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Wydawca: Urząd Miasta w Międzyrzecu Podlaskim
ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski

tel. 83 372-62-17, e-mail: prasa@miedzyrzec.pl

Auto nie pali?  
Dzwoń do strażnika!
Międzyrzeccy strażnicy miejscy pomagają uruchamiać samochody kierow-
com. Od niedawna dysponują nowym sprzętem, który służy do odpalania 
pojazdów z rozładowanymi akumulatorami. 
Pomysł zakupu urządzenia rozruchowego wyszedł od samych strażników. 
Chcieli po prostu pomagać ludziom, tak jak to robią ich koledzy w innych 
miastach. Dostali zielone światło od burmistrza Zbigniewa Kota i kupili 
sprzęt za 1 tys. zł. Urządzenie na co dzień jest w radiowozie, dlatego zmo-
toryzowany patrol w godzinach pracy pomoże odpalić auto pod warun-
kiem, że nie będzie miał w tym samym czasie pilnej interwencji. 
Po pomoc można dzwonić od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 
pod numer alarmowy 986, lub 83 372 62 38.

Urządzenie rozruchowe zakupiono dzięki inicjatywie  
międzyrzeckich strażników

My też zostaliśmy darczyńcami!
W rejonie Międzyrzeca i okolic Szlachetna Paczka dotarła aż do 31 
rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. 
XVI finał tej wyjątkowej akcji odbył się w dniach 11-12 grudnia.
Do drużyny darczyńców po raz kolejny dołączyli pracownicy międzyrzec-
kiego Urzędu Miasta, którzy przygotowali paczkę wybranej rodzinie.  
Ze składek zakupili opał, żywność i środki czystości, a także kilka innych 
niezbędnych drobiazgów. 
– Pomaganie stało się piękną tradycją w Międzyrzecu Podlaskim. Osoby 
obdarowane dziękują z serca za okazaną pomoc, za to, że mogli uwierzyć 
w siebie. Dodało im to otuchy i wiary w lepszą przyszłość. Wolontariusze 
z kolei dziękują za piękny Weekend Cudów, za tyle wzruszeń i łez, których 
byli świadkami – mówi siostra Dariela, liderka rejonu.
SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski projekt Stowarzyszenia WIOSNA, 

który w wyjątkowy sposób inspiruje ludzi do stawania się kimś więcej, do 
wygrywania swojego życia.

7 i 8.01  godz. 19:00 – „NIEBO NA ZIEMI” reż. Kay Pollak, komediodramat muzyczny, Szwecja 2015
8.01 godz. 17:00 – „SARILA ”  reż. Nancy Forest Savard, przygodowy dla dzieci, Kanada 2013

14 i 15.01 godz. 19:00 – „DWA DNI, JEDNA NOC”  reż. Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne, dramat społeczny,
          Belgia/Francja/Włochy 2014
15.01 godz. 17:00 – „RATCHET I CLANK”  reż. Kevin Munroe, animowany/przygodowy, USA 2016

21 i 22.01 godz. 19:00 – „MODELKA”  reż. Mads Matthiesen, dramat, Dania/Polska 2016
22.01 godz. 17:00 – „SZAJBUS I PINGWINY”  reż. Stuart McDonald, animowany, przygodowy, Australia 2016

28 i 29.01 godz. 19:00 – „WSZYSTKO ZOSTANIE W RODZINIE”  reż. Nicolas Benamou, Philippe Lacheau, komedia, 
          Francja 2015
29.01 godz. 17:00 – „TEDI I POSZUKIWACZE ZAGINIONEGO MIASTA”  reż. Enrique Gato, przygodowy dla dzieci,
   Hiszpania 2012

REPERTUAR KinA zA RogiEM ● sTyczEń 2017

Siostra Dariela dziękuje burmistrzowi Zbigniewowi Kotowi,  
za zaangażowanie w akcję
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MASZ PSA 
– MASZ OBOWIĄZKI
Straż Miejska w Międzyrzecu Podlaskim przy-
pomina o obowiązku sprzątania po swoim pu-
pilu. Zgodnie z przepisami za uchylanie się od 
tego obowiązku grozi kara grzywny do 500 zł.
Należy również pamiętać o zachowaniu ostrożności przy wyprowadza-
niu psa zakładając mu smycz oraz kaganiec. Przypominamy także  
o obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.

są pieniądze  
na rewitalizację parku!
Miasto pozyskało ponad 2,2 mln zł na zagospodarowanie zabytkowego par-
ku Potockich przy ul. Lubelskiej. Inwestycja rozpocznie się w drugim kwarta-
le 2017 roku. W projekcie rewitalizacji, po konsultacjach z konserwatorem 
zabytków uwzględniono wykonanie stylizowanego oświetlenia alei parko-
wych, (także doświetlenie budynku pałacu) zagospodarowanie zieleni i bu-
dowę nowych ścieżek i alei spacerowych o nawierzchni szutrowej, a także bu-
dowę parkingu na istniejącym już utwardzonym terenie. Teren wreszcie 
będzie monitorowany. Część istniejącego budynku magazynowego zostanie 
zaadoptowana na publiczne toalety. Pojawią się także elementy małej archi-
tektury: stylizowane ławki, kosze na śmieci, altany ogrodowe i edukacyjna 
ścieżka ekologiczna. Projekt pod nazwą Ochrona i zachowanie zabytkowego 
parku na terenie Zespołu Pałacowo- Parkowego w Międzyrzecu Podlaskim 
opiewa na kwotę ponad 2,6 mln zł, z czego miasto pozyskało ponad 2,2 mln 
dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lu-
belskiego na lata 2014-2020. Władze miasta zabiegają też o fundusze unij-
ne na zagospodarowanie pałacu Potockich.

Mieszkańcom Międzyrzeca Podlaskiego
życzymy pełnych ciepła, wzajemnego zrozumienia i prawdziwej radości

