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Drodzy Uczniowie!
Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego życzę Wam wspaniałych 
osiągnięć w nauce. Niech szkoła będzie miejscem odkrywania zdolności i pasji, 

a nauka zawsze ciekawym doświadczeniem.

Szanowni Nauczyciele i Wychowawcy!
Niech to będzie dla Was dobry czas, pełen sukcesów i pozytywnych chwil. 

Niech codzienny wysiłek, który wniesiecie w przekazywanie wiedzy  
i pracę, da Wam wiele satysfakcji.

Szanowni Rodzice!
Zachęcam Was do dobrej współpracy ze szkołą. Życzę wytrwałości w wy-
chowywaniu młodego pokolenia oraz radości z osiągnięć Waszych pociech.

Burmistrz Miasta
Zbigniew Kot

W numerze:
Nowy wydział w urzędzie – Podstrefa ekonomiczna w Międzyrzecu – Odsłonięcie 
tablicy poświęconej śp. Ireneuszowi Stolarczykowi – Harmonogram spotkań 
burmistrza z mieszkańcami – Ruszamy z rozbudową zaplecza stadionu  
– Maraton Wędkarski – Dni Międzyrzeca – „Dzieci Podlasia” w Kobryniu



W mieście  | Nowy wydział w urzędzie
   | Zielone światło od ministra 

Zmiany w strukturze urzędu
Miejski Zespół Gospodarczo – Administracyjny zakończył działa
lność. W miejsce zlikwidowanej w maju jednostki powstał Wydział 
Edukacji, Kultury i Sportu, który już pracuje na pełnych obrotach.

Zgodnie z zapowiedziami burmistrza miasta Zbigniewa Kota pracownicy  
administracji i obsługi zostali przeniesieni do szkół. Z blisko stuosobowej za
łogi nikt nie stracił pracy. 5 osób skorzystało z zasiłku przedemerytalnego. 
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu wcześniej przez wiele lat funkcjonował 
już w międzyrzeckim Urzędzie Miasta, dlatego burmistrz uważał, że ta 
sprawdzona już jednostka to najlepszy sposób na koordynowanie działań 
prowadzonych przez poszczególne placówki nie tylko oświatowe, ale ró
wnież kulturalne i sportowe. 
Konkurs na naczelnika wydziału wygrał Andrzej Mironiuk, dotychczas kie
rownik Oddziału Zamiejscowego w Białej Podlaskiej Kuratorium Oświaty 
w Lublinie. Wcześniej wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego, trener 
piłki nożnej, a także dyrektor między innymi Szkoły Podstawowej nr 3  
i Zespołu Szkół Sportowych w Międzyrzecu Podlaskim. 
Wydział, którym kieruje od 1 sierpnia koordynuje i nadzoruje działanie 
placówek oświatowych, a także podległych mu jednostek kulturalnych  
i sportowych. – Moim zadaniem jest wypracowanie ścisłej współpracy  
z kierownikami tych jednostek, jak również kreowanie działań prorozwojo

wych. Będę zachęcał ich do kreatywności, pozyskiwania funduszy ze
wnętrznych, szczególnie tych, które przełożą się na rozwój dzieci, młodzie
ży i osób dorosłych – podkreśla Andrzej Mironiuk.
W wydziale zatrudniona została także Marta Muszyńska, odpowiedzialna 
m.in.; za promocję, kreowanie wizerunku miasta i kontakty z mediami. 
Trwa kompletowanie pozostałej kadry. Urząd ogłosił dwa konkursy na sta
nowiska: podinspektora ds. oświaty i podinspektora ds. organizacyjnych 
kultury i sportu.

Jest już rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dotyczące włącze
nia gruntów przy ul. Siteńskiej do mieleckiej specjalnej strefy ekono
micznej. Daje to zielone światło Wipaszowi, który chce zainwestować 
grube miliony w ubojnię drobiu i stworzyć setki miejsc pracy.
Zanim jednak powstanie zakład i ruszy proces produkcyjny upłynie kilka 
lat. Miasto chce ten czas wykorzystać na przygotowanie infrastruktury, nie 
tylko drogowej, ale także i wodnokanalizacyjnej. W nowym zakładzie ma 
powstać nawet 500 miejsc pracy. W pierwszej kolejności zatrudniani będą 

mieszkańcy Międzyrzeca, dlatego powstał pomysł uruchomienia w jednej  
z międzyrzeckich szkół średnich klas kształcących pod konkretne potrzeby 
firmy. Chodzi o automatyków i informatyków. Uczniowie odbywaliby pła
tne praktyki na nowoczesnych liniach technologicznych. Burmistrzowi mia
sta zależy na tym, aby szansę na zatrudnienie w nowym zakładzie mieli 
również wykształceni mieszkańcy miasta. Podobną współpracę nawiązała 
Fabryka Narzędzi Chirurgicznych w Radzyniu Podlaskim z tamtejszym  
Zespołem Szkół Ponagimnazjalnych.

Nowy trener Huraganu
Mirosław Sobczak został trenerem seniorów Huraganu Międzyrzec. 
Przed kilkoma laty pracował już w Międzyrzecu i wywalczył z druży
ną awans do IV ligi.

– Zarząd oczekuje ode mnie, że w ciągu dwóch lat zbuduję drużynę na mia
rę czwartej ligi. Frekwencja na treningach jest naprawdę wysoka, czym je
stem bardzo podbudowany. Jeśli tak wszyscy będziemy podchodzili do obo
wiązków treningowych, to z pewnością stworzymy fajny zespół. Myślę,  
że w ciągu roku stworzymy dobrą drużynę – przyznaje Sobczak.
Trener ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie. Zaczynał jako szkolenio
wiec AZS Biała Podlaska w IV lidze, po roku wprowadził drużynę do 3 ligi. 
Pracował też w Okręgowym Związku Piłki Nożnej jako trener – koordynator. 
Szkolił również piłkarzy z LZS Dobryń, a także MKS Huragan. Obecnie jest 
nauczycielem wychowania fizycznego w Zespole Szkół Zawodowych nr 1  
w Białej Podlaskiej. Do Międzyrzeca powrócił po siedmiu latach. – Mam tak

że osobisty cel, udowodnić niektórym ludziom, że można coś zrobić dobrze 
dwa razy – nie ukrywa.

