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Zaszczytne wyróżnienie  
dla miasta
Międzyrzec Podlaski otrzymał nominację do tytułu Lider Rozwoju 
Regionalnego 2016 w prestiżowym programie realizowanym 
przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcje: Biznes Plus 
w Gazecie Wyborczej i Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku  
Gazecie Prawnej. 

Tytuł trafi do miejsc, gdzie widać pozytywne zmiany w otoczeniu, dzięki 
realizacji wielu kluczowych 
projektów. Laureatami zostają 
firmy i miasta działające dla 
dobra lokalnej społeczności  
i skutecznie pozyskujące fun-
dusze unijne na inwestycje, re-
alizując je sprawnie i szybko.
Laureatów poznamy podczas 
IV Polskiego Kongresu Przed-
siębiorczości w Lublinie, który 
jest największym wydarzeniem 
biznesowym w kraju. Jego ob-
rady przewidziano na koniec 
października 2016 r.

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 KWIECIEŃ  2016

2.04 godz. 19:00 – „Cena sławy”; reż. Xavier Beauvois, komediodramat, FR 
3.04 godz. 17:00 – „Pinokio”; reż. Anna Justice, familijny/przygodowy, DE 
         godz. 19:00 – „Imagine”; reż. Andrzej Jakimowski, dramat, FR/PL/PT/GB

9.04 godz. 19:00 – „11 MINUT”; reż. Jerzy Skolimowski, thriller psychologiczny, 
                                                        IRL/PL
10.04 godz. 17:00 – „Czarnoksiężnik z Oz: Powrót Dorotki”; reż. Danny St.  
                                                        Pierre, Will Finn, fantasy, USA 
           godz. 19:00 – „Michael Kohlhaas”; reż. Arnaud des Pallieres, dramat histo - 
                                                        ryczny, FR/DE

16.04 godz. 19:00 – „Listy do M. 2”; reż. Maciej Dejczer, komedia, PL
17.04 godz. 17:00 – „Pan Patyk”; reż. Asleik Engmark, familijny, NOR
           godz. 19:00 – „Zabójcy bażantów”; reż. Mikkel Norgaard, thriller, DNK

23.04 godz. 19:00 – „Eskorta”; reż. Tommy Lee Jones, dramat/western, FR/USA
24.04 godz. 17:00 – „Mały Książę”; reż. Mark Osborne, przygodowy/fantasy, FR
           godz. 19:00 – „Wilk”; reż. Daniel Alfredson, obyczajowy, FIN/NOR/SWE

Cena biletu – 5 zł.

Rezerwacja telefoniczna: 501 927 943

Kolejny zasłużony  
dla Międzyrzeca
Janusz Sawczuk dołączył do grona Zasłużonych dla Miasta. To honorowe 
wyróżnienie otrzymał 1 marca podczas sesji rady miasta. 
Głosowanie w sprawie nadania tytułu odbyło się w trybie tajnym.  
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. – Nie mogę uwie-
rzyć, że otrzymałem to wyróżnienie. Dziękuję radnym, panu burmistrzowi 
i zarządowi chóru Wiarus. Patrząc na wyniki głosowania sądzę, że chyba 
zasłużyłem na ten tytuł – powiedział wzruszony międzyrzeczanin. 
Burmistrz Zbigniew Kot i przewodniczący rady miasta Robert Matejek 
wręczyli mu odznakę i tytuł zasłużonego, a obecni na sali przyjaciele  
z chóru Wiarus pogratulowali mu – co jeszcze na sesji się nie zdarzyło  
– śpiewem. 
Janusz Sawczuk to znany w mieście animator kultury. W latach 1961-
1992 uczył muzyki i plastyki w Szkole Podstawowej nr 1. To także wielo-
letni dyrygent Chóru Wiarus działający przy MOK. Przez 15 lat kierował 
także kapelą przygrywającą „Dzieciom Podlasia”. 

Januszowi Sawczukowi w tej ważnej chwili towarzyszyli najbliżsi

Pełnych nadziei i miłości  
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,

wiosennego nastroju, wzajemnej życzliwości
oraz

radosnych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół
Mieszkańcom Międzyrzeca Podlaskiego

życzą

Przewodniczący Rady Miasta

Międzyrzec Podlaski
Robert Matejek

Burmistrz Miasta
Międzyrzec Podlaski

Zbigniew Kot
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Mamy wrażliwą  
i dojrzałą młodzież
Finał I Międzyrzeckiego Konkursu Literackiego Mistrz Pióra 2016 
odbył się 15 marca w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry. Uczestnicy zaskoczyli jurorów kreatywnością i dojrzałością.

Do finału zakwalifikowało się 29 uczniów z międzyrzeckich szkół. Mieli oni za 
zadanie zredagować wypowiedź na jeden z podanych tematów, dostosowany 
do ich kategorii wiekowej. Należało zadbać nie tylko o właściwą kompozycję, 
interesującą i dynamiczną fabułę, ale też artystyczny język. Z założenia  
w konkursie biorą udział uczniowie wykazujący się dużą sprawnością języko-
wą, dlatego jurorzy zwracali uwagę na kreatywność w tworzeniu fikcyjnego 
świata, swobodny i naturalny sposób wyrażania myśli, zaskakujące ujęcie te-
matu oraz zgodność z narzuconą formą.  – W gronie laureatów i wyróżnio-
nych znaleźli się autorzy, którzy spełnili oczekiwania członków jury. Ich wypo-
wiedzi zaskakiwały dojrzałością, wzruszały wrażliwością i budziły uznanie 
komisji – podkreśla Urszula So-
bczak, polonistka z Zespołu Pla-
cówek Oświatowych nr 3.  
W kategorii szkoły podstawowe 
wygrała Julia Węgrzyniak, drugie 
miejsce otrzymał Piotr Pepa, zaś 
trzecie Joanna Kutczyńska. Juro-
rzy wyróżnili pracę Oliwii Ko-
chańskiej.  
Angelika Leszczuk to zwyciężczy-
ni w kategorii gimnazja. Drugie 
miejsce zdobyła Weronika Kru-
kowska, a trzecie Natalia Opono-
wicz. Wyróżnienia przyznano 
Natalii Mielnickiej i Klaudii So-
kólskiej.  Sprawności językowej młodym twórcom gratulował burmistrz  
Zbigniew Kot, który objął honorowy patronat nad konkursem.
Organizatorem konkursu był ZPO nr 3. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplo-
my, a zwycięzcy nagrody ufundowane przez burmistrza Zbigniewa Kota  
i Mirosława Kota, dyrektora ZPO nr 3.

