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Samorząd

Większe szanse  
na unijną gotówkę
Międzyrzec Podlaski przystąpił do Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy 
Działania. Uchwałę w tej sprawie radni podjęli podczas sesji  
31 sierpnia. Przynależność do stowarzyszenia zwiększa szansę miast 
na pozyskanie funduszy zewnętrznych w nowej perspektywie finan-
sowej na lata 2014-2020.

BLGD pomyślnie zakończyła realizację lokalnej strategii rozwoju w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013.  
W ramach współpracy z członkowskimi gminami, organizacjami poza-
rządowymi, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi rozdysponowano  
w poprzedniej perspektywie finansowej w naszym regionie prawie  
10 mln złotych. Przyczyniło się to do rozwoju kultury, propagowania po-
wrotu do tradycji, wsparcia twórczości ludowej oraz różnego typu dzia-
łań związanych z turystyką. 
Dlatego też władze miasta zdecydowały o przystąpieniu do stowarzysze-
nia. Z tytułu przynależności do BLGD Międzyrzec Podlaski w 2015 roku 
nie poniesie żadnych kosztów. 
16 września w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury odbyło się 
spotkanie konsultacyjne z władzami i mieszkańcami miasta. Prowadził je 
Mariusz Kostka, prezes BLGD. Podczas pracy w grupach poddali analizie 
kilka problemów, z uwzględnieniem tych, dotyczących społeczności Mię-

dzyrzeca Podlaskiego. Wspólnie zastanowili się nad możliwością ich roz-
wiązywania i tym, w jaki sposób może się do tego przyczynić tworzona 
przez BLGD nowa Lokalna Strategia Rozwoju.
Nabory wniosków w nowej perspektywie finansowej ruszą na przełomie 
maja i czerwca przyszłego roku. W zależności od charakteru przedsię-
wzięcia członkowskie gminy mają szansę pozyskać wsparcie nawet do  
50 tys. zł – w przypadków projektów prospołecznych, a do 2 mln zł  
w przypadku inwestycji.

Inwestycje w mieście
Zakończyła się budowa chodnika przy ul. Wyszyńskiego. W miejsce betono-
wych płyt ułożono kostkę na odcinku prawie 50 m, czym spełniono ocze-
kiwania mieszkańców osiedla. Tę inwestycję miasto zrealizował wspólnie 
ze Spółdzielnią Mieszkaniową.
Na ul. Żelaznej przy szpitalu zostały zamontowane dwie stylowe latarnie. 
O doda tkowe oświetlenie w tym miejscu wielokrotnie wnioskowali miesz-
kańcy. Przy okazji na parkingu wymalowano miejsca postojowe.
Na ukończeniu jest też remont ul. Parkowej, gdzie już pojawiła się nowa na-
wierzchnia asfaltowa, a także zatoka parkingowa z kostki brukowej przy 
bloku 10H.

Ruszamy z przebudową stadionu
Burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego Zbigniew Kot zainicjował po-
wstanie Społecznego Komitetu rozbudowy zaplecza stadionu Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. To największa inwestycja w mie-
ście, która rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Połowę jej kosztów (całość wyniesie niespełna 1,3 mln zł) dofinansuje Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki. Miasto otrzymało dotację dzięki zaangażowaniu 
posła na Sejm Stanisława Żmijana, który został przewodniczącym Społe-
cznego Komitetu. W jego skład weszli także działacze sportowi, samorzą-
dowcy i przedsiębiorcy: Grzegorz Łubik, z-ca burmistrza Międzyrzeca Podla-
skiego, Przemysław Litwiniuk, przewodniczący Sejmiku Województwa 
Lubelskiego, Andrzej Mironiuk, przewodniczący Społecznej Rady Sportu,  
Jerzy Kwaśniewski, komendant Komendy Powiatowej Policji w Parczewie, 
działacze sportowi i przedsiębiorcy: Marian Olesiejuk, Jerzy Kamiński i Sta-
nisław Andrzejczuk oraz Arkadiusz Myszka, dyrektor Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji. 11 października odbędzie się uroczyste wmurowanie aktu 
erekcyjnego pod tę inwestycję.

Uczestnicy żywo dyskutowali nad sposobem rozwiązania problemów,  
z którymi borykają się mieszkańcy Międzyrzeca

Inwestycja, choć niewielka ucieszyła mieszkańców osiedla 

Społeczny Komitet będzie wspierał realizację inwestycji

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

tel. 83 372-62-17, e-mail: prasa@miedzyrzec.pl
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Dołączyli do grona zasłużonych 
Podczas sesji, która odbyła się 31 sierpnia międzyrzeccy radni podjęli 
uchwałę w sprawie nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Miasta”. 
W głosowaniu tajnym wyróżnienie przyznano: Adamowi Świecy,  
Andrzejowi Szczerbickiemu i pośmiertnie Bogusławowi Osiejowi.

Adam Świeca został odznaczony za szczególne osiągnięcia na rzecz lokalnej 
społeczności. W latach 1978-82 i 1984-88 pełnił funkcję radnego Miejskiej 
Rady Narodowej w Międzyrzecu Podlaskim, aktywnie uczestniczył w dziele 
obrony wartości chrześcijańskich w tramach działań Instytutu Ks. Piotra Skargi, 
za co został wyróżniony. Działał także na rzecz Obrony Cywilnej Miasta.
Za wieloletnią pracę w strukturach Ochotniczej Straży Pożarnej „Zawadki” tytuł 
pośmiertnie nadano Bogusławowi Osiejowi. Strażak czynnie uczestniczył w ży-
ciu swojej jednostki i miasta, był jednym z organizatorów ferii dla dzieci i mło-
dzieży. Razem z innymi członkami OSP angażował się w zbiórki żywności.
Za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania kultury i sztuki odznaczenie 
przyznano także Andrzejowi Szczerbickiemu. To instruktor plastyki w Miejskim 
Ośrodku Kultury. Od 1999 roku prowadzi Galerię „ES”, jest także organizato-
rem ogólnopolskich plenerów malarskich.

Upały i bakterie nie są im straszne
W międzyrzeckim żłobku zamontowano klimatyzatory. Połowę kosztów inwe-
stycji pokryli rodzice podopiecznych, a drugą sfinansowano z budżetu miasta. 
Klimatyzator oprócz funkcji chłodzenia posiada również funkcję grzewczą i jo-
nizującą, która likwiduje bakterie i szkodliwe substancje w powietrzu.
Po miesięcznych zmaganiach z upałami, to sami rodzice zaproponowali takie 
rozwiązanie. Nie byli w stanie zrealizować zakupu z własnych składek, dlate-
go poprosili o pomoc burmistrza Zbigniewa Kota, który wsparł inicjatywę  
rodziców. Inwestycja kosztowała 7300 zł..

Więcej kasy dla szkół 
Ministerstwo Finansów przyznało miastu Międzyrzec Podlaski łącznie  
53 000 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Samorząd złożył 
wniosek o zwiększenie kwot na rok 2015. Pieniądze zostaną przeznaczone na 
zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych w szkołach podstawowych, wyposaże-
nie stołówek w podstawówkach i gimnazjach, a także wyposażenie gabinetów 
profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach i placówkach, 
które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ.

31 sierpnia radni podjęli uchwalę między innymi w sprawie zasłużonych W żłobku są coraz lepsze warunki

Mieszkańcy lokali komunalnych, którzy zalegają z czynszem, mogą 
odpracować długi. To inicjatywa burmistrza Międzyrzeca Podlaskie-
go Zbigniewa Kota, który 31 sierpnia wprowadził zarządzenie dają-
ce taką możliwość. 

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Programu pomocy w spłacie zadłu-
żenia z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych stanowiących własność 
miasta, to szansa dla osób będących 
w trudnej sytuacji materialnej i ży-
ciowej, pod warunkiem, że ich zobo-
wiązania wynoszą więcej niż 3000 zł 
i nie przekraczają 9500 zł. Miasto 
chce także w ten sposób ograniczyć 
straty, które stale ponosi z tytułu za-
ległości czynszowych. 

