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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

Międzyrzec Liderem  
Rozwoju Regionalnego 
Międzyrzec Podlaski otrzymał tytuł Lider Rozwoju Regionalnego 
2016 za sukcesy w pozyskiwaniu inwestorów oraz wkład w rozwój 
przedsiębiorczości i inwestycyjny miasta. Burmistrz Zbigniew Kot 
odebrał wyróżnienie podczas Polskiego Kongresu Przedsiębiorczo-
ści, który odbył się w dniach 27-28 października w Lublinie.
Kongres zgromadził kilkuset przedstawicieli świata biznesu, polityki, nauki 
oraz administracji publicznej z całego kraju. Jego ideą było stworzenie forum 
wymiany myśli i poglądów dla polskich przedsiębiorców, naukowców i polity
ków, którzy mieli okazję wymienić się swoimi doświadczeniami oraz spotkać 
potencjalnych partnerów biznesowych. Zwieńczeniem forum była uroczysta 
gala, podczas której najprężniejsze polskie firmy, instytucje i samorządy uho

norowane zostały przez Polską Agencję Przedsiębiorczości. Międzyrzec Podla
ski został nagrodzony za działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.  
Burmistrz Kot wziął także udział w konferencji pt. Instrumenty finansowe ro
zwoju miast do 2020 r., podczas której wystąpił jako prelegent. 
Nagroda jest docenieniem aktywności władz Międzyrzeca Podlaskiego w za
kresie pozyskiwania nowych inwestorów. W tym roku firma dr Gerard prze
niosła swoją siedzibę administracyjną do Międzyrzeca Podlaskiego, z kolei 
Vito Polska, producent okien i drzwi szykuje się do budowy hali w strefie no
woczesnych usług i produkcji. W ostatnim czasie sprzedano tu dwie kolejne 
działki, na których powstaną kolejne inwestycje. To nie wszystko, przy ul. Ra
dzyńskiej powstanie baza transportowa. Co sprawia, że Międzyrzec jest tak 
atrakcyjny dla inwestorów? Oferujemy im tereny w pełni uzbrojone, stosuje
my też ulgi w podatku od nieruchomości, co więcej, każdym inwestorem za
jmujemy się indywidualnie, prowadzimy negocjacje w przypadku dostaw 
energii, gazu i ciepła – podkreśla burmistrz Zbigniew Kot.

Kolejny honorowy obywatel miasta
Międzyrzeccy radni podjęli uchwałę o nadaniu honorowego obywatelstwa 
Kazimierzowi Kubiszynowi, znanemu lekarzowi, społecznikowi i artyście.  
O to wyróżnienie wnioskował burmistrz Zbigniew Kot. Kazimierz Kubiszyn 
urodził się w 1933 roku w Jarczowie, a od 1967 roku związany jest z Mię
dzyrzecem Po dlaskim. Przez 41 lat był lekarzem (w tym 13 lat pracował na 
stanowisku dyrektora ZOZ) piastując jednocześnie wiele ważnych funkcji  

i stanowisk. Aktywnie działał w Towarzystwie Przyjaciół Nauk, był też człon
kiem prezydium Zarządu Wojewódzkiego PCK w Białej Podlaskiej. Osiągnął 
też wiele sukcesów w dziedzinie malarstwa. Ma w swoim dorobku ponad 
1500 obrazów. Jego prace posiadają koneserzy z całej Polski i zagranicy.  
Aktualnie pisze fraszki i wiersze. Za swoją pracę zawodową i artystyczną 
otrzymał wiele odznaczeń m.in.: Srebrny i Zloty Krzyż Zasługi, odznakę re
sortową Za wzorową pracę w służbie, czy odznakę Zasłużony Działacz Kultu
ry. Należy też do grona Zasłużonych dla Międzyrzeca Podlaskiego.

Burmistrz Zbigniew Kot podczas październikowego kongresu

3 i 4.12 godz. 19:00 – „NIEBIAŃSKIE ŻONY ŁĄKOWYCH MARYJCZYKÓW”  reż. Aleksiej Fiedorczenko, dramat, Rosja 2012
4.12 godz. 17:00 – „RATUJMY MIKOŁAJA!”  reż. Aaron Seelman, Leon Joosen, animowany, Wielka Brytania 2013

10 i 11.12 godz. 19:00 – „LETNIE PRZESILENIE”  reż. Michał Rogalski, dramat, Polska 2014
11.12 godz. 17:00 – „KRÓLOWA ŚNIEGU ”  reż. Maksim Swiesznikow, Wladlen Barbe, animowany/przygodowy, Rosja 2012

17 i 18.12 godz. 19:00 – „SELMA”  reż. Ava DuVernay, polityczny, USA/Wielka Brytania 2014
18.12 godz. 17:00 – „KRÓLOWA ŚNIEGU 2”  reż. Alexey Tsitsilin, animowany/przygodowy, Rosja 2014

REPERTUAR KinA zA RogiEM ● gRUDziEŃ 2016
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Parkowanie na placu  
Jana Pawła ii już płatne
Opłaty pobierane są tylko w dni robocze (poniedziałek-piątek)  
w godz. 8.00-16.00. W dni świąteczne (ustawowo wolne od pracy) 
postój jest bezpłatny. 
Za najkrótszy (24 minutowy) czas postoju trzeba uiścić opłatę w wysoko
ści 40 groszy. Stawka za pierwszą godzinę postoju wynosi 1,00 zł, za dru
gą – 1,20 zł, za trzecią – 1,40 zł. Czwarta i każda następna kosztuje 1,00 
zł. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do czasu postoju. Przykładowo  
za 1,5 godziny parkowania należy zapłacić 1,60 zł (1,00 zł za pierwszą 
godzinę i 60 gr czyli połowę stawki za drugą godzinę). Chętni za 200 zł 
mogą wykupić miesięczną opłatę abonamentową. Należy pamiętać,  
że automaty nie wydają reszty.
Parkomaty są zamontowane w trzech dostępnych miejscach: przy sklepach 
Witaminka, Oleńka oraz obok telebimu. Ich obsługa nie jest skomplikowa
na, ponadto na każdym urządzeniu znajduje się instrukcja. Należności 
parkingowe trzeba uiszczać z góry, a dowód wpłaty włożyć za przednią 

szybę auta. Brak biletu parkingowego będzie skutkował dodatkową opła
tą w wysokości 50 zł. 
Nas początku grudnia ruszy płatna strefa przy ul. Staromiejskiej.

