzyrze-
czanka Mariola Stasiewicz. 
Wyścig na rolkach wygrał Wiesław Mazurek (Gdynia). Dobrze spisał się 
międzyrzeczanin Marcin Karwowski, który dotarł na metę jako czwarty. 
Wśród kobiet zwyciężyła Gabriela Jurkitewicz (Hola). Wszyscy zawodnicy 
otrzymali pamiątkowe medale, a zwycięzcy nagrody. Organizatorzy bie-
gu, czyli Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował też konkurencje 
sportowe dla najmłodszych.

Mariola Stasiewicz była pierwszą kobietą na mecie

Imprezę zorganizowała fundacja W te pędy. Jej prezes Katarzyna 
Jendruchniewicz, zwyciężyła w kategorii K 30-39 na dystansie 5 km

Najmłodsi ścigali się na pobliskim orliku
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Do mety przez ogień i wodę
„ktoś ci mówi, że to niemożliwe, a ty właśnie stoisz na linii mety”, ta-
kie motto widniało na kamiennych medalach, które otrzymali uczest-
nicy Ekstremalnego Biegu Międzyrzeckich Jeziorek. Wystartowało  
w nim 57 spragnionych wrażeń zawodników.

Bieg wokół jeziorek w zupełnie nowym wydaniu odbył się 27 sierpnia. Uczest-
nicy mieli do pokonania blisko 6 km trasę najeżoną przeszkodami. Był skok 

przez ognisko, przeprawa przez wodę, noszenie worków z piaskiem, skok przez 
ściankę, czy wspinaczka na wodną trampolinę. W kategorii open mężczyzn 
zwyciężył Wiktor Waszczuk, drugi był Jacek Chruściel (o sekundę gorszy), trze-
ci na metę dotarł Michał Hukaluk. Wśród kobiet najlepsza była Alicja Zdro-
jewska, drugie miejsce zajęła Balbina Jaśkowska, a trzecie – Sylwia Kowerd. 
W klasyfikacji drużynowej zwyciężyli zawodnicy z międzyrzeckiego Red Lion 
Club, drugie miejsce zajęła ekipa V-Max Adamów, a trzecie Red Lion Club 2. 
Zwycięzcy otrzymali niecodzienne drewniane medale i upominki.

Rowerem po leśnych wertepach
II Otwarte Mistrzostwa Międzyrzeca Podlaskiego w MTB pod pa-
tronatem burmistrza Zbigniewa kota ściągnęły wielu miłośników 
kolarstwa górskiego. Impreza odbyła się na Międzyrzeckich Je-
ziorkach 27 sierpnia.

Zawodnicy ścigali się na dystansie 25 km. W kategorii Elita open zwycię-
żył Artur Charczuk, drugie miejsce zajął Łukasz Ładny, zaś trzecie wywal-
czył Mariusz Szkuta. W kategorii Elita + pierwszy był Marcin Szaciło, dru-
gi na metę dotarł Daniel Domański, a trzeci Emil Wasiluk. W kategorii 
Masters bezkonkurencyjny był Mariusz Ferens. Otrzymał Puchar Pamięci 
Marka Jaśkowskiego. Wśród kobiet zwyciężyła Jolanta Myć (czwarta w ka-
tegorii open). Młodzicy ścigali się na trasie 12,5 km. Pierwszy był Miko-
łaj Łukasik, tuż za nim na metę wjechał Aleksander Tusz. Trzecie miejsce 
zdobył Mateusz Gawryluk. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe statuetki  
i nagrody rzeczowe. Na koniec odbył się Wakacyjny Zlot Ludzi Aktywnie 
Zakręconych.

Sport

Zawodnicy na gorąco dzielili się wrażeniami

Dzieci śp. Marka Jaśkowskiego gratulowały zwycięzcom

Pamiątkowe zdjęcie uczestników i ich najbliższych

Najszybsza trójka na podium
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W akcję włączyli się przedstawiciele międzyrzeckich środowisk

Narodowe czytanie w międzyrzecu
2 września uczniowie międzyrzeckich szkół uczestniczyli w wielkim 
święcie literatury. Miasto przyłączyło się do ogólnopolskiej akcji, 
objętej patronatem pary prezydenckiej, Narodowe Czytanie „Quo 
vadis” Henryka Sienkiewicza.
„Herbatka u Pana Sienkiewicza” pod patronatem Burmistrza Miasta Zbi-
gniewa Kota odbyła się urokliwej scenerii parku Potockich. Mieszkańcy 
miasta i uczniowie gimnazjów wysłuchali opowieści pisarza, w którego 
wcielił się Andrzej Petruczenko, o kulisach powstawania powieści i prześle-
dzili wątek rozwijającego się uczucia między głównymi bohaterami Mar-
kiem Winicjuszem i Ligią Kalliną. Towarzyszyli mu przedstawiciele różnych 