– Mieszkańcy mają z tym problem, bo nawet jeśli ich sytuacja materialna 
znacznie się poprawi, to wciąż muszą spłać wcześniejsze należności. Chcia-

łem im pomóc, stąd ten pomysł. Lepiej, aby spłacali zaległości niż ponosi-
li wysokie koszty sądowe czy komornicze. Część z nich jest w stanie odpra-
cować zadłużenia w formie świadczeń zastępczych – mówi burmistrz 
Zbigniew Kot. 

Dłużnicy po złożeniu wniosku i zawarciu umowy będą wykonywać drobne 
prace porządkowe, remontowe, usługowe i inne, które nie są przedmiotem 

umów zawartych z firmami zewnętrzny-
mi. Te prace zdaniem władz miasta prze-
łożą się wymiernie na funkcjonowanie 
poszczególnych jednostek organizacyj-
nych. 

Zainteresowani taką formą pomocy 
proszeni są o wypełnienie i złożenie 

wniosku w sekretariacie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim  
(pok. nr 22) przy ul. Pocztowej 8. Szczegółowe informacje można uzy-
skać w pokoju nr 1. 

Dłużnicy mogą odpracować zaległości

Na 342 lokale stanowiące własność miasta użytkownicy 
105 lokali komunalnych mają zadłużenie, które przekracza 
3000 zł. Obecnie zaległości z tytuły czynszu i opłat za me-
dia wynoszą ponad 2,2 mln zł.

Pomoc jest jednorazowa. Dotyczy tylko zaległości, co oznacza, że bieżące opłaty związane z używaniem lokali muszą być regulo-
wane przez dłużnika w całej wysokości. W przypadku zwiększania zadłużenia umowa może zostać rozwiązana. Odpracowanie jest 
uzupełnieniem innych form pomocy takich jak: możliwość rozłożenia długu na raty lub odroczenie terminu spłaty zadłużenia. 
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Podczas Miejskiej Inauguracji Roku Szkolnego 105 uczniów mię-
dzyrzeckich szkół otrzymało nagrody burmistrza, a 7 nauczycieli 
odebrało akty mianowania. Zarówno oni, jak i nauczyciele dyplo-
mowani i kontraktowi otrzymali listy gratulacyjne od burmistrza 
Zbigniewa Kota. 

Uroczystość odbyła się 9 września w Zespole Placówek Oświatowych nr 2. 
Był to wyjątkowy dzień dla rodziców nagrodzonych uczniów, którym bu-
rmistrz także wręczył listy gratulacyjne. W tym roku miasto na nagrody dla 
najzdolniejszych przeznaczyło 18 580 zł. Dyplomy wręczał gospodarz 
miasta wspólnie z Wandą Żukowską, kierownikiem Oddziału Zamiejsco-
wego Lubelskiego Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej. Uroczystość 
prowadził Andrzej Mironiuk, naczelnik wydziału edukacji, kultury i sportu 
międzyrzeckiego Urzędu Miasta.

– W naszych rękach leży kreatywność i inspiracja. Spróbujmy podjąć inno-
wacyjne działania, utworzyć klasy dwujęzyczne, stworzyć oddziały tera-
peutyczne, czy nawiązać współpracę z ośrodkami akademickimi. To nie-

wątpliwie wpłynie na rozwój dzieci i młodzieży, a także rozwój zawodowy 
nauczycieli – zachęcał burmistrz Kot w nawiązaniu do Roku Otwartej 
Szkoły ogłoszonego przez minister edukacji.

Zadeklarował też wparcie ciekawych działań, związanych między innymi  
z programem rządowym „Bezpieczna +”. Podpowiedział dyrektorom,  
aby korzystali z różnych form nagradzania nauczycieli i pracowników  
administracji czy obsługi poprzez wnioskowanie do Lubelskiego Kuratora 
Oświaty o odznaczenia państwowe i resortowe. Mówił o potrzebie zaan-
gażowania rodziców w życie szkoły i kreowaniu procesów edukacyjnych  
i wychowawczych.

Po ceremonii wręczenia dyplomów i aktów mianowania zebrani obejrzeli 
zabawny program artystyczny przygotowany przez uczniów ZPO nr 2. Były 
też życzenia i gratulacje. Złożyli je: dyrektor ZPO nr 2 Grzegorz Kowalczyk, 
ksiądz Paweł Madaliński, proboszcz parafii pw. św. Apostołów Piotra  
i Pawła, Wanda Żukowska i Artur Nitek, kierownik bialskiej delegatury 
Lube lskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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Uczniowie nagrodzeni w dziedzinie kultury, sztuki i artystycznej

Ważna chwila dla nagrodzonych i ich rodziców

Przed nami kolejny rok pełen wyzwań

Nagrody w dziedzinie kultury, sztuki i artystycznej otrzymali:
Dorota Marciniuk, Natalia Filimon, Mateusz Mitera, Tomasz Kowalczuk, Julia  
Łaskawiec i Julia Barczuk. 

Nagrodzeni w dziedzinie nauki:
Marta Tchórzewska, Julia Piesta, Marta Korolczuk, Norbert Jaroszuk, Dawid  
Czeczelewski, Szymon Pietruk, Barbara Stefaniuk, Weronika Myszka, Karolina  
Kaliszuk, Hanna Kowal, Karolina Borkowska, Rafał Stepulak, Julia Parafiniuk, 
Aleksandra Szabaciuk, Katarzyna Petruk, Bartosz Sierpień, Daria Szymona, Jakub 
Kiryluk, Anna Korniluk, Aleksandra Łukasik, Magdalena Korniluk, Karolina 
Ognik.

Nagrodzeni w dziedzinie kultury fizycznej i sportu:
Jakub Celiński, Jakub Jakimiak ,Patrycja Majczyna, Patrycja Waszczuk, Szymon Marczuk, Wiktoria Karwowska, Oliwia Stefaniuk, Aleksandra Węgrzyniak, Paweł  
Węgrzyniak, Aleksandra Szyszko, Jan Pawluk, Maciej Lubański, Wiktor Kukawski, Eryk Bogucki, Zuzanna Włodarczyk, Eliza Lesiuk, Julia Hryciuk, Piotr Sapiecha, Igor  
Świderski, Jakub Jarosz, Jakub Borowicz, Wiktoria Piech, Mikołaj Puszkarski, Weronika Łopacka, Aleksander Mikołajczuk, Grzegorz Radzikowski, Jakub Ciok, Aleksander 
Tusz, Bartłomiej Przychodzki, Kajetan Trebnio, Michał Kalinowski, Piotr Małachwiejczyk, Jerzy Rzeńca, Władysław Demczenko, Igor Mikołajczuk, Jakub Topczewski, Piotr 
Rabek, Michał Bogucki, Maksymilian Oksiejuk, Adrian Cep, Paulina Kowalewska, Martyna Dołęga, Jakub Oleksiuk, Julia Strysik, Mikołaj Węcław, Patryk Hubica, Majka 
Koźluk, Magdalena Olesiejuk, Nina Hawryluk, Cezary Cap, Wiktoria Leszczyńska, Jakub Szczypiński, Paulina Sobczak, Wiktor Daniluk, Magdalena Jakubowicz, Alicja 
Świerżewska, Pola Lesiuk, Ewelina Romaniuk, Igor Kowalski, Iga Czwerko, Wiktoria Hubica, Julia Sowa, Oliwia Daniluk, Weronika Siedlanowska, Aleksandra Pińczuk,  
Urszula Jakubiuk, Marta Nurzyńska, Agnieszka Jarząb, Nikola Biskupska, Paulina Chodźko, Oliwia Cep, Sandra Malinowska, Aleksandra Oklińska, Weronika Nakaziuk, 
Amelia Kozłowska, Ada Zasadzińska, Aleksandra Smolińska.

