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Sesja Rady  | Likwidacja MZGA
W mieście | Ulice i chodniki w Międzyrzecu 

Zlikwidowano MZGA  
w Międzyrzecu Podlaskim
26 maja w Urzędzie Miasta odbyła się IX sesja Rady Miasta. Uchwa-
lono na niej likwidację MZGA, jednak zapewniono, że osoby z dobrą 
opinią nie stracą pracy.

Sesja obfitowała w różnorodne zapytania i odpowiedzi. Najbardziej kontro-
wersyjnym problemem, była likwidacja MZGA – Zapewniam, że osoby, któ-
re otrzymają dobrą opinię ze szkół, nie stracą pracy. Będą przeniesione do 
placówek szkolnych. Taki system pozwoli na szybszą reakcję w każdej sytuacji, 
pomoże w lepszym i bardziej zintegrowanym działaniu. Natomiast osobom, 
które chciałyby przejść na zasiłek przedemerytalny poprzez likwidację stano-
wiska ułatwię takie rozwiązanie. – mówił burmistrz miasta Zbigniew Kot. 

Podczas sesji poruszony był także temat wywozu śmieci. Czy w naszym 
mieście jest kontrolowany wywóz śmieci, gdyż wydaje mi się, że są osoby, 
które tych śmieci nie wystawiają? – pytał radny Jan Koza. – Oczywiście 
kontrolujemy wywóz śmieci. W Międzyrzecu Podlaskim 96% ludności  

regularnie korzysta z odbioru odpadów. W skali ogólnopolskiej wychodzi-
my bardzo dobrze. Takie złudne sytuacje mogą był mylone poprzez różne 
okresy, kiedy wywozy są nagminne np. okres świąteczny z okresem zwy-
czajnym, kiedy system ten się stabilizuje i zmniejsza. – mówił burmistrz 
miasta Zbigniew Kot.

IX sesja Rady Miasta 

Nasze miasto może szczycić się coraz lepszymi drogami. Cały czas 
wchodzą w życie projekty poprawiające stan ulic i chodników, a tak-
że przebudowy Przedszkola nr 2.

Wygląd ul. Zachodniej zmienił się diametralnie. Rewitalizację przeżywa 
teraz ul. Adamki, natomiast przebudowa chodnika na ul. Staromiejskiej 
została zakończona. Prace budowlane przebiegają szybko i sprawnie.  
Przy ul. Parkowej przy bloku Partyzantów 10 H zostanie wykonana zato-
ka parkingowa z 23 miejscami parkingowymi. Kolejna przebudowa na-

stąpi w ul. Ceglanej na odcinku 460 m będzie wykonana nawierzchnia 
asfaltowa. Zostaną Zostaną także opracowane projekty budowlane kolej-
nych inwestycji tj. budowy chodnika w ul. Radzyńskiej od skrzyżowania  
z ul. Jelnicką do ul. Chabrowej, przebudowy ul. Pułaskiego i Placu Dwor-
cowego oraz części ul. Lipowej. Zostanie także opracowany projekt zago-
spodarowania Zespołu Pałacowo-Parkowego obejmujący zmiany dotyczą-
ce zieleni, alei parkowych, elementów małej architektury, oświetlenia  
i monitoringu. Trwają także prace nad koncepcją przebudowy i rozbudo-
wy przedszkola nr 2.

Zmodernizowane ulice i chodniki w Międzyrzecu Podlaskim  
oraz kolejne inwestycje

Remontowany chodnik w ulicy Staromiejskiej Ulica Zachodnia z położonym asfaltem
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MRS    | Dobra współpraca Rady z Burmistrzem
Odpady   | Harmonogram – lipiec

Międzyrzecka Rada Sportu – wizytacja obiektów MOSiR-u

5 maja 2015 r. członkowie Międzyrzeckiej Rady Sportu oraz bur-
mistrz miasta Zbigniew Kot przeprowadzili wizytację wybranych 
obiektów MOSiR-u.

Podczas oględzin stadionu burmistrz miasta Zbigniew Kot przedstawił Ra-
dzie Sportu bardzo obiecujące zamierzenia władz miasta dotyczące plano-
wanej modernizacji miejskiego stadionu, które będą polegały na wybudowa-
niu od podstaw nowego pawilonu sportowego, przebudowaniu trybuny oraz 
wykonaniu podbudowy pod nowe boiska piłkarskie. Burmistrz Zbigniew Kot 
podkreślił także fakt, że w ostatnim okresie następuje zdecydowana poprawa 
stanu murawy boisk piłkarskich, a związane jest to ze zintensyfikowanymi 
działaniami pielęgnacyjnymi podjętymi w tym kierunku.

Modernizacji poddawana jest również miejska pływalnia. Działania moder-
nizacyjne i remontowe, co zaznaczył burmistrz Zbigniew Kot, mają na celu 
głównie poprawę bezpieczeństwa korzystających z niej ludzi.

W trakcie swojego dalszego posiedzenia Rada Sportu poddała wnikliwym 
analizom uzyskane cele dotyczące kultury fizycznej i sportu zawarte w do-
biegającej końca Strategii Rozwoju Miasta na lata 2008-2015, jak również 
dane od dyrektorów szkół, przedstawicieli stowarzyszeń, klubów sportowych 
oraz grup nieformalnych dotyczące okresu 2012-2015. Wypracowane wnio-
ski mają posłużyć do stworzenia Modelu Kultury Fizycznej w naszym mie-
ście, jej rozwoju oraz celów na miarę potrzeb oraz możliwości organizacyj-
nych i finansowych. Burmistrz miasta Zbigniew Kot przyjął wniosek Rady 
Sportu inicjujący budowę bazy danych o stowarzyszeniach, klubach sporto-
wych i grupach nieformalnych działających w obszarze kultury fizycznej na 

terenie miasta, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu 
Miasta, w nowo powstałej zakładce Rady Sportu. Baza pełniła będzie funk-
cję informacyjną oraz promocyjną. Z inicjatywy burmistrza Zbigniewa Kota, 
na potrzeby kontaktów Rady Sportu z mieszkańcami miasta została założo-
na skrzynka poczty elektronicznej: radasportu@miedzyrzec.pl. Wszyscy zain-
teresowani mieszkańcy mogą przekazywać w ten sposób swoje spostrzeże-
nia, uwagi i wnioski. Członkowie Rady Sportu otrzymali także zapewnienie 
od władz miasta, że będą zapraszani na Sesje Rady Miasta oraz informowa-
ni o posiedzeniach Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, których tematyką 
będą sprawy dotyczące kultury fizycznej w mieście. 

Na zakończenie posiedzenia przewodniczący Rady Sportu Andrzej Mironiuk 
podkreślił fakt bardzo dobrze układającej się współpracy rady z burmistrzem 
Zbigniewem Kotem i jego zaangażowania w sprawy kultury fizycznej w mie-
ście, co dobrze rokuje i daje nadzieję na poprawę sytuacji miejskiego sportu.

