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Płyną pieniądze z 500 plus
Pierwsi wnioskodawcy otrzymali pomoc w ramach rządowego pro-
gramu „Rodzina 500 plus”. W kwietniu Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim wypłacił 1500 świadczeń na 
łączną kwotę 750 tys. zł.
W mieście jest blisko 3 tys. rodzin uprawnionych do otrzymania zasiłku. Do 
10 maja wnioski złożyło 1242 mieszkańców, z czego MOPS rozpatrzył 
1067. Najwyższa kwota uzyskanego świadczenia to 3 tys. zł. 
Wnioski przyjmowane są w MOPS oraz w punkcie zamiejscowym w Urzę-
dzie Miasta. Przebiega to sprawnie i bez zbędnych kolejek.  Jednak w związ-
ku z niewielkim zainteresowaniem, punkt zamiejscowy będzie czynny tylko 
do 1 czerwca. Po tym terminie, mieszkańcy mogą ubiegać się o świadcze-
nia tylko w siedzibie MOPS przy ul. Piłsudskiego 6 oraz internetowo po-
przez krajowy system EMPATIA, systemy bankowe w zakładce 500 plus lub 

przez ePUAP. Osoby, które złożą wnioski do 1 lipca 2016 r. włącznie, uzy-
skają prawo do świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od 1 kwiet-
nia. Wnioski złożone po 1 lipca będą podstawą do przyznania świadczenia 
bez wyrównania.

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

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

Parkowanie w centrum
Miasto pracuje nad utworzeniem strefy płatnego parkowania w centrum 
Międzyrzeca Podlaskiego. Reorganizacja ma upłynnić ruch i sprawić, by  
w większym stopniu były wykorzystywane pozostałe parkingi. W sąsiedz-
twie Placu Jana Pawła II mamy aż 673 miejsca postojowe. 
Władze miasta starają się znaleźć najbardziej racjonalne rozwiązanie pro-
blemu parkowania pojazdów w ścisłym centrum miasta. Spośród wielu po-
jawiających się pomysłów najlepszym wydaje się być wprowadzenie w ob-
rębie Placu Jana Pawła II oraz na części ulicy Staromiejskiej (na wysokości 

Skweru Armii Krajowej) opłaty parkingowej. – Chodzi o to, aby parkowanie 
w centrum miasta miało charakter płynny, tymczasowy, by każdy, kto chce 
załatwić drobną sprawę lub dokonać zakupów, mógł znaleźć miejsce blisko 
interesującego go sklepu czy zakładu. Umożliwi to także lepsze wykorzysta-
nie pozostałych parkingów miejskich oraz wpłynie na bezpieczeństwo po-
ruszających się po placu pieszych – podkreśla Zbigniew Kot, burmistrz Mię-
dzyrzeca Podlaskiego.
W pobliżu Placu Jana Pawła II mamy 673 miejsca postojowe: najwięcej, bo 
200 przy ul. Łukowskiej (obok Panoramy), 81 – na ul. Nassuta, 52 – przy 
Stokrotce, 56 – przy Galerii Międzyrzec i 30 na ul. Targowej.

Lekkoatletyczna frajda  
dla najmłodszych
1 czerwca na terenie obiektów sportowych Zespołu Placówek Oświa-
towych nr 3 odbędą się międzyszkolne zawody w ramach programu 
Lekkoatletyka dla każdego! W imprezie wezmą udział dzieci z klas 
I-III z międzyrzeckich szkół podstawowych. 
Dzieci będą rywalizować w różnych konkurencjach lekkoatletycznych,  
m.in. wahadłowej sztafecie sprintersko-płotkarskiej, skokach dodawanych, 
drabince koordynacyjnej, skokach w krzyżaku, rzucie na odległość (oszczep 
dziecięcy), rzucie z klęku, zakręconej Formule 1, sztafecie ze slalomem. 
Lekkoatletyka dla każdego! to realizowany przez Polski Związek Lekkiej 

Atletyki program upowszechniania tego sportu wśród dzieci i młodzieży. 
W całym kraju prawie 400 trenerów prowadzi nieodpłatne zajęcia lekko-
atletyczne z ok. 7000 dzieci  
z klas IV-VI szkół podstawo-
wych. Uczestnicy programu 
biorą udział w regionalnych  
i ogólnopolskich zawodach lek-
koatletycznych. Zajęcia w Mię-
dzyrzecu prowadzi Marcin Ho-
łoweńko. 
Zawody rozpoczną się o godz. 
9. Organizuje je Ośrodek Lek-
kiej Atletyki w Białej Podlaskiej.

Są chętni na solary i fotowoltaikę
Miasto podpisało 525 umów na dofinansowanie montażu instalacji od-
nawialnych źródeł energii w 400 gospodarstwach domowych. Między-
rzecki samorząd będzie ubiegał się o dotację w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 
Koszt projektu ponad 6,5 mln zł, z czego ponad 5 mln zł to kwota do-
finansowania. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w 2017 roku. Wciąż 
otwarta jest lista rezerwowa. Zainteresowani nadal mogą składać ankie-
ty. Można je pobrać ze strony internetowej miasta: www.miedzyrzec.pl. 
Szczegóły w Wydziale Strategii i Rozwoju, tel. 83 372 62 16.

Rozbudowujemy sieć gazową
11 maja odbyło się spotkanie władz miasta i przedstawicieli Polskiej 
Spółki Gazowniczej z mieszkańcami Międzyrzeca Podlaskiego w sprawie 
rozbudowy sieci gazowej. Planowana jest ona w połowie 2017 roku  
w ulicach: Warszawskiej, Lubelskiej, 3 Maja i Radzyńskiej. Jeśli będzie 
duże zainteresowanie, możliwa będzie budowa sieci na innych ulicach. 
Mieszkańcy mogą składać wnioski o wydanie warunków na przyłączenie 
do sieci gazowej. Druki można pobrać ze strony internetowej miasta: 
www.miedzyrzec.pl, w zakładce formularze – Wydział Strategii i Rozwo-
ju, są też dostępne na stronie internetowej: www.psgaz.pl.
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Dr Gerard wybrał Międzyrzec
Jeden z największych producentów ciastek i wafli w regionie Europy 
środkowo-wschodniej przeniesie niebawem swoją siedzibę admini-
stracyjną z Ożarowa Mazowieckiego do Międzyrzeca Podlaskiego. 
Zarząd Spółki podpisał w tej sprawie list intencyjny z burmistrzem 
miasta Zbigniewem Kotem.

– Na Podlasiu zlokalizowane są nasze zakłady produkcyjne, przy czym naj-
większy z nich znajduje się w Międzyrzecu Podlaskim. Chcemy, aby siedzi-
ba spółki znajdowała się tam, gdzie prowadzona jest jej główna działal-
ność. Uważamy, że jest to naturalny krok – mówi Jarosław Zawadzki, prezes 
dr Gerard.
Dr Gerard jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w regionie, 
jak i jednym z największych pracodawców. Uczestniczy również aktywnie  
w wydarzeniach społecznych i kulturalnych. – Mamy nadzieję, że przeniesie-
nie siedziby do Międzyrzeca pozwoli nam jeszcze bardziej włączyć się w ży-
cie Międzyrzeca Podlaskiego i całego regionu – zauważa Zawadzki.
Zmiana siedziby spółki da olbrzymie możliwości miastu. – Udział w podat-
ku CIT, a także PIT pracowników, do tego podatek od środków transporto-
wych oraz od nieruchomości. Z szacunków wynika, że do budżetu może 

trafić od 800 tys. zł do 1 mln zł rocznie – podkreśla Zbigniew Kot, bur-
mistrz Międzyrzeca Podlaskiego. I dodaje, że miasto liczy na każdą złotów-
kę, ze względu na obciążenie budżetu zadłużeniem. 
Przeniesienie siedziby rejestrowej spółki odbędzie się w ciągu najbliższych 
tygodni. Decyzja ta ma charakter administracyjny i nie przekłada się na 
funkcjonowanie zakładów produkcyjnych spółki w Międzyrzecu Podlaskim 
oraz Radzyniu Podlaskim.