Nagrody otrzymali uczniowie mający na swoim koncie 
osiągnięcia sportowe
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Nauczyciele dyplomowani otrzymali od burmistrza Zbigniewa Kota  
listy gratulacyjne

Patrycja Majczyna, Ola Szyszko, Patrycja Waszczuk i Jurek Rzeńca zakwalifikowali się do przyszłorocznych finałów

Nauczyciele, którzy otrzymali awans zawodowy 

Nauczyciele mianowani: Iwona Byczyk, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, Emilia Grudzińska, SOSW, Sylwia Idzikowska, Zespół Placówek Oświatowych nr 2,  
Edyta Krasowska, SOSW, Magdalena Matejek, Zespół Placówek Oświatowych nr 3, Tomasz Matejek, Zespół Placówek Oświatowych nr 1 i Agnieszka Mazur, SOSW.

Nauczyciele dyplomowani: Monika Gąsior, SOSW, Marta Grochowska, ZPO nr 3, Kowalczyk Renata, ZPO nr 3, Anna Matejek, SOSW, Beata Pietruk, ZPO nr 3. 

Nauczyciele kontraktowi: Daniel Rostek, ZPO nr 1, Magdalena Frydrychowska, ZPO nr 1, Natalia Horbaciuk, SOSW, Kinga Koźluk, SOSW, Edyta Wasiluk-Kozłowska, 
ZPO nr 1, Anna Wolińska, ZPO nr 3, Katarzyna Stęślik, ZPO nr 1. 

Awansowani w szkołach ponadgimnazjalnych

2 września, podczas Powiatowej Inauguracji Roku Szkolnego, która odbyła się w Zespole Szkół Ekonomicznych troje nauczycieli odebrało akty mianowania. Byli to:  

Marcin Śliwa, nauczyciel wychowania fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym, Beata Szymańska, nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i fryzjerskich teoretycznych 

przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Wojciech Jaśniak, nauczyciel budowlanych przedmiotów zawodowych w tej samej placówce.

To był ważny dzień dla nauczycieli mianowanych

Pojadą na mistrzostwa Polski
Od 15 do 19 września w Supraślu o awans do przyszłorocznych Fina-
łów Mistrzostw Polski Młodzików i Mistrzostw Polski Juniorów Młod-
szych rywalizowali szachiści z województw podlaskiego i lubelskiego. 
W zmaganiach tych brali udział szachiści z Międzyrzeca Podlaskiego. 
Czwórka z nich w przyszłym roku powalczy o tytuł mistrza. 

Znakomicie wypadły dziewczęta, które w komplecie awansowały do przy-
szłorocznych Finałów Mistrzostw Polski, zajmując czołowe lokaty w swo-

ich grupach wiekowych. Patrycja Majczyna wygrała eliminacje w katego-
rii dziewcząt do lat 11, Ola Szyszko zajęła drugie miejsce (dziewczęta 
walczyły o awans w grupie z rywalkami o rok starszymi). Pierwsze miej-
sce w kategorii dziewcząt do lat 13 zajęła również Patrycja Waszczuk.  
W kategorii chłopców najlepiej zaprezentował się Jerzy Rzeńca, który  
w grupie chłopców do lat 9 zajął 3 miejsce. Mniej szczęścia mieli pozo-
stali zawodnicy. Najbliżej awansu był Paweł Węgrzyniak, który zajął  
6 miejsce. Wiktor Kukawski w grupie wiekowej do lat 11 uplasował się 
na 8 lokacie.
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Biegli do utraty tchu
Uczestnicy piątego już Biegu Międzyrzeckich Jeziorek mokrzy od 
potu, ale szczęśliwi przemierzali trasę walcząc ze swoimi słabo-
ściami. Niektórzy pobili życiowe rekordy. 

Impreza odbyła się w sobotę 29 sierpnia na stanicy Stowarzyszenia Rozwo-
ju Żeglarstwa. W tym roku na starcie pojawiło się 89 biegaczy z różnych za-
kątków Polski. Oprócz nich, w kategorii nordic walking na odcinku 5 km 
wzięło udział 38 zawodników. Biegacze musieli pokonać 10-kilometrowy 
cross wokół międzyrzeckich zbiorników. Trasa, była wymagająca, ale wysiłek 
się opłacił.
Pierwsze miejsce w kategorii open mężczyzn zdobył Kamil Młynarz ze Zbu-
czyna. 10 km pokonał w 34 minuty i 26 sekund. Drugie miejsce wywalczył 
Paweł Młodzikowski z Adamowa, a trzecie Andrzej Majewski z Białej Podla-
skiej. Nieźle spisali się także międzyrzeczanie. Jako czwarty na metę dotarł 
Jacek Chruściel, a tuż z nim przybiegł Wiktor Waszczuk. Wśród kobiet naj-

szybciej pobiegła Marta Lewtak z Białej Podlaskiej, drugie miejsce zajęła 
Weronika Młodzikowska z Adamowa, a trzecie Anna Sieczko z Legionowa. 
Dobrze pobiegły też międzyrzeczanki: Beata Chruściel (była czwarta na me-
cie wśród kobiet) i Mariola Bonecka.
W kategorii nordic walking mężczyźni zwyciężył międzyrzeczanin Łukasz Wró-
bel, drugie miejsce zajął Marek Mandziuk z Białej Podlaskiej, a trzecie także 
bialczanin – Paweł Jagieła. Wśród kobiet najszybsza była Jolanta Uss z Białej 
Podlaskiej, tuż za nią na mecie pojawiła Katarzyna Jendruchniewicz z Między-
rzeca Podlaskiego. Trzecia była bialczanka – Magdalena Mandziuk.
Zawodnikom gratulował burmistrz Zbigniew Kot. – Podziwiam waszą akty-
wność. Cieszę się, że w taki właśnie sposób spędzacie wolny czas. Zazdroszczę 
wam wspaniałej formy. W przyszłym roku chciałbym pobiec z wami. Mam na-
dzieję, że przyjmiecie mnie do swojego grona – zadeklarował burmistrz.
Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary, medale i nagrody rzeczowe. Spośród 
wszystkich uczestników rozlosowano nagrody.
Organizatorem imprezy był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i grupa  
Aktywni Rowerowy Międzyrzec.

6

W biegu na 10 km wystartowało 89 biegaczy

Po biegaczach wystartowali miłośnicy nordic walking

Najlepsi panowie w kategorii nornic walking

I jeszcze jedno okrążenie wokół żwirowni

Najszybsze kobiety w biegu na 10 km

Spośród wszystkich uczestników imprezy rozlosowano upominki
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Inicjatywy

Patriotyczny mural w Międzyrzecu Podlaskim pojawił się na bloku  
u zbiegu ulic Kościelnej i Warszawskiej. To hołd złożony Żołnierzom 
Wyklętym, którzy walczyli z okupacją sowiecką i niemiecką. Odsło-
nięto go 13 września.

Wcześniej odprawiona została msza w kościele pw. św. Mikołaja. Po niej 
uczestnicy uroczystości udali się pod blok, gdzie powstało malowidło. 
Przedstawia ono wizerunek dwóch żołnierzy AK-WiN: Franciszka Michaluka, 
pseudonim „Polny” z Tłuśćca i Stanisława Miszczuka pseudonim „Kłos”  
z Rogozneczki.
Po przecięciu wstęgi Ryszard Turyk, prezes międzyrzeckiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk przedstawił notę historyczną żołnierzy niezłomnych. 
„Kłos” był prześladowanych za działalność konspiracyjną i niepodległo-
ściową. Nie mogąc go dopaść miejscowy resort UB spalił mu dom.  
Do znanych akcja pod Żerocinem 14 lutego w 1946 r. Wtedy funkcjona-
riusze urzędu bezpieczeństwa otoczyli miejscową ludność z powodu  
rzekomego niewywiązywania się z przymusowych dostaw żywności. 
„Kłos” stanął w obronie rolników. W potyczce zginęło kilku funkcjonariu-
szy bezpieki.

