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Przebudowa ulic w mieście
Zakończyła się budowa ulicy Brzozowej. To kontynuacja inwestycji roz-
poczętej w 2014 roku, wtedy wykonano odwodnienie ulicy. Na całej 
długości (184 metry) położona została kostka brukowa oraz krawężni-
ki. Koszt inwestycji to nieco ponad 209 tys. zł. Wykonawcą było Przed-
siębiorstwo Robót Inżynieryjnych Inżynieria S.A. w Łukowie. Zadowole-
ni będą także mieszkańcy ul. Niewęgłowskiego, gdzie dobiegają końca 
remonty. Tu na długości 181 merów wykonano odwodnienie, podbudo-
wę, położono nowe krawężniki i nawierzchnię asfaltową. Wartość robót 

to blisko 184 tys. zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Drogbud z Łu-
kowa. Na ul. Adamki kończy się kolejny etap budowy kanalizacji desz-
czowej. Powstanie ona na odcinku blisko 500 m. Koszt inwestycji za-
mknie się w kwocie blisko 200 tys. zł. Umożliwi to budowę ulicy  
w kolejnych latach. Do 20 lipca ma zakończyć się remont elewacji bu-
dynku Miejskiego Ośrodka Kultury od strony osiedla. Jego część zosta-
nie docieplona, położone zostaną nowe tynki, a na koniec zamontowa-
ne zostaną także dwie kamery. Koszt inwestycji to 77 tys. zł. 
Wykonawcą jest firma Usługi Budowlane Grzegorz Wedziuk.

Zakończona budowa ul. Brzozowej

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Adamki

Remont ul. Niewęgłowskiego

Docieplanie elewacji budynku MOK

Rozbudowujemy sieć gazową
W Międzyrzecu Podlaskim będzie rozbudowywana sieć gazowa. Inwesty-
cja planowana jest na połowę 2017 roku w ulicach: Warszawskiej, 3 Maja, 
Lubelskiej i Radzyńskiej. Możliwa będzie również budowa sieci na innych 
ulicach jeśli wzrośnie zainteresowanie mieszkańców. Zachęcamy do skła-
dania wniosków o wydanie warunków na przyłączenie do sieci gazowej. 
Druki można pobrać ze strony internetowej miasta: www.miedzyrzec.pl,  
w zakładce formularze – Wydział Strategii i Rozwoju, są też dostępne na 
stronie internetowej Polskiej Spółki Gazowniczej: www.psgaz.pl.

Pieniądze na projekt
Międzyrzec Podlaski otrzymał 55 tys. zł dofinansowania na opracowanie 
projektu pod nazwą „Rewitalizacja nasza wspólna sprawa. Program Rewi-
talizacji Miasta Międzyrzec Podlaski”. To pierwsza unijna pomoc pozyska-
na w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Dzięki tym funduszom  
samorząd opracuje projekty, które pozwolą ubiegać się o finansowe wspar-
cie modernizacji gospodarczej i społecznej czterech obszarów: zespołu  
pałacowo-parkowego, centrum miasta, obszaru żwirowni i terenów prze-
mysłowych przy ul. Radzyńskiej.
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Wipasz rusza z inwestycją
Firma Wipasz wybuduje nowoczesny zakład uboju drobiu. Już trwa-
ją prace projektowe obiektu, na ukończeniu jest też dokumentacja 
związana z ochroną środowiska. 
– Wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem. Aktualnie trwają pra-
ce projektowe. Budowa zakładu rozpocznie się w 2017 roku – mówi Sta-
nisław Lesiuk, dyrektor Wipaszu w Międzyrzecu Podlaskim. Będzie to no-
woczesny, spełniający wszelkie wymogi zakład. Wipasz zainwestuje  
ok. 150 milionów złotych. W ubojni znajdzie zatrudnienie początkowo 
300 do nawet około 1000 osób – specjalistów, ale także pracowników fi-
zycznych. – Będzie to podobny zakład do tego, jaki ostatnio powstał  
w Mławie – dodaje Lesiuk.
Dyrekcja Wipaszu odbyła już serię spotkań z Przedsiębiorstwem Usług 
Komunalnych, bo zamierza wybudować własne ujęcie wody i oczyszczal-
nię ścieków. 

Na wniosek mieszkańców Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 
przeprowadził kontrolę prac prowadzonych na terenie zakładu, jak zapew-
nia Lesiuk nie wykazała ona żadnych nieprawidłowości.

Z sesji rady miasta
Nowe stawki za wodę i ścieki
Podczas majowej sesji międzyrzeccy radni zatwierdzili taryfy dla 
zbiorowego zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków. 
Nowe stawki będą obowiązywać do 29 czerwca przyszłego roku. Gospodar-
stwa domowe oraz odbiorcy usług prowadzący działalność oświatową  
– wychowawczą, czy sportowo – rekreacyjną za metr sześcienny wody za-
płacą 2,69 zł brutto (wzrost o 9 groszy), natomiast za metr sześcienny ście-
ków – 5,85 zł brutto (70 gr więcej niż dotychczas). Zmianie uległy też 
stawki dla odbiorców przemysłowych oraz prowadzący działalność gospo-
darczą, którzy zapłacą 2,69 zł brutto (więcej o 9 groszy) – za 1 m3 wody  
i – 7,93 brutto (więcej o 1,07 zł) – za 1 m3 ścieków. O podwyżki wniosko-
wało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, uzasadniając to m.in. wzro-
stem kosztów amortyzacji wynikających z przyjęcia nowych środków trwa-
łych, powstałych w trakcie modernizacji oczyszczalni ścieków. 
 
Strefa płatnego parkowania
Radni podjęli uchwałę dotyczącą stery płatnego parkowania w Mię-
dzyrzecu Podlaskim, by zwiększyć rotację parkujących pojazdów. 
Ustalili też wysokość opłat i sposób ich pobierania. 
Zatwierdzono dwie strefy, pierwszą w obrębie placu Jana Pawła II i drugą 
w części ul. Staromiejskiej na wysokości Skweru Armii Krajowej. Opłaty za 
parkowanie będą pobierane tylko w dni robocze w godz. 8.00-16.00. Staw-
ka za pierwszą godzinę to 1 zł, za drugą – 1,20 zł, za trzecią – 1,40 zł,  

a za czwartą i każdą następną – 1 zł. Będzie także możliwość wykupienia 
miesięcznej opłaty abonamentowej za 200 zł miesięcznie. Uchwała wej-
dzie w życie 14 dni po ogłoszeniu jej w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubelskiego. 

Absolutorium dla burmistrza
Burmistrz Zbigniew Kot otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu  
za 2016 rok. Radni głosowali w tej sprawie podczas sesji 30 czerwca.  
Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie 
burmistrza z wykonania budżetu, który został zrealizowany w 97 proc., 
wraz informacją o stanie mienia miasta. Na 15 obecnych radnych, 14 za-
głosowało za podjęciem uchwały. Jeden wstrzymał się od głosu. 

W 2017 roku firma Wipasz rozpocznie budowę kolejnego zakładu

Międzyrzeccy radni podczas majowych obrad

Coraz bliżej obwodnicy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie ogłosił postępowa-
nie na opracowanie koncepcji programowej budowy ob-
wodnicy Międzyrzeca Podlaskiego w ciągu drogi wojewódz-
kiej nr 813. 
Zadanie polega na przygotowaniu koncepcji programowej budowy 
wschodniej obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego w ciągu DW-813 Mię-

dzyrzec Podlaski-Parczew-Ostrów Lubelski-Łęczna, a także opracowaniu 
materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach. Wykonawca zgodnie ze specyfikacją zamówienia ma przed-
stawić 5 wersji przebiegu obwodnicy. Ma ona zaczynać się na ulicy  
Zahajkowskiej i kończyć na ulicy Brzeskiej. Długość drogi, w zależności 
od wybranego wariantu, wyniesie od 3,5 do 4 km. Wartość inwestycji 
szacowana jest na 40 mln zł.