Złóż wniosek  
i wymień dach na nowy
Od 6 do 10 czerwca 2016 r. będą przyjmowane wnioski mieszkań-
ców, którzy chcą pozyskać materiały na nowe pokrycia dachowe.
Pomoc obejmuje demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawie-
rających azbest powstałych podczas rozbiórki pokryć dachowych oraz do-
stawę nowej blachy, folii paroprzepuszczalnej i gąsiorów kalenicowych.
O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadające prawo do dyspo-
nowania budynkiem mieszkalnym pokrytym azbestem, które złożą stosow-

ne dokumenty i spełnią wymagane kryteria, w szczególności kryterium do-
chodowe, uprawniające do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej.
Pomoc będzie realizowana w ramach projektu pt. „Pilotażowy system go-
spodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskie-
go wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania 
i unieszkodliwiania”, finansowanego z funduszy Szwajcarsko-Polskiego Pro-
gramu Współpracy.
Szczegółowe informacje oraz druk wniosku można uzyskać w Wydziale 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta, ul. Pocztowa 8, pok. nr 13, 
tel. 83 372-62-39 lub na stronie www.miedzyrzec.pl w zakładce „Ochrona 
Środowiska – Azbest”.

Miasto czipuje psy
Mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego mogą za darmo oznakować 
elektronicznie swojego czworonoga. Czipowanie psów jest jednym 
ze sposobów zapobiegania bezdomności zwierząt.
Wszczepiony pod skórę zwierzęcia czip pozwala na skuteczniejsze odnale-
zienie właściciela w przypadku zaginięcia psa bądź jego ucieczki. W tego-
rocznym budżecie miasta zabezpieczone zostały pieniądze, które pozwolą 
oczipowanie 75 psów. Akcja dotyczy zwierząt, których właściciele są zamel-
dowani na terenie miasta. Wcześniej muszą w sekretariacie urzędu złożyć 
wniosek o wydanie skierowania na zabieg czipowania. Wykona go wskaza-
ny w skierowaniu weterynarz. 
Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnic-
twa Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski, ul. Pocztowa 8, pokój nr 13, pod 
nr telefonu 83 372 62 39 oraz na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl 
(zakładka „ochrona środowiska”).

Już niedługo centrala firmy będzie znajdowała się w Międzyrzecu



Wydarzenia

Strażacy na schwał

Nie lada sprytem i sprawnością wykazali się druhowie i druhny  
z ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta i gminy Międzyrzec 
i gminy Drelów podczas 26. zawodów sportowo-pożarniczych. 
Odbyły się one 24 kwietnia na stadionie w Międzyrzecu Podlaskim.  
Wystartowało w nich 25 drużyn męskich i 5 żeńskich. Zawodnicy mieli do 

pokonania sztafetę pożarniczą i ćwiczenie bojowe. Z miasta startowały dwie 
jednostki. Pierwsze miejsce zdobyli strażacy z OSP Zawadki, wyprzedzając 
kolegów z OSP Śródmieście. Brawa należą się także drużynie że ńskiej z OSP 
Zawadki, która świetnie poradziła sobie z zadaniami.
W gminie Drelów najlepszy wynik uzyskała OSP Kwasówka i dziewczęta z Do-
łhy. W gminie Międzyrzec zwyciężyli druhowie z Halas, pierwsze miejsce zaję-
ły także druhny z Krzewicy. Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary i nagrody fi-
nansowe od swoich wójtów i burmistrza Międzyrzeca Zbigniewa Kota.

Dumni ze swojego patrona
5 maja społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 świętowała Dzień Patro-
na. Obchody te były szczególne, gdyż rok 2016 ustanowiony został 
Rokiem Henryka Sienkiewicza. 
Podczas spotkania uczniowie przedstawili historię szkoły oraz sylwetkę 
sławnego noblisty. Odnowiono też ślubowanie, które składano w dniu 
nadania szkole imienia. Na część artystyczną złożyły się także: recytacje 
okolicznościowych wierszy, inscenizacja „Bajki” – jednego z utworów H. Sie-
nkiewicza, koncert piosenek inspirowanych twórczością pisarza oraz występ 
zespołu „Sezamki”. Jednym z punktów programu było także głośne czytanie 
fragmentu powieści „Potop” w ramach akcji Muzeum H. Sienkiewicza  

w Woli Okrzejskiej ustanawiania rekordu Polski w jak największej liczbie 
osób czytających dzieła pisarza. Laureaci licznych szkolnych konkursów po-
święconych patronowi otrzymali nagrody. W uroczystościach wzięli udział 
także między innymi: Grzegorz Łubik, zastępca burmistrza oraz byli dyrek-
torzy szkoły: Krystyna Kornacka, Elżbieta Leszczyńska, Barbara Petruczenko 
i Wacława Plewka.

Nowy skład zarządu  
miejskiego OSP
Podczas zjazdu 14 kwietnia ukonstytuował się Zarząd Oddziału Miejskie-
go Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Międzyrzecu Podlaskim. 
Prezesem OM ZOSP RO został druh Zbigniew Kot, wiceprezesem druh 
Mateusz Włodarczyk, zaś sekretarzem druhna Iwona Saczuk. Członkowie 
prezydium to: Andrzej Pawlik, Karol Szmytko, Marek Zając. 
Pozostali członkowie zarządu: Jarosław Korolczuk, Tomasz Łukaszuk,  
Tomasz Mikołajczuk, Piotr Puszkarski, Izabela Trochymiak, Sylwester Wil-
czyński, Hubert Włodarczyk i Marek Zaniewicz. 
Podczas spotkania ukonstytuowała się także komisja rewizyjna w skła-
dzie: druh Adam Chodźko – przewodniczący, Marcin Kazimierczak – se-
kretarz i Mariusz Leszczyński – członek.

Teraz mogą więcej
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Międzyrzecu Podlaskim ma nowy 
sprzęt. To kamera termowizyjna, która umożliwia skuteczniejsze działania 
strażaków, zarówno podczas lokalizacji źródła pożarów ukrytych, jak  
i w poszukiwaniu osób w zadymieniu. Na terenie województwa tej klasy 
sprzęt jest jeszcze tylko w dwóch jednostkach. Kamerę można wykorzystać 
do poszukiwań osób w terenie, a także do lokalizacji rozszczelnień w insta-
lacjach gazowych. Sprzęt wielokrotnie przydał się podczas ostatnich akcji  
ratowniczo-gaśniczych. Pomógł w ustaleniu przyczyn pożaru w jednej  
z miejscowości niedaleko Międzyrzeca, dzięki niemu strażacy szybko zlo-
kalizowali pożary na ul. Jatkowej i Brzeskiej. Kamera kosztowała około  
45 tys. zł. Zakupiono ją dzięki wsparciu między innymi: samorządów mia-
sta i gminy Międzyrzec Podlaski, a także gminy Drelów.
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Z OSP Zawadki wystartowały dwie drużyny

Inscenizacja „Bajki” w wykonaniu uczniów „jedynki”

Reprezentacja OSP Śródmieście
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Wiwat 3 Maja!
Międzyrzeckie obchody upamiętniające 225. rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja jak zwykle były okazją do wręczenia nagród  
w dziedzinie kultury i sportu. 
Statuetki „Międzyrzecka Muza” za działalność kulturalną i artystyczną 
otrzymali: Andrzej Kurenda, Krystyna Kiendziora i Krzysztof Domański. 
„Międzyrzecki Wawrzyn” powędrował w tym roku do: Mateusza Skrzata,  
za osiągnięcia sportowe, Gabriela Siliwoniuka, za sukcesy w szkoleniu za-
wodników i Wiktora Waszczuka, za osiągnięcia w działalności sportowej. 
Wyróżnionym gratulowali burmistrz Zbigniew Kot i Robert Matejek, prze-
wodniczący rady miasta. 

