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Są pieniądze na plac zabaw i siłownię w Kęszycy 

Leśnej 

11 maja w Urzędzie Marszałkowskim burmistrz Remigiusz Lorenz wraz ze skarbnikiem gminy Ka-

milą Anioł-Szymańską i wicemarszałkiem Stanisławem Tomczyszynem, podpisał umowę na do'-

nansowanie budowy placu zabaw i siłowni plenerowej w Kęszycy Leśnej kwotą przeszło 132 tys. zł. 

Gmina otrzymała do�nan-

sowanie w ramach działania 

„Wsparcie dla rozwoju lokalne-

go w ramach inicjatywy LEA-

DER” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014–2020 w zakresie 

„Budowa lub przebudowa 

ogólnodostępnej i niekomer-

cyjnej infrastruktury turystycz-

nej lub rekreacyjnej lub kultu-

ralnej”. Wartość zadania: 208 

107,40 zł, wnioskowane do�-

nansowanie do wysokości 

63,63% kosztów kwali�kowa-

nych.                                        Red. 

Pod patronatem Przekroju 

XXVII „Międzyrzecka  

Dziesiątka” – Bieg Wete-

rana 

• STR. 11 

• STR. 8 

XV Olimpiada Sportowa 
Środowiskowych Domów 
Samopomocy  

Burmistrz podpisał umowę na dofinansowanie budowy placu zabaw  

i siłowni plenerowej 
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OGŁOSZENIA DROBNE 

Kupię medale, znaczki pocz-

towe, monety złote, srebr-

ne, stare kartki pocztowe  

i koperty ze znaczkami:  

polskie, rosyjskie  

i niemieckie. 

Tel. 609 110 831 

Skup aut, motorów  

i busów wszystkich marek  

i roczników 

Gotówka i formalności  

od ręki 

tel. 791 545 424 

ODSZKODOWANIA 

TEL. 783743841 

PRACA opieka w Niemczech, 

WYSOKIE zarobki – do 

1650€, tel. 68 422 8111  

Opiekunki do Niemiec  

AMBERCARE24 , wymagany j. 

niem. komunikatywny, do 

1500 euro na rękę, legalnie 

od zaraz 535 340 311 lub  533 

848 005 lub 730 340 005 

Ocieplanie budynków,  

tel. 881 507 760 

Po blisko trzech latach pro-

cesu, kilkunastu rozprawach, 

dziesiątkach przesłuchanych 

świadków i zgromadzeniu cał-

kiem sporej ilości akt, redakcja 

Przekroju Lokalnego wygrała 

sprawę sądową z byłym dyrek-

torem Międzyrzeckiego Ośrod-

ka Kultury. Decyzja Sądu Apela-

cyjnego jest jednoznaczna i 

prawomocna. Sąd oddalił 

wszystkie zarzuty postawione 

przez pana AS. Były dyrektor 

(niedawno zwolniony ze stano-

wiska przez burmistrza Między-

rzecza) oskarżał nas o bezpraw-

ne naruszenie dóbr osobistych 

i podawanie kłamliwych infor-

macji na swój temat. Czuł się 

urażony ostrymi słowami kryty-

ki ze strony redaktora Lecha 

Malinowskiego, a prawda jest 

taka, że z krytyką nigdy pogo-

dzić się nie potra�ł. Zanim do-

szło do utarczki z Przekrojem 

próbował „ustawić” pod swoje 

dyktando Kazimierza Czułupa z 

portalu internetowego 

www.miedzyrzecz.biz  

oraz blogerkę Iwonę Wró-

blak. We wszystkich przypad-

kach były dyrektor poległ z 

kretesem.  

W trakcie procesu najwięk-

szą uwagę były dyrektor i jego 

pełnomocnik przykuli do arty-

kułu „Dyrektor skandalista” z nr 

5(13)/2015 Przekroju Lokalne-

go mutacja C. Tytułowym bo-

haterem artykułu był oczywiści 

były dyrektor MOK w Między-

rzeczu. A teraz wyobraźcie so-

bie drodzy czytelnicy sytuację: 

przychodzą dziennikarze na 

otwarcie międzyrzeckiej Biblio-

teki po remoncie w dniu 8 maja 

2015 r. W spotkaniu biorą 

udział przedstawiciele Ministra 

Edukacji i Marszałka Woje-

wództwa. W pewnym momen-

cie dziennikarze Przekroju Lo-

kalnego: Lech Malinowski i 

Iwona Wróblak są bezceremo-

nialnie wyprowadzeni przez 

ochroniarzy z budynku, ponie-

waż rzekomo nie posiadają 

akredytacji (co do której dyrek-

tor MOK zdawał sobie sprawę, 

że nie jest w tym przypadku 

wymagana). Dziennikarze in-

nych redakcji mogli na uroczy-

stości zostać. Dopiero sądy 

dwóch instancji musiały uświa-

domić byłemu dyrektorowi 

MOK, że określenie „zrobił so-

bie prywatne otwarcie za pu-

bliczne pieniądze” wyartykuło-

wane przez redaktora Lecha 

Malinowskiego pasuje do tej 

sytuacji jak ulał i nie jest żad-

nym nadużyciem.  