Parkomaty na placu Jana Pawła II są proste w obsłudze

Remonty  
na miejskich ulicach
Trwa przebudowa chodników przy ulicach Przechodnia i Strzelecka. Nie
bawem położona tu zostanie nowa nawierzchnia z kostki brukowej. 
Łączny koszt inwestycji to 99 000 zł. Wykonuje ją Przedsiębiorstwo Ro
bót Inżynieryjnych i Drogowych Drogbud z Łukowa. Zakończył się także 
remont ulicy w osiedlu przy ul. Warszawskiej. Wykonano tu nową na
wierzchnię drogi dojazdowej do ulicy Kościelnej, a także nowy chodnik. 
Dzięki temu piesi mogą wreszcie poruszać się bezpiecznie. Inwestycja 
kosztowała 110 000 zł.

Bezpłatne czipowanie psów

Mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego mogę elektronicznie znako-

wać swoje psy. Wystarczy w sekretariacie urzędu złożyć wniosek  

o wydanie skierowania na zabieg czipowania. 

Właściciele czworonogów muszą być zameldowani na terenie miasta. 

Zabieg wykona lekarz weterynarii wskazany w skierowaniu. Wnioski 

będą realizowane wg kolejności wpływu do wysokości funduszy zabez

pieczonych w budżecie miasta. Szczegółowe informacje oraz formularze 

wniosków można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

urzędu (ul. Pocztowa 8, pokój nr 13, tel. 83 372 62 39) oraz na stronie 

internetowej www.miedzyrzec.pl w zakładce Ochrona Środowiska.

Akcja realizowana jest w ramach Programu opieki nad zwierzętami bez

domnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta 

Międzyrzec Podlaski w 2016 roku.

Spotkanie z Krzysztofem Deszczyńskim
Międzyrzec Podlaski przyłączył się do projektu realizowanego przez 
firmę Vito, która w przyszłym roku rozpocznie w mieście swoją in-
westycję. Vito ExTrEAMto cykl spotkań podróżniczych, które od po-
nad roku odbywają się w Siedlcach i Łosicach. 
Organizatorzy zapraszają na nie ludzi otwartych, mających marzenia,  
żyjących z pasją. 28 października takie spotkanie odbyło się w Międzyrze
cu Podlaskim. Gościem był ultramaratończyk i podróżnik – Łukasz  
Zdanowski. Siedlczanin opowiadał o starcie w Baikal Ice Maraton 2016, 
podczas którego przebiegł w niezwykle wymagających warunkach 42 km 
po zamarzniętej tafli jeziora Bajkał i zdobył II miejsce.
Kolejne spotkanie z cyklu odbędzie się w piątek 25 listopada o godz. 
18.00 w holu kina „Sława”. Tym razem gościem będzie Krzysztof  
Deszczyński, aktor, fotograf, scenarzysta, reżyser i podróżnik. Autor m.in.  
„Kolorów Deszcza – Birma”, albumu z fenomenalnymi zdjęciami i felieto
nami z czterech podróży po Birmie.

Remont chodnika przy ul. Strzeleckiej
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Uczestnicy II Rodzinnego Biegu Niepodległości

Symbolicznym biegiem i wspólnym śpiewem pieśni patriotycz-
nych uczczono w Międzyrzecu Podlaskim 98 rocznicę odzyskania 
niepodległości. 
Po mszy w kościele pw. św. Józefa uczestnicy w asyście orkiestry i Konnej 
Straży Ochrony Przyrody i Tradycji przemaszerowali przed pomnik Bohate
rów Miasta, gdzie władze Międzyrzeca Podlaskiego i poszczególne dele
gacje oddały hołd poległym za Ojczyznę. Była to także okazja do wręcze
nia nagrody burmistrza miasta Orlik 2016. W tym roku statuetki za wkład 
włożony w rozwój lokalnej przedsiębiorczości przyznano firmom: dr Ge
rard i Wipasz. Dalsze uroczystości odbyły się na cmentarzu parafialnym 
przy zbiorowej mogile z 1918 roku, tam został odczytany apel poległych. 

Po raz drugi już odbył się Rodzinny Bieg Niepodległości pod Honorowym 
Patronatem Burmistrza Międzyrzeca Podlaskiego, wystartowało w nim 21 
rodzin. Zawodnicy pokonali blisko dwukilometrową trasę. Pierwsza na 
metę dotarła rodzina Brodawków: Wiesław, Bartek i Patryk, druga była 
drużyna w składzie: Sylwester, Michał i Mikołaj Męczyńscy. Trzecie miejsce 
zajęli: Urszula, Wojtek i Michał Kuźmicz. Uczestnicy otrzymali pamiątko
we koszulki i upominki przygotowane przez księdza Józefa Brzozowskiego, 
proboszcza parafii pw. św. Mikołaja, a także Urząd Miasta. Uroczystości 
zakończyły się wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych w Szkole Mu
zycznej. Ten wyjątkowy wieczór przygotowała Konna Straż Ochrony Przy
rody i Tradycji wspólnie z Nadleśnictwem Międzyrzec.