Fragmenty nagrodzonych prac:

Do lasu wkroczył zły czarodziej ubrany w czarny, długi płaszcz z zasłaniają-
cym twarz kapturem. W sercach zwierząt zapanował niepokój i lęk. Rada le-
śna – lis, wilk i zając – zarządziła pilne spotkanie. Mieszkańcy tego wspania-
łego miejsca nie wiedzieli, co mają robić. W lesie czarodziej siał zagładę. 
Niszczył drzewa, a nawet domy zwierząt. Rada podjęła decyzję – będziemy 
walczyć! Zwołano najpotężniejsze zwierzęta z ostrymi szponami, strasznymi 
kłami i wielką siłą. Całą gromadą ruszyli w bój. (…)

Julia Węgrzyniak

Miałam problem. Dość duży problem. Zawsze potrafiłam wyjść z każdej 
opresji bez szwanku, niestety, teraz nie było tak łatwo. Dokładnie dwa lata 
temu czekałam, aż on wróci. Czasami traciłam już nadzieję, ale wszystkim, 
co trzymało mnie przy zdrowych zmysłach, była myśl, że on wciąż o mnie 
pamięta. Przecież musiał pamiętać, prawda? (...)

– Anno, posłuchaj mnie, mówi-
łem ci już, że nigdy go nie było, 
nigdy nie byłaś w ciąży. Musisz 
brać tylko te tabletki i wszystko 
wróci do normy! – Nie chciałam 
go słuchać, ale wzięłam je, a kie-
dy tylko wyszedł, wyplułam  
i schowałam za łóżkiem. Zawsze 
tak robiłam (...) Nie chciałam tu 
dłużej być, nikt mnie nie rozu-
miał. Nie byłam wariatką. Nie 
skończę tak, jak mama. Zdener-
wowana chwyciłam za telefon  
i wybrałam jego numer (...) 
„Wracaj – damy sobie radę!  

– wybrałam listę kontaktów, potem nacisnęłam Wyślij. Odpisał, więc to 
prawda. Jestem wariatką!

Angelika Leszczuk

Urzędnicy pomagają  
rozliczyć się z fiskusem

Do 29 kwietnia w godz. 8.00-15.00 w pokoju nr 25 (I piętro Urzędu 
Miasta) mieszkańcy miasta mogą korzystać z pomocy urzędników przy 

przesyłaniu zeznania podatkowe PIT-37 w formie elektronicznej do 
Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej (bez odliczeń lub ewentualną 
ulgą na dzieci). Do rozliczenia potrzebna jest kwota przychodu z zezna-
nia za rok 2014. Ponadto, w każdy wtorek miesiąca w godz. 9.00-14.00 
w pokoju nr 14 dyżuruje pracownik US w Białej Podlaskiej. Z jego po-
mocy można korzystać do 26 kwietnia.

Nabór dzieci do żłobka
Trwa rekrutacja do międzyrzeckiego żłobka na rok szkolny 2016/2017. 
Wnioski można składać do 29 kwietnia. Do placówki mogą być przyję-
te dzieci, które 1 września 2016 roku będą miały ukończone 20 tygo-
dni życia i są zameldowane na terenie Międzyrzeca Podlaskiego. Ma-
luchy, które już uczęszczają do placówki będą kontynuowały pobyt  

w kolejnym roku szkolnym na podstawie „Karty zgłoszenia dziecka do 
Żłobka – Kontynuacja”. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatry-
wane. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 16 maja. Żłobek Miejski jest 
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:45 do 17:00. Tele-
fon kontaktowy: 660 390 471. Druki wniosków, zgłoszeń, oświadczeń 
w wersji papierowej dostępne są w siedzibie Żłobka lub do pobrania  
w wersji elektronicznej na stronie: zlobekmiedzyrzec.e-bip.eu.

Laureaci tegorocznego konkursu literackiego



Wydarzenia

Historyczny wyczyn Kuby
Cztery złote medale i jeden srebrny zdobył uczeń ZPO nr 3 Jakub 
Celiński podczas Zimowych Mistrzostw Polski Juniorów 14-letnich 
w pływaniu. Zawody odbyły się w dniach 4-6 marca w Olsztynie.

W mistrzostwach wzięło udział 624 zawodniczek i zawodników ze 146 
klubów z całej Polski. 
Rewelacyjnie popłynął na nich Kuba Celiński zawodnik Huraganu trenu-
jący pod okiem Wojciecha Lubańskiego. W swoich pierwszych mistrzo-
stwach Polski błysnął świetną formą i w 5 startach zdobył 4 złote meda-
le i 1 srebrny. Na najwyższym stopniu podium stawał po wyścigach na 
dystansie 100 i 200 m stylem klasycznym, 50 m stylem motylkowym  
i 100 m stylem zmiennym. Srebro zdobył w wyścigu na dystansie 50 m 
st. klasycznym. 
Kuba Celiński został najlepszym multimedalistą mistrzostw, a między-
rzecki KS MOSiR Huragan w statystyce medalowej zajął 4 miejsce w Pol-
sce wśród 34 klubów zdobywających medale. 
Sukces Kuby jest największym w historii międzyrzeckiego pływania.  
Do tej pory zawodnicy Huraganu przywozili z mistrzostw Polski srebrne  
i brązowe medale. Kuba zdobył aż pięć w tym 4 złote. 
Gratulujemy zawodnikowi i trenerowi!

Wyniki Kuby, które uzyskał na Mistrzostwach Polski:
  50 m st. klas.  – 0;31,07
100 m st. klas.  – 1;06,97
200 m st. klas.  – 2;22,18
  50 m st. mot.  – 0;26,72
100 m st. zm.    – 0;59,78

Tego nie można przegapić

T.Love gwiazdą Dni Międzyrzeca

Mają na swoim koncie mnóstwo przebojów. Utwory „Warszawa”, „Sto-
krotka”, „I love you”, czy „Chłopaki nie płaczą” zna każdy. Niedługo usły-
szymy ich na żywo w Międzyrzecu Podlaskim. Zespół Muńka Staszczyka 
zagra w tym roku na festynie z okazji Dni Międzyrzeca. Impreza odbę-
dzie się 11 czerwca w parku Potockich. Dotychczas dni miasta obchodzo-
ne były w niedzielę, ale po licznych sygnałach mieszkańców Miejski Ośro-
dek Kultury zdecydował się przenieść festyn właśnie na sobotę.

Mamy własny bieg uliczny!
To już pewne. 31 lipca w Międzyrzecu Podlaskim odbędzie się pierwszy 
bieg uliczny Międzyrzecka Dycha. Niebawem ruszą zapisy. Jest więc spo-
ro czasu, aby solidnie się przygotować do startu lub w ogóle zacząć tre-
nować. Zatem biegajcie i zachęcajcie innych do udziału w biegu ulica-
mi Międzyrzeca Podlaskiego. Będzie to świetna okazja, by zaprezentować 
urocze zakątki miasta. Dla uczestników przyjezdnych oferujemy pole na-
miotowe za darmo. Bieg rozpocznie się i zakończy w parku Potockich, 
tam też będzie mnóstwo atrakcji: festyn i biegi dla najmłodszych. Zapi-
sy ruszą 11 kwietnia. Szczegóły znajdziecie na www.mosir.miedzyrzec.pl 
i www.bieganiemiedzyrzecpodlaski.blogspot.com. 
O imprezie będziemy informować także na stronie internetowej Urzędu 
Miasta (www.miedzyrzec.pl) i na Facebooku. Fani Biegu Międzyrzeckich 
Jeziorek nie muszą się martwić, bo nie zniknie on z mapy sportowych 
imprez, ale zmieni nieco formułę. Będzie nie lada gratką dla prawdzi-
wych twardzieli, ale o tym niebawem.
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Jakub z trenerem Wojciechem Lubańskim