Podstrefa ekonomiczna w Międzyrzecu Podlaskim

Spotkanie burmistrza z dyrektorami szkół i nowym kierownikiem 
wydziału Andrzejem Mironiukiem

Mirosław Sobczak po latach przerwy znów szkoli międzyrzeckich piłkarzy



Miasto podpisało umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowa
nie rozbudowy zaplecza stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Pra
ce budowlane rozpoczną się jesienią tego roku. Inwestycja będzie kosztowała 
niespełna 1,3 mln zł, z czego połowę zapłaci ministerstwo. Samorząd otrzyma 
fundusze w dwóch ratach. Istniejący budynek zostanie wyburzony, a w jego 
miejsce powstanie nowy, dwukrotnie większy. Znajdą się w nim cztery prze
stronne szatnie połączone z zapleczem sanitarno higienicznym dla sportow
ców, pomieszczenie dla trenerów i sędziów, magazyny, a także sanitariaty dla 
kibiców. Obecnie trwa przygotowanie do przetargu, który wyłoni wykonawcę. 
Przebudowa ma zakończyć się przed rozpoczęciem rozgrywek piłkarskich w se
zonie 2016/2017.

Inicjatywy  | Burmistrz zaplanował spotkania z mieszkańcami
   | Rusza rozbudowa zaplecza stadionu

Lepsze warunki  
dla sportowców i kibiców

Tak w przyszłym roku będzie wyglądać zaplecze międzyrzeckiego stadionu 
(wizualizacja Andrzej Filipiuk)

Burmistrz Zbigniew Kot zaplanował cykl spotkań z mieszkańcami 
Międzyrzeca Podlaskiego. W październiku wraz z radnymi odwiedzi 
poszczególne okręgi wyborcze. Zapraszamy do wspólnych rozmów.

– Wszelkie trudności chcę pokonywać bezpośrednio z mieszkańcami.  
Wtorek, kiedy przyjmuję interesantów, nie wystarcza – zauważa gospodarz 
miasta. Burmistrz Kot niejednokrotnie odwiedzał różne części miasta.  
– Odbiór był bardzo pozytywny. Ludzie tego potrzebują, co widać po frekwen
cji. Dzięki temu dowiadują się, w jakiej sytuacji jest miasto i co zamierza,  
a co najważniejsze, spytać wprost o nurtujące ich sprawy – dodaje burmistrz. 
Kilka tygodni temu spotkał się z mieszkańcami tzw. osiedla Za Torami, a pod 

koniec sierpnia wspólnie z mieszkańcami ul. Krysińskiego próbował załagodzi
cie spór dotyczący wycinki drzew w związku z przygotowaniem do budowy 
oświetlenia. Ostatecznie udało się wypracować kompromis.

Problemy najlepiej  
rozwiązywać wspólnie

12 sierpnia burmistrz Kot rozmawiał z mieszkańcami ul. Krysińskiego. 
Teraz kolej na pozostałe rejony miasta

Harmonogram spotkań burmistrza z mieszkańcami
Lp. Data Miejsce spotkania Numer okręgu Imię i nazwisko radnego

1. 19.10.2015
godz.17.30

sala konferencyjna Miejskiego Ośrodka Kultury
ul. Warszawska 37 3 i 7 Zygmunt Ostapowicz, Konrad Karwowski

2. 20.10.2015
godz. 17.30

Pałac Potockich
ul. Lubelska 63 12 Danuta Duda

3. 21.10.2015
godz. 17.30

Zespół Placówek Oświatowych nr 1
ul. Warszawska 40 4 i 10 Dariusz Teleszko, Grażyna Mazurek

4. 22.10.2015
godz. 17.30

Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. 3go Maja 40/42 9 i 11 Zdzisław Frydrychowski, Robert Matejek

5. 26.10.2015
godz. 17.30

Zespół Placówek Oświatowych nr 3
ul. Leśna 2 5 i 6 Mariusz Leszczyński, Zbigniew Bernat

6. 28.10.2015
godz. 17.30

Świetlica Zespołu Placówek Oświatowych nr 2
ul. Partyzantów 8 13 i 15 Jerzy Janusiewicz, Robert Idzikowski

7. 30.10.2015
godz. 17.30

Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej
ul. Wyszyńskiego 7 1 i 2 Mariusz Jarosz, Małgorzata Rumowska

8. 2.11.2015
godz. 17.30

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Warszawska 40 8 Mirosław Jung

9. 3.11.2015
godz. 17.30

Zespół Placówek Oświatowych nr 2
ul. Partyzantów 8 14 Jan Koza



Zdrowe odżywianie wcale nie musi być kosztowne. Przekonali się  
o tym uczestnicy warsztatów kulinarnych zorganizowanych  
we współpracy z lubelskim oddziałem Federacji Polskich Banków 
Żywności. Spotkanie odbyło się 5 sierpnia w sali widowiskowej 
Miejskiego Ośrodka Kultury. 

Wzięło w nim udział ponad 120 podopiecznych Miejskiego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim i Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim, a także organizacji Podaj 
Dziecku Pomocną Dłoń. Akcja była jednym z elementów działań, mają
cych na celu poprawę ich sytuacji życiowej. Uczestnicy warsztatów uczy
li się kreatywnego wykorzystywania otrzymywanych w ramach Progra

mu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej produktów, głównie makaronu, 
ryżu i kaszy jęczmiennej. Niespełna dwugodzinna pogadanka pt. „Czy 
wiesz, co jesz”, którą wygłosiła Agnieszka Kosk spotkała się z dużym za
interesowaniem. Uczestnicy pytali o sposoby przygotowywania posił
ków i łączenia produktów żywnościowych, dzielili się też własnymi do
świadczeniami kulinarnymi. 

Na zakończenie odbyła się degustacja potraw, które przygotował kuch
mistrz Kamil Kozioł. 

Spotkanie odbyło się w ramach tzw. działań towarzyszących POPŻ  
– Podprogram 2015. 

Lokalnie  | Warsztaty kulinarne 
   | Festyn w pełni wakacji
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Zabawa w sercu miasta
Organizacja Podaj Dziecku Pomocną Dłoń w Międzyrzecu Podlaskim zo
rganizowała festyn dzieciom, które nie wyjechały na wakacje. Impreza od
była się 26 lipca na placu Jana Pawła II. Były konkurencje sportowe, a tak
że wybór Miss Lata. Spośród 9 kandydatek została nią Zuzia Jureczek  
z Janowa Podlaskiego. Atrakcją był również rowerowy tor przeszkód, przy
gotowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podla
skiej i międzyrzeckich funkcjonariuszy policji. Dzieci miały za zadanie po
konać tor na rowerach w jak najkrótszym czasie. Dodatkowymi atrakcjami 
dla dzieci była dmuchana zjeżdżalnia, trampolina. Uczestnicy zabawy do 
wieczora bawili się przy muzyce zespołu Salsa. 