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

RODZAJ ODPADU I REJON MIASTA II REJON MIASTA

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
01.07.2015 r.
15.07.2015 r.

08.07.2015 r.
22.07.2015 r.

MAKULATURA

07.07.2015 r.
21.07.2015 r.

14.07.2015 r.
28.07.2015 r.

TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA 
WIELOMATERIAŁOWE, DROBNE METALE

SZKŁO OPAKOWANIOWE

ODPADY ZIELONE I KUCHENNE ODPADY 
BIODEGRADOWALNE

09.07.2015 r.
23.07.2015 r.

09.07.2015 r.
23.07.2015 r.

Burmistrz miasta Zbigniew Kot, dyrektor MOSiR Arkadiusz Myszka 
i przewodniczący Rady Sportu Andrzej Mironiuk obradują nad realizacją planów



Lokalnie  | Przejazd kolejowy zamknięty do 1 lipca
   | Nowe fundusze unijne w zasięgu
   | Modernizacja stadionu
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Miasto Międzyrzec Podlaski przystąpiło do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który umożliwi otrzy-
manie dotacji unijnych. Na potrzeby tego planu należy przeprowadzić inwentaryzację budynków na terenie Mia-
sta, w tym domków jednorodzinnych. W związku z tym zawiadamiamy, że ankieterzy zbierają informacje potrzeb-
ne do wypełnienia ankiety.

10 czerwca o godz. 8.00 został zamknięty przejazd kolejowy w celu wdrożenia czasowej organizacji ruchu. Wyko-
nawca robót zobowiązał się do wykonania prac w ciągu 21 dni, czyli do 1 lipca. Zarząd Dróg Powiatowych w Bia-
łej Podlaskiej udostępnił Wykonawcy drogi objazdowe: ul. Kolejową, Siteńską i Kościuszki. Pomiędzy stronami zo-
stała zawarta umowa użyczenia. Na jej podstawie Wykonawca został zobowiązany do wykonania nowej 
nawierzchni bitumicznej obciążanego objazdu na całej szerokości jezdni na ul. Kościuszki ok. 320 m oraz na ul. Si-
teńskiej ok. 850 m. W przypadku przekroczenia terminu przebudowy przejazdu i konieczności kontynuacji objazdu 
będą naliczane kary umowne określone w spisanej umowie.

Przebudowa  
na Stadionie Miejskim  
w Międzyrzecu Podlaskim

Obecnie rusza przebudowa i rozbudowa szatni i zaplecza higienicz-
no-sanitarnego Stadionu Miejskiego przy ul. Pszennej. W wyniku re-
alizacji projektu zwiększy się jego funkcjonalność. 

Inwestycja będzie dofinansowana w 50% w ramach programu moder-
nizacji infrastruktury sportowej ze środków Ministerstwa Sportu i Tury-
styki. W wyniku realizacji projektu zwiększy się funkcjonalność Stadio-
nu Miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim. Przebudowane zaplecze 
umożliwi organizację większej ilości imprez sportowych, zwiększy kom-
fort użytkowników obiektu. Kluby sportowe, uczniowie oraz pozostali 
użytkownicy będą mogli w komfortowych warunkach przygotowywać 
się do treningów, meczów – zostaną spełnione wymogi licencyjne dla 
klubów uczestniczących w rozgrywkach LZPN. Termin zakończenia prac 
przewidziany jest na sierpień 2016 roku.

Zaplecze sanitarno-higieniczne obecnie

Plan gospodarki Niskoemisyjnej – ankietyzacja na terenie  
miasta Międzyrzec Podlaski

Zamknięcie przejazdu kolejowego



Moto Krew  | Zebrano 15 litrów krwi
Lokalnie  | Niezapomniany spektakl pt. „Karol”
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Moto Krew  
w Międzyrzecu Podlaskim
16 maja na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego wśród zabawy, 
głośnej muzyki i śmiechów wielu zebrało się w szczytnym celu.  
Akcja Moto Krew pod patronatem burmistrza miasta Zbigniewa 
Kota zebrała ludzi, którzy podzielili się cząstką siebie. W ten sposób 
zebrano 15 litrów krwi. 

Impreza rozpoczęła się o godz. 11. Powoli zbierali się chętni przy autobusie 
(mobilnym punkcie poboru krwi) i Pałacu Potockich, aby oddać krew. Dwa 
oddziały gromadziły osoby, które wsparły główny cel wydarzenia. Na scenie 
pojawił się burmistrz miasta Zbigniew Kot, który zachęcał zgromadzonych 
do wzięcia udziału w takich akcjach i szerzenia ich. Podkreślał, że zawsze 
warto pomagać drugiemu człowiekowi. Widok motocyklistów przywrócił 
panu burmistrzowi wspomnienia „(…) pamiętam co znaczy ta prędkość, ten 
wiatr we włosach i niezapomniana wolność. Jeżeli będę miał okazję, wskoczę  

z Wami na motor” – dodał z uśmiechem. Na imprezie zagrały zespoły mu-
zyczne A.R.D, Midway i Clostridium. Podczas całego wydarzenia odbywały 
się konkursy, malowanie twarzy, zabawy dla dzieci, pokazy ratownictwa oraz 
parada motocyklowa, w której udział wziął burmistrz miasta Zbigniew Kot.

W poniedziałek uroczystość Dnia Patrona rozpoczęła się od Mszą Świę-
tą w Kościele p.w. Chrystusa Króla. O godzinie 11 uczniowie i nauczy-
ciele Szkoły Podstawowej nr 3 przedstawili na scenie niezapomniany 
spektakl pt. „Karol” – „Przypomina mi on film pt. Apartament, którego 
premierę oglądałem niedawno w Krakowie. Jestem zaskoczony, że to 
przedstawienie jest tak bardzo podobne i w zbliżony sposób przedstawia 
Jana Pawła II.” – mówił burmistrz miasta Zbigniew Kot. Scenariusz 
opracowała siostra Stella, która także występowała na scenie. Wyda-
rzenie zgromadziło wiele ważnych osobistości naszego miasta m.in. 
burmistrza miasta Zbigniewa Kota, sekretarza miasta Elżbietę Dedelis, 
dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 3, kapłanów i siostry zakonne ze Zgro-
madzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Międzyrzecu Podlaskim.

Burmistrz też wziął udział w paradzie motocykli

Motocykliści od rana gromadzili się i organizowali imprezę W czasie akcji Moto Krew zebrano 15 litrów krwi

Uczniowie wraz z nauczycielami występowali na scenie

Dzień Patrona Szkoły Podstawowej nr 3
18 maja w Sali widowiskowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Międzyrzecu Podlaskim uczniowie i nauczyciele wzięli udział w spektaklu 
pt. „Karol”. 



