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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze życzenia 

szczęścia, zdrowia i radości, 
wszelkich Łask Bożych,

wiosennego słońca oraz pomyślności 
w życiu osobistym i zawodowym

Przewodniczący i Radni Miasta

Międzyrzec Podlaski

Burmistrz Miasta

Zbigniew Kot

W numerze:
Radni Miasta i zaprzysiężenie Burmistrza – Aplikacja mobilna Międzyrzeca  
– Spotkanie z przedsiębiorcami – Debata na temat sytuacji służby zdrowia  
– Wystawy w Galerii „ES” – Przegląd Twórczości Seniorów – Otwarcie  
miejskiego żłobka – ROCKwMOK – Sport – Repertuar „Kina za Rogiem”
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Szanowni Państwo
Oddaję w Państwa ręce biuletyn informacyjny „Międzyrzecki Samorządowiec”. 
Chciałbym zaprezentować w nim, co wydarzyło się w naszym mieście przez kilka 
ostatnich miesięcy i poinformować o zmianach, które są efektem wyborów samorzą-
dowych do Rady Miasta i na stanowisko Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski, 
które obecnie zajmuję. 
Chcę podziękować Państwu za zaufanie jakim zostałem obdarzony i zapewnić,  
że wszystkie podejmowane przeze mnie działania zawsze będą podyktowane tro-
ską o dobro naszego miasta i jego mieszkańców. Postaram się na bieżąco informo-
wać Państwa o działaniach samorządu na stronie internetowej miasta i co miesiąc 
prezentować je na łamach „Międzyrzeckiego Samorządowca”. Życzę miłej lektury.

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Miasta
Zbigniew Kot

Pierwsza sesja rady Miasta Vii kadencji
1 grudnia odbyła się pierwsza sesja VII kadencji Rady Miasta Między-
rzec Podlaski, podczas której radni złożyli ślubowanie, wybrali przewod-
niczącego i jego zastępcę. Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej 
Andrzej Kalinowski wręczył radnym zaświadczenia o wyborze, po czym 
wszyscy radni złożyli ślubowanie. Skład VII kadencji Rady Miasta Mię-
dzyrzec Podlaski to: Zbigniew Bernat, Zdzisław Frydrychowski, Robert 
Idzikowski, Jerzy Janusiewicz, Mariusz Jarosz, Mirosław Jung, Konrad 
Karwowski, Jan Koza, Mariusz Leszczyński, Robert Matejek, Grażyna 
Mazurek, Zygmunt Ostapowicz, Małgorzata Rumowska i Dariusz Telesz-
ko. W tajnych wyborach radni wybrali swojego przewodniczącego.  
Został nim Robert Matejek, a jego zastępcą został Zbigniew Bernat.

Mariusz Jarosz
Okręg nr 1: Akacjowa, Brzeska numery nieparzyste od 57E do końca, Brzo-
zowa, Cisowa, Dębowa, Grabowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Leszczy-
nowa, Lipowa, Modrzewiowa, Orzechowa, Sosnowa, Świerkowa, Wierzbowa, 
Wiśniowa.

Małgorzata Rumowska
Okręg nr 2: Balladyny Nr 7,7A,7B, Brzeska Nr 57A - D, Karola Ferdynanda 
Eichlera, Ks. Adolfa Pleszczyńskiego, Lecha Kaczyńskiego, Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego.

Konrad Karwowski
Okręg nr 3: Brzeska Nr 1-56 i numery parzyste od 58 do końca, Garbarska, 
Łąkowa, Nadbrzeżna, Plażowa, Podłęczna, Przedszkolna, Spółdzielcza, 
Wschodnia.

Dariusz Teleszko
Okręg nr 4: Drohicka, Henryka Sienkiewicza, Józefa Piłsudskiego numery 
nieparzyste od 83 do 183 i numery parzyste od 84 do184, Leśna, Ogrodo-
wa, Piwna, Stodolna, Wiejska numery nieparzyste od 17 do 65 i numery pa-
rzyste od 92 do142, Zachodnia, Zarówie numery nieparzyste od 101 do 
159 i numery parzyste od 98 do 144, Zawadki.

Mariusz Leszczyński
Okręg nr 5: Józefa Piłsudskiego numery nieparzyste od 3 do 81 i numery 
parzyste od 4 do 80, Nowa, Wiejska, numery parzyste od 4 do 90, Zarówie 
Nr 1 - 97Z i Nr 99.

Zbigniew Bernat
Okręg nr 6: Balladyny Nr 2,4,6,8, Kordiana.

Zbigniew Ostapowicz
Okręg nr 7: Graniczna, Jana Nassuta, Jatkowa, Krótka, Lubelska numery nie-
parzyste od 3 do 27 i numery parzyste od 4 do 40, Mała, Mydlarska, Plac 
Jana Pawła II, Plac Zbawiciela, Poprzeczna, Rymarska, Rzeczna, Skwer Armii 
Krajowej, Staromiejska, Targowa, Warszawska Nr 1 - 28, Nr 30 i Nr 32, Za-
mczysko, Żelazna.

Mirosław Jung
Okręg nr 8: Kościelna, Łukowska Nr 12, Pocztowa, Warszawska Nr 29, 31, 
31A, 33, 33A,35, 35A.

Zdzisław Frydrychowski
Okręg nr 9: Aleja Katyńska, Boczna, Czysta, Łukowska Nr 1-11 i Nr 
13-81, 3 Maja numery nieparzyste od 15 do 103” i numery parzyste 
od 28 do 68, Przechodnia, Strzelecka, Warszawska numery nieparzyste 
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Druga sesja rady miejskiej odbyła się 9 grudnia i miała uroczysty cha-

rakter.  Nowy burmistrz Zbigniew Kot, któremu na sesji towarzyszyła 

małżonka, złożył przyrzeczenie i podziękował tym wszystkim, którzy 

wspierali go w kampanii wyborczej. - Chcę aby każdy nasz mieszkaniec 

czuł się dobrze i ten mieszkający w centrum miasta i ten mieszkający  

w dzielnicach na obrzeżach. Będę dążył do tego żeby każdy odczuwał 

komfort mieszkania w naszym mieście. Chcę zrównoważyć jego rozwój 

– mówił nowy burmistrz. I nie spocznę, nim nie powstaną tu nowe in-

westycje i miejsca pracy – podkreślił. Ustępujący burmistrz Artur Grzyb 

pogratulował swojemu następcy, a na pamiątkę tego dnia przekazał mu 

symboliczny klucz do miasta. Sesję poprzedziła msza święta  

w kościele św. Józefa, sprawowana przez trzech kapłanów.

18 grudnia odbyła się trzecia sesja rady miejskiej. Radni obsadzili ko-

misje i uchwalili wynagrodzenie dla burmistrza Zbigniewa Kota. W Ko-

misji Społecznej będą działać: Zdzisław Frydrychowski, Jerzy Janusie-

wicz, Jan Koza, Robert Matejek i Zygmunt Ostapowicz. W skład Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu weszli: Konrad Karwowski, Mariusz Leszczyń-

ski, Mariusz Jarosz, Zbigniew Bernat i Małgorzata Rumowska. Komisję 

Budżetu, Gospodarki i Promocji tworzą: Grażyna Mazurek, Dariusz  

Teleszko, Robert Idzikowski i Mirosław Jung.  Ponadto, radni jednogło-

śnie wybrali przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, którym został Jan 

Koza oraz wiceprzewodniczącego – Mariusza Jarosza. Pozostali członko-

wie tej komisji to: Grażyna Mazurek, Danuta Duda i Zdzisław Frydry-

chowski.