Fot. Andrzej Tyszko

Pozbywamy się azbestu
Do końca marca w międzyrzeckim Urzędzie Miasta przyjmowane są 
wnioski na dofinansowanie kosztów usunięcia azbestu. Pomoc obej-
muje demontaż, transport i unieszkodliwienie lub w przypadku eterni-
tu już zdemontowanego – pakowanie, transport i unieszkodliwienie od-
padów. O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające prawo 
do dysponowania obiektem, które zgłoszą chęć wymiany dachu w Sta-
rostwie Powiatowym. Demontażu nie wolno wykonywać we własnym 
zakresie, dlatego konieczne jest oświadczenie wykonawcy. Szczegółowe 
informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
(pok. nr 13) lub pod nr tel. 83 372-62-39.
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Brawo Kuba, prosimy o więcej
Burmistrz Zbigniew Kot osobiście pogratulował sukcesów Jakubowi  
Celińskiemu. Chłopak reprezentował międzyrzecki klub podczas Zimo-
wych Mistrzostw Polski Juniorów 14-letnich w pływaniu, skąd przywiózł 
pięć medali, w tym aż cztery złote!
W spotkaniu z burmistrzem Kubie towarzyszyli m.in. rodzice Olga i Piotr, 
trener Wojciech Lubański i Stanisław Żmijan, prezes KS MOSiR Huragan. 
W podziękowaniu za wybitne osiągnięcia, ciężką pracę na treningach 
młody pływak otrzymał okolicznościowy grawerton, bluzę z logo klubu, 
który reprezentuje i okulary do pływania. Gospodarz miasta podziękował 
także rodzicom za wsparcie pasji syna, a trenerowi za świetne przygoto-
wanie zawodnika.

Stawiamy na wszechstronny 
rozwój dzieci
Odziały dwujęzyczne, klasy informatyczne, czy oddziały integracyjne  
w przedszkolu, to tylko niektóre propozycje zmian w międzyrzeckiej oświa-
cie. Dyrektorzy szkół stawiają na edukację, która wspiera uczniów w ich  
indywidualnym rozwoju i wyposaża w umiejętności potrzebne do swobod-
nego funkcjonowania w świecie. Zmiany są odpowiedzią na sygnalizowane 
przez środowisko oświatowe potrzeby. Zakończone zostały działania związa-
ne z przekształceniem Gimnazjum Sportowego nr 3 w Gimnazjum z Oddzia-
łami Integracyjnymi i Sportowymi. Dyrekcja zabiega o to, by w Samorządo-
wym Przedszkolu nr 3 powstały oddziały integracyjne. Priorytetem jest też 
utworzenie w Gimnazjum nr 2 oddziałów dwujęzycznych, a także klasy z roz-
szerzonym programem informatyki w Gimnazjum nr 3. To nie wszystko. 
Mamy też specjalną ofertę dla sześcioletnich uczniów klas pierwszych. Dzie-
ci od września będą mogły korzystać z bezpłatnych dodatkowych zajęć.  
W planach jest nauka pływania, zajęcia: teatralne, szachowe czy taneczne. 
Ciekawe i najistotniejsze przedsięwzięcia edukacyjne obejmowane są Patro-
natem Burmistrza Miasta. Należą do nich między innymi: konkurs historycz-
ny pn. „Szlakiem Legionów po Podlasiu”, konkurs literacki „Mistrz Pióra” czy 
Liga przedmiotów. Nauczyciele opracowują systemowe projekty edukacyjne 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, które umożliwiają realiza-
cję dodatkowych zajęć i wyposażanie pracowni. Wszystkie międzyrzeckie 
szkoły przystąpiły do Narodowego Programu Ro zwoju Czytelnictwa, dzięki 
któremu możemy pozyskać pieniądze na zakup ciekawych pozycji książko-
wych. W budżetach szkół zaplanowano środki finansowe na zakup pomocy 
dydaktycznych, doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz na zastępstwa za 
nieobecnych nauczycieli.

Burmistrz pogratulował świetnemu pływakowi i jego rodzicom

Władze miasta i międzyrzeckich placówek oświatowych stawiają  
na wszechstronny rozwój dzieci

Nowa siedziba nadleśnictwa
Nadleśnictwo Międzyrzec kupi działkę u zbiegu ulic Leśnej i Balladyny i wybu-
duje tam nową siedzibę. 1 marca radni wyrazili zgodę na sprzedaż gruntu w dro-
dze bezprzetargowej. Działka (ponad 0,43 ha) położona jest na terenie wcho-
dzącym w skład Międzyrzeckiej Strefy Nowoczesnych Usług i Produkcji. Zgodnie 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego mogą powstać tam 
obiekty usług publicznych. W lutym, burmistrz Zbigniew Kot podpisał porozu-
mienie z Leszkiem Michalcem, nadleśniczym Nadleśnictwa Międzyrzec, w któ-
rym ustalono szczegóły transakcji. Miasto sprzeda nieruchomość za 147 tys. na 
rzecz Lasów Państwowych z przeznaczeniem pod budowę nowej siedziby nadle-
śnictwa. W zamian za atrakcyjną cenę inwestor musi wybudować obiekt w ciągu 
trzech lat, wyłożyć blisko milion złotych i stworzyć co najmniej jeden dodatkowy 
etat. W nowej siedzibie nadleśnictwa, poza statutową działalnością, będzie pro-
wadzona innowacyjna edukacja przyrodnicza i ekologiczna.

Wnioski na 500 plus
Od 1 kwietnia rodzice wychowujący dzieci w wieku do 18 roku życia mogą 
ubiegać się o przyznanie zasiłków w ramach programu Rodzina 500 plus. 
W Międzyrzecu Podlaskim wnioski można składać nie tylko w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Piłsudskiego 6, ale i w specjalnym 
punkcie w Urzędzie Miasta (I piętro przy Wydziale Edukacji, Kultury i Spor-
tu) przy ul. Pocztowej 8. 
Jest również możliwość złożenia wniosku przez internet, za pośrednictwem 
systemów elektronicznych, w formie e-wniosku poprzez portal empatia.
mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej. Druki można po-
brać w siedzibie MOPS lub ze strony internetowej urzędu (www.miedzy-
rzec.pl). Więcej informacji pod nr tel. 83 371 78 03.
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Uroczystości

Jubileusz  
w specjalnym ośrodku
To było wyjątkowe święto wszystkich pracowników i podopiecznych 
placówki. 12 lutego obchodzili 10-lecie powstania Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzyrzecu Podlaskim. 