Organizatorzy dziękują sponsorom, bez wsparcia których nie udałoby się 
zapewnić aż tylu atrakcji. 

Uczestnicy konkurencji otrzymali cenne nagrody, ufundowane  
między innymi przez bialski WORD

Każdy mógł skosztować potraw przygotowanych przez mistrza kuchni
Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się między innymi jak niewielkim 
kosztem przyrządzić zdrowe posiłki

W kuchni wystarczy odrobina fantazji



Wspomnienia  | Odejście wcale nie znaczy zapomnienie
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Doktor Stolarczyk  
wciąż żyje w naszej pamięci
„Jest na świecie jeden zawód, jedno powołanie, być dobrym dla dru
giego człowieka” – takie motto widnieje na tablicy upamiętniającej 
dokonania dyrektora międzyrzeckiego szpitala – śp. Ireneusza  
Stolarczyka. Odsłonięto ją 25 czerwca.

Tego dnia odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu Bialskiego połączona  
z sesją Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, gminy Międzyrzec Podlaski,  
a także gminy Drelów, podczas której wspominano lekarza i jego zasługi. 
Burmistrz Zbigniew Kot i przewodniczący rady miasta Robert Matejek 
wręczyli Ewie Stolarczyk tytuł Honorowego Obywatela Miasta, pośmie
rtnie nadany jej mężowi. – Dyrektorze, minął rok, odkąd nie ma ciebie 
wśród nas, ale plany przez ciebie kreślone nabierają kształtu. Dziś to zawo
dowy testament. Dyrektor Stolarczyk planował otwarcie oddziału wcze
snej rehabilitacji kardiologicznej i neurologicznej, i oddział niebawem ru
szy. Wierzę, że tam na górze czuwa nad nami – mówił Wiesław Zaniewicz, 
dyrektor szpitala w Międzyrzecu Podlaskim.

– Wielokrotnie zastanawiałem się, jak chciałbym opisać śp. Ireneusza  
Stolarczyka. Był przede wszystkim człowiekiem i przyjacielem, a dopiero 
potem lekarzem, społecznikiem, dyrektorem. Dobrem i przyjaźnią, które 
miał w sobie ogarniał najbliższych i otoczenie. Potrafił zjednoczyć w tru

dnych momentach i zachęcić do przełamywania barier i bezinteresownej 
pomocy ludziom – podkreślał z kolei burmistrz Zbigniew Kot. 

Na uroczystościach zjawiło się wielu prominentnych polityków z regionu, 
przyjaciół, lekarzy, samorządowców, którzy wspominali doktora Stolarczyka. 
Po mszy w kościele pw. św. Józefa wszyscy zgromadzili się na dziedzińcu 
szpitala, gdzie laudację wygłosił poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk, przyja
ciel nieżyjącego dyrektora. Tablicę odsłoniła żona doktora wraz z córkami. 
Poświęcił ją ksiądz infułat Kazimierz Korszniewicz, a na koniec delegacje 
złożyły kwiaty.

Ewa Stolarczyk nie kryła wzruszenia. – Dziękuję inicjatorom uroczystości, 
księżom za odprawienie liturgii i komitetowi, który podjął trud, aby ta ta
blica w rocznicę śmierci mojego męża została odsłonięta. Jestem dumna, 
że dokonania Ireneusza zostały docenione, że swoją postawą potwierdził, 
że odejście wcale nie znaczy zapomnienie – przyznała. 

Tablica upamiętniająca Ireneusza Stolarczyka pojawiła się na szpita
lnych murach z inicjatywy wielu środowisk, m.in.: Międzyrzeckiej Fun
dacji na rzecz Ochrony Zdrowia, Rady Społecznej Szpitala, Rady Powia
tu Bialskiego, jak również współpracowników i przyjaciół lekarza. 
Zawiązał się społeczny komitet, na którego czele stanął Romuald Pietro
siuk, ordynator oddziału chirurgii w Międzyrzecu Podlaskim i zarazem 
radny powiatu bialskiego. 

Ewa Stolarczyk, żona śp. doktora Stolarczyka nie kryła wzruszenia odbierając 
tytuł Honorowego Obywatela Miasta, pośmiertnie przyznany jej mężowi

Tablica upamiętniająca dokonania lekarza pojawiła się  
na murach międzyrzeckiego szpitala

W uroczystościach wieli udział przyjaciele, znajomi lekarze  
i współpracownicy doktora Stolarczyka



Sport   | 24 godziny w biegu

Grupa zapaleńców  
rozbiegała Międzyrzec
To była wspaniała przygoda, która trwała dzień i noc (26 i 27 
czerwca). Uczestnicy drugiej już edycji biegu 24godzinnego 
wspólnie z mieszkańcami pokonali ponad tysiąc kilometrów. 

Imprezę zorganizowała formacja Aktywni Rowerowy Międzyrzec, we 
współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Z pałeczką  
w sztafecie biegli: Mariola i Zbigniew Boneccy, Dariusz Grudziński,  
Antoni Chmielewski, Piotr Sójka, Paweł Siejko i Adam Mikołajczuk, 
którzy zmieniali się co godzinę. Każdy, w dowolnej chwili mógł się do 
nich dołączyć i przebiec choćby jedno okrążenie (320m po bruku). 
Chętnych nie brakowało. Biegły nawet kilkuletnie dzieci z rodzicami,  
a także ci, którzy na co dzień nie biegają wcale. Liczbę przebytych 
okrążeń zgłaszali w biurze zawodów. Do akcji włączyło się 149 osób,  
o różnych porach dnia i nocy. W tym roku padł rekord pod względem 
liczby uczestników i przebiegniętych kilometrów. – Cel imprezy był 
prosty i jasny: promocja biegu jako najprostszej formy ruchu. Chodzi

ło o to, by pokazać, że można tak właśnie spędzić wolny czas – podkre
śla Zbigniew Bonecki, lider Aktywnych. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, a biegnący w sztafecie pamiątkowe koszulki.
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Gotowi do biegu, start!

Za rok uczestników ma być więcej. Organizatorzy planują zaangażować do akcji np. szkoły czy zakłady pracy 

Wszyscy ci, którzy zdecydowali się wyjść z domu i poruszać się z innymi, 
stworzyli wyjątkową atmosferę 

Podsumowanie imprezy. Zawodnicy zmęczeni, ale szczęśliwi
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Zawody   | Maraton Wędkarski na żwirowni

Prawie 600 kg ryb złowili uczestnicy Ogólnopolskiego 24godzinnego 
Maratonu Wędkarskiego. Impreza odbyła się 1 i 2 sierpnia na Mię
dzyrzeckich Jeziorkach.