Muzyka   | Dzieci oczarowały mieszkańców

V Międzyrzecki  
Festiwal Akordeonowy 
W sali koncertowej Szkoły Muzycznej przez dwa dni można było de-
lektować się dźwiękami akordeonów. Jako pierwsi swoim występem 
zaszczycili nas ARTI SENTEMO, następnie odbyły się przesłuchania 
31 uczestników oraz dwóch zespołów akordeonowych, a uwieńcze-
niem dwu dniowej imprezy był koncert prof. Pavla Feniuka. 

15 i 16 maj w Międzyrzecu Podlaskim odbył się V Międzyrzecki Festi-
wal Akordeonowy pod patronatem burmistrza miasta Zbigniewa Kota. 
W piątkowe popołudnie można było delektować się wspaniałym kon-
certem ARTI SENTEMO, w którym występowały dzieci w wieku  
10-14 lat. Zadziwiające było to, że tak młode osoby potrafiły swoim 
wykonaniem oczarować całą publiczność. 

16 maja odbywały się przesłuchania uczestników w kategorii I, II, III, 
i IV. Później ogłoszono wyniki. Burmistrz miasta Zbigniew Kot wręczał 
dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów. Następnie zwycięzcy mogli 
ponownie zaprezentować swój talent. Uwieńczeniem V Międzyrzeckie-
go Festiwalu Akordeonowego był koncert prof. Pavla Feniuka z Akade-
mii Muzycznej w Kijowie. Sponsorami wydarzenia byli: Burmistrz Mię-
dzyrzeca Podlaskiego Zbigniew Kot, Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski 
Krzysztof Adamowicz, Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim, 
Marta Kowalczuk-Kędzierska, Liquid System Sp. z o.o., Mariola Płonka 
oraz Rada Rodziców Szkoły Muzycznej w Międzyrzecu Podlaskim.

Laureaci festiwalu:

w kategorii I:
– Aleksandra Siwiec – I miejsce – PSM I st. w Łukowie
– Kacper Gomółka – II miejsce – PSM I st. w Radzyniu

– Jakub Palinowski – II miejsce – PSM I st. w Radzyniu
– Antoni Ferysiuk – III miejsce – SM I st. w Międzyrzecu 
– Jakub Kisiel – wyróżnienie – PSM I st. w Łukowie 
– Miłosz Wachowiec – wyróżnienie – PSM I st. w Puławach

w kategorii II:
– Szymon Świerzewski – I miejsce – ZSM w Siedlcach
– Bartłomiej Lipski – II miejsce – PSM I st. w Puławach
– Franciszek Staniak – II miejsce – PSM I st. w Puławach
– Mateusz Mitera – III miejsce – SM I st. w Międzyrzecu
– Jakub Gadomski – wyróżnienie – SM I st. w Międzyrzecu
– Patrycja Goławska – wyróżnienie – PSM I st. w Radzyniu
– Anna Szczęsna – wyróżnienie – PSM I st. w Łukowie
– Szymon Dębowski – wyróżnienie – ZSM I i II st. w Białej Podl. 
– Michał Bonikowski – wyróżnienie – PSM I st. w Łukowie 

w kategorii III:
– Karol Zbaracki – I miejsce – PSM I st. w Radzyniu 
– Mateusz Bajda – II miejsce – PSM I st. w Radzyniu
– Mateusz Latoch – II miejsce – SM I st. w Międzyrzecu
– Jakub Mackiewicz – III miejsce – ZSM I i II st. w Białej Podl. 
– Piotr Chmiel – wyróżnienie – PSM I st. w Łukowie
– Maciej Siedlanowski – wyróżnienie – SM I st. w Międzyrzecu
– Diana Sidorczuk – wyróżnienie – SM I st. w Międzyrzecu
– Jakub Sobczyński – wyróżnienie – PSM I st. w Puławach

w kategorii IV – wyróżnienia:
– Duet akordeonowy SM I st. w Międzyrzecu – M. Mitera, M. Latoch
– Duet akordeonowy z ZSM I i II st w Białej Podl. – W. Maksymiuk,  
J. Mackiewicz.

6

Orkiestra Akordeonowa Arti Sentemo z Radzynia Podlaskiego Na koniec imprezy zagrał koncert wirtuoz prof. Pavel Feniuk
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Lokalnie   | Modernizacja oczyszczalni ścieków
Kultura  | Wygrał kabaret „INACZEJ”

Dzień Komunalnika w PUK
21 maja PUK zorganizował Dzień Otwarty, w którym można było 
obejrzeć sprzęty oraz zapoznać się procesem wydobycia wody  
w zmodernizowanej Stacji Uzdatniania. 

O godzinie 11:00 odbyła się konferencja prasowa dotycząca projektu  
i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Brzeskiej w ramach projektu 
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski”. 
Omawiany był cel projektu, jego przebieg a również poruszony został temat 
nieprzyjemnego zapachu, który wydziela się podczas prac modernizacyjnych 
oczyszczalni ścieków. Sytuacja ma wrócić do normy do końca 2015 roku. 
Wartość całego projektu to 11 mln zł, a kwota unijnego dofinansowania 
wynosi 5,5 mln zł. Po przybliżeniu szczegółów dotyczących projektu zebra-
nym, młodzież ze Szkół Ponadgimnazjalnych oraz przedszkolaki zapoznały 
się ze sprzętami w PUK. Następnie każdy udał się na przedstawienie zmo-

dernizowanych procesów wydobycia i uzdatniania wody. Na zakończenie 
każdy mógł poczęstować się grillowanymi kiełbaskami oraz słodkościami.

XIII Ogólnopolski Przegląd Satyryków i Łgarzy
23 maja w Sali widowiskowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Mię-
dzyrzecu Podlaskim. Mieszkańcy mieli okazję do spędzenia czasu 
wśród humoru i kabareciarzy. 

W imprezie udział wzięli Piotr Laskowski – kabareciarz ze Zduńskiej 
Woli, O TAK O- kabaret z Białegostoku, Sakrebele – kabaret ze Zduń-
skiej Woli, Inaczej – kabaret z Białegostoku, Szara Eminencja – kaba-
ret z Werbkowic. Zebrani mieli okazję ocenić występujących gości.
Publiczność wytypowała zwycięzców:
1 miejsce – kabaret INACZEJ;
2 miejsce – Piotr Laskowski;
3 miejsce – kabaret O TAK O.

Konferencja w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej 
w aglomeracji Międzyrzec Podlaski”

Przedstawiano zmiany, jakie nastąpią w procesie wydobycia  
i uzdatniania wody

Kabaret „O TAK O” zajął III miejsce

Dzieci i młodzież mogła wejść do pojazdów PUK  
i obejrzeć nowoczesne sprzęty
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Kultura   | Dwudziestolecie Konkursu
      

16 maja w Miejskim Ośrodku Kultury w Międzyrzecu Podlaskim od-
był się kolejny Konkurs Literacki im. Marii Konopnickiej. W ramach 
konkursu zorganizowano warsztaty literackie, które poprowadził 
Waldemar Michalski. 