Uroczystość rozpoczęła swoim występem Karolina Szaniawska, która za-
śpiewała piosenkę pt. „Księżyc i czarodziej”. Nauczyciele wraz z uczniami 
koła teatralnego Iskierka wystawili sztukę pt. „Ogrodnik i drzewa”. Potem 
przyszedł czas na przemówienia, gratulacje i wspomnienia. Leszek Stęślik, 
dyrektor ośrodka z dumą mówił o osiągnięciach placówki, opowiadał o jej 
dynamicznym rozwoju. Dziękował też kadrze i przyjaciołom ośrodka, a 
tym najbardziej zasłużonym wręczył statuetki – ceramiczne anioły. Bur-
mistrz Zbigniew Kot, wspominał jak doszło do powstania ośro dka. Przed 
laty jako ówczesny wiceburmistrz zabiegał o to, wspólnie z ra dnymi. Z oka-

zji jubileuszu przekazał dyrektorowi Stęślikowi reprodukcję obrazu Jacka 
Malczewskiego oraz słodycze dla wychowanków placówki. Z okazji  
10-lecia ukazało się specjalne wydanie gazetki „Zrozumieć ich świat”. 
Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem. Wszyscy goście otrzymali anioł-
ki wykonane przez uczniów SOSW.
Ośrodek rozpoczął działalność w lutym 2006 roku, wówczas liczył tylko 
10 wychowanków. Dziś placówka skupia 88 podopiecznych o różnych 
stopniach niepełnosprawności i dysfunkcjach (a łącznie z wczesnym wspo-
maganiem rozwoju – 135). Rokrocznie wzrastała liczba pedagogów,  
z 9 w pierwszych latach do 47 aktualnie. 
Wychowankami ośrodka są dzieci od 3 roku życia do ukończenia edukacji, 
ale nie dłużej niż do 25 roku życia. W październiku 2006 roku w placów-
ce powstał zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w skład ze-
społu wchodzi: pedagog, psycholog, logopeda i rehabilitant. Zajęcia pro-
wadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. W ośrodku 
funkcjonuje również przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, inte rnat 
i Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

Burmistrz Kot z okazji jubileuszu przekazał dyrektorowi placówki 
reprodukcję obrazu Jacka Malczewskiego

Anioły otrzymały także byłe dyrektorki ośrodka Halina Sadowiec  
i Justyna Wyszyńska-Karłowska

Występ Karoliny Szaniawskiej

Krystyna Kornacka jako radna zabiegała o powstanie ośrodka  
w Międzyrzecu, ją również uhonorowano statuetką

Iskierki w symbolicznym przestawieniu
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Męskie granie  
na Dzień Kobiet

Koncerty w Szkole Muzycznej cieszą się ogromnym powodzeniem.  

10 marca uczniowie i nauczyciele przygotowali niespodziankę z okazji 

Dnia Kobiet. Tym razem występowali tylko mężczyźni wykonując zróżni-

cowany repertuar: solowy i zespołowy, instrumentalny i wokalno-instru-

mentalny. Przeważała muzyka rozrywkowa. Gromkimi brawami nagro-

dzono gości „prosto z Meksyku”, którzy wykonali piosenkę z filmu 

„Desperado”. Żadna z pań nie wyszła z pustymi rękami, każda otrzyma-

ła symboliczny kwiat.

Potrzebne pamiątki z miasta
Stowarzyszenie Miłośników Historii Międzyrzeca poszukuje pamiątek, 
zdjęć i dokumentów dotyczących historii miasta. – Zbliżające się Świato-
we Dni Młodzieży mobilizują nas do pokazania  nie tylko teraźniejszości, 
ale i przeszłości. Dlatego zachęcamy do przeglądania starych rodzinnych 
albumów ze zdjęciami, przeszukania strychów. Mogą tam znajdować się 
rzeczy związane z historią Międzyrzeca – zachęca Mirosław Maraszek, pre-
zes SMHM. 
Osoby, które nie chcą się rozstać ze swoimi pamiątkami mogą zeskanować 
je w Zakładzie Fotograficznym Marka Okrasy przy ul. Staromiejskiej. 
Szczegóły pod nr tel. 788 512 541.

Nie dają się próchnicy
Samorządowe Przedszkole nr 2 wzięło udział w ogólnopolskim programie 
„Dzieciństwo bez próchnicy”, który polega na edukacji i profilaktyce  
w kierunku zdrowia jamy ustnej. Kampania skierowana jest nie tylko do 
maluchów, ale ich rodziców i opiekunów. Wzięli oni udział w spotkaniu  
i prelekcji multimedialnej, podczas której przybliżony im został problem 
próchnicy u małych dzieci. W każdej grupie odbyły się spotkania ze sto-
matologiem, który wytłumaczył przedszkolakom, czym jest próchnica i jak 
można jej zapobiec. Każde dziecko otrzymało broszurkę z ilustracjami oraz 
pastę i szczotkę w etui. Przedszkole uczestniczy także w programie eduka-
cyjnym „Mamo, tato wolę wodę”. Jego celem jest podkreślenie roli wody  
w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidło-
wych nawyków żywieniowych u dzieci.

Nowa wystawa w Galerii „ES”
19 marca w międzyrzeckiej galerii odbył się wernisaż wystawy malarstwa 
Renaty Owczaruk. Artystka zaprezentowała podczas niej obrazy będące za-
pisem wrażeń otaczającej rzeczywistości. 
Renata Owczaruk urodziła się w Białej Podlaskiej. Jest absolwentką Pań-
stwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie i Wydzia-
łu artystycznego UMCS w Lublinie. Uzyskała dyplom z grafiki artystycznej 
i ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczania przedmiotu „Sztu-
ka”. Mieszka w Piszczacu, tam też pracuje jako nauczycielka plastyki i mu-
zyki. Zajmuje się malarstwem olejnym, pastelowym oraz grafiką. Brała 
udział w wielu plenerach, jest też laureatką nagród i wyróżnień w konkur-
sach twórczości plastycznej twórców profesjonalnych.

Kultura

Meksykańskie klimaty rozruszały publiczność

Przedszkolaki z „dwójki” wiedzą, co robić by mieć zdrowe zęby

Wystawę artystki można oglądać do 30 kwietnia

Takich perełek w zasobach stowarzyszenia jest wiele, ale jego członkowie 
liczą na kolejne. Na zdjęciu kościół św. Mikołaja w latach 1916-1918
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Zwyciężyła pszczółka Maja
2 marca w Samorządowym Przedszkolu nr 4 odbyło się podsumowanie 
konkursu plastycznego pt. „Mój ulubiony bohater bajkowy”. I miejsce  
w konkursie zdobyła Maja Rocka z Samorządowego Przedszkola nr 3, któ-
rej ulubioną postacią z bajki jest… Pszczółka Maja. Drugie miejsce zajęła 
Natalia Wieliczko z SP nr 4, zaś trzecie miejsce przypadło Natalii Lipnickiej 
z SP nr 2. Organizatorzy konkursu, a zarazem gospodarze uroczystości 
przygotowali niespodziankę. Wychowankowie z gr III zaprezentowali kole-
gom bajkę pt. „W krainie Czerwonego Kapturka”, natomiast dzieci z grupy 
IV przedstawienie pt. „Złota Rybka”.

Ferie z biblioteką
Choć na dworze zabrakło śniegu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mię-
dzyrzecu Podlaskim w czasie ferii było bardzo zimowo. Panie bibliotekar-
ki zadbały o atrakcje dla najmłodszych. Było wspólne czytanie, wykonywa-
nie zimowych prac plastycznych. Czas miło płynął przy grach planszowych 
i klockach. 