międzyrzeckich środowisk. Fragmenty książki czytali: Krystyna i Ryszard 
Kornaccy, pedagodzy i literaci; Robert Matejek, przewodniczący między-
rzeckiej Rady Miasta, Andrzej Mironiuk, naczelnik Wydziału Edukacji, Kul-
tury i Sportu, Teresa Turska, wicerektor ZPO nr 1, Jolanta Wolanin, dyrek-
tor ZPO nr 3, Grzegorz Kowalczyk, dyrektor ZPO nr 2, siostry zakonne  
s. Tymotea i s. Władysława oraz ks. Paweł Zazuniak. Na zakończenie spo-
tkania odbyło się losowanie upominków dla uczestników quizu ze znajo-
mości czytanej powieści.
Słodki poczęstunek ufundowała firma dr Gerard. Przedsięwzięcie zorgani-
zowała Miejska Bibliotek Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim wspólnie  
z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Międzyrzeckim Stowarzyszeniem Teatral-
nym i szkołami.

Pozostały nam piękne wspomnienia
To był wyjątkowy czas. Przez pięć dni Międzyrzec Podlaski gościł po-
nad setkę pielgrzymów ze Słowacji i Puerto Rico. Młodzież wspólnie 
z mieszkańcami miasta przygotowywała się do obchodów Świato-
wych Dni Młodzieży.

Pielgrzymi uczestniczyli w nabożeństwach, zwiedzali Międzyrzec, wypo-
czywali na Międzyrzeckich Jeziorkach i stanicy żeglarskiej, towarzyszyli im 
nasi wolontariusze. W piątek 22 lipca odbyły się tu przygotowane specjal-
nie dla nich sportowe atrakcje. Ostatnim punktem programu była wyjątko-
wa Droga Miłosierdzia. Na zakończenie odśpiewano Apel Jasnogórski.  

Zebranych pobłogosławili biskupi z Puerto Rico oraz Słowacji. Sobota roz-
poczęła się wspólną modlitwą w kościele pw. Chrystusa Króla. Potem piel-
grzymi zwiedzali miasto. Brali też udział w różnorodnych warsztatach  
m.in. przyrządzania podlaskiego sękacza, czy pierogów. W międzyczasie 
bawili się przy latynoskich rytmach. Wieczór spędzili w Kodniu na niety-
powym Jerychu Młodych. W niedzielę została odprawiona msza w języ-
kach polskim i hiszpańskim, której przewodniczył ksiądz biskup z Puerto 
Rico. Tuż po niej pielgrzymi spędzili czas z rodzinami, a po południu bawi-
li się w parku Potockich, gdzie czekały na nich kolejne atrakcje. W między-
rzeckim wydaniu „Mam talent” zaprezentowało się wielu wspaniałych so-
listów i zespołów. Wyjątkowi goście wyjechali z Międzyrzeca 25 lipca na 
centralne uroczystości do Krakowa.

Uczniowie wysłuchali fragmentów „Quo vadis”

Przez kilka dni w mieście było słychać radosne śpiewy pielgrzymów
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Tryptyk Podlaski  
w nowym wydaniu
Niedawno ukazało się drugie wydanie „Tryptyku Podlaskiego” autor-
stwa Jana kołkowicza. książkę wydało Towarzystwo Przyjaciół Nauk  
w Międzyrzecu Podlaskim, nawiązując do ustanowionego przez powiat 
bialski Roku Żołnierzy Wyklętych. 

Publikacja będzie także lekturą obowiązkową dla uczestników tegoroczne-
go konkursu „Międzyrzec – historia – dzień dzisiejszy”, poświęconego 
właśnie Żołnierzom Wyklętym. 
Książka dotyczy działalności żołnierzy spod znaku WiN w 1946 roku.  
Kołkowicz przez wiele lat rozmawiał z uczestnikami licznych działań i ak-
cji żołnierskich w okolicach Międzyrzeca i spisywał ich wspomnienia. Jak 
zauważa autor przedmowy Ryszard Turyk, autor zrobił to w sposób barw-
ny i plastyczny, nie przysłaniając przy tym faktów, które miały miejsce  
w owym czasie. 
Obecne wydanie „Tryptyku Podlaskiego” jest uzupełnione o krótką relację 
z przebiegu uroczystości podczas odsłonięcia muralu 13 września 2015 r. 
oraz o biogramy trzech żołnierzy podziemia niepodległościowego spod 
znaku WiN: porucznika Franciszka Michaluka ps. „Polny”, sierżanta Stani-