Andrzej Kurenda, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrze-
cu Podlaskim, w swojej działalności społecznej popularyzuje wiedzę o hi-
storii Międzyrzecczyzny, a w pracy dydaktycznej wspiera ideę wychowania 
patriotycznego. „Międzyrzecką Muzę” otrzymał za kultywowanie dziedzic-
twa kulturowego, edukację patriotyczną i promocję miasta. 

Krystyna Kiendziora, wieloletnia bibliotekarka Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Międzyrzecu Podlaskim. Uhonorowana za osiągnięcia w dzie-
dzinie upowszechniania kultury i rozwoju czytelnictwa. Przez lata angażo-
wała się w pracę z dziećmi i młodzieżą. Włączyła się w ogólnopolską 
kampanię „Cała Polska czyta dzieciom”, organizując co roku „Ogólnopol-
ski tydzień czytania dzieciom”. Prowadziła zajęcia z dziećmi pod nazwą 
„Biblioteczne bajanie”.

Krzysztof Domański, instruktor sekcji wokalno- instrumentalnej w Miej-
skim Ośrodku Kultury. Organizator wydarzeń muzycznych i koncertów zna-
nych zespołów, a także imprez, które na stałe wpisały się w kalendarz 
MOK: Wojewódzkiego Przeglądu Wokalnego „Prezentacje”, Ogólnopol-
skiego Przeglądu Zespołów Rockowych „ROCKwMOK”, międzyrzeckich 
spotkań jazzowych. Domański pracował przy debiucie Ani Rusowicz, reży-
serował dźwięk na wielu płytach Ani Dąbrowskiej, na stałe współpracuje  
z wieloma artystami sceny muzycznej. 

Wiktor Waszczuk, instruktor Kick-Boxing, MuayThay i lekkoatletyki. Wła-
ściciel Red Lion Club, gdzie prowadzi różnego rodzaju zajęcia sportowe 
dla dzieci, kobiet i mężczyzn, takie jak: CrossBodyFit, AreoThayBo, czy  
Samoobronę (zajęcia dla kobiet). Doceniono go za działalność sportową. 

Gabriel Siliwoniuk, trener taekwondo olimpijskiego. Z dziećmi i młodzie-
żą pracuje od 2007 roku. Został uhonorowany za osiągnięcia w szkoleniu 
zawodników, jego podopieczni podczas zeszłorocznych Mistrzostw Polski 
Juniorów odnieśli liczne sukcesy. 

Mateusz Skrzat, międzyrzecki strongman. Otrzymał nagrodę za osią-
gnięte wyniki sportowe. Mateusz w zeszłym roku zdobył między innymi 
Mistrzostwo Świata podczas zawodów Federacji WPA w kategorii J-23 
125 kg na Ukrainie. Podczas Mistrzostw Europy WPA w kategorii J-23 
125 kg zdobył 1 miejsce w martwym ciągu i 1 miejsce w wyciskaniu 
sztangi leżąc.

Wiktor WaszczukKrystyna Kiendziora

Gabriel Siliwoniuk Andrzej Kurenda Mateusz Skrzat
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Szkoła podstawowa kl. I-II, około 250 m
Dziewczęta:
1. Daria Myszka (ZPO nr 3)
2. Agnieszka Rosińska (ZPO nr 3)
3. Nina Hawryluk (ZPO nr 3)
Chłopcy:
1. Igor Mikołajczuk (ZPO nr 3)
2. Jakub Chalimoniuk (ZPO nr 3)
3. Mikołaj Nestorowicz (ZPO nr 3)

Klasy III-IV, około 550 m
Dziewczęta: 
1. Iga Czwerko (ZPO nr 1)
2. Aleksandra Panasiuk (ZPO nr 3)
3. Klaudia Nieroda (ZPO nr 3)
Chłopcy: 
1. Emil Olszewski (ZPO nr 1)

2. Jakub Piwowar (ZPO nr 2)
3. Piotr Wierzejski (ZPO nr 2)

Klasy V-VI, około 550 m
Dziewczęta: 
1. Wiktoria Karwowska ( ZPO nr 3) 
2. Magda Olesiejuk (ZPO nr 3) 
3. Julia Hukaluk (ZPO nr 2)
Chłopcy; około 750 metrów: 
1. Bartłomiej Giergun (ZPO nr 1)
2. Michał Krzymowski (ZPO nr 2)
3. Piotr Sosnowski (ZPO nr 1)

Gimnazjum kl. I-II, około 750 m
Dziewczęta: 
1. Ilona Nowosielska (ZPO nr 2)
2. Marta Panasiuk (ZPO nr 3) 

3. Weronika Drygiel (ZPO nr 1)
Chłopcy:
1. Łukasz Stasiewicz (ZPO nr 1) 
2. Bartek Sosnowski (ZPO nr 3)
3. Aleksandra Grzeszuk (ZPO nr 1)

Gimnazjum kl. III i klasy I szkół średnich, 
około 750 m
Dziewczęta:
1. Wiktoria Walczak (ZPO nr 3)
2. Claudia Borowiec (ZPO nr 3)
3. Alicja Kowal (ZPO nr 3)
Chłopcy:
1. Jakub Topoczewski (ZPO nr 3)
2. Patryk Chmielewski (ZPO nr 3)
3. Jakub Siłuszyk (ZPO nr 3)

Patriotycznie

Zabawa  
w kolorach narodowych
Najmłodsi międzyrzeczanie bawili się podczas festynu z okazji Świę-
ta Flagi Narodowej. 29 kwietnia dzieci hasały w hali Zespołu Placó-
wek Oświatowych nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim w biało-czerwo-
nych strojach 
To właśnie konkurs na najciekawsze przebranie w barwach narodowych 
jest największą atrakcją imprezy. W tym roku wzięło w nim udział 63 dzie-
ci z przedszkoli i szkół podstawowych. Wszystkie świetnie zaprezentowały 
się w swoich kreacjach. Jurorzy mieli trudne zadanie. Pierwsze miejsce zdo-
był Fabian Marczenko z Przedszkola nr 2, drugie miejsce Aleksandra Ma-

dyńska( SP nr 2), a trzecie przyznano Janowi Boguckiemu(Przedszkole nr 4). 
Czwarte miejsce zajęła Maja Rocka(Przedszkole nr 3), piąte przypadło Do-
minikowi Salakowi (SP nr 1), zaś szóste Wiktorii Grudzińskiej (SP nr 1). Wy-
różnienia otrzymali: Maciej Matejek (Przedszkole „Miś”), Laura Nikończuk 
(Przedszkole nr 2) i Aleksandra Marciniuk (SP nr 3). Zwycięzcy otrzymali 
nagrody i dyplomy, a wszyscy uczestnicy słodkie upominki. Na festynie nie 
zabrakło wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Międzyrzecu Podlaskim. Placówka specjalnie na tę okazję przygotowała 
wystawę prac plastycznych o tematyce narodowej, a także pyszne, biało-
czerwone babeczki. Animatorzy Dobrej Zabawy z Białej Podlaskiej porwali 
dzieci w wir zabawy z nagrodami, hitem były balonowe zwierzątka w ich 
wykonaniu. O atrakcje dla najmłodszych zadbali także strażacy z OSP 
Stołpno. Imprezę przygotował Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

VII Bieg Konstytucji
Uczniowie z międzyrzeckich szkół wzięli udział w biegu przełajo-
wym upamiętniającym święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
200 zawodników ścigało się w parku Potockich, na dystansach od 250 
do 750 metrów. Trasa wiodła przez malownicze ścieżki parkowe. Naj-
szybsi zawodnicy otrzymali dyplomy i medale. Organizatorem wydarze-
nia był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Impreza odbyła się 6 maja.

