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Sesja Rady  | Wspomnienie o Ireneuszu Stolarczyku
W mieście | 200 metrów nawierzchni i dotacja dla żłobka 

VIII Sesja Rady Miasta
28 kwietnia odbyła się sesja Rady Miasta, na której nadano tytuł 
Honorowego Obywatela Miasta zmarłemu Ireneuszowi Stolarczyko-
wi, dyrektorowi szpitala powiatowego w Międzyrzecu Podlaskim. 

„Ireneusz Stolarczyk od wielu dziesiątek lat był związany z naszą ziemią, ak-
tywnie działał na rzecz rozbudowy umacniania naszego szpitala i bronił go 
jak niepodległości przed likwidacją, a były takie momenty. Był to człowiek 
który swoją postawą, swoim zaangażowaniem powodował, iż spotykał się  
z sympatią i chęcią wspierania jego działań z każdej strony. Zawsze jedno-
czył, nigdy nie dzielił. Szpital Międzyrzecki dzięki jego działaniom bardzo 
szybko i dynamicznie się rozwijał i nigdy nie popadał w długi tak jak wiele 
instytucji tego typu zarządzanych w naszej okolicy. To mądrość, rozsądek, 
zdolność szukania, wsparcia powodowała, iż ta atmosfera wokół naszego 
szpitala była tak przyjazna.” – mówił burmistrz miasta Zbigniew Kot.  
Ireneusz Stolarczyk pochodził z Mazur, a prawie całe swoje życie poświęcił 
na rozwój międzyrzeckiego szpitala. Dzięki niemu w placówce powstawa-
ły nowe oddziały, a placówka coraz bardziej ewoluował. Na Sesji Rady 

Miasta wspominali go także poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk oraz Romu-
ald Pietrosiuk, ordynator oddziału chirurgii międzyrzeckiego szpitala.  
Komitet Uhonorowania Pamięci dyrektora Ireneusza Stolarczyka postano-
wił ufundować tablicę pamiątkową poświęconą zmarłemu.

Śp. Ireneusza Stolarczyka wspominał Romuald Pietrosiuk 
– ordynator chirurgii międzyrzeckiego  szpitala

Coraz lepsze drogi i chodniki

29 kwietnia na ul. Zachodniej wykonano 200 m nawierzchni asfal-

towej za ok. 89 tyś. zł.

Następna inwestycja będzie realizowana na ul. Staromiejskiej. Zmieniona 

będzie nawierzchnia chodnika na kostkę brukową. Kolejna przebudowa 

nastąpi na ulicy Parkowej. Następnie zostanie wykonana zatoka parkingo-

wa przed blokiem przy ul. Partyzantów 10H z 23 miejscami parkingowy-

mi. Kolejna przebudowa nastąpi na ul. Ceglanej na odcinku 460 m będzie 

wykonana nawierzchnia asfaltowa, krawężniki, przykanaliki z wypustami 

ściekowymi kanalizacji deszczowej. Dokończona zostanie przebudowa  

ul. Piramowicza. Kolejne przebudowy będą opisywane na bieżąco.

Foto: Roboty budowlane na ul. Zachodniej.

Żłobek dostał dotację

Międzyrzecki żłobek dostał 78.238 zł dotacji z programu resortowe-

go z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

„Maluch – edycja 2015”.

Zakończenie budowy nastąpiło w grudniu 2014 roku. Żłobek w Między-

rzecu cieszy się popularnością. Obecnie znajdują się w nim 22 dzieci po-

dzielone na dwie grupy. Pierwsza grupa mieści ośmioro dzieci w wieku pół 

roku do półtora roku druga czternaścioro od 2 r. ż do 3 r. ż. Rodzice cały 

czas składają wnioski o przyjęcie i już od września na pewno będzie kom-

plet dzieci w pierwszym międzyrzeckim żłobku.

Foto: Pierwszy historyczny żłobek w Międzyrzecu Podlaskim
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MTW Żwirek  | Lepsze warunki wędkowania
Odpady   | Harmonogram - czerwiec

Międzyrzeckie Towarzystwo Wędkarskie Żwirek  
z kolejną dotacją
Pomosty „aktywności obywatelskiej” to kolejny projekt na który do-
finansowanie otrzymało MTW Żwirek. Złożony w partnerstwie  
z Miastem Międzyrzec Podlaski projekt otrzymał dofinansowanie  
w ramach konkursu grantowego Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Bił-
gorajskiej w ramach projektu „Mikrodotacje FIO Lubelskie Lokalnie”. 

Głównym celem projektu jest poprawa warunków wędkowania i integracja 
środowiska wędkarskiego poprzez budowę 10 pomostów wędkarskich na 
terenie zbiornika wodnego „ Międzyrzeckie Jeziorka” w Mię-
dzyrzecu Podlaskim. Międzyrzeckie Towarzystwo Wędkarskie 
Żwirek miało także kolejne cele, które pomogą wędkować oso-
bom niepełnosprawnym:
– stworzenie warunków do uprawiania wędkarstwa dla osób  
z ograniczeniem ruchowym w tym dla wędkarzy niepełnospraw-
nych,
– promowanie wędkarstwa i jego walorów rekreacyjno-sporto-
wych wśród dzieci i młodzieży,
– budowanie postaw obywatelskich, poprzez zaangażowanie w działania 
na rzecz ograniczenia barier i ułatwienie powszechnego dostępu do racjo-
nalnej formy wypoczynku i rekreacji, jaką jest wędkarstwo,
– integrację środowiska lokalnego, w oparciu o tradycje wędkarskie Mię-
dzyrzeca Podlaskiego.