Zawody od lat cieszą się ogromną popularnością. Urokliwie łowiska przycią
gają pasjonatów z różnych zakątków Polski. Tym razem zgłosiło się 27 trzy
osobowych drużyn. Wędkarze wyciągali z wody wspaniałe okazy: sandacze, 
szczupaki, liny i leszcze. 
W klasyfikacji indywidualnej, na największą rybę zwyciężył Mariusz Chałuj 
z Warszawy, który otrzymał też nagrodę za złowienie największego drapież
nika – sandacza. Okaz ważył 4,5kg. Na drugim miejscu uplasował się Krzy
sztof Duda, na trzecim Marcin Maksymiuk z Międzyrzeca Podlaskiego, na 
czwartym miejscu znalazł się Jacek Górecki, na piątym Maciej Kupiński, a na 
szóstym Mirosław Wenek. 
Najwięcej, bo ponad 75,5kg ryb złowiła ekipa Rykołak z Białej Podlaskiej. 
Drugie miejsce, w klasyfikacji drużynowej zajęła Złota Rybka z Łosic, a trze
cie Maksym i Spółka z Międzyrzeca Podlaskiego. Na czwartej pozycji uplaso
wała się ekipa Rawka 2 z Rawy Mazowieckiej, a na piątym team Stanisława 
Żmijana z Międzyrzeca Podlaskiego. Szóste miejsce przypadło drużynie  
Roztocze z Zamościa. Tradycyjnie, wśród uczestników maratonu rozlosowa
no łódkę (nagroda burmistrza). W tym roku szczęście uśmiechnęło się do  
Adama Grzyba. Puchary otrzymali także: Dawid Welik, najmłodszy uczestnik 
zawodów i najstarszy Zdzisław Duda. 

– Dziękuję gospodarzom terenu – Stowarzyszeniu Rozwoju Żeglarstwa za 
gościnę, a szczególnie organizatorom za wysiłek, jaki włożyli w organizację 
imprezy. Gratuluję wszystkim uczestnikom zacięcia i wytrwałości – mówił 
Zbigniew Kot, burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego, który wraz ze swoim za
stępcą Grzegorzem Łubikiem, wręczał nagrody wędkarzom. Organizatorem 
maratonu było Międzyrzeckie Towarzystwo Wędkarskie Żwirek. Patronat nad 
imprezą objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa 
Lubelskiego, Burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego, Przewodniczący Rady Po
wiatu Bialskiego i Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski.

Najprzyjemniejsza chwila zawodów Podczas tegorocznych zawodów nieźle wypadli międzyrzeccy wędkarze

Okazałego sandacza wyłowił Mariusz Chałuj z Warszawy
foto: Arkadiusz Szyszko

Do Międzyrzeca rok rocznie przyjeżdżają wędkarze z całej Polski 
foto: Grzegorz Kokoszkiewicz

4,5-kilogramowy sandacz hitem zawodów
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Kultura   | Przypomnieliśmy dawne zwyczaje
   | Najazd rycerzy na park

Był konkurs na najpiękniejszy wianek, poszukiwanie kwiatu paproci i puszczanie 
wianków na wodę. Wieczorem 4 lipca odbyła się plenerowa impreza upamiętnia
jąca zwyczaje związane z tym słowiańskim obrzędem.
Tak jak dawniej, na plaży przy ul. Zahajkowskiej zapłonęło ognisko, a gości powi

tano chlebem i solą. Było też palenie ziół, o których opowiadała „wiedźma”  
Justyna Herner. Największą frajdę mieli najmłodsi uczestnicy. Dziewczynki wiły 
wianki na konkurs, a potem zgodnie z tradycją puszczały je na wodę. Atrakcją był 
także fireshow. Noc Kupały to święto miłości, płodności, ognia, wody, księżyca  
i urodzaju. Związane jest z letnim przesileniem Słońca, obchodzone w czasie naj
krótszej nocy w roku. Organizatorem imprezy był Miejski Ośrodek Kultury.

Turnieje rycerskie i łucznicze, warsztaty kowalstwa, garncarstwa  
i mnóstwo innych atrakcji zafundowali mieszkańcom rycerze,  
w ramach VII już Królewskich Wiwatów. Swój obóz rozbili w parku 
Potockich.

Impreza odbyła się 6 i 7 czerwca. Mieszkańcy przebierali w atrakcjach. Były 
poszukiwania św. Graala, bieg dam, teatr ognia, czy koncert zespołu muzy
ki dawnej Viatores. Najwięcej emocji budziły walki rycerskie, które co roku 
przyciągają najmłodszych widzów. 

W ramach imprezy odbył się także I Rowerowy Rajd Pamięci zorganizowa
ny przez Fundację Międzyrzec. W wyprawie wzięli udział cykliści z Między
rzeca, Białej Podlaskiej, a także Białorusi. 

W niedzielę odbyła się msza w oprawie rycerskiej w kościele pw. św. Miko
łaja. W południe wszyscy wiwatowali na cześć króla, a następnie rycerze 
stoczyli finałowe walki. Turniej Rycerski o Miecz Mistrza Brunona wygrał 

rycerz Mariusz z bialskiej grupy Fortis, drugie miejsce wywalczył Tenzon  
z Białegostoku, a trzecie Piotrek, templariusz z Międzyrzeca. Imprezę zorga
nizował Zakon Rycerski Ziemi Międzyrzeckiej przy pomocy urzędu miasta.

Noc Kupały w Międzyrzecu

Mieszkańcy wiwatowali królowi

Najpiękniejszy wianek to efekt pracy wielu rąk 

Największą atrakcją, zwłaszcza wśród najmłodszych są walki rycerzy

Plenerowa impreza przypominająca dawne obrzędy ściągnęła nad wodę 
wielu mieszkańców

Warsztaty kowalstwa i garncarstwa to tylko kilka z licznych atrakcji, 
które czekały na mieszkańców

Powitanie króla to stały element imprezy



9

Stypendia  | Ruszamy z naborem wniosków 
Inwestycje | Coraz lepsze drogi

Przyjmujemy wnioski  
o stypendia szkolne
Od 1 do 15 września uczniowie będący w trudnej sytuacji materialnej mogą 
ubiegać się o stypendium szkolne. Dokumenty należy składać w Wydziale 
Edukacji, Kultury i Sportu, przy ul. Warszawskiej 37 (wejście F piętro I). 
O pomoc mogą wnioskować uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji ma
terialnej i rodzinnej. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie 
ucznia,  nie może być większa niż 456 zł.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta w Międzyrzecu Podlaskim  
w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu ul. Warszawska 37 w terminie  

od 01 do 15 września 2015 r, w godzinach: 
poniedziałek, środa, piątek – od godz. 7:30 – do godz. 15:30

wtorek, czwartek – od godz. 8:00 do godz. 16:00
Więcej informacji pod nr. tel.: 83 371 23 30 lub 83 372 62 34. 