Wyniki rywalizacji:

Biało-czerwona wersja Koziołka Matołka Maluchy bawiły się na całego

Najmłodsze zawodniczki na podium
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Przemoc i używki  
w oczach młodzieży
7 kwietnia uczniowie międzyrzeckich szkół wzięli udział w obcho-
dach Dnia Życia. Po raz piętnasty podsumowano też konkurs lite-
racko- plastyczny „Młodość – Trzeźwość”. 

Spośród 300 prac nawiązujących do hasła tegorocznej edycji „Mło-
dość bez przemocy i używek” komisja wybrała 94. Nagrody i wyróżnie-
nia wręczały: Elżbieta Dedelis, sekretarz miasta i Dorota Jaszczuk, 
przewo dnicząca Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych, która jednocześnie była organizatorem konkursu. Młodzież 
obejrzała również spektakl Teatru Kurtyna z Krakowa, którego tematem 
była cyberprzemoc. 

Prace plastyczne
Szkoła Podstawowa – Klasy I-III
I miejsce: Barbara Janicka (ZPO nr 2), II miejsce: Bartosz Kowalik, Daria 
Myszka (ZPO nr 3), Emilia Oponowicz (ZPO nr 1), Wiktoria Kamińska (ZPO 
nr 3), III miejsce: Maciej Kiereczyński, Aleksandra Oklińska, Kacper  
Wypych (ZPO nr 3).
Szkoła Podstawowa – Klasy IV-VI
I miejsce: Mateusz Baj (ZPO nr 2), II miejsce: Natalia Dołęga (ZPO nr 3), 
Iga Czwerko, Piotr Chomiński (ZPO nr 1), III miejsce: Anna Demczenko,  
Julia Węgrzyniak (ZPO nr 1), Julia Olszewska (ZPO nr 3).
Gimnazjum
I miejsce: Weronika Siliwoniuk, II miejsce: Marcin Korulczyk, III miejsce: 
Paulina Oponowicz, Aleksandra Matejek (wszyscy są uczniami ZPO nr 1).
Szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce: Karolina Łaziuk, II miejsce: Greta Stefanowicz, Julia Giersz,  
III miejsce: Wiktoria Pietruszka, Justyna Szczepaniuk (uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego w Międzyrzecu Podlaskim).

Prace literackie – Poezja

Szkoły podstawowe

I miejsce: Julia Turyk, Jakub Pietruk (ZPO nr 1), II miejsce: Jakub Lawe-

nda, Maciej Dulski (ZPO nr 1), Weronika Myszka (ZPO nr 3), III miejsce: 

Eliza Lesiuk (ZPO nr 3), Adrian Jaszczuk (ZPO nr 1).

Szkoły Ponadgimnazjalne

I miejsce: Dominika Poręba (LO), Monika Biernacka (ZSE).

Prace literackie – Proza
Szkoła Podstawowa
I miejsce: Julia Tokarska (ZPO nr 3), II miejsce: Hanna Kowal (ZPO nr 3), 
Kinga Janicka (ZPO nr 2), III miejsce: Anna Tomaszewska (ZPO nr 1).
Prace literackie – Gimnazjum
I miejsce: Wiktoria Zacharjasz (ZPO nr 2), II miejsce Alicja Kowal (ZPO  
nr 3), Klaudiusz Mironiuk (ZPO nr 1), III miejsce: Patryk Michaluk,  
Paulina Oponowicz (ZPO nr 1).

Profilaktyka

Laureaci z ZPO nr 3

Lista zdobywców głównych nagród:

Zwycięzcy otrzymali w nagrodę książki

Prace plastyczne międzyrzeckich uczniów
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Lokalnie

Koncert, który dał wsparcie  
i nadzieję
3,9 tys. zł zebrano podczas koncertu charytatywnego na rzecz  
Beaty Kołodziejczuk, który odbył się 27 kwietnia w sali widowisko-
wej Miejskiego Ośrodka Kultury. 

„Hojność polega nie na tym, aby dawać dużo, ale dawać w odpowiedniej 
chwili” – to motto imprezy zorganizowanej przez Elżbietę Nóżkę i człon-
ków Szkolnego Koła Caritas z Zespołu Placówek Oświatowych nr 1. – Kon-
cert jest już tradycją w naszej szkole. Corocznie organizujemy go, aby po-
móc ludziom chorym, ubogim i potrzebującym. W tym roku graliśmy dla 
mamy naszej uczennicy – pani Beaty Kołodziejczuk, która choruje na no-
wotwór mózgu, a jej rodzina nie jest w stanie zebrać całej sumy na kosz-
towne leczenie – mówi Iwona Orkisiewicz, dyrektor ZPO nr 1. Na scenie 
wystąpili utalentowani uczniowie ze wszystkich międzyrzeckich szkół. Kon-
cert podzielono na dwie część. W pierwszej wzięli udział uczniowie pod-

stawówek, a w drugiej uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. 
Młodzi artyści śpiewali, tańczyli i grali. W koncercie wzięła też udział pani 
Beata, która wzruszona dziękowała za wsparcie.

Festiwal plastycznych talentów
W międzyrzeckim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 21 kwie-
tnia odbyła się II edycja Festiwalu talentów. Wzięli w nim udział podo-
pieczni placówek w Łosicach, Białej Podlaskiej, Łukowie i Firleju.

Inspiracją do tworzenia prac plastycznych był cytat z „Quo vadis” – „Szczę-
ście jest wszędzie tam, gdzie je człowiek widzi”. Uczestnicy mieli dowolność 
w wyborze techniki malarskiej. Prace konkursowe były oceniane w trzech 
kategoriach: SP klasy I-III, SP klasy IV-VI, Gimnazjum i Szkoła Przysposa-
biająca do Pracy. Po burzliwych obradach jury rozdało dyplomy i nagrody. 
Karolina Szaniawska z Międzyrzeca Podlaskiego zdobyła II miejsce  
w kategorii kl. IV-VI. Organizatorami festiwalu byli: SOSW oraz Stowarzy-
szenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Zrozumieć ich świat”.