Inna sprawa: były dyrektor 

MOK w Międzyrzeczu rozdawał 

międzyrzeckim radnym darmo-

we bilety na różne spektakle, 

koncerty i przedstawienia. L. 

Malinowski w artykule 

„Czarodziejskie Jabłuszka Czar-

ka” w numerze 2(10)/2015 

Przekroju Lokalnego mut. C 

stwierdził jednoznacznie, że 

„Pachnie to na milę próbą mo-

że nie korupcji, co raczej ku-

pieniem przychylności”. AS 

starał się jednak za wszelką 

cenę udowodnić, że nie były 

to bilety, tylko zaproszenia, a 

także, że oskarżyliśmy go o… 

korupcję. Przecież już w tym 

jednym zdaniu redaktor 

stwierdził, że korupcja to nie 

jest. Ponadto, jeżeli pozostali 

mieszkańcy Międzyrzecza mu-

sieli na ww. spektakle, koncer-

ty i przedstawienia zakupić 

bilety, to jak nie nazwać takie-

go bezpłatnego zaproszenia 

biletem? Na szczęście sądy nie 

podzieliły pokrętnej logiki 

byłego dyrektora MOK i tu 

również zarzuty zostały odda-

lone. 

Lista przewinień byłego 

dyrektora MOK w Międzyrze-

czu jest długa. Dziwię się jedy-

nie burmistrzowi Międzyrze-

cza, że na zwolnienie z pracy 

tego pana zdecydował się tak 

późno. 

Oprócz dwóch wyżej wy-

mienionych artykułów sądowa 

batalia toczyła się również o 

felieton „No i mamy wiosnę!” 

zamieszczony w numerze  

3(11)/2015 Przekroju Lokalne-

go mut. C. Zachęcamy do lek-

tury. Wszystkie numery PL są 

dostępne w archiwum naszej 

strony internetowej 

www.przekrojlokalny.pl.  

Osoby publiczne, czyli te 

piastujące różne funkcje w 

administracji publicznej po-

winny zdawać sobie sprawę, 

że nie mogą wymagać od 

dziennikarzy tylko a�rmacji 

swojej osoby, a ich działania 

mogą być poddawane krytyce. 

Nie żyjemy w Rosji czy na Bia-

łorusi, gdzie za takie praktyki 

dostaje się „czapę”.  

 

 

Adam Piotrowski 

Redaktor naczelny 

Adam.Piotrowski2@gmail.com 

Oliwa sprawiedliwa… 

www.przekrojlokalny.plwww.przekrojlokalny.pl  
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Biesiada rodzinna w SP 2 
W upalne piątkowe popołudnie, 8 czerwca burmistrz Remigiusz Lorenz uczest-

niczył w corocznej Biesiadzie Rodzinnej w Szkole Podstawowej nr 2. Piękna pogo-

da, artystyczne prezentacje i atrakcje dla każdego dały możliwość spędzenia czasu 

całym rodzinom, które jak co roku przybyły tłumnie. Zebrane podczas imprezy pie-

niądze przekazane zostaną uczennicy Mai, którą w chorobie wspiera szkoła oraz 

międzyrzeczanie. 
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Gminny Dzień Dziecka 2018 

1 czerwca, jak co roku z okazji Dnia 

Dziecka dla wszystkich uczniów między-

rzeckich szkół zorganizowany został blok 

imprez. Festiwal kolorów, zawody stra-

żackie, turniej strzelecki oraz fotobudka 

to tylko część atrakcji jakie przygotowali-

śmy dla naszej młodzieży. Współorgani-

zatorem Dnia Dziecka była 17. Wielko-

polska Brygada Zmechanizowana, która 

przygotowała ćwiczenia w symulato-

rach, pokaz sprzętu i inne ciekawostki 

oraz ugościła wszystkich pyszną gro-

chówką. W hali widowiskowo-sportowej 

młodzież wysłuchała wykładu gen. Miro-

sława Różańskiego nt. Weteranów, który 

następnie zaprezentował wystawę pn. 

,,Weterani Niepodległości 1918-2018”. 

Międzyrzecki Ośrodek Kultury zaprosił 

wszystkich przedszkolaków na bajkę pt. 