W wyniku realizacji projektu powstanie 10 wygodnych stanowisk wędkar-
skich, w postaci pomostów wędkarskich o długości 2 metrów i 1,20 szero-
kości, które pozwolą na poprawę warunków uprawiania wędkarstwa  
w tym zapewnienie pełnego dostępu do tej formy wypoczynku i rekreacji 
osobom z ograniczeniem ruchowym, w tym osób niepełnosprawnych.  
Wykonanie takich stanowisk wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa 
korzystania z akwenu przez dzieci i młodzieży podczas prowadzonych za-
jęć praktycznych szkółki wędkarskiej, prowadzonej przez Międzyrzeckie 

Towarzystwo Wędkarskie „Żwirek”, jak również podczas zawo-
dów dla dzieci i młodzieży organizowanych przez MTW.  
Na realizację projektu Towarzystwo pozyskało 4600 zł, kwota 
ta przeznaczona jest na zakup materiałów do budowy pomo-
stów, wszystkie prace związane z ich instalacją i montażem  
zostaną wykonane w formie wolontariatu. Uczestnikami pro-
jektu będą członkowie Międzyrzeckiego Towarzystwa Wędkar-
skiego „Żwirek”, jak również inni chętni wędkarze, którzy wy-

rażą chęć wzięcia udziału w projekcie, wszyscy zainteresowani rozwojem 
wędkarstwa w Międzyrzecu Podlaskim, chcący poświęcić swój czas w pra-
cy na rzecz własnej społeczności lokalnej, w tym na rzecz osób niepełno-
sprawnych dzieci i młodzieży, osoby posiadające umiejętności wystarcza-
jące do zrealizowania zadania – budowy pomostów.

Uwaga, informujemy, że 12 czerwca 2015r. na terenie całego Miasta 
zostanie przeprowadzona dodatkowa zbiórka popiołu

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY 
JEDNORODZINNEJ W CZERWCU 2015 R. 

RODZAJ ODPADU I REJON MIASTA II REJON MIASTA

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
03.06.2015 r.
17.06.2015 r.

10.06.2015 r.
24.06.2015 r.

MAKULATURA

02.06.2015 r.
16.06.2015 r.

09.06.2015 r.
23.06.2015 r.

TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA 
WIELOMATERIAŁOWE, DROBNE METALE

SZKŁO OPAKOWANIOWE

ODPADY ZIELONE I KUCHENNE ODPADY 
BIODEGRADOWALNE

11.06.2015 r.
25.06.2015 r.

11.06.2015 r.
25.06.2015 r.

POPIÓŁ 12.06.2015r 12.06.2015r



Patriotyzm  | II Bieg pamięci
   | Pomoc potrzebującym
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V rocznica Katastrofy  
Smoleńskiej
10 kwietnia w V rocznicę Katastrofy Smoleńskiej w Międzyrzecu 
Podlaskim uczczono pamięć poległych ofiar. Głównym wydarzeniem 
był zorganizowany po raz drugi Bieg Pamięci. 

W piątek około godz. 8:40 na placu Jana Pawła II złożono kwiaty pod 

tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy. W tle było słychać odgłosy  
syren strażackich, które przypominały każdemu o owym wydarzeniu.  
Z wybiciem godziny 11:00 na ul. Lecha Kaczyńskiego zebrali się 
uczniowie międzyrzeckich szkół oraz inni mieszkańcy, aby wziąć udział 
w II Biegu Pamięci. Zgromadzonych przywitał burmistrz miasta  
Zbigniew Kot oraz Janusz Skólimowski wiceprzewodniczący Rady Po-
wiatu. Wieczorem w intencji ofiar odbyła się Msza Święta w kościele 
pw. św. Józefa i apel poległych.

Zbiórka rzeczy dla dzieci  
potrzebujących
Miasto Międzyrzec Podlaski bierze udział w akcji „Dzieci Lubelszczy-
zny – polskim dzieciom ze Lwowa”. Każdy mieszkaniec w dniach od 
25 maja do 3 czerwca podarować coś od siebie. 

Akcja organizowana jest w celu niesienia pomocy dzieciom, które znaj-
dują się w ciężkiej sytuacji społeczno-politycznej oraz mają trudne wa-
runki bytowe. Kampania pokazuje, że nawet najmniejsze podarunki 
mogą wnieść odrobinę dobra i uśmiechu u dzieci.

Potrzebne produkty, które można przekazać: artykuły chemiczne, arty-
kuły żywnościowe (w tym soczki, dania dla niemowląt itd.), kosmetyki, 
artykuły dla niemowląt (smoczki, butelki, kaszki, kosmetyki, kocyki, 
itd.), zabawki, gry, puzzle, książki (nowe lub w bardzo dobrym stanie), 
artykuły szkolne (tornistry, plecaki itd.), pampersy (dla dzieci i doro-
słych), pościel, ręczniki, bielizna, rajstopy itd.

Zbiórka będzie przeprowadzana w Zespole Szkól Podstawowych nr 1, 
Zespole Szkół Podstawowych nr 3, Zespole Szkół Ekonomicznych oraz  
w Liceum Ogólnokształcącym.

Burmistrz miasta Zbigniew Kot przywitał zebranych W II Biegu Pamięci młodzież chętnie i aktywnie wzięła udział



Dawcy   | Dawcy szpiku w ZSP
Konkurs  | Finał konkursu „Młodość Trzeźwość”
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Dzień Dawcy Szpiku  
w Międzyrzecu Podlaskim
15 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych zorganizowano 
„Dzień Dawcy Szpiku w Międzyrzecu”. Zarejestrować mógł się każ-
dy w wieku 18-55 lat, o wadze więcej niż 50 kg. W ciągu 5 godzin 
trwania akcji baza poszerzyła się o 58 nowych dawców. 

Dyrektor szkoły Arkadiusz Stefaniuk od 10 lat oddaje krew, a od 
2007 r. jest wpisany do bazy niespokrewnionych dawców szpiku. Dla-
tego bez wahania odpowiedział na propozycję fundacji DKMS, żeby 
zorganizować w szkole taką akcję. Informacja o tej inicjatywie została 
ogłoszona w kościołach i w mediach. Z możliwości rejestracji skorzysta-
li nie tylko uczniowie ZSP, ale także i inni mieszkańcy miasta.