ZaprZysiężenie BurmistrZa ZBigniewa Kota

Komisje rady miasta oBsadZone

Zbigniew Kot otrzymał zaświadczenie o wyborze na Burmistrza 

Wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

od 39 do 125” i numery parzyste od 38 do 84E”, Władysława Sikor-
skiego.

Grażyna Mazurek
Okręg nr 10: Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa, Grzegorza Piramo-
wicza, Józefa Piłsudskiego numery nieparzyste od 185 do 197 i nume-
ry parzyste od 186 do 200, Juliusza Słowackiego, Leona Kruczkowskie-
go, Leopolda Staffa, Łosicka, Marii Konopnickiej, Mikołaja Reja, 
Młynarska, Piotra Niewęgłowskiego, Plac Mikołaja Kopernika, Pszenna, 
Stanisława Staszica, Warszawska numery nieparzyste od 131 do 179  
i numery parzyste od  90 od 124, Władysława Broniewskiego, Zofii Nał-
kowskiej, Żytnia.

Robert Matejek
Okręg nr 11: Ceglana, Gospodarcza, Górna, Handlowa, Jasna, Kwiatowa, 
Miodowa, Mleczarska, Okrężna, Pogodna, Równa, Różana, Słoneczna, Topo-
lowa, Tuliłowska, Wesoła, Widna, Wspólna, Wysoka, Zgodna, Zielona.

Danuta Duda
Okręg nr 12: Chabrowa, Gabriela Narutowicza, Jelnicka, Listopadowa, Lubel-
ska numery nieparzyste od 31 do 75 i numery parzyste od 48 do 124,  
3 Maja Nr 5,7 i i numery parzyste od 2 do 22, Niecała, Partyzantów Nr 1-9 
i Nr 11 - 29, Podrzeczna, Radzyńska.

Jerzy Janusiewicz
Okręg nr 13: Kazimierza Pułaskiego, Partyzantów Nr 31 - 55Z, Nr 57 i Nr 
59A - 59D, Plac Dworcowy, Tadeusza Kościuszki.

Jan Koza
Okręg nr 14: Artura Grottgera, Jana Matejki, Janusza Kusocińskiego, Józefa 
Chełmońskiego, Ksawerego Dunikowskiego, Parkowa, Partyzantów Nr 10A- 
10H, Strażacka, Wita Stwosza, Wojciecha Kossaka.

Robert Idzikowski
Okręg nr 15: Adama Asnyka, Adamki, Berezowska, Grzybowa, Jana Brzechwy, Karola 
Krysińskiego, Kolejowa, Okólna, Siteńska, Tartaczna, Zadworna, Zahajkowska, Żwirowa.
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Na sesji 30 grudnia radni uchwalili stawki podatków i opłat lokalnych na 
2015 rok. Zdecydowali, aby nie podwyższać stawek i pozostawić je na po-
ziomie z roku 2014. Na sesji wręczono także tytuły i odznaki „Zasłużony 
dla Miasta Międzyrzec Podlaski”, które zostały przyznane przez Radę Mia-
sta poprzedniej kadencji, nieżyjącym już mieszkańcom: Janowi Bartosowi,  
Lucjanowi Bernatowi, Stanisławowi Borowikowi, Stanisławowi Gaszew-
skiemu, Jerzemu Kalinowskiemu i Dyonizemu Siłuszykowi. Spośród zapro-
szonych na sesję bliskich osób uhonorowanych tym tytułem, obecna była 
tylko Danuta Bartos – żona Jana Bartosa, byłego dyrektora międzyrzec-
kiego ZSE. Radni wybrali też Zygmunta Ostapowicza na drugiego wice-
przewodniczącego Rady Miasta.

Burmistrz i Przewodniczący Rady Miasta wręczyli pani Danucie Bartos 
odznakę i tytuł

podatKi w międZyrZecu nie wZrosły

24 lutego odbyła się  VI Sesja Rady Miasta Międzyrzec Podlaski. Głów-
nymi tematami sesji były: sytuacja mieszkaniowa na terenie miasta oraz 
problematyka osób niepełnosprawnych. Radni podjęli uchwały między 
innymi w sprawach: ustalenia kryteriów dodatkowych w postępowaniu 
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i określenia warunków udzie-
lania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieru-
chomości. Uchwałą Rady Miasta, siedziba Obwodowej Komisji Wybor-
czej Nr 9, która dotychczas mieściła się w Szkole Muzycznej przy ulicy 
Kościuszki 9, z powodu zmiany siedziby szkoły i tego, że nie jest jeszcze 
znane przyszłe przeznaczenie budynku, została przeniesiona do świetli-
cy ZPO Nr 2 przy ulicy Partyzantów 8. Tam właśnie mieszkańcy ulic: Ka-
zimierza Pułaskiego, Partyzantów Nr 31-55Z, Nr 57, i Nr 59A-59D, 
Plac Dworcowy, Tadeusza Kościuszki, będą głosować w wyborach prezy-
denckich. Na potrzeby tych wyborów utworzono także obwód głosowa-
nia w szpitalu powiatowym. Podczas sesji, radni na wniosek burmistrza 
podjęli uchwałę o odmowie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, ponieważ Przed-

siębiorstwo Usług Komunalnych nie wykazało szczegółowo wzrostu 
kosztów wpływających  na proponowaną podwyżkę cen. Rada podjęła 
także uchwałę w sprawie powołania Zespołu na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych i Starszych.

Samorząd Międzyrzeca Podlaskiego zrezygnował z realizacji II etapu Za-
gospodarowania Międzyrzeckich Jeziorek, na który w kwietniu 2014 r. 
Miasto otrzymało 2,8 mln zł dofinansowania unijnego. Cała planowa-
na inwestycja miała kosztować 4 mln zł. Za te pieniądze miał powstać 
wyciąg dla narciarzy wodnych, piramida wspinaczkowa z mostem lino-
wym, pływające pomosty, wieża widokowa, budynek zaplecza sanitarno- 
magazynowego, drogi dojazdowe, ciągi pieszo-rowerowe i parking. Rad-
ni na wniosek burmistrza Zbigniewa Kota podjęli decyzję o rezygnacji  

z tego projektu, ponieważ generowałby on w przyszłości duże koszty 
utrzymania i obsługi. Decyzja ta pociągnęła za sobą konieczność poro-
zumienia z wybranym w przetargu wykonawcą, z którym została już 
podpisana umowa. Wszystkie koszty z tym związane opiewały na kwotę 
110 tys. zł. Jednak dzięki temu, w budżecie miasta pozostała równowar-
tość wkładu własnego miasta w tę inwestycję w kwocie 1,2 mln zł. Pie-
niądze te zostały rozdysponowane przede wszystkim na budowę i prze-
budowę dróg miejskich. 