Ciekawostki

Śladami międzyrzeckich  
krzyży i kapliczek
Powstały z potrzeby serca, wdzięczności, czy też jako pokuta za 
grzechy. Chronią od głodu, wszelkich nieszczęść i chorób. Czasem 
upamiętniają tragiczne historie. Na terenie prywatnych posesji  
w Międzyrzecu jest ich blisko setka. – To świadczy o religijności lu-
dzi – zauważa Ewelina Morawska, autorka pracy licencjackiej  
o obiektach sakralnych w Międzyrzecu Podlaskim.
„Mała architektura sakralna w Międzyrzecu Podlaskim” to tytuł pracy 
międzyrzeczanki. Skąd ten pomysł? – Interesowały mnie różne tematy, ale 
przełom nastąpił, kiedy pojechaliśmy do gminy Borki, by badać krzyże  
i kapliczki. Od pewnej kobiety usłyszałam niesamowitą historię. Opowia-
dała mi o krzyżu, który uratował ją przed gwałtem. Mówiła o tym z taką 
magią. Pomyślałam wtedy, że może podobne historie przypominają te 
krzyże w Międzyrzecu – wspomina dziewczyna. 

Początkowo gromadziła tylko fotografie. Jednak, gdy zaczęła zbierać wy-
wiady etnograficzne zrozumiała, że krzyż nie jest tylko obiektem. – Gdy 
usłyszałam te wszystkie opowieści zaczęłam rozumieć, po co powstał krzyż 
i dlaczego ktoś o niego dba – opowiada międzyrzeczanka. 
Pewne tragiczne wydarzenie zapadło jej szczególnie w pamięci. Ponad 80-
letni informator opowiadał historię katastrofy lotniczej, która na jego 
oczach wydarzyła się nieopodal ulicy Radzyńskiej. Zginął wtedy kuzyn 
hrabiego Augusta Potockiego. 
Jedna z kobiet wybudowała figurkę Matki Bożej w intencji syna, który cho-
rował od narodzin. Dziś chłopak ma ponad 20 lat i jest zdrowy. Nikt nie 
ma wątpliwości, że to za sprawą owej figurki. Pewne dwie zwaśnione ro-
dziny postawiły krzyż na znak pojednania. Do dziś żyją w zgodzie. Inny 
ochronił dom przed całkowitym spaleniem, z kolei kapliczka u zbiegu ulic 
Piłsudskiego i Młynarskiej powstała w XVIII wieku, w celu zatrzymania 
rozprzestrzeniającej się cholery.

Większość opisanych przez stu-
dentkę obiektów powstała przed 
wojną. Bywało, że w czasie wojny 
ulegały spaleniu, a potem je od-
budowywano. Każdy z nich ma 
swoją historię. 
Ewelina przyznaje, że w groma-
dzeniu materiałów najciekawsza 
była rozmowa z ludźmi. – Usły-
szałam mnóstwo przepięknych 
historii, oczywiście także te nie-
związane z tematem. Poza tym 
odkryłam w sobie religijność, do 
czego nie przywiązywałam wcze-
śniej uwagi – mówi studentka. 
Pewnego razu zobaczyła kobietę, 
która na placu św. Mikołaja naj-
pierw całowała krzyż, a dopiero 
potem wchodziła do kościoła. – Zrozumiałam wtedy, że Bóg jest w życiu 
ważny – dodaje.
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Na terenie Międzyrzeca Podlaskiego znajduje się blisko 
100 obiektów sakralnych: 49 krzyży, 27 kapliczek,  
8 figurek wolnostojących. Wciąż powstają nowe.

Marzeniem Eweliny jest, aby na podstawie jej pracy powstały inne publikacje. Niedawno w studenckim piśmie „Gatki  
z chatki” ukazał się artykuł na bazie jej pracy licencjackiej. – Myślę, że zrobiłam coś ważnego. Od promotorki usłysza-
łam, że to coś pięknego, więc szkoda, aby się zmarnowało – podsumowuje nasza rozmówczyni.

Ewelina jest absolwentką etnologii na UMCS, a obecnie studiuje  
filologię polską 

Nadleśnictwo przekazało placówce 120 tuj

Nowości w szkolnych bibliotekach
Dzięki staraniom władz miasta Międzyrzec Podlaski otrzymał ponad  
38 tys. zł dotacji na zakup książek do szkolnych bibliotek. W ramach Naro-
dowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na półki trafią najciekawsze i naj-
nowsze tytuły wybrane przez uczniów.
Szkoły mają do dyspozycji w sumie ponad 48 tys. zł (9,6 tys. zł to wkład wła-
sny miasta). Każdy zespół placówek oświatowych otrzyma po 15 tys. zł, zaś 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – niespełna 3100 zł.
Projekt ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję  
i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży. Kilka miesięcy temu szkoły zaku-
piły nowości wydawnicze w ramach projektu Książki Naszych Marzeń.

Żłobek się zazielenił
Na terenie Żłobka Miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim zasadzono 120 tuj. 
Wszystko dzięki uprzejmości Leszka Michalca, nadleśniczego Nadleśnictwa 
Międzyrzec, który przekazał placówce tę darowiznę. Wokół placówki już zro-
biło się zielono, za kilka lat będzie tu jeszcze przytulniej.



Uroczystości

5

Jubileuszowy koncert  
Sławy Przybylskiej
„Mój kapitanie już wieczór”, „Dziewczyna z Portofino”, „Pamiętasz 
była jesień”, „Już nigdy” – to tylko niektóre utwory, które usłyszała 
publiczność podczas jubileuszowego koncertu Sławy Przybylskiej. 
Niedzielny wieczór 29 maja był pełen liryzmu i wzruszeń.
Na koncert wybitnej międzyrzeczanki zjechali się przyjaciele z Polski i za-
granicy, znakomici goście, tacy jak podróżniczka i międzyrzeczanka  
Elżbieta Dzikowska, przewodnicząca Przyjacielskiego Honorowego Komi-
tetu, która otworzyła wieczór. Gości witał także burmistrz miasta  
Zbigniew Kot. Imprezę prowadził Jan Krzyżanowski, mąż i menadżer ar-
tystki. Na początku wystąpił zespół Czerwony Tulipan, który wykonał kil-
kanaście utworów Sławy. Potem publiczność wysłuchała recitalu artystki.  
W trakcie występu Sława Przybylska została uhonorowana odznaką „Za-
służony dla Województwa Lubelskiego”, którą wręczył przewodniczący 
Sejmiku Województwa Lubelskiego Przemysław Litwiniuk. Z kolei Robert 
Matejek, przewodniczący międzyrzeckiej Rady Miasta odczytał list gratu-
lacyjny od Prezydenta Andrzeja Dudy skierowany do jubilatki. 
Podczas recitalu artystka uhonorowała własną autorską nagrodą pn.  

„IN ARTE LIBERTAS” dwóch wybitnych poetów: Ryszarda Kornackiego  
z Międzyrzeca Podlaskiego za tom wierszy pt. „Lublin z pamięci i snu” 
oraz Henryka J. Kozaka z Lublina za tom wierszy pt. „Ballada o przemija-
niu”. Uroczystości zakończono odsłonięciem popiersia Sławy Przybyl-
skiej, które znajduje się w holu Miejskiego Ośrodka Kultury. Rzeźbę wy-
konał Ryszard Kozłowski.

Międzyrzeckie  
Prezentacje Plastyczne
Do 24 lipca w międzyrzeckiej Galerii „ES” można podziwiać ekspo-
zycję prac plastycznych 16 międzyrzeckich artystów.

