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Międzyrzec wśród  
liderów samorządności
8 stycznia po raz piętnasty w bialskim starostwie powiatowym odbyła się 
gala „Dobre, bo Bialskie”. Uroczystość jak zwykle licznie zgromadziła sa-
morządowców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji z terenu po-
wiatu bialskiego.
Gala była okazją do wręczenia wielu nagród i odznaczeń. Po raz czwarty 
rozstrzygnięto konkurs „Gmina – Lider Samorządności”, w którym miasto 
Międzyrzec Podlaski zajęło drugie miejsce. Nagrodę z rąk starosty bialskie-
go Tadeusza Łazowskiego odebrał burmistrz Zbigniew Kot.

Tytuły dla międzyrzeczan
Ryszard Turyk, prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk otrzymał tytuł 
Honorowego Obywatela Miasta Międzyrzec Podlaski. Natomiast  
wiceprezes TPN Roman Sidorowicz tytuł i honorową odznakę Zasłu
żony dla Miasta Międzyrzec Podlaski. Panowie odebrali wyróżnienia 
podczas sesji rady miasta 30 grudnia zeszłego roku. 
Roman Sidorowicz, to nauczyciel historii, popularyzator historii ziemi naj-
bliższej, inicjator Marszu Patrolu upamiętniającego Krwawe Dni Między-
rzeca, ta impreza historyczna ma już 20-letnią tradycję. Ryszard Turyk, 
prezes TPN, to znany społecznik i samorządowiec. Pod jego przewodni-
ctwem wydano wiele cennych opracowań i publikacji związanych z Mię-
dzyrzecem, jak chociażby 16 tomów Rocznika Międzyrzeckiego. Turyk jest 
organizatorem wielu konkursów wiedzy o Międzyrzecu np. „Międzyrzec  

– Historia – Dzień Dzisiejszy”, a także prezesem koła Polskiego Związku 
Niewidomych w Międzyrzecu Podlaskim.

W konkursie ogłoszonym przez bialskie starostwo Międzyrzec Podlaski 
zajął drugie miejsce

Uhonorowani mieszkańcy: (od prawej) Ryszard Turyk i Roman Sidorowicz

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

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

Kino za Rogiem w Międzyrzecu Podlaskim

REPERTUAR NA LUTY  2016

13.02 godz. 18:00 „Vincent chce nad morze”: dramat, reż. Ralf Huettner 
14.02 godz. 16:00 „Hugo i łowcy duchów”: familijny/fantazy, reż. Tobi Baumann 
           godz. 18:00 „Zacznijmy od nowa”: komediodramat/muzyczny, reż. John Carney
20.02 godz. 18:00 „Gołąb przysiadł na gałęzi i rozmyśla o istnieniu”:  
    komediodramat, reż. Roy Andersson
21.02 godz. 18:00 „Mały Książę”: animowany/fantazy, reż. Mark Osborne, 
          godz. 16:00, „OH, BOY”: komediodramat, reż. Jan Ole Gerster
27.02 godz. 18:00 „Rakieta”: dramat, reż. Kim Mordaunt
28.02 godz. 16:00 „Rycerz Blaszka. Pogromca smoków”: animowany/familijny,  
    reż. Thomas Bodenstein
          godz. 18:00 „Przebaczenie krwi”: dramat, reż. Joshua Marston

Cena biletu – 5 zł.

Rezerwacja telefoniczna: 501 927 943

Nowy samochód dla  strażaków
Ochotnicza Straż Pożarna „Stołpno” ma nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. 
Ford ranger wyposażony jest w radiowy system łączności, wyciągarkę  
i hak holowniczy. Uroczystość przekazania nowych 26 nowych pojazdów 
dla jednostek OSP z terenu woj. lubelskiego odbyła się 18 grudnia ubie-
głego roku na terenie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Lublinie. Służyć będą strażakom przy usuwaniu 
skutków klęsk żywiołowych, gaszeniu pożarów oraz przy ratownictwie dro-
gowym i wodnym. OSP „Stołpno” otrzymało lekki samochód ratowniczo-
gaśniczy. Auto zakupiono z myślą o Międzyrzeckich Jeziorkach jako dopo-
sażenie Oddziału Ratownictwa Wodnego, które m.in.: od kilku lat 
zabezpiecza miejskie kąpielisko. VW Transporter, który zakończył służbę  
w tej jednostce OSP został nieodpłatnie przekazany OSP Misie w gm.  
Międzyrzec Podlaski. Nowy wóz kosztował 126 900 zł, zakupiono go dzię-
ki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, Zarządu Głównego OSP i funduszy własnych OSP.

Oficjalne przekazanie wozów odbyło się 18 grudnia w Lublinie
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Inwestycje w 2016 roku
Blisko 3 mln zł miasto wyda w tym roku na inwestycje. Powstaną 
nowe drogi i chodniki, a także kolejne projekty budowlane. Zakoń
czy się też budowa pawilonu sportowego na stadionie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Budżet na 2016 rok radni uchwalili pod koniec grudnia zeszłego roku.  
Dochody zaplanowano na poziomie 51,7 mln zł zaś wydatki wyniosą  
51,5 mln zł. Prawie 3 mln zł będą kosztowały inwestycje. Za te pieniądze 
wybudowane zostaną ulice: Brzozowa i Chabrowa, przebudowana będzie też 
ulica Niewęgłowskiego. 10 tys. zł. to koszt opracowania planu budowlanego 
ścieżki rowerowej przy ul. Brzeskiej, w tym roku powstanie również projekt 
budowlany ul. Modrzewiowej. Kontynuowana będzie również budowa kana-
lizacji deszczowej w ul. Adamki, na kolejny etap zarezerwowano 200 tys. zł. 
Budowa systemu monitoringu w mieście to koszt 20 tys. zł, są też pie niądze 
na opracowanie projektu budowlanego oświetlenia w ul. Krysińskiego. 