Vi sesja rady Miasta

drogi Zamiast wyciągu narciarsKiego

Pytania mieszkańców były związane przede wszystkim z uchwałą 
w sprawie taryf zaopatrzenia w wodę

27 lutego Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie projektu „Przebudowa  
i rozbudowa budynku zaplecza stadionu MOSiR w Międzyrzecu Podlaskim”. 
Planowany koszt przebudowy to 1 292 238 zł. Połowę tej kwoty – 646 119 zł 
samorząd chce pozyskać od Ministerstwa Sportu. W nowym obiekcie, częścio-

wo dobudowanym, znajdą się: szatnie, sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze 
i pomieszczenie trenerów. Jeśli dofinansowanie zostanie przyznane, prace wy-
burzeniowe części istniejących obecnie budynków rozpoczną się jeszcze w tym 
roku, a ich zakończenie zaplanowano na koniec lipca 2016 r.

prZeBudowa BudynKu stadionu
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Na sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, w dn. 28 stycznia uchwalony zo-
stał Budżet Miasta na 2015 rok. Radni byli jednomyślni. Dochody miasta  
w 2015 r. oszacowano na 49 394 398,49zł, a wydatki na 46 284 826,77zł. 
Zaplanowano także nadwyżkę budżetową w wysokości 870 tys. zł, która bę-
dzie przeznaczona na spłaty kredytów. 1 233 057, 59zł przeznaczone zosta-
nie na przebudowę dróg miejskich, 60 tys. zł zarezerwowano w budżecie na 
zakup Placu Dworcowego od PKP, a 70 tys. zł na zapłatę dla wykonawcy 
żłobka. Na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych miasto 
przeznaczy 254 tys zł, a na zapobieganie narkomanii 61 tys. zł. Taka sama 
kwota – 315 tys. zł, wpłynie do kasy miejskiej z tytułu wydawania zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na ochronę środowiska i go-
spodarki wodnej wyniosą 86 tys zł. Funkcjonowanie systemu gospodarowa-
nia odpadami będzie kosztowało 1,1 mln zł. Taką samą kwotę zaplanowa-
no w dochodach z tytułu opłat od mieszkańców za odbieranie odpadów. 
434 811 zł zaplanowano na przebudowę i rozbudowę budynku zaplecza  

sanitarno-szatniowego stadionu MOSiR, a 30 tys. zł na dofinansowanie za-
kupu samochodu dla Policji.

Budżet miasta na 2015 roK

Głosowanie Rady Miasta

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
z zABUDOWY jEDNORODzINNEj W KWIEtNIU 2015 R. 

RODzAj ODPADU I REjON MIAStA II REjON MIAStA

zMIESzANE ODPADY KOMUNALNE
01.04.2015 r.
15.04.2015 r.

08.04.2015 r.
22.04.2015 r.

MAKULAtURA

07.04.2015 r.
21.04.2015 r.

14.04.2015 r.
28.04.2015 r.

tWORzYWA SztUCzNE, OPAKOWANIA 
WIELOMAtERIAŁOWE, DROBNE MEtALE

SzKŁO OPAKOWANIOWE

POPIÓŁ 09.04.2015 r.
23.04.2015 r.

09.04.2015 r.
23.04.2015 r.

Już od grudnia dostępna jest aplikacja mobilna Międzyrzeca Podlaskiego. 
Użytkownicy smartfonów i tabletów z oprogramowaniem Android mogą ją 
pobrać z Google Play, a aplikacja na urządzania z systemem iOS jest dostęp-
na w App Store. Opracowano także specjalne kody graficzne, które bezpo-
średnio kierują w miejsce pobierania aplikacji. Kody, które są umieszczone 
na stronie urzędu miasta (link), wystarczy zeskanować smartfonem. Aplika-
cja została wykonana dzięki dofinansowaniu unijnemu w ramach projektu 
„Młodzieżowy produkt turystyczny kluczem do rozwoju marki Międzyrzec 
Podlaski”. Jest doskonałą platformą informacyjną dla turystów odwiedzają-
cych miasto, a dla mieszkańców źródłem bieżących informacji o tym co się 
dzieje w mieście. Oprócz informacji o ciekawych miejscach w Międzyrzecu, 
hotelach i restauracjach, obiektach sportowych i kulturalnych, tras wycie-

czek, mapy i prognozy pogody, znajdziemy w aplikacji także relacje z wyda-
rzeń w mieście i zaproszenia na imprezy. 

apliKacja moBilna międZyrZeca podlasKiego

Android iOS
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20 lutego odbyło się spotkanie, na które burmistrz Międzyrzeca Pod-

laskiego Zbigniew Kot zaprosił przedsiębiorców. Tematem spotkania 

była współpraca miasta z przedsiębiorcami i stworzenie w Międzyrze-

cu Podlaskim klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości. Rozmawiano 

też o działalności Rady Przedsiębiorców Ziemi Międzyrzeckiej. W spo-

tkaniu wzięło udział kilkudziesięciu przedsiębiorców oraz radni mia-

sta. – Jesteście państwo wewnętrznym motorem rozwoju naszego 

miasta i stwarzacie ogromne możliwości, które pozwalają funkcjono-

wać pozostałym mieszkańcom – powiedział na wstępie burmistrz.  

Zapewnił także, że zawsze jest do dyspozycji przedsiębiorców, a ich 

spotKanie BurmistrZa Z prZedsięBiorcami

Straż Miejska w Międzyrzecu Podlaskim ma nowego komendanta. Ogłoszo-
ny przez burmistrza konkurs na to stanowisko wygrał Dariusz Karmasz,  
emerytowany podpułkownik Straży Granicznej, mieszkaniec Grabanowa  
w gminie Biała Podlaska.
Komendant Karmasz jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk 
Zmechanizowanych oraz Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie służby  
w Straży Granicznej zajmował między innymi stanowiska Komendanta Pla-
cówki w Terespolu oraz Naczelnika Ośrodka Strzeżonego dla Cudzoziemców 
w Białej Podlaskiej. Zdaniem nowego komendanta, Straż Miejska jest nie-
zbędnym elementem struktury miasta, który odpowiada za ochronę porząd-
ku publicznego oraz spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej.  
– W pracy będę dążył do przywrócenia prestiżu Straży Miejskiej poprzez 
profesjonalizm w działaniu, wykorzystanie posiadanych kompetencji oraz 
doskonałą znajomość przepisów prawa na podstawie których strażnicy reali-
zują swoje zadania. Uważam, że nie powinna to być straż represyjna, ale ta-
ka, która czuwa nad porządkiem dla dobra mieszkańców i funkcjonuje na 
potrzeby miasta – mówi Karmasz. Deklaruje także wzmocnienie roli strażni-
ka rejonowego poprzez podział miasta na strefy odpowiedzialności poszcze-

gólnych strażników. Twierdzi, że współpraca Straży Miejskiej i Policji jest 
gwarantem ładu i bezpieczeństwa mieszkańców. Pomimo, że kompetencje 
Straży Miejskiej nie są spójne z kompetencjami Policji, to obie służby wza-
jemnie się uzupełniają.

nowy Komendant straży miejsKiej

Komendant Straży Miejskiej Dariusz Karmasz

Urzędnicy pomogą wypełnić  PIT
W tym roku, podobnie jak i w latach ubiegłych, międzyrzeczanie mają możliwość rozliczenia swoich rocznych 
dochodów przez internet, wspierani przez pracownika urzędu. PIt-37 (bez odliczeń lub z ewentualną ulgą na 
dzieci i internet) można rozliczyć w pokoju nr 14. Pomoc jest udzielana codziennie w godz. 10.00-14.00 do 
końca kwietnia. Do rozliczenia konieczne jest podanie kwoty przychodu podatnika z zeznania za 2013 rok. 
Natomiast osoby które rozliczają swoje dochody w innym formularzu niż PIt-37 lub z odliczeniami, mogą li-
czyć na pomoc pracownika Urzędu Skarbowego. Dyżury pracownika US odbywają się od 17 marca  
do 28 kwietnia 2015 r. w każdy wtorek w godz. 9.00-14.00 w pok. nr 16.