Por. „Polny” był jednym z dowodzących brawurowej akcji w Szaniawach 
koło Łukowa. 3 października 1946 r. oddział WiN zatrzymał tam Mitropę, 
wojskowo-dyplomatyczny pociąg radziecki kursujący na trasie Moskwa-
Warszawa-Berlin Wschodni. Bez żadnego wystrzału rozbrojono i rozmu-
ndurowano ponad 200 żołnierzy Armii Czerwonej w tym pięciu genera-
łów i kilku wysokich funkcjonariuszy NKWD, jadących na naradę wojskową 
do Warszawy. NKWD nie mogło pogodzić się z doznanym wówczas 
uszczerbkiem na honorze i dążyło do odwetu. Rozpoczęła sie akcja zbroj-
na. Dwa dni później oddziały „Kurzawy” (Tadeusz Marczuk z Huszlewa) 
„Polnego” i „Kłosa” zostały wytropione. Krwawy bój stoczono 5 paździer-
nika pod Kiełbaskami, w gminie Stara Kornica. W bitwie Michaluk został 
ranny. Uznany za niebezpiecznego bandytę był torturowany w więzieniu 
w Lublinie. Nie wydał jednak towarzyszy broni. Po wyjściu na wolność do 
końca życia był inwigilowany. 
Uroczystość zakończył koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej  
z Międzyrzeca i Radzynia Podlaskiego. 
Mural powstał dzięki Fundacji Kocham Podlasie, senatora Grzegorza  
Biereckiego. Przedsięwzięcie poparł burmistrz Międzyrzec Podlaskiego 
Zbigniew Kot.

W uroczystościach wzięło udział wielu mieszkańców miasta

Co roku 17 września na Alei Katyńskiej licznie gromadzi się międzyrzecka 
młodzież. To jej w szczególności dziękował burmistrz Zbigniew Kot 

Mural poświęcony pamięci Stanisława Miszczuka ps. „Kłos”  
i Franciszka Michaluka ps. „Polny”

Swoim występem uczniowie z ZSE wprowadzili zebranych w zadumę nad 
tragicznymi kartami polskiej historii

Ku waszej pamięci Żołnierze Wyklęci

Oddali hołd bohaterskim 
przodkom
Międzyrzecka młodzież wspólnie z nauczycielami i władzami mia-
sta upamiętniła 76. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę i 75. rocz-
nicę zbrodni katyńskiej. Uroczystość odbyła się 17 września.

Obchody rozpoczęła msza w kościele pw. św. Mikołaja. Druga część odbyła się 
w Alei Katyńskiej, gdzie krótki rys historyczny przedstawił dr Szczepan  
Kalinowski, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim. 

– Jak mówił prymas Wyszyński, dla nas Polaków najbliższa jest ojczyzna. Dlate-
go pochylamy się nad tą zbrodnią i spotykamy się tutaj. Te rodziny mordowane 
były po dwakroć. Drugi raz, bo nie mogły czcić pamięci o swoich ojcach – mó-
wił regionalista. Zaznaczył, że w całym powiecie to właśnie Międzyrzec upamię-
tania ofiary Katynia z największym rozmachem. Zebrani w zadumie i skupieniu 
wysłuchali Apelu Poległych, który odczytał Szczepan Kalinowski, a młodzież za-
paliła 12 zniczy przy „dębach pamięci”, poświęconych ofiarom Katynia. Podsu-
mowanie był wzruszający występ poetycko – patriotyczny w wykonaniu uczniów 
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim. Uroczystość przygoto-
wało TPN we współpracy z Urzędem Miasta i Nadleśnictwem Międzyrzec.
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To tytuł najnowszego tomiku poezji Ryszarda Kornackiego. Spotka-
nie promujące książkę odbyło się 18 września w holu Miejskiego 
Ośrodka Kultury

Książka ukazała się nakładem wrocławskiego wydawnictwa ZET. Jest zbiorem 46 
utworów, w których autor wraca pamięcią do rodzinnego miasta. – W tym mie-
ście są moje korzenie, to Lublin mnie ukształtował i wychował. Mam wiele wspa-
niałych wspomnień z nim związanych, bardzo chciałem utrwalić ten lubelski ślad 

– podkreślał poeta. Tom skomponowany został z wierszy wcześniej drukowanych 

w różnych tomikach poetyckich, antologiach i czasopismach. Twórczość literacką 

Kornackiego omówił Waldemar Michalski, reaktor czasopisma „Akcent” i krytyk 

literacki. Zwrócił też uwagę na wspaniałe, bibliofilskie wydanie tomiku. Sam  

autor dziękował sponsorom, dzięki którym ukazała się książka. Przeczytał też  

kilka swoich utworów. Wysłuchał gratulacji i słów uznania od licznie zgromadzo-

nych gości. Wśród nich był także Krzysztof anin Kuzko, artysta fotografik, autor 

zdjęć do książki. Spotkanie prowadził Leszek Sokołowski, prezes Międzyrzeckiego 

Stowarzyszenia Teatralnego.

Do 10 października w międzyrzeckiej Galerii ES można oglądać 
obrazy Krzysztofa Turlewicza. Wernisaż wystawy młodego artysty 
odbył się 12 września. Pojawili się na nim bliscy twórcy, a także 
miejscowi pasjonaci sztuki.

Krzysztof Turlewicz urodził się 1983 roku w Lublinie. Ukończył konserwację 
dzieł sztuki na PWSZ w Nysie, a w latach 2008-2010 studia magisterskie na 
Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Dyplom z malarstwa uzyskał  
w pracowni profesora Tomasza Zawadzkiego. Do Międzyrzeca przyjechał  
z wystawą pt. „Nienazwane”.
– Te prace powstały z codziennych obserwacji. To elementy rzeczywistości, które 
przetwarzam w mojej głowie. Z pewnością przebija się przez nie nostalgia,  
i jakaś obawa. Można o nich mówić wiele, albo nic. Ja wybieram tę drugą opcję 
– przyznał Turlewicz. Autor stosuje monochromatyczne barwy, jego obrazy są wy-

czyszczone z tła, nie ma na nich drugiego planu. Jak zauważył otwierający 
wystawę Andrzej Szczerbicki, przypominają kadry fotograficzne. Turlewicz na 
swoim koncie ma 12 wystaw zbiorowych m.in.: w Toruniu, Wrocławiu, Warszawie, 
Płocku i Wenecji. Ta w Międzyrzecu jest czwartą indywidualną.

Koncert Scholii parafii Świętego Mikołaja, który odbył się 16 września rozpo-
czął Dni ze Świętym Stanisławem Kostką, patronem Polski i młodzieży. Chórzy-
ści przy dźwiękach gitar, fletów, skrzypiec, saksofonów i perkusji wyrazili w ten 
sposób wdzięczność i miłość Bogu.
W ten wyjątkowy sposób rozpoczęło się także przygotowanie kandydatów do 
sakramentu bierzmowania. Młodzież spotkała się także w kościele 17 września 
na modlitewnym czuwaniu wspólnie Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, 
uczestniczyła także w uroczystej mszy świętej 18 września.
Koncert odbył się z inicjatywy księży: Tomasza Bieleckiego i Michała Wawe-
rskiego, a także Zdzisława Frydrychowskiego, który od 28 lat prowadzi scholę.

Lublin z pamięci i snów

„Nienazwane” Krzysztofa Turlewicza

Dni ze św. Stanisławem Kostką 

W holu MOK zgromadzili się przyjaciele i znajomi poety Ryszard Kornacki podpisywał egzemplarze swoich książek

Wspaniałe wykonanie chórzystów publiczność nagrodziła owacjami  
na stojąco

Młody artysta z Lublina na temat własnych prac powiedział niewiele,  
bo to według niego zadanie odbiorcy 
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Międzyrzec  
na dożynkach powiatowych
Delegacja z Międzyrzeca Podlaskiego reprezentowała miasto pod-
czas XVII Dożynek Powiatowych. Uroczystości odbyły się 30 sierp-
nia w Misiach.

