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Bądź widoczny na drodze
Międzyrzeccy strażnicy miejscy w trosce o bezpieczeństwo miesz-
kańców miasta rozdają kamizelki i gadżety odblaskowe. Wszystko 
po to, abyśmy na drodze byli widoczni, a przez to bezpieczni.

Funkcjonariusze straży miejskiej najpierw odwiedzili podopiecznych Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, którym przekazali 170 kamize-
lek, pozostałych po realizowanym przez miasto programie „Razem Bez-
pieczniej”. Strażnicy rozdali je także uczniom innych szkół. Ale to nie 
wszystko. Znaleźli też sponsorów, którzy ufundowali kamizelki dzieciom ze 

wszystkich międzyrzeckich przedszkoli, także tych niepublicznych. Na każ-
dej jest nazwa placówki, a także logo sponsora. Specjalne smycze otrzyma-
ły też maluchy ze Żłobka Miejskiego. Elementy odblaskowe są doskonałą 
formą zapewnienia sobie widoczności na drodze. – Piesi i rowerzyści stano-
wią liczną grupę ofiar wypadków drogowych. Dlatego to o ich bezpieczeń-
stwo należy dbać szczególnie. Kamizelki odblaskowe pozwolą przynajmniej 
dostrzec ich już z daleka – podkreśla Tadeusz Steć, komendant SM w Mię-
dzyrzecu Podlaskim. Strażnicy rozdają kamizelki napotkanym podczas pa-
troli rowerzystom, zostawiają je także na zaparkowanych w mieście rowe-
rach. Kilkadziesiąt sztuk przekazali też uczestnikom Drogi Krzyżowej, która 
odbyła się w nocy 31 marca.
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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

29.04 godz. 19:00 – „Pina” dokument z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca, reż. Wim Wenders, cena biletu 5 zł
30.04 godz. 17:00 – „Jak zostać kotem” familijny, reż. Barry Sonnenfeld, cena biletu 5 zł
30.04 godz. 19:00 – „Karski i władcy ludzkości” dokument, reż. Sławomir Grünberg, cena biletu 5 zł

REPERTUAR KinA zA RogiEm ● KwiEciEń 2017

Maluchy z Akademii Uśmiechu z zaciekawieniem słuchały pogadanki 
strażników o bezpieczeństwie na drodze (foto K. Martyniuk)

Strażnicy wręczyli kamizelki dzieciom z Samorządowego Przedszkola Nr 3
(foto K. Martyniuk)

Przedszkolaki z niepublicznego przedszkola Miś w kamizelkach ufundo-
wanych przez międzyrzecką firmę Europtir (foto K. Martyniuk)

Wychowankowie Miejskiego Żłobka w podarowanych smyczach 
(foto K. Martyniuk)

Kamizelki ufundowali: Hawryluk Budownictwo i Posadzki Przemysłowe – Jerzy Hawryluk, Gazol, Tirmet, Market Zosia – Stanisław  
Wysokiński, Perfekt Auto Serwis – Piotr Mielnicki i EuropTir.



Lokalnie

3

Rozbudowa sieci gazowej
W Międzyrzecu Podlaskim trwa rozbudowa gazociągu na odcinku 
od ul. Warszawskiej do ul. Radzyńskiej (ok. 2,5 km).

Zasili on jeden z największych zakładów produkcyjnych w mieście dr Ge-
rard przy ul. Radzyńskiej. Taką możliwość będą miały także inne zakłady 
oraz budynki mieszkalne zlokalizowane w sąsiedztwie. Zakończenie in-
westycji planowane jest na koniec lipca tego roku.
Mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego zainteresowani zasileniem swych 
posesji w gaz mogą złożyć wnioski o wydanie warunków przyłączenia do 
sieci gazowej. Informacje na temat formalności, jakich należy dokonać 
można uzyskać w Zakładzie Gazowniczym w Lublinie przy ul. Diamento-
wej 15, w Gazowni Biała Podlaska w miejscowości Sławacinek Stary 6G 
tel. (83) 88 88 395 lub na stronie internetowej www.psgaz.pl zakładka 
DLA KLIENTA Przyłączenie do sieci gazowej.
Planowana jest dalsza rozbudowa sieci na terenie miasta. ZG zawarł 

wstępne porozumienie z firmą Wipasz, także w przyszłości gazociąg bę-
dzie budowany z ul. Lubelskiej na ul. Partyzantów i Kościuszki.

W marcu intensywne prace odbywały się przy ul. 3 Maja

System powiadamiania SmS
Miasto Międzyrzec Podlaski wprowadziło nową formę kontaktu  
z mieszkańcami. Dzięki nowoczesnemu systemowi powiadamiania 
SMS, wszystkie istotne informacje szybko dotrą do osób, których 
one dotyczą.
Usługa jest darmowa. Dzięki niej mieszkańcy już otrzymują SMS-y informu-
jące o terminie wywozu śmieci, wydarzeniach sportowych i kulturalnych, 
awariach, zaległych opłatach, czy ważnych spotkaniach. – Chcemy maksy-
malnie wykorzystać wszystkie nośniki informacyjne. Nowa usługa z pewno-
ścią usprawni przepływ komunikacji między urzędem a petentami – zauwa-
ża Zbigniew Kot, burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego. Zainteresowani taką 
formą pozyskiwania informacji mogą wypełnić deklarację i dostarczyć ją do 

sekretariatu urzędu (formularze dostępne są na www.miedzyrzec.pl, w za-
kładce System powiadamiania SMS). Można to zrobić także za pośrednic-
twem strony internetowej: www.wystawsmieci.pl.

Przedszkolaki z niepublicznego przedszkola Miś w kamizelkach ufundo-
wanych przez międzyrzecką firmę Europtir (foto K. Martyniuk)

Wychowankowie Miejskiego Żłobka w podarowanych smyczach 
(foto K. Martyniuk)

Mieszkańcom Międzyrzeca Podlaskiego życzymy szczęśliwych, 

pełnych spokoju i nadziei świąt Wielkiej Nocy 

oraz wielu miłych spotkań w gronie najbliższych. 

Niech radosne Alleluja będzie symbolem niezwyciężonej miłości 

i wielkiej wiary, która pomoże pokonać wszystkie trudności.