Świąt Bożego Narodzenia,
a także 

spełnienia marzeń i satysfakcji z podejmowanych wyzwań w 2017 roku

Przewodniczący Rady Miasta
Międzyrzec Podlaski

Robert Matejek

Burmistrz Miasta
Międzyrzec Podlaski

Zbigniew Kot

W 2017 roku rozpocznie się rewitalizacja zabytkowego parku
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zadłużenie miasta
O to najczęściej pytali mieszkańcy podczas spotkań z burmistrzem 
Zbigniewem Kotem. Łącznie wszystkie większe zobowiązania finansowe 
wynoszą 18 mln 556 tys. zł. Miasto co roku spłaca kredyt długoterminowy.  
W 2015 roku była to kwota 870 tys. zł, a w 2016 – 770 tys. zł. Pozostanie 
je szcze do spłaty 16 mln 460 tys. To znacznie ogranicza możliwości inwesty-
cyjne. Do tego dochodzi zobowiązanie z tytułu poręczenia pożyczki dla Miej-
skiego Ośrodka Kultury. W 2015 roku miasto kosztowało to 45 tys. zł,  
a w 2016 – 180 tys. zł. Na kolejny rok zostanie jeszcze do spłacenia kwota  
w wysokości – 186 tys. zł plus odsetki. To nie wszystko! Wciąż oddajemy nie-
należnie pobraną (w latach 2008-2012) subwencję oświatową. W 2015 
roku zwróciliśmy ministerstwu finansów 1, 075 mln zł zaś w 2016 – 1, 082 
mln zł, a musimy jeszcze oddać 1,9 mln zł.
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Międzyrzecki Jarmark Świąteczny
W niedzielę 11 grudnia plac Jana Pawła II wypełniły stoiska ze świąteczny-
mi ciastami, suszonymi przyprawami i owocami, pięknymi, ręcznie robio-
nym stroikami, bombkami i choinkami. Nawet padający deszcz nie odstra-
szył klientów, bo jarmark odwiedzały tłumy.
Gościliśmy twórców rękodzieła artystycznego m.in. z Radzynia Podlaskiego, 
Siedlec, Lublina, Brzezin, Tłuśca i Białej Podlaskiej. Mogliśmy się przeko-
nać, że zdolnych ludzi nie brakuje też w naszym mieście. Swoje wyroby pre-
zentowały zarówno instytucje i firmy (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy, Warsztat Terapii Zajęciowej, Cukiernia Zaniewicz, Sklep ze zdrową 
żywnością, Kwiaciarnia Magnolia), jak i artyści indywidualni (Ewa Stępień 
– Pracowania Ceramiki Artystycznej „Szamotnia”, Mirosława Sidorczuk, 
Klaudia Kieruczenko, Elżbieta Kokoszkiewicz. Aby poczuć przedsmak świąt, 
odwiedzający Jarmark mieszkańcy i wystawcy kosztowali potrawy przygoto-

wane przez Hotel „Chrobry”. Specjalne podziękowania należą się Ochotni-
czej Straży Pożarnej „Stołpno”, która wsparła Miejski Ośrodek Kultury w or-
ganizacji jarmarku.

o bezpieczeństwie  
wiedzą coraz więcej
10 grudnia w komisariacie policji odbyło się podsumowanie kon-
kursu plastycznego pn. „Chodzę do szkoły cały i zdrowy”. Nagro-
dzono też laureatów konkursu dotyczącego pierwszej pomocy.
Konkurs był jednym z elementów realizowanego przez miasto Międzyrzec 
Podlaski projektu w partnerstwie z międzyrzecką policją i gminami: Drelów 
oraz Międzyrzec Podlaski pn. „Poprawa bezpieczeństwa na obszarze działa-
nia Komisariatu Policji w Międzyrzecu Podlaskim”. Najmłodsi uczniowie 
wykonali prace plastyczne nawiązujące do bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym i bezpiecznej drogi do szkoły. Pierwszą nagrodę otrzymali: Dominik 
Salak, Janina Domańska i Julia Wasiluk. Drugie miejsce przyznano jedno-
cześnie sześciu osobom: Zuzannie Byczyk, Kamilowi Jeleszukowi, Martynie 

Oknińskiej, Mai Łataś, Filipowi Pocztarskiemu i Alanowi Foryszewskiemu. 
Laureaci trzeciego miejsca to: Marek Karczewski, Bartłomiej Pawluk, Ada 
Dudzińska, Maja Olszewska, Maja Goś, Antoni Korpysz, Daria Myszka, 
Anna Filipek, Rafał Kierekiesza i Marcel Parafiniuk. 
W ramach projektu przeprowadzono szkolenia oraz zakupiono sprzęt dla 
funkcjonariuszy międzyrzeckiego komisariatu: defibrylator, fantom, zestaw 
multimedialny do przeprowadzania prezentacji i szkoleń. Ponadto w szko-
łach zostały zorganizowane szkolenia w zakresie pierwszej pomocy. Ucze-
stniczyli w nich uczniowie klas IV-VI, a następnie rozwiązywali testy. Najle-
pszy wynik i pierwsze miejsce osiągnął Paweł Świeca, drugie miejsce 
zdobyli: Julia Nowicka, Dominika Prokopiak, Dobrosława Giersz, Wiktoria 
Komińczyk, Stanisław Słonecki, Pola Lesiuk, Mateusz Mitura. Trzecie miej-
sce podzielili ze sobą: Bartosz Lecyk, Kacper Celiński – Jakubowicz, Bernard 
Lubina, Wanessa Staska, Kornelia Kowalewska, Paulina Komar, Jakub La-
wenda, Jakub Pepa, Amelia Baj, Joanna Golec i Katarzyna Łaziuk.

Stoisko Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Jarmark odwiedzały tłumy

W obu konkursach nagrodzono łącznie 39 osób



Rewitalizacja w mieście  
– decyduj i Ty!
Rozpoczęły się prace nad opracowaniem „Programu Rewitalizacji 
Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2017-2023”. Dlatego zachę-
camy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych, wy-
rażania własnych opinii i wypełnienia ankiety.
Wstępnie plany zakładają działania w kierunku rewitalizacji zabytkowe-
go centrum miasta oraz Zespołu Pałacowo-Parkowego. Teren żwirowni 
ma być zapleczem turystyczno – rekreacyjnym Międzyrzeca Podlaskie-
go. Być może uda się zrealizować także modernizację obiektów Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i jego otoczenia. Ożywienia gospo-
darczego oczekują też tereny poprzemysłowe przy ulicy Radzyńskiej. 
Ostateczny kształt obszaru rewitalizacji będzie wynikiem prowadzonych 

konsultacji społecznych. Warto zgłosić swoje uwagi i propozycje. Można 
też wypełnić ankietę (dostępna na www.miedzyrzec.pl i w urzędzie mia-
sta) dotyczącą problemów występujących na terenie miasta i oczekiwań 
wynikających z procesu rewitalizacji. Konsultacje społeczne i ankietyza-
cja trwają do 2 stycznia 2017 r.

Rozmaitości
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Plac Dworcowy  
w rękach miasta
2 grudnia władze miasta podpisały akt notarialny dotyczący zakupu pla-
cu Dworcowego od spółki PKP S.A. Udało się tego dokonać po wielu  
latach negocjacji.

Samorząd zapłacił nieco ponad 60 000 zł, biorąc tym samym na swoje bar-
ki utrzymanie porządku i zieleni na tym terenie. Miastu zależy też na jego 
zagospodarowaniu. – W projekcie budżetu na 2017 rok zabezpieczyliśmy 
pieniądze na projekt przebudowy placu i oświetlenia. W przyszłości powsta-
nie tu nowa nawierzchnia, więcej miejsc parkingowych, zatoka dla autobu-
sów, w planach jest także rower miejski – mówi Zbigniew Kot, burmistrz 
Międzyrzeca Podlaskiego.

29 grudnia (czwartek) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta od-
będzie się spotkanie, podczas którego zostaną omówione propozycje wyznacze-
nia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta. 

Serdecznie zapraszamy.

Półki uginają się pod książkami
Uczniowie międzyrzeckich szkół coraz chętniej zaglądają do szkolnych 
bibliotek. Ponad 2 tysiące nowych książek trafiło do placówek w ramach 
Narodowego Programu Czytelnictwa. 
Miasto otrzymało na ten cel ponad 38 000 zł dotacji, z własnego bu-
dżetu dołożyło 9 000 zł. Kwotę podzielono między poszczególne pla-
cówki, które do swoich bibliotek zakupiły nowe książki. 1004 egzempla-
rze trafiło do biblioteki Zespołu Placówek Oświatowych nr 1,a wśród 
nich między innymi takie tytuły jak: „101 ciekawostek. Piłka nożna.”, 
„Nela na kole podbiegunowym”, „10 niesamowitych przygód Neli” oraz 
książki o zwierzętach – „Mój chomik”, „Świnki morskie”, „Pies. Rasy  
z całego świata”. O 300 nowych pozycji książkowych wzbogaciła się bi-
blioteka ZPO 3, zaś 50 książek sztuk nabył Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy. Z kolei zbiory biblioteki ZPO nr 2 w Międzyrzecu Podla-
skim powiększyły się o 883 książki, w tym 34 audiobooki. Przed 
sporządzeniem listy książek przeprowadzone zostały ankiety oraz zapla-

nowane dodatkowe działania promujące czytelnictwo wśród uczniów. 
Powstała lista książek skonsultowana została z Miejską Biblioteką Pu-
bliczną w Międzyrzecu Podlaskim.