Organizacją akcji zajęła się nauczycielka Barbara Jurkowska, która jest 
już dawcą. – Mam już swojego bliźniaka genetycznego, pomogłam  
komuś, oddałam szpik. Mam na swoim koncie uratowanie komuś życia,  
z czego jestem dumna – mówi. To nic nie boli i niczym nie grozi, pobie-

rana jest tylko krew obwodowa – zapewnia. Wolontariuszami akcji byli 
uczniowie klas 2 TFO i 3 TFO, wspierani przez nauczycielkę Agnieszkę 
Nowosielską. Akcji towarzyszył kiermasz ciast, z którego dochód został 
przekazany na cele fundacji.

Konkurs „Młodość Trzeźwość”
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorgani-
zowała konkurs „Młodość Trzeźwość”. Akcja ta krzewiona jest 
wśród uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Szkół Ponadgim-
nazjalnych. 

16 kwietnia w sali widowiskowej MOK odbył się finał konkursu „Mło-
dość Trzeźwość”. Od wielu lat konkurs propagowany jest wśród uczniów 
międzyrzeckich szkół i cieszy się on popularnością młodzieży. Zwycięz-
cy zostali nagrodzeni książkami i słodkimi podarunkami. Na zakończe-
nie przedstawiono spektakl terapeutyczny.

Wyniki:
Zwycięzcy w kategorii prace plastyczne klasy I-III Szkoły Podsta-
wowe: I miejsce – Aleksandra Piątek kl. II a ZPO nr 2, II miejsce – Jo-
anna Golec kl. II b ZPO nr 2, II miejsce – Jakub Gadomski kl. III b ZPO 
nr 1, III miejsce – Wiktor Siedlanowski kl. II b ZPO nr 1, III miejsce  
– Aleksandra Wróblewska kl. III c ZPO nr 3, III miejsce – Natalia Dołę-
ga kl. III b ZPO nr 3, III miejsce – Julia Nowicka kl. II a ZPO nr 2.
Zwycięzcy w kategorii prace plastyczne klasy IV-VI Szkoły Pod-
stawowe: I miejsce – Tomasz Kowalczuk kl. VI b ZPO nr 3, II miejsce 
– Emanuela Turska kl. IV p ZPO nr 3, III miejsce – Wiktoria Oleksiuk 
kl. Vb ZPO nr 1, III miejsce – Patrycja Waszczuk kl. V p.
Zwycięzcy w kategorii prace plastyczne Gimnazjum: I miejsce – 
Alicja Kowal kl. II a ZPO nr 3, II miejsce – Aleksandra Rajmus kl. II b 
ZPO nr 1, II miejsce – Izabela Petruczenko kl. III c ZPO nr 3, III miej-
sce – Izabela Turska kl. II b ZPO nr 3, III miejsce – Karolina Borkowska 
kl. I b ZPO nr 1, III miejsce – Dawid Czeczelewski kl. III b ZPO nr 3,  
III miejsce – Patrycja Borkowska kl. III a ZPO nr 3. 

Zwycięzcy w kategorii prace plastyczne Szkoły Ponadgimnazjal-
ne: I miejsce – Klaudia Drynio kl. III TFO ZSP, II miejsce – Katarzyna 
Sadowska kl. I e LO, III miejsce – Paulina Karwowska kl. III d LO.
Zwycięzcy w kategorii poezja i proza klasy IV- VI Szkoła Podsta-
wowa: I miejsce – Anna Demczenko kl. IV a ZPO nr 1, II miejsce  
– Natalia Kuczyńska kl. IV b ZPO nr 2, III miejsce – Amelia Zacharuk 
kl. V b ZPO nr 1, III miejsce – Eliza Lesiuk kl. V p ZPO nr 3.
Zwycięzcy w kategorii poezja i proza Gimnazjum: I miejsce – Mo-
nika Biernacka kl. III b ZPO nr 3, II miejsce – Klaudiusz Mironiuk kl.  
I c ZPO nr 1, II miejsce – Patrycja Chomiuk kl. III a ZPO nr 1, III miej-
sce – Natalia Oponowicz kl. II b ZPO nr 1, III miejsce – Klaudia Zubik 
kl. III b ZPO nr 1, III miejsce – Michał Głoziński kl. I b ZPO nr 1.
Zwycięzcy w kategorii poezja i proza Szkoły Ponadgimnazjalne:  
I miejsce – Dominika Poręba kl. I e LO, I miejsce – Patrycja Smolińska 
III TFO ZSP.

Pani Barbara Jurkowska zachęca innych do oddawania szpiku.  
Uświadamia młodzież i zachęca ich do pomagania innym

Pani Elżbieta Dedelis sekretarz Urzędu Miasta wraz z Zastępcą  
Burmistrza Miasta Grzegorzem Łubikiem rozdawali zwycięzcom nagrody.



Edukacja  | Dzień Otwarty Szkoły Podstawowej nr 3
Kultura  | Dzieci oczarowały mieszkańców

Międzyrzeckie Przedszkolaki 
w „Trójce”
14 kwietnia Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Jana Pawła II w Międzyrzecu Podlaskim zorganizowała Dzień 
Otwarty Szkoły. 

Oferta spotkania spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem dzieci  
i wychowawców przedszkoli, goszczono około stu osób – podopiecz-
nych Zespołu Placówek Oświatowych nr1 oraz Zespołu Placówek Oświa-
towych nr3 z Międzyrzeca Podlaskiego.

Harmonogram Dnia Otwartego Szkoły był bardzo atrakcyjny i bogaty  
w wiele niespodzianek. Małych gości powitał dyrektor – Pan Mirosław 
Kot, a prezentacją szkoły i czuwaniem nad całością zajęła się wicedy-
rektor Marzanna Puszkarska.

Przedszkolaki uczestniczyły aktywnie w lekcjach otwartych, które  
zostały przeprowadzone w klasach pierwszych przez wychowawców: 
Małgorzatę Matejek, Katarzynę Mikołajczuk, Małgorzatę Okrasę i Aga-
tę Marciniak. Wszystkie przedszkolaki były bardzo zadowolone z uczest-
nictwa w zajęciach, towarzyszyły im uśmiechy i podarki przygotowane 
przez starszych kolegów.

Kolejną atrakcją było obejrzenie montażu słowno-muzycznego oparte-
go na znanej dzieciom baśni Andersena pt. „Calineczka”, przygotowa-
nym przez uczniów klasy 2b pod kierunkiem p. Grażyny Podgajnej.