sława Miszczuka ps. 
„Kłos” oraz porucznika 
Tadeusza Marczuka ps. 
„Kurzawa”. Książkę moż-
na kupić w Księgarni 
„AZ” (ul. Lubelska) oraz  
w siedzibie TPN w Miej-
skim Ośrodku Kultury. 
Jan Kołkowicz był dzien-
nikarzem, publicystą  
i pro zaikiem, autorem 
cyklu „Zamachowcy”,  
o szlaku bojowym Pega-
za, późniejszego „Paraso-
la”, „Za czerwonym para-
solem” – o walce  
i zmaganiach z NKWD  
i Armią Czerwoną, a tak-
że „Na szlaku WiN”. Był 
też organizatorem budowy pomników WiN w Kiełbaskach, Brzozowicy  
i Wygodzie oraz Wólce Konopnej. Zmarł 29 czerwca 2007 roku. „Tryp-
tyk Podlaski” jest jego pośmiertnym dziełem.

Rozmaitości

Wnioski czekają  
na rozpatrzenie
Na przełomie czerwca i lipca miasto złożyło 4 wnioski w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
2014-2018.
Dotyczą one przebudowy i rozbudowy budynku Przedszkola nr 2. Dzięki 
temu zwiększeniu ulegnie liczba miejsc w placówce dla dzieci w wieku 3-4 
lata. Wartość projektu to ponad 596 000 zł, z czego kwota dofinansowa-

nia wynosi 506 000. Kolejny, warty ponad 2,6 mln zł projekt związany jest 
z zagospodarowaniem zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo 
-Parkowego. W planach jest między innymi: budowa alejek i altan, montaż 
oświetlenia, odtworzenie zieleni, a także budowa parkingu. Miasto ma 
szansę otrzymać ponad 2,2 mln zł dotacji, z kolei na ponad 4 mln zł opie-
wa projekt rewitalizacji pałacu Potockich w zakresie: remontu elewacji, wy-
miany dachu, remontu tarasu głównego, wykonania nowych posadzek, bu-
dowę windy wewnętrznej oraz toalet. Został też złożony wniosek na montaż 
małych instalacji odnawialnych źródeł energii, miasto ubiega się o ponad  
5 mln zł dofinansowania.

Strażacka Liga Strzelecka
Dziewięć drużyn rywalizowało o tytuł mistrza Strażackiej Ligi Strze-
leckiej. Finał zawodów odbył się 11 września w Zespole Szkół Eko-
nomicznych w Międzyrzecu Podlaskim.
I miejsce wśród drużyn z Międzyrzeca Podlaskiego zdobyła Jednostka Ra-
towniczo-Gaśnicza z Międzyrzeca Podlaskiego – zespół 1, II miejsce JRG 
Międzyrzec Podlaski – zespół 2, a trzecie wywalczyła drużyna OSP Stołp-

no. Trofea zwycięzcom z Międzyrzeca Podlaskiego wręczał burmistrz  
Zbigniew Kot. W zawodach w rywalizacji zespołowej wystartowało łącz-
nie 27 drużyn, a w rywalizacji indywidualnej 86 zawodników. W tej 
ostatniej kategorii (wśród zawodników z międzyrzeckich jednostek) 
pierwsze miejsce zajął: Jarosław Korolczuk OSP Śródmieście, drugie wy-
walczył Mateusz Włodarczyk (JRG Międzyrzec), a trzecie Mateusz Wie-
liczko (OSP Stołpno). Organizatorem zawodów był Zarządu Klubu Strze-
leckiego VIS. Jego członkowie już szykują kolejne zmagania strzeleckie.

Najlepsi z najlepszych otrzymali puchary
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Lato w mieście

Festyn na koniec lata
Organizacja „Podaj dziecku pomocną dłoń” w Międzyrzecu Podlaskim  
28 sierpnia zorganizowała dzieciom festyn z okazji pożegnania wakacji. Im-
preza odbyła się na placu Jana Pawła II. Gości bawiły zespoły Salsa  
i Asters. Dzieci sprawdzały się w konkurencjach sportowych, za które otrzy-
mały nagrody. Tańce trwały aż do godz. 22:00. Dodatkowymi atrakcjami 
były: zjeżdżalnie, trampolina, stoisko z popcornem oraz zimnymi napojami.

Stworzyli własne projekty
W pierwszej połowie sierpnia w pałacu Potockich odbywały się wakacyjne 
zajęcia z grafiki warsztatowej dla dzieci i młodzieży. Wzięło w nich udział 
20 osób, które zapoznały się z tradycyjną techniką druku wypukłego jaką 
jest linoryt. Prowadząca zajęcia Aneta Pliszka pokazała dzieciom, w jaki 
sposób powstaje matryca i jakie narzędzia oraz materiały potrzebne są do 
wykonania grafiki. Pod jej okiem młodzi artyści stworzyli oryginalne ko-
szulki z autorskimi projektami.