Międzyrzec ósmy  
w województwie

16 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie odbyło się podsu-
mowanie współzawodnictwa sportowego w ramach Systemu Sportu 

Młodzieżowego – LUBELSKIE 2016. W województwie lubelskim łącznie 
sklasyfikowano 42 gminy i 158 klubów sportowych. Miasto Międzyrzec 
Podlaski zajęło bardzo dobre 8 miejsce zdobywając 140,70 punktów. 
Na ten wynik zapracowali: KS MOSiR Huragan Międzyrzec Podlaski  
– 25 miejsce, UKS Międzyrzecka Trójka – 34, a MUKS Gambit Między-
rzec Podlaski –153.

Atrakcyjne książki przyciągają młodych czytelników
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Rozmawiali nie tylko o chorobie
Diabetycy zrzeszeni w międzyrzeckim kole w ramach obchodów 
Światowego Dnia Cukrzycy zorganizowali spotkanie, które odbyło 
się 24 listopada w pałacu Potockich.
Na początku lekarz Ryszard Danieluk wygłosił pogadankę na temat choro-
by. Z kolei Łukasz Walczyński, prezes wojewódzkiego oddziału Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków w Lublinie wręczył odznaczenia i dyplomy dłu-

goletnim członkom międzyrzeckiego koła. Otrzymali je: Józef Łubik (złota 
odznaka), Jan Giersz (srebrna odznaka). Dyplomy otrzymali: Zdzisław 
Chwedoruk, Zofia Nowosielska, Stanisława Kosiura, Janusz Chomiuk, An-
drzej Chorytyniuk, a także zaprzyjaźnione instytucje i zakłady. Zebrani roz-
mawiali nie tylko o chorobie i związanych z nią problemach, ale po prostu 
miło spędzili ze sobą czas. W spotkaniu wziął udział także burmistrz Zbi-
gniew Kot i jego zastępca Grzegorz Łubik, a także ks. Paweł Madaliński, 
proboszcz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła.

Recytowali najpiękniej

32 uczniów z międzyrzeckich i okolicznych szkół wzięło udział  
w Konkursie Recytatorskim im. Jana Brzechwy. Zmierzyli się w re-
pertuarze utworów najpopularniejszych polskich poetów.

Przesłuchania odbyły się 2 grudnia. Wśród najmłodszych recytatorów 
(klasy I-III) najlepsza była Daria Koleśnicka (Zespół Placówek Oświato-
wych nr 3). W kategorii klasy IV-VI zwyciężyła Weronika Myszka z ZPO  
nr 3, drugie miejsce zajęła Paulina Sobczak z tej samej szkoły, zaś trzecie 
przypadło Martynie Radomskiej z ZPO nr 1.Jurorzy docenili także występ 
Marii Idzikowskiej i Joanny Golec (ZPO nr 2), które otrzymały wyróżnie-
nia. Organizatorem konkursu był Miejski Ośrodek Kultury i Międzyrze-
ckie Stowarzyszenie Teatralne.

niektórzy kochają sienkiewicza!
Udowodnili to uczniowie międzyrzeckich szkół, którzy 14 grudnia wzięli 
udział w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim i połączonym z nim te-
matycznie Turnieju Plastycznym. Zmierzyli się z piękną, ale trudną prozą 
Sienkiewicza. Jedni recytowali fragmenty wybranych utworów pisarza, inni 
zaś interpretowali plastycznie opisy zaczerpnięte z jego dzieł. Konkurs od-
był się w Pałacu Potockich, a honorowym patronatem objął go burmistrz 
Zbigniew Kot. Organizatorem był Zespół Placówek Oświatowych nr3. W ten 
sposób zamknięto cykl działań związanych z obchodami Roku Sienkiewi-
cza. Wyniki przedstawiają się następująco:
Szkoła Podstawowa: I miejsce – Aleksandra Chomiuk ZPO nr2, II miejsce  
– Iga Czwerko ZPO nr1, III miejsce- Weronika Myszka ZPO nr3, wyróżnie-
nie – Wanessa Staska ZPO nr3
Gimnazjum: I miejsce – Paulina Domańska ZPO nr1, II miejsce – Oliwia 
Szymona ZPO nr3, III miejsce -Wiktoria Zacharjasz ZPO nr2, wyróżnienie  
– Alicja Bobruk ZPO nr 2.
Uczniowie uzdolnieni plastycznie malowali w grupach 3-osobowych. Wy-
różniono prace dwóch zespołów z „dwójki” i jedną z „trójki”. Nagrody wrę-
czył Grzegorz Łubik, zastępca burmistrza.

Diabetycy międzyrzeckiego koła mogą liczyć na wsparcie władz miasta

Laureaci konkursu recytatorskiego

Spotkanie miało także charakter integracyjny

Uczniowie recytowali fragmenty utworów Sienkiewicza
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PoD PATRonATEM bURMisTRzA

Rozśpiewajmy się w Adwencie
Pod takim hasłem w dniach 25-27 listopada odbyły się I Międzyrzeckie 
Warsztaty Muzyczno-Liturgiczne. Uczestniczyły w nich 74 osoby.

Prowadzącymi byli znani w Polsce i na świecie dyrygenci i kompozytorzy  
z Krakowa- Piotr Pałka, Paweł Bębenek oraz Hubert Kowalski. Na co dzień 
związani m.in. z Polskim Radiem, zespołami TGD, Deus Meus, New Life M, 
Raz Dwa Trzy oraz o.o. dominikanami w Krakowie. Ponadto gościnnie za-
grała dwudziestotrzyosobowa młodzieżowa orkiestra symfoniczna z Toru-
nia. Wszystkie próby odbywały się w Szkole Muzycznej I st. im. Karola  
Kurpińskiego. Warsztaty były skierowane do wszystkich chętnych, których 
łączy pasja śpiewania oraz chęć pogłębiania wiedzy o śpiewie liturgicz-
nym. – Miłym zaskoczeniem był fakt, że wśród uczestników znalazły się  
74 osoby z całego regionu – z Międzyrzeca Podlaskiego i okolic (Kąkolew-
nica, Szóstka, Jelnica) oraz z Siedlec, Białej Podlaskiej, Lublina, Ostrowa 
Lubelskiego, Janowa Podlaskiego, Adamowa, Miastkowa Kościelnego, 

Grójca, Konstancina-Jeziorny (Warszawa) – podkreśla Aleksandra Szmytko, 

organizatorka warsztatów.