Zwieńczeniem przygotowanych niespodzianek było obdarowanie na-
szych gości słodyczami oraz ołówkami i kolorowymi kredkami, które 
mają zachęcić dzieci do nauki w szkole. Później grupy wyruszyły na 
zwiedzanie szkoły i jej pomieszczeń: biblioteki szkolnej, klasopracowni, 
windy, gabinetu stomatologa, sklepiku szkolnego, gabinetu dyrektora, 
placu zabaw czy hali gimnastycznej, na której dzieci pokazały swoje 
niewyczerpane zasoby energii.
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„Dzieci Podlasia” na scenie
Występy, muzyka, okazałe stroje zachwyciły publiczność. Dzieci ocza-
rowały mieszkańców i pokazały, jakie wielkie talenty posiadają. 

12 kwietnia widownia sali widowiskowej MOK wypełniła się publicz-
nością, a na scenie wystąpili wszyscy tancerze zespołu w strojach pod-
laskich, lubelskich, łowickich, krakowskich, rzeszowskich, mołdawskich, 
Beskidu Śląskiego i szlacheckich. Zespół prowadzony przez instruktor 
Ewę Bernatowicz zaprezentował kilkanaście tańców i pieśni ludowych 
ze swojego bogatego repertuaru. Towarzyszyła mu kapela.

Dzieci pięknie zaprezentowały tańce i stroje ludowe 
przy akompaniamencie kapeli

Dzień Otwarty był bogaty w różnorodne atrakcje dla dzieci

Całe wydarzenie bardzo podobało się małym gościom
Przedstawienie pt. „Calineczka” przygotowane przez uczniów klasy 2b 
pod kierunkiem p. Grażyny Podgajnej
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Sztuka   | Przedszkolaki poznały tajniki pracy twórcy
Edukacja | „Brzechwa i Tuwim w oczach dzieci”

Spotkanie  
z lokalnym rzeźbiarzem
Dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 3 miały okazję spotkać się  
z międzyrzeckim rzeźbiarzem p. Andrzejem Brodawką. 

Przedszkolaki poznały tajniki pracy twórcy, narzędzia, jakimi pracuje 
oraz gatunki drewna, które są najlepsze do wykonywania rzeźb.

Pan Andrzej na oczach dzieci wykonał piękne, kolorowe ołówki, rozda-
jąc je uradowanym dzieciom. Maluchy także podjęły próby samodziel-
nego wykonania małych form. 

Spotkanie z rzeźbiarzem przyniosło wiele pozytywnych wzruszeń i po-
zwoliło przedszkolakom inaczej spojrzeć na świat sztuki.

Konkurs Recytatorsko-Plastyczny w Przedszkolu nr 3
21 kwietnia przeprowadzono konkurs recytatorski i plastyczny pod 
wspólnym tytułem „Brzechwa i Tuwim w oczach dzieci”. 

Przedszkolaki z pełną ekspresją recytowały wiersze znanych twórców  
i z radością prezentowały różnorodne prace plastyczne związane  
z twórczością obu autorów.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody 
rzeczowe, które sprawiły dzieciom wiele radości. Przedszkolakom bar-
dzo spodobała się lekka rywalizacja i czekają na kolejne konkursy.

Informacje i zdjęcia Samorządowe Przedszkole nr 3 

Pan Andrzej Brodawka, międzyrzecki rzeźbiarz pokazał dzieciom swoje 
prace, które wzbudziły zainteresowanie i urzekły maluchy

Maluchy świetnie sprawdziły się w roli recytatorów

Maluchy miały okazję dokładnie obejrzeć prace i zadawać pytania  
p. Andrzejowi Brodawce

Dzięki takim konkursom, dzieci od najmłodszych lat 
uczą się występów publicznych

Pan Andrzej przy dzieciach wykonał ołówki, które później im podarował. 
Maluchy były zachwycone
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Patriotyzm  | Święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
   w Międzyrzecu Podlaskim
   

Święto uchwalenia Konstytucji 
3 Maja 
Uroczysta msza święta, odświętne przemowy, podniosłe złożenie 
kwiatów pod pomnikiem Bohaterów Miasta – czyli Święto uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja w Międzyrzecu Podlaskim. 

W dzień 3 maja wszystkie ważne osobistości miasta i gminy zebrały się 
na Mszy Świętej w kościele pw. św Józefa Oblubieńca Najświętszej Ma-
ryi Panny, aby rozpocząć ceremonie. Po zakończeniu mszy świętej odbył 
się przemarsz pocztów sztandarowych m.in. dyrektorów Placówek 
Oświatowych, Międzyrzeckiej Rady Seniorów, Policji, Straży Pożarnej, 
Urzędu Gminy, które kierowały się pod pomnik św. Jana Pawła II, po-
mnik Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz pomnik Bohaterów Miasta 
w celu złożenia kwiatów.

Następnie uczniowie Liceum Ogólnokształcącego wystąpili z przemó-

wieniem dotyczącym historii i okoliczności uchwalenia Konstytucji  
3 Maja. 

Uwieńczeniem uroczystości było wręczenie nagród „Międzyrzecki 
Wawrzyn” i „Międzyrzecka Muza” przez burmistrza Zbigniewa Kota 
i przewodniczącego Rady Miasta Roberta Matejka. W pierwszej kate-
gorii nagrody otrzymali wybitni trenerzy sportowi: Alicja Bernat,  
Michał Tusz oraz kadeci z UKS Międzyrzecka Trójka za znakomite wyni-
ki i osiągnięcia. Natomiast Międzyrzeckie Muzy zostały podarowane: 
Wasylowi Augustyniakowi za propagowanie muzyki i kultury regional-
nej, Januszowi Sawczukowi za działalność muzyczną na rzecz miasta 
Międzyrzec Podlaski oraz Romanowi Sidorowiczowi za budowanie  
lokalnej tożsamości kulturowej.

Na zakończenie burmistrz Zbigniew Kot wygłosił mowę, w której uka-
zał, jak ważna jest wolność kraju i stałe jej pielęgnowanie. Później po-
żegnał zebranych mieszkańców i życzył miłej niedzieli.