Kornacki w antologiach
Wiersze międzyrzeckiego poety Ryszarda Kornackiego znalazły się w książce 
„Pięć wieków poezji o Lublinie”. Książka ta otwiera „Bibliotekę Siedemsetlecia” 
– serię wydawniczą Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent” oraz redakcji „Ak-
centu”, na którą składają się książki ukazujące historyczne i współczesne zna-
czenie Lublina, jego kulturę i wielonarodowe tradycje pogranicza Wschodu  
i Zachodu. Jest to uzupełnione wydanie, przygotowane do druku przez Walde-
mara Michalskiego – poetę, krytyka literackiego. Okazją do stworzenia publika-
cji były przyszłoroczne obchody 700-lecia rocznicy nadania Lublinowi praw 
miejskich. W antologii można znaleźć fraszki, żarty, utwory satyryczne i wiersze 
liryczne. Michalski z kilkuset wierszy różnych twórców wybrał 250 wierszy oko-
ło 150 autorów. Od Jana Kochanowskiego i Józefa Czechowicza po mniej zna-
nych, współczesnych poetów polskich i twórców z Niemiec, Ukrainy, Węgier, 
Izraela oraz Stanów Zjednoczonych. W tym gronie znalazł się także Ryszard 
Kornacki – międzyrzecki poeta rodem z Lublina i jego wiersze pt.: „Lublin – noc 
w śniegu”, „Lubelska aria”, „Miasto moje”, „W oczach dziecka” i „Wspomina-
nie”. 6 jego wierszy znajdzie się także w polsko-ukraińskiej antologii poezji  
o Lublinie pt.: „Lublin z dala, Lublin z bliska”. Jej autorem jest Andrij Saweneć 
– doktor nauk humanistycznych KUL, pochodzący z Ukrainy. (bz)

Dołącz do miłośników robótek
Klub Miłośników Robótek Ręcznych w Międzyrzecu Podlaskim zaprasza wszyst-
kich chętnych do tworzenia prac plastycznych. Spotkania odbywają się w każ-
dy poniedziałek od godz. 15 w świetlicy klubowej przy ul. Piłsudskiego 6,  
tel. 83 371 30 64. Podczas zajęć powstają stroiki, kwiaty z bibuły, serwetki, pu-
dełka i koszyki z papierowej wikliny, a także inne wspaniałe ozdoby. – Poza tym 
można obejrzeć stałe wystawy prac w świetlicy klubowej i izbie plastyczno- 
ludowej oraz zapoznać się z 2-tomową kroniką klubu – zachęca Wanda Filipek, 
założycielka i opiekunka klubu.

Podczas koncertu sala widowiskowa pękała w szwach

Pamiątkowe zdjęcie uczestników konkursu

Międzyrzecki klub funkcjonuje już 6 lat. Jego opiekunką jest  
pani Wanda Filipek
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Koncerty

Sercem tej szkoły jest muzyka
Gala jubileuszowa z okazji 25-lecia istnienia Szkoły Muzycznej w Mię-
dzyrzecu Podlaskim odbyła się 26 kwietnia w sali koncertowej pla-
cówki. Spotkanie było okazją do wręczenia nagród i podziękowań.

Dyplomy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymali pracowni-
cy szkoły: Ewa Łańcut-Nestoruk, Jacek Nestoruk, Wiesława Kowalczuk  
i Barbara Konarska. Dyrektor placówki Janusz Samociuk wręczył także  
dyplomy zwycięzcom Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Jazzowych  
i Rozrywkowych School&Jazz Festival, który w dniach 13-15 kwietnia od-
był się w Lubaczowie. 

Otrzymali je: Eryk Waszczuk (śpiew) laureat głównej nagrody w kategorii 
Młody Popularyzator Polskiej Muzyki Rozrywkowej i Marta Tchórzewska 
(śpiew) wyróżniona w kategorii Jazz i Muzyka Rozrywkowa, także zespół 
instrumentalny PIANO BAND w składzie: Karolina Janusiewicz, Maja 
Rynn, Natalia Rzewuska, Marta Tchórzewska, Gabriel Bełczącki i Mikołaj 
Korpysz. 
– To był najpiękniejszy prezent jubileuszowy, jaki otrzymałem – przyznał 
Janusz Samociuk. Nagrody Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej  
za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce otrzymali:  
Janusz Samociuk i Jacek Nestoruk. Szef placówki usłyszał wiele ciepłych 
słów od zaproszonych gości i przyjaciół szkoły. 
Na zakończenie odbył się koncert w wykonaniu uczniów, absolwentów  
i nauczycieli szkoły. Goście próbowali także jubileuszowego tortu.

Eryk Waszczuk i Marta Tchórzewska – laureaci konkursu w Lubaczowie To było wielkie święto nie tylko dla pracowników, ale także uczniów  
i absolwentów szkoły
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Jakub Jakimiak był bezkonkurencyjny w swojej kategorii

W turnieju wzięło udział 6 drużyn

Symboliczny bieg pamięci
Po raz trzeci w Międzyrzecu Podlaskim odbył się Bieg Pamięci Ofiar 
Katastrofy Smoleńskiej im. Marii i Lecha Kaczyńskich. W zawodach 
zorganizowanych 11 kwietnia wystartowało 235 zawodników  
ze szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

Biegi odbyły się na ul. Lecha Kaczyńskiego. Zawodnicy z powiatu bial-
skiego rywalizowali na różnych dystansach, w kilku kategoriach wieko-
wych. Najszybsi stanęli na podium i otrzymali nagrody. Świetnie spisał 
się Jakub Jakimiak ze Szkoły Podstawowej nr 3, który był najlepszy  
z chłopców w tej kategorii. W pierwszej piątce znalazła się także Korne-
lia Zaniewicz z międzyrzeckiego LO. 
Organizatorami imprezy byli: Bialski Szkolny Związek Sportowy, Fundacja 

Senatora Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie” oraz Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Międzyrzecu Podlaskim. 
W kategorii dziewcząt ze Szkoły Podstawowej czwarte miejsce zajęła  
Magdalena Olesiejuk (ZPO nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim), piąte miejsce 
Justyna Matejek (SP w Rogoźnicy), a szóste Wiktoria Karwowska (ZPO  
nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim). 
Wśród chłopców ze Szkoły Podstawowej pierwsze miejsce zdobył Jakub  
Jakimiak z ZPO nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim. Najszybszą gimnazjalistką 
była Agata Wasiluk, czwarte miejsce wśród chłopców zajął Jakub Lesiuk. 
Oboje są uczniami Publicznego Gimnazjum nr 3 w Rogoźnicy. W katego-
rii dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych piąte miejsce zajęła Kornelia  
Zaniewicz (LO w Międzyrzecu Podlaskim).

Ekonomik pierwszy i ostatni
Za nami I Turniej Piłkarski Szkół Ponadgimnazjalnych. Zawody od-
były się 22 kwietnia na orliku Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 
w Międzyrzecu Podlaskim.

W turnieju wzięli udział uczniowie międzyrzeckich szkół ponadgimna-
zjalnych: Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych oraz Liceum Ogólnokształcące. Placówki wytypowały po dwie 
drużyny. Każda rozgrywka trwała 12 minut, zastosowano kołowy sys-
tem gry, tzw. każdy z każdym.
Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy, a zwycięska trójka puchary. Po-
nadto przyznano statuetki w trzech dodatkowych kategoriach. Królem 

strzelców został Dawid Kiryluk (ZSE), najlepszym zawodnikiem Kamil 
Michaluk (LO), tytuł najlepszego bramkarza trafił do Bartka Wasiluka. 
Organizatorem imprezy był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz K.S. 
Huragan.