Przewodniczący Rady Miasta
Międzyrzec Podlaski

Robert Matejek

Burmistrz Miasta
Międzyrzec Podlaski 

Zbigniew Kot
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Duża kasa na rozbudowę  
wodociągów i kanalizacji
Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych pozyskało dofi-
nansowanie na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodo-
ciągowej w południowej części miasta. Wiadomość ucieszy szczegól-
nie mieszkańców ul. Zadwornej, Adamki, Siteńskiej, Kolejowej, 
Grzybowej, Kościuszki i Zahajkowskiej, bo tu będą prowadzone pra-
ce budowlane.
To będzie kolejna duża inwestycja, która rozpocznie się jeszcze w tym 
roku. W wyniku jej realizacji długość sieci wodociągowej wzrośnie o 4816 
metrów bieżących (powstanie 215 przyłączy), a sieci kanalizacji sanitar-
nej o 8146 mb. W ramach projektu powstanie 8 przepompowni ścieków, 
a na budynku Stacji Uzdatniania Wody i Oczyszczalni Ścieków zostaną za-
montowane instalacje fotowoltaiczne. W planach jest także zakup wypo-
sażenia niezbędnego do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w tym także dwóch specjalistycz-
nych pojazdów. 
Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności inwe-
stycyjnej miasta, ale też ochrona środowiska i co istotne, poprawa warun-
ków bytowych mieszkańców. PUK z Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej otrzyma ponad 3,5 mln złotych netto 

dotacji, tj. 85 proc. wartości kosztów kwalifikowanych projektu, realizowa-
nego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-
2020. Wartość projektu to ponad 4 mln zł netto. Prace będą prowadzone 
w tym i przyszłym roku. 

Od maja do października na ulicy Zarówie będzie trwała wymiana wodo-
ciągu. Prace będą prowadzone etapami, ale należy spodziewać się utrud-
nień w ruchu. 

woda pod jeszcze większą kontrolą
Na pływalni miejskiej zakończyła się wymiana urządzeń służących 
do sterowania systemem uzdatniania wody basenowej. Nowy kom-
puter na bieżąco mierzy parametry wody i dozuje chemię, a rozdziel-
nia steruje pracą wszystkich urządzeń elektrycznych na podbaseniu. 
Wymiana wszystkich mechanizmów kosztowała 50 000 zł. Prace wykonano 
etapowo, bez konieczności wyłączania obiektu z eksploatacji. – Inwestycja 
była konieczna ze względu na wiek urządzeń (pływalnia w tym roku kończy 
20 lat ) i awaryjność (od kilku miesięcy basen pracował na komputerze ser-
wisowym). Poza tym, w ubiegłym roku weszły przepisy, zgodnie z którymi 
kierownicy basenów są zmuszeni do częstszego i bardziej szczegółowego ba-
dania parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody na pływal-
niach – informuje Arkadiusz Myszka, szef międzyrzeckiego MOSiR-u.

Urządzenia, na co dzień niewidoczne dla użytkowników pływalni, są ser-
cem uzdatniania wody. Ich wymiana, w połączeniu z planowanymi w nie-
dalekiej przyszłości remontami obiektu z pewnością przyczyni się do popra-
wy warunków międzyrzeckiej pływalni

Bezpłatne szczepienia  
przeciwko HPV
Miasto Międzyrzec Podlaski po raz pierwszy dołączyło do grupy sa-
morządów, które aktywnie wspierają profilaktykę nowotworową  
w Polsce poprzez sfinansowanie szczepień dla dziewczynek przeciw 
wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). 
Wirus ten odpowiada za zmiany przednowotworowe i nowotworowe na bło-
nach śluzowych narządów płciowych i innych okolic ciała. W ramach reali-
zacji Programu Profilaktyki Zakażeń HPV w roku 2017 rozpoczynamy po-
przedzone działaniami edukacyjnymi szczepienia ochronne przeciwko HPV 
u dziewcząt urodzonych w 2004 r., które uczęszczają do placówek oświato-
wych na terenie Międzyrzeca Podlaskiego. Realizatorem programu wyło-
nionym w drodze konkursu jest (niezależnie do którego NZOZ dziecko jest 
zapisane): Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Medycyny Ro-
dzinnej przy ul. Wiejskiej 13 Agnieszka Kapłan-Łukomska, Bożena Szczepa-

niuk, Zofia Żmijan s.c. Akcja edukacji zdrowotnej przeprowadzona zostanie 
we współpracy ze szkołą, do której uczęszcza dane dziecko. 20 kwietnia 
2017 r. (czwartek) w godz. 18.00-19.00 w Miejskim Ośrodku Kultu-
ry odbędzie się spotkanie dla wszystkich rodziców dzieci urodzonych 
w 2004 r. na temat chorób wywoływanych przez wirusa HPV i meto-
dach walki z nim. Spotkanie poprowadzi dr n. med. Małgorzata Oniszczuk 
z Kliniki Ginekologii i Onkologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku. Podczas tego spotkania będzie można uzyskać dodatkowe 
informacje na temat wirusa HPV oraz metodach profilaktyki przeciw cho-
robom przez niego wywoływanym.
Decyzję o realizacji programu miasto podjęło na podstawie rekomendacji 
specjalistów, światowych i polskich towarzystw medycznych, w tym Świa-
towej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz zaleceń Ministerstwa Zdrowia. 
Koszt szczepień w całości sfinansowany będzie z budżetu miasta. Od po-
nad 7 lat podobny program realizuje sąsiednie miasto Radzyń Podlaski, 
jak i wiele innych.

Nowe urządzenia pozwalają na szczegółowe badanie parametrów 
wody na pływalni
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Ruszamy z budżetem obywatelskim

Międzyrzeccy radni, na wniosek burmistrza Zbigniewa Kota 
przyjęli regulamin budżetu obywatelskiego. Określa on m.in. 
sposób zgłaszania projektów do tego budżetu i zasady wybo-
ru projektów do realizacji.
Do wydania jest 100 000 zł, z czego 90 000 zostanie przeznaczone na 
inwestycje, a 10 000 na przedsięwzięcie kulturalne, czy sportowe. Ak-
tywnością będą mogli wykazać się wszyscy mieszkańcy Międzyrzeca 
Podlaskiego. Pomysły mogą zgłaszać grupy minimum 20-osobowe, a ini-
cjatywy mogą dotyczyć całego miasta, lub tylko jego części.
– Cieszę się, że wreszcie ruszamy z procedurą mimo trudnej sytuacji fi-
nansowej miasta. Wiem, że kwota nie jest powalająca, ale liczę na ak-
tywność naszych mieszkańców. Jeśli będzie spore zainteresowanie mogę 
zawnioskować do rady o podwojenie puli, by można było zrealizować 
więcej projektów – przyznaje burmistrz Kot.

Projekty będą wybierane poprzez głosowanie. Miasto rozważa dwie 
opcje: elektroniczną i tradycyjną (papierową). Głosowanie nad budże-
tem odbędzie się jeszcze w tym roku, natomiast wybrane przedsięwzię-
cia zostaną zrealizowane w 2018 roku.

nowe urządzenie w bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim wprowadziła ko-

lejne udogodnienia dla czytelników. Od marca każdy odwiedzający pla-

cówkę może samodzielnie przeszukiwać elektroniczną bazę zbiorów.  

W tym celu, blisko wejścia biblioteki dla dorosłych zainstalowano kom-

puter z elektronicznym katalogiem. Można go przeszukiwać na wiele 

sposobów: według autorów, tytułów, słowa z tytułu czy danej tematyki. 

Za pomocą tego komputera można również rezerwować wybrane pozy-

cje i przeglądać swoje konto.