Wakacje w bibliotece
W lipcu, Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaski zapewni-
ła dzieciom wolny czas. Każdego dnia odbywały się inne zajęcia, inspi-
rowane książką. Uczestnicy odkryli w sobie talenty manualne, poznali 
ciekawe techniki plastyczne, grali w ciekawe gry planszowe, a także 
utrwalali angielskie słówka. Z oferty biblioteki skorzystało 140 dzieci 
nie tylko z Międzyrzeca, ale i tych spędzających wakacje w mieście.

Pyszne warsztaty w pałacu
W dniach 11-13 lipca w międzyrzeckim pałacu Potockich odbywały 
się zajęcia kulinarne dla najmłodszych, które przygotowały słu-
chaczki uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Były zabawy integracyjne i wspólne gotowanie. Dzieci pod nadzorem 
„babć” produkowały desery, sałatki owocowe, kluski śląskie, naleśniki z se-
rem i owocami czy pierogi z kaszą gryczaną i ziemniakami. Wszystkie da-
nia były degustowane. Największe powodzenie miały parowańce z jagoda-
mi, które dzieci zajadały ze smakiem.Najmłodsi chętnie uczestniczyli w zajęciach

Młodzi uczestnicy warsztatów wykazali się dużą wiedzą kulinarną

Uczestnicy warsztatów wykazali się pomysłowością Dzieci chętnie brały udział w konkurencjach sportowych

Wśród amatorów wędkarstwa znalazły się też kobiety
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Społeczeństwo

Żwirek miał największe branie
W tegorocznym Ogólnopolskim 24-godzinnym Maratonie Węd-
karskim wzięły udział 34 drużyny. Po raz pierwszy w historii im-
prezy zwyciężyła miejscowa – Międzyrzeckie Towarzystwo Węd-
karskie „Żwirek”.
Impreza odbyła się w dniach 30-31 lipca na Międzyrzeckich Jeziorkach. Za-
wodnicy przez dobę rywalizowali na wylosowanych wcześniej stanowi-
skach, co nie było łatwe, ze względu na upały. Najlepiej spisała się drużyna 
MTW „Żwirek” w składzie: Ireneusz Michalak, Marek Jankiewicz i Dariusz 

Demianiuk, która złowiła w sumie 47,36 kg ryb. Drugie miejsce przypadło 
Złotej Rybce z Łosic, a trzecie ekipie Zadziaki. 
W klasyfikacji indywidualnej zwyciężył Andrzej Bednarek, który złowił kar-
pia ważącego 900 g, drugie miejsce zdobył Hubert Kuranc za karasia sre-
brzystego (880 g), a trzecie Kamil Zienkiewicz, który złowił leszcza o tej sa-
mej wadze. Największą rybę drapieżną wyłowił Kazimierz Karwowski, był 
to okoń ważący 380 g. Upominki, jak co roku otrzymali najstarsi i najmłod-
si uczestnicy maratonu, czyli Leszek Rączka i Dawid Welik. 
Laureatką nagrody głównej – łodzi ufundowanej przez burmistrza Między-
rzeca Podlaskiego, Zbigniewa Kota została Marzena Zień, także najlepsza 
zawodniczka wśród kobiet.

Złota Rybka z Łosic zdobyła II miejsceWśród amatorów wędkarstwa znalazły się też kobiety

Pożegnaliśmy Janusza Sawczuka
11 lipca po ciężkiej chorobie odszedł od nas Janusz Sawczuk, wie-
loletni dyrygent chóru męskiego Wiarus. Miał 74 lata.

Janusz Sawczuk w latach 1961-1992 uczył muzyki i plastyki w Szkole 
Podstawowej nr 1. Przez lata był też dyrygentem Chóru Męskiego Wiarus. 
Z chórem koncertował zarówno w kraju jak i za granicą osiągając przy 
tym sukcesy muzyczne. Przez 15 lat kierował kapelą przygrywającą „Dzie-
ciom Podlasia”. Pracował też w zespole Jutrzenka. Jego pasją było rów-
nież malarstwo i zbieranie pamiątek z historii naszego miasta. Należał 
do Stowarzyszenia Miłośników Historii Międzyrzeca Podlaskiego.  
Za swoje osiągnięcia w minionych latach nagradzany był statuetkami 
„Orlika” i „Międzyrzeckiej Muzy”. W marcu 2016 roku otrzymał tytuł  
Zasłużony dla Miasta.

inspiracje  
międzyrzeckich artystów
Członkowie Międzyrzeckiego Stowarzyszenia Miłośników Sztuki od 8 do 
16 lipca uczestniczyli w plenerze malarskim, który odbył się w baroko-
wym dworze w Paplinie. Uczestnikami pleneru byli: Halina Paprota, Elż-
bieta Kamasa, Elżbieta Tymoszuk, Krystyna Bajbak, Ewa Gaszewska, Ma-
ria Kuczborska, Mirosława Sidorczuk, Jagoda Patkowska, Beata Plińska, 
Klemens Leszczyński, Zenon Jaszczuk oraz Andrzej Szczerbicki – opiekun 
artystyczny. Efekty ich pracy będzie można zobaczyć podczas poplenero-
wej wystawy międzyrzeckiej Galerii ES, która planowana jest na koniec li-
stopada.