Klasyfikacja ogólna:
1. Zespół Szkół Ekonomicznych (drużyna I)
2. Liceum Ogólnokształcące (drużyna I)
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (drużyna I)
4. Liceum Ogólnokształcące (drużyna II)
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (drużyna II)
6. Zespół Szkół Ekonomicznych (drużyna II)

W zawodach wzięło udział 235 zawodników
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Zacięta rywalizacja  
pingpongistów
73 zawodników z różnych zakątków Polski wzięło udział w VI już Memoria-
le Leszka Dulskiego w tenisie stołowym, który odbył się 24 kwietnia w hali 
Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim. 
Na początku minutą ciszy uczczono pamięć o Leszku Dulskim, który na 
przełomie lat 80-tych reaktywował sekcję tenisa stołowego w Międzyrze-
cu Podlaskim. Turniej przebiegał w miłej atmosferze, często wynik poje-
dynku schodził na drugi plan, a ważniejsza była chęć spotkania się  
i sprawdzenia własnych umiejętności. Duża grupa uczestników bierze 
udział w turnieju od kilku lat, choćby jak rodzina Wiśniewskich: Wiesław 
z córką Kamilą i synem Michałem, Marcin Kroszczyński z córką Amelią czy 
też rodzeństwo Baranowskich: Dagmara i Mateusz. Statuetki dla najlep-
szych graczy w każdej kategorii ufundowało Starostwo Powiatowe w Bia-

łej Podlaskiej. Organizatorem imprezy był Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji i sekcja tenisa stołowego KS MOSiR Huragan pod przewodnictwem 
Wojciecha Stolarczyka. 

Lokalnie

Szkoła Podstawowa
Dziewczęta: 
1. Julia Wójcik
2. Kinga Teodorczuk
3. Edyta Czyzio
4. Julia Andrunik
Chłopcy:
1. Kacper Maciąg
2. Michał Wiśniewski
3. Adrian Bernat
4. Jakub Lipski

Gimnazjum
Dziewczęta:
1. Anna Lipska

2. Kamila Wiśniewska
3. Amelia Kroszczyńska
4. Aleksandra Rocka
Chłopcy:
1. Jakub Zguczyński
2. Kacper Norwa
3. Radosław Syryjczyk

Szkoła średnia i starsze
Kobiety:
1. Dagmara Baranowska
2. Anna Lipska
3. Urszula Lewkowicz
4. Julia Wójcik
5. Anna Ciołek

Panowie:
1. Dagmara Baranowska (dopuszczona za zgodą uczestników)

2. Maciej Paczóski
3. Wiesław Wiśniewski
4. Leszek Gil
5. Tomasz Siedlczyński
6. Marek Wierzbicki

Zawodnicy Zrzeszeni III liga i wyżej
1. Mateusz Baranowski
2. Marcin Romanowski
3. Robert Baran
4. Arkadiusz Żuk
5-6. Tomasz Czuryłowicz, Łukasz Bernat

Memoriał na stałe wpisał się kalendarz międzyrzeckich imprez 

Szlachetna akcja braci wiatru
Pod Honorowym Patronatem Burmistrza 

25 osób oddało krew podczas akcji zorganizowanej przez Międzyrzeckie 
Stowarzyszenie Motocyklowe „MOTOKREW”. Impreza odbyła się w Parku  
Potockich 30 kwietnia. Były koncerty, pokazy ratownictwa technicznego  
w  wykonaniu strażaków z OSP Stołpno, pokazy walk rycerskich, a także 
słynna grochówka. Imprezę otworzył burmistrz Zbigniew Kot, który chętnie 

wspiera motocyklistów. Następnie ulicami miasta przejechała parada mo-
tocykli. Chętni oddawali krew w punkcie przygotowanym w pałacu Potoc-
kich przez pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Lublinie. Zgłosiło się 30 osób, ale życiodajnym płynem mogło 
podzielić się 25. „MOTOKREW” to akcja zbiórki krwi, która dodatkowo ma 
na celu przyczynić się do zmniejszenia liczby osób poszkodowanych w trak-
cie wypadków drogowych. Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na problem 
braku krwi w polskich szpitalach i bankach krwi.

Uczestnicy akcji chętnie oddawali krew Grochówka palce lizać

Wyniki memoriału:
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Społeczeństwo

Pożegnaliśmy  
Mieczysława  
Lawendę
Odszedł uznany międzyrzecki działacz 
społeczny. Mieczysław Lawenda zmarł 
po chorobie 29 marca.  
Mieszkańcy miasta zapamiętają go z dzia-
łalności na rzecz niepełnosprawnych.  
W 1995 roku jako współzałożyciel powołał 
do życia Podlaskie Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych, którego był preze-
sem. W zeszłym roku formacja świętowała 
20-lecie istnienia. Właśnie dzięki Stowa-
rzyszeniu funkcjonuje z powodzeniem 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Międzyrze-
cu. – Pan Mieczysław nie bał się trudnych 
decyzji. To także dzięki jego uporowi i pra-
cy niepełnosprawni w mieście mają alte-

rnatywę. Liczyłam się z jego opinią. Był 
stanowczym pracodawcą, miał w sobie 
również wielką wyrozumiałość. Szanował 
ludzi. Dla niepełnosprawnych miał wiele 
cierpliwości i ciepła – podkreśla Monika 
Andrzejuk, kierownik Warsztatu Terapii  
Zajęciowej.
Mieczysław Lawenda w latach 1982-1990 
był dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury. 
Przewodniczył Powiatowemu Związkowi 
Młodzieży Wiejskiej w Radzyniu. Udzielał 
się również w życiu samorządowym. Był 
także człowiekiem wielu pasji. Od młodości 
interesował się malarstwem. Tworzył portre-
ty, pejzaże, martwą naturę. Choć w pewnym 
momencie życia groziła mu zupełna utrata 
wzroku nie przestawał malować. Posiadał 
także bogate kolekcje białej broni, moździe-
rzy, lamp naftowych oraz wiele innych. Zbio-
ry te można było kilkakrotne oglądać na 
wystawach w Międzyrzecu.

Pierwsze miejsce  
za „śniadanie” 
34 uczestników wzięło udział w eliminacjach powiatowych 35. 
Małego Konkursu Recytatorskiego. Do Miejskiego Ośrodka Kul-
tury przyjechali najlepsi deklamatorzy z powiatu bialskiego wy-
łonieni w eliminacjach rejonowych. 
W kategorii klasy 1-3 zwyciężyła Wiktoria Martyniuk, która 
świetnie zaprezentowała wiersz pt. „Śniadanie” Katarzyny Bosac-
kiej, drugie miejsce przyznano Szymonowi Skrzyńskiemu, a trze-
cie Paulinie Sobczak. W kategorii klasy IV-VI pierwsze miejsce 
zdobył Cezary Arseniuk, drugie Katarzyna Presner, a trzecie  
Tomasz Kulawiec. 
Zdobywcy pierwszego i drugiego miejsca pojadą na finał kon-
kursu, który 2 i 3 czerwca odbędzie się w Lublinie.

Mieczysław Lawenda opuścił nas w wieku 70 lat

Przedszkolaki u burmistrza

Przedszkolaki z grupy VI i VII Samorządowego Przedszkola nr 3 zwiedzały 

urząd miasta. Młodych mieszkańców podejmował burmistrz Zbigniew Kot, 

który opowiadał o swojej pracy i działalności urzędu. Przedszkolaki chętnie 

zadawały rezolutne pytania. Sprawdziły też, czy wygodny jest burmistrzow-

ski fotel. Kilka dni później gospodarza miasta odwiedziła też liczna grupa 

dzieci z przedszkola „Jaś i Małgosia”.