Radni przegłosowali uchwałę podczas sesji 30 marca

Konsola z elektronicznym katalogiem znajduje się w dziale dla dorosłych



6

inwestycje w moK
Niedawno zakończył się remont garderoby dla artystów w Miejskim 
Ośrodku Kultury. W pomieszczeniu postawiono ściankę działową, wyre-
montowano podłogi i zamontowano nowe oświetlenie. Ze ścian zniknęły 
wreszcie nieestetyczne płytki, a pojawiły się meble i lustra. W sąsiednim 
pomieszczeniu, po dawnej pracowni plastycznej w przyszłości ma po-
wstać zaplecze sceniczne dla występujących zespołów. Ponadto odremon-
towano zniszczone dwie małe garderoby w podpiwniczeniu budynku. Na 
co dzień służą one kapeli i zespołowi Dzieci Podlasia. Dobiegł też końca 
generalny remont w dawnej kawiarni „Pasja”. Jest już nowa podłoga, 
podwieszany sufit i oświetlenie, a wkrótce pojawią się nowe meble. Będą 
się tu odbywały zajęcie plastyczne dla dzieci i dorosłych. Na remonty 
MOK wydał ponad 50 000 zł.

Inwestycje

modernizacje ulic w mieście
Trwają remonty ulic w Międzyrzecu Podlaskim.18 kwietnia rozpocznie 
się przebudowa ul. Wita Stwosza. Pojawi się tu nowa nawierzchnia asfal-
towa, parking zostanie powiększony i wyłożony kostką brukową. W su-
mie miejsca wystarczy na 44 pojazdy. Ulica na czas remontu będzie nie-
przejezdna. Zostanie wykonane tymczasowe wejście do przedszkola od 
ul. Kusocińskiego.  Prace mają zakończyć się w lipcu. Koszt robót wynie-
sie 190 000 zł. Utrudnienia w ruchu pojawią się także na ul. Pułaskie-
go, bo tu na dniach rusza budowa kanalizacji deszczowej. Inwestycja za-
kończy się w 2018 roku, jej koszt to 376 000 zł. Na finiszu jest już 
remont ul. Słonecznej na odcinku 150 metrów. Tu powstaje nowa na-
wierzchnia z kostki brukowej. Na części ulicy po obu stronach zostanie 
wybudowany chodnik. Nowa nawierzchnia powstanie także na ul. Lipo-
wej. Zakończyła się budowa kanalizacji deszczowej w ul. Adamki. Prace 
były prowadzone etapami od 2015 roku. Droga jest już przygotowana 
na kolejną inwestycję. W przyszłości pojawi się na niej asfalt. 

Mieszkańcy bloku przy ul. Jelnickiej 4 wkrótce będą mogli wydzierżawić 
nowe garaże o konstrukcji stalowej. Miasto zainwestowało w ich budo-
wę 140 000 zł. 

Niebawem na ul. Pułaskiego rozpocznie się budowa 
kanalizacji deszczowej

Prace na ul. Słonecznej

W garderobie wreszcie jest przytulnie

Na dniach ruszą prace na ul. Wita Stwosza
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międzyrzeccy mistrzowie pióra
Ponad 40 uczniów międzyrzeckich szkół podstawowych i gimnazjów 
wzięło udział w II Międzyszkolnym Konkursie Literackim „Mistrz  
Pióra” organizowanym przez Zespół Placówek Oświatowych nr 3. 
Etap miejski konkursu odbył się 7 marca w urzędzie miasta. Uczniowie 
szkół podstawowych redagowali opowiadania na jeden z wybranych tema-
tów. Mieli do wyboru: „Złoczyńcy w ośrodku wypoczynkowym”, „Miałem 
cudowny sen- ktoś we mnie uwierzył” oraz „Strach ma wielkie oczy”, zaś 
gimnazjaliści mogli wybrać jeden z 4 tematów: refleksje na blogu „Życie 
nie jest przewiązane kokardą a i tak jest wspaniałym prezentem”, historię 
ilustrującą słowa: „Nadzieja ma skrzydła, przysiada w duszy i śpiewa pieśń 
bez słów, która nigdy nie ustaje”, rozdział książki „Zawsze jest jakieś jutro” 
oraz opowiadanie fantasy „Dobro nie walczy ze złem, ale leczy je”. Jury,  
w skład którego weszli nauczyciele języka polskiego ze wszystkich szkół, 
pracowało w dwóch grupach i jednomyślnie stwierdziło, że poziom konkur-
su był bardzo wysoki. Najciekawsze prace nagrodzono książkami, które 
ufundowali: burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego Zbigniew Kot, który objął 
honorowy patronat nad konkursem, Jolanta Wolanin, dyrektor ZPO nr 3  
i radna Danuta Duda.

wartości  
międzyrzeckiej młodzieży
23 marca podczas miejskich obchodów Dnia Życia w sali widowi-
skowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim odby-
ło się podsumowanie kolejnej edycji konkursu „Młodość – Trzeź-
wość”, organizowanego przez Miejską Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.
Spośród 298 prac literackich i plastycznych nagrodzono i wyróżniono 81 
osób. Tematem przewodnim dla najmłodszych klas była miłość, starsi two-
rzyli pod hasłem „Moje wartości”. Na zakończenie młodzież obejrzała 
spektakl profilaktyczny w wykonaniu teatru „Kurtyna” z Krakowa pt.  
„Kto, jak nie ja”.
Wśród laureatów w kategorii twórczość literacka – poezja w szkołach pod-
stawowych znaleźli się: Maciej Dulski ZPO nr 1 (I miejsce), Julia Turyk ZPO 
nr 1 (II miejsce), Barbara Janicka ZPO nr 2 i Jakub Lawenda ZPO nr 1  
(III miejsce ex aequo). Laureatami w kategorii twórczość literacka – pro-
za są: Kinga Janicka ZPO nr 2 (I miejsce), Zuzanna Piwowar ZPO nr 3  
(II miejsce), Weronika Łopacka ZPO nr 3 i Wanessa Staska ZPO nr 3  
(III miejsce ex aequo). 
W kategorii twórczość literacka – poezja (gimnazja) nagrodzono: Elizę Le-
siuk ZPO nr 3 i Karolinę Seweryn ZPO nr 1 (I miejsce ex aequo), Klaudię 
Wypustek ZPO nr 1 i Wiktorię Zacharjasz ZPO nr 2 (II miejsce ex aequo) 
oraz Julię Włodarczyk ZPO nr 3 (III miejsce). Laureaci w kategorii twórczość 
literacka – proza, gimnazja: Karolina Duda ZPO nr 1 (I miejsce), Julia Tokar-
ska ZPO nr 3 (II miejsce) i Paweł Kołodziej ZPO nr 3 (III miejsce).
Najlepsze prace literackie w kategorii szkoły ponadgimnazjalne napisali 
uczniowie Liceum Ogólnokształcącego: Wiktor Lewandowski (I miejsce), 
Oliwia Pocztarska (II miejsce) i Dominika Poręba (III miejsce). 
W kategorii plastyka klasy I-III wygrał Piotr Michalak SP nr 2, drugie miej-