ZmIana godZIn Pracy UrZędU mIasTa
Od dnia 01 marca 2015 r. zmieniły się godziny pracy Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski. Aktualne godziny 
pracy urzędu to:

poniedziałek, środa, piątek  7.30-15.30
wtorek, czwartek     8.00-16.00
sobota         nieczynne

Godziny pracy Straży Miejskiej nie ulegają zmianie. Kasa Urzędu Miasta zamykana jest zawsze godzinę przed 
zakończeniem pracy Urzędu Miasta.
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wszystkie sprawy w urzędzie będą załatwiane od ręki. Poinformował 
też o możliwości zorganizowania na terenie miasta bezpłatnych szko-
leń na temat pozyskiwania środków unijnych lub innych, np. na temat 
opodatkowania. Przedsiębiorcy nie narzekali na dotychczasową współ-
pracę z Urzędem Miasta. Niektórzy mieli jednak uwagi do działalno-
ści urzędu pracy i organizacji staży. Zdania na ten temat były jednak 
podzielone. Prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta 
zainteresowani byli wysokością stawek podatków lokalnych, które jak 
wyjaśnił burmistrz nie wzrosną. Pytali też o plany budowy kolejnych 
marketów w mieście i możliwości zablokowania takich inwestycji. Po-
dejmowano także temat szarej strefy i nielegalnego handlu na targo-

wisku, pytano o budowę wschodniej obwodnicy miasta i utworzenie 

podstrefy ekonomicznej. Padła też propozycja przyjrzenia się uchwale 

o zwolnieniach firm z podatku, czyli tzw. pomoc de minimis, a także 

wsparcia inicjatywy „Kupuj lokalnie”. Burmistrz zachęcał przedsię-

biorców do udziału w rozwoju międzyrzeckiego sportu i wspierania 

lokalnych klubów. Poinformował także, że chce rozwiązać problemy 

związane z planem zagospodarowania przestrzennego miasta, aby 

przedsiębiorcy mogli rozwijać swoje działalności. Zapewnił też,  

że chce podtrzymać funkcjonowanie Rady Przedsiębiorców Ziemi Mię-

dzyrzeckiej.

Na spotkanie przybyło kilkudziesięciu przedsiębiorców Przedsiębiorcy byli zainteresowani m.in. stawkami podatków

Możliwe jest uzyskanie pomocy w zakresie usuwania pokryć dacho-

wych zawierających azbest. Zakres pomocy obejmuje demontaż, 

transport i unieszkodliwienie pokryć dachowych. Pomoc mogą uzy-

skać osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania obiektem 

budowlanym, które dokonają zgłoszenia planowanych prac związa-

nych z wymianą pokrycia dachowego w Starostwie Powiatowym. 

Wnioski w przedmiotowej sprawie, wraz z kompletem dokumentów, 

należy składać w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski w terminie 

od dnia 02.03.2015 r. do dnia 15.04.2015 r. Będą one rozpatrywa-

ne według kolejności wpływu. Szczegółowe informacje można  

uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta 

Międzyrzec Podlaski, ul. Pocztowa 8, pok. nr 13 lub telefonicznie 

pod nr tel. 83 372-62-39 w godz. pracy Urzędu. Formularz można 

pobrać ze strony www.miedzyrzec.pl.

Międzyrzeckie Towarzystwo Wędkarskie Żwirek opiekuje się du-
żym akwenem Międzyrzeckich Jeziorek i prowadzi jego zarybia-
nie. Właściwie prowadzona gospodarka rybacka jest priorytetem 
towarzystwa, jednak stan środowiska wodnego zbiornika jest za-
grożony przez kłusownictwo. Dlatego zarząd towarzystwa z powo-
dzeniem wystartował w konkursie, otrzymał 10 tys zł. dofinanso-
wania i rozpoczyna realizację projektu finansowanego z programu 
grantowego Fundacji Banku Zachodniego BZ WBK „Tu mieszkam, 
tu zmieniam”, pod nazwą „Zachowanie różnorodności środowiska 
wodnego poprzez zakup wyposażenia do walki z kłusownictwem 
dla służb kontrolnych Międzyrzeckiego Towarzystwa Wędkarskie-
go ŻWIREK”.
Poprawa wyposażenia służb kontrolnych wpłynie znacząco na sku-
teczność działań skierowanych przeciw temu procederowi. W ra-
mach projektu zakupiony zostanie sprzęt i wyposażenie ułatwia-

jące monitorowanie  
i nadzór nad zbiorni-
kiem, w tym: nowa 
łódź, kamizelki, szpe-
racze, krótkofalówki, 
noktowizor i wysokiej 
jakości lornetki. 
W kontrole i monito-
ring akwenu zaangażo-
wana będzie również 
Straż Miejska i Policja. 
Podczas kontroli pro-
wadzona będzie kam-
pania informacyjna, 
poruszająca aspekty 

pomoc w usuwaniu wyroBów Zawierających aZBest

mtw „żwireK” walcZy Z Kłusownictwem

logo programu 
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związane z koniecznością ochrony środowiska jako naszego wspól-
nego dobra i dziedzictwa dla przyszłych pokoleń, uwrażliwiająca 
korzystających z akwenu „Międzyrzeckie Jeziorka” na konieczność 
utrzymywania czystości, a także na zagrożenia jakie niesie ze so-

bą nielegalny proceder kłusownictwa. Celem 
kampanii jest włączenie wszystkich użytkow-
ników międzyrzeckiego akwenu we współ-
działanie w walce z „patologią na wodzie”.

Młodzież trzech szkół: Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ekono-
micznych i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, w przeprowadzonych w szko-
łach wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta, wybrała po czterech swoich 
reprezentantów. W MRM IV kadencji znaleźli się: Bartłomiej Kowalczuk,  
Damian Szpura, Monika Bernacka i Bartłomiej Kazimierski (LO), Bartłomiej 
Pawłowicz, Adrian Majczyna, Gabriela Kaduszkiewicz i Maciej Leszczuk 
(ZSP) oraz Michał Janusiewicz, Aleksandra Sawczuk, Łukasz Puzaitis  
i Natalia Czeczko (ZSE). Pierwsze posiedzenie MRM odbyło się 12 listopada 
2014r. Świeżo upieczeni radni, z rąk Przewodniczącego Rady Miasta  
Roberta Matejka i byłego Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta 
Piotra Panasiuka odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie.  
W tajnym głosowaniu, młodzi radni zdecydowali, że przewodniczącym MRM 
będzie Michał Janusiewicz. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim od dwóch lat prowa-
dzi cykl zajęć dla najmłodszych i ich opiekunów „Wspólne czytanie sposo-
bem na dobre wychowanie”. Spotkania są bardzo interesujące, rozwijają 
umiejętności i kreatywność dzieci. Jedno z takich spotkań zostało opisane  
i zgłoszone do ogólnopolskiego konkursu „Dzieci buszują w bibliotece”, or-
ganizowanego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego. Zało-
żeniem konkursu było zaktywizowanie bibliotek, które prowadzą innowacyj-
ne, rozwijające i pomysłowe działania dla najmłodszych dzieci, rodziców  
i opiekunów do zaprezentowania efektów swoich działań. Zgłoszenie mię-
dzyrzeckiej biblioteki zyskało uznanie jury i otrzymała ona wyróżnienie  
w postaci zestawu książek, audiobooków, pacynek, gier planszowych i zaba-
wek aktywizujących.