Święto niepodległości w Międzyrzecu

Delegacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Uroczystości przy mogile zbiorowej na cmentarzu

Ksiądz dziekan Józef Brzozowski przygotował konkurencje zręcznościowe Wieczór pieśni patriotycznej zakończył obchody święta niepodległości
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Wyróżnieni za szczególne  
osiągnięcia dydaktyczne
13 października w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Międzyrze-
cu Podlaskim odbyły się Miejskie Obchody Dnia Edukacji Narodo-
wej. Podczas uroczystości burmistrz Zbigniew Kot uhonorował eme-
rytowanych nauczycieli tytułem „Pochodnia Oświaty”, zaś czynni 
zawodowo otrzymali nagrody finansowe.

Burmistrz pogratulował nauczycielom, którzy otrzymali odznaczenia pań
stwowe „Medal za Długoletnią Służbę”. W tym gronie znaleźli się: Małgo
rzata Rumowska i Izabela Włodarczyk (złoty), Bożena Syryjczyk (srebrny) 

oraz Cezary Woch (brązowy). W tym roku honorowe wyróżnienie „Pochod
nia Oświaty”, za mądrość i wiedzę przekazaną pokoleniom otrzymali: Wal
demar Buchta, Feliksa Gałecka, Danuta Mironiuk, Kazimiera Romańska, 
Krystyna Ryjoch oraz Zdzisława Zaniewicz. Nagrody finansowe burmistrza 
Zbigniewa Kota za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznowycho
wawczej otrzymało dziewięciu pedagogów: Hanna Brodawka, Dorota Ka
płan, Renata Karwowska, Elżbieta Kiereczyńska, Mirosław Kot, Grzegorz 
Kowalczyk, Bogumiła Panasiuk, Aldona Płudowska oraz Barbara Stołyhwo, 
dodatkowo 100 nauczycieli międzyrzeckich szkół otrzymało nagrody dy
rektorów. Na koniec uroczystości uczniowie z ZPO nr 2 zaprezentowali pro
gram artystyczny a burmistrz Zbigniew Kot w ramach podziękowań dzie
ciom wręczył im kosz słodkości.

Nagrodę burmistrza otrzymało dziewięciu nauczycieli

Młodzież zaprezentowała rozmaite formy artystyczne

Burmistrz uhonorował Pochodniami Oświaty emerytowanych nauczycieli

Mają wiedzę o niezłomnych
9 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbył się II Kon-
kurs Historyczny „Żołnierze Wyklęci” pod patronatem Burmistrza 
Miasta Międzyrzec Podlaski Zbigniewa Kota.

Przedsięwzięcie zorganizowane przez Zespół Placówek Oświatowych nr 2 
zgromadziło 15 młodych pasjonatów historii. Uczniowie międzyrzeckich 
gimnazjów rywalizowali w teście wiedzy przygotowanym przez Bogusła
wa Torbicza – historyka z ZPO nr 2. Największą wiedzą wykazała się 
Marta Tchórzewska (ZPO nr 3) drugie miejsce zajął Marceli Matejek 
(ZPO nr 1) zaś trzecie miejsce wywalczyła Julia Juchimiuk (ZPO nr 3).  
Nagrodzono również autorów najciekawszych prezentacji multimedial
nych związanych z tematyką Żołnierzy Wyklętych: Karola Korolczuka oraz 
Jakuba Kiryluka z ZPO nr 2. Najlepsi otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe.

Przegląd wyjątkowych talentów
Młodzież z ośrodków szkolno-wychowawczych zaprezentowała swo-
je talenty na VII Międzyszkolnym Przeglądzie Twórczości Artystycz-
nej „Spotkajmy się”. Impreza odbyła się 20 października w sali wi-
dowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury.
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych z SOSW w Międzyrze
cu, a także z Białej Podlaskiej, Łosic, Zalutynia, Kębła, Firleja i Włodawy 
przygotowali własne programy artystyczne, które z powodzeniem zapre
zentowali widowni. Był taniec, śpiew, gra aktorska a przede wszystkim 
dużo radości i pozytywnej energii. Publiczność każdorazowo nagradzała 
młodych artystów gromkimi brawami. Po występach dzieci swój krótki 
koncert dał zespół Luz Band z Radzynia Podlaskiego, czym porwał zebra
nych do tańca. Na zakończenie wszyscy uczestnicy za swoje występy 
otrzymali nagrody. Organizatorem był Specjalny Ośrodek SzkolnoWycho
wawczy w Międzyrzecu Podlaskim.

Laureaci konkursu historycznego
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Ludzie

Wspomnienie  
o Andrzeju Kopiczyńskim
Szczupły, elegancki, z uśmiechem na ustach. Razem z Anną Seniuk 
stworzył wspaniałe małżeństwo w kultowym serialu „40-latek”.  
I chyba dlatego bardziej zapamiętaliśmy go jako Stefana Karwow-
skiego, a nie jako Andrzeja Kopiczyńskiego. Aktor pochodzący  
z Międzyrzeca Podlaskiego zmarł w wieku 82 lat w Warszawie.