sce zdobyła Maja Olszewska SP nr 1, a trzecie Aleksandra Oklińska z SP nr 
3. W kategorii klas IV-VI zwyciężyła Wiktoria Karwowska SP nr 3, drugie 
miejsce przyznano Barbarze Janickiej SP nr 2, trzecie miejsce przyznano 
Karolowi Kasianiukowi SP nr 3 oraz Annie Tomaszewskiej SP nr 1. Podium 
w kategorii plastyka na poziomie gimnazjów należało do „Jedynki”: Ilona 
Majszak (I miejsce), Wiktoria i Julia Zdańkowska (II miejsce ex aequo), Ka-
rolina Borkowska i Aleksandra Turyk (III miejsce ex aequo). Laureatami w 
powyższej kategorii wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zostali: Syl-
wia Daniluk ZSP (I miejsce), Greta Stefanowicz LO (II miejsce), Julia Giersz 
LO i Rafał Sobota ZSP (III miejsce ex aequo). 
Nagrody odebrali także laureaci ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeź-
wy Umysł” pod patronatem honorowym Ministra Edukacji oraz Ministra 
Sportu i Turystyki: Amelia Kozłowska, Eliza Lesiuk, Michał Nowosz oraz 
Wanessa Staska, uczennice ZPO nr 3.

Konkursy

Laureatom gratulował burmistrz Zbigniew Kot

Laureaci tegorocznej edycji konkursu

Zwycięzcy – szkoła podstawowa:
1. Natalia Kuczyńska (ZPO2)
2. Amelia Kozłowska (ZPO3)
3. Kinga Janicka (ZPO2)
wyróżnienie – Paulina Brodawka (ZPO1)

Nagrodzeni gimnazjaliści:
1. Aleksandra Kutczyńska (ZPO2)
2. Daria Sierhej (ZPO3)
3. Paulina Domańska (ZPO1)
wyróżnienie – Aleksandra Osak (ZPO2)
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międzyrzeckie szkoły zapraszają
O tym, że nauka wcale nie musi być nudna przekonuje oferta edu-
kacyjna Placówek Oświatowych w Międzyrzecu Podlaskim, które 
już prowadzą zapisy do klas pierwszych i czwartych szkół podsta-
wowych. Dodatkowo w klasach czwartych prowadzony jest nabór 
do klas sportowych. 

Międzyrzeckie placówki dysponują wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, 
która regularnie doskonali się i dba w szczególności o rozwój i dobro 
ucznia. Posiadają również nowocześnie wyposażoną bazę dydaktyczną 
oraz atrakcyjne obiekty sportowe. 
Szkoły prowadzą klasy ogólnodostępne oraz klasy sportowe o profilach: 
• piłka ręczna (Zespół Placówek Oświatowych nr 1),
• piłka nożna (Zespół Placówek Oświatowych nr 2),
• piłka siatkowa (Zespół Placówek Oświatowych nr 3),
• lekkoatletyka (Zespół Placówek Oświatowych nr 3),

• pływanie (Zespół Placówek Oświatowych nr 3),
ponadto:
• klasy dwujęzyczne (Zespół Placówek Oświatowych nr 2),
• integracyjne (Zespół Placówek Oświatowych nr 3).

Uczniom oferują praktyczną naukę języków obcych, naukę gry w szachy od 
pierwszej klasy szkoły podstawowej, opiekę świetlicową, korzystanie ze sto-
łówki szkolnej, bibliotekę, sale gimnastyczne, pomoc w rozwoju ucznia – 
różnorodne formy wspomagania, m.in. opiekę pedagoga, psychologa i do-
radcy zawodowego. Dzieci mogą rozwijać swoje pasje podczas zajęć 
pozalekcyjnych, czy to na basenie, czy podczas zajęć muzycznych, artystycz-
no-teatralnych, sportowych i matematyczno-przyrodniczych. 
Kształcenie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, od trzeciego do 
dwudziestego czwartego roku życia, zapewnia Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy przy ul. Leśnej 2a. W szkołach w Międzyrzecu Podlaskim pa-
nuje przyjazna atmosfera, co sprzyja nauce i ich dobremu samopoczuciu.

wesoła kartka wielkanocna

To tytuł wystawy z cyklu Papier na tysiąc sposobów, zorganizowanej przez 
Międzyrzecki Klub Miłośników Robótek Ręcznych. Prace uczestniczek 
można oglądać w każdy poniedziałek (z wyjątkiem świąt) od godz. 15.00 
do 17.00 w sali klubowej przy ul. Piłsudskiego 6 (wejście do piwnicy z le-
wej strony budynku). 
Wystawa będzie czynna do końca kwietnia. W późniejszym terminie pla-
nowana jest wystawa kwiatów.

nagrody wręczyła pisarka
28 marca w sali konferencyjnej międzyrzeckiego Urzędu Miasta odbyło 
się podsumowanie międzyszkolnego konkursu plastycznego klas trzecich 
szkół podstawowych pn. „Mój sposób na wypoczynek”, organizowanego 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Uczniowie mieli stworzyć prace pla-
styczne w oparciu o opowiadanie Liliany Fabisińskiej pt. „Prawo do odpo-
czynku”. I miejsce zajęła Patrycja Grzeszuk z ZPO1, II miejsce należało do 
Igora Mikołajczuka z ZPO3, a III zdobył Piotr Kawęcki z ZPO2, wyróżnie-
nia otrzymali: Kamil Szczypiński i Wiktoria Radziejewska (ZPO1), Wikto-
ria Grzywacz, Mateusz Iwanek i Dagmara Burdon (ZPO 2) oraz Ewa Ma-
twiejuk i Mateusz Parafiniuk (ZPO3). Nagrody wręczyła sama pisarka, 
która była gościem spotkania. Liliana Fabisińska opowiedziała dzieciom  
o swojej twórczości i rozdawała autografy.

Pisarka wyznała dzieciom, że swoją pierwszą książkę stworzyła  
już w zerówce

Karolina i Rafał mają smykałkę do rozwiązywania trudnych zadań
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mistrzowie matematyki z „Jedynki”
Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim zwyciężyli w kon-
kursie matematycznym „KRASZ-MISTRZOWIE MATEMATYKI”, zorgani-
zowanym przez I LO im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej. Karolina 
Borkowska i Rafał Stepulak bezbłędnie rozwiązali wszystkie zadania.
Uczniowie zwyciężyli w eliminacjach szkolnych i 27 lutego reprezentowali 
międzyrzeckie gimnazjum w etapie finałowym. Wzięło w nim udział  
10 dwuosobowych zespołów, m.in. z Białej Podlaskiej, Terespola, Jelnicy  
i Rogoźnicy. Pierwsza część konkursu polegała na rozwiązaniu 6 zadań za-
mkniętych. W drugiej części drużyny rozwiązywały pięć zadań otwartych  
o zróżnicowanym stopniu trudności. Uczniowie „jedynki” zajęli I miejsce.  
W dowód uznania otrzymali puchar dyrektora I LO im. J.I. Kraszewskiego  
w Białej Podlaskiej oraz dyplomy, książki i drobne upominki. Dyrektor szko-
ły pogratulował młodzieży ogromnej wiedzy z „królowej nauk”. Karolina 
Borkowska i Rafał Stepulak są także laureatami ogólnopolskiego konkursu 
OLIMPUS z fizyki, zaś Karolina jest finalistką konkursów przedmiotowych  
z fizyki i języka polskiego.