Tradycja Międzyrzeckich Prezentacji sięga lat osiemdziesiątych ubiegłego 
wieku. Aktualna wystawa prezentuje prace rodzimych autorów, wykona-

ne różną techniką (grafika, malarstwo, a nawet ceramika). Twórcy zwią-
zani są z Międzyrzeckim Klubem Miłośników Sztuki, biorą także aktywny 
udział w życiu artystycznym Galerii „ES”. Należą do nich: Krystyna Baj-
bak, Ewa Gaszewska, Zenon Jaszczuk, Elżbieta Kamasa, Piotr Kru-
kowski, Maria Kuczborska, Kazimierz Kubiszyn, Klemens Leszczyń-
ski, Halina Paprota, Jadwiga Patkowska, Beata Plińska, Zdzisław 
Prokopowicz, Ewa Stępień, Anna Sylburska, Andrzej Szczerbicki  
i Elżbieta Tymoszuk.

Zwieńczeniem spotkania było odsłonięcie popiersia artystki

Fani Sławy Przybylskiej byli zachwyceni jej występem

Sala widowiskowa była pełna

Artyści na tle swoich prac



6

Inicjatywy

Czas ucieka, a książka czeka 
Ponad 800 osób wzięło udział w ogólnopolskiej akcji masowego 
czytania pn. „Jak nie czytam, jak czytam”.

10 czerwca na boisku przy międzyrzeckim Zespole Placówek Oświato-
wych nr 2 uczniowie czytali swoje ulubione książki, tak jak ich rówieśni-
cy w całej Polsce. Wcześniej wszyscy na głos odczytali fragment wiersza 
Hanny Łochockiej pt. „Przyjaciel na całe życie”. Celem akcji jest promo-
cja czytelnictwa nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale także dorosłych, 
przekonanie ich, że czytaniem można i należy się chwalić. Chodziło też 
o ustanowienie rekordu czytania w jednym momencie. 
Akcji towarzyszyły inne przedsięwzięcia zorganizowane w szkołach: pu-
bliczne przemarsze z książkami, książkowe graffiti na płycie boiska i ko-
rytarzach szkolnych, zabawy z książkami, czytelniczy flashmob, mani-
festacje na ulicach miasta, skandowanie haseł, głośne czytanie  
w poszczególnych klasach, wykonanie transparentów i plakatów, itp.

Organizatorem przedsięwzięcia w Polsce był miesięcznik „Biblioteka  
w szkole”, działania w mieście koordynowała biblioteka ZPO nr 2.

Zwyciężyło bystre oko  
i pewna ręka

8 czerwca w Zespole Szkół Ekonomicznych odbyły się III Zawody 
Strzeleckie o Puchar Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski, któ-
re połączone były z obchodami „Dnia Samorządności” w szkole.

Wzięło w nich udział 49 strzelców z ośmiu szkół. W kategorii gimnazjum 
I miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum nr 1 w Jelnicy, II miejsce zdobyła 
drużyna z Gimnazjum nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim (Dawid Olszewski, 
Bartłomiej Świderski, Sebastian Granasiuk, Jakub Leszczyński), nato-
miast III miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Drelowie.
W kategorii szkoła ponadgimnazjalna I miejsce przypadło drużynie ZSE 
w Międzyrzecu Podlaskim (Kacper Pawłowicz, Jaszczuk Przemysław, Mag-
dalena Sadowiec, Beata Bołba), II miejsce wywalczyła drużyna z między-
rzeckiego Liceum Ogólnokształcącego (Kinga Terlikowska, Jakub Sobo-
wicz, Jakub Jóźwik, Bartłomiej Stefaniuk), natomiast III miejsce zajęła 
drużyna z LO w Wisznicach. Najlepszym strzelcem zawodów został  
Kacper Pawłowicz z ZSE w Międzyrzecu Podlaskim.

Uczestnikom zawodów wręczył nagrody Grzegorz Łubik, zastępca  
burmistrza Międzyrzeca oraz Robert Matejek, dyrektor ZSE. Zawody zo-
stały zorganizowane w ramach projektu: „Szkolenie młodzieży gimnazjal-
nej i ponadgimnazjalnej ze strzelectwa sportowego”, który współfinanso-
wany jest przez Urząd Miasta w Międzyrzecu Podlaskim.

Najlepsi otrzymali medale i dyplomy

Maluchy z zapałem zabrały się do lektury

Transparenty zachęcały do czytania
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Sezamki mają już 45 lat

Zespół Tańca Artystycznego „Sezamki” 14 maja świętował 45-lecie 
istnienia. Był to także jubileusz pracy twórczej Hanny Paluszkie-
wicz, instruktorki, choreografa zespołu.
To było wyjątkowe święto dla całej sezamkowej rodziny. Na widowni sali 
Miejskiego Ośrodka Kultury zasiadły byłe tancerki oraz rodzice naj-

młodszego pokolenia Sezamek. Pojawili się także przyjaciele zespołu  
i między innymi władze Międzyrzeca Podlaskiego. Na scenie wystąpiły 
„Sezamki” w różnych choreografiach i strojach. Zebrani obejrzeli film, 
który przypomniał najważniejsze występy zespołu. Był też czas na gratu-
lacje i upominki od gości. W holu kina „Sława” zorganizowano wystawę 
zdjęć dokumentującą historię zespołu, który powstał w 1974 roku. 
Dawne i obecne Sezamki spotkały się z instruktorką w sali konferencyj-
nej. Był jubileuszowy tort i wspólne oglądanie kronik.

Jubileusz w ośrodku wsparcia

Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 
w Międzyrzecu Podlaskim funkcjonuje już 10 lat. 7 czerwca pracowni-
cy, przyjaciele i podopieczni placówki świętowali jubileusz.
Goście wysłuchali prezentacji dotyczącej działalności ośrodka. Był też czas na 
podziękowania i gratulacje, które odbierała dyrektor Jadwiga Patkowska. Za-

równo ona, jak i Maria Kierczuk, otrzymały od wicestarosty bialskiego Janusza 
Skólimowskiego odznaki Zasłużony dla Powiatu Bia lskiego. Dziękowano także 
pozostałym pracownikom placówki: Dorocie Potapiuk, Grażynie Mazur, Ada-
mowi Golcowi i Luizie Folusz. Na koniec uroczystości podopieczni ośrodka za-
prezentowali swoje aktorskie talenty w przestawieniu pt. „Kaczka dziwaczka”. 
Celem ośrodka jest podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do aktywnego 
życia, podniesienie poziomu zaradności życiowej i sprawności psychofizycznej. 
Ze wsparcia placówki korzysta obecnie 27 osób.

Jubileusze

Najprzyjemniejszy moment spotkania

„Kaczka dziwaczka” w wykonaniu podopiecznych ośrodka

Hanna Paluszkiewicz za wieloletnią pracę została nagrodzona  
owacjami na stojąco

Najmłodsze pokolenie „Sezamek”

Jadwidze Patkowskiej gratulował wiceburmistrz Grzegorz Łubik
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Lokalnie

Statuetki za muzyczne sukcesy
Uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Międzyrzecu Podlaskim zakończy-
li rok szkolny. Podczas uroczystości 24 czerwca, członkowie zespołu Piano 
Band otrzymali od burmistrza Zbigniewa Kota statuetki w podziękowaniu 
za sukcesy i promocję miasta w dziedzinie artystycznej. Otrzymali je: Mar-
ta Tchórzewska, Karolina Janusiewicz, Maja Rynn, Natalia Rzewuska,  

Mikołaj Korpysz i Gabriel Bełczącki. Zespół, kierowany przez Janusza  
Samociuka ma na swoim koncie liczne osiągnięcia, w 2016 roku otrzymał 
nagrodę główną w Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Jazzowych i Roz-
rywkowych School&Jazz Festiwal w Lubaczowie w kategorii jazz i muzyka 
rozrywkowa. Jego członkowie odnosili także indywidualne sukcesy. Uro-
czystość zakończył koncert w wykonaniu uczniów.