Więcej informacji na stronie internetowej urzędu: www.miedzyrzec.pl. 
Tam też znajdują się formularze do pobrania.

Dobiega końca remont ulicy Ceglanej. Na odcinku 460 metrów pojawi się nowa na
wierzchnia bitumiczna. W ramach inwestycji wymieniono także krawężniki. Wcze
śniej zakończyły się prace na ul. Adamki, gdzie na odcinku 220 metrów wybudowa
na została kanalizacja deszczowa, z wylotem do kanału WieprzKrzna i osadnikiem 
zawiesin mineralnych. Całkowity koszt tej inwestycji to 177tys. zł. 
Mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Utrudnienia komunikacyjne są w rejo
nie przebudowywanej właśnie ul. Parkowej. Tu pojawi się nowa nawierzchnia asfa
ltowa, a także zatoka parkingowa z kostki brukowej przy bloku 10H. Prace zakończą 
się pod koniec września. Ich koszt zamknie się w kwocie 120 tys. zł. 
O wiele lepiej prezentują się też ulice: Kościuszki i Siteńska, gdzie łącznie na doci
nku prawie 1,2 kilometra został położony asfalt. Zadanie zrealizowano w ramach 
umowy zawartej między Zarządem Dróg Powiatowych a wykonawcą, za wykorzysta
nie pasa drogowego w trakcie przebudowy linii kolejowej.

Pierwsze kroki na parkiecie
Turniej Tańca Towarzyskiego „Pierwszy taneczny krok” pod honorowym 
Patronatem Burmistrza Międzyrzeca Podlaskiego odbył się 13 czerwca 
w hali sportowej Zespołu Placówek Oświatowych nr 2. Wzięło w nim 
udział około 300 młodych tancerzy z miast wschodniej części Polski. 
Wszyscy z wdziękiem zaprezentowali taneczne umiejętności. Ich wystę
py nagradzane były gromkimi bramkami.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych otrzymali dyplomy  
i puchary.

Apel ku pamięci  
zdobywców Jerozolimy
Wieczorem 25 lipca w parku Potockich odbyła się inscenizacja zdoby
cia Jerozolimy podczas I Wyprawy Krzyżowej. Przygotowali ją rycerze  
z Zakonu Rycerskiego Ziemi Międzyrzeckiej, którzy do projektu zapro
sili zaprzyjaźnionych odtwórców z innych miast. Noce widowisko zorga
nizowano w 916. rocznicę tych wydarzeń. Atrakcją był pokaz sztu
cznych ogni i efektowny fireshow.

Mali tancerze wspaniale prezentowali się na parkiecie Inscenizacja historycznych walk

Ulica Parkowa niebawem zmieni się nie do poznania

Wiercą i kują  
na międzyrzeckich ulicach



Kultura  | Tłumy na dniach Międzyrzeca 
   | Nasi muzycy najlepsi
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Dni miasta z hitami Republiki 
Mnóstwo atrakcji i sporą dawkę dobrej muzyki zafundowali 
mieszkańcom organizatorzy Dni Międzyrzeca. Impreza dobyła 
się 14 czerwca. Przyszły na nią tłumy. 

Od popołudnia w parku Potockich maluchy szalały w wesołym miastecz
ku, a pod sceną trwały konkursy sportowe z nagrodami. Jednak to kon
certy były największą atrakcją imprezy. Blok koncertowy rozpoczął  
Zespół sekcji muzycznej MOK Krzysztofa Domańskiego. Potem zagrał ze
spół Bisquit, znany z takich przebojów jak „Kino” czy „Wielki mały czło
wiek”. Udany występ miał także Kortez – tegoroczne odkrycie muzycz
ne, autor znanego utworu „Zostań”, który podbija listy przebojów. 
Gwiazdą wieczoru był zespół Nowe Sytuacje, który tworzą muzycy z le
gendarnego zespołu Republika. Wspólnie z artystami: Anią Dąbrowską, 
Tymonem Tymańskim, Natalią Pikułą, Jackiem Bończykiem i Tomkiem 

Makowieckim przypomnieli najfajniejsze i największe kawałki tego ze
społu. Publiczność śpiewała z nimi „Mamonę”, „Odchodząc”, czy „Raz 
na milion lat”. Blok koncertowy prowadził Hubert Urbański, dzienni
karz, prezenter radiowy i telewizyjny.

Wygrali festiwal, a nagrodą 
podzielili się z innymi
Sekcja muzyczna Miejskiego Ośrodka Kultury zajęła pierwsze 
miejsce w Przeglądzie Młodzieżowych Zespołów Muzycznych, 
podczas V Festiwalu Muzyki Pogranicza w Wisznicach. Muzycy 
część nagrody przeznaczyli na potrzeby dzieci autystycznych. 

Członkowie sekcji w lipcu szlifowali swoje umiejętności podczas warszta
tów w Kodniu. Stamtąd pojechali do Wisznic na konkursowy przegląd ka
pel z Polski i Białorusi. Muzycy zaprezentowali repertuar, który mogliśmy 
usłyszeć podczas Dni Międzyrzeca. Jury w Kodniu główną nagrodę przy
znało właśnie międzyrzeczanom, a ci postanowili, że pieniędzmi podzielą 
się z opiekunami trójki autystycznych dzieci, które przebywają w tym  
samym ośrodku wypoczynkowym. Zostaną one przeznaczone na zakup 
sprzętu rehabilitacyjnego dla wychowanków Domu Dziecka nr 15 w War
szawie. Sekcja Muzyczna MOK w Kodniu wystąpiła w następującym:  

Joanna Adamowicz (wokal), Klaudia Kłos (wokal), Piotr Borkowski (pu
zon), Piotr Radzikowski (saksofon), Mateusz Szulik (gitara), Mikołaj Bielec
ki (gitara), Michał Wawryniuk (gitara), Piotr Ładniak (perkusja), Krzysztof 
Domański (gitara basowa).