Prace oceniało jury w składzie: Ryszard Kornacki (poeta, członek Związ-
ku Literatów Polskich), Waldemar Michalski (poeta, prozaik, krytyk li-
teracki, redaktor kwartalnika „AKCENT”, wiceprezes lubelskiego od-
działu Związku Literatów Polskich), Krystyna Kornacka (prozaik, 
członek Międzyrzeckiego Stowarzyszenia Teatralnego). Po uroczystości 
wręczenia nagród zebrani obejrzeli spektakl „Świeczka zgasła” w/g 
Aleksandra Fredro.

Zwycięzcy:
Poezja – szkoły podstawowe
I nagroda – Natalia Filimon (kl. VIs, Grupa Poetycka „Zefirek”, SP 3 Międzyrzec), 
za zestaw wierszy, szczególnie za tekst „Niebo III”
II nagroda – Aleksandra Szabaciuk (kl. VIs, Grupa Poetycka „Zefirek”, SP 3 Mię-
dzyrzec), za zestaw wierszy, szczególnie za tekst: „Buty”
III nagroda – Tomasz Kowalczuk (kl. VIb, SP 3 Międzyrzec, Grupa Poetycka „Zefi-
rek”), za zestaw limeryków i sonet, szczególnie za limeryk „Rajdowiec”

Proza – szkoły podstawowe
Nagroda specjalna – Julia Łaskawiec (kl. VIc, SP 3 Międzyrzec), autorka dwóch 
opowiadań ze szczególnym wyróżnieniem opowiadania „Tylko z dziadkiem” – wła-
sną kontynuacją fragmentu powieści „Dziesięć stron świata” Anny Onichimowskiej
I nagroda – Lena Alicja Włoch (kl. V, SP 5 Łuków), za piękne opowiadanie  
pt. „Ulotne…”
II nagroda – Stanisław Sobczyk (kl. Vb, SP 107 Kraków), nagroda za opowiadanie 
„Tu jest mój dom”
III nagroda – Aleksandra Osak (kl. VIb, ZPO 2 Międzyrzec), za opowiadanie „Re-
lacje z psiego poranka”

Poezja – gimnazja
I nagroda – Andrzej Jagiełłowicz (III kl., Gimnazjum nr 40 w Warszawie), za ze-
staw wierszy

II nagroda – Dominika Węgrzyniak (kl. IIc, Gimnazjum Sportowe nr 3 Międzyrzec, Gru-
pa Poetycka „Zefirek”), nagroda za zestaw wierszy, szczególnie za utwór „Kasztan”
III nagroda – Ewelina Bieryło (kl. III, Gimnazjum w Konieczkowej), nagroda za ze-
staw wierszy
III nagroda – Maciej Henryk Modzelewski (kl. III, Gimnazjum w Białobrzegach), 
nagroda za zestaw wierszy

Proza – gimnazja
I nagroda – Monika Lis (kl. III, Gimnazjum nr 19 w Lublinie), nagroda za opowia-
danie pt. „Ten, kto prawi kazania”
II nagroda – Krzysztof Połeć (kl. I, Gimnazjum nr 40 w Warszawie), nagroda za 
opowiadanie „As przestworzy – Meganeura”
III nagroda – Dorota Marciniuk (kl. Ic, Gimnazjum Sportowe nr 3 w Międzyrze-
cu), za opowiadanie „Przez trudy do gwiazd”

Poezja – szkoły ponadgimnazjalne
I nagroda – Piotr Paweł Woźniak (kl. III c, II Liceum Ogólnokształcące w Sopocie), 
nagroda za zestaw wierszy
II nagroda – Julia Wróblewska (kl. II, I LO w Chodzieży), nagroda za zestaw wierszy
III nagroda – Robert Mentel (kl. IIIc, Liceum Ogólnokształcącego w Cieszynie), 
nagroda za zestaw wierszy
III nagroda – Radosław Musur (kl. III, XXVIII LO w Warszawie), za zestaw wierszy

Proza – szkoły ponadgimnazjalne
Nagroda specjalna – Paulina Iljaszewicz (kl. IIa, Ogólnokształcące Liceum Lotni-
cze w Dęblinie), nagroda za opowiadanie „Lalka. Tom III”
I nagroda – Patrycja Smolińska (kl. III, ZSP w Międzyrzecu Podlaskim), za opowia-
danie „Bez tytułu”
II nagroda – Dominika Milanowka (kl. Id, II Liceum Ogólnokształcącego w Świd-
nicy), nagroda za opowiadanie „Wyjątkowa”
III nagroda – Anna Zborowska (kl. Ib, II LO im. Mieszka I w Szczecinie), nagroda 
za opowiadanie „Rachunek do zapłacenia”
III nagroda – Agata Naruszewicz (kl. III, I Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku 
Białej), nagroda za opowiadanie „Matka”

Uczestnicy XX Jubileuszowego Ogólnopolskiego 
Konkursu Literackiego im. Marii Konopnickiej

XX Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Literacki  
im. Marii Konopnickiej
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Kultura  | Rejonowe i powiatowe eliminacje 
  XXXIV Małego Konkursu Recytatorskiego dla dzieci

XXXIV Mały Konkurs  
Recytatorski dla dzieci
4 maja w sali kameralnej Miejskiego Ośrodka Kultury uczniowie 
Szkół Podstawowych mieli szansę przedstawić swoje zdolności recy-
tatorskie na etapie rejonowym. 

Uczniowie klas I-III oraz klas IV-VI rywalizowali o najlepsze miejsce. Waż-
ną rolę odgrywała interpretacja i wykonanie wiersza. W skład jury wcho-
dzili: Ryszard Kornacki, Leszek Sokołowski, Janina Trzpil i Stanisława Pycel. 
Wybór najlepszych uczniów nie należał do najłatwiejszych, gdyż wszyscy 
uczestnicy byli wyśmienicie przygotowani i nieraz zaskakiwali swoją inter-
pretacją wiersza.

Zwycięzcy w kategorii klas I-III:
Miejsce I Weronika Myszka
Miejsce II Kinga Golec
Miejsce III Wiktor Sobiczewski
Wyróżnienie:
Maria Idzikowska
Dagmara Burdon

Zwycięzcy w kategorii klas IV-VI:

Miejsce I Alicja Bobruk

Miejsce II Natalia Filimon

Miejsce III Monika Kowalczyk

Wyróżnienie:

Wanessa Staska

Piotr Pepa.

Kolejne kroki  
młodych recytatorów
6 maja w Miejskim Ośrodku Kultury w Międzyrzecu Podlaskim odby-
ły się eliminacje powiatowe XXXIV Małego Konkursu Recytatorskiego 
dla dzieci. Wy stanowicie silną grupę chroniącą nasz język polski. 
(…) Fakt, że tak pięknie posługujecie się naszym językiem jest bardzo 
ważny. – podsumował wydarzenie Ryszard Kornacki. 