Największą frajdą były eksperymenty
W czasie ferii zimowych Świetlica Środowiskowa „Strefa Serca” była bar-
dzo aktywna. Tematem wiodącym zajęć były kontynenty świata. Dzieci 
poznawały je podczas zabawy, zajęć plastycznych i prezentacji multime-
dialnych, a także z tematycznych czytanek. Najwięcej entuzjazmu wywoła-
ły domowe eksperymenty. Przeprowadzane w bezpieczny i ciekawy sposób 
zachęciły wychowanków do pogłębiania wiedzy, a przede wszystkim sta-
nowiły wspaniałą zabawę i pracę w grupie. Uczestnicy zajęć regularnie 
chodzili na basen, lodowisko oraz na spacery do parku.

Ferie pełne wrażeń
Pod Honorowym Patronatem Burmistrza

Już po raz drugi w Międzyrzecu Podlaskim odbyły się półkolonie spor-
towe dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Atrakcje, tym razem w zimo-
wej odsłonie przygotowała firma M3 Paulina i Adrian Kubik. 
Uczestnicy aktywnie wykorzystali chwile wolne od szkoły. Dzieciaki pły-

wały, jeździły na łyżwach, brały udział w zabawach zręcznościowych, za-
jęciach plastycznych, kulinarnych uczestniczyły w zabawach integracyj-
nych. Zwiedzały też ciekawe miejsca. Nad dziećmi czuwała doświa dczona 
kadra pedagogiczna i instruktorska. Zajęcia miały na celu zachęcić je 
do rozwijania i poszukiwania własnych zainteresowań poprzez aktywne 
uczestnictwo w różnorodnych formach zabawy. Obie grupy wykazały 
się niezwykłą kreatywnością. 
Organizatorzy już dziś zapraszają dzieci na półkolonie w wakacje. 

Zwycięska Pszczółka Maja „Małym chemikom” podczas ferii dopisywał dobry humor

Dzieciaki wróciły do szkół i przedszkoli wypoczęte i bogatsze  
o nowe umiejętności 

Podczas wspólnie spędzonych chwil zawiązały się też nowe przyjaźnie

Dzieci spędzały czas w cichym zakątku biblioteki
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Spotkanie w sprawie odnawialnych źródeł energii
7 kwietnia (czwartek) o godz. 16 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury (ul. Warszawska 37) odbędzie się spotkanie w sprawie montażu 
odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych, solarów, kotłów na biomasę, pomp ciepła). Podczas spotkania zostaną omówione sprawy  
finansowe związane z realizacją projektu. Mieszkańcy budynków jednorodzinnych będą mogli podpisać umowę na dofinansowanie montażu insta-
lacji odnawialnych źródeł energii. Obędzie się też losowanie uczestników projektu, którzy zakwalifikowali się na listę rezerwową.

W nowej siedzibie załatwianie spraw jest o wiele przyjemniejsze

Artyście towarzyszyli bialscy muzycy

Nowa siedziba ZUS
Punkt Informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Między-
rzecu Podlaskim ma nową siedzibę. Od 21 marca czynny jest przez 
pięć, a nie jak dotąd przez trzy dni w tygodniu.

To zasługa władz Międzyrzeca Podlaskiego, które zabiegały o udogodnie-
nia dla mieszkańców. Nowy punkt mieści się przy ul. Warszawskiej 37. 
Wejście do instytucji znajduje się w budynku Urzędu Miasta (od strony bi-
blioteki). Z pomieszczeń wcześniej korzystał Miejski Ośrodek Kultury. Prze-

stronny, nowy punkt jest dostosowany do osób niepełnosprawnych. Do-
tychczas obsługa w punkcie ZUS odbywała się od wtorku do czwartku, 
teraz interesanci z pomocy pracownika ZUS mogą korzystać od ponie-
działku do piątku w godz. 8-15. 21 marca w nowej siedzibie zostało ob-
służonych kilkadziesiąt osób. 
W punkcie można składać dokumenty i uzyskać porady w indywidualnych 
sprawach emerytalnych i ubezpieczeniowych. Na miejscu i od ręki można 
też otrzymać różne zaświadczenia, np. o wysokości emerytury, wysokości 
składek odprowadzanych przez pracodawcę lub zaświadczenie o niezale-
ganiu ze składkami.

Międzyrzeckie  
spotkania jazzowe
Niezwykły wokalista Jorgos Skolias wystąpił na międzyrzeckiej 
scenie 20 marca. Artyście towarzyszyli bialscy muzycy: Piotr 
Świerzbiński (gitara), Jarek Michaluk (gitara basowa) i Radek Żyła 
(perkusja).
Publiczność usłyszała jazzowe standardy, między innymi „My Funny  
Valentine”, „Summertime”. W utwór „Georgia On My Mind” artysta 

wplótł nawet Międzyrzec Podlaski, czym zdobył sympatię publiczności. 

Skolias jest muzykiem poszukującym nie tylko indywidualnej formuły na 

zastosowanie głosu ludzkiego w muzyce, ale również inspiracji w blu-

esie, jazzie, rocku oraz w muzyce etnicznej. Studiuje starodawne techni-

ki wokalne. Jako jeden z niewielu na świecie wokalistów opanował tech-

nikę śpiewania harmonicznego, czyli równoległego prowadzenia trzech 

głosów, nazywanego także gardłowym. Sponsorem koncertu była firma 

dr Gerard.

Wolne pomieszczenie czeka na drugiego pracownika, bo docelowo  
w punkcie mają pracować dwie osoby
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Spring Rolls – zdobywcy I miejsca

Żeńska grupa  The Riddle z Krakowa odebrała nagrodę za II miejsce

Droga krzyżowa

Gwiazda wieczoru – Merkfolk

Michał Wojciechowski jako Jakub de Molay

Hard Gock z Kobylan zajął III miejsce

Spring Rolls wygrał
Dużą dawkę dobrej muzyki zaserwowali widzom uczestnicy tego-
rocznego przeglądu kapel rockowych ROCK w MOK. Scena drżała 
od mocnych brzmień. Uczestnicy dali z siebie wszystko. 

Impreza odbyła się w sobotę 19 marca w sali widowiskowej Miejskiego 
Ośrodka Kultury. Po przesłuchaniu 17 nagrań demo jurorzy zakwalifiko-

wali do przeglądu 6 kapel. Ostatecznie w konkursie wzięły udział cztery. 
Zgodnie z przyjętą przed laty formułą, to uczestnicy wybrali zwycięzców 
spośród siebie. Pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 1000 zł otrzymał 
zespół Spring Rolls z Kraśnika, drugą lokatę i 600 zł zdobyła formacja  
The Riddle z Krakowa, na trzecim miejscu uplasowała się kapela Hard 
Gock z Kobylan wygrywając 400 zł. Nagrodę pocieszenia – 300 zł dostał 
zespół Folya z Kielc. Gwiazdą wieczoru był koncert międzyrzecko- 
lubelskiego zespołu Merkfolk.