Janusz Sawczuk jeszcze w marcu dziękował za przyznany mu tytuł

Uczestnicy pleneru na tle dworku w Paplinie
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Sport

Bagietka pokonała gości
3 września na stadionie miejskim im. Bronisława Saczuka w Między-
rzecu Podlaskim odbyły się rozgrywki III Ogólnopolskiego Turnieju 
Piłki Nożnej Oldboyów.
W turnieju wzięły udział: Bagietka Międzyrzec Podlaski, Przyjaciele Mię-
dzyrzec Podlaski, OLDBOY Kielce, Pogoń Siedlce, Łukowiacy Łuków, Podla-
sie Biała Podlaska, Rawa Mazowiecka oraz IRISH PUB Łódź. Zacięty mecz 
finałowy pomiędzy Bagietką Międzyrzec Podlaski a Pogonią Siedlce za-
kończył się wynikiem 0:0. W wyłonieniu zwycięzcy turnieju pomóc miały 

rzuty karne, w których drużyna z Międzyrzeca pokonała siedlecką Pogoń 
2:1. Triumfator rozgrywek – Bagietka Międzyrzec Podlaski w składzie Je-
rzy Kwaśniewski, Andrzej Tymoszuk, Gabriel Urbaniuk, Marek Jankiewicz, 
Mirosław Tchórzewski, Wojciech Kopytiuk, Jarosław Jankiewicz, Robert 
Chylimoniuk odebrała puchar burmistrza miasta Międzyrzec Podlaski Zbi-
gniewa Kota za zwycięstwo w turnieju. Ponadto wręczono nagrodę dla 
najlepszego strzelca, którą odebrał Jarosław Pieńkus z Łukowa, a pucha-
rem fair play starosty bialskiego nagrodzono drużynę z Rawy Mazowiec-
kiej. Zmęczeni, ale szczęśliwi zawodnicy regenerowali siły przy ciepłym po-
siłku z grilla.

Huragan pokonał Tytana
4 września na międzyrzeckim stadionie odbył się mecz o mistrzostwo kla-
sy okręgowej pomiędzy drużynami KS MOSiR Huragan Międzyrzec Podla-
ski a Tytanem Wisznice. Spotkanie zakończyło się wynikiem 4:1 dla  
gospodarzy. Bramki zdobyli: Paweł Andrzejczuk, Łukasz Mirończuk,  
Igor Paczuski i Michał Grudziński. Międzyrzecka drużyna zagrała w skła-
dzie: Fabian Ciok, Karol Góralski, Dominik Marczuk, Łukasz Mirończuk, 
Kamil Korniluk, Alan Olszewski, Jacek Mielnik, Piotr Mitura, Igor Paczuski, 
Paweł Andrzejczuk, Hubert Łukanowski. Ławka rezerwowych: Jacek Łaben-
dowicz, Michał Grudziński, Karol Golec, Dawid Kiryluk, Jacek Ułanowski, 
Daniel Wajszczuk i Artur Kwaśniewski.

Kuba multimedalistą  
mistrzostw Polski
W dniach 8-10 lipca w Olsztynie odbyły się Letnie Mistrzostwa Pol-
ski Juniorów 14-letnich w pływaniu. Rewelacyjnie popłynął na nich 
Jakub Celiński, zawodnik Huraganu trenujący pod okiem Wojciecha 
Lubańskiego.
Kuba w swoich pierwszych Mistrzostwach Polski na długim basenie (50 m) 
błysnął świetną formą i w 5 startach zdobył – 1 złoty medal i 4 srebrne. 
Nasz utalentowany zawodnik był bezkonkurencyjny w wyścigu na dystansie 
50 m st. klasycznym. Na drugim stopniu podium stawał po wyścigach na 

dystansie 100 m st. kla-
sycznym, 50 i 100 m st. 
motylkowym i 200 m st. 
zmiennym.
Wyniki Kuby na Mistrzo-
stwach Polski:
50 m st.klas. – 0;31,44
100 m st.klas. – 1;09,10
50 m st. mot. – 0;26,99
100 m st. mot. – 1;00,19
200 m st. zm. – 2;14,72