witaminy prosto z ogródka
Dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 2 posadziły w ogrodzie pierwsze 
drzewka: jabłonki i wiśnie oraz krzewy: czerwonej, białej, czarnej porzecz-
ki a także borówki amerykańskiej. Zakup sadzonek sfinansowali rodzice. 
Niebawem przedszkolaki posadzą też maliny i truskawki, a także warzywa. 
Wyhodowane rzodkiewki, sałata czy szczypiorek, a później również owoce, 
będą na bieżąco zbierane i spożywane. Każda grupa ma pod opieką jeden 
zagonek. Wspólne sadzenie i pielęgnowanie roślin, a także przyrządzanie 
z nich sałatek to element realizowanego programu „Zdrowie na talerzu” 
oraz doskonała nauka przez zabawę. Dzieci z pewnością będą chętnie ja-
dły warzywa i owoce, które same uprawiały.

miejski rynek  
jak za dawnych lat
Smakołyki, stroiki, palmy i pisanki można było znaleźć na Międzyrzec-
kim Jarmarku Wielkanocnym, który odbył się 2 kwietnia. Plac Jana Paw-
ła II jak za dawnych lat, zapełnili wystawcy z Międzyrzeca, okolic i regio-
nu. Było kolorowo i gwarno. Wszystkie ozdoby dostępne na straganach 
były ręcznie robione, a smakołyki całkowicie domowe. Zwiedzający po-
dziwiali coraz to nowe pomysły na pisanki i palmy, ale też te tradycyjne 
żywe palmy z wierzbowych bazi czy jajka-skrobanki, które, jak się okaza-
ło wracają do łask.

Wkrótce w przedszkolnym ogródku wyrosną owoce i warzywa

Karolina i Rafał mają smykałkę do rozwiązywania trudnych zadań
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międzyrzeckie spotkania z pasją
W lutym i w marcu odbyły się spotkania podróżnicze z cyklu Vito 
exTrEAM. Ich goście to wyjątkowi ludzie, mający marzenia i żyją-
cy pasją.

Przekonali się o tym uczestnicy spotkania z podróżnikiem, fotoreporte-
rem, autorem książek –Stefanem Czernieckim, który opowiadał o swojej 
wyprawie w niebezpieczne rejony w stanie Amazonas na południu We-
nezueli. Stefan bez trudu przyciągnął uwagę młodych słuchaczy mówiąc 
o spotkaniach z Indianami i przygodach, których doświadczył podczas 
tej podróży. W marcu do Międzyrzeca przyjechała Kamila Kielar, dzien-
nikarka i przewodniczka wypraw, która podzieliła się wrażeniami  
ze swojej rowerowej eskapady po oblodzonych drogach Kanady. Kamila 
przeżyła mnóstwo przygód w mrozach amerykańskiej północy, mówiła 
o spotkaniach z wilkami i niedźwiedziami, o życiu traperów, których  
poznała, a także spektakularnych zjawiskach atmosferycznych, które 
uwieczniła na zdjęciach. 

Spotkania organizuje firma Vito przy współpracy z międzyrzeckim Urzę-
dem Miasta.

Kamila Kielar podczas swojej prezentacji

warto wiedzieć 
Kontrolerzy Międzyrzeckiej Komunikacji Miejskiej codziennie sprawdzają bilety pasażerów. Kontrole najczęściej odbywają się rano 

podczas I i II kursu, jednak mogą pojawić się także na kursie III i IV. Przypominamy, że bilet jednorazowy można kupić bezpośrednio 
w autobusie MKM oraz w kasie urzędu miasta. Regulamin kontroli znajduje się na stronie internetowej miasta: www.miedzyrzec.pl 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, a także w autobusie MKM.

wystawa międzyrzeckich seniorek
Do 29 kwietnia w międzyrzeckiej Galerii „ES” można oglądać wy-
stawę fotografii seniorek z pracowni fotograficznej MOK pt. „Do-
strzec naturę”.

Część prac znajdujących się na wystawie powstało podczas warsztatów, 
które odbyły się w ogrodach Arboretum w Bolestraszycach, pozostałe  
w okolicach Międzyrzeca na wspólnych foto-wycieczkach o różnych porach 
roku. Autorki: Henryka Domańska, Lucyna Domańska, Marta Grochow-
ska, Zdzisława Korniluk, Maria Kuczborska, Zofia Marczuk, Elżbieta Misz-
czak, Mirosława Sidorczuk i Janina Trzpil są uczestniczkami zajęć fotogra-
ficznych prowadzonych przez Anetę Pliszkę. Obserwując piękno podlaskiej 
przyrody starały się uchwycić kadry niepospolite i nieoczywiste, co jest ich 
wielkim atutem.

Autorki prac podczas wernisażu
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Sesja młodzieżowej Rady miasta
1 marca odbyło się II posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta Mię-
dzyrzec Podlaski, podczas którego młodzież uchwaliła plan pracy,  
a także wybrała zarząd MRM.
Wiceprzewodniczącą MRM została Julia Daciuk, a sekretarzem Bartłomiej 
Stefaniuk. Ukonstytuowała się też Komisja Rewizyjna, w skład której we-
szli Karolina Chodźko (przewodnicząca), Klaudia Sidorczuk i Paweł Nast. 
Młodzi radni uchwalili plan działania na pierwsze półrocze. Przewodniczą-
cy radny Piotr Marciniuk przedstawił propozycje przedsięwzięć, którymi 
chcą się zająć. W zamyśle jest między innymi konkurs fotograficzny, a tak-
że organizacja imprez sportowych i kulturalnych. W sesji wziął także udział 
burmistrz Zbigniew Kot, który zachęcał młodych ludzi do podejmowania 
działań, a także angażowania się w sprawy społeczne, zaoferował im też 
wsparcie ze strony samorządu. Koordynatorem MRM został nauczyciel  
i radny miejski Zbigniew Bernat.

najlepsi w konkursach  
przedmiotowych

Gimnazjaliści z międzyrzeckiego Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 
wzięli udział w konkursach organizowanych przez Lubelskiego Kuratora 
Oświaty. Rywalizowali z najlepszymi uczniami województwa, a wyniki 
tych zmagań okazały się niezwykle pomyślne. 
Hubert Grądzki, którego przygotowywała Małgorzata Pietruszka został 
laureatem konkursu historycznego, z kolei Krzysztof Chodziński (opie-
kun Katarzyna Kamasa) i Aleksandra Kutczyńska (opiekun Jolanta 
Gruszczyńska) to finaliści konkursu ortograficznego. Filip Kaszlikowski, 
który znalazł się w gronie najlepszych w konkursu z języka angielskiego, 
to uczeń Filipa Ślósarskiego. 