Alicja Bernat , jako wybitny trener otrzymała 
nagrodę „Międzyrzecki Wawrzyn”

Michał Tusz, jako wybitny trener otrzymał 
nagrodę „Międzyrzecki Wawrzyn”

Kadeci z UKS Międzyrzecka Trójka za świetne 
wyniki otrzymali „Międzyrzecki Wawrzyn”

Janusz Sawczuk otrzymał „Międzyrzecką Muzę” 
za działalność muzyczną na rzecz miasta

Wasyl Augustyniak otrzymał „Międzyrzecką Muzę” 
za propagowanie muzyki i kultury regionalnej

Roman Sidorowicz otrzymał „Międzyrzecką Muzę” 
za budowanie lokalnej tożsamości kulturowej
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Edukacja  | Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 
   w Międzyrzecu Podlaskim – festyn, 
   w którym udział wzięły również przedszkolaki

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej  
w Międzyrzecu Podlaskim
30 kwietnia na pl. Jana Pawła II odbył się festyn, w którym udział 
mogły wziąć przedszkolaki, jak i starsi uczniowie. Impreza gromadzi-
ła chętnych, którzy aktywnie brali udział w konkursach i w zabawie 
z animatorem. 

Zabawa rozpoczęła się o godz. 11:00. Zastępca burmistrza Grzegorz Łubik 
zachęcał przybyłych uczestników do świetnej zabawy i miłego spędzenia 
czasu. Następnie odbył się konkurs na najciekawsze przebranie w barwach 
narodowych, w którym udział wzięły dzieci w wieku przedszkolnym. Ucznio-
wie Szkół Podstawowych, Gimnazjalncyh i Ponadgimnazjalnych uczestniczy-
li w konkursach dotyczących wiedzy na temat barw narodowych i Polski.

W trakcie uroczystości rozrywkę zapewniali animatorzy, którzy porywali 
do tańca wszystkich zebranych. Przedszkolaki, jak i licealiści bawili się 
świetnie. 

Na zakończenie zastępca burmistrza Grzegorz Łubik wręczał nagrody 
zwycięzcom.

Wyniki konkursów:
Zwycięzcy konkursu dla dzieci na najciekawsze przebranie:
Miejsce 1 zajęła Weronika Zgorzałek z Samorządowego Przedszkola nr 2 
ZPO przebrana za Smoka Wawelskiego.
Miejsce 2 zajęła Amelia Modrzewska z Samorządowego Przedszkola nr 3  
w ZPO nr 3 ucharakteryzowana na Marię Konopnicką.

Miejsce 3 zajął Bruno Błaszkiewicz z Samorządowego Przedszkola nr 4  
w ZPO nr 2 przebrany za rycerza.
Miejsce 4 zajął Aleksander Silijańczuk z Niepublicznego Przedszkola „Miś” 
w stroju z zegarami.
Miejsce 5 zajęła Lena Bobruk z Samorządowego Przedszkola nr 4 w ZPO  
nr 2 w kreacji motyla.

Zwycięzcy konkursu dla uczniów szkół podstawowych wiedzy o bar-
wach narodowych:
W kategorii klas I-III:
I miejsce – Patrycja Wolińska (ZPO nr 3, kl. 3);
II miejsce – Barbara Stefaniuk (ZPO nr 3, kl. 3);
III miejsce – Stanisław Słonecki (ZPO nr 1, kl. 2).
W kategorii klas IV-VI:
I miejsce – Dominik Marciniuk (ZPO nr 3, kl.6);
II miejsce – Kinga Janicka (ZPO nr 3, kl.4);
III miejsce – Kinga Mielnicka (ZPO nr 2, kl. 4).

Zwycięzcy konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych wiedzy o Polsce i barwach narodowych:
I miejsce – Dominika Poręba (LO im. gen. Władysława Sikorskiego, kl. 1);
II miejsce – Michał Kurowski (LO im. gen. Władysława Sikorskiego, kl. 1);
III miejsce – Hubert Juchimiuk (LO im. gen. Władysława Sikorskiego, kl. 1);
IV miejsce – Karolina Zaniewicz (Gimnazjum nr 3 w ZPO nr 3, kl. 3).

Przedszkolaki zaskoczyły publiczność i jury oryginalnymi charakteryzacjami Klaun rozbawił i wciągnął w imprezę całą publiczność

Uczniowie klas I-III brały udział w konkursie wiedzy o barwach narodowych Zabawa z animatorem rozśmieszała wszystkich przybyłych



OSP    | Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP 
   z Międzyrzeca, Gminy Międzyrzec i Gminy Drelów
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Miejsko-Gminne Zawody OSP 
w Międzyrzecu Podlaskim 
26 kwietnia na stadionie miejskim w Międzyrzecu odbyły się Miejsko
-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP z Międzyrzeca, Gminy 
Międzyrzec i Gminy Drelów. 

Organizatorem imprezy był Wójt Gminy Drelów Piotr Kazimierski. Zawody 
rozpoczęły się o 10 od musztry, na które przybyły drużyny męskie i żeńskie 
Straży Pożarnej z Gminy Międzyrzec Podlaski, Miasta Międzyrzec oraz 
Gminy Drelów. Wszystkie ekipy wzięły udział w pokazie musztry, sztafecie 
pożarniczej i ćwiczeniach bojowych. Podczas drugiej konkurencji trzeba 
było poradzić sobie z m.in. ze slalomem między tyczkami, przeskoczeniem 
płotka lekkoatletycznego, połączeniem rozdzielacza z wężem i węża z prą-
downicą pokonując siedem odcinków na 350 m. Trzecia konkurencja też 
nie należała do łatwych, ale pozwoliła na zweryfikowanie zwycięzców. Po 
zakończonych zawodach najlepsze drużyny OSP zostały nagrodzone pu-
charami, natomiast pozostali otrzymali dyplomy.