Organizatorzy wręczyli puchar zwycięzcom turnieju

Międzyrzecka drużyna pokonała ekipę z Wisznic

Kuba świetnie spisał się na długim basenie

Bagietka Międzyrzec Podlaski
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Oferta zajęć w Miejskim Ośrodku Kultury 2016/2017

ZAJĘCIA poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota

SEZAMKI
Hanna Paluszkiewicz

16:00-18:00
Sala konferencyjna

16:00-18:00
Sala konferencyjna

10:00-12:00
Sala konferencyjna

„Dzieci Podlasia”
Ewa. Bernatowicz

16:00-19:00
Sala widowiskowa

16:00-19:00
Sala widowiskowa

Sekcja wokalna
grupa młodsza

Jekatierina Grysiewicz

16:00-17:00
Pasja

16:00-17:00
Pasja

Sekcja wokalna
grupa starsza

Jekatierina Grysiewicz

17:00-18:00
Pasja

17:00-18:00
Pasja

Chór „Wiarus”
Jekatierina Grysiewicz

18:00-20:00
Pasja

18:00-20:00
Pasja

Taniec towarzyski
Izabela Zakrzewska

16:00-19:30
Sala konferencyjna

16:00-19:30
Sala widowiskowa

Nauka gry na gitarze
Krzysztof Chalimoniuk

od 16:00
Pracownia muzyczna

od 16:30
Pracownia muzyczna

od 16:00
Pracownia muzyczna

ZUMBA
Milena Rzewuska I spotkanie 7.10.2016 godz. 19:00 sala konferencyjna, informacje tel. 83 371 78 07 oraz instruktor 510 611 760

Zajęcia teatralne
Jolanta Zbucka Trwa nabór – informacje w sekretariacie MOK, tel. 83 371 78 07

Pracownia modelarska Trwa nabór - informacje w pokoju instruktorów MOK, tel. 83 371 39 65

Zajęcia fotograficzne  
i filmowe dla młodzieży

Leszek Szczerbicki

16:30-19:00

Pracownia 
multimedialna

16:30-19:00

Pracownia 
multimedialna

Zajęcia fotograficzne  
i filmowe dla dorosłych

Leszek Szczerbicki

16:30-19:00

Pracownia 
multimedialna

Zajęcia plastyczne  
dla młodzieży

Andrzej Szczerbicki

16:00-18:00

Pracownia 
plastyczna

16:00-18:00

Pracownia 
plastyczna

Zajęcia plastyczne  
dla dorosłych

 Andrzej Szczerbicki

17:00-19:00

Pracownia 
plastyczna

Zajęcia plastyczne 
dla dzieci

Joanna Szczerbicka

16:00-18:00

Pracownia 
plastyczna

16:00-18:00

Pracownia 
plastyczna

Zajęcia grafiki warsztatowej 
dla dzieci i młodzieży

Aneta Pliszka

16:00-18:00
Pałac Potockich

16:00-18:00
Pałac Potockich

Zajęcia grafiki warsztatowej 
dla dorosłych
Aneta Pliszka

17:00-20:00
Pałac Potockich

Zajęcia grafiki 
warsztatowej dla seniorów

Aneta Pliszka

10:00-13:00
Pałac Potockich

Zajęcia tańca breakdance
Tobiasz Toczyński

17:15-18:30
Pałac Potockich

17:15-18:30
Pałac Potockich
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Poświęcenie Szkoły w Międzyrzecu.

Dnia 17 Października r.b. odbyła się piękna uroczystość po-
święcenia nowego gmachu 7-mio klasowej szkoły powszech-
nej.
Do budowy tego gmachu przystąpiono w Październiku 1922 
roku. Poświęcenia kamienia węgielnego dokonano 28 kwietnia 
1923 r. Szkoła zajmuje dwumorgowy plac przy ul. Warszaw-
skiej, który za czasów zaborców był przeznaczony pod budowę 
więzienia; plac ten Zarząd miasta wydzierżawił od rządu. 
Ogólna suma dotychczasowych wydatków na budowę wynosi 
259.000 zł z czego otrzymano od Skarbu Państwa 105.400 zł za-
siłku i 98.000 pożyczki oraz wydatkowano 54.500 zł s sum sa-
morządowych.
Dzięki tak wydatnej pomocy rządowej został wzniesiony wzo-
rowy gmach tak pod względem higienicznym, jako też i este-
tycznym. 
Budową zajmował się Komitet z przewodniczącym burmi-
strzem p. D. Korsakiem. Nadzór techniczny powierzony był in-
żynierowi p. J. Radziewanowskiemu. Przy dozorowaniu nad 
przewożeniem materjałów i różnymi robotami zajęty był z ra-
mienia Komitetu ławnik Magistratu p. Fr. Kozłowski.
Trzeba przyznać, że Komitet Budowy Szkoły miał dużo pracy  
i wywiązał się z zadania dobrze, pracując bezinteresownie. 
Członkami Komitetu, p.p. Burmistrz D. korsak, Inż. J. Radzie-
wanowski, ks. Wł. Augustynowicz, Fr. Markowski, Wł. Pusz-
karski i A. Zaniewicz oraz St. Paluszkiewicz, który wskutek 
wykonywania robót murarskich był zawieszony w czynno-
ściach jako członek, będą mieli to wewnętrzne zadowolenie,  
że swoją bezinteresowną pracą przyczynili się do rozwoju dro-
giej sercu naszemu oświaty (…).
Po nabożeństwie udano się do gmachu szkolnego przy dźwię-
kach orkiestry (…)
Po przemówieniach zaproszeni goście zasiedli do zastawio-
nych w sali gimnastycznej stołów. Podczas obiadu p. Starosta 
wzniósł zdrowie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, a orkiestra 
odegrała hymn narodowy. 