Władze miasta przymierzają się do rewitalizacji parku i pałacu Potockich. Jest 
już gotowy projekt zagospodarowania terenu Zespołu Pałacowo-Parkowego, 
w tym roku powstanie projekt budowlano-konserwatorski budynku pałacu. 
Samorząd będzie aplikował o unijne wsparcie w realizacji tych zadań. 
W tym roku zakończy się inwestycja na stadionie MOSiR. Budynek, w któ-
rym mieścić się będą szatnie, sanitariaty, toalety dla kibiców i pokoje dla 
trenerów jest już w stanie surowym. Koszt zadania to 1,3 mln zł, ale tylko 
połowa pójdzie z kasy miasta. Przedsięwzięcie współfinansowane jest  
w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Za kilka miesięcy sfinalizują się formalności związane z przejęciem placu 
Dworcowego od PKP. Mieszkańcy od lat uskarżają się na brak oświetlenia  
i bałagan w obrębie tej ulicy. Gdy miasto wykupi teren i stanie się jego 
właścicielem, będzie mogło bez przeszkód tu inwestować i dbać o porzą-
dek. Tymczasem, w porozumieniu z międzyrzecką Spółdzielnią Mieszkanio-
wą zadecydowano o montażu dodatkowych lamp na pobliskich blokach, 
by choć trochę zrekompe nsować mieszkańcom i pasażerom brak oświetle-
nia przy tej ulicy.

Kolejny krok  
w kierunku obwodnicy
Miasto przekaże samorządowi województwa lubelskiego 100 tys. zł 
na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji oceny oddziaływania 
na środowisko wschodniej obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego. 
Uchwałę o przyznaniu pomocy finansowej radni podjęli podczas se
sji 26 stycznia.

Budowa obwodnicy wschodniej Międzyrzeca Podlaskiego to priorytetowe 
zadanie władz miasta w tej kadencji. Jednak, aby rozpocząć procedurę nie-
zbędne jest opracowanie dokumentacji oddziaływania na środowisko jako 
wstępnego etapu do wykonania projektu budowlanego. Stąd styczniowa 

uchwała o dofinansowaniu opracowania koncepcji oraz oceny oddziaływa-
nia na środowisko. Inwestycja realizowana byłaby w ramach współpracy 
pomiędzy samorządem województwa a miastem Międzyrzec Podlaski.
Budowa wschodniej obwodnicy miasta, stanowiącej ciąg drogi wojewódz-
kiej nr 813 zapewni dojazd do istniejących jak i planowanych przedsię-
biorstw, co przyczyni się do dalszego rozwoju gospodarczego Międzyrze-
ca. Województwo musi ustalić trzy warianty przebiegu trasy. Według 
jednego z nich, obwodnica zaczynałaby się w obszarze ul. Zahajkowskiej  
i przechodziła przez linię kolejową do ul. Brzeskiej, ale na razie nie wiado-
mo do jakiej wysokości, jest to uzależnione od decyzji środowiskowej.  
– Przed nami jeszcze wiele przygotowań, jak chociażby ustalenie trasy, 
określenie wstępnego kosztorysu czy uzyskanie wszelkich pozwoleń.  
Do końca kadencji chcielibyśmy przygotować inwestycję do realizacji  
– mówi Zbigniew Kot, burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego.

Są nowi dawcy szpiku
19 stycznia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu Podla-
skim po raz kolejny odbył się Dzień Dawcy Szpiku. Podczas tej akcji do 
grona potencjalnych dołączyły 24 osoby. Wśród tej grupy byli uczniowie 

ZSP oraz mieszkańcy Międzyrzeca i okolic. W trakcie akcji zorganizowa-
no również kiermasz ciast i sałatek, a uzyskane ze sprzedaży pieniądze 
(ok. 300 zł) zostały przeznaczone na rejestrację potencjalnych dawców 
szpiku DKMS. W akcję zaangażowanych było 12 wolontariuszy, nad któ-
rymi nadzór sprawowała Barbara Jurkowska.

Miasto przejmie wreszcie plac Dworcowy, dzięki temu zapanuje tu porządek

Już niedługo mieszkańcy ulicy Chabrowej będą mieli powody do radości



Podsumowanie

Taki był 2015 rok
Strefa ekonomiczna, przełom w sprawie obwodnicy, a także budo
wa zaplecza miejskiego stadionu, do tego nowe drogi i ulice. Przy
pomnijmy, co przyniósł nam miniony rok.

W 2015 roku miasto wydało na inwestycje 1,6 mln zł. – W zeszłym roku 
rozpoczęliśmy budowę pawilonu sportowego na stadionie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. To duże przedsięwzięcie warte niespełna  
1,3 mln zł, na które otrzymaliśmy 50 proc. dofinansowania z Minister-
stwa Sportu i Rekreacji – podkreśla Zbigniew Kot, burmistrz Miedzyrzeca 
Podlaskiego. Włączenie gruntów przy ul. Siteńskiej do Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej EUROPARK MIELEC to kolejny sukces samorządu. – Dzięki 
temu miejscowa wytwórnia pasz wybuduje zakład pracy, w którym na po-
czątku zatrudnienie znajdzie minimum 300 osób. Umowa, jaką podpisał 
inwestor ze strefą obliguje go do zainwestowania do 150 mln zł i rozpo-
częcia pełnej produkcji do 2020 roku – zauważa burmistrz. 
Dzięki staraniom władz miasta nastąpił też przełom w sprawie obwodnicy 
wschodniej. Trafiła ona na listę rezerwową priorytetowych inwestycji dro-
gowych Zarządu Województwa Lubelskiego. To ważna informacja  
ze względu na planowaną inwestycję, a także fakt, że w obrębie ul. Ko-
ściuszki rozwija się przedsiębiorczość. Firma Ekolider rozpoczęła tam  
budowę swojego oddziału, działalność rozpoczęła także spółka Międzyg-
minnego Związku Komunalnego. Oznacza to powstanie nowych miejsc 
pracy i wpływy z podatków do miejskiej kasy. 
Władze miasta zabiegają o to, aby powstał w mieście kolejny zakład pra-
cy w obrębie Strefy Nowoczesnych Usług i Produkcji. – Mamy podpisany 
list intencyjny jednego z inwestorów, specjalizującego się w branży bu-
dowlanej. Inwestowaniem na terenach w tej części miasta zainteresowa-
nych jest kilku przedsiębiorców, w tym jeden zagraniczny – zdradza bu-
rmistrz Kot. 