Nowe Sytuacje w utworze „Moja krew”Na wieczornym koncercie pod sceną bawiły się tłumy 

Wykonawcy z Międzyrzeca Podlaskiego nie mieli sobie równych

Zespół sekcji muzycznej MOK rozpoczął blok koncertowy
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Edukacja   | Statuetki dla najlepszych uczniów
Inicjatywy  | Dzieciaki przebierały w ofertach

Prymusi otrzymali statuetki 
Mają dar szybkiego przyswajania wiedzy, lubią się uczyć, a do tego 
są ambitni. 26 czerwca burmistrz Zbigniew Kot wręczył im statuetki 
Międzyrzeckich Prymusów, nagrody przyznawane uczniom, którzy 
uzyskali najwyższą średnią ocen w swoich szkołach. 

Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury, 
gdzie gościom przygotowano poczęstunek. Dziewięciu laureatom ze 

wszystkich międzyrzeckich szkół towarzyszyli rodzice. Te wyjątkowe na
grody otrzymali: Karolina Borkowska z Gimnazjum nr 1, Wiktoria  
Zacharjasz, uczennica Gimnazjum nr 2, Marta Korolczuk ze Szkoły 
Podsta wowej nr 2, Aleksandra Matejek z SP nr 1, Marta Tchórzewska  
z Gimnazjum nr 3, Norbert Jaroszuk z SP nr 3, Benedykt Lewandowski  
z Zespołu Szkół Ekonomicznych, Sebastian Jarmosiewicz, uczeń Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych, a także Dominika Poręba, uczennica Liceum 
Ogólnokształcącego. Rodzice zaś otrzymali listy gratulacyjne od burmi
strza Kota.

Wakacje w Strefie Serca 
Podopieczni świetlicy socjoterapeutycznej „Strefa Serca” w Międzyrzecu 
Podlaskim, nie nudzili się w te wakacje. W okresie od 29 czerwca do  
31 lipca 2015r. uczestniczyli w zajęciach wakacyjnych zorganizowanych 
specjalnie dla dzieci z rodzin korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrod
ka Pomocy Społecznej. Wychowawcy świetlicy organizowali atrakcje dla 
25 wychowanków, które trwały przez 5 dni w tygodniu. Czas ten upłynął 
dzieciom na grach i zabawach ruchowych na świeżym powietrzu, zajęciach 
edukacyjnych i rekreacyjnych. Podsumowaniem każdego dnia zajęć był 
obiad. Zajęcia zostały sfinansowane z dotacji budżetu miasta przyznanej 
Stowarzyszeniu Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno Serce” w ramach zlece
nia realizacji zadania samorządu szczebla podstawowego.

Pomysłowe „Babcie” 
Przez kilka dni lipca i sierpnia pałac Potockich otwarty był dla dzieci  
w ramach akcji „Wakacje z Babcią”. Słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego 
wieku: Janina Trzpil, Wiesława Łaziuk, Anna Serafinowicz, Stanisława 
Pycel, Józefa Gontarczuk, Maria Kuczborska, Genowefa Kot, Romualda 
Georg i Elżbieta Kamasa przygotowały najmłodszym wiele atrakcji.  
Były gry i zabawy, nauka języka esperanto i zajęcia plastyczne.  
Dzieci wykonywały ilustracje do bajek, lepiły naczynia z masy papiero
wej i wykonywały kukiełki. W ciągu 10 dni z zajęć skorzystało 30 dzieci 
w wieku 414 lat. Pomysł był mile przyjęty. Są już plany zajęć na zimo
we ferie.

Najlepsi uczniowie w Międzyrzecu Podlaskim. Na zdjęciu z burmistrzem Zbigniewem Kotem 

Aktywne słuchaczki UTW zadbały o atrakcje dla najmłodszychNajmłodsi podopieczni MOPS nie nudzili się w te wakacje
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Kultura   | Zajęcia z grafiki warsztatowej
    | Międzynarodowe plenery artystyczne

Twórcze zajęcia  
z grafiki warsztatowej
W ramach Wakacji z Kulturą dzieci i młodzież uczestniczyły w pier
wszych zajęciach z grafiki warsztatowej, prowadzonych przez instruktor 
Anetę Pliszkę. Od 27 lipca do 6 sierpnia z chęcią i zainteresowaniem 
zgłębiały tajniki powstawania druku wypukłego w technice linorytu 
oraz samodzielnie drukowały prace na graficznej prasie. Warsztaty od
były się w pałacu Potockich. Prócz międzyrzeczan wzięły w nich udział 
dzieci z Wrocławia i Krakowa. Warsztaty zorganizował Miejski Ośrodek 
Kultury w Międzyrzecu Podlaskim.

Aneta Pliszka i jej prace podczas wystawy Platerowie

Na plenerze w Platerowie i bolestraszyckim Arboretum
Aneta Pliszka, artystka z Międzyrzeca Podlaskiego, po raz pierwszy 
wzięła udział w Międzynarodowym Plenerze Artystycznym, który odbył 
się na przełomie czerwca i lipca w Zespole Placówek Oświatowych  
w Platerowie (gmina Sarnaki). Razem z innymi twórcami z Polski, Ukra
iny i Indii brała udział w warsztatach ceramicznych (japońska technika 
raku) prowadzonych przez artystów z Centrum Rzeźby Polskiej oraz  
grafiki warsztatowej, a także dyskusjach, pokazach i prezentacjach me
dialnych na temat szeroko pojętej definicji sztuki. Podsumowaniem 
pleneru był wernisaż wielu ciekawych prac. Organizatorem całego 

przedsięwzięcia było Nadbużańskie Stowarzyszenie OświatowoEkolo
giczne „Mężenin”.
Międzyrzeczanka, po raz kolejny znalazła się też w gronie 23 plenerowi
czów na XIII Międzynarodowym Plenerze Artystycznym „Wiklina w Arbo
retum”, który odbył się w lipcu. Spotkanie zorganizowało Arboretum  
i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach oraz Tarnobrzeski Dom Kultury  
i Stowarzyszenie Twórcze „Wiklina”. Aneta, razem z innymi artystami  
z Polski, Ukrainy i Francji tworzyła obiekty z wikliny i innych naturalnych 
materiałów na terenie ogrodu, które są stałą ekspozycją w Arboretum.