Zakończyła się druga edycja bezpłatnych zajęć z podstaw obsługi in-
ternetu dla osób 50 plus w ramach programu PCRS, które odbywały 
się w miejskiej kawiarence internetowej pod kierunkiem trenera kom-
petencji cyfrowych. W pierwszej i drugiej edycji wzięło udział ponad 
siedemdziesiąt osób. Większość uczestników nie miała nigdy kontak-
tu z komputerem i Internetem. Dziś już potrafią posługiwać się mysz-
ką i korzystać z klawiatury, przeglądają w internecie strony, korzysta-
ją z wyszukiwarki, wysyłają i odbierają wiadomości i korzystają  
z Facebooka. Podczas zajęć uczestnicy poznali też edytor tekstu, ma-
py, YouTube, komunikator Skype i obsługę portalu Allegro. Uczyli się 
przeglądać zdjęcia z płyt i wybrane fotografie przenosić do folderów. 
W zależności od konkretnych potrzeb, na zajęciach mogli nauczyć się 
obsługi serwisów internetowych swoich banków, przeglądać faktury 
za telefon, a także zgrywać zdjęcia z telefonów i wielu innych przy-

datnych rzeczy. Na kolejne edycje zajęć można się zapisywać pod  

nr tel. 608 029 496.

młodZieżowa rada miasta iV Kadencji

międZyrZecKa BiBlioteKa nagrodZona

pierwsZe KroKi w internecie

W głosowaniu tajnym, Młodzieżowa Rada Miasta 
wybrała swojego przewodniczącego

Zajęcia dla dzieci w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Jedna z grup drugiej edycji bezpłatnych zajęć 
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14 grudnia odbył się kiermasz ozdób świątecznych, zorganizowany już po raz 
czwarty przez Miejski Ośrodek Kultury. Jak co roku, swoje wyroby na kiermaszu 
prezentowali i sprzedawali wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego, podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz członkinie Między-
rzeckiego Klubu Miłośników Robótek Ręcznych. Ewa Stępień z Międzyrzeca 
sprzedawała swoje ceramiczne misy, patery i biżuterię. Wielką różnorodność bły-
skotek choinkowych i innych bożonarodzeniowych ozdób przywiozła na kiermasz 

Monika Gos z Radzynia Podlaskiego. Na stoisku Mirosławy Sidorczuk z Między-
rzeca można było nabyć bombki i ozdoby wykonane techniką decupage. Sylwia 
Chaliomoniuk prezentowała swoją biżuterię i efektowne pudełka, a Wiesława 
Matejek z Rogoźnicy i Elżbieta Kokoszkiewicz z Międzyrzeca sprzedawały szydeł-
kowe ozdoby. Kupujących nie brakowało też przy stoisku z wiklinowymi ozdoba-
mi Barbary Kurowskiej z Międzyrzeca. Wielkie zainteresowanie wzbudzały także 
ozdoby wykonane przez międzyrzeczankę Bożenę Króliczak.

iV KiermasZ świątecZny w moK

Międzyrzeczanie chętnie kupowali ręcznie wykonane 
ozdoby świąteczne Na stoiskach można było kupić bombki, stroiki i kartki świąteczne

 26 lutego odbyła się zorganizowana przez Burmistrza debata na temat sy-
tuacji w służbie zdrowia. Wzięli w niej udział posłowie, samorządowcy, 
przedstawiciele szpitala, międzyrzeckich przychodni i Narodowego Fundu-
szu Zdrowia oraz mieszkańcy miasta. – Często spotykamy się z wieloma py-
taniami, prośbami i ze szczególną troską przyglądamy się jak rozwija się 
nasza służba zdrowia i jak możemy jej pomóc – powiedział na wstępie bur-
mistrz Zbigniew Kot. Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk, przewodniczący Spo-
łecznej Rady SP ZOZ przypomniał historię szpitala. O modernizacjach  
w międzyrzeckim szpitalu i planach na kolejne inwestycje i zakupy sprzętu, 
opowiedział dyrektor SP ZOZ Wiesław Zaniewicz, a o kontraktach na tere-
nie miasta poinformowała kierownik delegatury NFZ w Białej Podlaskiej 
Mariola Sikora. 

– W ostatnim roku pozyskaliśmy dwóch ortopedów i wykonujemy zabiegi or-
topedyczne, kupiliśmy też artroskop z osprzętem za ponad 130 tys. zł. Wyre-
montowaliśmy oddział ginekologiczny, i doposażyliśmy oddział rehabilitacji 
w sprzęt do laseroterapii i ultradźwięków za ok 90 tys. zł – dodał. W pla-
nach dyrekcji szpitala jest utworzenie pracowni tomografii komputerowej  
i zakładu opiekuńczo – leczniczego. W maju natomiast rozpocznie się ada-

ptacja 900 m2 pomieszczeń nad oddziałami chirurgii i ginekologii na  
30-łóżkowy oddział wczesnej rehabilitacji kardiologicznej i neurologicznej.  
– Chcemy też utworzyć poradnię diabetologiczną – zakończył swoją wypo-
wiedź dyrektor. Obecni na debacie mieszkańcy zwrócili uwagę na problemy 
z dostępnością do lekarza okulisty, neurologa, laryngologa i kardiologa. Roz-
mawiano też o konieczności budowy windy w przychodni specjalistycznej.  
Koszt budowy windy to około 500 tys. zł. Szpital chce ją sfinansować w ra-
mach projektu obejmującego także inne zadania, który będzie realizowany 
w przyszłym roku. Padło też pytanie z sali jak samorządy wspierają szpital. 
Dyrektor Wydziału Spraw Społecznycy Starostwa Powiatowego Marianna  
Tumiłowicz poinformowała, że powiat przeznaczył w budżecie na ten rok 
300 tys. zł na rozbudowę oddziału rehabilitacji kardiologicznej i neurologicz-

nej. – W tym roku rozpatrujemy wsparcie szpitala kwotą 100 tys. zł – powie-
dział burmistrz. Wójt Gminy Drelów Piotr Kazimierski zadeklarował, że jego 
gmina dofinansuje zakup sprzętu do szpitala za minimum 30 tys. zł. Rów-
nież Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz zapewnił, że je-
go gmina będzie wspierać szpital w ramach możliwości, a radni nigdy nie 
odmówili pomocy, gdy dyrektor SP ZOZ o nią poprosił.

deBata o sytuacji w służBie Zdrowia

Dyrektor szpitala Wiesław Zaniewicz poinformował zebranych
o działalności szpitala Mieszkańcy zwrócili uwagę na trudny dostęp do lekarzy specjalistów
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W międzyrzeckiej Galerii ES swoje prace prezentował Janusz Maksymiuk  
z Husinki w gminie Biała Podlaska. Wystawa pasteli została otwarta  
17 stycznia. Można ją było oglądać do 14 lutego. Obrazy Janusza Maksy-
miuka przedstawiają przede wszystkim naturę. Artysta jest zafascynowa-
ny jej zmiennością i doskonale, za pomocą zestawienia barw, potrafi od-
dać klimat pojawiających się zmian. Obrazy, które artysta prezentuje na 
wystawie to refleksyjne, pastelowe pejzaże, wprawiające w łagodny na-
strój i pobudzające wyobraźnię. Janusz Maksymiuk urodził się w Białej 

Podlaskiej, obecnie mieszka a Husince, w gminie Biała Podlaska. Prowa-
dzi tam od dziesięciu lat Galerię Autorską, którą promuje region. Ukoń-
czył Państwowe Zawodowe Studium Plastyczne Konserwacji Dzieł Sztuki  
w Tarnowie i Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Debiutował  
w wieku piętnastu lat na wystawie w Wojewódzkim Domu Kultury w Bia-
łej Podlaskiej. Dziś może poszczycić się pięćdziesięcioma wystawami indy-
widualnymi w Polsce i za granicą. Ponadto w swojej galerii organizuje wy-
stawy innym artystom.

wystawa pasteli janusZa maKsymiuKa w galerii es

Janusz Maksymiuk prezentował swoje obrazy w Galerii ES Wielu miłośników sztuki przyszło na wernisaż do galerii