Burmistrz nagrodził  
uzdolnionych uczniów
Uczniowie, którzy w tym roku szkolnym uzyskali najwyższą średnią ocen 
w swojej szkole otrzymali statuetki Międzyrzeckiego Prymusa. Wyróżnie-
nia, w podziękowaniu za rok ciężkiej pracy wręczył im burmistrz Zbigniew 
Kot podczas uroczystości 22 czerwca.
Najlepsi z najlepszych to w tym roku: Benedykt Lewandowski (Zespół Szkół 
Ekonomicznych), Dominika Poręba (Liceum Ogólnokształcące), Wiktoria  
Zacharjasz (Gimnazjum nr 2), Marta Korolczuk (Szkoła Podstawowa nr 2), 
Adrianna Puszkarska (Gimnazjum Sportowe nr 3), Grzegorz Radzikowski (SP 
nr 3), Julia Węgrzyniak (SP nr 1) , Karolina Borkowska (Gimnazjum nr 1)  
i Sebastian Jarmosiewicz (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych). Podczas spo-
tkania podsumowano także konkurs dla gimnazjalistów – Międzyrzecką 
Ligę Matematyczną. Systematycznie od stycznia zadania rozwiązywało 24 
uczniów. Ostatni etap odbył się 30 maja. Wśród uczniów klas pierwszych 
zwyciężył Oskar Prządka (ZPO 2), drugie miejsce przypadło Mateuszowi 
Gawrylukowi z tej samej szkoły, zaś trzecie miejsce Aleksandrze Matejek 
(ZPO 1). Spośród drugoklasistów najlepsza była Karolina Borkowska (ZPO 
1), drugie miejsce zajął jej szkolny kolega Rafał Stepulak, zaś trzecie miejsce 
wywalczyła Julia Wysokińska (ZPO 2). W kategorii klas trzecich wygrała  

Aleksandra Łukasik (ZPO 2), drugie miejsce zdobył Bartosz Sierpień (ZPO 
1),a trzecie Julita Świderska z tej samej placówki. Wyróżnienia otrzymali: 
Yahor Kędzierski (ZPO 2), Monika Kowalczyk (ZPO 1), Grzegorz Poręba (ZPO 
1) i Grzegorz Ziarek (ZPO 2) oraz uczennice ZPO nr 2: Justyna Morawska  
i Wiktoria Zacharjasz. Konkurs zorganizowali nauczyciele matematyki  
z Zespołu Placówek Oświatowych nr 2: Agnieszka Puszkarska, Małgorzata  
Kaczmarczyk, Dorota Nowosz i Grażyna Puszkarska.

Zespół Piano Band

Laureaci ligi otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe

Międzyrzeckim Prymusom podczas uroczystości towarzyszyli rodzice

Eryk Waszczuk zdobył III miejsce na ogólnopolskim konkursie wokalnym 
„Rozśpiewane Marki” 



9

Wydarzenia

Gry to namiastka  
prawdziwego świata
W Zespole Szkół Ekonomicznych odbyło się spotkanie autorskie  
z Krzysztofem Piersą, autorem książki „Komputerowy Ćpuń”, fa-
nem fantastyki, sportu, pasjonatem gier komputerowych, a nie-
gdyś nałogowym graczem.
Autor sam przyznał, że miał ogromny problem z kontrolowaniem czasu 
spędzanego przed komputerem. Jego „niechlubny rekord” to 56 godzin 
gry bez przerwy. Podczas spotkania opowiadał o uzależnieniu, od które-
go udało mu się uciec, obnażał kłamstwa powtarzane przez graczy  
i radził, jak inaczej można spędzić wolny czas. Jego wypowiedzi zainte-
resowały młodzież, która z uwagą i skupieniem słuchała wystąpienia.  
– Gry komputerowe nie są czymś złym i nie należy od razu ich potępiać, 
należy jednak zawsze zachować umiar i zdrowy rozsądek. Czy walczymy 
ze smokiem w Skyrim, jeździmy czołgiem w World of Tanks, czy też roz-
brajamy bombę w Counter-Strike Global Offensive musimy pamiętać,  
że to jedynie namiastka prawdziwego świata i uważać, by nie stracić 
kontroli zmieniając się tym samym w „komputerowego ćpuna” – prze-
strzegał Piersa.

Lepsze warunki dla pacjentów
W międzyrzeckim szpitalu otwarto nowy oddział rehabilitacyjny. 
Na uroczystość, która odbyła się 17 maja przybyło wielu za-
cnych gości.
Nowoczesny oddział powstał w pomieszczeniach nad chirurgią i gineko-
logią. Do dyspozycji pacjentów jest 30 łóżek i całe zaplecze rehabilita-
cyjne. W ramach remontu zaadaptowano pomieszczenia na pracownię 
tomografii komputerowej, przebudowano także kuchnię szpitalną oraz 
korytarze. Koszt tej potężnej inwestycji to 1,7 mln zł, z czego 600 tys. 
pochodzi z budżetu powiatu bialskiego, a 120 tys. dołożył międzyrze cki 
samorząd. Pozostałe środki to wsparcie gmin: Międzyrzec Podlaski  
– 70 tys. zł i Drelów – 60 tys. zł. Resztę kwoty dołożył szpital.
Na przeniesieniu oddziału nowe pomieszczenia zyskała chirurgia ogól-
na i urazowa. 
Oddział poświęcił ks. infułat Kazimierz Korszniewicz. Było także symbo-
liczne przecięcie wstęgi. W uroczystości uczestniczyli m.in. przewodni-
czący sejmiku wojewódzkiego Przemysław Litwiniuk, starosta Mariusz 
Filipiuk i burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego Zbigniew Kot oraz Franci-
szek Jerzy Stefaniuk, przewodniczący społecznej rady szpitala.

Młodzież z zainteresowanie słuchała opowieści autora Zwiedzający oddział byli pod wrażeniem panujących tam warunków

Superpomysł na Dzień Dziecka
Niebywałą niespodziankę zafundowali rodzice dzieciom z Samo-
rządowego Przedszkola nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim. Przygoto-
wali przedstawienie, w którym świetnie odegrali role bajkowych 
postaci.
Z inicjatywą, aby właśnie w ten sposób uczcić Dzień Dziecka wyszła 

wychowawczyni najstarszej grupy Jeżyków – Barbara Stołyhwo. Za-
proponowała rodzicom scenariusz przedstawienia, a oni z chęcią 
podchwycili pomysł. Systematyczne próby, podczas których rodzice 
świetnie się bawili, dały wyjątkowy efekt. Przedstawienie pt. „Zamie-
szanie w krainie bajek” spodobało się wszystkim przedszkolakom, 
którzy gromkimi brawami nagrodzili utalentowanych aktorów. Dzień 
zakończył się słodkimi atrakcjami.