Wyniki zawodów: 
– w Gminie Międzyrzec Podlaski wśród drużyn męskich zwyciężyła  
OSP Krzewica;
– w mieście Międzyrzec Podlaski wśród drużyn męskich zwyciężyła  
OSP Zawadki;
– w Gminie Drelów wśród drużyn męskich zwyciężyła OSP Kwasówka;
– w Gminie Międzyrzec Podlaski wśród drużyn żeńskich zwyciężyła  
OSP Przychody;

– w mieście Międzyrzec Podlaski wśród drużyn żeńskich zwyciężyła  
OSP Zawadki;
– w Gminie Drelów wśród drużyn żeńskich zwyciężyła OSP Kwasówka.

Drużyny żeńskie brały udział w takich samych konkurencjach 
jak drużyny męskie

Dwie ostatnie konkurencje należało wykonać bardzo dokładnie  
i w najszybszym czasie

W sztafecie pożarniczej trzeba było jak najszybciej przebiec 350 m 
i wykonać dodatkowe zadania

Ćwiczenia okazały się ciekawym widowiskiem i atrakcyjnym wydarzeniem Puchary dla najlepszych drużyn OSP

Drużyny OSP przygotowały się do startu w zawodach
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Patriotyzm  | VI Bieg Konstytucji dla dzieci i młodzieży       
   | „Młodzi głosują”

VI Bieg Konstytucji 
8 maja w Międzyrzecu Podlaskim przy Zespole Pałacowo Parkowym 
dzieci i młodzież miały szanse wziąć udział w rywalizacji lekkoatle-
tycznej. Przybyli uczestnicy przyjechali także z m.in. Białej Podla-
skiej, Małaszewicz, Drelowa, Połosek, Sławatycz, Halas, Kożuszek, 
Leśnej Podlaskiej, Wisznic, Łomaz, Zalesia, Dołgi, Chotyłowa. 

O godzinie 11 jako pierwsze stanęły do wyścigów uczennice Szkół Pod-
stawowych z klas I-II. Trasa nie była łatwa. Były to biegi przełajowe 
przez ścieżki parkowe. Dystanse podzielone były według kategorii wie-

kowych od 250 m do 1100 m. Najdłuższy dystans wyznaczony był dla 
uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych. Zawodnicy musieli pokonać swoje 
zmęczenie i emocje, aby zdobyć wymarzony wynik. W zawodach udział 
wzięli także uczestnicy niepełnosprawni, którzy dzielnie przebiegli wy-
znaczoną trasę.

Organizatorem wydarzenia był MOSiR w Międzyrzecu Podlaskim. Celem 
imprezy było uczczenie Święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz po-
pularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży. Nagrody w postaci dyplo-
mów i medali wręczał Arkadiusz Myszka, dyrektor MOSiR w Międzyrze-
cu Podlaskim.

Akcja „Młodzi głosują”  
w Międzyrzecu Podlaskim 
4 maja w Gimnazjum Sportowym nr 3 młodzi mieli szansę oddać gło-
sy na swojego kandydata na prezydenta. Wyniki Młodzieżowych  
Wyborów Samorządowych były dość zaskakujące. 

Centrum Edukacji Obywatelskiej zorganizowało projekt „Młodzi głosują”,  
w którym umożliwia się uczniom przeprowadzenie wyborów na podobnych 
zasadach, jakie funkcjonują na wyborach powszechnych.

Celem akcji jest zachęcenie młodych ludzi do uczestnictwa w życiu publicz-

nym i świadomego głosowania. W projekcie udział wzięło 1500 szkół gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski.

W Gimnazjum Sportowym nr 3 głosowanie trwało od 8.00 do 13.30.  
W skład komisji wchodzili: Julia Barczuk z kl. II b (przewodnicząca), Claudia 
Borowiec z kl. II a, Alicja Kowal z kl. II a, Jakub Buziak z kl. II b i Konrad 
Sawczuk z kl. II b. Koordynatorem projektu był Artur Domański.

Frekwencja wyborcza wynosiła 73%. Komisja po zakończonym głosowaniu 
przeliczyła głosy. Uczniowie powierzyli stanowisko prezydenta Januszowi 
Korwin-Mikke, drugie miejsce uzyskał Andrzej Duda, trzecie Paweł Kukiz.

Informacje i zdjęcia Gimnazjum Sportowe nr 3

Zawodnicy musieli pokonać swoje zmęczenie i emocje, aby zdobyć 
wymarzony wynika

VI Bieg Konstytucji popularyzuje bieganie nawet wśród uczniów 
Szkół Podstawowych

Komisja wyborcza w Gimnazjum Sportowym nr 3 zajmowała się 
sprawdzaniem i przeliczaniem głosów Komisja przeliczała głosy oddane przez uczniów
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Kultura   | Spotkania i rozmowy animatorów kin

Kino za Rogiem na Międzynarodowym Festiwalu  
Filmów Niezależnych
W dniach 1-10 maja w Krakowie odbył się Międzynarodowy Festiwal 
Filmów Niezależnych PKO OFF Camera, podczas którego miał miejsce 
specjalny pokaz zrekonstruowanego cyfrowo filmu Wojciecha Sma-
rzowskiego „Wesele”. 

Na zaproszenie twórców i inicjatorów Kina za Rogiem oraz programu re-
konstrukcji cyfrowej polskiej kinematografii „Kino RP” do Krakowa przyje-
chali animatorzy wyróżniających się kin, w tym Kino za Rogiem Między-
rzec Podlaski. Premiera filmu miała miejsce w krakowskim kinie Kijów. 

Zwieńczeniem wieczoru był bankiet, który odbył się w zabytkowych wnę-
trzach Galerii Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach. Wśród zaproszonych 
gościli animatorzy kin, gwiazdy polskiego i światowego kina m.in. Wen-
tworth Miller i Stellan Skarsgard.
Festiwal był możliwością zetknięcia się z ludźmi związanymi z filmem, 
jego produkcją i dystrybucją. Spotkania i rozmowy animatorów kin poru-
szały kwestie związane z przyszłością projektu Kino za Rogiem. Wszystko 
po to, aby poszerzyć i uatrakcyjnić ofertę kina. Przyszłość zapowiada się in-
teresująco.