Dwa dni trwał 23. finał WOŚP w Międzyrzecu Podlaskim. Bilans ak-
cji to 21 837,42 zł i 5,05 euro przekazane na konto Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. W sobotę 10 stycznia w hali Liceum Ogól-
nokształcącego miłośnicy sportu mogli obserwować eliminacje  
i finały Turnieju Drużyn Szkół Podstawowych w piłce halowej. Tego 
samego dnia wieczorem w sali kameralnej MOK odbył się Turniej 
Tańca Towarzyskiego „Iskra dla WOŚP”. W niedzielę od rana, w mie-
ście kwestowało 31 wolontariuszy. Z puszek wolontariuszy oraz im-
prez towarzyszących zebrano 12902,42 zł i 5,05 euro. Tegoroczne 
rekordy wolontariuszy to: 1489,98 i 11809,78 zł. W centrum miasta 
członkowie międzyrzeckiego bractwa rycerskiego rozbili obóz rycer-
ski i częstowali przechodniów kawą po saraceńsku oraz innymi rycer-
skimi specjałami, a wieczorem zaprezentowali spektakl ognia.
O 17.00 w sali widowiskowej MOK odbyła się aukcja charytatywna, 
którą poprowadzili Przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego Mariusz 
Filipiuk i dyrektor MOK Leszek Szczerbicki. Kupić można było biżuterię, 

obrazy i rzeźby oraz wiele innych przedmiotów przekazanych przez dar-
czyńców. Najwyższą cenę osiągnęło złote serduszko Orkiestry – 800 zł. 
W sumie, z aukcji pozyskano 8935 zł. Po aukcji zagrał zespół „Blue  
Rain”, a imprezę zakończyło tradycyjne „Światełko do nieba”.

międZyrZecZanie prZyłącZyli się do wośp

Na aukcji licytowano m.in. złote serduszko

Aukcja podczas finału WOŚP Koncert w sali widowiskowej MOK zespołu „Blue Rain”
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Międzyrzecka Galeria ES gościła barwne obrazy bialczanina Jarosława Stru-
ka. Można je było oglądać do 17 marca. 21 lutego odbyło się uroczyste 
otwarcie wystawy, na które licznie przybyli miejscowi miłośnicy sztuki  
i członkowie Grupy Kontrast, do której należy artysta. Jarosław Struk w kilku 
zdaniach opowiedział o swoich obrazach i podziękował wszystkim za obec-
ność na wernisażu. Na wystawie artysta zaprezentował przede wszystkim ko-
lorowe pejzaże. Większość z nich to obrazy z plenerów, w których dominuje 
żywa paleta barwna, mocne i wyraźne letnie słońce. Na wystawie są też ob-

razy abstrakcyjne, studyjne, zdominowane sztucznym światłem, w złama-
nych barwach i szarościach.
Janusz Struk urodził się w Białej Podlaskiej i tam mieszka. Studiował  
w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie, dyplom uzyskał 
w 1995r. w pracowni malarstwa prof. Jacka Wojciechowskiego. Zajmuje się 
malarstwem, rysunkiem i grafiką komputerową. Jest laureatem wielu nagród 
artystycznych, a jego prace można podziwiać na wystawach nie tylko w Pol-
sce, ale i za granicą, między innymi na Ukrainie i w Danii.

Już po raz dwudziesty odbędzie się Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Marii Ko-
nopnickiej, organizowany przez Międzyrzeckie Stowarzyszenie Teatralne. Organi-
zatorzy czekają na prace uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych do 10 kwietnia. Na konkurs należy nadesłać zestaw 3 wierszy lub 
opowiadanie opatrzone słownym godłem. Prace należy przesłać w czterech eg-
zemplarzach na adres: Międzyrzeckie Stowarzyszenie Teatralne, 21-560 Między-
rzec Podlaski, ul. Warszawska 31a/11 z dopiskiem „KONKURS”. Tematyka prac 
jest dowolna. Celem konkursu jest popularyzowanie twórczości literackiej, odkry-
wanie i inspirowanie młodych talentów oraz stwarzanie piszącym możliwości 
szerszej prezentacji twórczości. Prace konkursowe oceni powołane przez organiza-
tora profesjonalne jury złożone z poetów, krytyków i nauczycieli. Laureaci otrzy-
mają nagrody finansowe (pula nagród wynosi 2500 zł), rzeczowe oraz dyplomy. 

Część najlepszych utworów ukaże się 
w planowanej jednodniówce „Pióro 
Wyobraźni”. Ogłoszenie wyników  
i wręczenie nagród oraz prezentacja 
nagrodzonych utworów nastąpi pod-
czas uroczystego finału podsumo-
wującego XX edycję konkursu  
w dniu 16 maja 2015 r. (sobota)  
o godz. 11:00 w sali kameralnej 
Miejskiego Ośrodka Kultury. Regula-
min konkursu można pobrać ze stro-
ny www.kultura.miedzyrzec.pl.

wystawa oBraZów jarosława struKa w galerii es

juBileusZowy KonKurs literacKi im. marii KonopnicKiej 

Otwarcia wystawy dokonał Andrzej Szczerbicki Janusz Struk opowiadał zebranym na wernisażu o swojej twórczości

7 grudnia w Pałacu Potockich odbyła się XIX Wystawa gołębi pocztowych Okrę-
gu Biała Podlaska, zorganizowana przez Zarząd Oddziału Międzyrzec Podlaski. 
Licznie przybyli na nią hodowcy i sympatycy gołębi pocztowych. Między innymi 
z Radzynia Podlaskiego, Białej Podlaskiej, Siedlec, Parczewa, Łosic, Sokołowa  
i Węgrowa. Na wystawie na piętrze pałacu można było podziwiać ponad dwie-
ście najpiękniejszych i najlepszych gołębi sezonu 2014. Najlepsi hodowcy otrzy-
mali puchary i dyplomy, a najaktywniejszych działaczy Państwowego Związku 
Hodowców Gołębi Pocztowych udekorowano srebrnymi odznakami. Ponad  
30 pięknych gołębi z rodowodami przeznaczono na aukcję charytatywną.  
Pozyskane z aukcji pieniądze w kwocie 8 420 zł (o 120 zł więcej niż w roku ubie-
głym) zostały przekazane wytypowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, potrzebującej wsparcia wielodzietnej rodzinie pana Sławomira z Międzyrze-
ca Podlaskiego.

XiX wystawa gołęBi pocZtowych

Hodowcy oglądali najlepsze gołębie sezonu
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16 marca uroczyście otwarto pierwszy żłobek w historii Międzyrzeca Podla-
skiego. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: poseł Franciszek Stefa-
niuk, burmistrz Zbigniew Kot, kierownik delegatury Lubelskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Białej Podlaskiej Artur Nitek, Przewodniczący Rady Miasta 
Międzyrzec Robert Matejek i proboszcz parafii św. Józefa ks. prałat Tadeusz 
Karwowski, który dokonał poświęcenia pomieszczeń żłobka. Uroczystość 
zgromadziła także wielu innych gości. Przybyli radni miasta i powiatu, dyrek-
torzy miejskich placówek oświatowych, przedstawiciele wykonawcy inwesty-
cji oraz firmy która dostarczyła wyposażenie do placówki. Burmistrz  
Zbigniew Kot opowiedział historię powstania żłobka. – To dobra inwestycja 
mojego poprzednika Artura Grzyba i wsparcie wiceminister Pracy i Polityki 
Społecznej Elżbiety Seredyn – powiedział Z. Kot. Przypomniał, że prace bu-
dowlane rozpoczęły się 1 sierpnia 2014 r. Obiekt powstał od podstaw w cią-

gu zaledwie kilku miesięcy. Jego budowa oraz wyposażenie kosztowały w su-
mie1 mln 65 tys. zł, z czego 850 tys. zł to dofinansowanie z Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej. Międzyrzecki żłobek może objąć dziesięciogo-
dzinną opieką 24 dzieci w wieku od pół roku do lat trzech. 
Przewodniczący Rady Miasta Robert Matejek odczytał i wręczył dyrektor  
Katarzynie Byczyk akt utworzenia żłobka. Gości częstowano tortem z her-
bem miasta, herbatą i kawą. Uroczystość zakończyła się zwiedzaniem po-
mieszczeń placówki. 
Żłobek funkcjonuje od 1 marca. Jest to obiekt bardzo dobrze wyposażony,  
a do opieki nad dziećmi zatrudnionych zostało w nim siedem osób. Korzysta 
z niego obecnie 16 dzieci, które wraz z rodzicami przeszły etap adaptacji. 
Kolorowe zabawki i profesjonalna opieka sprawiają, że dzieci czują się  
w żłobku bardzo dobrze.