Requiem dla Jakuba de Molay
19 marca w kościele pw. św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim odbyła się 
wyjątkowa uroczystość. Rozpoczęła ją msza żałobna, a potem wystawiono 
spektakl „Memento Finis – Requiem dla Jakuba de Molay”. Zwieńczeniem 
była droga krzyżowa. Po raz kolejny Zakon Rycerski Ziemi Międzyrzeckiej 
upamiętnił rocznicę śmierci Wielkiego Mistrza Zakonu, który 18 marca 
1314 w Paryżu został spalony na stosie. Do Międzyrzeca przyjechało po-

nad stu odtwórców z różnych zakątków Polski. W rolę Jakuba de Molay 
wcielił się Michał Wojciechowski, który wspaniałą grą przekazał ostatnie 
dni życia Wielkiego Mistrza Zakonu Templariuszy. W inscenizacji wykorzy-
stano m.in. fragmenty „Mszy Wędrującego” Edwarda Stachury. Doskonałą 
oprawę muzyczną zapewnił Projekt Muzyczno Liturgiczny „Wschód-Zachód”. 
Z kolei misterium Męki Pańskiej wprowadziło zebranych w klimat Wielkie-
go Tygodnia. Uroczystość zorganizowali Templariusze z Międzyrzeca pod 
wodzą Tomasza Sajko.
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Fotogaleria Samorządowca
Kompozycje wielkanocne w obiektywie uczestniczek warsztatów fotograficznych prowadzonych przez Anetę Pliszkę, instruktora w Miejskim Ośrodku Kultury.

Poznaj strażnika  
ze swojego rejonu
Strażnicy miejscy w Międzyrzecu Podlaskim pracują na dwie zmiany. Czas 
pracy strażników miejskich został określony potrzebami lokalnej społeczno-
ści, tj. w godz. 7:30-15:30 oraz w godz. 10:00-18:00, a także jak w innych 

godzinach w zależności od aktualnych potrzeb. Głównym zadaniem straży 
miejskiej jest ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych oraz 
ujawnianie i reagowanie na wszelkiego rodzaju wykroczenia, zwłaszcza po-
rządkowe oraz egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa mi ejscowego. 
Mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego mogą zgłaszać swoje sprawy konkret-
nemu strażnikowi pod numerami tel.: 882 778 815 – alarmowy lub  
83 372 62 38. Można też pisać na adres: straz@miedzyrzec.pl

insp. Paweł Kazimierczak 

teren miedzy ulicami Partyzantów-
Zahajkowską, a ulicami Lubelską-
Radzyńską-Jelnicką

insp. Jakub Semeniuk

teren między ulicą Warszawską  
a ulicą Brzeską

mł. insp. Marek Nowik 

teren położony miedzy ulicami Lu-
belską-Radzyńską-Jelnicką, a ulicą 
Warszawską

mł. insp. Radosław Ostapowicz 

teren położony między ulicą Brze-
ską a ulicami Partyzantów-Zaha-
jko wską

Foto: Henryka Domańska

Foto: Mirosława Sidorczuk

Foto: Maria Kuczborska

Foto: Janina Trzpil

Miasto podzielone jest na strefy odpowiedzialności służbowej. Każdy ze strażników odpowiada za swój rejon.

Lokalnie
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Sport

25-lecie sekcji taekwondo
Międzyrzecka sekcja taekwondo olimpijskiego obchodziła okrągły 
jubileusz. 13 lutego odbyła się uroczystość, na której zjawili się byli 
i obecni pasjonaci sztuki walki. Były gratulacje, wspomnienia i wal-
ki pokazowe. 
Trener Zbigniew Bonecki podsumował działalność sekcji. W spotkaniu 
uczestniczył także burmistrz Zbigniew Kot, który gratulował trenerom:  
Z. Boneckiemu i Gabrielowi Siliwoniukowi, a także Artur Chmielarz, prezes 
Zarządu Polskiego Związku TO. – Pierwsze zajęcia odbyły się w listopadzie 
1990 roku w Szkole Podstawowej nr 2. Przyszło na nie ponad siedemdzie-
siąt osób i przez kilka miesięcy taki stan się utrzymywał. Potem grupa 
stopniowo się wykruszała. Zostali jednak ci, którzy poważnie podchodzili 
do treningów. W tym czasie nie mieliśmy stałego miejsca ćwiczeń i sprzę-
tu ochronnego. Trenowaliśmy w różnych miejscach, między innymi w przy-
stosowanych pomieszczeniach na basenie, a od 8 lat mamy salę wyposa-
żoną w matę i ze sprzętem sportowym – wspomina Bonecki. 
Od roku 1993 do dzisiaj zawodnicy z Międzyrzeca wzięli udział w setkach 
turniejów, konsultacjach szkoleniowych w kraju i zagranicą, między inny-
mi we Francji, Niemczech, Chorwacji, Finlandii, Danii, Ukrainie, Turcji, 
Grecji, Słowacji, Austrii, Szwecji, Korei Południowej. W 1994 roku w Mię-
dzyrzecu odbyły się pierwsze zawody – Otwarte Mistrzostwa Woj. Lubel-
skiego. W roku 2001 Międzyrzec był gospodarzem Młodzieżowych Mi-
strzostw Polski. 

Zawodnicy i ich sukcesy 
W ciągu 25 lat przez sekcję przewinęło się około 1000 osób. Dziś liczy ona 
około 100 zawodników. Niektórzy ćwiczyli dla sprawności i zdrowia, a inni 
poświęcali się dla sportu. W 1994 roku Mirosław Szkołut został Mistrzem 
Polski Juniorów w wadze 64 kg,rok później Piotr Sakowicz powtórzył jego 
sukces w Mistrzostwach Polski Juniorów w wadze 70 kg. 

W kolejnych latach najbardziej wyróżniającymi się zawodnikami byli:  
Dariusz Paluszkiewicz – wielokrotny medalista Mistrzostw Polski we 
wszystkich kategoriach wiekowych, członek kadry olimpijskiej, Karol  
Siliwoniuk, wielokrotny medalista MP (dziś jest trenerem reprezentacji Pol-
ski w futbolu amerykańskim), Piotr Siliwoniuk, wielokrotny medalista MP  
we wszystkich kategoriach wiekowych, Wiktor Waszczuk, medalista MP  
Juniorów, dzisiaj trener Muay Thay. 
Gabriel Siliwoniuk, jest wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski, repre-
zentantem kraju w Mistrzostwach Świata Juniorów w Grecji i Mistrzo-
stwach Europy. W Korei Południowej uczył się taekwondo od najlepszych. 
Dziś jego zawodnicy osiągają bardzo dobre wyniki. 
Na uwagę zasługują osiągnięcia także: Konrada Wiśniewskiego, Edyty Sza-
baciuk, Janka Jakubowicza, Dominiki Gajdzickiej, Urszuli Siliwoniuk, Kon-
rada Tymoszuka, Dawida Siliwoniuka, Krystyny Borysiak, Adriana Kota, 
Doroty Klembowskiej, Artura Mikołajczuka i Arka Daniluka. Wato też 
wspomnieć o sukcesach Roberta Wojciechowicza, Mateusza Żechowskie-
go, Bartka Tymoszuka, Darka Nestorowicza, Kuby Adamczyka czy Dawida 
Rozenkiewicza.