Wieczorem tegoż dnia w sali gimnastycznej odbyła się zabawa 
taneczna przy dźwiękach orkiestry smyczkowej 34 p.p., która 
przeciągnęła się do godziny 4-ej rano. Dochód z tej zabawy 
przeznaczono na rzecz Ligi Obrony Powietrznej Państwa.
Depesze nadesłali: wicewojewoda lubelski p. Bryła i naczelnik 
wydziału samorządowego w województwie, p. Szajnowski, 
oraz p. Strzałkowski.
Oprócz wzniesionego już gmachu, przeznaczonego do nauki 
pozostaje do wybudowania budynek na mieszkania dla na-
uczycieli. Przy dobrych chęciach Rady Miejskiej i nie mniejszej 
niż dotychczas energii Zarządu Miejskiego mamy nadzieję,  
że w najbliższej przyszłości w 1926-7 roku cała robota będzie 
ukończona i nauczycielstwo zyska piękne mieszkania. Tam, 
gdzie zaborcy mieli budować więzienie, jak słusznie nadmieni-
li J. E. ks. Biskup, stanął wspaniały gmach szkolny.
Gmach zostaje oddany do użytku Zarządowi Szkoły i Nauczy-
cielstwa. Przez postawienie gmachu obowiązek względem 
oświaty nie został jeszcze wypełniony, lecza praca dalsza nale-
ży do Władz Szkolnych i Nauczycielstwa. Dotychczasowe nie-
odpowiednie lokale szkolne utrudniały w dużym stopniu na-
ukę i musieliśmy mieć dużo wyrozumienia dla nauczycieli, 
gdyż nauczyciel nie miał ani przyzwoitego mieszkania dla sie-
bie, ani odpowiedniego lokalu na klasę szkolną. Z chwilą zaś 
otrzymania do użytku nowego gmachu, w którym może się 
uczyć 700 dzieci, tak kierownictwu szkoły jak i nauczycielstwu 
łatwiej będzie i przy mniejszych wysiłkach naukę poprowadzić 
tak, iżby dziatwa, to przyszłe społeczeństwo polskie, pozyskała 
wiadomości, jak należy uczciwie żyć, dbać o dobro i potęgę  
kraju. Spodziewamy się, że nauczycielstwo polskie, świadome 
tego, że od niego w dużym stopniu zależy urobienie duszy 
dziecka i skierowanie jego myśli w pewnym kierunku nie  
zawiedzie naszej nadziei i spełni swój obowiązek względem 
społeczeństwa. Nagrodą za trudy nauczyciela może być tylko 
to, jeżeli młodzież którą uczyli wyrośnie na dobrych oby wa teli 
kraju.

Iks.

rozPoczęcie nauki w nowyM budynku
W dniu 28 i 29 października b.r. rozpoczęła się normalnie na-
uka dzieci szkoły powszechnej w nowym gmachu. Jest to na-
prawdę ogromny i ładny gmach, mieszczący 14 klas zwykłych, 
salę rysunkową, salę robót ręcznych, salę biologiczną i salę gim-
nastyczną. Takich budynków szkolnych niewiele jest w Polsce. 
Szkoda bardzo, że nie wszystkie dzieci będą mogły uczyć się 
rano z powodu niedostatecznej ilości klas. Z przeniesienia naj-
bardziej będą zadowolone dzieci oraz wychowawcy. 
„Szczęść Boże” w pracy nowej szkole. 