26 lutego w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury odbył się 
Przegląd Twórczości Seniorów „Trochę Wiosny Jesienią”. Rozpoczęła 
go prezentacja zdjęć wykonanych przez międzyrzeckich seniorów.  
Na scenie wystąpiły: Zespół „Zorza” i kapela „Nas Troje”, zespół Senio-
rów z Szóstki, chór UTW z Międzyrzeca Podlaskiego, zespół wokalny 
„Chłopcy z Wrzosa” z Białej Podlaskiej, zespół wokalny „Wrzos” z Ra-
dzynia Podlaskiego, teatr „To i Owo” z Białej Podlaskiej, grupa teatral-
na UTW z Międzyrzeca Podlaskiego i „Zaścianek” z Trzebieszowa.  
Natomiast w holu kina można było podziwiać efekty twórczości senio-
rów – rękodzieło i malarstwo. Przegląd Twórczości Seniorów odbył się 
w Międzyrzecu po raz pierwszy. Został zorganizowany przez między-
rzecki Uniwersytet Trzeciego Wieku i Miejski Ośrodek Kultury.

prZegląd twórcZości seniorów

W holu można było podziwiać rękodzieło Międzyrzeckiego Klubu 
Miłośników Robótek Ręcznych

Grupa teatralna UTW

Uroczystość zgromadziła wielu gościBurmistrz Zbigniew Kot, dyrektor Katarzyna Byczyk 
I Poseł RP Franciszek Stefaniuk przecinają wstęgę

Swoje prace prezentowała Mirosława Sidorczuk

pierwsZy żłoBeK w historii międZyrZeca otwarty
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28 lutego odbył się przegląd zespołów rockowych ROCKwMOK. Na sce-
nie wystąpiło osiem zespołów. Wygrał MADVISION z Lublina. Przegląd 
zespołów rockowych na międzyrzeckiej scenie odbywa się od lat i co ro-
ku gromadzi sporą grupę młodzieży nie tylko z Międzyrzeca Podlaskie-
go, ale i z bliższych oraz dalszych okolic. W tym roku na przeglądzie za-
grały: MADVISION (Lublin),  DIVINE WEEP (Białystok), AGLET (Radzyń 
Podlaski), NOISEFORGE BAND (Biała Podlaska), PIES MAZOWIECKI 

(Mińsk Mazowiecki), STEEL FIRE (Mińsk Mazowiecki), MERKFOLK (Mię-
dzyrzec/Lublin) i NIE MA WYJŚCIA (Poniatowa).
Przegląd wygrał zespół MADVISION z Lublina. Grupa otrzymała główną 
nagrodę 1000 zł. Drugie miejsce zajęła grupa STEEL FIRE z Mińska  
Mazowieckigo, która dostała 600 zł. Trzecie miejsce zajął i 300 zł  
nagrody otrzymał zespół MERKFOLK, który tworzą muzycy z Lublina  
i Międzyrzeca.

Towarzystwo Przyjaciół Nauk wydało kolejny tom Rocznika Międzyrzeckiego. Można w nim zapoznać 
się m.in. ze sprawozdaniem z 45. rocznicy działalności TPN oraz obejrzeć fotoreportaż „Międzyrzec-
kie zmiany” Zdzisława Kozaka. Alicja Kościan prezentuje postać Abrahama Gafniego, działacza i spo-
łecznika żydowskiego oraz historię międzyrzeckich Żydów podczas okupacji niemieckiej. Mateusz  
Borysiuk przedstawia sylwetkę Józefa Kapłana, działacza okresu międzywojennego żydowskiego po-
chodzenia oraz historię międzyrzeckiego szpitala żydowskiego, a Ryszard Kornacki opisuje historię 
dębu przy plebanii parafii św. Mikołaja. W roczniku można też przeczytać pierwszą część wspomnień 
Kazimierza Kubiszyna, drugą część opracowania „Znani i nieznani uczestnicy bitwy pod Kockiem”  
dr Józefa Geresza. Znajdują się w nim także recenzje książek o powstaniu styczniowym oraz książki 
Ryszarda Kornackiego o Mieczysławie Kaleniku. Nie zabrakło w publikacji wspomnień o tych, którzy 
odeszli: ś.p. Franciszku Maksymiuku, Januszu Wiśniewskim, Franciszce Koszewskiej, Lucjanie Berna-
cie i Stanisławie Gaszewskim. Dział piąty zatytułowany „Rok Jana Pawła II” zawiera wspomnienia  
ze spotkań z polskim papieżem oraz wiersze Ryszarda Kornackiego o Janie Pawle II. 
Podobnie jak wszystkie poprzednie wydania Rocznika Międzyrzeckiego, tom XLIII-XLIV również jest 
wyjątkowo bogaty w materiały i na pewno każdy, nie tylko mieszkaniec miasta, znajdzie w nim dla 
siebie coś ciekawego – historię, wspomnienia, recenzje, wiele starych zdjęć oraz poezję.

Xliii-XliV tom rocZniKa międZyrZecKiego

MERKFOlK – zespół, w którym grają międzyrzeczanieZwycięzca ROCKwMOK – MADVISION

Uczestnicy tegorocznego przeglądu

rocKwmoK w międZyrZecu podlasKim
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15 grudnia w ZPO nr 3 gimnazjaliści rywalizowali w szachach. Do roz-
grywek przystąpiło 14 drużyn. Szachiści grali 7 rund po 15 minut na za-
wodnika. Drużyna Gimnazjum Sportowego Nr3 wystąpiła w składzie:  
I szachownica – Patryk Chmielewski, II szachownica – Piotr Rzeńca,  
III szachownica – Dominika Węgrzyniak, IV szachownica – Iga Węgrzy-
niak. Zwyciężyło Gimnazjum Nr2 z Tomaszowa Lubelskiego przed Gim-
nazjum nr5 z Zamościa i Gimnazjum Nr2 w Łukowie. Międzyrzeccy sza-
chiści zajęli szóste miejsce.

Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Szachach Drużynowych rozegrany zo-
stał 17 grudnia w Tomaszowie Lubelskim. Wśród osiemnastu drużyn re-
prezentujących szkoły podstawowe z całego województwa lubelskiego 
znalazła się ekipa międzyrzeckiej Szkoły Podstawowej Nr 3 z ZPO nr 3  
w składzie: Paweł Węgrzyniak, Patrycja Waszczuk, Jerzy Rzeńca, Patrycja 
Majczyna i rezerwowy Wiktor Kukawski. Nasza drużyna obroniła po raz 
trzeci tytuł Mistrza Województwa Lubelskiego Szkół Podstawowych w Sza-
chach. Zawodnicy „trójki” zgromadzili czternaście punktów meczowych  
i już po szóstej rundzie przyjmowali gratulacje za zajęcie pierwszego miej-
sca w turnieju. Doskonałą formę w turnieju zaprezentowali: Patrycja Wasz-
czuk, Paweł Węgrzyniak i Jerzy Rzeńca – zdobyli komplet punktów na swo-
ich szachownicach, a Patrycja Majczyna uzyskała 5,5 pkt z 7 partii. Dzięki 
temu zwycięstwu, młodzi szachiści z Międzyrzeca Podlaskiego uzyskali 
prawo startu w Drużynowych Mistrzostwach Polski Szkół.