Zawikłane – praca powstała w Arboretum Bolestraszyce

Samodzielny druk pracy na graficznej prasie, to dopiero była frajda 
Dominika Wereszka (Wrocław)



Kultura   | Na gościnnych występach
   | Wystawa Jacka Wojciechowskiego
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„Dzieci Podlasia”  
zatańczyły w Kobryniu
Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Dzieci Podlasia” pod kierunkiem Ewy 
Bernatowicz wziął udział w obchodach Dni Miasta Kobryń na Białorusi, 
które odbyły się w dniach 1719 lipca.
Koncert galowy pod hasłem „Kobryń gromadzi przyjaciół” odbył się  
z udziałem zespołów z: Mołdawii, Rosji, Ukrainy, Białorusi i Polski.  
„Dzieci Podlasia” zaprezentowały zgromadzonej w amfiteatrze publicz
ności trzy tańce ludowe: Lublin, Krakowiak i tańce łowickie. 
50tysięczny Kobryń jest jednym z miast partnerskich Międzyrzeca Pod
laskiego. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję go pozwiedzać, a także zapo
znać się z kulturą i historią, kiedyś przecież polskiego miasta.

Niespotykane dzieła w Galerii ES
Do 5 wrześnie w międzyrzeckiej Galerii ES można podziwiać prace 
lubelskiego artysty Jacka Wojciechowskiego. W wernisażu, który  
odbył się 1 sierpnia, uczestniczyli przyjaciele i rodzina malarza,  
lokalni pasjonaci, a także uczestnicy XV Pleneru Malarskiego  
w Krzymoszycach. 

Wojciechowski ma na swoim koncie ponad 50 wystaw zbiorowych w kra
ju i za granicą, a także 24 wystawy indywidualne. Jest też laureatem wie
lu nagród i wyróżnień. Do Międzyrzeca przywiózł swoje najnowsze prace. 
Obrazy mają pokaźne rozmiary. Każdy z nich ma intrygujący tytuł,  

jak chociażby: „Latający spodek, ujrzałem go gdy walnąłem głową w scho
dek”, czy „Gdy jest Ci smutno, bezsennie czekasz świtu, przyjdzie do Ciebie 
kot w kolorze błękitu”. 
Zachwycona ekspozycją była Barbara Szubińska, profesor Europejskiej 
Akademii Sztuk w Warszawie, uczestniczka pleneru w Krzymoszycach.  
– W swoim życiu widziałam mnóstwo obrazów, ale twoje są oryginalne  
i wyrafinowane. Każdy z nich to poetyckie opowiadanie, bardzo osobiste. 
Gratuluję, to wspaniałe malarstwo – powiedziała.
Wojciechowski urodził się w 1954 roku. Ukończył studia w Państwowej 
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, na wydziale malarstwa 
grafiki i rzeźby. Od 2000 roku jest profesorem nadzwyczajnym UMCS.

Wystawę tradycyjnie otworzył Andrzej Szczerbicki

Z Polską delegacją do Kobrynia pojechał między innymi  
wiceburmistrz Grzegorz Łubik

Międzyrzeckiemu zespołowi jak zwykle podczas występów 
towarzyszyła kapela

Obrazy Wojciechowskiego zrobiły wrażenie na koneserach sztuki

„Dzieci Podlasia” podbiły serca publiczności
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Sport  | Patrycja mistrzynią Polski w szachach błyskawicznych
   | Towarzyski turniej piłki nożnej

Brawo Patrycja! 
Międzyrzeczanka Patrycja Waszczuk zdobyła tytuł Mistrzyni Polski 
w szachach błyskawicznych. Podczas Mistrzostw Polski Juniorów do 
lat 12 wywalczyła też tytuł wicemistrzyni w szachach szybkich. 

Zawody odbyły się 69 sierpnia w katowickim Spodku. Patrycja przywiozła 
stamtąd złoty i srebrny medal. Dziewczynka jest zawodniczką TS WISŁA 
Kraków. W szachach błyskawicznych w kategorii dziewcząt pokonała  
54 rywalek w swojej kategorii wiekowej, natomiast w szachach szybkich 
zdobyła drugie miejsce.
W Katowicach startowali także inni międzyrzeczanie. W szachach szybkich 
i błyskawicznych świetnie zaprezentowała się Aleksandra Szyszko, zawod
niczka MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski. Dobrze wypadła także Patrycja 
Majczyna, obecnie zawodniczka LKSz Lublin. W kategorii chłopców (w sza
chach szybkich i błyskawicznych) do lat 10 nieźle spisali się także: Wiktor 
Kukawski i Jurek Rzeńca, obaj są zawodnikami MUKS Gambit.

Patrycja Waszczuk jest złotą medalistką Polski w szachach błyskawicznych

Towarzyska rozgrzewka 
przed sezonem
Cztery drużyny wzięły udział w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza 
Międzyrzeca Podlaskiego. Na murawie stadionu Miejskiego Ośrodka Spo
rtu i Rekreacji spotkali się 12 sierpnia. Część z nich to uczestnicy letnich 
obozów sportowych, organizowanych na terenie miasta.
Młodzi piłkarze z klubów: Junior Radom, Huragan Międzyrzec, TOP 54 
Biała Podlaska i Lublinianka Lublin zagrali towarzysko. Była to też ro
zgrzewka przed ligowymi rozgrywkami. Zawodnicy sprawdzili przy okazji, 
nad czym muszą jeszcze popracować. Ostatecznie zwyciężyli juniorzy  
z Radomia, międzyrzecki Huragan uplasował się na drugim miejscu, a na 
trzecim piłkarze z Białej Podlaskiej. Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary 
i medale od burmistrza Zbigniewa Kota. Piłkarze otrzymali także statuet
ki ufundowane przez radnego Konrada Karwowskiego. 
Letnie obozy sportowe są już tradycją. Do Międzyrzeca Podlaskiego przy
jeżdżają zawodnicy z różnych zakątków Polski, przeważnie piłkarze, ale 
także karatecy i siatkarze. MOSiR udostępnia im swoje obiekty sportowe: 

orliki, kąpieliska i sprzęt wodny. Świetnie czują się tu zawodnicy z klubu 
Junior Radom, którzy przyjechali po raz piąty, a także ekipa z Lublina,  
którą gościliśmy drugi raz.

Mamy sprzęt do pielęgnacji boisk
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Międzyrzecu Podlaskim pozyskał 
sprzęt do kompleksowej obsługi boisk naturalnych i sztucznych. Przetarg 
na dostawę maszyn wygrała firma ProGrass Polska z Trzciany.
Pracownicy ośrodka już korzystają z ciągnika i kosiarki do trawy.  