W tym roku miasto przygotowało stoisko w stylu kawiarenki z panoramą 
Międzyrzeca w tle. Przysmaki przygotowane przez międzyrzeckich restaura-
torów i cukierników podbiły podniebienia gości. Swoje wyroby prezentowa-
ły hotele: „Chrobry”, „Hesperus”, restauracja „Zacisze”, cukiernia „Pączek”, 
„Wójcik” oraz „PSS Społem”. 
Podczas obchodów święta plonów zaprezentował się również Zespół Pieśni i 
Tańca Ludowego „Dzieci Podlasia” z Miejskiego Ośrodka Kultury.

Festyn z żołnierzami
Organizacja Podaj dziecku pomocną dłoń w Międzyrzecu Podlaskim  
23 sierpnia zorganizowała festyn na pożegnanie lata. Atrakcji nie brako-
wało. Największą był przemarsz i koncert kompani reprezentacyjnej je-
dnostki wojskowej w Siedlcach pod batutą porucznika Dariusza Kaczma-
rskiego. Orkiestra wojskowa zagrała znane utwory polskie i zagraniczne. 
Publiczność była zachwycona i występ nagrodziła gromkimi brawami.
Nie zabrakło też konkurencji sportowych dla dzieci. Każdy, kto wziął  
w nich udział otrzymał upominek. Maluchy świetnie bawiły się też na  
zjeżdżalni i trampolinie. Uczestnikom imprezy przygrywał zespół 
Asters.

Bracia wiatru zakończyli sezon
20 września ponad setka motocyklistów wzięła udział w oficjalnym bia-
lskopodlaskim zakończeniu sezonu motocyklowego „Św. Krzyś 2015”.  
Impreza się udała, choć aura nie była tego dnia łaskawa. Fani stalowych 
rumaków spotkali się najpierw na bialskim placu Wolności, gdzie odbył 
się kiermasz sprzętu motoryzacyjnego i staroci. Był też konkurs zespołu 
FACE i pokaz w wykonaniu Gabriela Marcinów – mistrza w trialu motocy-
klowym. Następnie wyruszyli do Międzyrzeca Podlaskiego, tu uczestniczy-
li we mszy w kościele pw. św. Józefa, którą odprawił ks. Paweł Zazuniak. 
Po nabożeństwie z rykiem silników wyruszyli do Żabiec pod Międzyrzecem 
na stanicę harcerską, gdzie bawili się na pikniku motocyklowym.

Absolutnym hitem festynu był koncert orkiestry wojskowej Parada motocyklistów przejechała przez Międzyrzec 

Międzyrzeckie stanowisko promocyjne odwiedziły tłumy gości

„Dzieci Podlasia” jak zwykle świetnie zaprezentowały się na scenieWładze miasta i pracownicy urzędu w dożynkowym korowodzie
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Na rzecz niepełnosprawnych 
pracują od 20 lat 
Podlaskie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Między-
rzecu Podlaskim obchodziło jubileusz 20-lecia istnienia. Jego 
członkowie, działacze i sympatycy świętowali 26 sierpnia we 
Wschodnim Centrum Informacyjno-Szkoleniowym „Chrobry”.  

Mieczysław Lawenda, prezes PSON podsumował 20-letnią pracę i podzię-
kował osobom wspierającym działania stowarzyszenie. – Kontynuujemy na-
szą misję, choć nie jest łatwo funkcjonować organizacji o charakterze non 
profit, uzależnionej od dobrej woli sponsorów. Udaje nam się to, dzięki gru-
pie międzyrzeckich społeczników. Dziś nasze stowarzyszenia liczy 74 człon-
ków – mówił Lawenda. 
Pierwsze biuro stowarzyszenia mieściło się przy Warszawskiej, w 1997 
roku przeniesiono je na ul. Zarówie (budynek MOSiR). Od 99 roku stowa-
rzyszenie zgodnie ze statutem prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej. Jego 
uczestnicy mają do dyspozycji pięć tematycznych pracowni: plastyczną, 
krawiecko-hafciarską, komputerową, galanterii skórzanej i gospodarstwa 
domowego. 

Podczas spotkania goście wysłuchali programu artystycznego, który przy-
gotowali uczestnicy WTZ wraz z instruktorami. Był też czas na upominki  
i gratulacje. Najaktywniejsi działacze stowarzyszenia otrzymali podziękowa-
nia i statuetki, wręczyła je Monika Andrzejuk, kierownik WTZ. Wyrazy 
uznania do społeczników skierował między innymi burmistrz Zbigniew Kot. 
– Przed nami kolejne wyzwanie, a mianowicie znalezienie nowej siedziby 
Warsztatu Terapii Zajęciowej, ale i z tym damy radę – zadeklarował bur-
mistrz. Uroczystość zakończył wspólny obiad.

Uczestnicy WTZ specjalnie na jubileusz przygotowali 
program artystyczny

Mieczysław Lawenda, prezes PSON otrzymał w podziękowaniu 
okazały kosz róż

To był wyjątkowy dzień dla działaczy i przyjaciół stowarzyszenia

Szanty, zbiórka krwi  
i zakręceni rowerzyści  
W weekend 22 i 23 sierpnia na Międzyrzeckich Jeziorkach odbył się Rodzin-
ny Festyn Żeglarski. Zabawę połączono z drugą już zbiórką krwi. 
Mobilny punkt poboru krwi postawiono na terenie stanicy żeglarskiej przy ul. 
Zahajkowskiej. W akcję włączyli się żeglarze, strażacy, motocykliści i inni 
mieszkańcy miasta. Tym życiodajnym płynem podzieliło się 26 z 31 zareje-

strowanych osób. Zebrano 11,7 litra. Na uczestników festynu czekały gry spo-
rtowe i zręcznościowe oraz zabawy przygotowane przez kluby rowerowe  
i ludzi sportowo zakręconych. Zorganizowano też zawody MTB, a wieczorem 
konkurs karaoke, zagrał też DJ Tomi. W niedzielę odbyły się pokazy ratownic-
twa wodnego. Goście podziwiali regaty w klasie Optymist i regaty rodzinne  
w klasie Omega. Było też mnóstwo atrakcji dla całych rodzin: zabawy gry  
i animacje, a także wyścigi kajakowe i konkursy z nagrodami. Wieczorem za-
grały zespoły: Cegła i Luz Band, a imprezę zakończy DJ Tomi. Organizatorem 
imprezy było Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa „Stanica”.

Podsumowanie zawodów MTB
W takich szlachetnych akcjach zawsze można liczyć  
na mieszkańców Międzyrzeca
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Pocztówkowa  
historia miasta

Stowarzyszenie Miłośników Historii Międzyrzeca Podlaskiego wy-
dało dwa pakiety starych widokówek pt. „Wysłane w świat pocz-
tówki z Międzyrzeca Podlaskiego”. Ta niezwykła kolekcja przypo-
mina o bogatej historii miasta. 

Społecznicy przez kilka miesięcy gromadzili pocztówki. Zebrali kilka-
dziesiąt sztuk. Spośród nich wybrali zestawy po 8 sztuk kolorowych  
i 8 czarno-białych. Pochodzą one z okresu od 1900 r. do chwili obecnej. 
– Istotnym bodźcem dla naszego pomysłu był fakt, że w przyszłym roku 
z okazji Światowych Dni Młodzieży będziemy gościć w mieście wiele 
osób pochodzących z różnych krajów – podkreśla Mirosław Maraszek, 
prezes stowarzyszenia. – Mamy dość pokaźne zbiory i w przyszłości 
chcielibyśmy wydać album z pocztówkami – planuje Maraszek. Pakiety 
będą rozprowadzane jako cegiełki wspierające działalność Stowarzysze-
nia. Będzie można je nabyć w Zakładzie Zegarmistrzowskim przy placu 
Jana Pawła II 4 – u Zbigniewa Lecyka, lub bezpośrednio w siedzibie Sto-
warzyszenia przy ul. Nassuta 11 (tel. 788 512 541). Przedsięwzięcie  
byłoby trudne do zrealizowania, gdyby nie życzliwość wielu osób i spon-
sorów. Szczytną ideę dotychczas wsparli między innymi: burmistrz  

Międzyrzeca Podlaskiego, nadleśniczy Nadleśnictwa Międzyrzec Podla-
ski, Zarząd Banku Spółdzielczego i starosta bialski. Stowarzyszenie  
Miłośników Historii Międzyrzeca Podlaskiego tworzy grupa pasjonatów, 
która organizuje dla miejscowej społeczności wystawy o różnej tematy-
ce i gromadzi pamiątki historyczne. Działalność SMHM ma na celu 
przekazywanie wartości historycznych i kulturowych wszystkim zaintere-
sowanym historią miasta, a w szczególności młodym pokoleniom.