Młodzi radni mają wiele planów do zrealizowania

Laureaci konkursów z ZPO nr 2 wraz opiekunami

zagrali dla Polonii

28 marca w Sejmie RP został rozegrany finałowy turniej pn. „Szachiści 

grają dla Polonii”. Dochód z akcji zostanie przeznaczony na organizację 

wakacji dzieciom z polskich rodzin zamieszkałych na Białorusi i Ukra-

inie. W zmaganiach przy szachownicy wzięła udział trójka zawodników 

z międzyrzeckiego MUKS Gambit: Ola Szyszko, Patrycja Majczyna i Wik-

tor Kukawski, którzy wywalczyli prawo gry podczas turnieju zorganizo-

wanego w Międzyrzecu Podlaskim w listopadzie ubiegłego roku. Młodzi 

zawodnicy zmierzyli się w bezpośrednich pojedynkach na szachowni-

cach m.in. z wicemarszałkami Senatu: Grzegorzem Celejem i Markiem 

Borowskim oraz Tomaszem Delegą, prezesem PZSZach. Zwiedzili rów-

nież budynek Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej.

narodowe flagi dla mieszkańców

Burmistrz miasta Zbigniew Kot wspólnie z pracownikami 
urzędu rozda mieszkańcom polskie flagi. Tych, którzy jesz-
cze ich nie mają zapraszamy 2 maja (w dniu Święta Flagi 
Narodowej) o godz. 12.00 na plac Jana Pawła II. Dla naj-
młodszych przygotowano biało-czerwone niespodzianki. 
Władze miasta chcą w ten sposób zachęcić międzyrzeczan 
do prezentowania postaw patriotycznych.

Tradycyjny festyn z okazji Święta Flagi odbędzie się 4 maja 
także w centrum miasta. Zapraszamy.
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Rywalizowali szybko i błyskawicznie
Drugi turniej szachowy z cyklu Puchar Burmistrza Miasta Między-
rzec Podlaski w Szachach Szybkich i Błyskawicznych odbył się  
26 marca. Do międzyrzeckiego Zespołu Placówek Oświatowych 
nr 3 zawitało 64 szachistów z województwa mazowieckiego, pod-
laskiego i lubelskiego.
Juniorzy rywalizowali w trzech grupach wiekowych do lat 8, 10 i 14. 
Tym razem turniej wygrał Andrzej Litwiniec – szachista z Radzynia. Tuż 
za nim uplasowali się: międzyrzeczanin – Łukasz Chomiuk i szachista 
KSz Skoczek Siedlce- Adam Łukasik. W grupach juniorskich do lat 14 
triumfowali: Patrycja Waszczuk reprezentująca TS Wisła Kraków, przed 
Hanną Nurzyńską z międzyrzeckiego klubu szachowego i Wiktor Kukaw-
ski z MUKS Gambit w Międzyrzecu Podlaskim. Drugie miejsce w grupie 
dziesięciolatków zajął Mariusz Kurczyński (MUKS Gambit). Wśród dzie-
sięciolatek najlepszą zawodniczką została Maja Górska reprezentująca 
UKS Koronę Gdańsk przed międzyrzeczankami: Karoliną Wysokińską  

i Aleksandrą Marciniuk. W grupie chłopców do lat 8 trzecie miejsca 
zdobył Aleksander Nakaziuk z Gambitu. Kolejny turniej cyklu odbędzie 
się 30 kwietnia.

Są efekty ciężkiej pracy
12 i 13 marca w Ostrowcu Świętokrzyskim odbył się kolejny Pu-
char Polski w Taekwondo Olimpijskim w czterech kategoriach wie-
kowych. Zawodnicy KS MOSiR Huragan Międzyrzec Podlaski po 
raz kolejny odnieśli wspaniały sukces zdobywając gros medali.
W kategorii Dzieci, w poszczególnych przedziałach wagowych pierwsze 
miejsca zajęli: Piotr Morgunowicz, dodatkowo uznany za najlepszego 
zawodnika tej kategorii wiekowej, Klaudia Szyndler, Bartosz Majczyna  
i Karol Majczyna. Drugie miejsce wśród Młodzików wywalczyli: Jakub 
Chalimoniuk (waga 44 kg), Michał Nestorowicz (48 kg), Michał Pie-
truszka (57 kg), Maciej Korolczuk (+57 kg). Nasi Kadeci uplasowali się 
na trzecim miejscu podium, a są to: Kacper Swórski (37 kg), Magdale-

na Siliwoniuk (51 kg), Eryk Bogucki (53 kg). Z kolei Juniorzy uplasowa-
li się na drugiej pozycji: Dawid Rozenkiewicz (63 kg), Jakub Adamczyk 
(55 kg), Jakub Wasilewski (73 kg).

Pod Honorowym PatronatEm Burmistrza

memoriał im. Faustyna Petruczenko
4 marca w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Międzyrzecu Pod-
laskim odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej. W ten sposób młodzi 
piłkarze z rocznika 2006 upamiętnili Faustyna Petruczenko, uznane-
go trenera, działacza sportowego i społecznego. 
Turniej otworzył Arkadiusz Myszka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji oraz dzieci patrona turnieju: Dariusz Petruczenko, Dorota 
Plewka i bratanek Leszek Petruczenko. W zawodach wzięło udział 8 ze-
społów, które grały systemem „każdy z każdym” po 10 minut. Zwycięży-
ła drużyna Orzeł Siemiatycze, która wygrała prawie wszystkie spotkania. 
Międzyrzecki Huragan I zdobył trzecią lokatę, natomiast Huragan II wy-
walczył czwarte miejsce. Najlepszym strzelcem został Jakub Piwowar 
(Huragan I), który strzelił aż 10 goli. Za najlepszego bramkarza uznano 
natomiast Bartosza Wieczorka (Huragan I). Zawodnicy otrzymali pucha-

ry, pamiątkowe dyplomy, długopisy, breloki, kalendarze, smycze i inne 
gadżety przekazane przez miasto Międzyrzec oraz firmę Millenium Le-
asing– Katarzyna Leszczyńska.

W turnieju dobrze wypadli międzyrzeccy szachiści

Piotrek Morgunowicz został najlepszym zawodnikiem w kategorii Dzieci

W turnieju wzięło udział 8 zespołów

Siatkarze Międzyrzeckiej Trójki osiągnęli wspaniały wynik
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Siatkarze Trójki w Półfinale  
mistrzostw Polski Kadetów
Czterodniowe siatkarskie zmagania w hali międzyrzeckiej „trójki” 
zakończyły się wspaniałym wynikiem dla podopiecznych trenera 
Zbigniewa Bernata. Drużyna Bartosza Szabaciuka odprawiła gład-
ko 3:0 zawodników Lechii Tomaszów Mazowiecki, TSV TG Sokoła 
Sanok, SMS Ostrowiec Świętokrzyski.