Konkurs podzielony był na dwie grupy uczniów Szkół Podstawowych: młod-
szą (klasy I-III) oraz starszą (klasy IV-VI). Dzieci spisały się świetnie. Swoim 
wykonaniem uczestnicy konkursu wywoływali uśmiech na twarzy oraz zmu-
szali do zastanowienia się nad wieloma elementami naszego życia. Interpre-
tacja tak młodych osób zaskoczyła nawet członków komisji – Ocena drugie-
go człowieka jest bardzo trudną rzeczą.(…) W tym roku większość uczestników 
spisała się bardzo dobrze. – stwierdził Ryszard Kornacki. Zwycięzców i wyróż-
nionych wybierały dwie komisje. W skład komisji grupy młodszej wchodziły: 

Krystyna Kornacka, Katarzyna Wileńska i Kamila Bugajewska. Drugą grupę 
oceniało jury, w którym udział wzięli: Ryszard Kornacki, Leszek Sokołowski  
i Anna Czerwińska. Wybrani uczniowie otrzymali nagrody w postaci książek. 

Grupa młodsza ( kl. I-III) 
I miejsce Julia Martyniuk
II miejsce Tomasz Winiarek
III miejsce Tomasz Kulawiec
Wyróżnienie:
Tomasz Rudko 
Natalia Nekreś

Grupa starsza (kl.IV-VI)
I miejsce Amelia Kolejko
II miejsce Adrianna Kolasińska
III miejsce Alicja Bobruk 
Wyróżnienie:
Nikola Sobechowicz
Natalia Filimon.

Wszyscy uczestnicy mieli szansę wykazać się i pokazać swoje talenty

Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie odpowiedzialni za szkolenie 
recytatorskie stanęli razem do pamiątkowego zdjęcia
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Dzień Dziecka  
24 maja na placu Jana Pawła II odbył się festyn dla dzieci przygoto-
wany przez organizację „Podaj Dziecku Pomocną Dłoń”. 

Impreza rozpoczęła się o godzinie 14.00. Podczas wydarzenia przygry-
wał zespół Qantes. Główną atrakcją był pokaz z 41.BLSz (4 Skrzydła Lot-
nictwa Szkolnego) z Dęblina. Żołnierze udostępnili TCW-97 „Cyklop” 
urządzenie do nauki i kontroli celowania. Każdy mógł spróbować i od-
dać swój strzał. Dzieci mogły wziąć udział w wielu konkursach i zaba-
wach. Każdy uczestnik otrzymał nagrody rzeczowe lub słodkie upomin-
ki. Gościem festynu była Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ulan-Majorat 
Czemierniki pod batutą Tomasza Nurzyńskiego. O godzinie 18:00 na 
placu zawitali motocykliści pod przewodnictwem Jana Zająca, który zło-
żył dzieciom życzenia. Dodatkowo Prezes Organizacji Sławomir Zachar-
jasz rozdał 160 paczek ze słodyczami dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka”. 
Przewodniczący Rady Powiatu Mariusz Filipiuk, Sławomir Zacharjasz 
oraz Zastępca Burmistrza Grzegorz Łubik w imieniu swoim i Burmistrza 
Miasta rozdali dzieciom cukierki i złożyli życzenia z okazji „Dnia Dziec-
ka”. Składamy serdeczne podziękowania sponsorom, którzy przyczynili się 
do odbycia festynu i zorganizowania paczek ze słodyczami dla dzieci. 
Gdyby nie pomoc sponsorów i ludzi dobrej woli nie bylibyśmy wstanie co 
roku organizować zabaw i festynów dla dzieci najbardziej potrzebujących 
a szczególnie dziękujemy pani Danucie Kopińskiej, posłowi Franciszkowi 
Jerzemu Stefaniukowi, posłowi Stanisławowi Żmijanowi, Agnieszce Pochyl-
skiej „AG-POL”, Zakładom mięsnym Wierzejki, firmie Warmax dla Pana 
Michała Pytlika oraz dla posła Adama Krzysztofa Abromowicza oraz wie-
lu innym sponsorom. Dodatkowo informujemy iż 28 czerwca planowany 

jest festyn z okazji „Powitania Wakacji”. – mówił pan Sławomir Zachar-

jasz prezes zarządu.

Wystawa Izabeli Kity
9 maja w Galerii ES można było obejrzeć obrazy artystki z Często-
chowy. „Wystawa dosyć różnorodna, choć spójna” – mówił  
Andrzej Szczerbicki. 

Izabela Kita była serdecznie witana przez tutejszych malarzy i mieszkań-
ców. Jej obrazy budziły zachwyt i zachęcały do poznania ich historii. Sama 
artystka mówiła o nich skromnie – Inspirację czerpię z różnych miejsc. 
Znajduje wszystko w najbliższym otoczeniu. (...) Moje obrazy są pełne wspo-
mnień. Przez 5 lat mieszkałam na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i stąd 

wziął się ten kamień, który często pojawia się w tych obrazach. Cykl ptaków 
także nie pojawił się przypadkiem. Któregoś dnia podczas zimy widziałam 
ptaki na gałęziach, zwróciłam uwagę, że jest ich mnóstwo. O wiele bardziej 
rzucają się one w oczy, gdy nie ma dodatkowych ozdób, zieleni... tylko śnieg 
i drzewa. – wspominała artystka. Izabela Kita zauważa, że najważniejszą 
rzeczą w malowaniu jest ciekawość, co wyjdzie następnym razem, co 
przyjdzie do głowy. Nie chce mówić, co będzie malować za parę lat, gdyż 
każdy człowiek się zmienia i co innego pragnie przekazać. – Mam jeszcze 
cykl obrazów, którego tutaj nie pokazałam. Są to portrety poświęcone mojej 
córeczce – wspomniała malarka z uśmiechem.

Zastępca Burmistrza Grzegorz Łubik rozdawał dzieciom cukierki 

Otwarcia wystawy Izabeli Kity dokonał Andrzej Szczerbicki Wystawa zgromadziła wielu miłośników sztuki

Dzieci i dorośli mieli okazję do spróbowania swoich sił korzystając  
z urządzenia TCW-97 „Cyklop”
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Patriotyzm  | II tura wyborów prezydenckich
   | Obwieszczenie Burmistrza Miasta

24 maja odbyła się II tura wyborów prezydenckich. W naszym mieście frekwencja wynosiła 56.78%, czyli była większa niż w I turze. Najwię-
cej głosów oddano na Andrzeja Dudę – 4934 czyli 64.35 %. Uprawnionych do głosowania było 8111 osób, oddano 4437 głosów ważnych, 
natomiast nieważnych 41. 