Niektóre widokówki to prawdziwe historyczne perełki

Ciało mówi 
Międzyrzecka młodzież uczestniczyła w niezwykłych warsztatach panto-
mimicznych. Zajęcia odbyły się w dniach 19-20 września, a prowadził je 
Krzysztof Szczepańczyk, aktor wrocławskiego Teatru Pantomimy oraz  
Teatru Klinika Lalek. Podczas dwóch dni zajęć na scenie panowały: ruch, 
gest, poza, mina, po prostu mówiło ciało.
Pantomima to niezwykle trudna sztuka teatru, wymaga niesamowitej 
precyzji, kreacji w wyszukiwaniu odpowiednich gestów, by mogły stać 
się czytelne dla odbiorcy. Uczestnicy warsztatów, zafascynowani byli no-
wymi środkami wyrazy artystycznego, ale i swoim ciałem, które odkry-
wali na nowo. Warsztaty odbyły się w ramach projektu „ŁAPA Między-
rzeckie Ślady Twórczości Młodzieżowej”.

Dzieci ze Specjalnego Przedszkola w Międzyrzecu Podlaskim po raz ko-
lejny świętowały Dzień Drzewa. 15 września spotkały przy dębie „Bartu-
siu” (przed budynkiem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego), 
który zasadzono w 2011 roku. Potem podczas spaceru w parku Poto-
ckich oraz zabaw badawczych i ruchowych odkrywały piękno otaczającej 
przyrody. Dzieci wykonały także wspólnie plakat „Drzewo”, który ozdo-
bił przedszkole. 

Wszystkie działania podjęte w ramach akcji miały uświadomić malu-
chom konieczność ochrony przyrody i dbania o najbliższe otoczenie.

Ekologiczna wyprawa  
przedszkolaków z SOSW

Przedszkolaki poznawały przyrodę w parku Potockich

Młodzież była zafascynowana nowymi środkami wyrazu artystycznego
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Po raz kolejny uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych nr 2  
w Międzyrzecu Podlaskim wzięli udział w Mistrzostwach Szkoły  
w Biegach Przełajowych. 16 września ścigali się w parku Potockich 
na dystansie: 600 m, 800 m i 1200 metrów. 

Najlepszą biegaczką wśród czwartoklasistek (bieg na 600 m) okazała się 
Klaudia Szamaluk, drugie miejsce zajęła Oliwia Cep, trzecia na metę do-
tarła Dominika Sójka. Wśród chłopców pierwszy był Piotr Wierzejski, dru-
gie miejsce zajął Kacper Lewczuk, a trzecie Patryk Pazdan. 
W kategorii klas: V-VI w biegu na 800 m zwyciężyła Julia Hukaluk, druga 
była Gabriela Szczypińska, a trzecia Anna Matysiewicz. Wśród chłopców 
najszybciej pobiegł Dominik Marczuk, drugie miejsce przypadło Mate-
uszowi Trochimowiczowi, a trzecie Wiktorowi Semeniukowi.
Wśród uczennic gimnazjum (w biegu na 1200 m) najlepiej wypadła Ilo-

na Nowosielska, tuż po niej na metę przybiegła Dominika Szarko, trzecia 
była Wiktoria Piech. 
Wśród chłopców najszybszy był Kacper Karwowski, drugie miejsce zdobył 
Dawid Chudowolski, a trzecie Patryk Zagórski.

Szybcy i skoczni w Międzyrzecu
Uczniowie wszystkich międzyrzeckich szkół podstawowych biorą 
udział w innowacyjnym projekcie Lekkoatletyka dla każdego!, reali-
zowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. 

Lekkoatletyka dla każdego, to specjalna propozycja dla każdej grupy 
wiekowej. Przygotowany przez ekspertów program szkolenia oznacza 
ćwiczenia dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka na jego etapie 
rozwoju i właściwą organizację zajęć. Poza tym, program przewiduje 
również organizację imprez i zawodów szkolnych i międzyszkolnych,  
w których dzieci bawią się na sportowo, rywalizują z rówieśnikami, ale 
też mają okazję spotkać się utytułowanymi polskimi lekkoatletami.
W Międzyrzecu Podlaskim zajęcia odbywają się na hali Zespołu Placó-
wek Oświatowych nr 3. – Zapraszam uczniów z klas IV-VI w poniedział-
ki, wtorki i środy od godziny 15.55 do 17.00 – zachęca trener Marcin 
Hołoweńko.
W sobotę 19 września, międzyrzeccy uczniowie wzięli udział w woje-
wódzkich zawodach lekkoatletycznych, które odbyły się na stadionie  
Filii AWF w Białej Podlaskiej. 

A oto rezultaty ich zmagań: 
Dagmara Lubina (SP3): II miejsce – 60 m, II miejsce – 300 m
Karol Kasianiuk (SP3): II miejsce – 300 m, IV miejsce – 60 m
Klaudia Świąntek (SP3): III miejsce – piłeczka palantowa, V miejsce – 300 m
Maria Bajan (SP2): VI miejsce – 60 m
Patrycja Gierej (SP1) – VIII miejsce – skok w dal

Biegi przełajowe w parku Potockich

Lekkoatleci z Międzyrzeca podczas wojewódzkich zawodów 
w Białej Podlaskiej

Zawodnicy z „dwójki” mają zadatki na świetnych sportowców

Kino za Rogiem w Międzyrzecu Podlaskim
REPERTUAR NA PAŹDZIERNIK 2015

3.10 „CASANOVA PO PRZEJŚCIACH”, komedia, USA, reż. John Torturro, godz. 19:00
4.10 „DAWCA PAMIĘCI”, dramat science fiction, USA, reż. Phillip Noyce, godz. 19:00
10.10 „KOCHANKOWIE Z KSIĘŻYCA”, komedia USA, reż. Wes Anderson, godz. 19:00
11.10 „LADA DZIEŃ”, dramat obyczajowy, USA, reż. Travis Fine, godz. 19:00
17.10 „SZEF”, komedia, USA/Francja, reż. Jon Favreau, godz. 19:00
18.10 „OH, BOY”, komediodramat, Niemcy, reż. Jan Ole Gerster, godz. 19:00
24.10 „SIN CITY 2: DAMULKA WARTA GRZECHU”, thriller/kryminał, USA, 

reż. Robert Rodriguez, Frank Miller, godz. 19:00
25.10 „IDY MARCOWE”, dramat polityczny, USA, reż. George Clooney, godz. 19:00
31.10 „WIECZNI CHŁOPCY”, komedia, Francja, reż. Anthony Marciano, godz. 19:00

Zapraszamy na 2 pokazy specjalne filmu „Body/Ciało” Małgorzaty Szumowskiej 
(Złote Lwy Gdynia 2015) – 10 i 17 października godz. 17:00

Rozdajemy pudełka  
życia
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej można odebrać „Pudełko ży-
cia”. To opakowanie opatrzone specjalną naklejką, w którym są wszyst-
kie ważne i aktualne informacje o pacjencie. 
Burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego Zbigniew Kot zadecydował o przy-
stąpieniu do tego wyjątkowego projektu, bo ma on na celu zapewnić 
osobom starszym, samotnym oraz przewlekle chorym poczucia bezpie-
czeństwa. Pudełko może uratować życie każdemu, kto w chwili przyja-
zdu karetki nie jest w stanie samodzielnie podać informacji o swojej 
chorobie, uczuleniach, zażywanych lekach czy kontaktów do najbliższej 
rodziny. Zainteresowani proszeni są o telefoniczne zgłoszenia pod  
nr te. 83 371 78 03. Pudełko jest bezpłatne i można je odebrać w sie-
dzibie MOPS przy ul. Piłsudskiego 6.
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Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim zaprasza na zajęcia poszczególnych sekcji artystycznych, które po wakacjach ruszy-
ły pełną parą. Ciekawą ofertę przygotował też Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. 