Najważniejsze inwestycje minionego roku
– Budowa budynku zaplecza stadionu MOSiR. Wykonano już stan surowy 
budynku. Niebawem powstaną nowe szatnie i pomieszczenia higieniczno-

sanitarne. Zadanie współfinansowane jest w ramach Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej.

– Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków. Inwestycję realizowała 
miejska spółka Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w ramach projektu 
„Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Międzyrzec Podla-
ski”. Koszt inwestycji to 6,9 mln zł netto powiększony o obowiązujący  
podatek od towarów i usług (23 proc.) – razem prawie 8,5 mln zł. Ponad 
5,6 mln zł to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 

– Budowa chodnika przy ul. Wyszyńskiego. Przedsięwzięcie zrealizowano 
wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową. Kostkę brukową położono na dłu-
gości prawie 50 m. Koszt zadania to ponad 16 tys. zł.

– Przebudowa chodnika w ul. Staromiejskiej (I etap). Płyty chodnikowe za-
mieniono na kostkę brukową na długości 304 metrów. Inwestycja koszto-
wała 67 tys. zł. 

– Przebudowa ul. Ceglanej. Położono nową nawierzchnię i krawężniki na 
długości 460 metrów – inwestycja kosztowała 202 tys. zł. 

– Przebudowa ul. Parkowej (II etap). Budowa nawierzchni bitumicznej 
(wraz z włączeniami do ul. Kossaka, Wita Stwosza i Grottgera) oraz zatoki 
parkingowej z kostki brukowej – koszt remontów to 134 tys. zł.

– Przebudowa ul. Piramowicza. Zniknęły płyty betonowe, a w ich miejscu 
położono asfalt i nowe krawężniki. Inwestycja kosztowała 88 tys. zł.

– Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Adamki (I etap) na długości  
222,70 m. Koszt zadania to 174 tys. zł.

Pozyskane fundusze
W ramach resortowego programu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
„Maluch 2015” prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społe-
cznej Międzyrzec Podlaski w 2015 roku otrzymał ponad 78 tys. zł dofi-
nansowania na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego. 
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Ul. Parkowa po remoncie

Inwestycja na stadionie zakończy się w lipcu tego roku



Miasto w liczbach – 2015 rok:
17 301 – liczba mieszkańców
urodziło się 154 dzieci
zmarło 140 osób
zawarto 202 małżeństwa

Spotkania z mieszkańcami
686 osób przyjął burmistrz Zbigniew Kot w swoim gabinecie podczas 
wtorków – dni przyjęć interesantów. Poza tym w październiku i listopa-
dzie wspólnie z radnymi zorganizował 9 spotkań z mieszkańcami, podczas 
których odpowiadał na ich pytania i mówił o planach samorządu.

Ochrona Środowiska
Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy usunięto 
125 ton azbestu z dachów budynków. W ramach umowy z Urzędem  
Ma rszałkowskim Województwa Lubelskiego przyjęto 49 wniosków mie-
szkańców zainteresowanych usunięciem azbestu w 2016 r.

W ramach edukacji ekologicznej zorganizowano interaktywne spektakle 
dla dzieci przybliżające zasady segregacji odpadów, wydrukowano plaka-
ty i foldery informacyjne dotyczące systemu gospodarowania odpadami. 
Koszt akcji to 26,6 tys. zł w tym 10 tys. zł to dofinansowanie z WFOŚiGW 
w Lublinie.

W efekcie selektywnej zbiórki surowców wtórnych na terenie miasta zebra-
no ponad:
407 ton makulatury

392 tony tworzyw sztucznych

272 tony szkła
7,6 ton zużytego sprzętu AGD i RTV i 354 kg zużytych baterii

Przeprowadzono 132 postępowania w sprawie wydania zezwoleń na usu-
nięcie drzew i krzewów z nieruchomości prywatnych położonych na tere-
nie miasta.

Usunięto susz z trzech drzew rosnących na placu Jana Pawła II, w tym  
z „Dębu Niepo dległości”. 

Mienie komunalne
Sprzedano 3 nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 0,7 ha  
za łączną kwotę 182,9 tys. zł (brutto) oraz 10 lokali na rzecz dotych-
czasowych najemców za łączną kwotę – 195,7 tys. zł (po zastosowaniu 
bonifikat).

Zawarto 29 umów najmu lokali mieszkalnych w tym 21 umów z dotych-
czasowymi najemcami.

Zadłużenie z tytułu nieuregulowanych należności za używanie lokali mia-
sta na koniec 2015 r. wynosiło (z odsetkami) ponad 2,1 mln zł. 

Do sądu skierowano:
31 pozwów o uzyskanie nakazu zapłaty kwoty ponad 383 tys. zł
9 pozwów o uzyskanie nakazu eksmisji z powodu zaległości czynszowych.

Do komornika sądowego wystąpiono o wyegzekwowanie 28 nakazów za-
płaty na kwotę ponad 358 tys. zł.

Ponad 152 tys. zł wydano na remonty w lokalach miasta. W ramach prac 
wymieniono dachy i przebudowano kominy w budynkach, a także drzwi  
i okna. Wyremontowano 4 puste mieszkania oraz wybudowano 6 po-
mieszczeń gospodarczych i wymieniono 53 wodomierze. 

Opieka społeczna 
W 2015 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozdysponował wśród naj-
uboższych mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego kwotę 2,7 mln zł. 

W ramach pomocy społecznej 75 osób otrzymało zasiłki stałe na kwotę 
ponad 357 tys. zł, 
449 rodzin pobrało zasiłki okresowe na sumę ponad 1,1 mln zł, 
389 rodzinom przyznano zasiłki celowe i w naturze na kwotę ponad  
86,8 tys. zł.
75 osób skorzystało z usług opiekuńczych.

W ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywia-
nia” wydano:
– 285 decyzji podopiecznym na zakup żywności, jako zasiłek celowy na 
łączną kwotę 105,8 tys. zł;
– opłacono obiady w stołówkach szkolnych 665 dzieciom na kwotę ponad 
379 tys. zł.