Międzyrzec także wybrał Andrzeja Dudę na prezydenta RP

Oddane głosy w poszczególnych Obwodowych Komisjach Wyborczych w Międzyrzecu Podlaskim

Obwodowe Komisje Wyborcze Wyniki
Samorządowe Przedszkole Nr 2
ul. Przedszkolna 2

Andrzej Duda – 64.80%
Bronisław Komorowski – 35.20%

Liceum Ogólnokształcące
ul. Lubelska 57

Andrzej Duda – 73.43%,
Bronisław Komorowski – 26.57%

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Warszawska 30

Andrzej Duda – 53.59%
Bronisław Komorowski – 46.41%

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1
ul. Warszawska 40 

Andrzej Duda – 66.31%
Bronisław Komorowski – 33.69%

Zespól Szkół Ekonomicznych
ul. 3-go Maja 40/42

Andrzej Duda – 66.45%
Bronisław Komorowski – 33.55%

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3
ul. Leśna 2

Andrzej Duda – 61.71%
Bronisław Komorowski – 38.29%

Strażnica OSP „Zawadki”
ul. Zawadki 8

Andrzej Duda – 63.64%
Bronisław Komorowski – 36.36%

Hala sportowa Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2
ul. Partyzantów 8

Andrzej Duda – 68.03 %
Bronisław Komorowski – 31.97%

Świetlica Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2
ul. Partyzantów 8

Andrzej Duda – 59.67%
Bronisław Komorowski – 40.33%

Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7

Andrzej Duda – 63.82 %
Bronisław Komorowski – 36.18%

Szpital Powiatowy
ul. Warszawska 2-4 

Andrzej Duda – 75.00%
Bronisław Komorowski – 25.00%

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 6 czerwca 2015 r.

 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 199) oraz art. 
39 ust. 1, w  związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z  2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami), 
zawiadamiam o  podjęciu przez Radę Miasta Międzyrzec Podlaski: uchwały Nr IX/48/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w  sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski. Zmianą studium zostaje objęty 
teren miasta Międzyrzec Podlaski w jego granicach administracyjnych. 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski, ul. Pocztowa 8, pok. nr 22 (sekretariat) w terminie do 24 lipca 2015 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Miasta

Zbigniew Kot



12

PZERiI   | Złote Odznaki
Sport   | Międzyrzec ma mistrza świata

Spotkanie integracyjne PZERiI
20 maja odbyła się zabawa w restauracji Zacisze. Imprezie towarzy-
szyła orkiestra pod dyrekcją pana Tadeusza Sójki. 

Spotkanie rozpoczął pan Franciszek Przychodzki przewodniczący Zarządu 
Rejonowego wręczeniem Złotych Odznak „Za szczegółowe zasługi PZER  
i Inwalidów”, które otrzymali:
– Pani Maria Lipniacka – długoletni członek Zarządu Rejonowego, aktual-
nie jego sekretarz;

– Pan Zdzisław Chwedoruk – długoletni członek Zarządu Rejonowego,  
wyróżniający się aktywnością w różnych pracach na rzecz związku.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest największą organiza-
cją pozarządową w Międzyrzecu Podlaskim. Aktualnie organizacja zrzesza 
w swoich szeregach ponad 420 członków. W bieżącym roku Zarząd Rejo-
nowy w Międzyrzecu zorganizował trzy spotkania towarzyskie m.in. opła-
tek, zabawy oraz wyjazdy do teatru i wycieczki. Głównym inicjatorem, or-
ganizatorem wycieczek i spotkań towarzyskich jest pani Krystyna Nazaruk 
– skarbnik Zarządu. Zarząd Związku apeluje i zaprasza niezrzeszonych 
emerytów i rencistów o wstąpienie i powiększenie szeregów organizacji. 

Przewodniczący Zarządu Rejonowego Franciszek Przychodzi  
wręczał Złote Odznaki

Członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów mogli 
spędzić miło czas, wśród dobrej muzyki 

Mateusz Skrzat zdobył złoto na Ukrainie
W dniach 14-17 maja w Łucku na Ukrainie odbyły się Mistrzostwa 
Świata federacji WPA. Mieszkaniec Międzyrzeca Podlaskiego Mate-
usz Skrzat zdobył na nich złoty medal w trójboju siłowym! 

– I jak wspominasz Mistrzostwa?
– Jestem bardzo zadowolony, choć nie pokonałem własnego rekordu. Dwa 
dni wcześniej wróciłem z innych zawodów z Katowic, więc nie zdążyłem 
nawet dobrze odpocząć. 
– Jak wyglądały organizacyjnie te zawody?
– Należałem do grupy, która jest sprawdzana pod kątem dopingów. Nie 
stosuję sposobów nienaturalnych, wystarczą mi moje intensywne treningi. 
Byłem tam jeden dzień, dokładnie 6,5 h pod rząd trwały moje ćwiczenia. 
Moje osiągnięcia z Mistrzostw to: przysiad ze sztangą 210 kg, wyciskanie 
na ławeczce 170 kg oraz martwy ciąg 225 kg, czyli razem 605 kg.
– Co było najtrudniejsze podczas Mistrzostw?

– Najtrudniejsze są pierwsze podejścia. Jak już się spali trzy podejścia to 
następuje dyskwalifikacja, a zaliczając od razu pierwsze, to już jest spokój 
wewnętrzny. 
– Jak narodziła się w Tobie pasja do tego rodzaju sportu?
– Od małego oglądałem Strongmanów i chciałem być tacy jak oni. Dążę 
do tego cały czas.
–Jakie masz plany na najbliższą przyszłość?
– Będę kontynuował studia ,idę na magisterkę w Lublinie. Tam zapiszę się do 
klubu. Teraz przygotowuje się na zawody Strongmanów na zakończenie wa-
kacji, które odbędą się w Siemiatyczach. Następnie będą zawody w grudniu 
w Łodzi. A tak spontanicznie ciągle zdarzają się jakieś turnieje, w których za-
wsze biorę udział. Staram się być na wszystkich takich wydarzeniach.
– Dziękuję bardzo za rozmowę, gratuluję sukcesów i życzę powodzenia  
w dalszych zawodach.
– Dziękuję.

Zawody są zawsze kolejnym wyzwaniem dla zawodników Mateusz Skrzat zdobył złoto na Mistrzostwach Świata federacji WPA
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II Turniej Szachowy 
Obchody Dnia Patrona Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II  
z Oddziałami Integracyjnymi w Międzyrzecu Podlaskim rozpoczęły 
się 17 maja 2015 roku turniejem szachowym zorganizowanym przez 
działający przy szkole Międzyszkolny Uczniowski Klub Szachowy 
„Gambit” w Międzyrzecu Podlaskim. 