Wybór i opracowanie tekstu: Stowarzyszenie Miłośników Historii 
Międzyrzeca Podlaskiego

90 lat temu „głos międzyrzecki” pisał…
W zeszłym roku minęła 90. rocznica powstania szkoły powszechnej w Międzyrzecu Podlaskim. To ważne dla ówczesnych mieszkańców wyda-
rzenie obszernie opisano w „Głosie Międzyrzeckim”. W przytoczonych fragmentach zachowaliśmy oryginalną pisownię.
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4 października 2016 r. (wtorek) na terenie całego miasta zostanie przeprowadzona dodatkowa zbiórka 
popiołu. w tym dniu odbędzie się także zbiórka odpadów segregowanych (makulatura, tworzywa 
sztuczne, opakowania wielomatriałowe, drobne metale i szkło) w i rejonie miasta. Przypominamy  
o obowiązku wystawiania worków z odpadami w miejsce ogólnodostępne przed bramę posesji  
w dniu zbiórki przed godziną 7:00.

Lokalnie

Papier na tysiąc sposobów
Międzyrzecki Klub Miłośników Robótek Ręcznych serdecznie zaprasza 
wszystkich zainteresowanych na wystawę swoich prac. Ekspozycja serwe-
tek i motyli w formie wycinanek, a także flakonów i kwiatów z papieru jest  
dostępna dla zwiedzających w każdy poniedziałek (oprócz świąt) w godzi-
nach 15:30-17:30 w sali klubowej przy ul. Piłsudskiego 6.  Prace będzie 
można podziwiać aż do 15 października. Zapraszamy.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI,  
NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY Z TERENU MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI  

– zabudowa jednorodzinna WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ 2016 r.
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Październik 5 i 19 4 i 18 13 i 27 4

Listopad 2 i 16 4 (za 01.11.2016 r.) i 15 10 i 24 3
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HarMonoGraM odbioru odPadÓw koMunaLnycH z nierucHoMości,  
na kTÓrycH zaMieSzkuJĄ MieSzkaŃcy z Terenu MiaSTa Międzyrzec PodLaSki  

– zabudowa Jednorodzinna wrzeSieŃ-GrudzieŃ 2016 r.
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mamy nowoczesny  
pawilon sportowy
W niedzielę 18 września odbyło się otwarcie obiektu sportowego na sta-
dionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Międzyrzecu Podlaskim. 
Inwestycję, która kosztowała 1,3 mln zł współfinansowało Ministerstwo 
Sportu i Turystyki.

Uroczystość rozpoczął mecz piłki nożnej klasy okręgowej. Na murawie sta-
dionu Huragan zmierzył się z Gromem Kąkolewnica. W przerwie meczu 
burmistrz Zbigniew Kot wspólnie ze Stanisławem Lesiukiem, dyrektorem 
firmy Wipasz wręczyli Leszkowi Petruczenko, prezesowi KS MOSiR Hura-
gan Międzyrzec Podlaski, umowę sponsorską. To właśnie dzięki zabiegom 
włodarza, międzyrzecki klub otrzymał znaczne wsparcie finansowe na roz-
wój piłki nożnej. Tytuł Honorowego Prezesa KS MOSiR Huragan otrzymał 

za zaangażowanie i promocję klubu poseł Stanisław Żmijan, a tytuł Hono-
rowego Członka KS MOSiR Huragan przyznano Jerzemu Homziukowi  
za reprezentowanie klubu podczas igrzysk olimpijskich w Monachium  
w 1972 r. – Życzę zawodnikom i trenerom osiągnięć i sukcesów, dołożę 
wszelkich starań, aby sponsorzy byli coraz bardziej hojni. Mam nadzieję, 
że za rok nasi piłkarze awansują do czwartej ligi – podsumował swoje wy-
stąpienie Zbigniew Kot. 
Obiekt poświęcił ks. dziekan Józef Brzozowski, przecięcia wstęgi dokonali: 
Stanisław Żmijan, Zbigniew Kot, Robert Matejek, Zbigniew Bartnik – pre-
zes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, Eugeniusz Izdebski – prezes Budo-
mexu oraz Jolanta Modrzewska, przedstawiciel rodziny Bronisława Saczu-
ka – patrona stadionu. 
Budowa pawilonu sportowego trwała rok. W nowym budynku powstały 
cztery przestronne szatnie z zapleczem sanitarno-higienicznym dla spor-
towców, pomieszczenie dla trenerów i sędziów, magazyny, sala konferen-
cyjna, a także toalety dla kibiców.

Symboliczne przecięcie wstęgi

Stanisław Żmijan otrzymał tytuł Honorowego Prezesa 
KS MOSiR Huragan

Huragan w starciu z Gromem Kąkolewnica

W uroczystości wzięli też udział mieszkańcy miasta

Burmistrz Kot życzył trenerom i zawodnikom sukcesów

Trybuny na stadionie były pełne 