Lokalnie

Uroczysta msza oraz koncert pieśni adwentowych zwieńczył  
całe wydarzenie

Młody Huragan pokonał gości

Lekcje kulturoznawcze
Od września w międzyrzeckim Gimnazjum nr 2 funkcjonuje klasa 
dwujęzyczna, w której językiem wykładowym na niektórych przed-
miotach jest angielski. Jednak nacisk kładzie się tu nie tylko na zna-
jomość języka. 
Uczniowie tej klasy uczestniczą w różnych zajęciach kulturoznawczych. 
Przykładem tego jest cykl lekcji „Halloween – customs&traditions” doty-
czących dziedzictwa kulturowego i tradycji Wielkiej Brytanii oraz Stanów 
Zjednoczonych. Wraz z wychowawczynią Natalią Kiryluk uczniowie klasy  
I „b” obchodzili również Thanksgiving Day – jedno z najważniejszych 
świąt w tradycji USA i Kanady. W przygotowania zaangażowali się nie tyl-
ko uczniowie, ale także ich rodzice. Gimnazjaliści w ramach zajęć lepiej 
poznali historię tego święta i obrzędy z nim związane. Kolejne zajęcia  
z kulturoznawstwa dotyczyły tradycji Świąt Bożego Narodzenia na świecie. 
Była to lekcja multikulturowa, bo powiązana z wizytą studentek z Egiptu, 
Włoch i Meksyku. 
Szkoła nawiązała też kontakt z British Council w Warszawie. Uczniowie 
uczestniczyli w warsztatach z Brytyjczykiem pt. „Passport to the UK, czyli 
jak dostać się na studia w Wielkiej Brytanii?”. To nie wszystko, na przeło-
mie marca i kwietnia zaplanowane są następne warsztaty językowo – kul-
turowe w Centrum Brytyjskim oraz w American Corner w Lublinie, gdzie 
uczniowie rozszerzą swoją wiedzę na temat kultury i tradycji nie tylko 
Wielkiej Brytanii, ale także Stanów Zjednoczonych Ameryki.

nie dali szans rywalom
6 grudnia w hali sportowej przy ZPO nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim 
odbył się Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej rocznik 2008 pod 
patronatem burmistrza miasta Zbigniewa Kota. Wzięło w nim udział 
10 drużyn.
Najlepszą ekipą okazali się gospodarze turnieju Huragan Międzyrzec I, któ-
rzy w finale pokonali Orła Siemiatycze I 4:1 i to oni podnosili puchar ufun-
dowany przez Burmistrza Miasta Zbigniewa Kota. Również świetnie spisa-
ła się druga drużyna z Międzyrzeca, która zajęła III miejsce w rozgrywkach 
pokonując również ekipę z Siemiatycz w karnych 3:1.Turniej rozgrywano  
w dwóch grupach po pięć drużyn, każdy z każdym w grupie x 10 minut. 
Dwie najlepsze drużyny wychodziły z grupy i grały w półfinałach.
Wszystkie drużyny otrzymały puchary i słodycze firmy dr Gerard, zaś za-
wodnicy i trenerzy pamiątkowe dyplomy za udział i gadżety reklamowe.  
Organizatorem był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Międzyrzec Podlaski  
i KS MOSiR Huragan.
Skład Huraganu I i II: Bartek Jóźwik, Bartek Izdebski, Emil Sosnowski,  
Karol Charczuk, Bartek Lesiuk, Bartek Zaniewicz, Dominik Kałan, Igor Chi-
licki, Jan Chwedoruk, Nikodem Tymoszuk, Max Jaszczuk, Filip Moczulski, 
Hubert Wedziuk, Bartek Majczyna, Karol Majczyna, Bartek Charczuk, Mi-
łosz Pietruk, Karol Zgorzałek, Wiktor Czopiński. Trener: Marcin Kieruczenko. 
Statuetkę króla strzelców (5 goli) ufundowaną przez burmistrza Kota ode-
brał Bartek Lesiuk – Huragan Międzyrzec. Najlepszym bramkarzem turnie-
ju okazał się Sebastian Mroczkowski – Orzeł Siemiatycze.

Uczniowie gimnazjum dwujęzycznego niektórych przedmiotów uczą się  
w języku angielskim
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nowa placówka  
w międzyrzeckim szpitalu
Dzienny Dom Opieki Medycznej już działa. Placówka powstała  
w międzyrzeckim szpitalu. Mogą z niej korzystać osoby powyżej 
65 roku życia, których stan zdrowia nie wymaga całodobowego 
nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego.

Uroczyste otwarcie odbyło się 6 grudnia. Wzięły w nim udział władze 
powiatu, miasta i okolicznych gmin. Goście zwiedzali placówkę, a na-
stępnie przenieśli się do Domu Kultury w Wysokim, gdzie wysłuchali 
prelekcji na tematy dotyczące nowo otwartej placówki.
Powstanie tego miejsca jest efektem realizacji projektu „Szpital Środo-
wiskowy dla Międzyrzecczyzny” Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim w partnerstwie z Urzędem 
Gminy Międzyrzec Podlaski i Akademią Wychowania Fizycznego w War-
szawie.
Powstanie Dziennego Domu Opieki Medycznej rozbuduje ofertę usług 
medycznych skierowanych do ludzi starszych i niesamodzielnych na te-
renie powiatu bialskiego. Projekt ma na celu zmniejszenie liczby i czasu 
trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji wśród osób niesa-
modzielnych, a jednocześnie zapewni dalsze leczenie tych osób w ra-
mach dziennych pobytów. Działania te mają poprawić jakość zarządza-

nia finansowego w ochronie zdrowia poprzez wdrożenie efektywnych 
kosztowo rozwiązań w zakresie medycznej opieki pozaszpitalnej.
Szpital środowiskowy ma objąć wsparciem 70 pacjentów powyżej 65. 
roku życia, których stan zdrowia nie wymaga całodobowego specjali-
stycznego nadzoru. W placówce może przebywać maksymalnie 15 osób. 
Osoby potrzebujące takiego wsparcia będą mogły skorzystać z usług do 
31 maja 2018 r.

spotkanie na zakończenie projektu
18 listopada na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych odby-
ło się spotkanie podsumowujące projekt pn. „Poprawa gospodarki 
wodno-ściekowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski”. 
Wzięło w nim udział blisko100 osób z terenu miasta Międzyrzec Podlaski 
i okolicznych gmin, w tym przedstawiciele lokalnych władz. Goście zapo-
znali się z nowoczesną technologią pracy zmodernizowanej oczyszczalni 
ścieków. Kolejnymi punktami programu było zwiedzanie Stacji Uzdatnia-
nia Wody oraz Przepompowni Głównej, a na koniec obejrzano film z prze-
biegu modernizacji tych obiektów. 
Modernizację oczyszczalni ścieków dofinansowano ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
Całkowita jego wartość wyniosła ok. 9 mln zł netto, z czego dofinansowa-
nie ze środków unijnych wynosiło ponad 5,6 mln zł netto.

Dzień osoby (nie)pełnosprawnej
Już po raz czwarty w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Międzyrzecu Podlaskim odbyła się konferencja poświęcona pro-
blemom osób niepełnosprawnych. 
Organizatorzy chcieli zwrócić uwagę na możliwości i perspektywę rozwo-
ju osób sprawnych inaczej we wszystkich możliwych wymiarach. Spotka-
nie zorganizowano 25 listopada wspólnie ze Stowarzyszeniem „Zrozu-
mieć ich świat” działającym przy SOSW. Zaproszono na nie wielu 
prelegentów. Ewelina Dresler, psychoterapeuta z Poradni Zdrowia Psy-
chicznego w Białej Podlaskiej we wzruszający sposób opowiedziała  
o emocjach rodziców niepełnosprawnych, z kolei Edyta Foryszewska-Wi-
tan, lekarz medycyny rodzinnej, orzecznik ZUS mówiła o etapach proce-
su edukacji dziecka z zaburzeniami rozwoju. Prelekcje wygłosili również 
Marta Łukowska-Almaszy, logopeda, dyrektor Ośrodka Terapii i Diagno-
styki Dzieci Autystycznych przy Stowarzyszeniu ,,Wspólny Świat” w Białej 
Podlaskiej, a także lekarz Anatol Kierdaszuk, specjalista pediatrii i neuro-
logii dziecięcej z bialskiego szpitala.