MOPS w ramach Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  
w zeszłym roku rozdysponował ponad 6,3 mln zł na zasiłki: rodzinne, pie-
lęgnacyjne, specjalne i świadczenia alimentacyjne.

350 najuboższych rodzin z terenu miasta Międzyrzec Podlaski otrzymało 
w okresie przedświątecznym (marzec i grudzień) wędlinę. Wartość przy-
znanej pomocy to 24,9 tys. zł.

Podsumowanie
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 Prace pielęgnacyjne drzew na placu Jana Pawła II

Burmistrz Zbigniew Kot chętnie spotyka się z mieszkańcami
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WOŚP

Takiego finału  
jeszcze nie było!
39 271, 63 zł zebrał międzyrzecki sztab podczas 24. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wszystko dzięki wspaniałym mie
szkańcom miasta i ich hojnym sercom.
Już w piątek 8 stycznia w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 odbył się 
Szkolny Przegląd Talentów, w którym wzięli udział uczniowie prezentując 
swoje umiejętności w dziedzinie muzyki, tańca i sztuk plastycznych.  
Zebraną w tym dniu kwotę 562 zł przekazali do sztabu. Sobotni dzień na 
rzecz WOŚP przebiegł na sportowo. Tego dnia odbył się Turniej Piłki  
Siatkowej, Tenisa Stołowego i Minimistrzostwa Teakwondo. Podziękowania 
należą się: Konradowi Karwowskiemu, Wojciechowi Więckowskiemu,  
Wojciechowi Stolarczykowi i Zbigniewowi Boneckiemu.
Niedzielny Finał rozpoczął się porannym Turniejem Halowej Piłki Nożnej, 
który można było oglądać w hali sportowej ZPO nr 2. Jak co roku organiza-

torem i jednocześnie wolontariuszem był Michał Tusz. Od rana 50 wolonta-
riuszy kwestowało na ulicach miasta. Zebrali do puszek 22 641, 63 zł.
Na placu Jana Pawła II przechodnie rozgrzewali się gorącą herbatą i kawą 
po saraceńsku oraz próbowali wieprzowinę na miodzie z azjatyckimi przy-
prawami. Wszystko to zasługa Rycerzy Ziemi Międzyrzeckiej pod wodzą 
Tomasza Sajko. Były także słynne wystrzały z czarnego prochu. Po połu-
dniu w holu Miejskiego Ośrodka Kultury trwała degustacja wypieków, 
przygotowywanych przez nauczycieli i uczniów Zespół Placówek Oświato-
wych nr 1 i ZPO nr 3. 
Blok aukcyjny rozpoczął koncert międzyrzeckiego zespołu Blue Rain.  
Tuż po nim ruszyła licytacja, którą prowadzili Mariusz Filipiuk, przewodni-
czący Rady Powiatu Bialskiego i Andrzej Marciniuk, dyrektor MOK. Pod 
młotek poszło ponad 170 przedmiotów, w tym cennej biżuterii, obrazów  
i innych wspaniałych rzeczy przekazanych przez darczyńców. Aukcja przy-
niosła 16 630 zł. To rekordowa kwota. W przerwie licytacji zagrał zespół 
Sekcji Muzycznej MOK. Tradycyjnie imprezę zakończyło „światełko do nie-
ba”, o które zadbali strażacy z OSP „Stołpno”.

Wolontariuszy nie był w stanie zniechęcić duży mróz
Templariusze z Międzyrzeca częstowali kawą po saraceńsku 
i wieprzowiną na miodzie

Na początek zagrał zespół Blue Rain Dochód z kiermaszu ciast także trafił na konto WOŚP

32 calowy telewizor wylicytowano za 760 zł Licytacja przyciągnęła wielu mieszkańców miasta
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100 urodziny  
pani Karoliny Czuchraniuk
To była szczególna i wzruszająca chwila, no bo w końcu nie co dzień 
zdarza się taki jubileusz. 27 stycznia pani Karolina Czuchraniuk, 
mieszkanka Międzyrzeca Podlaskiego obchodziła setne urodziny.

Uroczystość odbyła się w domu stulatki, zjechała się na nią cała rodzina, 
przyszli także sąsiedzi. Zacną jubilatkę odwiedził też burmistrz Zbigniew 
Kot, który wręczył jej okolicznościowy grawerton i przekazał list gratula-
cyjny od premier Beaty Szydło. Były życzenia wyśpiewane i zagrane na 
akordeonie, tort urodzinowy i szampan. – Nie każdy ma to szczęście mieć 
stuletnią prababcię, jestem z niej dumna. Często rozmawiamy przez tele-

fon, a w styczniu obowiązkowo składamy sobie życzenia, bo ja obchodzę 
urodziny dzień wcześniej. Babcia pyta o to, jak mi idzie w szkole. Bardzo 
lubię z nią rozmawiać – przyznaje prawnuczka Marta.
Sama jubilatka przyznała, że nie czuje się na 100 lat. Chętnie rozmawia-
ła z gośćmi i żartowała. Pani Karolina wychowała 5 dzieci. W młodości 
pracowała w ogródkach PGR, potem przez jakiś czas w hotelu przy ul. Lu-
belskiej. Choć wiele w życiu przeszła, zawsze była pogodna i energiczna. 
– To bardzo dobra kobieta, dyskretna, zawsze umiała doradzić. Jeszcze  
8 lat temu zatańczyła na weselu mojego syna – wspomina pani Alina, są-
siadka. Pani Karolina mieszka z synem Andrzejem, który się nią opiekuje. 
– Mama ma dobry apetyt, nie sprawia żadnych kłopotów, i co najważniej-
sze ma bardzo dobrą pamięć – podkreśla pan Andrzej.
Pani Karolina Czuchraniuk doczekała się 7 wnuków, 6 prawnuków i 2 pra-
prawnuków.

Słodka zabawa choinkowa
Aż 150 paczek otrzymali podopieczni organizacji „Podaj dziecku pomocną 
dłoń” podczas zabawy choinkowej, która odbyła się 29 stycznia w świetlicy 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu Podlaskim. Dzieciaki 
świetnie bawiły się przy muzyce ze swoimi rówieśnikami i zajadały słodko-
ściami. Po długim oczekiwaniu pojawił się Mikołaj. Dzieci przyjęły go z ra-
dością i zaprosiły do zabawy. Wyjątkowy gość obdarował je paczkami peł-
nymi słodyczy. Wszystko dzięki wsparciu sponsorów, za które organizatorzy 
serdecznie dziękują.