Zupki międzyrzeckiej sąsiadki
Z trojga dzieci państwa Kopiczyńskich tylko najmłodszy Andrzej urodził 
się (15 kwietnia 1934 r.) w Międzyrzecu Podlaskim. Kilkuletni pobyt  
w tym mieście był jednak bardzo krótki i wynikał z charakteru pracy ojca 
Konstantego. Jako pocztowca kierowano go w różne miejsca Polski. Tak 
trafił przed wojną do Międzyrzeca, z którego następnie oddelegowano go 
do Augustowa.
– W pamięci utkwiły mi tylko wizyty u sąsiadki, która blisko trzyletniego 
brzdąca karmiła zupką. Przypominam sobie też, jak mama później wspomi
nała, że wolała robić zakupy u stanowiących w Międzyrzecu większość Ży
dów, bo byli bardziej szarmanccy wobec kobiet. Wiem też, że przyjaźniliśmy 
się z rodziną pracującego razem z moim ojcem pana Bojko, którego żona 
była nauczycielką. Oboje mówili bardzo śpiewnie, tak więc sądzę, że pocho
dzili ze wschodnich rubieży przedwojennej Polski – wspominał Kopiczyński.

Żyli w biedzie
Podczas wojny Kopiczyńscy mieli dużo szczęścia. Do domu, w którym 
mieszkali, przez sufit wpadła bomba, lecz nie wybuchła. Niestety, niedłu
go po kapitulacji niemieckiego okupanta po Konstantego przyszli funkcjo
nariusze Urzędu Bezpieczeństwa. Wprawdzie starszy syn Leszek próbował 
go ostrzec, ale nie udało się i senior rodziny został aresztowany. Zrozpa
czona żona Helena rozpoczęła poszukiwania, ale wszędzie odsyłano ją  
z kwitkiem. Na szczęście, ojcu przyszłego aktora udało się uciec. Lasami 
przedostał się do Białegostoku, skąd dojechał do Warszawy, do mieszka
jącego przy ul. Wilczej brata. Ukrywał się tam przez jakiś czas w piwnicy, 
paląc w piecach posiadanej przez niego pralni. Następnie pojechał na Zie
mie Odzyskane. We Wrocławiu bowiem przebywała już jego żyjąca w bie
dzie żona z dziećmi. Najpierw pracował w szpitalu zakaźnym, następnie  
w zakładach zbożowych.
W ich sąsiedztwie młody Andrzej uczył się w technikum elektrycznym. Na 
parterze budynku szkoły znajdowała się kawiarnia, która odegrała w jego 
życiu dużą rolę.

Ojciec na scenie
– Kiedyś, wracając ze szkoły, przez uchyloną kotarę w oknie dostrzegłem,  
że na scenie kawiarni występuje mój ojciec. Postanowiłem poczekać  
aż wyjdzie na zewnątrz. Wówczas wyjawił mi w tajemnicy, że w sztuce,  
w której go zobaczyłem, jest reżyserem, scenografem i aktorem. Poprosił 
też, bym nic o tym w domu nie mówił. Na mnie podziałało to jednak jak 
magnes. Bardzo podobali mi się dobrze ubrani aktorzy, którzy siedzieli so
bie beztrosko w kawiarni i popijali kawę. A że w domu panowała bieda, po
stanowiłem – ja też będę aktorem – opowiadał pan Andrzej. Wykształce
nie zdobył na Wydziale Aktorskim łódzkiej PWST, którą ukończył w 1958.
Zadebiutował na ekranie w 1957 w filmie Jerzego Kawalerowicza „Praw
dziwy koniec wielkiej wojny”. W latach 19581960 występował w Teatrze 
im. Stefana Jaracza w Olsztynie. W latach 19601961 był aktorem Teatru 
Współczesnego w Bydgoszczy, 19611962 Teatru Dramatycznego, 1962
1963 Teatru Bałtyckiego w Koszalinie, a od 1963 do 1970 Teatru Drama

tycznego w Szczecinie. Od 
1970 aktor występował na 
scenach teatrów warsza

wskich.

Czterdziestolatek
Do serialu trafił dzięki Jerze
mu Gruzie, który w telewizji 
reżyserował „Wizytę starszej 
pani”. Kopiczyński grał  
w spektaklu rolę trzech mę
żów głównej bohaterki. Zro
bił to na tyle dobrze, że za
proponowano mu udział  
w castingu do telewizyjnego 
serialu „40latek”. Poszedł 
bez przekonania, ponieważ 
w pierwszych latach pobytu 
w stolicy w zasadzie nic mu 
się nie układało. W castingu 
uczestniczyło wielu znanych aktorów. Gruza wybrał Kopiczyńskiego, po 
czym zapytał: „Kto mógłby zagrać rolę twojej żony?”. Ten zaproponował 
Annę Seniuk. Tak powstała para, o której przez wiele następnych lat mówi
ło się, że jest małżeństwem. Fałszywą informację podtrzymał serial „40
latek dwadzieścia lat później”. Filmowy wizerunek Stefana Karwowskiego to 
autorski pomysł Kopiczyńskiego: – Powiedziałem Gruzie, że im będę poważ
niej wypowiadał swoje kwestie, bo będzie to bardziej śmieszne. Nie chcia
łem grać komedii w komedii. Jurek przyznał mi rację i wypaliło – mówił.
Serial połączył dziesiątki znakomitych polskich aktorów i charakteryzował 
się niebywale trafną obsadą. Na planie serialu wielokrotnie dochodziło do 
spotkania trzech podlaskich aktorów, czyli Kopiczyńskiego, Romana Kło-
sowskiego i Wacława Kowalskiego. 

W latach 80tych aktor wystąpił m.in. w filmach „Znachor” i „Miłość  
ci wszystko wybaczy”. W 1999 r. pojawił się w obsadzie filmu „Ogniem  
i mieczem” Jerzego Hoffmana, wcielając się w postać pułkownika Zaćwili
chowskiego. Ostatnie filmowe role zagrał w komedii „To nie tak jak  
myślisz, kotku” (2008) oraz „1920 Bitwa Warszawska” (2011).
W 2014 r. u aktora zdiagnozowano chorobę Alzheimera. Zmarł 13 paź
dziernika 2016 roku.