Dyrektor PUK Wojciech Jędruchniewicz oprowadzał gości 
po zmodernizowanych obiektach spółki

Pierwsi pacjenci DDOZ

Konferencja co roku cieszy się dużą popularnością. Uczestniczą  
w niej pedagodzy, nauczyciele i rodzice dzieci niepełnosprawnych
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Rafał Stepulak (drugi od lewej) otrzymał nagrodę w dziedzinie nauki

Burmistrz miasta liczy na kreatywność młodzieżowej rady i deklaruje wsparcie 
wszelkich jej inicjatyw

Zdobywczyni Bialskiego Talentu – Marta Tchórzewska wystąpiła podczas 
uroczystej gali

Młoda władza rusza do akcji
Pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta V kadencji odbyło 
się 16 grudnia. W jej skład weszło 12 uczniów międzyrzeckich szkół, 
którzy będą mieć wpływ na to, co dzieje się w mieście. 
Młodym radnym gratulował burmistrz Zbigniew Kot. – Przed wami nieła-
twe zadanie, ale cieszę się, że podjęliście to wyzwanie. Mam nadzieję,  
że będzie to dla was pewnego rodzaju start w dorosłość. Zmieniliśmy sta-
tut po to, abyście mieli większy wpływ na to, co dzieje się w mieście.  
Możecie zaplanować inwestycje i zorganizować imprezę kulturalną czy 
sportową  – podkreślił burmistrz Kot. Poprosił też radnych, aby krytycznym 

okiem spojrzeli na miejskie nośniki informacyjne i dzielili się swoimi opi-
niami na temat tego, co można zmienić lub ulepszyć. Zadeklarował też 
swoje wsparcie. 
Pierwsze obrady zapoczątkował Robert Matejek, przewodniczący między-
rzeckiej Rady Miasta, który wręczył zaświadczenia o wyborze na radnego, 
młodzi złożyli też ślubowanie. Następnie, w tajnym głosowaniu odbyły się 
wybory przewodniczącego MRM. Został nim (po rzucie monetą) Piotr 
Marciniuk, który otrzymał tyle samo głosów co Julia Sobczyńska.
Opiekunem rady jest Adriana Grochowska, naczelnik wydziału obsługi  
organziacyjno-prawnej. Na kolejnym posiedzeniu młodzi radni wybiorą 
swojego koordynatora, a także spośród siebie zastępcę przewodniczącego 
i sekretarza.

bialskie Talenty z Międzyrzeca
Uczniowie międzyrzeckich szkół zostali laureatami konkursu Bial-
skie Talenty, organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Białej 
Podlaskiej. Uroczysta Gala Kultury odbyła się 16 grudnia w Szkole 
Muzycznej w Międzyrzecu Podlaskim. 

Nagrodę w dziedzinie kultury odebrała Marta Tchórzewska. Po raz pierw-
szy w historii Bialskich Talentów przyznano Grand Prix, bo byłby to już 
trzeci „talent” dziewczyny. Marta jest uczennicą Zespołu Placówek Oświa-
towych nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim i absolwentką Szkoły Muzycznej  

I stopnia. Ma na swoim koncie liczne sukcesy, między innymi w 2015 
roku otrzymała główną nagrodę dla wokalisty podczas IV Ogólnopolskie-
go Konkursu School & Jazz Festival w Lubaczowie w kategorii Jazz i mu-
zyka rozrywkowa.
Nagrodę w dziedzinie nauki otrzymał także Rafał Stepulak, uzdolniony 
matematycznie i fizycznie uczeń ZPO nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim.  
Rafał jest laureatem wielu olimpiad matematycznych i fizycznych, m.in. 
Ogólnopolskiego Konkursu Galileo z fizyki.
Wyróżnienia w ramach Bialskich Talentów odebrali także: Jerzy Rzeńca, 
zdobywca wielu nagród w turniejach szachowych w Polsce, a także Jakub 
Celiński, który został m.in. powołany do Kadry Narodowej w pływaniu.

Skład MRM V kadencja na lata 2016-2018
– Liceum Ogólnokształcące: Julia Daciuk, Bartłomiej Stefaniuk, Karolina Śledź, Julia Sobczyńska
– Zespół Szkół Ekonomicznych: Karolina Chodźko, Klaudia Sidorczuk, Paweł Nast, Piotr Marciniuk
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych: Natalia Madyńska, Paulina Wasiluk, Marta Brodawka, Paulina Makaruk.
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Zaproszenia

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski
zaprasza 

na pokaz fajerwerków w Noc Sylwestrową

Oczekiwanie na Nowy Rok 
umili nam muzyka

Rozpoczynamy o 23:30
Plac Jana Pawła II
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Społeczeństwo

spotkanie z Jędrzejem Majką
W piątek 13 stycznia o godz. 18:00 w Międzyrzecu Podlaskim (MOK) odbędzie się 
trzecie spotkanie podróżnicze z cyklu Vito ExTrEAM. Tym razem gościem będzie Ję-
drzej Majka, autor podróżników po Kresach. Majka opowie o między innymi o zam-
kach i zamczyskach, nieznanych faktach z życia znanych ludzi, zaskakujących dzie-
jach świętych obrazów i spotkaniu Wschodu i Zachodu w jednym garnku. Jędrzej 
Majka – z wykształcenia teolog i dziennikarz, z zamiłowania podróżnik. Autor ksią-
żek Kresy. Śladami naszych przodków (2002), Ostatni dzień Lwowa (2004), Pociąg 
do świata (2010), Przypadki podróżne (2016); albumów Lwów. Trzy eseje (2005), 
Ukraina (2006), Kresy (2009), Mistyczne Kresy (2013); przewodników Przewodnik 
po Kresach. Ukraina. Białoruś. Litwa (2014), Lwów i okolice (2015).

W listopadzie gościem w ramach cyklu spotkań był Krzysztof  
Deszczy ński, aktor, fotograf i scenarzysta.

spotkania z mieszkańcami
W listopadzie odbyły się spotkania burmistrza Zbigniewa Kota z miesz-
kańcami. Wzięli w nich udział także międzyrzeccy radni.
Zdaniem władz miasta to świetna forma kontaktu z ludźmi i konieczna. 
– Podczas tych spotkań mieszkańcy dowiedzieli się o wielu istotnych 
sprawach, dotyczących życia miasta: między innymi o złożonych wnio-
skach o pieniądze zewnętrzne, planowanych inwestycjach, czy ciążących 
na samorządzie zobowiązaniach finansowych. My z kolei poznaliśmy ich 
bolączki. Najistotniejsze z nich to zły stan dróg, brak chodników i ścieżek 
rowerowych – podsumowuje burmistrz Kot.
Władze miasta wysłuchały argumentów mieszkańców dotyczących pla-
nowanych inwestycji, niektóre z nich zostaną zrealizowane wcześniej niż 
początkowo zakładano.