Wydarzenie zrzeszało wielu znanych aktorów m.in. Arkadiusza Jakubika, 
Andrzeja Zaborskiego, Iwonę Bielską, Bartłomieja Topę, Mariana Dziędziela

Kolejny gość specjalny aktor Stellan Skarsgard znany z takich filmów jak 
m.in. „Buntownik z wyboru”, „Piraci z Karaibów”, „Avengers”

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski Zbigniew Kot zaprasza mieszkańców  
do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej lokalizacji lodowiska. 

Swój głos można oddać do 14 czerwca na stronie www.miedzyrzec.pl
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Sport  | Mistrzostwa Międzyrzeca Podlaskiego 
   w Szachach Szybkich
   

Po raz drugi Międzyszkolny Uczniowski Klub Szachowy „Gambit”  
w Międzyrzecu Podlaskim zorganizował otwarty turniej szachowy, 
którego celem było wyłonienie mistrza i mistrzyni naszego miasta  
w szachach szybkich oraz najlepszych szachistów w kategoriach wie-
kowych do lat 8, 10 i 14. 

Zawody mogły odbyć się dzięki dotacji przyznanej przez Burmistrza Mia-
sta Międzyrzec Podlaski Pana Zbigniewa Kota oraz wsparciu finansowemu 
Klubu, jakiej udzielił Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu 
Podlaskim Pan Wiesław Kozaczuk.

Mistrzostwa rozegrano w 2 grupach turniejowych: „open” – wszyscy 
chętni bez względu na wiek i płeć i do lat 10, w którym mogły uczestniczyć 
dziewczęta i chłopcy urodzeni w roku 2005 i młodsi.

Turniej „open” uzyskał bardzo silną obsadę, która stanowili zawodnicy 
dwóch federacji: polskiej i ukraińskiej. Wzięło w nim udział trzech mistrzów 
międzynarodowych, trzech mistrzów FIDE, szachista legitymujący się tytu-
łem mistrza krajowego i kolejny posiadający tytuł kandydata na mistrza. 
Najwyższymi rankingami elo legitymowali się: IM Daniel Frączek – 2427  
i IM Danił Shkuran – 2411. O sile turnieju świadczył również fakt, że wśród 
50 uczestników 10 legitymowało się rankingami elo przekraczającymi pułap 
2000 pkt. Oprócz wspomnianych wyżej silnych szachistów z Ukrainy w tur-
nieju wzięli udział szachiści reprezentujący kluby z Węgrowa, Mrągowa,  
Lęborka, Legnicy, Lublina, Gostynina, Krakowa, Lubartowa, Siedlec, Rado-
mia i Warszawy.

Zgodnie z przypuszczeniami w turnieju prym wiedli szachiści z najwyż-
szymi rankingami. Mistrzem Międzyrzeca Podlaskiego w Szachach Szybkich 
w 2015 roku został Vsevolod Rytenko – 7,5 pkt, który wyprzedził m Pawła 
Stomę – 7,5 i IM Daniela Frączka – 7,0 pkt.

Mistrzynią Międzyrzeca Podlaskiego została międzyrzeczanka Patrycja 
Waszczuk, reprezentująca klub TS Wisła Kraków, która uzyskała 5,5 pkt  
i w klasyfikacji generalnej zajęła 15 miejsce.

Bardzo dobry występ zanotował Paweł Węgrzyniak z miejscowego klubu 
MUKS „Gambit” w Międzyrzecu Podlaskim. Paweł pokonał kilku wyżej notowa-
nych rywali i z dorobkiem 6 pkt. zajął 10 miejsce w klasyfikacji generalnej. Jed-
nocześnie uzyskał tytuł Mistrza Międzyrzeca Podlaskiego w Szachach Szybkich 

w kategorii wiekowej do lat 14. Wyprzedził jednym punktem Jakuba Żurawic-
kiego z PUKS Fides Węgrów i Szymona Skawińskiego z UKS MGK Radom.

Wśród juniorek do lat 14 zwyciężyła Zuzanna Łaszczuk reprezentującą 
MAZSzach w Warszawie, przed Gabrielą Izdebską z PUKS Fides Węgrów  
i Olgą Plichtą z Siedlec.

Prowadzono też klasyfikację seniorów, którzy ukończyli 60 lat. W tej ka-
tegorii wystąpiło 6 zawodników. Zwyciężył najstarszy zawodnik uczestniczą-
cy w turnieju – Jerzy Kot z Mrągowa.

W turnieju do lat 10 wystartowało 31 zawodników i zawodniczek z Wę-
growa, Lubartowa, Warszawy, Miś oraz 17 młodych adeptów sztuki szacho-
wej z Miedzyrzeca Podlaskiego. W tym turnieju prowadzono klasyfikacje 
młodzików i młodziczek do lat 8 i 10.

Doskonałą formę zaprezentowała zawodniczka MUKS „Gambit” w Między-
rzecu Podlaskim, podopieczna Tadeusza Węgrzyniaka – Patrycja Majczyna.  
Patrycja pokonała wszystkich swoich przeciwników i z kompletem punktów wy-
grała turniej.  Drugie miejsce w kategorii dziewcząt do lat 10 zajęła koleżanka 
Patrycji – Aleksandra Szyszko, a trzecie Maja Zajączkowska z Radomia.

Wśród młodzików do lat 10 prym wiedli międzyrzeczanie. W tej klasyfi-
kacji zwyciężył Wiktor Kukawski, który jednocześnie z dorobkiem 7 punktów 
zajął 2 miejsce w klasyfikacji generalnej turnieju, wyprzedził Jerzego Rzeń-
cę – 6 punktów i Kacpra Litwińca z Radzynia Podlaskiego 6 pkt.

Wśród najmłodszych szachistek i szachistów dominowali goście. Wśród 
chłopców do lat 8 Tomek Orzełowski z PUKS Fides Węgrów, który zdobył  
7 pkt. i zajął jednocześnie 3 miejsce w klasyfikacji generalnej turnieju.  
Tomek wyprzedził Wiktora Opolskiego z LUKS Lubartów i naszego zawodni-
ka Macieja Złotkowskiego – 5 pkt.