„Kaczki z gęsiej paczki”. Burmistrz Remi-

giusz Lorenz wraz z dyrektorem MOK 

Eweliną Izydorczyk-Lewy odwiedzili rów-

nież małych pacjentów przebywających 

na oddziale dziecięcym w międzyrzec-

kim Szpitalu, aby obdarować ich upo-

minkami. Dzięki pracownikom Biblioteki 

dzieci obejrzały przedstawienie i poznały 

magię teatru Kamishibai. 

Kampania informacyjna w gminie „Mądrze 
kupujesz – odpady minimalizujesz” 

W dniu 6 czerwca br. we wszystkich 

Szkołach Podstawowych na terenie 

gminy Międzyrzecz w ramach kampanii 

informacyjno-edukacyjnej z zakresu 

gospodarowania odpadami komunal-

nymi, przeprowadzone zostały wśród 

uczniów klas VI oraz VII prelekcje na 

temat  zasad segregacji odpadów. 

Wszyscy uczestnicy prelekcji otrzymali 

nagrody – antystresową piłeczkę  do gry 

(kolory piłeczek nawiązujące do kolory-

styki pojemników na odpady segrego-

wane: żółty, zielony, niebieski), poza 

tym każda placówka oświatowa otrzy-

mała zestaw gier edukacyjnych dotyczą-

cych segregacji odpadów komunalnych. 

Wszystkie nagrody sAnansowane zosta-

ły przez Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Zielonej Górze. Prelekcje pyły pierw-

szą częścią tegorocznej kampanii pn. 

„Mądrze kupujesz – odpady minima-
lizujesz”. Drugi etap projektu odbędzie 

w dniach 25-26 września br. w Między-

rzeckim Ośrodku Kultury, będzie to 

spektakl „Wywrócona bajka o Kapturku” 

w wykonaniu Teatru Kultureska. Uczest-

nikami spektaklu będą dzieci z przed-

szkoli oraz uczniowie klas I-III szkół pod-

stawowych z terenu gminy Między-

rzecz. 
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Gorąca wiosna 

INFORMACJA  

nt. Programu Mieszkanie 

Plus 
W związku z podpisaniem przez gminę Międzyrzecz Listu Inten-

cyjnego w dniu 29 września 2017 r., w sprawie możliwości przy-

stąpienia gminy do Programu Mieszkanie Plus, przeprowadzona 

została ankietyzacja wśród społeczności gminnej, której celem 

było określenie rzeczywistej skali zainteresowania Programem 

Mieszkanie Plus wśród jej mieszkańców. Zebrane opinie i infor-

macje będą przydatne przy wdrażaniu Programu i planowaniu 

kolejnych jego etapów. Ankiety  dostępne były w formie papiero-

wej oraz elektronicznej w terminie od 29.01.2018 r. do 31.03.2018 

r. Ankiet w formie elektronicznej oddano 92, a w formie papiero-

wej 87, ogółem oddano 179 ankiet. W związku z tym zebrany 

materiał, przekazany został do BGK Nieruchomości S.A. w Warsza-

wie, celem jego analizy i wery6kacji przy kwali6kowaniu gminy 

Międzyrzecz do kolejnego etapu Programu Mieszkanie Plus.  

Z wynikami przeprowadzonej ankiety można zapoznać się na 

stronie www.miedzyrzecz.pl 

Takich upałów w Międzyrzeczu nikt 

się nie spodziewał. Chociaż w okolicy, 

bliższej i dalszej padało, zalewało. Co 

sprytniejsi, gdy mają ku temu możli-

wości, wykorzystują wodę z obu rzek 

do podlewania kwiatów. Wystarczy 

odpowiednia ręczna lub inna pompa i 

kilkanaście metrów węża. Ci, co z po-

jazdów podlewają miejscowe rabatki 

zapewne korzystają z sieci wodociągo-

wej, tym samym nabijają koszty. Na-

sze, bo z podatków. 

Koszenie trawy to zgroza dla alergi-

ków i nie tylko. Trzeba to jednak kiedyś 

zrobić. Może przy okazji podstrzyc 

nieco gałęzie zwisające np. nad chod-

nikiem przy parkingu obok „patelni”. 

Idąc tamtędy trzeba się nisko pokłonić 

drzewom. Susza obnażyła brzegi obu 

rzek. Nie wyglądają atrakcyjnie. 

Ponoć wygrana została batalia o 

pomnik żołnierza w Kęszycy Leśnej.  

Jeżeli to prawda, to sukces! Deski na 

mostku wiodącym do Zamku są do 

wymiany. Zresztą cała konstrukcja 

łatana sporadycznie latami zwyczajnie 

się „sypie”.  

PGK, miał nowego prezesa. Kobie-

tę. Miał, bo już jest nowy rządca. Męż-

czyzna. Zobaczymy… Miejskie targo-

wisko jest szczególnie wyczulone na 

zaniedbania administratora. To tak 

gwoli przypomnienia. Jestem ciekaw 

jak z realizacją planów związanych z 

miejską zielenią. No i co z Ławeczką na 

której siedziałby znany w historii litera-

tury polskiej Marcin z Międzyrzecza. 