Tym razem to rodzice wystąpili przed swoimi pociechami
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Po mszy w kościele pw. Piotra i Pawła uczestnicy przemaszerowali  
do Liceum Ogólnokształcącego

Dzień Patrona w SP nr 3 jest zawsze obchodzony uroczyście

ZEW zasłużony dla miasta
13 czerwca w Międzyrzecu Podlaskim odsłonięto tablice poświęco-
ne antykomunistycznej organizacji – ZEW, która działała w latach 
1951-1952.
Związek Ewolucjonistów Wolności był tajną organizacją, która skupiała 
młodzież w wieku od 15 do 19 lat. Członkowie tej grupy prowadzili dzia-
łania antykomunistyczne, rozdawali ulotki, dokonywali sabotaży. W 1952 
roku nastąpiły aresztowania. Do więzienia trafiło ponad 30 osób.  
13 czerwca, w szkołach do których uczęszczali działacze organizacji, czy-
li Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Ekonomicznych zostały od-

słonięte tablice pamiątkowe. Poświęcił je ks. Paweł Madaliński, proboszcz 
parafii św. Apostołów Piotra i Pawła. – Powiedziano, że byliśmy wielkimi 
ludźmi, ale ja nigdy nie czułam się wielka, natomiast całe swoje życie 
starałam się być poczciwym człowiekiem – powiedziała wzruszona Wan-
da Krajewska-Hofman, dziękując za przygotowanie uroczystości. Wzięły 
w nich udział władze samorządowe, w tym między innymi Grzegorz  
Łubik, zastępca burmistrza Międzyrzeca Podlaskiego. 
Podczas wizyty w ekonomiku Zdzisław Kalenik i Marian Dąbrowski ode-
brali tytuł i odznakę Zasłużony dla Międzyrzeca Podlaskiego, którą rada 
miasta przyznała organizacji. Goście obejrzeli też przygotowany przez 
uczniów program artystyczny.

Spektakl z okazji Dnia Patrona
18 maja Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Międzyrze-
cu Podlaskim świętowała Dzień Patrona. Z tej okazji w Miejskim 
Ośrodku Kultury wystawiono spektakl muzyczny pt. ,,Królowa 
Jadwiga”. 
Postać tytułową zagrały uczennice: Weronika Myszka i Julia Włodarczyk,  
w rolę Piastunki Jadwigi i Królowej Matki wcieliły się nauczycielki: Graży-
na Podgajna i Izabela Bernatowicz-Kowalczyk. Choreografię do tańca 
współczesnego ułożyła Aleksandra Olesiejuk, zeszłoroczna absolwentka. 
Reżyserii podjęła się s. Stella Turowicz.
W całym spektaklu wzięło udział 40 osób. Inspiracją do jego powstania 
były ogólnopolskie obchody jubileuszowe 1050 rocznicy Chrztu Polski. 
Społeczność uczniowska wraz z nauczycielami złożyła kwiaty przy pomni-
ku Jana Pawła II w centrum miasta oraz przy popiersiu papieża w szkole. 

Dzień Patrona był również okazją do przeprowadzenia w szkole konkursów 
związanych z życiem i działalnością Jana Pawła II.

Członkowie ZEW podczas uroczystości w liceum

W spektaklu zagrali uczniowie i nauczyciele szkoły
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Sukcesy

24 godziny w biegu
Blisko 80 osób wystartowało w Biegu 24-godzinnym. Równo przez 
dobę biegali wokół placu Jana Pawła II, wspólnie pokonując dy-
stans ponad 450 kilometrów. 
Bieganie rozpoczęło się w piątek (24 czerwca) o godz. 18 i zakończyło 
równo 24 godziny później. W sztafecie, która biegała dookoła placu 
Jana Pawła II najbardziej aktywni byli: Mariola Bonecka, Darek Grudziń-
ski, Piotrek Sójka, Arek Myszka, Wiesław Karwowski, Beata Chruściel, 
Antek Chmielewski, Janek Łyskiewicz, Darek Muszyński i Aleksandra Se-
meniuk. Do biegaczy, którzy walczyli ze zmęczeniem i upałem w dowol-
nej chwili dołączali inni, pokonując różne dystanse. Imprezę zorganizo-
wał Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wspólnie z grupą Aktywni 
rowerowy Międzyrzec.

Wyśpiewali trzecie miejsce
Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Międzyrzecu 
Podlaskim zajęli trzecie miejsce podczas Pierwszego Powiatowego Prze-
glądu Chórów Szkolnych, który odbył się 15 maja w Zespole Szkół  
w Małaszewiczach. 
Chórzyści przygotowani przez Cezarego Wocha zmierzyli się z chórami  
z całego powiatu. Zespół z Międzyrzeca wykonał piosenkę patriotyczną 
„Tu wszędzie jest moja Ojczyzna” i utwór „Pięknie żyć”, w efekcie zdobył 
trzecią nagrodę w wysokości 200 zł. Konkurs odbył się pod patronatem 
Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Antoni Chmielewski w ciągu doby przebiegł 60 km

Małgorzata Olszewska otrzymała wyróżnienie

Słodki turniej na Dzień Dziecka
5 czerwca w Zespole Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Podla-
skim odbył się turniej szachowy dla dzieci i młodzieży zorganizowany 
Międzyszkolny Uczniowski Klub Szachowy Gambit.
W imprezie szachowej uczestniczyło blisko 80 zawodników w wieku od  
5 do 19 lat. Wśród uczniów klas I zwyciężył sześciolatek z Łukowa  
– Szymon Suska, a wśród dziewczynek – mieszkanka Wesołej Marcelina 
Łaszczuk. W klasach drugich triumfowali: Adrianna Staniewicz z Wasilko-
wa i Filip Sienkiewicz z Konstantynowa. Najlepszymi trzecioklasistami oka-
zali się Aleksandra Żurawicka z Węgrowa i Jerzy Rzeńca z Międzyrzeca 
Podlaskiego. W klasyfikacji uczniów klas IV-VI zwyciężyli Zofia Łaszczuk  
i Jakub Żurawicki. Najlepszą szachistką z gimnazjum została Zuzanna 
Łaszczuk, natomiast wśród młodzieży uczęszczającej do liceów zwyciężył 
radzynianin Bartłomiej Goławski. Zwycięzcy klasyfikacji otrzymali pucha-
ry i na grody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy turnieju pamiątkowe dyplomy  
i słodycze od sponsora – firmy dr Gerard.

Możemy być z nich dumni
W dniach 16-19 czerwca w Kołobrzegu odbyła XII Ogólnopolska Gimna-
zjada w Piłce Siatkowej Chłopców. Drużyna międzyrzeckiego Gimnazjum 
Sportowego nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim zajęła VI miejsce po przegra-
nym spotkaniu z Andrychowem.
Żadna drużyna z naszego powiatu nie była tak blisko medalu w Ogólno-
polskim Finale Gimnazjady. Trener Zbigniew Bernat podkreśla, że przez 
trzy lata została zbudowana solidna ekipa, z której możemy być dumni.  
W Kołobrzegu nasi zagrali w składzie: w składzie: Bartosz Szabaciuk (kapi-
tan), Jakub Borowicz, Eryk Gutowski, Sebastian Hryciuk, Jakub Jarosz, Da-
mian Jurkowski, Kacper Karpowicz, Igor Kowalski, Eryk Małachwiejczyk, 
Rafał Męczyński, Igor Świderski, Tomasz Trocewicz.

Młodzi wirtuozi akordeonu
Uczestnicy VI Międzyrzeckiego Festiwalu Akordeonowego zaprezento-
wali wysoki poziom artystyczny wykonywanych utworów. 
W kategorii I wyróżnienia otrzymała Małgorzata Olszewska z Międzyrze-
ca Podlaskiego, 1 miejsce zdobył Stanisław Krupa z Radzynia Podlaskiego. 
W kategorii II zwyciężył  Szymon Świerżewski z Siedlec. W trzeciej katego-
rii dwa pierwsze miejsca przypadły Sylwestrowi Marczukowi z Radzynia 
Podlaskiego i Katarzynie Michalak z Łukowa. W kategorii zespoły dwa róż-
norzędne drugie miejsca zdobył Kwartet Akordeonowy z Puław i Kwartet 
Akordeonowy z Łukowa. Imprezę pod Honorowym Patronatem burmistrza 
Międzyrzeca Podlaskiego, zorganizowała Szkoła Muzyczna I stopnia  
w Międzyrzecu Podlaskim.
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Lato w mieście
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Sport

Największe osiągnięcie sportowe
W dniach 26-29 maja w Ostródzie odbyła się XV Ogólnopolska Licealiada 
w Piłce Siatkowej Chłopców pod patronatem Starosty Ostródzkiego. Dru-
żyna międzyrzeckiego liceum zajęła 7 miejsce w kraju tocząc boje z taki-
mi drużynami jak: II LO Kędzierzyn-Koźle, ZSP Kielce LXII LO Warszawa, 
czy VII LO Olsztyn. Drużyny te stanowią zaplecze PLUS LIGI SENIORÓW, co 
podnosi wartość wygranej. Warto też wspomnieć, że jest to największe 
osiągnięcie sportowe w historii liceum! 
Nasi siatkarze zagrali w składzie: Karol Bogucki, Michał Bogucki, Dominik 
Grzyb, Michał Kot, Marcin Kusznieruk, Remigiusz Puszkarski, Bartosz 
Roszkowski, Jakub Skólimowski, Karol Zaniewicz.