Podczas spotkań z burmistrzem mieszkańcy otwarcie mówili o tym,  
co im się nie podoba

Międzyrzeczanin zadebiutował  
w reprezentacji Polski
13-letni Dominik Marczuk znalazł się gronie 18 najlepszych, mło-
dych piłkarzy i zagrał w reprezentacji Polski do lat 14. We wrześniu, 
w meczu towarzyskim zmierzył się z rówieśnikami z Litwy. 
Dominik to wychowanek KS MOSiR Huragan. W lipcu został powołany na 
Letnią Akademię Młodych Orłów, na którą wybierano po kilku zawodni-
ków z każdego województwa. Podczas tego właśnie zgrupowania spośród 
80 zawodników trenerzy wybrali 18 do kadry reprezentacji Polski U14,  
w grupie tej znalazł się także Dominik. W meczu towarzyskim z Litwą za-
grał całą drugą połowę, a reprezentacja Polski wygrała 13:0.
Chłopak przygodę z piłką zaczął już w pierwszej klasie szkoły podstawo-
wej. – Jest bardzo ambitnym i walecznym zawodnikiem. Potrafi przewi-
dzieć ruchy przeciwnika i zawsze można na niego liczyć – mówi Kamil 

Korniluk, pierwszy trener chłopaka. Dominik obecnie jest kapitanem 
trampkarzy młodszych w międzyrzeckim klubie, gra też w kadrze woje-
wódzkiej, gdzie również jest kapitanem.

Dominik uczy się w Gimnazjum nr 16 w Lublinie, ale nadal  
jest zawodnikiem międzyrzeckiego Huraganu

nowy  
Rocznik  
Międzyrzecki
Towarzystwo Przyjaciół Nauk przygotowało ko-
lejny XLV-XLVI (podwójny) numer Rocznika 
Międzyrzeckiego. Wydanie zawiera m.in. frag-
ment opracowania prof. dr hab. Mariusza Ma-
giera i Pawła Żochowskiego pt. „Areszt Urzędu 
Bezpieczeństwa w Radzyniu Podlaskim”, cieka-
we opracowanie „Architektura sakralna Mię-
dzyrzeca Podlaskiego” Ireneusza Dudy. Publi-
kacja zawiera również obszerną relację 
Szczepana Kalinowskiego z odsłonięcia po-
mnika i akcji „Mitropa” w Szaniawach. W ostatnim dziale zamieszczone są 
biogramy osób, które odeszły, a których działalność pozostawiła trwały ślad na 
terenie Międzyrzeca Podlaskiego i najbliższych okolic.
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ciężary podnosi jak piórka
Dobiegający końca rok 2016 był dla Mateusza Skrzata pełen sukcesów. 
Młody strongman wciąż zadziwia i bije kolejne rekordy. 
W kwietniu wziął udział w otwartych Mistrzostwach Polski GPC w Zalesiu. 
Były to jego ostatnie zawody w kat. J23. Zdobył wtedy 1 miejsce w wyci-
skaniu sztangi leżąc (kat. 140kg) ustanawiając nowy rekord Polski  
– 170 kg. W martwym ciągu również nie miał sobie równych, bo podniósł 
230 kg i pobił rekord świata! W październiku Mateusz zadebiutował w ka-
tegorii OPEN na Mistrzostwach Europy WPA w Łucku na Ukrainie. Starto-
wał w trójboju siłowym w kat. OPEN 125 kg i zajął 1 miejsce z wynikiem 
615 kg. Przez ostatnie lata, podczas swoich startów w kat. J23 ustanowił 
1 Rekord Świata, 3 Rekordy Europy oraz 2 Rekordy Polski.

Popisali się w województwie!
Podopieczni Wojciecha Lubańskiego i Patrycji Karwowskiej świetnie wypadli 
podczas Finału Wojewódzkiego szkół podstawowych, który odbył się 8 grud-
nia na pływalni olimpijskiej w Lublinie. Wyniki jakie osiągnęli uczniowie SP 
nr 3 przeszły najśmielsze oczekiwania, a i sztafety (8x25 m stylem dowol-
nym) zaprezentowały się rewelacyjnie. Nasi zawodnicy po bardzo zaciętej 
walce zwyciężyli w kategorii chłopców. Dziewczęta zaś stanęły na trzecim 
stopniu podium. W wyścigach indywidualnych bezkonkurencyjna okazała 
się Wiktoria Karwowska, która zwyciężyła na dystansie 50 m stylem grzbie-
towym z czasem 33,36. Pozostałe miejsca w wyścigach indywidualnych:  
Magdalena Olesiejuk – 7 miejsce 50 m st. klas. – 41,70 , Maciej Lubański  
– 8 miejsce 50 m st. klas. – 42,59 , Czopiński Cezary – 11 miejsce 50 m st. 
dow. , Sandra Woch – 15 miejsce 50 m st. dow.
Podczas zawodów dobrze wypadli także gimnazjaliści. Jakub Celiński był  
1 na dystansie 50 m stylem klasycznym, a Zuzanna Celińska zajęła trze cie 
miejsce na dystansie 50 m stylem grzbietowym. Sztafeta chłopców  

(10 x25 m style dowolnym) uplasowała się na trzecim miejscu, zaś dziew-
częta zajęły 4 miejsce. Z kolei Magdalena Suchota zwyciężyła w licealiadzie 
na dystansie 50 m stylem grzbietowym.

Drugoligowy Huragan piąty  
na półmetku rozgrywek 
Dobre wyniki przywieźli siatkarze Marcina Śliwy z Wołomina oraz Białego-
stoku w rewanżowej rundzie zasadniczej. Podczas derbowego spotkania 
dwóch Huraganów lepsi od wołominian okazali się międzyrzeccy zawodni-
cy, którzy w trzech setach pokonali gospodarzy.

Tydzień później spotkały się drużyny sąsiadujące w tabeli. Plasujący się na 
trzecim miejscu BAS Białystok podejmował czwarty- Huragan. Po dwóch 
partiach na tablicy widniał remis 1:1. Najwięcej emocji dostarczył trzeci set, 
w którym MOSiR Huragan zwyciężył aż 34:36. Czwarta odsłona należała 
do gospodarzy, a o zwycięstwie zadecydował tie-break, w którym to gospo-
darze zwyciężyli 16:14. Warty podkreślenia jest fakt, iż w drugoligowym 
Huraganie swoich sił próbują kadeci oraz juniorzy UKS Międzyrzeckiej Trój-
ki. W ekipie z Leśnej zadebiutowali Rafał Męczyński oraz Karol Zaniewicz.

KS MOSiR Huragan Międzyrzec Podlaski w rozgrywkach 2 ligi Polskiego Związku Piłki Siatkowej reprezentują: Tomasz Nowacki, Sylwester Kasjaniuk, Rafał 
Ostapowicz, Łukasz Wasąg, Marcin Kusznieruk, Remigiusz Puszkarski, Rafał Męczyński, Karol Zaniewicz, Przemysław Toma, Kamil Majewski, Bartosz 
Matraszek, Bartosz Jesień, Patryk Brzostek, Łukasz Durbajłło, Grzegorz Kowalczyk, Grzegorz Kołodziej, Trener Marcin Śliwa.