W ostatnim pożegnaniu znakomitego aktora uczestniczyły władze 
Międzyrzeca Podlaskiego (foto archiwum UM w Międzyrzecu Podlaskim)

Na podstawie artykułu Romana Laszuka – „Słowo Podlasia”, grudzień 2010 r

Andrzej Kopiczyński w 2010 roku podczas 
rozmowy z dziennikarzem „Słowa Podlasia”
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Delegaci miast partnerskich  
w Międzyrzecu
W dniach 20-21 października Międzyrzec gościł przedstawicieli 
miast partnerskich. Delegaci z Kamienia Koszyrskiego (Ukraina)  
i Kobrynia (Białoruś) spotkali się z władzami miasta, by porozma-
wiać o możliwościach aplikowania o dotacje w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina.

Do Międzyrzeca przyjechał między innymi zastępca mera Kobrynia  

– Walenty Trubczyk wraz ze swoimi współpracownikami oraz mer Kamie

nia Koszyrskiego – Wasyl Bondar w towarzystwie trzech osób. Po spotka

niu roboczym z burmistrzem Zbigniewem Kotem i pracownikami urzędu, 

goście zwiedzili Szkołę Muzyczną I stopnia, gdzie wysłuchali koncertu  

w wykonaniu uczniów. Następnego dnia przyglądali się procesowi pro

dukcji ciastek i wyrobów czekoladowych w firmie dr Gerard, odwiedzili też 

niedawno wybudowany pawilon sportowy na stadionie miejskim. Wszyst

kie miasta obecnie pracują nad projektami, które w niedalekiej przyszło

ści chciałyby wspólnie zrealizować.

Lokalnie

Spotkanie w gabinecie burmistrza

Wszyscy zwycięzcy otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy

Wizyta delegacji w Szkole Muzycznej

oddali hołd ofiarom Katynia
16 września w Międzyrzecu Podlaskim odbyły się uroczystości upa-
miętniające 77. rocznicę napaści Rosji sowieckiej na Polskę i 76. 
rocznicę zbrodni Katyńskiej.

Obchody rozpoczęły się od mszy świętej w kościele św. Mikołaja, po któ
rej zebrani udali się na Aleję Katyńską. Tam głos zabrał wiceprezes Towa
rzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu dr Szczepan Kalinowski, który 
przybliżył zebranym wydarzenia sprzed 77 lat. Po odczytaniu Apelu po
ległych młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej 
w Międzyrzecu Podlaskim zaprezentowała tematyczny montaż słowno
muzyczny. W uroczystości uczestniczyli: zastępca burmistrza Grzegorz  
Łubik, nadleśniczy Nadleśnictwa Międzyrzec Leszek Michalec, a także 
przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim 
oraz uczniowie i nauczyciele z okolicznych szkół.

Pamięć o Żołnierzach Wyklętych
Tegoroczny konkurs „MiędzyrzecHistoriaDzień Dzisiejszy”, organizowany 
przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim, jak zwykle 
cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży z Międzyrzeca i oko
lic. Tematyka XIX edycji konkursu dotyczyła „Żołnierzy Wyklętych”. Finał 
miejskogminny odbył się 15 listopada w pałacu Potockich, gdzie młodzież 
rywalizowała w teście wiedzy. W kategorii szkół podstawowych najwięcej 
punktów zdobył Łukasz Stefaniuk z SP nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim,  dru
ga była Daria Suśniak z SP w Tuliłowie, zaś trzecie miejsce wywalczyła Ola 
Kurowska z SP w Misiach. W kategorii gimnazjum młodzież z ZPO nr 3  
w Międzyrzecu nie miała sobie równych, zdobywając całe podium. Najlep
sza okazała się Dominika Suśniak, zaraz po niej była Martyna Kaczor, a na 
najniższym stopniu podium stanęła Julia Juchimiuk. Wśród 10 uczniów 
międzyrzeckich szkół ponadgimnazjalnych, którzy przystąpili do konkursu 
zwyciężyła Angelika Wnukowicz z Zespołu Szkół Ekonomicznych, drugie 
miejsce przypadło równocześnie Marcinowi Bełkotowi z ZSE oraz Darii 
Kusznieruk z Liceum Ogólnokształcącego, a trzecie Damianowi Korólczyko
wi z LO.Młodzież zapaliła 12 zniczy przy dębach pamięci, upamiętniających mieszkańców 

ziemi międzyrzeckiej zamordowanych w Katyniu, Twerze i Charkowie
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Jubilatom gratulował burmistrz Kot

Razem od 50 lat
22 małżeństwa z terenu miasta i gminy Międzyrzec Podlaski święto-
wały jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość odbyła 
się 15 września w restauracji Hesperus.

Podczas niej burmistrz Zbigniew Kot oraz wójt Krzysztof Adamowicz wrę
czyli zebranym parom Medale za długoletnie pożycie małżeńskie, a panie 
dodatkowo otrzymały róże. Podczas swoich wystąpień włodarze gratulo

wali pięknego jubileuszu i wytrwałości, życząc jednocześnie wiele zdro
wia. Gościom czas umilał występ uczniów ze Szkoły Muzycznej w Między
rzecu Podlaskim, a także zespołu Harmonijkowe Echo.
Wśród świętujących par byli Genowefa i Wojciech Czerwińscy. Pani Geno
wefa w latach 19821990 była kierownikiem USC w Międzyrzecu Podla
skim. Cywilnego ślubu udzieliła również burmistrzowi Kotowi i jego mał
żonce, wiele też razy uczestniczyła w Złotych Godach. Zapytana  
o tajemnicę udanego pożycia tak odpowiedziała: Trzeba wzajemnego sza
cunku i tolerancji, szczególnie w trudnych chwilach.