Maluchy z przedszkola „Jaś i Małgosia” Przedszkolaki z „trójki” były bardzo dociekliwe

Laureaci eliminacji powiatowych



Kolejne sukcesy pływaków
Pływacy z KS MOSiR Huragan świetnie zaprezentowali się podczas  
I Rundy Drużynowych Mistrzostw Młodzików 12 i 13 lat. W klasyfika-
cji medalowej uplasowali się na 3 pozycji zdobywając aż 13 medali.
Zawody odbyły się w dniach 2-3 kwietnia w Lublinie. Wzięło w nich udział 
143 pływaków z 16 klubów w województwie lubelskim. Międzyrzec repre-
zentowało 15 zawodników. Świetną formę pokazał Jakub Jakimiak.  
Zwyciężył we wszystkich swoich 4 startach: 100 m st. dow. (56,08), 400 
m st. dow. (4:34,73), 200 m st. zm. (2:24,90) i 100 m st. mot. (1:02,16). 
Czasy jakie uzyskał Kuba plasują go w czołówce 13-latków w Polsce. 
Nowe rekordy życiowe uzyskali jego koledzy i koleżanki z klasy. Na podium 
stanęli: Eliza Lesiuk (II miejsce na 200 m st. klas. i III miejsce na 100 m 
st. klas.) i Grzegorz Radzikowski (2 x III na 100 i 200 m st. klas.) Tuż za 
nimi uplasowali się: Bartłomiej Przychodzki, Aleksandra Węgrzyniak  
i Mikołaj Puszkarski. Pływacy znakomicie wypadli również w sztafecie 
(4x50 m st. zmiennym). Drużyna w składzie: M. Puszkarski, G. Radzikow-
ski, J. Jakimiak, B. Przychodzki zdobyła I miejsce, natomiast w wyścigu sty-
lem dowolnym pływacy z Międzyrzeca byli drudzy. Czas jaki uzyskał  
Jakimiak na trzeciej zmianie sztafety (0:25,57) jest najlepszym czasem  
w Polsce!
Zmagania 12-letnich młodzików również były na wysokim poziomie. Wśród 
dziewcząt najlepiej popłynęła Wiktoria Karwowska, która zdobyła II miejsce 

na dystansie 100 m st. grzb., dwukrotnie IV miejsce na 200 m st. grzb.  
i 100 m st. dow. , a na dystansie 400 m st. dow. była piąta. 
Z chłopców najlepiej zaprezentowali się: Dawid Przychodzki (2x III miejsce 
na dystansie 100 i 200 m st. klasycznym, V na 200 m st. grzb. i VI na  
100 m grzb.) i Maciej Lubański (V miejsce na 100 m st. mot., VI na 100 m 
st. klas., VIII na 200 m st. zm. i IX na 100 m st. grzb.). W najlepszej  
10 uplasowali się jeszcze: Szymon Marczuk i Dominik Ptaszek. Huragan re-
prezentowali również: Eliza Stasiewicz, Sandra Woch i Konrad Górecki.  
II runda mistrzostw zostanie rozegrana w czerwcu.

Sport
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Już sam awans był nagrodą
Sezon 2015/16 dla siatkarzy KS MOSiR Huragan okazał się wyjąt-
kowy. Po kilkuletniej batalii w play-off po raz pierwszy drużyna 
Marcina Śliwy awansowała do półfinałowych rozgrywek o 1 ligę.
Międzyrzecka drużyna nie była zaliczana do głównych faworytów w czę-
stochowskim turnieju. Nasi zawodnicy na wyprawę pod Jasną Górę wybra-
li się bez środkowego Bartosza Jesienia, który z kadrą województwa mazo-
wieckiego przebywał na zgrupowaniu. Pierwszy nasz pojedynek z Czarnymi 
Rząśnia nie był tak jednostronny o czym świadczy drugi set. Nasi zawod-
nicy wypracowali sobie bezpieczną przewagę, którą dowieźli do końca 
seta. Niestety pozostałe partie stały się łupem drużyny prowadzonej przez 
Sławomira Augustyniaka. Kolejnego dnia Huragan nie sprostał SKS Ha-
jnówce. Znana z występów w naszej grupie drużyna Jacka Malczewskiego 
nie przegrała żadnego spotkania ligowego. W meczu decydującym o trze-
cim miejscu w turnieju, trener Śliwa dał pograć dublerom, którzy całkiem 
dobrze radzili sobie z gospodarzami. Niestety, końcówki setów należały do 
drużyny Radosława Panasa. Częstochowian dzielnie wspierał z trybun Sta-
nisław Gościniak, mistrz olimpijski w siatkówce. – Występ w częstochow-
skim turnieju był dla zawodników Huraganu nagrodą za walkę oraz po-
święcenie w meczach grupowych – podkreśla nasz szkoleniowiec.

Patrycja srebrną mistrzynią Polski
W zakończonej 7 maja w Olecku Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Klasycznych do lat 
14 dziewcząt, 13-letnia mieszkanka Międzyrzeca Podlaskiego  
Patrycja Waszczuk wywalczyła srebrny medal.
Ta utalentowana zawodniczka, reprezentująca na co dzień barwy klubu  
TS Wisła Kraków pokonała na szachownicy 6 rywalek, z dwiema zremiso-
wała i jedną przegrała, co w punktacji ogólnej dało jej 7 pkt i drugie miej-
sce na podium. W dwóch ostatnich rundach Patrycja po mistrzowsku po-
konała o rok starsze Mistrzynie Polski z ubiegłych lat pozbawiając  
je miejsca w pierwszej trójce. Dzięki zwycięstwu dziewczynka dostała po-
wołanie do Młodzieżowej Akademii Szachowej, awans do przyszłorocz-
nych Mistrzostw Polski D-14 oraz możliwość startu w Mistrzostwach Euro-
py (Czechy) i Mistrzostwach Świata (Rosja).
W Mistrzostwach Polski w grupie dziewcząt do lat 12 wzięły udział także 
dwie zawodniczki międzyrzeckiego klubu MUKS GAMBIT Aleksandra 
Szyszko (44 miejsce) i Patrycja Majczyna (29 miejsce). Tegoroczne Mi-
strzostwa Polski Juniorów odbyły się w dniach 30.04-07.05.2016 r.  
w Olecku w Hali Lega. Uczestniczyło w nich ponad 190 zawodników.

Dobra passa międzyrzeckich pływaków wciąż trwa

Zawodnicy KS MOSiR Huragan wraz z klubem kibica Patrycja Waszczuk podczas mistrzostw w Olecku wywalczyła  
srebrny medal
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W przytaczanych fragmentach zachowano oryginalną pisownię.

Wybór tekstów i opracowanie: Marek Maleszyk i Mirosław Maraszek  
– Stowarzyszenie Miłośników Historii Międzyrzeca Podlaskiego.

Historia

90 lat temu  
„Głos Międzyrzecki” pisał…
Jak wyglądało codzienne życie mieszkańców Międzyrzeca w pierwszej 
połowie XX wieku? Wiele o tym powie nam gazeta, które ukazywała 
się w latach 1925-1937, najpierw jako „Głos Międzyrzecki”, później 
pod nazwą „Głos Powiatu Radzyńskiego”.
Czasopismo opisywało posiedzenia Rady Miejskiej, działalność oświatową 
oraz interesujące wydarzenia z terenu miasta i okolic. Piętnowało każde zło, 
które nie powinno mieć miejsca zarówno w życiu społecznym, jak i politycz-
nym. Nie wszystkim jednak to się podobało, czego dowodem jest skonfisko-
wanie drugiego numeru „Głosu Powiatu Radzyńskiego”, z dnia 15 września 
1935 r., przez Starostę Powiatowego w Radzyniu.

Trochę historycznych faktów

W 1925 r. Międzyrzeckie Ognisko Nauczycielskie podjęło myśl wydawania 
miesięcznika. Czasopismo miało rejestrować wszelkie objawy społecznego ży-
cia na tutejszym terenie.
Pragnieniem założycieli gazety było, aby to pismo stało się ośrodkiem, skupia-
jącym wszystkich tych, którym na sercu leżały bolączki i niedomagania spo-
łeczne jak również tych, którzy mieli chęci i wolę te bolączki leczyć, a niedo-
magania usuwać.