Atrakcja dla miasta, wzorem innych. 

Ruszyła, na razie skromnie bo nieo-

6cjalnie, kampania wyborcza. Oczywi-

ście ta na najwyższy stołek w mieście. 

Teoretycznie każdy ma szanse. Choć 

wydaje się, że niektórzy chcą tylko 

zaistnieć. Od lat uważam, i nie jestem 

w tym odosobniony, że szans nie mają 

ci, którzy uważają, że mają super do-

świadczenie jako radni lub co gorsza 

czują się w roli zbawicieli. Dość populi-

stów! Widać to po rządzących w stoli-

cy. Kasa, kasa i jeszcze raz kasa. Dla 

siebie oczywiście. Polityka to jednak… 

tutaj nie użyję zwyczajowego określe-

nia. Ci którzy są nadgorliwi w różnym, 

z reguły idiotycznym z wielu punktów 

widzenia, motywowaniu z fanaty-

zmem ideologii partii rządzącej – na 

milę zalatują zelotyzmem. Zapomnia-

ne słowo godne przypomnienia. Nie-

bawem ujawnią się tacy w kampanii 

wyborczej do samorządów. 

Jeżeli schodkowego pomnika w 

Warszawie pilnuje 6 policjantów w 

systemie trzyzmianowym to świadczy 

że władza wie, iż zrobiła coś wbrew 

społeczności. A gołębie i tak to osrają. 

Takie to wredne ptaki. Nie dadzą za to 

rady pierzaste zniszczyć wspaniałego 

muralu na ścianie budynku przy wjeź-

dzie od Sulęcina. Pomysł i wykonanie 

super! Ponoć ma powstać głaz upa-

miętniający Pionierów. Polscy osadni-

cy nie zastali tu pustyni, wręcz prze-

ciwnie, całą infrastrukturę. Podniszczo-

na wprawdzie wojną ale była. Poza 

tym była tu Polska w zamierzchłych 

czasach. Pomysł godny, ale nazwa nie 

tra6ona. Ale to moje, z punktu widze-

nia historyka, stanowisko. Z nim moż-

na się nie zgadzać. Rząd pisze nową 

historię, to znaczy, ze przyzwolenie 

jest.  Co na to radni? Zobaczymy. 

Wspaniała impreza sportowa i nie-

zły komentator Pan Jurek, znający od 

lat zawodników. Witając obecnych, 

dwukrotnie, w tym personalnie, wy-

mienił jeden tytuł prasowy i szefa. Po-

zostałe media dla niego to Zero. Nie 

znam innych - rezolutnie odpowiedział 

na zwróconą uwagę. Można i tak, ale 

skoro widzi pracujących fotoreporte-

rów z identy6katorami mógł ogólnie 

powitać wszystkich. Niesmak pozostał. 

Na dokładkę nie chciał wpuścić na 

scenę aby wykonać porządne zdjęcia. 

Mamy to robić spod sceny. To już prze-

sadził. Sam niech sobie robi zdjęcia 

spod sceny w ujęciu tzw. żaby, gdzie 

nagradzanych przesłaniają patyki mi-

krofonów. Wiedza sportowa to nie 

wszystko. Liczy się współpraca z 

Wszystkimi mediami. Dyletant. 

Sezon nad jez. Głębokim jeszcze 

nie jest otwarty, jednak weekendowe 

upały ściągają tam tłumy zmotoryzo-

wanych. Parkingi nie są w stanie po-

mieścić wszystkich. To rodzi problemy 

i frustracje. Kwestia do przemyślenia 

przez radnych. Podobnie jak chodnik 

przy ul. Krasińskiego 1. Zapadnięty, że 

można sobie coś połamać. 

Gratuluję Skwierzynie (to chyba 

zasługa sympatycznej kierowniczki 

POW) że poprzez organizację zawo-

dów u siebie (zrobi to 8 miast) jest w 

Koronie Zachodniej Polski w Nordic 

Walking. Chodzenie z kijkami jest spo-

sobem na aktywne życie.  

Lech Malinowski 
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Pro memoria 
 

Odszedł niespodziewanie na niebiańskie łąki Michał Hulecki. Wspaniały kolega redakcyjny. Niezmordowany 

dokumentalista-fotogra�k. Współpraca z nim była dla mnie wielką przyjemnością. Fotografowanie było jego 

hobby. Pozostawił zapewne na swym komputerze niezliczoną ilość zdjęć z wielu imprez i nie tylko. Spacer po 

mieście czy pobyt na imprezach poza miastem był dla niego fotogra�cznym zapisem chwili. Rzetelnym.  