Międzyrzecki strongman wciąż odnosi sukcesy

Zwycięska sztafeta z Międzyrzeca Podlaskiego 



Sport

13

Rekordowy wyczyn  
międzyrzeckiego pływaka
Jakub Jakimiak podczas V Rundy Ligi Wojewódzkiej OPEN ustanowił 
nowy rekord Polski Młodzików 13 lat w pływaniu. To ogromny sukces 
zważywszy na to, że nie udało się to nikomu w ciągu 28 lat.
Zawody odbyły się 26 listopada na pływalni AQUA Lublin. Kuba pobił 
dotychczasowy rekord na dystansie 50 m st. dowolnym z czasem  
– 0;24,89. Poprzedni wynik – 0;25,09 należał do Marcina Hunderta, 
zawodnika Stali Stoczni Szczecin i został ustanowiony 26 listopada 
1988 r. w Szczecinie, dokładnie 28 lat temu. Kuba jest zawodnikiem 
międzyrzeckiego Klubu Sportowego MOSiR Huragan, podopiecznym 
trenera Wojciecha Lubańskiego.

szachiści zagrali dla Polonii
20 listopada w międzyrzeckim Zespole Placówek Oświatowych nr 3 odbył 
się turniej szachowy, z którego dochód zostanie przeznaczony na rzecz dzie-
ci z polskich rodzin zamieszkujących na terenie Litwy, Białorusi i Ukrainy. 
Organizatorem turnieju był Międzyszkolny Uczniowski Klub Szachowy Ga-
mbit w Międzyrzecu Podlaskim, który jako jeden z pierwszych w kraju prze-
prowadził turniej w ramach VI edycji akcji społecznej „Szachiści grają dla Po-
lonii”, organizowanej przez Polski Związek Szachowy pod Patronatem 
Marszałka Senatu RP. Turniej zgromadził ponad 60 osób. Na szachownicach 
rywalizowali zawodnicy w wieku od 5 do prawie 70 lat. Juniorzy, którzy nie 
ukończyli 12 lat walczyli o 4 miejsca uprawniające do wzięcia udziału w tur-
nieju finałowym, który odbędzie się w Senacie w drugim kwartale 2017 
roku. Udało się to trójce juniorów zrzeszonych w MUKS Gambit: Wiktorowi 
Kukawskiemu, Patrycji Majczynie i Aleksandrze Szyszko, a także Dawidowi 
Dobosiewiczowi, mieszkańcowi powiatu siedleckiego. 

Dawid wygrał też klasyfikację młodzików do lat 8, przed swoim bratem 
Krzysztofem i Bartkiem Majczyną. Wiktor Kukawski zwyciężył klasyfikację 
juniorów do lat 12 i wyprzedził młodszych, bardzo zdolnych członków mię-
dzyrzeckiego klubu – Mariusza Kurczyńskiego i Marcela Domańskiego. Pa-
trycja Majczyna zdobyła pierwsze miejsce w klasyfikacji juniorek do lat 12, 
wyprzedziła Olę Szyszko i Hanię Nurzyńską. 
W klasyfikacji dziewcząt do lat 9 najlepiej grała Karolina Tymoszuk. Tuż za 
nią uplasowały się Ola Marciniuk i Karolina Wysokińska. Wśród seniorów 
najwyższą formę zaprezentowała juniorka, wicemistrzyni Polski w szachach 
klasycznych do lat 14 – Patrycja Waszczuk, która wygrała wszystkie 9 partii. 
Drugie i trzecie miejsce zajęli zawodnicy Gambitu: Krzysztof Niewęgłowski  
i Mariusz Waszczuk. Najmłodszym uczestnikiem turnieju był pięcioletni  
Maciej Waszczuk, który dzielnie stawiał czoło starszym kolegom i koleżan-
kom. Za wpisowe, które w dowolnej wysokości wpłacali zawodnicy zostanie 
sfinansowany pobyt dzieci z rodzin polonijnych na kolonii „Wakacje z Szacha-
mi”. W sumie uzbierano 322 zł.

Kuba jest nowym rekordzistą Polski na dystansie 50 m stylem dowolnym

Międzyrzeccy pływacy coraz lepsi
Świetną formę zaprezentowali podopieczni Wojciecha Lubańskiego pod-
czas Zimowych Mistrzostw Województwa w pływaniu, które odbyły się  
w dniach 3-4 grudnia w Lublinie. Zawodnicy Huraganu z dorobkiem 34 
medali: 14 złotych, 10 srebrnych i 10 brązowych zajęli 3 miejsce. 
W zawodach wzięło udział 227 zawodników z 23 klubów. KS MOSiR Hura-
gan reprezentowało 13 pływaków. Wszyscy poprawili swoje rekordy życio-
we, padło też kilkanaście rekordów klubu. Bardzo szybkie pływanie między-
rzeckich zawodników przełożyło się na trzecie miejsce w klasyfikacji 
medalowej. Na tą wysoką lokatę w klasyfikacji medalowej złożyły się star-
ty: Jakub Celiński (Junior): I miejsce 50, 100 m stylem klasycznym, 100 m 
stylem motylkowym, II na 100 i 400 m stylem zmiennym., 50 m stylem 

grzbietowym, 200 m stylem klasycznym, III – 50 m st. motylkowym, 
100 m st. grzbietowym, III w kat OPEN – 50 m st. klas., 400 m st. zmien-
nym. Jakub Jakimiak (Młodzik) – I na dystansie 50, 100, 200, 400 m st. 
dowolnym, 50, 100 m st. mot., 50 m st. grzb., II – 100 m st. zm. Magda-
lena Suchota (open) I – na 50 m stylem dowolnym., a także 50, 100 m st. 
grzb., 100 m st. zm. oraz II – 50 m st. klas. i 200 m st. zm. Zuzanna Celiń-
ska (Junior) III – 200 m st. klas. i 100 m st. zm. Wiktoria Karwowska (Mło-
dzik) II – na 50 m st. dowolnym. Zuzanna Włodarczyk (Junior ) III – na 
200 m st. zm. Aleksandra Wegrzyniak (Młodzik ) II – na 50 m st. klas.,  
a także III – 200 m st. klas.,  Bartłomiej Przychodzki (Młodzik) II – na 
200 m st. grzb. Grzegorz Radzikowski – III na 50 i 200 m st. klas.,
W zawodach za podium z nowymi rekordami życiowymi uplasowali się Mi-
kołaj Puszkarski, Dawid Chojnacki, Wiktor Chojnacki.

Zawodnicy KS MOSiR Huragan wciąż odnoszą sukcesy w pływaniu
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Historia

Za godzin kilkadziesiąt rozdzwoni się nad światem radosna wieść, 
że nadszedł dzień w których od lat blisko dwóch tysięcy święcimy 
pamięć narodzin Tego, co przez miłość ogromną odkupił świat …
Rozśpiewają się wesołe dzwony, budząc w sercach ludzi uczucie 
głębokiej wdzięczności ku Bogu, - Człowiekowi, Który zgrzybiałe-
mu światu wszczepił nowe hasła: przez trud i poświęcenie dla bli-
źnich do wielkiego celu: zadowolenia wewnętrznego …
Zabłyśnie gwiazda, co niegdyś królów zawiodła do S t a j e n k i, do 
Najpotężniejszego z potężnych a zarazem Najpokorniejszego z po-
kornych …
Nadejdzie chwila, gdy odwiecznym obyczajem staniemy przy wi-
gilijnym stole, by przełamać się opłatkiem i życzyć sobie lepszego 
jutra, szczęśliwej przyszłości. 
Wtedy, Czytelnicy nasi, zechciejcie sobie przypomnieć, że do ży-
czeń k t ó r e Wam będą składać najbliżsi dorzuca i „Redakcja” 
swoje:
Dziecina pobłogosławi narodowo naszemu wolność, tak ciężko 
zdobytą, i zespoli społeczeństwo nasze w jedną potężną, niby opo-
ka tatrzańska, której burze nie skruszą,
i sprawi, by każdy z nas u brata widział tylko to, co łączy, a potra-
fił zapomnieć o tem, co dzieli.
Pokój każdemu, kto dobrej woli !

kst.