Brawa dla Julii i Dagmary
14 maja na stadionie AWF w Białej Podlaskiej odbyły się zawody z cyklu 
Nestle Cup, w których wzięło udział ponad 300 dzieci z czterech ośrodków 
województwa lubelskiego. Uczestnicy rywalizowali w trójboju lekkoatle-
tycznym. Grupa z Międzyrzeca Podlaskiego prowadzona przez Marcina 
Hołoweńko wypadła powyżej oczekiwań. Julia Węgrzyniak zajęła 1 miej-
sce w kategorii rocznik 2003 oraz zdobyła najwięcej punktów w klasyfika-
cji ogólnej imprezy. Zawodniczka otrzymała awans do finału Nestle Cup, 
który odbędzie się w  wrześniu. Dagmara Lubina zajęła 2 miejsce w kate-
gorii rocznik 2005.

Siatkarze dali z siebie wszystko Lekkoatleci z Międzyrzeca świętnie wypadli na zawodach
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Sport

Rywalizowali lekko i zwinnie
1 czerwca na boiskach przy Zespole Placówek Oświatowych nr 3  
w Międzyrzecu Podlaskim odbyły się zawody w ramach programu 
Lekkoatletyka dla każdego! Wzięli w nich udział uczniowie klas I-III 
z miejskich szkół podstawowych, a także dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej w Rzeczycy.
Najmłodsi rywalizowali w konkurencjach lekkoatletycznych, min.: w szta-
fecie sprintersko-płotkarskiej, skoku w dal, drabince koordynacyjnej czy 
rzucie oszczepem i młotem. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe 

medale i dyplomy. Dodatkową atrakcją były bajkowe postaci, z gminy Mię-
dzyrzec Podlaski: myszki: Miki i Mini, które rozdawały dzieciom słodycze  
i prowadziły quizy. Lekkoatletyka dla każdego! to realizowany przez Polski 
Związek Lekkiej Atletyki program upowszechniania tego sportu wśród 
dzieci i młodzieży. W całym kraju prawie 400 trenerów prowadzi nieod-
płatne zajęcia lekkoatletyczne z ok. 7000 dzieci z klas IV-VI szkół podsta-
wowych. Uczestnicy programu biorą udział w regionalnych i ogólnopol-
skich zawodach lekkoatletycznych. Zajęcia w Międzyrzecu prowadzi 
Marcin Hołoweńko. Organizatorem zawodów był Ośrodek Lekkiej Atletyki 
w Białej Podlaskiej.

Sportowa zabawa na 102
Dzieci z międzyrzeckich przedszkoli wzięły udział XIII Olimpiadzie 
Sportowej. Impreza odbyła się 3 czerwca na stadionie miejskim.
Małych sportowców przywitał burmistrz Zbigniew Kot i zaprosił do wspólnej 
zabawy. Na dzieci czekały przeróżne konkurencje sportowe przygotowane 
przez studentów bialskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Tym, którzy za-
liczyli przynajmniej 5 konkurencji Arkadiusz Myszka, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji wręczył pamiątkowe medale. Dodatkową atrak-
cją były dmuchane zamki i kiełbaski pieczone na ognisku.

Występ dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 2

Dzieci nie mogły doczekać się konkurencji sportowych

Dzieci chętnie brały udział w konkurencjach sportowych

Tor przeszkód to była dla maluchów betka
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Międzynarodowe Mistrzostwa 
w Szachach Szybkich 
Po raz trzeci Międzyszkolny Uczniowski Klub Szachowy „Gambit”  
w Międzyrzecu Podlaskim zorganizował otwarty turniej szachowy. 
Wzięło w nich udział 52 szachistów z Polski i Białorusi.
Tytuł Mistrzyni Międzyrzeca Podlaskiego przypadł mieszkance Radzynia 
Podlaskiego Julii Litwiniec. W klasyfikacji do lat 14 prym wiedli zawodnicy 
miejscowego klubu. Wśród dziewcząt zwyciężyła Aleksandra Szyszko,  
a wśród chłopców Wiktor Kukawski. W klasyfikacjach młodzików między-
rzeczanie podzielili się sukcesami z młodymi szachistami z innych ośrod-
ków szachowych. Wśród ośmiolatków zwyciężył Artur Gryzio z Lubartowa, 
a najlepszą juniorką do lat 8 została Karolina Tymoszuk. Wśród chłopców 
do lat 10, zgodnie z oczekiwaniami, zwyciężył Jerzy Rzeńca z LKS Lublin,  
a wśród dziewcząt Hanna Nurzyńska z Żakowoli Poprzecznej. Rywalizacja 
przebiegała w sportowej atmosferze. Zwycięzcom poszczególnych klasyfi-

kacji puchary, nagrody rzeczowe i dyplomy wręczyli Grzegorz Łubik, zastę-
pca burmistrza Międzyrzeca Podlaskiego oraz Piotr Piwowarczyk, prezes 
Lube lskiego Związku Szachowego.

Medalowy sukces „dwójki” 
Podopieczni trenera Zbigniewa Wasąga ze Szkoły Podstawowej  
nr 2 odnieśli sukces w Mistrzostwach Województwa Lubelskie-
go w piłce nożnej chłopców, których finał odbył się 31 maja  
w Parczewie.
Młodzi sportowcy po zaciętej walce zdobyli tam brązowy medal, ale 
droga do sukcesu nie była prosta. Piłkarze musieli przebrnąć przez  
3 etapy eliminacyjne i we wszystkich odnosili zwycięstwa. Dało im to 
awans do finału wojewódzkiego, ponadto najlepszym zawodnikiem tur-
nieju wybrany został Dominik Marczuk, a koronę króla strzelców ode-
brał Alex Wróbel, zdobywca 4 bramek. W finale, który również odbył się 
w Parczewie, wzięło udział 6 najlepszych drużyn z województwa.  
W pierwszym spotkaniu nasi zawodnicy ponieśli porażkę z późniejszym 
mistrzem tego turnieju drużyną z Kraśnika 1:3, następnie pokonali dru-
giego grupowego rywala zespół z Zamościa 2:1 co dało im prawo gry  
o 3 miejsce w turnieju. W meczu o brąz spotkali się z SP nr 32 w Lubli-
nie i po zaciętej walce w drugiej połowie odnieśli zwycięstwo 2:1. Skład 
drużyny: Jakub Hamulczyk, Szymon Kowalczyk, Wiktor Krasowski, Mar-

cel Maksymiuk, Dominik Marczuk, Bartosz Melaniuk, Kacper Męczyń-
ski, Jan Panasiuk, Dawid Sidorczuk, Norbert Szczypiński, Alex Wróbel, 
Jakub Szczepaniuk, Bartłomiej Kotnarowski, Kacper Waszczuk.