Ola Żurawicka wygrała klasyfikację do lat 8 z dorobkiem 5 pkt. Druga była 
radomianka Marcelinka Łaszczuk, a trzecia międzyrzeczanka – Ola Marciniuk.

Dzieci z Międzyrzeca Podlaskiego, które klasyfikowane były w kategorii 
do lat 8 uczęszczają do klas, w których prowadzone są zajęcia w ramach pro-
gramu „Edukacja przez Szachy w Szkole”, a zajęcia z dziećmi prowadzą do-
świadczone nauczycielki nauczania zintegrowanego.

Zwycięzcy poszczególnych klasyfikacji zostali wyróżnieni pucharami,  
dyplomami oraz nagrodami finansowymi i rzeczowymi. Wszyscy uczestnicy 
turnieju do lat 10 otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.

II Międzynarodowe Mistrzostwa Międzyrzeca Podlaskiego  
w Szachach Szybkich pod Patronatem Burmistrza Miasta

Młodzi mieli  szansę wykazać się swoimi umiejętnościami
Do rywalizacji przystąpiły także osoby z różnych pokoleń, co dodawało 
charakteru całej imprezie



15

Sport   | Turniej tenisa stołowego
   | Zawody na międzyrzeckiej pływalni

Memoriał Leszka Dulskiego 
Memoriał został przeprowadzony 12.04.2015 w ZPO nr 2 .Organiza-
torami turnieju byli MOSiR Międzyrzec Podl. oraz KS MOSiR Hura-
gan. Ogółem wzięło w nim udział 63 zawodniczki i zawodników. 

W turnieju reprezentowane były takie miejscowości jak: Lublin, Lubartów, 
Bełżyce, Włodawa, Siedlce, Parczew, Łosice, Biała Podlaska i Międzyrzec 
Podlaski.

Dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego, BS Międzyrzec Pod-
laski oraz ZREMB Poland Międzyrzec Podlaski zostały zakupione puchary 
dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach, zaś nagrody rzeczowe ufun-
dował MOSiR. Jak co roku słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników 
zorganizowali PSS Społem, Cukiernia Jerzego Wójcika z Międzyrzeca, a po 
raz pierwszy dołączył Dr Gerard Sp z o.o.

Puchary i nagrody wręczali z-ca burmistrza Międzyrzeca Podlaskiego Grze-
gorz Łubik oraz dyrektor MOSiR Międzyrzec Podlaski Arkadiusz Myszka. 
Sędzią głównym turnieju był Łukasz Męczyński.

19 kwietnia odbyła się II Runda Ligi Wojewódzkiej Juniorów – OPEN. 
W zawodach na międzyrzeckiej pływalni wzięło udział 155 zawodni-
czek i zawodników z 12 klubów. 

W rywalizacji mogli wziąć udział uczestnicy w wieku 13 lat i starsi. Dystan-
se były podzielone na 50 m stylem dowolnym, 50 m w stylu klasycznym, 
100 m stylem grzbietowym, 100 m stylem motylkowym, 400 m w stylu 
dowolnym oraz 200 m w stylu zmiennym. 

W turnieju wystartowało 9 zawodników KS „MOSiR” Huragan. Najlepiej spi-
sała się Magdalena Suchota, która była druga na dystansie 50 m w stylu do-
wolnym i czwarta na 100 m w stylu grzbietowym. Oliwia Stefaniuk okazała 
się najlepszą zawodniczką wśród czternastolatek. Była piąta na 50 m  
w stylu dowolnym i ósma na dystansie 100 m w stylu motylkowym.

Wśród chłopców najlepsze miejsce uzyskał Rafał Mironiuk, był czwarty na 
50 m stylem klasycznym i siódmy na 50 m stylem dowolnym. Bardzo do-
bre rezultaty uzyskał Jakub Celiński, który popłynął na 50 m stylem klasycz-
nym w 34,53, co jest drugim czasem w Polsce wśród Juniorów trzynastolet-

nich. Wyróżnienia zajmowali również: Zuzanna Włodarczyk, Zuzanna 
Celińska i Tomasz Rabek.

W rywalizacji sztafet nasze dziewczęta w składzie: Magdalena Suchota,  
Oliwia Stefaniuk, Zuzanna Włodarczyk i Zuzanna Celińska zajęły 4 miejsce 
na dystansie 4x 100m w stylu zmiennym. Chłopcy natomiast zdobyli 8 miej-
sce – Rafał Mironiuk, Tamasz Rabek, Jakub Celiński i Wiktor Chojnacki.

W klasyfikacji drużynowej ekipa międzyrzecka zajęła 6 miejsce.

Rozgrywki zawodników były pełne zaangażowania i rywalizacji Zwycięzcy otrzymali puchary, wyróżnieni dyplomy

Liga Wojewódzka Juniorów – OPEN w Międzyrzecu Podlaskim

Atmosfera rywalizacji nie opuszczała turnieju



15:00 – 18:20 Festyn Rodzinny

● Wesołe miasteczko – karuzele, dmuchane zamki i zjeżdżalnie dla dzieci
● Konkurencje sportowe i zabawy rekreacyjne dla całej rodziny organizowane 
   przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
● Konkursy z nagrodami, zabawy z pinatą, malowanie buziek, tunele animacyjne 
   i tańce integracyjne dla dzieci poprowadzą profesjonalni „Animatorzy Dobrej Zabawy” 

18:20 Blok koncertowy poprowadzi Hubert Urbański  
– dziennikarz, prezenter radiowy i telewizyjny

 
● Zespół sekcji muzycznej Miejskiego Ośrodka Kultury
● Zespół „biSquit” – warszawski zespół popowy
● „KORteZ” – solista, multiinstumentalista; tegoroczne odkrycie radiowej „trójki”
● „nOWe SytuAcje” – projekt muzyczny artystów legendarnego zespołu „Republika” 
   oraz wokalistów: tymona tymańskiego, Ani Dąbrowskiej, natalii Pikuły, jacka bończyka 
   i tomka Makowieckiego

szczegóły na stronie: www.dnimiedzyrzeca.pl
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