Wystawa w Galerii „ES”
16 stycznia w międzyrzeckiej Galerii „ES” odbyło się otwarcie wysta
wy Arkadiusza Karapudy pt. „Byty pojedyncze”. Można ją było oglą
dać do 14 lutego. 
Karapuda zaprezentował 15 obrazów stworzonych w dwóch ostatnich la-
tach i jeden rysunek. Jego dzieła są duże, barwne i nasycone geometry-
cznymi formami. – Każda z prac jest osobnym bytem, ma swoje prawidła  
i zasady, a każdy obraz rządzi się swoimi prawami – wyjaśnił artysta tytuł 
wystawy. Podczas wernisażu malarz chętnie opowiadał miejscowym wielbi-
cielom sztuki o swoich pracach i podpisywał katalogi. 
Arkadiusz Karapuda jest absolwentem, a obecnie także wykładowcą Akade-
mii Sztuk Pięknych, mieszka i pracuje w Warszawie. Jest doktorem w dzie-
dzinie sztuki plastyczne, dyscyplinie sztuki piękne, aktualnie także asystent 
w pracowni profesora Stanisława Baja, który również gościł na wernisażu.

Społeczeństwo

Stulatka zaskakiwała doskonała pamięcią i pogodą ducha

Życzenia jubilatce złożył także burmistrz Zbigniew Kot

Dzieci najbardziej ucieszyły się z wizyty Mikołaja

Artysta chętnie opowiadał o swoich pracach
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Kultura

Koncert kolęd i pastorałek
Podczas XVII Przeglądu Zespołu Kolędniczych, który odbył się 17 stycznia 
sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury wypełniona była po brze-
gi. Widzowie wysłuchali najpiękniejszych polskich kolęd w wykonaniu 
miejscowych chórów, solistów i instrumentalistów. Artyści zaprezentowali 
utwory te dawne i współczesne w przeróżnych interpretacjach. Poza trady-
cyjnymi można było usłyszeć wersję rockowe kolęd. W tegorocznym prze-
glądzie wystąpili: Orkiestra parafii pw. św. Mikołaja, Zespół Pieśni i Tańca 
Ludowego „Dzieci Podlasia”, Chór parafii pw. św. Mikołaja, Chór Kameral-
ny „Veritatis” z parafii pw. św. Mikołaja, Schola dziecięco-młodzieżowa  
z parafii pw. Mikołaja, Chór „Oremus” parafii pw. św. Józefa, Schola para-
fii pw. Chrystusa Króla, Zespół Wokalny „Radość” z Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku i Chór „Wiarus” Miejskiego Ośrodka Kultury.

Festiwal piosenki anglojęzycznej
37 osób z międzyrzeckich szkół wzięło udział w I Zimowym Festiwa
lu Piosenki Anglojęzycznej pt. „It’s snowing”. 5 stycznia zaprezento
wali się przed publicznością w sali widowiskowej Miejskiego Ośro
dka Kultury. 

W kategorii w kategorii klas 1-3 szkół podstawowych zwyciężyła  
Amelia Modrzewska, która urzekła jurorów wykonaniem utworu  
pt. „Little snowflake”. Drugie miejsce zajął Eryk Waszczuk, zaś trzecie 
miejsce przyznało Aleksandrze Marciniuk. Wyróżnienie wyśpiewała 
Weronika Ciok. 
Spośród uczniów klas 4-6 szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła 

Izabela Chmielewska, drugie przypadło Norbertowi Koźlukowi, a trze-
cie Łucji Niestoruk. Wyróżniono występ Igi Czwerko. 
W kategorii klas 1-3 gimnazjum wygrała Alicja Daniluk, drugie miej-
sce zdobyła Milena Ancuta, zaś trzecie Kinga Ignaciuk. Wyróżnienie 
odebrała Patrycja Borkowska.
Laureaci konkursu otrzymali nie tylko nagrody finansowe (300 zł,  
200 zł i 100 zł), ale także upominki ufundowane między innymi przez 
burmistrza Zbigniewa Kota, który objął honorowy patronat nad kon-
kursem, Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim i Księgarnię A-Z. 
Nagrodę specjalną – stypendium na rozwijanie talentu wokalnego  
w wysokości 300 zł ufundowane przez organizatora festiwalu – Stowa-
rzyszenie Międzyrzecka Inicjatywa Edukacyjna otrzymała Marta Tchó-
rzewska. Współorganizatorem festiwalu był Miejski Ośrodek Kultury. 

Schola parafii pw. św. Mikołaja Występ scholi parafii pw. Chrystusa Króla

Uczestnicy festiwalu doskonale radzili sobie z tremą Amelia Modrzewska wyśpiewała I miejsce w kat. kl. I-III

Na scenie wystąpiły „Dzieci Podlasia” 
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Najmłodsi

Sto lat Babciu i Dziadku!
Dzieci z międzyrzeckich przedszkoli wspaniale podziękowały swoim dziadkom za wielkie serca. Z okazji ich święta zaprezentowały progra
my artystyczne. Przedszkolaki śpiewały piosenki, tańczyły i recytowały wiersze. Dziękujemy babciom i dziadkom za to, że są i zawsze mają 
czas dla swoich wnuków!

Uroczystości w Samorządowym Przedszkolu nr 2

Wzruszające spotkanie w „trójce”

Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 4



Studniówki
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Szaleństwo studniówkowej nocy
Zakończyły się studniówki w Międzyrzecu Podlaskim. Przez trzy weekendy stycznia Hotel Chrobry, gdzie odbywały się imprezy należał do 
przyszłych maturzystów. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wy
śmienicie bawili się podczas tego najważniejszego balu w życiu. Uroczystość rozpoczął tradycyjny polonez, potem były przemówienia gości 
oraz podziękowania wychowawcom za lata nauki. Uczniowie przygotowali też przezabawne programy artystyczne, kapitalnie odgrywając 
role swoich wychowawców. Taneczne szaleństwo z gronem pedagogicznym trwało do białego rana.