Takie mamy piłkarskie talenty!
19 czerwca na międzyrzeckim stadionie  odbył się turniej I Między-
rzecka Talentiada Piłkarska pod Patronatem Burmistrza Międzyrzeca 
Podlaskiego.
W zmaganiach wzięło udział 15 drużyn, które rozegrały sześciominutowe 
mecze w systemie kołowym. Pojawili się również wychowankowie K.S. MO-

SIR Huragan Międzyrzec Podlaski Bartłomiej Tkaczuk (Motor Lublin), Bar-
tłomiej Tymoszuk (Cracovia Kraków) oraz Agnieszka Jędrzejewicz (Górnik 
Łęczna), którzy wraz ze swoim byłym trenerem Michałem Tuszem oraz  
Arkadiuszem Myszką, dyrektorem MOSiR rozdali koszulki oraz statuetki dla 
najlepszych strzelców tego turnieju. Najwięcej bramek strzelił Kacper Celiń-
ski, drugie miejsce zajął Igor Kotnarowski, a trzecie Oliwier Fitulski. Kolej-
ne miejsca zdobyli: Jakub Mróz, Kacper Roszkowski i Maciej Kiryluk.

Najlepsi szachiści otrzymali puchary i dyplom

Zmęczeni, ale szczęśliwi podopieczni Zbigniewa Wasąga

Niejeden zawodnik udowodnił, że ma smykałkę do piłki nożnej
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Fotograficzne inspiracje  
międzyrzeckich seniorek
Tłem majowych warsztatów fotograficznych był dla międzyrzeckich 
seniorek ogród drzew w Bolestraszycach zwany Arboretum – niezwy-
kle kolorowy teren, na którym uprawiane są dla celów naukowych  
i hodowlanych drzewa, krzewy oraz chronione, zagrożone i ginące ga-
tunki roślin.
Uczestniczki warsztatów fotografowały pod okiem instruktorki Anety Pliszki 
niezwykłe rośliny o różnych porach dnia. Zwiedziły też Muzeum Historii 
Miasta Przemyśl i trwającą, w tym czasie wystawę szkiców wybitnego ma-
larza romantyzmu Piotra Michałowskiego. 
Była to niesamowita podróż fotograficzna w czasie – od lat 60-tych XIX w. 
do lat 60-tych XX w. Panie zwiedziły retuszernię i atelier z zabytkowymi tła-
mi do zdjęć, starymi aparatami fotograficznymi, obejrzały fotografie autor-
stwa Bernarda Hennera i Adama Wysockiego.
Uczestniczki zajęć fotograficznych dziękują Andrzejowi Marciniukowi, dyre-
ktorowi MOK i prowadzącej warsztaty oraz dyrektorowi Arboretum Narcyzo-
wi Pióreckiemu, za wspaniały wyjazd na sesję fotograficzną. To była uczta 
dla oczu i duszy.

Od lewej stoją: Mirosława Sidorczuk, Aneta Pliszka, Maria Kuczborska, 
Janina Trzpil, Zdzisława Korniluk, Zofia Marczuk, Lucyna Domańska,  
na dole: Elżbieta Miszczak i Henryka Domańska

Foto: Zofia Marczuk

Foto: Elżbieta Miszczak

Foto: Maria Kuczborska
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI,  
NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY Z TERENU MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI  

– ZABUDOWA JEDNORODZINNA LIPIEC-GRUDZIEŃ 2016 R.
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Lipiec 6 i 20 5 i 19 14 i 28 -
Sierpień 3 i 17 2 i 16 11 i 25 -
Wrzesień 7 i 21 6 i 20 8 i 22 -

Październik 5 i 19 4 i 18 13 i 27 4
Listopad 2 i 16 4 (za 01.11.2016 r.) i 15 10 i 24 3
Grudzień 7 i 21 6 i 20 - 8 i 22

II R
ejo

n

Lipiec 13 i 27 12 i 26 14 i 28 -
Sierpień 10 i 24 9 i 23 11 i 25 -
Wrzesień 14 i 28 13 i 27 8 i 22 -

Październik 12 i 26 11 i 25 13 i 27 4
Listopad 9 i 23 8 i 22 10 i 24 3
Grudzień 14 i 28 13 i 27 - 8 i 22

NOWE TERMINy WyPłAT śWIADCZEń MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim będzie wypłacał świadczenia rodzinne i alimentacyjne:
1) od dnia 1 października 2016 r. świadczenia funduszu alimentacyjnego – 25 dnia miesiąca,
2) od dnia 1 listopada 2016 r. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami i świadczenia opiekuńcze – 25 dnia miesiąca,
3) świadczenia wychowawcze 500 plus – 26 dnia miesiąca,
4) zasiłki okresowe i zasiłki stałe – 28 dnia miesiąca.
W przypadku, gdy termin wypłaty należności wypada w dzień wolny od pracy, wypłata nastąpi w pierwszym dniu pracy ośrodka, przy-
padającym po dniu wolnym.

Łączy ich zielony mundur  
i miłość do lasu
25 maja pracownicy, goście i przyjaciele lasu świętowali 70-lecie 
Nadleśnictwa Międzyrzec. Uroczystość połączona z obchodami Dnia 
Leśnika odbyła się w Restauracji Zacisze.
Tam muzyczną oprawę zapewnił Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Polesia 
Czar” działający przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. 

Zebrani obejrzeli film o historii i działalności nadleśnictwa. – 70 lat Nadle-
śnictwa Międzyrzec to historia ludzi, którzy pracowali w cieniu szumiących 
drzew i niejednokrotnie już zdali swą służbę młodszym kolegom. Łączy ich 
wszystkich jedno – zielony mundur i duma, że wybrali właśnie ten zawód  
i oczywiście – las – mówił nadleśniczy Leszek Michalec, który gościom, 
przyjaciołom i byłym pracownikom, wręczył okolicznościowe statuetki i pa-
miątkowe albumy. Sam także odbierał gratulacje i podziękowania za współ-
pracę. Burmistrz Zbigniew Kot, wręczył mu kryształową statuetkę, dziękując 
za ciężką pracę na rzecz ochrony przyrody i edukację ekologiczną.

W uroczystościach wzięli udział przyjaciele nadleśnictwa Leszek Michalec dziękuje burmistrzowi Zbigniewowi Kotowi 
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„GŁOS MIĘDZYRZECKI” Nr 1-2 – styczeń-luty 1926 r., str. 18
WYPADKI.
Kradzież w restauracji. W nocy z dnia 14 na 15 stycznia b.r. 
skradziono w restauracji p. Kruczyńskiego 94 butelki wód-
ki, wartość 250 zł. Policja część wódki odnalazła u Ptaszka, 
żyda zamieszkałego w Międzyrzecu. Sprawców dotychczas 
nie schwytano. Podobno Ptaszek kupił wódkę od złodziei, 
lecz do winy się nie przyznaje, nic dziwnego, że się znalazł 
pod kluczem. 
Palec w ustach. Pan Abram Boruch, zamieszkały w Między-
rzecu, zgłosił się do pana Jankiela Flenbina też z Międzyrzeca 
po 20 zł, jako honorarjum za faktorne, przyobiecane Boru-
chowi. Jankiel odmówił wypłacenia honora rjum, co było po-
wodem sprzeczki, a następnie bójki, która zakończyła tem,  
że pan Boruch postradał kawałek palca, który znalazł się  
w ustach pana Jankiela. Sprawa wzięła smutny obrót, bo  
p. Jankiel znalazł się wkrótce za kratkami, a p. Boruch  
w szpitalu w Warszawie. Nic dziwnego, człowiek jest stworze-
niem mięsożernym.