Pary z Międzyrzeca z 50-letnim stażem małżeńskim:
Wiesława i Henryk Zakrzewscy, Alina i Zenon Woroniczowie, Wacława i Kazimierz Wiśniccy, Helena i Stanisław Oksiejukowie, 
Wiesława i Jan Okrasa, Janina i Bronisław Maksymiukowie, Maria i Tadeusz Kuźmiukowie, Krystyna i Jan Karpiński, Zofia  
i Stanisław Kalinkowie, Zofia i Józef Harasimiukowie, Barbara i Roman Gargoła, Janina i Zdzisław Dołęgowie, Genowefa  
i Wojciech Czerwińscy, Marianna i Adam Chołodzińscy, Zofia i Jan Budzyńscy.

Odznaczone małżeństwa z gminy Międzyrzec Podlaski: 
Jan i Halina Boguccy, Urszula i Jan Jaszczukowie, Alicja i Jan Paskudscy, Genowefa i Stanisław Podgajni, Janin i Zdzisław  
Sulimowie, Anna i Bronisław Semeniukowie, Genowefa i Stanisław Siedlanowscy.

Występy uczniów Szkoły Muzycznej umiliły czas jubilatom

W ciągu ostatnich dziesięciu lat aż 234 małżeństwa z Międzyrzeca Podlaskiego świętowały Jubileusz Złotych  
Godów. Najwięcej, bo 27 par obchodziło 50. rocznicę ślubu w 2013 i 2015 r.
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Lokalnie

Wskoczyli po rowerową przygodę
Międzyrzec Podlaski zadebiutował na trasie Maratonów Kreso-
wych. Wyścigi MTB odbyły się 18 września. Ponad trzystu zawod-
ników rywalizowało na trudnej i wymagającej trasie, która zaczy-
nała się przy stoku narciarskim i wiodła przez leśne wertepy, 
malownicze łąki i brzegi Międzyrzeckich Jeziorek.

Nieźle spisali się zawodnicy z Międzyrzeca Podlaskiego. Wśród młodzi
ków na dystansie 31 km (półmaraton) piąty był Aleksander Tusz, po 
nim na metę dotarł Mikołaj Łukasik, natomiast Mateusz Gawryluk był 

9. W kategorii elita Artur Charczuk zdobył 5 miejsce, a Łukasz Ładny 

10. Dobrze wypadł także Maciek Faluszewski w kategorii junior młod

szy, a także w kategorii masters – Mariusz Ferens, natomiast w katego

rii elita plus – Adrian Żak. Maratony Kresowe odbywają się w atrakcyj

nych turystycznie miejscowościach. Trasy są wymagające i konstruowane 

w taki sposób, aby były atrakcyjne pod względem sportowym. Organiza

torzy starają się przy tym pokazać piękno przyrody i krajobrazu. Wspie

rał ich Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i międzyrzecka drużyna MTB, 

a w szczególności: Paweł Tusz, Łukszasz Ładny i Artur Charczuk.

W wyścigach wzięło udział ponad 300 uczestników Podczas wyścigów zawodnicy napawali się pięknem  
międzyrzeckiej przyrody

Co roku w marszu bierze udział młodzież z międzyrzeckich szkół

1. Jak najszybciej odezwij się do sztabu,  
    jeśli chcesz zbierać pieniądze (do 7 grudnia).

2. Będziesz potrzebować zdjęcia do identyfikatora
    (800x600 pikseli, JPG, wzoruj się na zdjęciu 
    legitymacyjnym).

3. Jeśli jesteś niepełnoletni – opiekun prawny musi 
    podpisać Twoje Oświadczenie Wolontariusza, 
    a jeśli nie masz 16 lat musisz także zgłosić dane 
    osoby, pod opieką której bęziesz w czasie zbiórki.

4. Wypatruj informacji na stronie sztabu:

https://www.facebook.com/wospmiedzyrzec 
www.kultura.miedzyrzec.pl 

tel. 83 371 39 65 email: wosp@miedzyrzec.pl 

Sztab nr 2411 w Miejskim Ośrodku Kultury  
ul. Warszawska 37 Międzyrzec Podlaski

25 15.01
2017
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Społeczeństwo

Pamięć o bohaterach  
nie zginie
16 listopada pod pałac Potockich licznie przybyli dorośli i mło-
dzież, aby upamiętnić 98 rocznicę Krwawych Dni Międzyrzeca.
Tragiczne wydarzenia, które miały miejsce na terenie miasta w 1918 
roku z pewnością nie zostaną zapomniane przez międzyrzecką mło
dzież, która ze sztandarami szkół przybyła,by uczcić pamięć poległych 

podczas zamieszek. Pod pałacem Potockich, w miejscu gdzie bronił się 
przed niemieckimi „huzarami śmierci” oddział POW na maszcie umiesz
czono flagę państwową i odśpiewano hymn. Zebrani obejrzeli krótką 
prezentację multimedialną i film, które przybliżyły sylwetki poległych  
i tragiczne wydarzenia sprzed 98 lat. Następnie w asyście Konnej Stra
ży Ochrony Przyrody i Tradycji poczty sztandarowe, młodzież z zapalony
mi pochodniami i zebrani mieszkańcy uroczyście przemaszerowali pod 
pomnik Bohaterów Miasta, gdzie odczytano apel poległych, a potem 
poszczególne delegacje złożyły kwiaty.