Młodzież z Łętowni zaopiekuje 
się grobowcem hr. Potockiego
26 września w Łętowni odsłonięto odremontowany grobowiec por. hr.  
Andrzeja Potockiego, właściciela dóbr w Międzyrzecu Podlaskim. Towarzy-
stwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu przekazało mogiłę pod opiekę uczniów 
miejscowej Szkoły Podstawowej. W uroczystościach uczestniczyli potomko-
wie hr. Potockiego, a także władze Międzyrzeca Podlaskiego. Po uroczystej 
mszy goście udali się miejscowy Cmentarz Komunalny, gdzie nastąpiło po-
święcenie grobowca. Bogusława Pieczyńska, prezes ZTPPiR przekazała go 
pod opiekę dyrekcji, nauczycieli i uczniów SP w Łętowni. 

Hr. Andrzej Potocki był porucznikiem rezerwy 25 Pułku Ułanów Wielko-
polskich, adiutantem gen. Wł. Sikorskiego i uczestnikiem kampanii wrze-
śniowej 1939 r. 27 września 1939 r. został zamordowany w Lipowcu przez 
Ukraińców, a następnie pochowany k. Nahaczowa (Ukraina). W 1942 roku 
został ekshumowany i pochowany przez Leona Sapiehę i jego siostry w Łę-
towni k. Przemyśla. W 2014 TPPiR wspólnie z Gminą Przemyśl zorganizo-
wało zbiórkę publiczną „Kwesta 2014”, na remont grobowca. W 2015 r. 
nawiązało kontakt z mieszkającymi we Francji potomkami Andrzeja  
Potockiego i pozyskało znaczne fundusze na ten cel i pamiątkową tablicę 
informacyjną. Grzegorz Łubik, z-ca burmistrza, podziękował inicjatorom 
przedsięwzięcia za dotychczasową troskę o nagrobek, a społeczności szko-
ły za przejęcie nad nim opieki.

Międzyrzec Podlaski reprezentował zastępca burmistrza i radni: Danuta 
Duda, Mariusz Leszczyński i Mariusz Jarosz Na uroczystości do Łętowni przyjechali potomkowie hr. Potockiego

Przyjdź na zajęcia i odkryj swoją pasję

Oferta Miejskiego Ośrodka Kultury
Pracownia multimedialna 
Instruktor: Aneta Pliszka 
Zajęcia fotograficzne dla młodzieży: poniedziałki i czwartki w godz. 16-18. 
Zajęcia fotograficzne dla seniorów odbywają się w środy w godz. 10.30-
12.30- gr I, i w godz. 14-16 – gr II. 

Pracownia plastyczna
Instruktor: Andrzej Szczerbicki 
Zajęcia plastyczne dla młodzieży: czwartki i piątki o godz. 16.00

Pracownia plastyczna
Instruktor: Krzysztof Stachurski
Dziecięcy zespół plastyczny: wtorek, środa: 16-18

Zajęcia Klubu Miłośników Sztuki (dorośli) poniedziałki w godz. 17-20.

Zespół Tańca Artystycznego „Sezamki”
Instruktor: Hanna Paluszkiewicz 
poniedziałki i czwartki w godz. 16-18, soboty w godz. 10-12 

Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Dzieci Podlasia”
Instruktor: Ewa Bernatowicz
Najmłodsza grupa (dzieci w wieku 7-8 lat), sala widowiskowa MOK: 
poniedziałki w godz. 16-17

Zajęcia tańca Break Dance 
Instruktor: Tobiasz Toczyński
Wtorki i czwartki w godz. 17.15-18.30.

Oferta Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Taekwondo olimpijskie:
– rocznik 2008-2010: poniedziałek i środa 17.30-18.15 – I grupa, 
wtorek i czwartek 16.30-17.15 – II grupa
– rocznik 2006-2007: wtorek i czwartek 17.30-18.30
– rocznik 2004-2005: poniedziałek i środa 16.30-17.30
– rocznik 2003 i starsi: wtorek i czwartek 18.30-19.30

Zapisy na zajęcia z piłki nożnej prowadzą trenerzy poszczególnych grup: 
Paweł Rusinek – rocznik 2006/2007 oraz 2008 i młodsi – tel. 513 010 045
Daniel Rostek – rocznik 2004/2005 – tel. 515 804 229

Kamil Korniluk – rocznik 2002/2003 – tel. 604 788 738
Michał Tusz – rocznik 2000/2001 – tel. 504 329 104
Zbigniew Wasąg – rocznik 1997/1999 – tel. 602 489 563

Zajęcia nauki pływania sekcji pływackiej 
Klasy I i II – wtorek i piątek – godz. 17 – I grupa, wtorek – godz. 18 
i czwartek 17 – II grupa, kl. III – poniedziałek i piątek – godz. 17

Ruszają zapisy do szkółki narciarskiej MOSiR. Spotkanie organizacyj-
ne odbędzie się na początku października. Kontakt: Anna Egier, instruk-
tor, tel. 600-230-951.
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Ulgi dla rodzin 3+ 
Zostań partnerem programu!
Mieszkańcy Międzyrzeca mogą korzystać nie tylko z Ogólnopolskiej 
Karty Dużej Rodziny, ale i lokalnej Karty rodziny 3+. Aby zyskać 
prawo do atrakcyjnych rabatów, wystarczy złożyć wniosek w urzę-
dzie miasta. 

Karta wydawana jest rodzinom zamieszkującym w Międzyrzecu Podla-
skim, posiadającym troje i więcej dzieci w wieku do 20 lat. Uprawnia do 
szeregu rabatów, między innymi w opłatach za korzystanie z oferty Miej-
skiego Ośrodka Kultury, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz  
w Międzyrzeckiej Komunikacji Miejskiej. Do programu włączyło się kilku-
nastu partnerów, którzy posiadaczom karty oferują korzystne rabaty.  
Z oferty korzystają 174 rodziny.
– Serdecznie dziękuję wszystkim partnerom za współpracę i zachęcam in-
nych, aby przystąpili do programu. Wierzę, że takie działania przyczynią 
się do aktywizacji rodzin i wyzwolenia kolejnych inicjatyw społecznych  
– podkreśla burmistrz Zbigniew Kot.
Dotąd porozumienie z miastem podpisało 18 firm i instytucji. Są to: 
„TEXTILMARKET”, ul. Targowa 8-10 % rabatu PHU Anna Michalak,  
Restauracja „Zacisze”, ul. Zahajkowska 44b – 10 % zniżki na wynajem 
sprzętu wodnego, 5 % na śniadania, obiady, kolacje. Prywatny Gabinet 
Ginekologiczny – Urszula Grzyb, ul. Kordiana 2-10 % zniżki na bada-

nia lekarskie. Stowarzyszenie  
Rozwoju Żeglarstwa „Stanica”, 
ul. Za hajkowska 44c – 10 % zniżki 
na wypożyczenie sprzętu wodnego. 
Sklep „Sylwia”, plac Jana Pawła II 
21 – 10 % zniżki na cały towar. 
Księgarnia „AZ”, ul. Lubelska 13  
i Sklep z bielizną „Cool”, plac Jana 
Pawła II 20 – 10 % zniżki na zaku-
py nierefundowane. Usługi Reha-
bilitacyjne Andrzej Kobyłka,  
ul. Leśna 6/36 – 40 % zniżki na 
usługi. Biuro Inżynierskie MBud Maciej Bobruk, ul. Partyzantów 39A 
– 10 % na usługi projektowe i kierowanie budową. Szkoła Językowa 
„EDULAND”, ul. Partyzantów 39A – 20 % na naukę języka. Sklep Ryb-
ny „Łosoś”, ul. Jatkowa 10 – 10 % na zakup towaru, „GOLDPEX”, ul. Ko-
ścielna 14, 10 % na zakupy i usługi. PPUH „ASIA”, ul. Lubelska 31  
– 10 % na zakup zasłon, rolet, żaluzji itp., P.H.U „PRIMA” Krzysztof  
Sacharczuk Sklep Dziecięco-Młodzieżowy, ul. Warszawska 1 – 10 % 
na odzież i zabawki. Sklep Reporter, ul. Nadbrzeżna 2 (Galeria Między-
rzec) – 10 % na odzież.