Zakochani w siatkówce  
i nie tylko
W tegorocznym Walentynkowym Turnieju Piłki Siatkowej wzięły udzia dwie 
drużyny żeńskie oraz dwie męskie. Gospodarze – UKS Międzyrzecka Trójka LO  
Sikorski wygrali turniej. Drugie miejsce zajęły Juniorki Międzyrzeckiej Trójki po wy-
granej nad drużyną seniorek MKS Victoria Parczew. Na trzecim miejscu uplasowa-
ła się ekipa Zawodowych.pl zaś na czwartym drużyna z Parczewa. Najlepsi 
zawodnicy meczu: Karol Bogucki (Juniorzy), Weronika Dybczak (Juniorki), Artur 
Duda (Zawodowi.pl),Iga Kryńska (Juniorki) otrzymali słodkie upominki ufundowa-
ne przez Dr Gerarda. Zwycięzcy otrzymali puchary ufundowane przez: Tadeusza 

Łazowskiego, starostę bialskiego, Zbigniewa Kota, burmistrza Międzyrzeca i rad-
nego Konrada Karwowskiego. Upominki wraz z gadżetami ufundowała firma  
Dr Gerard. Najlepszy zawodnik turnieju – Marcin Kusznieruk otrzymał Puchar  
Prezesa UKS Międzyrzecka Trójka Wojciecha Więckowskiego.

Spotkanie po latach. Niektórzy zawodnicy przejechali kawał drogi,  
aby spotkać się ze swoim dawnym trenerem

Uczestnicy tegorocznego turnieju walentynkowego

Awansowali do półfinału  
mistrzostw Polski
Wychowankowie trenera Zbigniewa Bernata nie przegrali żadnego spotka-
nia w rozgrywkach Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Lublinie, co 
więcej stracili zaledwie sześć setów rozgrywając czternaście spotkań ligo-
wych. W miniony weekend w Ćwierćfinale Mistrzostw Polski rozgrywanym  
w Białymstoku, międzyrzeccy siatkarze sprawili mega niespodziankę odpra-
wiając faworytów Tempo 25 Olsztyn oraz drużynę gospodarzy BAS Biały-

stok. Początek turnieju nie zapowiadał się tak kolorowo. Umiejętności na-
szych siatkarzy sprawdziła stołeczna ekipa MKS MDK, która nie tak dawno 
walczyła w Międzyrzecu z juniorami. Mecz zakończył się wygraną 3:0 dla 
Warszawy. W kolejnym starciu Trojka 3:0 odprawiła Gim-Net Mońki, uzysku-
jąc awans do najlepszej czwórki, gdzie w meczach finałowych sprawiła tre-
nerowi Bernatowi wiele radości. Najpierw 3:0 pokonując faworytów Tempo 
25 Olsztyn, by następnie pokonać gospodarzy 3:2. Wygrane sprawiły,  
że nasz zespół obok MKS MDK Warszawa wystąpi na początku kwietnia  
w Turnieju Półfinałowym.
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Angielski mają w małym palcu
22 marca w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 podczas uroczyste-
go apelu wielkanocnego obyło się podsumowanie I Międzyszkolne-
go Konkursu Języka Angielskiego.
Do finału konkursu językowego zakwalifikowało się 18 uczniów z między-

rzeckich szkół. Pierwsze miejsce zdobył Konrad Gruszczyński z Zespołu  
Placówek Oświatowych nr 1, dwa drugie miejsca przyznano Miłoszowi  
Leśniakowi (ZPO nr 3) i Filipowi Kaszlikowskiemu (ZPO nr 2). Trzecie miej-
sce otrzymała Daria Sierhej (ZPO nr 3). Nagrody wręczała dyrektor Iwona 
Orkisiewicz wraz z burmistrzem Zbigniewem Kotem. Podczas spotkania 
podsumowano też inne konkursy organizowane w szkole.

Krasz-Mistrzowie  
matematyki
Drużyna gimnazjalistów z Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Między-
rzecu Podlaskim zdobyła trzecie miejsce w konkursie matematycznym  
organizowanym przez LO im. J.I Kraszewskiego w Białej Podlaskiej.
Finał odbył się 14 marca. Wzięło w nim udział 14 trzyosobowych dru-
żyn. Ekipa z jedynki: Karolina Borkowska, Rafał Stepulak oraz Bartosz 
Sierpień zajęła trzeci miejsce. W dowód uznania każdy z nich otrzymał 
dyplom oraz przenośną ładowarkę. Gimnazjalistów do konkursu przy-
gotowała Zofia Ostapowicz, nauczycielka matematyki.

Dzięki zdolnościom matematycznym uczniowie z jedynki  
zdobyli trzecie miejsce

Misterium wielkanocne wykonaniu uczniów jedynki wprowadziło 
wszystkich w świąteczny nastrój

Laureaci konkursu językowego

Wspierają sport i kulturę
Rozwijające się zakłady pracy Dr Gerard i Wipasz zadeklarowały syste-
mowe i znaczące wsparcie finansowe przedsięwzięć kulturalnych i spor-
towych w Międzyrzecu Podlaskim. Skorzystają na tym m.in. Miejski 
Ośrodek Kultury oraz siatkarze i piłkarze nożni z KS MOSiR Huragan 

Międzyrzec Podlaski. Międzyrzeckich sportowców już chętnie wspieraj 
firmy: VEOLIA, KOTPOL, hotele Hesperus i Chrobry, Ekolider i Liquid 
System.
Burmistrz Zbigniew Kot prowadzi rozmowy z przedstawicielami innych 
przedsiębiorstw, które również chciałyby uczestniczyć w życiu społe-
cznym i kulturalnym miasta poprzez sponsoring niektórych działań.

Niedziela Palmowa 
W Niedzielę Palmową w naszych kościołach odbyły się uroczystości z pro-
cesjami i poświęceniem palm. Święto ustanowione na pamiątkę przyby-

cia Chrystusa do Jerozolimy w ciekawy sposób uczciła parafia św. Mikoła-
ja. Tu procesję dookoła kościoła poprowadził… osiołek. Z kolei w kościele 
św. Józefa zorganizowano dla dzieci konkurs na najpiękniejsza palmę 
wielkanocną.
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Sport

Z trybun posypały się konfetti
Czterech spotkań w rundzie play-off drugiej ligi PZPS potrzebowali 
siatkarze Huraganu, by pokonać stołeczny klub sportowy Metro. 
Ostatecznie podopieczni Marcina Śliwy osiągnęli historyczny awans 
do półfinałowego turnieju o grę w pierwszej lidze piłki siatkowej. 