Studniówka młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych na najważniejszym balu w życiu

Tak się bawili uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Foto: Karolina Chodźko/Karolina Branicz
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Lokalnie

Nabór wniosków  
na fotowoltaikę i solary
Władze Międzyrzeca Podlaskiego będą ubiegać się o fundusze na dofinansowanie 
budowy instalacji solarnych i fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. 28 i 29 
stycznia odbyły się w tej sprawie spotkania z mieszkańcami.
Program jest dla osób fizycznych, którzy nie mają zarejestrowanej działalności gospo-
darczej na terenie posesji. Do 12 lutego w Urzędzie Miasta przyjmowane były ankie-
ty od zainteresowanych mieszkańców. W marcu odbędzie się losowanie wśród chęt-
nych. Kolejnym etapem będzie podpisanie umowy. Program zakłada 65 proc. dofi-
nansowanie na montaż instalacji fotowoltaicznych i 85 proc. w przypadku innych in-
stalacji (solary, piece na biomasę, pompy ciepła). Resztę kosztów pokryją właściciele 
nieruchomości. Jeśli miasto pozyska dotację, montaż instalacji odbędzie się w dru-
giej połowie 2017 roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie interneto-
wej: www.miedzyrzec.pl w zakładce Odnawialne Źródła Energii. 

Wielu mieszkańców miasta jest zainteresowanych odnawialnymi 
źródłami energii

Szaleństwo studniówkowej nocy
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Czytanie łączy pokolenia 
W środę 20 stycznia w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 odbyło się 
spotkanie uczniów klas 0-III ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. Zapoczątkowało ono współpracę biblioteki szkolnej z seniorami pod 
hasłem „Czytanie łączy pokolenia”. Goście zaprezentowali wiersze Juliana 
Tuwima i Jana Brzechwy oraz wspólnie z dziećmi bawili się śpiewając pio-
senki. Uczniowie w podziękowaniu za ciekawe spotkanie i poświęcony czas 
zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie i obdarowali przybyłych wła-
snoręcznie wykonanymi podarunkami. Z okazji zbliżającego się Dnia Bab-
ci i Dziadka złożyli seniorom najserdeczniejsze życzenia oraz umówili się 
na kolejne spotkania.

Noworoczne spotkanie seniorów 
Doroczne spotkanie opłatkowe członków Zarządu Rejonowego Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Międzyrzecu Podlaski odby-
ło się 13 stycznia w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury. 
Na początku Franciszek Przychodzki, przewodniczący ZR PZERiI podsumo-
wał roczną działalność organizacji. Następnie zebrani podzielili się opłat-
kiem i złożyli noworoczne życzenia. W spotkaniu uczestniczyli: burmistrz 
Zbigniew Kot, Krzysztof Adamowicz, wójt gminy Międzyrzec Podlaski  
i Andrzej Marciniuk, dyrektor MOK. Wszyscy skierowali wiele ciepłych pod 
adresem seniorów, życząc im zdrowia, pomyślności i wielu wspaniałych 
inicjatyw.

Lokalnie

Integracja na wielkiej szachownicy
W dwóch międzyrzeckich podstawówkach: nr 1 i nr 3 odbyły się uro
czystości z okazji Dni Babci i Dziadka pod hasłem Od juniora do se
niora – „Z szachami przez życie”. Współorganizatorem imprezy był 
Międzyszkolny Uczniowski Klub Szachowy „Gambit” w Międzyrzecu 
Podlaskim. 
W obydwu uroczystościach wzięło udział blisko 300 osób: dzieci, ich rodzi-
ców oraz dziadków. Organizatorzy przybliżyli juniorom czasy dzieciństwa 
babć i dziadków, gdy gry planszowe cieszyły się dużo większym powodze-
niem, szczególnie w długie zimowe wieczory.

W obu placówkach przygotowano ciekawe programy artystyczne. Ucznio-
wie przy pomocy dużych szachów plenerowych zaprezentowali także bajkę 
szachową pt. „Żelazna klatka Tamerlana”. Były życzenia, słodki poczęstu-
nek, a także wspólna gra. Wielkoformatowe gry planszowe pozwoliły na 
połączenie ruchu z wysiłkiem umysłowym przy grach logicznych. Spotka-
nia odbyło się dzięki dotacji, którą „Gambit” pozyskał z Fundacji Banku 
Zachodniego WBK im. Stefana Bryły na realizacje projektu, w ramach dru-
giej edycji konkursu „Tu mieszkam, Tu zmieniam”. Głównym założeniem 
projektu, jest zachęcenie juniorów i seniorów do wspólnego spędzania 
wolnego czasu przy szachownicach i innych grach planszowych, a także 
wymiana doświadczeń między pokoleniami.

Dzieci demonstrowały swoje także na zwykłych szachownicach turniejowych

Spotkanie opłatkowe zakończyło się poczęstunkiem

Gra w wielkoformatowe gry planszowe wymagała też wysiłku fizycznego, 
ponieważ kostki do gier najniższym graczom sięgały do pasa

Dzieci w podziękowaniu seniorom zaprezentowały swoje  
umiejętności aktorskie



Świąteczny koncert charytatywny
Blisko 200 osób wysłuchało świątecznego koncertu, który 21 grudnia ze-
szłego roku odbył się w Szkole Muzycznej I stopnia w Międzyrzecu Podla-
skim. Goście wysłuchali kolęd, pastorałek i innych utworów związanych  
ze świętami Bożego Narodzenia. Zaprezentowali się zarówno soliści, jak  
i zespoły w różnorodnych składach, instrumentaliści i wokaliści. Przy oka-
zji przeprowadzono zbiórkę charytatywną na rzecz absolwentki szkoły  
Kingi i jej rodziny. Po koncercie i życzeniach przekazanych wszystkim przez 
dyrektora szkoły Janusza Samociuka, zebrani podzielili się opłatkiem.  
Wydarzenie weszło na stałe do kalendarza imprez szkoły muzycznej.