Wydawcą pierwszego numeru „Głosu Międzyrzeckiego” w postaci jednod-
niówki, który ukazał się w dniu 12 września 1925 r. było Międzyrzeckie  
Ognisko Nauczycielskie, pod redakcją Górskiego Czesława i Ochnio Zygmun-
ta. Tego samego dnia na mocy uchwały podjętej na pierwszym Zjeździe  
Powiatowym członków Z.N.S.P. wydawanie gazety przejmuje Zarząd Oddzia-
łu Powiatowego Z.N.S.P. z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim. 

Początkowo (od 12 września 
1925 r. do 31 grudnia 1926 r.) 
„Głos Międzyrzecki” ukazywał się 
jako miesięcznik, natomiast od  
1 stycznia 1927 r. do 31 grudnia 
1931 r. jako dwutygodnik.  
W trzecim okresie – od stycznia 
do czerwca 1932 r. był tygodni-
kiem. 1 stycznia 1933 r. następu-
je zmiana na dwutygodnik.
25 kwietnia 1933 r. gazeta zmie-
nia tytuł na „Głos Powiatu Ra-
dzyńskiego”.

Międzyrzec jako pierwsze miasto 
na Podlasiu wydawało swoją ga-
zetę. Dopiero kilka lat później  
za jego przykładem poszły inne powiaty Podlasia.

Redaktorami „Głosu Międzyrzeckiego” byli: Górski Czesław, Ochnio Zygmunt, 
Furman Włodzimierz, Krasnodębski Alfons, Janicki Wacław, Szwed Józef.

Redakcje „Głosu Międzyrzeckiego” mieściły się przy ulicach: Kościelna nr 8, 
Piłsudskiego nr 45, Piłsudskiego nr 65, Warszawska 25, Warszawska 29, War-
szawska 50, Piłsudskiego 105.

Gazeta drukowana była w: Drukarni w Łukowie, „Drukarni Polskiej” w Białej 
Podlaskiej, drukarni „RADJO” w Międzyrzecu, ul. Lubelska 32 oraz w Drukar-
ni Rogożyka w Międzyrzecu.

Zebrane przez Stowarzyszenie Miłośników Historii Międzyrzeca gazety sięgają 
1937 r.

„GŁOS MIĘDZYRZECKI” Rok IV, Nr 5 z 10 maja 1928 r., str. 1

Ogłoszenie.

Muchy ! Miodowa muchołapka „AEROXON” ze sztyfcikiem (lep  
w rolkach do wyciągania) od 15 lat znana ze swej nieporównanej  
dobroci. Nadzwyczajna zdolność przyciągania much. 4 tygod. zdol-
ność łapania, 3 letnia zdolność przechowywania. Fabryka mucho-
łapek „AEROXON” Biała, Wojew. Krakowskie. Przedstawicielstwo 
na Wojew. Lubelskie firma Skład apteczny L. Goldwasser, Między-
rzec, ul. Lubelska 141. 

„GŁOS MIĘDZYRZECKI” Nr 2 – październik 1925 r., str. 18

Posiedzenia Rady Miejskiej odbyły się w dniu 25, 27 września i 1 października r.b. Przewodniczył p. burm. Korsak. Postanowiono zwrócić się 
do Minist. Skarbu w Warszawie o pożyczkę w sumie 15.000 zł, która ma być użyta na pokrycie wydatków, związanych z budową szkoły po-
wszechnej; załatwiono ostatecznie sprawę uroczystości poświęcenia nowego gmachu szkoły powszechnej oraz zwolniono kilku uczniów od 
opłat w Miejskiej Szkole Handlowej.
Począwszy od niniejszego numeru, będziemy się starali, w miarę możności, dawać szczegółowe sprawozdania z posiedzenia Rady Miejskiej  
w Międzyrzecu.
Z ostatniej chwili. W dniu 11 października r.b. o godz. 2 p.p. przy magistracie w Międzyrzecu, staraniem Komitetu „Tygodnika Lotniczego”, 
odbyła się loterja fantowa. Zebrano ogółem przeszło 500 fantów, które zostały wylosowane, mimo że pogoda nie dopisała. Dochód wynosi 500 
złotych. Poszczególny bilet kosztował 50 groszy. Zainteresowanie loterją było wielkie.

„GŁOS MIĘDZYRZECKI” Rok IV, Nr 7 z 3 czerwca 1928 r., str. 6

Ogłoszenie.

Zakład Fryzjerski damski i męski przy ul. Lubelskiej 26 wprowadził 
ulepszenia w strzyżeniu i ondulacji włosów, jednocześnie wymycia 
włosów i obsuszenia za pomocą elektryczności, oraz wszelkie masa-
że i wypalenia. 
Polecamy się sz. klienci z prośbą o łaskawe poparcie

Z poważaniem 
Andrzej Gałus
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Lokalnie

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
z zabudowy jednorodzinnej w MAJU i CZERWCU 2016 r. 

RODZAJ ODPADU
I REJON MIASTA II REJON MIASTA

MAJ CZERWIEC MAJ CZERWIEC

ZMIESZANE ODPADY 
KOMUNALNE

04.05.2016 r.

18.05.2016 r.

01.06.2016 r.

15.06.2016 r.
11.05.2016 r.
25.05.2016 r.

08.06.2016 r.

22.06.2016 r.

MAKULATURA

05.05.2016 r.

(za 03.05.2016 r.)
17.05.2016 r.

07.06.2016 r.
21.06.2016 r.

10.05.2016 r.
24.05.2016 r.

14.06.2016 r. 
28.06.2016 r.

TWORZYWA SZTUCZNE, 
OPAKOWANIA 

WIELOMATERIAŁOWE, 
DROBNE METALE

SZKŁO OPAKOWANIOWE

ODPADY ZIELONE  
I KUCHENNE ODPADY 
BIODEGRADOWALNE

12.05.2016 r.

27.05.2016 r.

(za 26.05.2016 r.)

09.06.2016 r.

23.06.2016 r.

12.05.2016 r.

27.05.2016 r.

(za 26.05.2016 r.)

09.06.2016 r.
23.06.2016 r.

POPIÓŁ 30.05.2016 r. — 30.05.2016 r. —

Rozpoczął się tzw. okres letni, w czasie którego zbiórka odpadów zielonych i kuchennych odpadów biodegradowalnych  
na terenie miasta prowadzona jest w drugi i czwarty czwartek miesiąca. 
30 maja zostanie przeprowadzona dodatkowa zbiórka popiołu.
Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski ul. Po-
cztowa 8 pok. nr 13 lub pod numerem telefonu 83 372-62-39.

Nasi mistrzami gimnazjady! 

Gimnazjum Sportowe nr 3 z Międzyrzeca zajęło pierwsze miejsce  
w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w Gimnazjadzie, w pił-
ce siatkowej chłopców. 
Finałowe starcie międzyrzecka „trójka” wygrała z Kraśnikiem 2:0, a w eli-
minacjach grupowych tym samym wynikiem pokonała Opole Lubelskie  
i Zamość. Zawody odbyły się 5 kwietnia w Biłgoraju. Mistrzowska druży-
na trenera Zbigniewa Bernata zagrała w składzie:, Michał Jarosz, Jakub 
Borowicz, Damian Jurkowski, Eryk Gutowski, Sebastian Hryciuk, Bartosz 
Szabaciuk, Tomasz Trocewicz, Rafał Męczyński, Kacper Karpowicz, Eryk 
Małachwiejczyk, Igor Świderski.

Międzyrzecka reprezentacja w komplecie