Dzięki jego fotogra�om uważni mogli na portalach społecznościowych śledzić osiągnięcia „Kęszyczanek”, 

zmagania sportowców czy obejrzeć imprezy patriotyczne, bądź religijne. Umiał wyłapać obiektywem aparatu 

coś, co trudno jednoznacznie określić. Miał tzw. nosa do uchwycenia chwili. Rzeczy ulotnej, a jakże ważnej. 

Kręcił �lmiki, które są swoistymi perełkami. 

W fotogra�e wkładał całe swe serce i czas. Obróbka zdjęć to czasochłonne zajęcie. Wiele jego fotogra�i pre-

zentowaliśmy na lamach naszego miesięcznika. Wiele ukazało się na portalu Ziemi Międzyrzeckiej. 

Jego łagodny uśmiech i zawsze merytoryczne uzasadnienie swego widzenia miasta dla mnie będą nie zapo-

mniane. Dziś jeszcze za wcześnie, ale za rok, może dwa, warto wyeksponować jego zdjęcia w formie okazjo-

nalnej wystawy. Zdjęcia, których część jest w posiadaniu wielu mieszkańców. 

Czas, a więc i życie jest ulotne. Pozostawił po sobie bogatą dokumentację i wspomnienia. Serdeczne i ciepłe 
 

Lech Malinowski 

Budżet  
Obywatelski 

2019  
– głosowanie 

Zapraszamy do gło-
sowania na zgłoszone 
przez Państwa projekty. 
Głosować można po-
przez oddanie swojego 
głosu w internetowej 
ankiecie, która zamie-
szona jest na naszej 
stronie  

 
www.miedzyrzecz.pl  

 
lub tradycyjnie wy-

pełniając karty do głoso-
wania, które dostępne 
są również na stronie 
lub w Wydziale Spraw 
Społecznych pok. 103. 
Głosować można do 18 
czerwca. 

Koty do adopcji 
1. W Domu 
Kota wciąż 
czeka Miruś 
nasz senior, 
który za 
wszelką cenę 
pragnie zwró-
cić na siebie 
swoją uwagę. 

❶ 

❷ 

2. Kostek waży już 4,5 kg. 
Jest bardzo ruchliwy  
i lubi się tulić. 

❸ 

3. Maluchy z naszego 
żłobka od początku 
lipca również będą 
szukać domków. 
Biała piękność to 
dziewczynka a ciem-
ny to chłopiec. 

Chętnych do adopcji kota prosimy o kontakt  
z Domem Kota pod nr tel. 512 058 948. Dom Kota 
powstał, aby pomóc chorym i poszkodowanym 
kotom. Prowadzony jest przez wolontariuszy, którzy 
poświęcają swój wolny czas, aby opiekować się  
i znajdować swoim podopiecznym nowe domy. 
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XXVII „Międzyrzecka Dziesiątka”  
– I Bieg Weterana  

Impreza (organizatorem był MOSiW, 17 Wielkopol-
ska Brygada Zmechanizowana i KB „Piast”) została 
rozpoczęta pod pomnikiem poległych żołnierzy 17 
WBZ, którzy zginęli na misjach poza granicami kraju. 
Wiązankę kwiatów złożył Robert Paluch – Wicewoje-
woda Lubuski (przyjechał na zaproszenie Beaty 
Kwiatkowskiej, radnej powiatowej i Grzegorza Ry-
dzanicza, dyrektora MOSiW), płk Wojciech Ziółkow-
ski z-ca d-cy 17 WBZ, Remigiusz Lorenz – burmistrz 
miasta i sportowcy-biegacze z tejże jednostki zapali 
znicze. Na linii startu honorowego stanęło 121 zawod-
ników obu płci. Przebiegli swobodnym truchtem przez 
ulice miasta pod MOSiW. Tamże nastąpił start ostry i 
ruszyli na 10 km wyznaczoną trasę. Prowadzenie objął 
Paweł  Tarasiuk z 31 BLT Poznań, który stale zwięk-
szał i tempo i dystans w stosunku do pozostałych. 
Oczywiście zwyciężył z czasem 0:33:39. Najszybszą 
kobietą była Wioletta Paduszyńska z 17 WBZ z cza-
sem 0:37:39. Wśród biegnących byli, jak zawsze od lat, 
radni: Krzysztof Kochan i Zbigniew Mazurek.  