„GŁOS MIĘDZYRZECKI” Rok II, Nr 4-5 – kwiecień-maj 
1926 r., str. 14
Zwłoki dziecka w Krznie. Dnia 13 maja kilku chłopców, 
jadąc łódką, złowiło zwłoki pięciomiesięcznego noworod-
ka płci męskiej, zapakowane w niedużym pudełku. Wy-
rodnej matki dotychczas nie odnaleziono.
Wódka działa. Władysław Chodoń l. 33 były policjant, 
obecnie bez stałego zajęcia, aresztowany został w dniu 
13/V. za opilstwo i awantury uliczne. Sprawę ukarania 
oddano Starostwu. Za urządzanie awantur pijackich  
w restauracji p. Kamińskiego, aresztowano dnia 15/V. 
Żurawskiego Aleksandra l. 26 z Międzyrzeca. Sprawa są-
dowa przeciw niemu odbędzie się z początkiem czerwca 
w Sądzie Pokoju w Międzyrzecu. Zapalczywy wielbiciel 
„butelki” był już dawniej karany za kradzieże i zabój-
stwo.

Warsztaty garncarskie były jedną z wielu atrakcji Burmistrz Zbigniew Kot gratuluje zwycięzcom turnieju rycerskiego

Spotkanie z rycerzami
Po raz VIII już Zakon Rycerski Ziemi Międzyrzeckiej pod wodzą Toma-
sza Sajko zorganizował Królewskie Wiwaty. Impreza odbyła się  
w parku Potockich, gdzie 4 i 5 czerwca tętniło obozowe życie. 
Do Międzyrzeca przybyli rycerze z całej Polski. Jak co roku towarzyszyły im 
rozmaite atrakcje, turnieje rycerskie, poszukiwanie Świętego Graala, warsz-

taty garncarskie, kowalskie, warzenia średniowiecznego napoju mnichów, 
warsztaty tkackie, kuglarskie, a nawet warsztaty mielenia zboża w żarnach. 
Atrakcją były gry i zabawy plebejskie, a także malowanie twarzy, czy jazda 
konna dla dzieci. Pierwszego dnia uczestnicy wiwatów z parą królewską 
udali na plac Jana Pawła II, gdzie odbył się pokaz walki rycerskiej, krótki 
koncert muzyki średniowiecznej, pokaz baniek i szczudlarzy oraz salwa  
z broni czarnoprochowej.

ŚDM już za pasem
Do światowych Dni Młodzieży zostało zaledwie kilka tygodni. Zapra-
szamy wszystkich na to wyjątkowe wydarzenie, które rozpocznie się 
20 lipca w Międzyrzecu Podlaskim.
W tym dniu przyjedzie młodzież z Puerto Rico, Boliwii, Białorusi i Słowacji. 

To wspaniała okazja, by poznać kulturę ludzi z innych krajów, a także ubo-
gacić się duchowo. Na poszczególne dni pobytu pielgrzymów przygotowa-
no wiele atrakcji. Pokażemy naszym gościom wyjątkowych ludzi i niezwykłe 
miejsca. Przy pałacu Potockich będą odbywały się występy lokalnych  
zespołów i artystów, a także degustacja dań regionalnych. 5-dniowy pobyt 
w mieście zakończy Wieczór Uwielbienia.

90 lat temu „Głos Międzyrzecki” pisał…
Kolejna porcja informacji o dawnym Międzyrzecu Podlaskim, którą wyszperaliśmy w starych egzemplarzach gazety. Zapraszamy w tę niezwy-
kłą podróż w czasie. Tym razem prezentujemy kronikę kryminalną, jakiej nie znajdziecie we współczesnych mediach.

W cytowanych fragmentach zachowano oryginalna pisownię. 
Wybór tekstów: Mirosław Maraszek i Marek Maleszyk
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Wakacyjny rozkład komunikacji miejskiej
Od 1 lipca zostały uruchomione 3 dodatkowe kursy autobusu komunikacji miejskiej. Dzięki temu mieszkańcy mogą swobodnie 
przemieszczać się z ul. Brzeskiej przy ogródkach działkowych na Międzyrzeckie Jeziorka przy ul. Zahajkowskiej. Autobus kursu-
je od poniedziałku do niedzieli (także w święta). Rozkład obowiązuje do 31 sierpnia. Zachęcamy do korzystania.

KURS V KURS VI KURS VII

PRZYSTANEK GODZ. MIN. PRZYSTANEK GODZ. MIN. PRZYSTANEK GODZ. MIN.

Kasztanowa

 10

00 Kasztanowa

14

00 Kasztanowa

17

00
Brzeska [bloki] 02 Brzeska [bloki] 02 Brzeska [bloki] 02
Brzeska [szpital] 04 Brzeska [szpital] 04 Brzeska [szpital] 04
Lubelska 06 Lubelska 06 Lubelska 06
Narutowicza 08 Narutowicza 08 Narutowicza 08
Partyzantów [ZPO2] 10 Partyzantów [ZPO2] 10 Partyzantów [ZPO2] 10
Zahajkowska [PKS] 12 Zahajkowska [PKS] 12 Zahajkowska [PKS] 12

Zadworna 14 Zadworna 14 Zadworna 14

Zahajkowska [PKS] 16 Zahajkowska [PKS] 16 Zahajkowska [PKS] 16

Partyzantów [PKP] 18 Partyzantów [PKP] 18 Partyzantów [PKP] 18

Partyzantów  [Lubelska] 20 Partyzantów  [Lubelska] 20 Partyzantów [Lubelska] 20

Plac Jana Pawła II 22 Plac Jana Pawła II 22 Plac Jana Pawła II 22
Brzeska [Biedronka] 24 Brzeska [Biedronka] 24 Brzeska [Biedronka] 24
Brzeska [bloki] 26 Brzeska [bloki] 26 Brzeska [bloki] 26
Kasztanowa 28 Kasztanowa 28 Kasztanowa 28

HARMONOGRAM DY URÓW

Dy ury specjalistów:

RODA: prawnik 13:00 - 16:00
CZWARTEK: psycholog 10:00 - 12:00

Zapisy
tel. 885 153 253 / telefon czynny w godzinach pracy pracownika pierwszego kontaktu

dy ur pracownika pierwszego kontaktu
roda 14:00 - 18:00

STA Y PUNKT MOBILNY CPI
W MI DZYRZECU PODLASKIM
ul. Józefa Pi sudskiego 6

21 560 Mi dzyrzec Podlaski
tel. 885 153 253 / 81 533 72

cpi@stowarzyszeniebonafides.pl

tel. 885 153 253



Muniek rozgrzał publiczność
Mnóstwo atrakcji przygotował Miejski Ośrodek Kultury z okazji tego-
rocznych obchodów Dni Międzyrzeca. Największą z nich był koncert 
zespołu T.Love. 
Impreza odbyła się 11 czerwca w parku Potockich. Frajdę mieli zwłaszcza naj-
młodsi, którzy po południu szaleli na dmuchańcach, z chęcią korzystali też  
z atrakcji przygotowanych przez strażaków z OSP Stołpno i Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji.  Nieco starsi bawili się pod sceną, gdzie wystąpiło aż siedem 
zespołów, między innymi: Piano Band, Blue Rain, czy Kartel, a także Spring 
Rolls i Hardgock. Jako support zagrał zespół The Dumplings, duet muzyczny gra-
jący muzykę electropop. Prawdziwą muzyczną ucztę zafundował licznie przyby-
łym na koncert zespół T.Love. Kapela zagrała kilka swoich  nowych utworów, ale 
nie zabrakło takich hitów jak: „King”, „Warszawa”, Wychowanie”, „Ajrisz”, które  
publiczność zaśpiewała wspólnie z Muńkiem Staszczykiem, liderem grupy.

Atrakcje dla najmłodszych przygotowało OSP Stołpno

Oficjalnego otwarcia dokonał burmistrz Zbigniew Kot

Publiczność nie mogła doczekać się występu zespołu T. Love

Znakomite efekty świetlne stworzyły niepowtarzalny klimat

Występ międzyrzeckiego Piano Band

Zespół The Dumplings zagrał przez gwiazdą wieczoru

Muniek Staszczyk rozruszał międzyrzecką publiczność