GŁOS MIĘDZYRZECKI – MIESIĘCZNIK
Międzyrzec, grudzień 1926 r. rok II, Nr. 10.

Gdy się Chrystus rodzi…

„GLORIA IN EXCELSIS DEO” głoszą rozkołysane dzwony. 
W dal bezbrzeżną płynie ich spiżowy dźwięk, głosząc chwałę Bogu, 
przynosząc wieść radosną ludziom.
Gdziekolwiek bije serce chrześcijanina, rozlega się pieśń radosna 
„Bóg się rodzi”.
Śpiewa ją zwiędła pieśń starcza, śpiewa pełna siły, pierś młodzieży, 
śpiewa słabiutka pierś dziecka. 
Polskie dzwony biją rozgłośnie-radośnie. Od szczytów Karpat,  
aż hen, po Bałtyk rozbrzmiewa ich radosna pieśń, pieśń twarda jak 
stal …
Przez wieku całe brzmiał ich czysty, nieskazitelny, donośny 
dźwięk. 
Dźwięk ten bił w niebo niekiedy hymnem radosnym, niekiedy 
zgrzytem napełniał przestworze, kiedyindziej kwilił bolesną skar-
gą, - za czemś – utraconem. 
Długo naród polski słuchał tej tęsknej niemej skargi. Długo żołnierz 
polski, lub męczennik za wiarę ojców, czy za Ojczyznę, w tajgach 
Syberji, na San Domingo, czy w pustynnej Afryce, wsłuchiwał się  
w żałosny ich dźwięk. 
W ukołysanej wyobraźni Jego stawał cudowny obraz rodziny, ze-
branej do wspólnej wieczerzy, obraz wymarzony, niedościgniony. 
I przyszedł dzień wielki, dzień radosny … Kajdany wiekowej nie-
woli opadły, silniej i weselej zabiły dzwony i rozniosły pieśń chwa-
ły, dziękczynną pieśń szczęścia od krańca do krańca Polski...

grudzień 1937 r., Nr 4
Święty Mikołaj w naszym domu

Już jako dziecko z opowiadań rodziców słyszałam o św. Mi-
kołaju. Wyobrażałam sobie św. Mikołaja, jako siwiutkiego 
staruszka z dużą brodą, uśmiechniętego przyjaźnie, obłado-
wanego podarkami, chodzącego od domu do domu i nagra-
dzającego grzeczne dzieci. Różnie mi tłumaczono przybycie 
św. Mikołaja. Na przykład, gdy nie chciałam spać w wigilię 
św. Mikołaja, chcąc go koniecznie zobaczyć, mówiła mi wte-
dy mamusia, że św. Mikołaj zjawia się tylko wtedy, jak dzieci 
śpią i po cichu, aby nie obudzić je, zostawia im podarunki.

Innym znowu razem, gdy byłam nie grzeczną, straszyła mnie 
mamusia, że św. Mikołaj ma dużą rózgę, którą niemiłosiernie 
bije złe dzieci. Opowiadania te miały na mnie bardzo duży 
wpływ. Starałam się zawsze być jak najlepszą, aby dostać od 
św. Mikołaja jakiś podarek, a tak bardzo bałam się rózgi. Pew-
na siebie z niecierpliwością oczekiwałam tego dnia, gdyż za-
wsze otrzymywałam jakiś podarek. Podarunki te nie były sta-
le jednakowe. Początkowo były to cukierki i inne jakieś 
drobiazgi, później zaś piękne powiastki lub książeczki. Stale 
też sprawiały mi one wielką radość. Choć już tak dawno sły-
szałam o św. Mikołaju, który rozdaje i przynosi podarki albo 
bije rózgą niegrzeczne dzieci, to jednak zawsze z wielką nie-
cierpliwością wyglądam jego przybycia. 
Musimy przyznać, że św. Mikołaj bardzo dużo pomaga ro-
dzicom w wychowaniu dzieci. 

    FELIKSA LIPKÓWNA

W przytaczanych fragmentach zachowano 
oryginalną pisownię!

90 i 80 lat temu międzyrzecka prasa pisała…
Bożonarodzeniowy akcent w starej prasie. Oto czego życzyli sobie ówcześni międzyrzeczanie, o czym marzyli. 

Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody o łącznej wartości 6900 zł
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Lokalnie

Ekologia oczami  
dzieci i młodzieży
30 listopada w międzyrzeckim Urzędzie Miasta odbyło się uroczyste pod-
sumowanie Ekologicznego Konkursu Plastycznego pod nazwą „Przyjaźni 
Środowisku”. Spośród 205 prac wyłoniono te najciekawsze. Zwycięzcy 
otrzymali cenne nagrody. 
Konkurs zorganizowało miasto w ramach zadania pod nazwą „Działania 

edukacyjne promujące zachowania proekologiczne na terenie Miasta Mię-
dzyrzec Podlaski”, przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Jego celem było pro-
mowanie zachowań i postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży 
oraz ukazanie piękna międzyrzeckiej przyrody. Honorowy patronat nad 
konkursem objął burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego Zbigniew Kot.
Młodzież, w zależności od grupy wiekowej wykonywała rysunek, plakat 
promujące zachowania ekologiczne lub fotografię pokazującą piękno mię-
dzyrzeckiej przyrody.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:
Grupa I (uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych):
I miejsce – Aleksandra Marciniuk (ZPO nr 3)
II miejsce – Amelia Pingwarska (ZPO nr 3)
III miejsce – Aleksandra Oklińska (ZPO nr 3)
Wyróżnienia: Lena Bobruk, Karol Melaniuk (ZPO nr 2), Zofia Lewczuk 
(ZPO nr 3). 
Grupa II (uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych):
I miejsce Maciej Kiereczyński (ZPO nr 3)
II miejsce Mikołaj Bajbak-Kalisz (ZPO nr 2)

III miejsce Bartosz Lecyk (ZPO nr 3)
Wyróżnienia: Wiktoria Antoniuk (ZPO nr 2), Marta Nestorowicz (ZPO 
nr 3), Gabriel Wieczorek (ZPO nr 3). 
Grupa III (gimnazjum):
I miejsce – Szymon Domański (ZPO nr 1)
II miejsce – Julia Andrzejczuk (ZPO nr 2)
III miejsce – Jakub Wieczorek (ZPO nr 3)
Wyróżnienia: Daria Biadun (ZPO nr 1), Karol Korolczuk (ZPO nr 2), 
Wiktor Krukowski (ZPO nr 2).

Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody o łącznej wartości 6900 zł
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FINAŁ – 17:00 – sala widowiskowa MOK
Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 37

– AuKcJA – KONceRt – ŚWIAteŁKO dO NIeBA –

Przekaż na aukcję bon, przedmiot, karnet, gadżet
PRZYJDŹ LUB ZADZWOŃ

Sztab WOŚP Międzyrzec Podlaski MOK ul. Warszawska 37 
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