Kolędował cały kościół 
IX Koncert Kolęd przyciągnął tłumy do kościoła pw. św. Mikołaja.  
27 grudnia ubiegłego roku zaśpiewała schola dziecięco – młodzieżowa 
parafii Świętego Mikołaja oraz soliści. Obok wszystkim znanych kolęd  
i pastorałek można było też usłyszeć popularne piosenki o tematyce 
świątecznej. Dodatkową atrakcją był również występ orkiestry działającej 
przy scholii. Nieco inna niż do tej pory formuła koncertu przyciągnęła pu-
bliczność, która wypełniła kościół po brzegi. Koncert przygotował Zdzi-
sław Frydrychowski, organista.

Świątecznie
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370 życzliwych serc
21 grudnia 2015 r. w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Kultu
ry odbyło się podsumowanie akcji „Zabierz bombkę, przynieś pacz
kę”, którą zorganizowało Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępcze
go „Jedno Serce” wspólnie z międzyrzeckimi parafiami. 
W tym roku dzięki życzliwości ludzi, paczki otrzymało 370 dzieci z miasta i gmi-
ny Międzyrzec Podlaski. Wcześniej, na choinkach w trzech parafiach zawisły 
bombki z opisem konkretnych potrzeb danego dziecka. Prezenty sprawiły dzie-
ciom mnóstwo radości. – Najwięcej, bo 200 bombek rozprowadziła parafia  

pw. św. Mikołaja, w parafii Chrystusa Króla darczyńcy przygotowali 160 paczek, 
zaś w parafii Piotra i Pawła – 40. Z całego serca dziękujemy darczyńcom  
za wsparcie. Ofiarność ludzi była niesamowita – podsumował akcję Jarosław 
Wojtasiński, prezes SRZ Jedno Serce. Goście obejrzeli przedstawienie pt. „Opo-
wieść Wigilijna” w wykonaniu podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej 
„Strefa Serca”, prowadzonej przez stowarzyszenie. Było wspólne kolędowanie, 
życzenia, poczęstunek, a także wizyta Mikołaja, który wszystkim dzieciom  
rozdał słodkie prezenty ufundowane przez firmę Gerard. Z kolei 26 podopiecz-
nych świetlicy otrzymało prezenty od darczyńców z całej Polski. Była to odpo-
wiedź na ich listy napisane do św. Mikołaja.

Podopieczni świetlicy zaśpiewali najpiękniejsze kolędy

Występy chórów i solistów podziwiały tłumy wiernych

Widzom bardzo podobała się „Opowieść wigilijna”

Uczniowie ze Szkoły Muzycznej urzekli publiczność  
swoimi umiejętnościami



14

Sport

Jakub Celiński rekordzistą Polski
Rewelacyjną formą na zakończenie roku popisał się międzyrzecki 
pływak Jakub Celiński. Podczas Ogólnopolskich Zawodów Pływac
kich o Puchar Konrada Czerniaka, pobił rekord Polski na dystansie 
50 m w stylu klasycznym. 
Zawody odbyły się 22 grudnia w Lublinie, w nowoczesnej Aqwa Lublin.  
Wystartowało w nich 493 zawodniczek i zawodników z 38 klubów z całej 
Polski. W klasyfikacji medalowej pływacy z Międzyrzeca zajęli 4 miejsce  
z dorobkiem medali: 3 złotych, 1 srebrnego i 1 brązowego. 
Jakub uzyskał świetny czas 0;31,14. To obecnie najlepszy wynik w Polsce 
wśród zawodników 13-letnich zawodników. Poprzedni rekord 0;31,33, 
ustanowiony przez Bartosza Nowaka, zawodnika Delfina Elbląg przez 9 lat 
nie został pobity. 
Kuba Celiński startował jeszcze na dystansie 50 m w stylu motylkowym,  
zajął 2 miejsce i uzyskał świetny wynik: 0;27,70 (drugi czas w Polsce wśród 
zawodników 13-letnich). Swoje dwa złote medale do kolekcji dołożył rów-
nież Jakub Jakimiak, który zwyciężył wśród 12-letnich młodzików na dystan-
sie 50 m st. motylkowym i 100 m st. dowolnym. Wśród dziewcząt najlepiej 
spisała się Aleksandra Węgrzyniak zajmując 3 miejsce na dystansie 50 m  
w st. klasycznym. Dużą atrakcją zawodów był pokazowy występ Konrada 

Czerniaka, wielokrotnego medalisty Mistrzostw Świata i Europy. Pokaz uskrzy-
dlił młodych pływaków, bo prawie na wszystkich dystansach podopieczni tre-
nera Wojciecha Lubańskiego pobili życiowe rekordy. W klasyfikacji na najlep-
szego zawodnika zawodów za sumę punktów za dwa starty wśród 13-latków 
zwyciężył Jakub Celiński, a wśród 12-latków Jakub Jakimiak.

Zwycięska passa  
drugoligowców trwa
 Siatkarze Marcina Śliwy od 5 grudnia nie schodzą z boiska w roli pokona-
nych. W ostatnich rozegranych spotkaniach okazali się lepsi po pięcioseto-
wych odsłonach z AZS UWM Olsztyn, Czołg AZS UW Warszawa oraz 3:1  
z BAS Białystok. Do zakończenia rudny zasadniczej pozostały dwa spotka-
nia z drużynami ze stolicy. Z MOS Wola Warszawa rozegramy na wyjeździe 
17 lutego, a w ostatniej kolejce 20 lutego o godz.18:00 w hali „trójki” po-
dejmować będziemy słynną z kibiców Legię. O tym, z kim przyjdzie zmie-
rzyć się siatkarzom Huraganu w play-off zadecydują dwa mecze.

Kuba (z lewej) z wielokrotnym medalistą Mistrzostw Świata i Europy

Siatkarze Huraganu w ataku

Udany debiut Juniorek 
Juniorki Uczniowskiego Klubu Sportowego Międzyrzecka Trójka zakończyły 
wojewódzkie rozgrywki piłki siatkowej na piątym miejscu. Jak na beniamin-
ka rozgrywek, wypadły całkiem dobrze. To dobry prognostyk na następny 
sezon ligowy. Międzyrzecką drużynę trenera Wojciecha Więckowskiego  
reprezentowały: Dominika Strep, Alicja Więckowska, Oliwia Szymona, Iza-
bella Czumer, Anita Celińska, Agata Malczewska, Iga Kryńska, Katarzyna 
Wasąg, Dominika Rynn, Aleksandra Chwedoruk – kapitan, Aleksandra 
Sawczuk i Weronika Dybczak.