O zaciętości pojedynków świadczą wyniki rozegranych spotkań w Warszawie 
3:2, 2:3 w Międzyrzecu 3:0 i 3:2. Dwukrotnie hala Zespołu Placówek Oświa-
towych nr 3 wypełniona była po brzegi. Kibice długo czekali na takie emocje. 
Wśród najwierniejszych sympatyków także burmistrz Zbigniew Kot. Sobotnie 
spotkanie 12 marca przebiegało pod dyktando gospodarzy. Jedynie na po-
czątku pierwszego seta prowadzili goście po świetnych zagrywkach Mateusza 
Majcherka. Później dominowali wyłącznie siatkarze Huraganu pewnie zwy-
ciężając 25:21,25:21,25:16. Nagrodę dla najlepszego zawodnika od Klubu 
Kibica otrzymał świetnie dysponowany tego dnia Sylwester Kasjaniuk. Nie-
dzielny pojedynek, o czym świadczą wyniki poszczególnych setów, nie był ła-
twy dla zawodników Huraganu... ale z trybun posypały się konfetti, oklaski, 
okrzyki oraz gratulacje dla zawodników i trenera. By wyrównać poziom cukru 
po emocjach związanych z niedzielnym spotkaniem działacze Huraganu przy-
gotowali tort zawodnikom oraz kibicom.

W klasyfikacji końcowej po rundzie zasadniczej sezon 2015/16 KS MOSiR 
Huragan uplasował się na drugiej pozycji w tabeli. 
W półfinale, który odbędzie się w dniach 22-24 kwietnia, Huragan Między-
rzec zagra z SKS Hajnówka, Czarnymi Rząśnia i Norwidem Częstochowa

Sukces międzyrzeckiej  
lekkoatletki
Dagmara Lubina zdobyła trzecie miejsce w kategorii wiekowej 2005-
2006 podczas Mistrzostw Województwa Lubelskiego w biegach przeła-
jowych, które 5 marca odbyły się w Białej Podlaskiej. 
Zawodniczka jest uczennicą Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Mię-
dzyrzecu Podlaskim, bierze udział w zajęciach prowadzonych przez  
Marcina Hołoweńko w ramach ogólnopolskiego programu „Lekkoatlety-
ka dla każdego”. 
Gratulujemy i liczymy na dalsze sukcesy!

Przywitanie drużyn KS MOSiR Huragan – KS Metro Warszawa
Foto: Krzysztof Staniszewski

Dagmara Lubina zajęła III miejsce w biegach przełajowych

Dziewczyny piąte  
w województwie 
Smutne miny panowały na twarzach dziewcząt z międzyrzeckiego LO po fi-
nale wojewódzkim Licealiady rozegranym w Piaskach. Nasze siatkarski 
uznały wyższość świdniczanek oraz tomaszowianek. Ostatecznie zajęły pią-
te miejsce w województwie lubelskim.

Bezkonkurencyjni w rozgrywkach 
Reprezentanci naszego LO odnieśli wielki sukces zdobywając mistrzostwo woje-
wództwa lubelskiego w rozgrywkach Licealiady. 10 marca w hali AWF w Białej Pod-
laskiej podopieczni Marcina Śliwy w dwóch setach wygrali z rówieśników z Hrubie-
szowa i Biłgoraja. W finale rozgromili licealistów z Nałęczowa wygrywając 25:16, 
25:20. W maju na siatkarzy Sikorskiego czeka finał ogólnopolski, który najprawdo-
podobniej odbędzie się w Ostródzie.
Skład LO Sikorski: Karol Zaniewicz-kapitan, Michał Kot, Dominik Grzyb, Jakub Skó-
limowski, Remigiusz Puszkarski, Marcin Kusznieruk, Michał Bogucki, Karol Bogucki, 
Bartosz Roszkowski, Mateusz Nowosz. Trener: Marcin Śliwa

Podopieczni Marcina Śliwy zostali mistrzami województwa w siatkówce

Dziewczęta z LO zwyciężyły w rejonie, w województwie uplasowały się na piątej pozycji
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH  
Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ W KWIETNIU 2016 R. 

RODZAJ ODPADU I REJON MIASTA II REJON MIASTA

ZMIESZANE ODPADY 
KOMUNALNE

06.04.2016 r. 
20.04.2016 r.

13.04.2016 r.
27.04.2016 r.

MAKULATURA

05.04.2016 r.
19.04.2016 r.

12.04.2016 r. 
26.04.2016 r.

TWORZYWA SZTUCZNE, 
OPAKOWANIA 

WIELOMATERIAŁOWE, 
DROBNE METALE

SZKŁO OPAKOWANIOWE

POPIÓŁ
14.04.2016 r.
28.04.2016 r.

14.04.2016 r.
28.04.2016 r.

Nauka angielskiego  
w bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza dzieci na wyjątkowe lekcje 
języka angielskiego. Dzięki firmie Funmedia, współpracującej z Fun-
dacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego placówka oferuje 
bezpłatny dostęp do platformy e-learningowej. 

Kurs Funenglish.pl przeznaczony dla dzieci w wieku 6-12 lat, składa się  
z kilkuset filmów, edukacyjnych gier, fotolekcji i interaktywnych ćwiczeń. 
Sprawia, że dzieci mówią i myślą w języku angielskim, dzięki czemu postę-
py w nauce są znacznie szybsze niż w tradycyjnych metodach nauczania.
 Z kolei Kurs Funjunior.pl to kurs języka angielskiego dla przedszkolaków 
w wieku 4-5 lat. Materiał kursu składa się z multimedialnych kompo-
nentów. Są to m. in.: piosenki, gry i fotolekcje, które uczą dzieci logiczne-
go myślenia, świadomości siebie i innych. Są również doskonałym pre-
tekstem do ćwiczenia pamięci, koordynacji ruchowej i słuchowej. 
Kurs wykorzystuje metodę „Immersion”, polegającą na zanurzeniu w ję-
zyku angielskim. Jest to szczególnie istotne, ponieważ polskie dzieci nie 
mogą stale komunikować się po angielsku w domu i w szkole. 
FunEnglish.pl tworzy takie sytuacje komunikacyjne. Sprawia, że dzieci 
mówią i myślą w języku angielskim, dzięki czemu postępy w nauce są 
znacznie szybsze niż w tradycyjnych metodach nauczania.
Biblioteka udostępnia 3 stanowiska komputerowe, zapewnia fachową po-
moc bibliotekarza. 
Istnieje możliwość zorganizowania zajęć grupowych. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Oddziale dla Dzieci i Mło dzieży 
MBP lub pod nr telefonu (83) 371 27 03.

Dodatkowa zbiórka odpadów zielonych
15 kwietnia (piątek) na terenie całego miasta zostanie przeprowadzona dodatkowa zbiórka odpadów zielonych i kuchennych 
odpadów biodegradowalnych. 
Należy je wystawić w miejscu ogólnodostępnym przed bramą posesji przed godziną 7:00.
Więcej informacji w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski – ul. Pocztowa 8, pok.  
nr 13 lub pod numerem telefonu 83 372-62-39.



godz. 17:30

godz. 17:00 24 kwietnia  (niedziela)

Bilety  25 zł  do nabycia w sekretariacie MOK

i kasie przed spektaklem

Sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury

ul. Warszawska 37   Międzyrzec Podlaski