Zawodnicy reprezentowali m.in. kluby i stowarzy-
szenia: KB Piast Międzyrzecz, Zalatane Międzyrzecz, 
Team Kopeć Międzyrzecz, Strzelecka Biegająca Cza-
rownica Strzelce Krajeńskie, KS Kasztelanka Między-
rzecz, KS Team Baryła Gorzów Wlkp., Bractwo Biegaczy 

Zielona Góra, Dzikie Dziki Gorzów Wlkp., GTMB Ama-
tor Gorzów Wlkp., Biegające Dziki Zielona Góra, Sikorki 
Run Międzyrzecz, GOK Kulturalne Bieganie Kołczyn, 
BBL Gorzów Wlkp., Syberian Husky Team Deszczno, 10 
BKPanc. Świętoszów, KB Szamotuły, Bieguski Sule-
chów, Vesołovski Biega Team Witnica, 31 Baza Lotnic-
twa Taktycznego Poznań, OSP Kłodawa, Sulma Sule-
chów, Runners Team Żary, Kosmos 78 Rudnica, Biega-
jące Niedoradz, Zalatane Międzyrzecz, KB Aktywni 
Krzyż Wlkp., 17 WBZ, KB Opalenica, JW. 5700, Morsy 
Ośno Lubuskie, Iskra Team Zielona Góra, Muszki Team 
Międzyrzecz, BBL Świebodzin, JW. 1517 Kościan, AWF 
Running Team Międzyrzecz, mSport team Lubin, Bez-
partyjny Jenin, Molex Run Team Krzeszyce, Wolsztyń-
ska Akademia Biegowa, BBL Żagań, Piątkowo na bie-
gowo Poznań, BWM Gorzów Wlkp., Biegam bo lubię 
Gorzów Wlkp., Nadleśnictwo Karwin. Ponadto starto-
wali zawodniczki i zawodnicy z Nowej Soli, Boleszko-
wic, Bledzewa, Bukowca, Bojadeł, Rostworowa, Trzcie-
la, Dziersławic, Kurska, Zbąszynka, Drawska (z tej miej-
scowości starował Adam Musiał, uczestnik pierwszej 
edycji Międzyrzeckiej Dychy. Zwyciężył w swej kat. 
wiekowej M 60-69), Wyszanowa, Trzciela, Rzepina, 
Bobowicka, Międzychodu, Goruńska, Piesek, Goruń-
ska, Sulęcina, Górzycy. 

Klasy�kacja zawodników służb mundurowych: 
Kobiety – 1. Wioletta Paduszyńska (17WBZ), 2. Karo-
lina Bilawa (17 WBZ), 3. Anna Lasecka (Gorzów 
Wlkp.). Mężczyźni – 1. Paweł Tarasiuk (31 BLT Po-
znań), 2. Mariusz Plesiński (10 BKPanc Świętoszów), 
3. Krzysztof Szymanowski (JW. 1517 Kościan). 

 
Nagrody rzeczowe i puchary wręczali : ppłk Woj-

ciech Luzak z 17 WBZ, Andrzej Meissner, z-ca Nadle-
śniczego Nadleśnictwa Międzyrzecz, ppłk Arkadiusz 
Tomczak,  dyrektor Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu, 
st. bryg. Marek Harkot,. Komendant Powiatowy PSP i 
nadkom. Marek Kozanecki  z KPP w Międzyrzeczu. 

 
Najlepsi międzyrzeczanie: Kobiety – 1. Karolina 

Bilawa, 2. Anna Balcer, 3. Emilia Budna. Mężczyźni – 
1. Edwin Kuszczyk. 2. Cezary Walkowski, 3. Grze-
gorz Otczyk. 

 
W kat. Open Kobiety: 1. Wioletta Paduszyńska,  

2. Karolina Bilawa. 3. Anna Lasecka, 4. Joanna 
Kupisz (Gorzów Wlkp.), 5. Monika Walentynowicz 
(Gorzów Wlkp.) 6. Aleksandra Chróściel (Nowa 
Sól). 

 
W kat. Open Mężczyźni: 1. Paweł Tarasiuk, 2. Ma-

riusz Plesiński, 3. Bartosz Feiner (Wolszyn),  
4. Krzysztof Cieślak (Żary), 5. Edwin Kuszczyk 
(Międzyrzecz), 6. Krzysztof Szymanowski. Ponadto 
wręczono puchary i medale zwycięzcom w katego-
riach wiekowych. Dokonali tego Remigiusz Lorenz – 
burmistrz miasta i Grzegorz Rydzanicz – dyrektor 
MOSiW. 

 
Nagrody rzeczowe rozlosowano wśród uczestni-

ków. Były ufundowane przez sponsorów: Gmina Mię-
dzyrzecz, MOSiW, „Sulma” Sulechów, Decathlon Zielo-
na Góra, Naturhouse. Międzyrzecz. Ponieważ rozdanie 
nagród odbywało się w przerwie Festynu Rodzinnego 
organizowanego przez MOK, dyrektor MOSiW rozdał 
wiele gadżetów dla otaczających jego i scenę dzieci. 