Apel poległych przy pomniku Bohaterów MiastaCo roku w marszu bierze udział młodzież z międzyrzeckich szkół

Młodzi poeci z Międzyrzeca  
z kolejnymi sukcesami

Już po raz dziesiąty uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych  nr 3  

w Międzyrzecu Podlaskim zostali laureatami Ogólnopolskiego Przeglądu 

Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży odbywającego się  w Bielsku

Białej „Lipa2016”. Finałowa gala odbyła się 21 października. W gronie 

wyróżnionych znalazły się uczennice szkoły podstawowej: Weronika Mysz

ka, Małgorzata Chodyka i Anna Siłka oraz gimnazjalistka Julia Włodar

czyk, uhonorowana w tym konkursie po raz trzeci. Teksty dziewcząt zosta

ły wybrane spośród ok. 2000 utworów z całej Polski i opublikowane  

w zbiorowej antologii.
Laureaci tegorocznej Lipy

Międzyrzeccy uczniowie  
w akcji z policją
Uczniowie z międzyrzeckich szkół, wspólnie z policją i Miejską Komisją 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wzięli udział w akcji profilak
tycznej, w której apelowali do kierowców o trzeźwość. Młodzież rozdała 
w sumie 375 ulotek informacyjnych, zaś policja kontrolowała prowadzą
cych auta wykorzystując nowoczesny sprzęt ALKO BLOW, który zakupio
no w ramach realizowanego przez miasto, policję i ościenne gminy pro
jektu Razem Bezpieczniej. Akcję zorganizowano 18 października  
w ramach kampanii „Przeciw pijanym kierowcom”.

Międzyrzeccy uczniowie z entuzjazmem włączyli się w akcję



12

Edukacja

Pasowane wielką kredką maluszki stały się prawdziwymi przedszkolakami
Małe biedroneczki z Samorządowego Przedszkola nr 2  
podczas ważnej uroczystości

Pierwsza uroczystość w nowo powstałym Przedszkolu Niepublicznym Akademia Uśmiechu

Wielka radość w Samorządowym Przedszkolu nr 3

Ślubowania  międzyrzeckich  przedszkolaków
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Światełko pamięci dla Wołynia

Około 1000 zniczy uzbierano w ramach akcji „Światełko Pamięci”, 
którą zainicjowało Stowarzyszenie Wołyński Rajd Motocyklowy. 

W akcję włączyło się OSP „Stołpno” wspólnie z radną Danutą Dudą,  
a także międzyrzeckie szkoły. Wolontariusze ze Stowarzyszenia zawieźli 
znicze na Ukrainę i zapalili je na mogiłach Polaków, także tych pomo
rdowanych w czasie tzw. rzezi wołyńskiej. Motocykliści odwiedzili  
Kisielin, Łuck, Kustycze, Równe i Turzystk, porządkowali nagrobki i przy
wiązywali na nich białoczerwone szarfy. Wyprawa motocyklistów  
miała na celu ocalić od zapomnienia zmarłych na kresach wschodnich 
Polaków.

Stuknęła im osiemnastka
Międzyrzecki oddział Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych  
15 października obchodził 18lecie działalności. Z tej okazji odbyło się spo
tkanie podsumowujące sezon lotowy. Puchar Krzysztofa Adamowicza  
– wójta gminy Międzyrzec Podlaski, za lot Karllino I (z 29 maja) otrzymali 
kolejno: Marian Chwedoruk, Tadeusz Semieniuk oraz Ryszard i Mateusz 
Stolarczyk. Burmistrz Międzyrzeca Zbigniew Kot ufundował puchary wła
ścicielom najlepszych gołębi z lotu Karlino II, który odbył się 12 czerwca. 
W czołówce znaleźli się Wojciech i Jerzy Wójcik (I i II miejsce) oraz Leszek 
Kurowski (III miejsce). Z kolei puchary posła Marcina Duszka za lot Karlino 
III z 2 lipca otrzymali: Tadeusz Semeniuk (I i II miejsce) i Henryk Sobota  
(III miejsce). Z okazji jubileuszu, burmistrz Kot przekazał Andrzejowi Korni
lukowi – prezesowi oddziału urządzenie wielofunkcyjne, które z pewnością 
ułatwi pasjonatom prowadzenie działalności.

Stowarzyszenie zadbało o to, aby na polskich cmentarzach na Ukrainie zapłonęły 
światełka pamięci. Na zdjęciu jego prezes Henryk Kozak z radną Danutą Dudą

Gospodarze miasta i gminy Międzyrzec gratulowali osiągnięć hodowcom gołębi

Mamy taką zdolną młodzież!
XXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Marii Ko-
nopnickiej jak zwykle przyciągnęła wielu młodych i zdolnych litera-
tów. Jurorzy ocenili ponad 150 utworów. Autorów tych najlepszych 
poznaliśmy 24 września. 
Wśród szkół podstawowych w kategorii poezja zwyciężyła Kinga Jani cka, 
drugie miejsce otrzymał Wiktor Kukawski, a trzecie Zuzanna Piwowar.  

Za opowiadania nagrodzono kolejno: Małgorzatę Chodykę i Mikołaja Pu
szkarskiego. W kategorii gimnazja (poezja) 1 miejsce zajęła Adrianna Pu
szkarska, zaś trzecie miejsce dzieliły ze sobą Dominika Suśniak i Alicja Ko
wal. Aleksandra Rocka zdobyła 1 miejsce za utwór prozatorski. Jurorzy 
nagrodzili opowiadania dwóch uczennic Liceum Ogólnokształcącego: Alek
sandrę Lachowską (1 miejsce) i Małgorzatę Szkutę (II miejsce). Trzecie 
miejsce za poezję otrzymał ich szkolny kolega Wiktor Lewandowski. Orga
nizatorem konkursu było Międzyrzeckie Stowarzyszenie Teatralne.