W finale dającym awans obu drużynom do najlepszej szesnastki w Polsce, 
lepsi okazali się „Resowiacy” – AKS V LO Rzeszów.
Od 9 do 12 marca hala ZPO nr 3 była gospodarzem Ćwierćfinałów Mi-

strzostw Polski Kadetów w piłce siatkowej. Nasi zawodnicy uzyskali awans 
do tego turnieju zdobywając pierwsze miejsca w województwie lubelskim, 
(wygrali wszystkie spotkania w lidze wojewódzkiej).
Inauguracyjne spotkanie Międzyrzeckiej Trójki z Lechią Tomaszów Mazo-
wiecki zakończyło się pomyślnie dla naszej drużyny. Międzyrzeczanie po 
wygranych nad Lechią oraz Sokołem Sanok awansowali do najlepszej czwór-
ki. Podopieczni Zbigniewa Bernata pięknie pokonali drużynę Jerzego Pa-
cholczaka SMS Ostrowiec Świętokrzyski i stało się jasne, że mamy awans. 
Ostatni dzień zmagań przyniósł przegraną Międzyrzeckiej Trójki z Resovią, 
jednak w niczym nie przekreśliło to ich szans w uzyskaniu biletu na turniej 
półfinałowy, który odbył się w Częstochowie. Nasi siatkarze w grze z AZS 
2020, BKS Chemik Bydgoszcz i Energetykiem Poznań zajęli IV miejsce.

medalowe sukcesy naszych pływaków
Międzyrzeccy pływacy z Mistrzostw Polski Juniorów przywieźli 10 
medali: w tym 5 złotych, 4 srebrne i 1 brązowy. Dzięki rewelacyj-
nym startom Jakuba Jakimiaka i Jakuba Celińskiego międzyrzecki 
KS MOSiR Huragan w klasyfikacji medalowej zajął najwyższe 
miejsce ze wszystkich klubów w woj. lubelskim.
Podczas Mistrzostw Polski Juniorów 14-letnich, które w marcu odbyły się 
w Lublinie najlepiej spisał się Jakub Jakimiak. Już pierwszego dnia mi-
strzostw zdobył dwa złote medale na dystansie 50 i 200 m stylem dowol-
nym. Drugiego dnia chłopak zajął drugie miejsce na dystansie 50 m st. 
motylkowym i trzecie na 400 m st. dowolnym. W ostatnim dniu mi-
strzostw nie dał szans rywalom i z dużą przewagą zwyciężył na 100 m st.  
dowolnym. Podczas Mistrzostw Polski Juniorów 15 lat, które w tym sa-
mym czasie odbyły się w Ostrowcu Świętokrzyskim Jakub Celiński już 
pierwszego dnia wygrał na dystansie 50 m st. klasycznym. Drugiego dnia 
zwyciężył na dystansie 200 m st. klas. W drugim sobotnim finale Kuba za-
jął II miejsce na dystansie 50 m st. motylkowym. W niedzielnych finałach 
podopieczny Wojciecha Lubańskiego dwukrotnie stawał na drugim stop-
niu podium – na dystansie 100 m st. klas. i na dystansie 100 m stylem 

zmiennym. W mistrzostwach wzięło udział 8 zawodników z międzyrzeckie-
go klubu. Dzięki rewelacyjnym startom Jakuba Jakimiaka i Jakuba Celiń-
skiego w klasyfikacji medalowej Huragan zdobył na MP 14 lat – piąte 
miejsce, a na MP 15 lat – szóste. W klasyfikacji na najlepszego zawodni-
ka mistrzostw za najwyższy wynik punktowy Jakub Jakimiak zajął I miej-
sce za wyścig na 200 m st. dowolnym. W tej samej klasyfikacji Kuba  
Celiński był III na 200 m stylem klasycznym.

Burmistrz Kot jak zwykle kibicował naszym siatkarzom

Jakub Jakimiak (w środku) świetnie spisał się podczas  
Mistrzostw Polski Juniorów 14-letnich

W turnieju dobrze wypadli międzyrzeccy szachiści

W turnieju wzięło udział 8 zespołów

UKS Międzyrzecka Trójka zagrała w składzie: Bartosz Szabaciuk (kapitan), Eryk Gutowski Eryk, Sebastian Hryciuk, Igor Kowalski, Damian Jurkowski, 
Rafał Męczyński, Eryk Małachwiejczyk (libero). Na zmianę wchodzili Jakub Borowicz, Kacper Karpowicz, Piotr Małachwiejczyk oraz Michał Korniluk.

Siatkarze Międzyrzeckiej Trójki osiągnęli wspaniały wynik
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Historia

GŁOS MIĘDZYRZECKI NR 9 Z 1928 R., StR. 3
Pan Prezydent Mościcki w Międzyrzecu

W dniu 3. Lipca ludność miasta Międzyrzeca przeżywała 
niezwykłe chwile, witając najwyższego dostojnika Rzyczy-
pospolitej Pana Prezydenta Ignacego Mościckiego. Już od 
wczesnego ranka przy bramie powitalnej jeły gromadzić się 
tłumy ludzi. Po obu stronach ul. Warszawskiej utworzyły 
szpaler obie ochotnicze straże pożarne, z orkiestrami na cze-
le, strzelec oraz hufce szkolne.
Przy bramie zajęło miejsce duchowieństwo, przedstawiciele 
władz państwowych i samorządowych, przedstawiciele in-
stytucyj i organizacyj ze sztandarami. Około godziny 11-twej 
ukazało się auto Prezydenta, – orkiestra I-ej straży pożarnej 
zagrała „Hymn narodowy”, przysposobienie wojskowe spre-
zentowało broń.
W imieniu ludności, podając chleb i sól, powitał dostojnego 
gościa poseł Górski Czesław następującemi słowy: 
„Najdostojniejszy Panie Prezydencie! Ludność Międzyrzeca 
wita Cię serdecznie w murach swego miasta, składa hołd  
i zapewnia o swym wielkim przywiązaniu i wielkiej czci. Jest 
to dla nas zaszczyt wielki, gdyż witamy Najdostojniejszego 
Gospodarza Polski na ziemi podlaskiej, mającej tak piękną 
kartę w dziejach narodu polskiego. Ludność tutejsza ma wie-
le bohaterskich w swem życiu. Wykazała wiele hartu ducha, 
poświęcenia i samozaparcia się czy to w obronie wiary św. 
ojców i dziadów swoich, czy to w obronie polskości w cięż-
kich chwilach naszej niewoli. Dała dowody, że potrafi  
poświęcić swe życie w obronie wolności i niepodległości  
Ojczyzny czego przykładem jest czterdziestu męczenników-
bohaterów poległych w roku 1918. Dziesięciu lat życia w nie-
podległej Polsce nie zmarnowaliśmy. Wykorzystaliśmy je ku 
podniesieniu życia gospodarczego, społecznego i kulturalne-
go w dość dużym stopniu. Chcemy Cię Najdostojniejszy Pa-
nie Prezydencie zapewnić, że wszystkie momenty radości 
Rzeczypospolitej i Twoje są niemi i dla nas; smutki i ciężkie 
chwile, Rzeczypospolitej i Twoje, są i dla nas ciężkiemi. Wita-
jąc Cię dzisiaj, mamy nadzieję, że przy odsłonięciu pomnika 
naszym bohaterom, w jesieni, będziemy mogli widzieć Cię 
znowu Panie Prezydencie. Jeszcze raz składamy Ci hołd i za-
pewniamy o swojem najgorętszem przywiązaniu do Ciebie 
Panie Prezydencie i dla Najukochańszej Rzeczypospolitej”.
W otoczeniu małych koleżanek uczennica wręczyła Panu 
Prezydentowi bukiet białych róż. Z ojcowską miłością uści-
skał Dostojny Gość otaczające Go dziewczynki, serdecznie 
podziękował za powitanie. W głębokich, dobrych oczach za-
błysło wzruszenie. – Odjechał żegnany gromkim trzykrot-
nym okrzykiem „Niech żyje!” i „Hymnem narodowym” or-