 
W sprawne przeprowadzenie zawodów zaangażo-

wani byli: żołnierze 17 WBZ, strażacy z OSP Gorzyca, 
funkcjonariusze KP Policji, radni: Arkadiusz Madze-
lan, Krzysztof Kochan, Rafał Kozdra (z dziećmi ze 
Św. Wojciecha serwował zimne napoje na trasie dla 
zawodników), Bogdan Łabuza oraz Zbigniew Kolis, 
prezes KB Piast i pracownicy MOSiW. Jerzy Rudnicki 
był spikerem zawodów. 

 

Tekst i fot. Lech Malinowski 
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Silny akcent powiatu międzyrzeckiego 

20 maja w Gorzowie Wlkp. odbyły się 
uroczystości Wojewódzkich Obchodów 
Dnia Strażaka. Z udziałem Kompanii 
Honorowej i pocztów sztandarowych 
PSP i OSP rozpoczęto od Mszy św. w 
kościele zakonu Braci Mniejszych Kapu-
cynów. Głównym celebransem był ks. 
bp dr Tadeusz Lityński. Po niej przy 
dźwiękach orkiestry wszyscy przeszli 
pod KM PSP. Przemarszowi towarzyszył 
przejazd kolumny pojazdów strażackich. 
Na czele czterokołowa sikawka konna 
(ze zbiorów OSP Gminy Międzyrzecz) 
zaprzężona w dwa konie. Strażacy ubra-
ni w stosowne mundury. Za nią również 
z międzyrzeckich zbiorów jechał beczko-
wóz ZIS-5 (rocznik 1935). Następnie Sca-
nia z 1959 r. (z gminy Pszczew), Star 25 
(OSP Wyszanowo, gm. Międzyrzecz), 
Tatra (oba pojazdy są na wyposażeniu 
jednostek OSP). Kolejno nowsze aż po 
współczesne, łącznie z holowanym na 
podwoziu poduszkowcem. Było zacieka-
wienie i oklaski. Pojazdy te były cały czas 
wystawione na nieczynnym z powodu 
remontu torowisku w centrum miasta. 

Wszystkich obecnych przywitał bryg. 
Patryk Maruszak - Lubuski Komendant 
Wojewódzki PSP i dh Edward Fedko - 
Prezes ZOW ZOSP RP w Zielonej Górze. 

Na uroczystości obecni byli m.in.: nad-
bryg. Marek Jasiński - z-ca Komendanta 
Głównego PSP, Władysław Dajczak - 
Wojewoda Lubuski, Stanisław Węsier-
ski -nadbryg. w stanie spoczynku, ks. bp 
dr Tadeusz Lityński, ks Przemysław 
Kominiarz – kapelan lubuskich straża-
ków. 

Brązowy Medal za Długoletnią Służ-
bę otrzymali m.in.: Piotr Chomicz, Le-
szek Dybek, Tomasz Teleśnicki 
(wszyscy z JRG PSP Międzyrzecz), Aneta 
Gądek (KP PSP Międzyrzecz). Srebrną 
Odznaką Zasłużony dla Ochrony Prze-
ciwpożarowej odznaczono m.in. bryg. 
Lesława Glińskiego – z-cę Komendanta 
Powiatowego PSP w Międzyrzeczu. Brą-
zową Odznaką Zasłużony dla Ochrony 
Przeciwpożarowej odznaczono m.in. 
Waldemara Juszczaka i Mariusza No-
waka z JRG PSP Międzyrzecz. 

Złoty Znak Związku OSP otrzymał 
m.in. Bogusław Hajduk. Złoty Medal Za 
Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali m.in.: 
Edward Barłóg, Tadeusz Brodowski 
(obaj z OSP Wyszanowo), Jacek Drze-
wiński (OSP Przytoczna). 

Awans na stopień brygadiera otrzy-
mał Dariusz Rzepecki z KP PSP Między-
rzecz. Na stopień młodszego brygadiera 

awansowany został Mirosław Ferenc, 
na stopień kapitana awansowano Doro-
tę Surma (oboje z KP PSP Międzyrzecz). 
Z międzyrzeckiej JRG PSP awans na sto-
pień aspiranta otrzymał Maciej Misztal. 
Z tejże jednostki Dyplom Komendanta 
Głównego PSP otrzymał Tomasz Tele-
śnicki. 

Zabytkowy sprzęt ze zbiorów utrzy-
mywanych przez ZOMG ZOSP RP w Mię-
dzyrzeczu (także jeżdżący) przygotował 
i służył na miejscy ekspozycji swoją wie-
dzą fachową mł. bryg. Dariusz Surma – 
d-ca JRG PSP i Komendant Gminny OSP 
w Międzyrzeczu. 