Kinga Janicka zwyciężyła w kategorii poezja szkół podstawowychPodczas uroczystej gali nagrodzono młodych twórców
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Historia

„Głos Międzyrzecki” nr 8, 1925 rok 

Nasz samorząd (fragment).

W Międzyrzecu pierwszy samorząd polski został zorganizo-
wany, przed wydaniem dekretów o powołaniu do życia sa-
morządu, w d. 12 listopada 1918 roku. Rada Miejska składała 
się wówczas z 12 członków z przewodniczącym K. Jasińskim. 
Na burmistrza powołano wówczas Wład. Zubika rolnika  
z Międzyrzeca. Od 1 lipca 1919 roku został powołany na bur-
mistrza Dyonizy Korsak, który jest na tym stanowisku do 
obecnej chwili. Pierwsza Rada Miejska musiała zorganizować 
policję, zająć się aprowizacją ludności pozatem nie mogła nic 
prawie dla uporządkowania miasta i zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców uczynić, roztoczyć opiekę nad chorymi dziećmi, 
sierotami i starcami. Fundusze, którymi ówczesny samorząd 
rozporządzał były bardzo skromne i sam samorząd nie był 
wyposażony w siły fachowe. Na zasadzie dekretu z d. 7 lute-
go 1919 r. o samorządzie miejskim w dn. 10 czerwca 1920 r. zo-

stała powołana do życia nowa Rada Miejska m. Międzyrzeca 
składająca się z 24 radnych, samych chrześcijan, gdyż wybra-
ni w mniejszości radni Żydzi na pierwszym posiedzeniu zło-
żyli swoje mandaty i na miejsce ich wstąpili kandydaci chrze-
ścijanie. Magistrat na czele z burmistrzem p. D. Korsakiem 
pierwsze lata swego istnienia musiał walczyć z dużem trud-
nościami które mu przeszkadzały rozwinąć szerszą działal-
ność, lecz stale stan ten się polepszał, a po wprowadzeniu zło-
tego nareszcie przystąpiono do wykonywania najważniejszych 
zadań samorządu w dobie obecnej

Iks.

WspólNa praca młodzieży
Mamy jeszcze jedną historyczną ciekawostkę. Pewnie mało kto 
wie, że w latach 1937-38 Samorząd Szkoły Powszechnej nr 2  
w Międzyrzecu Podlaskim wydawał własną gazetkę pt. „Wspólna 
praca”. Redaktorem odpowiedzialnym była p. Kazimiera Wrzo-
skówna. Czasopismo informowało o działalności szkoły, publiko-
wano w nim wiersze i opowiadania uczniów, relacje z wycieczek 
szkolnych i inne informacje. Miesięcznik był drukowany w drukarni 
„Radjo” w Międzyrzecu Podlaskim i kosztował 15 groszy. Publika-
cja jest źródłem wielu ciekawych informacji.

„Wspólna Praca” nr 4, str. 4 – czerwiec 1937 r.

szkolNa kasa oszczędNości
W naszej Szkole Powszechnej jest S.K.O. Nie jedno z nas zapytałoby się, 
na co jest S.K.O. I na pewno znalazłoby też prędką odpowiedź. S.K.O. 
spełnia tu bardzo wielką rolę; uczy dzieci od najmłodszych lat oszczędzać. 
Nawet po ukończeniu Szkoły Powszechnej przypomina się nam składanie 
pieniędzy do S.K.O. i przyzwyczajeni do oszczędzania niesiemy swoje 
oszczędności do P.K.O., z której bardzo dużo ludzi korzysta. Zarząd naszej 
S.K.O. trudził się dużo wpisywaniem oszczędności do książeczek. Z po-
czątku wpisywaliśmy w szkole, a potem i w domu. Teraz przed ukończe-
niem roku szkolnego mieliśmy dużo pracy, bo musieliśmy zdać sprawozda-
nie z działalności pod każdym względem. W tym roku szkolnym, w całej 
szkole dzieci zaoszczędziły 938,80 zł. Pierwsze miejsce pod względem ilo-
ści zaoszczędzonych pieniędzy wzięła VII. klasa. 
Mańko Zofia kl. VI.A. 

„Wspólna Praca” nr 3, str. 6 – maj 1937 r.

Stowarzyszenie Miłośników Historii Międzyrzeca Podlaskiego otrzymało 
dostęp do nieznanej wcześniej gazetki dzięki uprzejmości Pani Małgorzaty 

Zając W przytaczanych fragmentach zachowano oryginalną pisownię.

90 lat temu „głos Międzyrzecki” pisał…
Oto jak wyglądały początki samorządności w Międzyrzecu Podlaskim. Zobaczcie czym zajmowała się ówczesna Rada Miasta i z jakimi bory-
kała się trudnościami.
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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 zaBUdoWy JedNorodziNNeJ 
W GrUdNiU 2016 r. 

rodzaJ odpadU i reJoN miasTa ii reJoN miasTa

zmieszaNe odpady 
komUNalNe

07.12.2016 r.
21.12.2016 r.

14.12.2016 r.
28.12.2016 r.

makUlaTUra

06.12.2016 r.
20.12.2016 r.

13.12.2016 r.
27.12.2016 r.

TWorzyWa 
szTUczNe, 

opakoWaNia 
WielomaTeriałoWe, 

droBNe meTale

szkło 
opakoWaNioWe

popiół
08.12.2016 r.
22.12.2016 r.

08.12.2016 r.
22.12.2016 r.