Celem turnieju było uczczenie pamięci papieża Jana Pawła II, który sam 
dobrze grał w szachy. Nie wszyscy zapewne wiedzą, iż po wojnie ksiądz  
Karol Wojtyła zajmował się również problemistyką szachową. Znane są 
dwu i trzychodówki, których autorem w 1946 roku był przyszły Papież.
Turniej przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, 
odbył się dzięki dotacji uzyskanej z Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podla-
skim i hojności sponsora – Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podla-
skim. W turnieju wzięło udział 27 zawodników i zawodniczek ze szkół pod-
stawowych Węgrowa, Lubartowa i oczywiście Międzyrzeca Podlaskiego.
Cieszy fakt, że w turnieju wzięła udział liczna grupa uczniów klas pierw-
szych i drugich z Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3  
w Międzyrzecu Podlaskim, którzy rozwijają swoje umiejętności logiczne-
go myślenia, koncentracji i samodzielnego podejmowania decyzji w ra-
mach programu „Edukacja przez Szachy w Szkole”. Na turniej nie dotarli 

uczniowie SP Nr 2. Jedynym reprezentantem tej szkoły był Filip Węgrzyniak.
W turnieju wzięli też udział czołowi juniorzy z SP nr 3 – Patrycja Waszczuk, 
Patrycja Majczyna, Paweł Węgrzyniak, Wiktor Kukawski i Jerzy Rzeńca, 
którzy kilka dni przed turniejem wrócili z brązowym medalem Ogólnopol-
skich Igrzysk Szkół Podstawowych w Szachach i oczywiście dominowali  
w turnieju, aczkolwiek dzielnie stawiali im czoła uczniowie z Lubartowa  
i Węgrowa, zwłaszcza Kuba i Ola Żurawiccy z PUKS Fides Węgrów.
Dzieci, szczególnie te młodsze i mniej doświadczone dzielnie zmagały się 
z przepisami turniejowymi FIDE (World Chess Federation). Przepisy wpro-
wadzone w lipcu 2014 roku przewidują, że pierwszy nieprawidłowy ruch 
powoduje przegranie partii. Przez cały turniej dzieci były wspierane przez 
rodziców, którzy dzielnie towarzyszyli dzieciom i bardzo intensywnie prze-
żywali zwycięstwa oraz porażki swoich pociech.
Najprzyjemniejszym momentem było zakończenie turnieju, kiedy Dyrek-
tor Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim Miro-
sław Kot wręczał medale, nagrody i upominki dla uczestników turnieju. 
Fundatorem nagród był również Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mię-
dzyrzecu Podlaskim. Oczywiście wśród tych, które wybierali najlepsi sza-
chiści były piłki futbolowe, piłki do siatkówki plażowej, oraz okulary dla 
pływaków, co świadczy o tym, że każde dziecko grające w szachy odczuwa 
naturalną potrzebę ruchu.
W zakończeniu turnieju uczestniczył również dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Arkadiusz Myszka.
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Sport  | 2800 kilometrów w 45 dni
   

Kazimierz Piskorek 54-letni mieszkaniec Uściąża koło Kazimierza 
Dolnego zamierza przebiec trasę dookoła Polski. 5 maja zatrzymał 
się w Międzyrzecu Podlaskim. Sam zorganizował „Bieg Trzeźwości”, 
którym pragnie zainspirować innych do lepszego życia, pełnego pa-
sji i wyzwań. 

– Moim głównym celem jest bieg trzeźwości w Polsce. Dodatkowo biegnę 
dla Julki Piskorskiej, aby każdy mógł poznać jej problem i wspomóc zdrowie 
dziewczynki. Dziewczynka od urodzenia choruje na hemimelię kości strzał-
kowych, oznacza to brak tych kości. Koszt leczenia obu nóg wynosi ponad 
300 000 dolarów. Można zapoznać się ze wszystkimi szczegółami na stronie 
www.julkapiskorska.pl .– mówił Kazimierz Piskorek – Jestem trzeźwy już  
9 lat. Chciałbym pokazać, że każdy człowiek, który ma problem z alkoholem 
może się z tego wygrzebać. Odnaleźć pasję i oddać się jej całym sercem.  
Wyznaczać sobie cele, kolejne plany i żyć na nowo. – dodał. Kazimierz  
Piskorek planuje pokonać 2800 km w 45 dni. Dziennie zamierza przebiec 
50-60 km, w zależności od pogody. – W tamtym roku zdobyłem Koronę 
Polski w maratonach. A ten bieg, który zorganizowałem obecnie został zain-
spirowany pomysłem z ubiegłego roku. W cztery dni pobiegłem do Często-

chowy z własnymi intencjami. Skoro mogłem przebiec taki dystans w dość 
krótkim czasie, dlaczego nie ruszyć dalej? I już wtedy zaplanowałem sobie, 
że pokonam trasę wokół Polski, jeżeli pozwoli mi na to organizm. A mimo 
wszystko organizm nie ma łatwego zadania na trasie. Czasem łapie się dęt-
ki, czasem złapie skurcz… Do tego biegu podszedłem inaczej. Zorganizowa-
łem patronat medialny, tak aby zachęcić więcej osób do fajnego życia i do-
trzeć z informacją o Julce Piskorskiej wśród ludzi z całej Polski. – wspominał 
Kazimierz Piskorek. – Najbardziej czekam na Gdańsk. Właśnie tam 16 maja 
spotkam się z kolegą, który dołączy do mnie i będzie jechać trasą rowerem. 
Chce mnie wesprzeć duchowo. W Gdańsku zorganizowana jest impreza,  
na której występować będą grupy z moich stron Wodek Dębowski, zespół 
Dziady Kazimierskie i jestem zaproszony na to widowisko. – dodał. Pan  
Kazimierz do tego biegu przygotowywał się od jesieni. Biegał po lasach, 
polach, wykonywał różne ćwiczenia, aby przygotować ciało na dodatkowe 
obciążenie w postaci wózka. W planach przewiduje wyjazd do Grecji, aby 
przebiec tam drogę Sparty. Pan Kazimierz jest inspiracją dla wielu ludzi, 
choć sam jest bardzo skromny i podkreśla, że jeżeli on ma takie osiągnię-
cia na swoim koncie, to każdy może je zdobyć, a nawet jeszcze więcej.

Kazimierz Piskorek zamierza w 45 dni pokonać 2800 km.

Mapka przedstawiająca trasę, która zamierza pokonać Kazimierz Piskorek 
w 45 dni

Kazimierz Piskorek swoją postawą pragnie zachęcić innych do biegania

Promocja życia w trzeźwości oraz informacja o Julce Piskorskiej 
to cel biegu pana Kazimierza

Kazimierz Piskorek i Zbigniew Bonecki aktywnie uprawiają sport 
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Sport   | Mistrzostwa klas I i II

24 maja w hali Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu 
Podlaskim spotkali się przy szachownicach najmłodsi adepci „sztuki 
szachowej”, czyli uczennice i uczniowie klas pierwszych i drugich 
szkół podstawowych. Celem zawodów było przede wszystkim umoż-
liwienie dzieciom rywalizacji z rówieśnikami. 