16 stycznia 2015 r. w hali międzyrzeckiego Liceum Ogólnokształcącym im. 
gen. Wł. Sikorskiego odbył się Finał Powiatu Bialskiego w siatkówce kobiet. 
Najlepszą spośród trzech drużyn okazała się reprezentacja dziewcząt między-
rzeckiego liceum, trenowana przez Marcina Śliwę. Mistrzynie otrzymały pu-
char i dyplom. Międzyrzeczanki wygrały 2:0 (25:8;25:4) z drużyną Zespołu 
Szkół w Małaszewiczach i 2:0 (25:9;25:9) z dziewczętami z Liceum Ogólno-
kształcącego w Wisznicach. Drugie miejsce zajęła reprezentacja szkoły w Wisz-
nicach, a na trzeciej pozycji uplasowała się drużyna z ZS Małaszewicze.

turniej sZachowy

Finał igrZysK młodZieży sZKolnej w sZachach drużynowych

siatKarKi lo najlepsZe

Gimnazjaliści przy szachownicach

Najlepsi młodzi szachiści z Międzyrzeca

Międzyrzeckie siatkarki z trenerem Marcinem Śliwą

Międzyrzecki Klub Miłośników Robótek Ręcznych działa od pięciu lat. – Za-
praszamy do nas każdego. Nie trzeba się zapisywać, nie ma żadnych zobo-
wiązań, obecność nie jest obowiązkowa – mówi założycielka i opiekun klu-
bu, Pani Wanda Filipek. Spotkania klubu odbywają się w każdy poniedziałek 
(z wyjątkiem świąt) od godz.15.00 w siedzibie Klubu Seniora w budynku 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Piłsudskiego 6. Panie z klu-
bu wykonują: pisanki, stroiki, bazie wiosenne, kwiatki, koszyki i pudełka  
z papierowej wikliny, serwetki i inne dzianiny oraz różnego rodzaju upomin-
ki o ciekawych wzorach. 

KluB ZaprasZa

Prace członkiń Międzyrzeckiego Klubu Miłośników Robótek Ręcznych
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10 grudnia w Zamościu odbył się Finał Wojewódzki Szkół Podstawowych 
w pływaniu. Rewelacyjnie zaprezentowali się podopieczni Wojciecha  
Lubańskiego i Anny Egier. W sztafecie 8x25m stylem dowolnym chłopcy 
zajęli pierwsze miejsce w Województwie, płynąc w składzie: Jakub Celiń-
ski, Jakub Ciok, Aleksander Tusz, Paweł Węgrzyniak, Jakub Jakimiak,  
Bartłomiej Przychodzki, Mikołaj Puszkarski, Aleksander Mikołajczuk  
i Grzegorz Radzikowski. Uczniowie SP3 zdobyli również pierwsze miejsce 
w województwie za sumę startów indywidualnych. Na ten sukces złożyło 
się pierwsze miejsce Jakuba Celińskiego, drugie Jakuba Jakimiaka, siódme 
miejsce Jakuba Cioka, dziesiąte Bartka Przychodzkiego, dwunaste Olka 
Tusza i trzynaste Mikołaja Puszkarskiego. Do Finału Wojewódzkiego awan-
sowała również sztafeta dziewcząt z SP3, która zajęła ósme miejsce.  
W sztafecie płynęły: Wiktoria Piech, Martyna Jakubska, Aleksandra Wę-
grzyniak, Eliza Lesiuk, Wiktoria Karwowska, Sandra Woch, Weronika Ło-
packa, Emanuela Turska i Eliza Stasiewicz. Za sumę startów indywidual-
nych uczennice trójki zajęły trzecie miejsce w Województwie. Złożyły się 
na to wyniki: czwarte miejsce Oli Węgrzyniak, piąte Elizy Lesiuk, czterna-
ste Wiktorii Karwowskiej i osiemnaste Sandry Woch. 

W Gimnazjadzie i Licealiadzie także startowało kilkoro zawodników Woj-
ciecha Lubańskiego. Magdalena Suchota uczennica Ekonomika, zajęła  
I miejsce w Województwie na 50m st. grzb. Patrycja Hryciuk z LO zajęła 
II miejsce na 50m stylem klasycznym. W licealiadzie sztafeta LO dziew-
cząt zajęła trzecie miejsce, a w gimnazjadzie Sztafeta Gimnazjum nr 3 za-
jęła miejsce szóste.

6 grudnia siatkarze KS MOSiR Międzyrzec Podlaski ponieśli pierwszą ligo-
wą porażkę na własnym parkiecie. Przegrali z KS AZS UWM II Olsztyn 1:3 
i spadli na czwarte miejsce w ligowej tabeli. Jednak już 20 grudnia,  
zawodnicy Huraganu ograli na wyjeździe akademicki klub Czołg AZS UW 
Warszawa 3:0. W 13. kolejce rozgrywek II ligi, która odbyła się 10 stycz-

nia w hali ZPO nr 3, siatkarze Huraganu pokonali Wicher Wilkasy 3:0,  
a 17 stycznia wygrali po tie-breaku na wyjeździe z Legią Warszawa 3:2. 
21 lutego Huragan Międzyrzec pokonał na wyjeździe Centrum Augustów 
3:0. 7 marca Huragan Międzyrzec wygrał 3:1 z Centrum Augustów,  
a 8 marca z tą samą drużyną międzyrzeczanie przegrali 2:3.

20 stycznia na parkiecie hali w międzyrzeckiego Liceum Ogólnokształcą-

cego odbyły się Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej chłopców. Do turnie-

ju zgłosiło się pięć drużyn: Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzecu 

Podl., Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podl., Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu Podl., reprezentacje Janowa Podla-

skiego i Leśnej Podlaskiej. Po wyczerpujących spotkaniach trwających  

2 x 10 minut wyłoniono zwycięzcę. Okazała się nim drużyna z Janowa 

Podlaskiego, która w finale pokonała reprezentację ZSP Międzyrzec Podl. 

Na trzecim miejscu zawody zakończyła drużyna LO Sikorskiego, która  

w swoim ostatnim meczu pokonała skład z Leśnej Podlaskiej.

suKcesy międZyrZecKich pływaKów

porażKi i suKcesy siatKarZy ii ligi

mistrZostwa powiatu w piłce ręcZnej chłopców

Międzyrzeccy pływacy z medalami

Publiczność na meczu z AugustowemSiatkarze KS MOSiR Huragan Międzyrzec Podlaski w akcji

Międzyrzeccy szczypiorniści w akcji



„Dziś jestem blondynką” (film fabularny D) – 03.04 piątek, godz. 19.00
„Dawca Pamięci” (film fabularny USA) – 04.04 sobota, godz. 18.00

„Człowiek z marmuru” (film fabularny PL) – 10.04 piątek godz. 19.00
„Obława” (dramat PL) – 11.04 sobota godz. 18.00

„Szef” (film fabularny F, USA) – 12.04 niedziela, godz. 18.00

Dla dzieci 12.04 – niedziela
„Ryś i spółka” (film animowany) godz. 15.00

„Człowiek z Żelaza” (film fabularny PL) – 17.04 piątek godz. 19.00
„Żądza Bankiera” (dramat F) – 18.04 sobota godz. 18.00

„Baby są jakieś inne” (komedia PL) – 19.04 niedziela godz.18.00

Dla dzieci 19.04 – niedziela
Animacje dla dzieci godz. 15.00

„Bilet na Księżyc (film fabularny PL) – 24.04 piątek godz.19.00
„Powtórnie narodzony” (dramat I, F) – 25.04 sobota godz. 18.00
„tygrys i śnieg” (komediodramat I) – 26.04 niedziela godz. 18.00

Dla dzieci 26.04 – niedziela
„Gabriel” (film fabularny PL) godz. 15.00

Repertuar
kwiecień
REzERWACjA tELEFONICzNA
660 178 728