kiestry II. straży pożarnej. Na twarzach obecnych głębokie 
wzruszenie, gdzieniegdzie łzy radości, – w duszach prze-
dziwna błogość. – I nic dziwnego – witano Majestat Najja-
śniejszej Rzeczypospolitej – niepodległej. – Ileż łez i krwi wy-
lano za Nią. – Żyj nam długo! – i prowadź Polskę do 
dobrobytu i najwyższej potęgi – Najdostojniejszy Gospoda-
rzu Polski.

Widz

WSPÓLNA PRACA Nr 8, kwiecień 1938 r., str. 4

Śmigus

Wstała z rana mała Hanka,
zajrzała zaraz dzbanka,
A w dzbanuszku pełno wody,
bo to przecież dziś Przewody.

Wyszła na podwórze dzbankiem,
a tu stoi Krysia z Jankiem,
Nim się Hania obejrzała, 
Krysia wodą ją oblała.

Lecz choć Hanka mokra cała,
za dzbanek zaraz złapała.
Krysia uciec nie zdążyła,
Hania wodą ją zmoczyła.
Potem znów Janka oblali –
Śmigus, Śmigus –
Wciąż wołali.

A ten Śmigus, psotnik wielki,
W głowie tylko ma figielki.
Strzeżcie się Śmigusa, wody,
Bo to dzisiaj są Przewody.

JAGÓDKA MATYSIEWICZÓWNA
kl. IV, Szk. Powsz. Nr 1

W przytaczanych fragmentach zachowano oryginalną pisownię.

wybór tekstów: Stowarzyszenie Miłośników Historii 
Międzyrzeca Podlaskiego

Dawniej „głos międzyrzecki” pisał…
Kolejna dawka informacji o przedwojennym Międzyrzecu Podlaskim, które wyszukaliśmy w starych egzemplarzach 
gazety. Zapraszamy w tę niezwykłą podróż w czasie. Tym razem prezentujemy wizytę prezydenta Mościckiego  
w Międzyrzecu, a także wyjątek z uczniowskiej „Wspólnej Pracy”.
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Lokalnie

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH z zABUDOWY jeDNORODzINNej

Kwiecień 2017 r. MAj 2017 r.

RODzAj ODPADU I RejON MIASTA II RejON MIASTA I RejON MIASTA II RejON MIASTA

zMIeSzANe ODPADY 
KOMUNALNe 19.04.2017 r. 26.04.2017 r.

05.05.2017 r. 
(za 03.05.2017 r .)

17.05.2017 r.

10.05.2017 r.
24.05.2017 r.

PAPIeR

04.04.2017 r.
18.04.2017 r.

11.04.2017 r. 
25.04.2017 r.

02.05.2017 r.
16.05.2017 r.

09.05.2017 r. 
23.05.2017 r.

TWORzYWA SzTUCzNe, 
OPAKOWANIA 

wieLOMATeRiAŁOwe, 
DROBNe ODPADY 

MeTALOWe
SZKŁO OPAKOwANiOwe

ODPADY ULeGAJĄce 
BIODeGRADACjI

13.04.2017 r.
27.04.2017 r.

11.05.2017 r.
25.05.2017 r.

POPiÓŁ 06.04.2017 r.
20.04.2017 r. 04.05.2017 r.

STYPENDIA SZKOLNE – DRUGA TURA

Od 18 kwietnia rusza II tura stypendiów szkolnych 2016/2017 dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Międzyrzeca Podlaskiego. Oświadczenia o do-
chodach za marzec należy składać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu 
(pokój nr 29) w godzinach: poniedziałek, środa, piątek 7:30-15:00 oraz 
wtorek, czwartek 8:00-15:30. Więcej informacji na www.miedzyrzec.pl. 

TANIEC DLA DOROSłYCH
Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim zaprasza na zajęcia ta-
neczne. Pary, które chcą nauczyć się salsy, samby, cha-chy czy tańca disco 
mogą zapisywać się w sekretariacie MOK przy ul. Warszawskiej 37 lub  
u instruktora (tel. 691 888 441). Zajęcia odbywają się w poniedziałki  
w godz. 18.30-20.00 na sali konferencyjnej MOK.



FINAŁ WOJEWÓDZKI 
TURNIEJU

„Z PODWÓRKA NA STADION 
O PUCHAR TYMBARKU”

5.04.2017 r.  od godz. 10:00 – kategoria U-8 i U-10 dziewczęta
6.04.2017 r.  od godz. 9:30 – kategoria U-10 chłopcy i U-12

Patronat honorowy:

Zbigniew Kot
Burmistrz Miasta

Międzyrzec Podlaski

Organizatorzy:

Stadion Miejski ul. Pszenna 3 
Międzyrzec Podlaski

TłUmy młoDycH PiłKARzy nA STADioniE
Po dwóch dniach (5 i 6 kwietnia) emocjonujących rozgrywek poznaliśmy piłkarskich mistrzów województwa lubelskiego  
w kategoriach U-8, U-10 i U-12. W finałach wojewódzkich XVII edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” 
wzięło udział 1500 zawodników.
Zawody odbyły się na międzyrzeckim stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Całość stanowiła wielkie święto futbolu, podczas którego naj-
większe talenty z regionu zmierzyły się ze swoimi rówieśnikami przy gorącym wsparciu trenerów, rodziców oraz obecnych na rozgrywkach kibiców. Na 
wszystkich uczestników czekały medale, nagrody rzeczowe i oczywiście doskonała zabawa. W najmłodszej kategorii wiekowej dziewczynek (U-8) najlep-
sze okazały się PSP Momoty Górne, zaś wśród chłopców nie do pokonania była ekipa Football Academy Zamość. W kategorii U-10 dziewcząt wygrały 
PSP Modliborzyce. Chłopcy z UKS „Niedźwiadek” Chełm triumfowali w kategoriach U-10 i U-12. W najstarszej kategorii U-12 najlepsze były dziewczę-
ta z UKS „Piątka” Biała Podlaska. Gospodarzom turnieju niestety nie udało się wyjść z grupy.
Więcej informacji na: www.zpodworkanastadion.pl oraz www.laczynaspilka.pl