Siedmiorundowy turniej rozgrywany tempem 15 minut na zawodnika na 
partię, adresowany był przede wszystkim do dzieci z Międzyrzeca Pod-
laskiego oraz gminy Międzyrzec Podlaski, które rozpoczęły naukę gry  
w szachy w ramach ogólnopolskiego programu „Edukacja przez Szachy  
w Szkole”.
Na starcie stanęło 35 zawodniczek i zawodników. Najliczniejszymi grupa-
mi byli uczniowie: Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Jana Pawła II w Międzyrzecu Podlaskim – 10 osób, Szkoły Podstawo-
wej; Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Międzyrzecu 
Podlaskim – 7 osób i Publicznej Szkoły Podstawowej im Kornela Maku-
szyńskiego w Rzeczycy – 5 osób. W turnieju reprezentowany był również 
Zespół Szkolno Przedszkolny w Rogoźnicy i Zespół Oświatowy im. Jana 
Pawła II w Brzozowicy Dużej. W turnieju grały również dzieci ze szkół  
w Lubartowie, Radzyniu Podlaskim, Lublinie i Węgrowie.
Podobnie, jak w poprzednich zawodach zaciętej walce na szachownicach 
towarzyszyła radość ze zwycięstwa i gorycz porażki często obficie zroszona 
łzami. Licznie zgromadzeni rodzice wspierali swoje pociechy i łagodzili 
emocje. W łagodzeniu skutków niepowodzeń dzieci, wspierały rodziców 
nauczycielki nauczania zintegrowanego panie: Małgorzata Okrasa i Elż-
bieta Filimon, które, na co dzień prowadzą lekcje nauki gry w szachy. 
Czasami, przeciwnikiem okazywał się również przepis FIDE dotyczący 
nieprawidłowo wykonanego ruchu, który po skutecznie złożonej rekla-
macji powodował, iż zawodnik, który go wykonał przegrywał partię. 
Ofiarą tego przepisu stał się również faworyt turnieju, legitymujący się 
drugą kategorią szachową Jerzy Rzeńca. Chwila dekoncentracji w ostat-
niej rundzie turnieju spowodowała, iż Jurek wykonał nieprawidłowy ruch 
i z tego powodu musiał uznać wyższość Patryka Krawczaka z Węgrowa. 
Obaj zawodnicy uzyskali tą samą liczbę punktów i o zwycięstwie w tur-

nieju gościa z Węgrowa zadecydowała dopiero druga punktacja dodat-
kowa, tzw. „Buchholz”.
Zwycięzcy poszczególnych klasyfikacji nagrodzeni zostali pucharami i me-
dalami. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.
Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:
uczniowie klas II
1. Patryk Krawczak – SP w Węgrowie
2. Jerzy Rzeńca – SP nr 3 w Międzyrzecu Podl.
3. Paweł Woźniak – SP nr 1 w Lubartowie.
uczniowie klas I
1. Wiktor Opolski – SP nr 3 w Lubartowie
2. Mariusz Kurczyński – SP nr 3 w Międzyrzecu Podl.
3. Stanisław Mackiewicz – SP nr 2 w Radzyniu Podl.
uczennice klas I
1. Łucja Iwaszko – SP nr 10 w Lublinie
2. Karolina Wysokińska – SP nr 3 w Międzyrzecu Podl.
3. Aleksandra Marciniuk – SP nr 3 w Międzyrzecu Podl.

Edukacja przez Szachy w Szkole – Mistrzostwa klas I i II  
szkół podstawowych

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień

Atmosfera rywalizacji nie opuszczała turnieju

Uczestnicy turnieju



Lokalnie  | Opłaty za odpady komunalne

Informacja o wzroście opłat za przyjęcie odpadów  
komunalnych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów 

w Białej Podlaskiej
W dniu 2 czerwca 2015 r. do Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski wpłynęła informacja Prezydenta Miasta Biała Podlaska o znaczącym wzro-
ście od 1 lipca 2015 r. opłat za przyjęcie odpadów komunalnych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów dla Regionu Biała Podlaska.
Pismem z dnia 05.06.2015 r. Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski wystąpił do Prezydenta Miasta Biała Podlaska o przedstawienie kal-
kulacji kosztów zagospodarowania odpadów, z której wynikają wzrosty stawek opłat. Do dnia 23.06.2015 r. odpowiedź na ww. pismo 
nie wpłynęła.
Z uwagi na powyższe oraz fakt, że obowiązujące przepisy prawa nakazują dostarczenie m.in. zmieszanych odpadów komunalnych z terenu 
naszego Miasta do Zakładu w Białej Podlaskiej, wzrosną koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez 
mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego.
Poniżej zamieszczamy informacje o stawkach opłat za przyjęcie odpadów komunalnych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Biała 
Podlaska począwszy od 1 lipca 2013 r. do chwili obecnej.

ZESTAWIENIE STAWEK OPŁAT ZA PRZYJĘCIE ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZ ZZO BIAŁA PODLASKA

Kod 
odpadu

Rodzaj odpadu

Cena brutto zł /Mg
obowiązująca od 01.07.2013 r. 

do 31.12.2013 r.

(Zarządzenie Nr 51/13 Prezydenta 
Miasta Biała Podlaska z dnia 

22.04.2013 r.)

Cena brutto zł /Mg
obowiązująca od 01.01.2014 r. 

do 30.06.2015 r.

(Zarządzenie Nr 214/13 Prezydenta 
Miasta Biała Podlaska z dnia 

30.12.2013 r.)

Cena brutto zł /Mg
obowiązująca od 01.07.2015 r.

(Zarządzenie Nr 86/135 Prezydenta 
Miasta Biała Podlaska z dnia 

26.05.2015 r.)

20 03 01 Zmieszane odpady komunalne 248,40 zł 292,28 zł 340,88 zł

20 03 99
Odpady różne i pozostałości  
z sortowania zmieszane z popiołem

378,00 zł 407,28 zł

20 03 99 P
Popioły z pieców c.o. wytworzone  
w gospodarstwie domowym  
– zebrane i dostarczone selektywnie

151,20 zł 151,20 zł 180,48 zł

17 01 07

Odpady z remontów, budowy 
domów i obiektów nie zawierające 
w dostarczonej masie odpadów 
niebezpiecznych, drewna, opakowań 
po materiałach budowlanych  
i farbach

163,95 zł 163,94 zł 207,14 zł

20 02 01

Odpady z ogrodów, parków, sadów 
np. trawa, chwasty, łodygi, pędy, 
liście, gałęzie z prześwietlania 
drzew, czyszczenia pasów 
drogowych, nieprzekompostowane 
resztki z kompostowni 
przydomowych

103,96 zł 107,82 zł 109,29 zł

16 01 03 Zużyte opony 1,08 zł 151,20 zł 152,67 zł

15 01 07 Opakowania ze szkła 1,08 zł 1,08 zł 2,55 zł

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 1,08 zł 1,08 zł 2,55 zł

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 1,08 zł 1,08 zł 2,55 zł

● Zarządzenie Nr 86/15 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów komunal-
nych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych dla Regionu Biała Podlaska obowiązujące od 01.07.2015 r.

● Zarządzenie Nr 214/13 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów komu-
nalnych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych dla Regionu Biała Podlaska obowiązujące od 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r.

● Zarządzenie Nr 51/13 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów komu-
nalnych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych dla Regionu Biała Podlaska obowiązujące od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r.