Spore zniżki oferują także miejskie placówki: przedszkola (50 % za cze-
sne), Miejski Ośrodek Sportu i Rekrea
ji, Komunikacja Miejska, i Miejska Biblioteka Publiczna. Szczegóły na 
www.miedzyrzec.pl w zakładce Rodzina 3+.

VI już Międzyrzeckie Targi Edukacji i Pracy przyciągnęły tłumy mło-
dych ludzi. 25 września w sali konferencyjnej urzędu miasta zapo-
znali się z ofertami pracodawców, szkół i wyższych uczelni.

Targi zorganizowało Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Międzyrzecu 
Podlaskim oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Po-
dlaskiej. Patronat nad spotkaniem objął burmistrz Zbigniew Kot.  
Podczas ta rgów młodzi ludzie poszukujący pracy mogli nawiązać bezpo-
średni kontakt z potencjalnymi pracodawcami, którzy przygotowali  
promocyjne stanowiska. Zapoznali się też z ofertami szkół średnich  
i bialskich uczelni wyższych. Swoje promocyjne stanowiska wystawiła 
miedzy innymi policja, Powiatowy Urząd Pracy, firmy kosmetyczne  
i transportowe. Młodzież wzięła udział w warsztatach dotyczących pod-
stawowych zagadnień Prawa pracy. 

Szukali inspiracji i pracy
Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim realizuje 
projekt pt. „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej 
dla osób niewidomych i słabowidzących”.

Adresatami są czytelnicy, którzy nie mają dostępu do cyfrowych książek 
mówionych. Międzyrzecka placówka otrzymała nieodpłatnie od Stowarzy-
szenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczy-
ca ponad 1000 takich egzemplarzy oraz (na zasadach użyczenia) 2 urzą-
dzenia Czytak Plus do odtwarzania tych książek. Koszt urządzenia to ok. 
1500 zł za sztukę pokrywa Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Stowarzyszenie „Larix” zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem biblio-
tekom tego typu książek od 2007 r. Międzyrzecka biblioteka dzięki 
współpra cy z organizacją będzie wciąż powiększać księgozbiór dostosowa-
ny do osób z wadą wzroku. W ofercie ma książki dla dzieci i dorosłych, za-
równo z literatury pięknej jak i popularnonaukowej.

Słabowidzący też mogą czytać

Targi to szansa nie tylko dla osób bezrobotnych, ale i niezdecydowanych, 
w kwestii wyboru uczelni czy szkoły

Międzyrzecka placówka wzbogaciła się o zbiory dla osób z dysfunkcją 
wzroku. Od teraz mogą „czytać” książki za pomocą specjalnego urządzenia
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Informujemy, że 9 października (drugi piątek miesiąca) 2015 r. na terenie całego miasta zostanie przeprowadzona do-
datkowa zbiórka popiołu.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY 
JEDNORODZINNEJ W PAŹDZIERNIKU 2015 R. 

RODZAJ ODPADU I REJON MIASTA II REJON MIASTA

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
07.10.2015 r.
21.10.2015 r.

14.10.2015 r.
28.10.2015 r.

MAKULATURA

06.10.2015 r.
20.10.2015 r.

13.10.2015 r.
27.10.2015 r.

TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA 
WIELOMATERIAŁOWE, DROBNE METALE

SZKŁO OPAKOWANIOWE

ODPADY ZIELONE I KUCHENNE ODPADY 
BIODEGRADOWALNE

08.10.2015 r.
22.10.2015 r.

08.10.2015 r.
22.10.2015 r.

POPIÓŁ 09.10.2015 r. 09.10.2015 r.

Przypominamy o konieczności gromadzenia odpadów komunalnych w sposób zgodny ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi oraz stosowania się do zasad segregacji odpadów komunalnych (informator dla mieszkańców dostępny na 
stronie internetowej www.miedzyrzec.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta).
Przypominamy także o obowiązku wystawiania worków/pojemników z poszczególnymi frakcjami odpadów w miejsce ogólnodostępne 
przed bramę posesji w dniach wyznaczonych w harmonogramie przed godziną 7:00. 
Odpady takie jak: zużyte opony, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki i zużyte energooszczędne źródła światła, 
meble i inne odpady wielkogabarytowe należy samodzielnie dostarczyć do punktów selektywnej zbiórki odpadów (szczegółowe informacje 
w informatorze dla mieszkańców). Ww. odpady wystawione przez mieszkańców poza obręb posesji, np. przed bramę, nie będą zabierane 
przez pracowników firmy wywozowej. Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Mia-
sta Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8 pok. nr 13 lub pod numerem telefonu 83 372-62-39.

Elektroniczny rejestr USC
Od 1 września obowiązują nowe terminy wydawania odpisów ak-
tów stanu cywilnego. Ma to związek z wejściem w życie ustawy 
Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r., która 
nakłada na urzędy obowiązek korzystania z elektronicznego reje-
stru stanu cywilnego. 

Jeśli odpis znajduje się w takim rejestrze, to wydawany jest w dniu zło-
żenia wniosku. W przypadku, gdy akt urodzenia, zgonu czy małżeństwa 
sporządzony w Międzyrzecu Podlaskim wymaga przeniesienia do elek-
tronicznego systemu, ustawowy termin jego wydania to 7 dni robo-
czych. Nasi urzędnicy starają się jednak maksymalnie skrócić ten czas.
Jeśli natomiast akt został wydany poza Międzyrzecem, petent otrzyma 
odpis w ustawowym terminie do 10 dni roboczych od dnia złożenia 
wniosku. Wydanie odpisu jest możliwe dopiero po wprowadzeniu go 
do systemu przez USC, w którym dokument był sporządzony.

Seniorzy w akcji
Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim, we współpra-
cy z Fundacją Orange, proponuje seniorom cykl spotkań aktywizują-
cych. Celem projektu jest wspieranie osób starszych w rozwoju osobi-
stym i społecznym. Uczestnicy Akcji: e-motywacji zostaną zaproszeni 
do udziału w przygodzie z odkrywaniem siebie!
Za pośrednictwem Internetu uczestnicy spotkają pięć razy przy kawie  
i dwa razy w miesiącu w inspirującej atmosferze. Podczas transmito-
wanych spotkań online będą mieli możliwość zadania pytania go-
ściom i wymienić między sobą własnymi pomysłami na aktywność  
w sile wieku!
Pięć kolejnych spotkań adresowanych będzie do osób starszych i in-
nych grup, które zainteresowane będą tematyką transmisji. Wywiady 
online będą miały charakter inspirującej rozmowy z elementami warsz-
tatowymi. Bohaterami spotkań będą osoby znane i mniej popularne, 
ale równie aktywne!
8 października gościem będzie Emilia Krakowska.
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Międzyrzeczanie hucznie pożegnali lato. Festyn z tej okazji odbył się 26 września w parku Potockich. Organizatorzy: Miejski 
Ośrodek Kultury i burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego zadbali o liczne atrakcje. W ciągu dnia trwały zabawy rekreacyjne i kon-
kurencje sportowe dla najmłodszych, a po południu rozpoczął się blok koncertowy. Wystąpiła sekcja muzyczna MOK, a także 
zespół Blue Rain. Gwiazdą wieczoru była Anna Wyszkoni, znana i lubiana wokalistka. Dała świetny koncert.

Koncert na koniec lata