Najlepsi w województwie lubelskim 
Siatkarze Marcina Śliwy (UKS Międzyrzecka Trójka LO Sikorski) kolejny raz zdobyli 
mistrzostwo województwa lubelskiego w piłce siatkowej w kategorii junior. Następ-
nym krokiem międzyrzeckich siatkarzy będzie ćwierćfinał mistrzostw Polski, który 
odbędzie się w Międzyrzecu Podlaskim w dniach 25-28 luty w hali popularnej  
„trójki”. Międzyrzecka ekipa zmierzy się z drużynami z województw: mazowieckie-
go, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego. Zapraszamy już 
dziś do kibicowania. UKS Międzyrzecka Trójka LO Sikorski występuje w składzie: Łu-
kasz Strep, Michał Kot, Dominik Grzyb, Jakub Skólimowski, Jakub Borowicz, Remi-
giusz Puszkarski, Marcin Kusznieruk, Michał Bogucki, Karol Bogucki, Bartosz Rosz-
kowski, Karol Zaniewicz-kapitan.

Podopieczni Marcina Śliwy zostali mistrzami województwa w siatkówce
Międzyrzeckie juniorki z trenerem Wojciechem Więckowskim
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Informujemy, że w grudniu rozpoczynamy tzw. okres zimowy, w czasie którego zbiórka popiołu na terenie całego miasta 
będzie prowadzona w drugi i czwarty czwartek miesiąca. W okresie zimowym odpady zielone i kuchenne odpady biodegra
dowalne nie będą odbierane w sposób selektywny, dlatego należy je wrzucać do odpadów zmieszanych.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI,  
NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY Z TERENU MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI  

– zabudowa jednorodzinna luty-CZERWIEC 2016 r.
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Luty 3 i 17 2 i 16 - 11 i 25

Marzec 2 i 16 1 i 15 - 10 i 24

Kwiecień 6 i 20 5 i 19 - 14 i 28

Maj 4 i 18 5 i 17 
(za 03.05.2016 r.)

12 i 27 
(za 26.05.2016 r.) 30

Czerwiec 1 i 15 7 i 21 9 i 23 -

II 
R

ej
on

Luty 10 i 24 9 i 23 - 11 i 25
Marzec 9 i 23 8 i 22 - 10 i 24
Kwiecień 13 i 27 12 i 26 - 14 i 28

Maj 11 i 25 10 i 24 12 i 27 
(za 26.05.2016 r.) 30

Czerwiec 8 i 22 14 i 28 9 i 23 -
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski przy  
ul. Pocztowej 8 (pok. nr 13) lub pod numerem telefonu 83 372-62-39.

LEGIONIŚCI Z MIĘDZYRZECA PODLASKIEGO
Przez Południowe Podlasie 100 lat temu przemaszerowały Legiony Polskie. Pierwsi żołnierze z orzełkiem na czapce od czasów  
K. Krysińskiego i ks. S. Brzóski (186365 r.), którzy przynieśli umęczonej ziemi podlaskiej nadzieję na rychłą wolność. Z Międzyrzeca 
Podla skiego pochodziło kilku wybitnych legionistów.

ŻYD Z MIĘDZYRZECA LEGIONISTĄ
Leon Bekerman urodził się 9 IX 1897 r. w Międzyrzecu Podl., jako syn  
Jakuba i Dwory z domu Bursztenbinder. Był uczeniem szkoły handlowej  
w rodzinnym mieście. Do Legionów Polskich wstąpił w październiku 
1916 r. Służył w 3 szwadronie 2 pułku ułanów. W Wojsku Polskim służył 
od 1918 r. do 1921 r. Był odznaczony Medalem Niepodległości i Meda-
lem za Wojnę 1918-1921.

WERBOWAŁ DO SŁUŻBY W LEGIONACH
Wincenty Frąckiewicz, urodził się 5 IV 1888 r. w Międzyrzecu Podlaskim 
jako syn Jana i Pauliny. Był żonaty (1914) z Marią z d. Jaxa-Bykowską.  
Na przełomie XIX i XX w. rodzice Wincentego wraz z dziećmi przenieśli się 

do Sosnowca. Już w latach poprzedzających wybuch I wojny światowej 
włączył się do społecznych akcji o charakterze oświatowym i niepodległo-
ściowym. W okresie 1914-1918 znalazł się w grupie głównych działaczy 
na terenie Dąbrowy Górniczej wspierających Legiony J. Piłsudskiego.  
Pracował w biurze werbunkowym. Na początku listopada 1918 r. wziął 
udział w rozbrojeniu wojsk niemieckich. 9 III 1919 r. został wybrany rad-
nym m. Czeladź z listy PPS, potem był burmistrzem Czeladzi. Po zamachu 
majowym w 1926 r. stał się przeciwnikiem Marszałka i zaprzestał  
wszelkiej działalności społeczno-politycznej. Zmarł po ciężkiej chorobie  
1 XI 1950 r. w Branicach k. Głubczyc.

Szczepan Kalinowski – Towarzystwo Przyjaciół Nauk
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Kochana Babciu, kochany Dziadku!
Burzą oklasków nagrodzono występy najmłodszych z okazji Dnia Babcia i Dziadka, które odbyły się 31 stycznia w sali widowiskowej  
Mie jskiego Ośrodka Kultury. Na widowni zasiedli nie tylko dziadkowie i babcie, ale także rodzice małych artystów. Na scenie wystąpiły gru
py: „Pozytywka”, „Sezamki”, zespół Break Dance i tancerze z Klubu Tańca Towarzyskiego „Iskra”. Wszyscy zaprezentowali się wspaniale.

Mali artyści dali z siebie wszystko Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników

Sala widowiskowa była pełna Zatańczyć można nawet z miotłą

Tak potrafią tylko „Sezamki” „Iskierki” w tańcu

Zwinne, lekkie i wysportowane Popisy zespołu Break Dance