Do ich dyspozycji jest także wertykulator do trawy, maszyna i szczo
tki do czyszczenia sztucznej nawierzchni na orlikach, piaskarka do 
boisk naturalnych i uzupełniania granulatu na orlikach oraz rozsie
wacz do nawozów. Urządzenia warte są ponad 144 tys. MOSIR wziął 
je w leasing na 36 miesięcy. Po spłacie ostatniej raty będą własno
ścią ośrodka.

Przedstawicielom zwycięskich drużyn gratulował burmistrz Zbigniew Kot

W rozgrywkach wzięli udział uczestnicy letnich obozów sportowych organizowanych przez MOSiR
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MOPS   | Pudełko dające bezpieczeństwo
Ekologia  | Harmonogram odbioru odpadów 

Szanowni Państwo
Przypominamy, że 10 września upływa termin wniesienia kolejnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wyso
kości wyliczonej według nowych stawek opłaty. Poniżej zamieszczamy informację o terminach odbioru poszczególnych frakcji 
odpadów we wrześniu 2015 r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY 
JEDNORODZINNEJ WE WRZEŚNIU 2015 R. 

RODZAJ ODPADU I REJON MIASTA II REJON MIASTA

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
02.09.2015 r.
16.09.2015 r.

09.09.2015 r.
23.09.2015 r.

MAKULATURA

01.09.2015 r.
15.09.2015 r.

08.09.2015 r.
22.09.2015 r.

TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA 
WIELOMATERIAŁOWE, DROBNE METALE

SZKŁO OPAKOWANIOWE

ODPADY ZIELONE I KUCHENNE ODPADY 
BIODEGRADOWALNE

10.09.2015 r.
24.09.2015 r.

10.09.2015 r.
24.09.2015 r.

Informujemy o konieczności gromadzenia odpadów komunalnych w sposób zgodny ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodaro
wanie odpadami komunalnymi oraz stosowania się do zasad segregacji odpadów komunalnych (informator dla mieszkańców dostępny na 
stronie internetowej www.miedzyrzec.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta). Przypominamy także o obowiązku wystawiania worków/pojemni
ków z poszczególnymi frakcjami odpadów w miejsce ogólnodostępne przed bramę posesji w dniach wyznaczonych w harmonogramie przed 
godziną 7:00. Odpady takie jak: zużyte opony, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki i zużyte energooszczędne źró
dła światła, meble i inne odpady wielkogabarytowe należy samodzielnie dostarczyć do punktów selektywnej zbiórki odpadów (szczegóło
we informacje w informatorze dla mieszkańców). Wystawione przez mieszkańców poza obręb posesji, np. przed bramę, nie będą zabierane 
przez pracowników firmy wywozowej. Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Mia
sta Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8 pok. nr 13 lub pod numerem telefonu 83 3726239.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim od wrze
śnia rozpocznie realizację projektu pod nazwą „Pudełko życia”. To opako
wanie opatrzone specjalną naklejką. Powinno być umieszczone w łatwym 
do zlokalizowania miejscu, lodówce, oklejonym naklejką z napisem  
„Tu jest pudełko życia”. W pudełku umieszczone będą wszystkie ważne  
i aktualne informacje o pacjencie na karcie informacyjnej (będącej za
łącznikiem w pakiecie).
Celem akcji jest zapewnienie osobom starszym, samotnym oraz przewlekle 
chorym poczucia bezpieczeństwa. Pudełko może uratować życie każdemu, 
kto w chwili np. przyjazdu karetki nie jest w stanie samodzielnie podać 

podstawowych informacji o swojej chorobie, uczuleniach, zażywanych le
kach czy danych kontaktowych najbliższej rodziny.
W karcie znajdować się będą dane pacjenta, numery telefonów do naj
bliższej rodziny czy przyjaciół, a także ważne informacje dla służb medy
cznych, na co dana osoba choruje, jakie przyjmuje leki, czy jest uczulona.
Zainteresowani projektem proszeni są o telefoniczne zgłoszenie pod  
nr tel. (83) 371 78 03, podając imię i nazwisko zainteresowanego oraz 
adres zamieszkania.
Pudełko jest bezpłatne i będzie do odbioru w drugiej połowie września 
siedzibie MOPS przy ul. Piłsudskiego 6. Dodatkowo pracownicy socjalni  
w trakcie wizyt będą proponować swoim podopiecznym przyłączenie się 
do programu i będą służyć pomocą w wypełnianiu karty informacyjnej.

Pudełko, które może uratować życie



Kultura   | Wrześniowy repertuar Kina za Rogiem 

KINO ZA ROGIEM

Rezerwacja telefoniczna - 660 178 728

5.09 – godz. 19:00
„MISIACZEK”
reż. Mads Matthiesen

6.09 – godz. 19:00
„ŻYCIE JEST MUZYKĄ”
reż. Fatih Akin

12.09 –  godz. 19:00
„OSLO, 31 SIERPNIA”
reż. Joachim Trier

13.09 –  godz. 19:00
„BĘDZIE GŁOŚNO”
reż. Davis Guggenheim

19.09 – godz. 19:00
„DWA ŻYCIA”
reż. Georg Maas

20.09 – godz. 19:00
„HERBIE HANCOCK.
 MOŻLIWOŚCI”
reż. Jon Fine, Doug Biro

26.09 –  godz. 19:00
„POWIEM CI WSZYSTKO”
reż. Simo Halinen

27.09 –  godz. 19:00
„PRZYJACIELE NA 
33 OBROTY”
reż. Grzegorz Brzozowicz

Magiczne kino tuż za rogiem
Oto nasza propozycja na wrześniowe weekendy. W soboty będziecie mo
gli obejrzeć niezwykłe filmy skandynawskie („Misiaczek”, „Oslo, 31 
sierpnia”, „Dwa życia”, „Powiem ci wszystko”). W niedzielę zaś wyświe
tlimy znakomite dokumenty muzyczne („Życie jest muzyką”, „Będzie 
głośno”, „Herbie Hanock. Możliwości” czy „Przyjaciele na 33 obroty”). 

To nie wszystko. W Kinie za Rogiem możecie stworzyć własny repertuar 
i nadrobić filmowe zaległości. Wystarczy z bazy zamieszczonej na stro
nie www.kinozarogiem.pl wybrać tytuł i zadzwonić pod nr 660 178 
728. Zabierzcie ze sobą, przyjaciół, rodzinę, kolegów z klasy i przyjdźcie 
do Kina za Rogiem (budynek Miejskiego Ośrodka Kultury ul. Warszaw
ska 37).
Cena biletu – to tylko 5 zł!

Bilety w cenie    5 zł