Tekst i fot. L. Malinowski 

Awansowana Dorota Surma Medal dla Anety Gądek 

Złote medale dla druhów z OSP Wyszanowo 
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XV Olimpiada Sportowa  
Środowiskowych Domów Samopomocy 

Odbyła się 24 maja br. na Hali Widowiskowo-
Sportowej MOSiW w Międzyrzeczu. Otworzyła ją uro-
czyście Maria Kijak, przewodnicząca RM. Obecny był 
również Remigiusz Lorenz, burmistrz miasta i patron 
honorowy imprezy. Prowadzącym i witającym wszyst-
kich, w tym przybyłe zespoły był Grzegorz Rydzanicz, 
gospodarz obiektu. Najważniejszą, i jakże miłą postacią 
witaną burzą oklasków, była Katarzyna Nyczak-
Walaszek, kierownik Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Międzyrzeczu, który od 15 lat jest organizato-
rem imprezy. 

Do sportowych (i nie tylko) zmagań stanęły zespoły 
z: ŚDS Trzciela, Drezdenka, Międzyrzecza, Starego Ku-
rowa, Pszczewa i Lubniewic, SOSW i WTZ w Międzyrze-
czu oraz POW ze Skwierzyny. Flaga Królewskiego Mia-
sta Międzyrzecz została podniesiona przy dźwiękach 
hejnału miasta (poczet sztandarowy: Dominika Kacz-
marek, Darek Mrozek i Anna Kaja). Tekst Apelu 
Olimpijskiego odczytał Sebastian Nowakowski.  

Sędzią głównym był Waldemar Walaszek. Wspo-
magali go wolontariusze, uczniowie z Technikum nr 1 
CKZiU w Międzyrzeczu (obecna była również Marta 
Chachaj, dyrektor tegoż technikum). Na trybunach 
dostrzegłem Annę Kwiecińską (dyr. DPS w Międzyrze-
czu), Annę Szulga ze Stowarzyszenia „Szansa” oraz 
Bożenę Adamiec z Powiatowego Ośrodka Wsparcia w 

Skwierzynie. Medycznie 
imprezę z udziałem blisko 
200 osób zabezpieczał 
Mirosław Janz z Rejono-
wego Sztabu Społecznej 
Krajowej Sieci Ratunkowej 
w Międzyrzeczu.  
Rozegrano konkurencje 
drużynowe: koszykówka, 
wyścigi na wesoło, rzut 
moherem i papierowym 

samolotem oraz tradycyjnie – przeciąganie liny. Tutaj 
uzyskane wyniki liczyły się do klasy�kacji końcowej. 
Organizatorzy zaproponowali dla wszystkich uczestni-
ków konkurencje indywidualne, które wcale nie były 
łatwe. 

Ostatecznie po latach zwycięstw zespołu ze Stare-
go Kurowa, przyszedł czas na zmianę. Najlepszym oka-
zał się zespół ze ŚDS w Lubniewicach, Drugim – POW 
ze Skwierzyny, a miejsce trzecie przypadło dla ŚDS ze 
Starego Kurowa. O ile wyniku meczu koszykówki czy 
siłowego przeciągania liny nie da się przewidzieć, to i 
w rzucie papierowym samolotem także. Niby leciał 
daleko, ale nagle zwrot i szansa na zajęcie dobrego 
miejsca prysła jak bańka mydlana. 

Puchary, nagrody zespołowe, dyplomy i upominki 
zostały uroczyście wręczone przy akompaniamencie 
oklasków i słownych wiwatów. 

Impreza była bardzo dobrze przygotowana logi-
stycznie. Dużo serca włożyli pracownicy ŚDS w Mię-
dzyrzeczu: Anna Skotnicka, Ewa Dąbrowska, Marta 
Maksym i Janusz Grządko. Trudno nie wymienić za-
angażowanych rodziców i przyjaciół: Grażynę Mro-
zek, Annę Herodowicz, Grażynę Ilińczyk, Justynę 
Kaczmarek, Irenę Perz. Posiłki serwowane były przez 
pracowników OPS w Międzyrzeczu. Sponsorami byli: 
Piotr Rojek, Kazimierz Pawliszak, Jacek i Beata 
Bełz, Eugeniusz Skotnick, Robert Nowak i państwo 
Radziszewscy. Swój wkład mają również pracownicy 
MOSiW. 

Uściski dłoni pomiędzy uczestnikami i rozstanie. 
Znają się niemalże wszyscy. Stanowią ciekawą grupę 
życzliwych wzajemnie i mimo swoich różnych zdro-
wotnych czy �zycznych wad potra�ą się cieszyć ze 
zwycięstw i nieco smucić z porażek. Zawsze ktoś jest 
lepszy a inny nieco gorszy.  

 
Tekst i fot. Lech Malinowski 

www.przekrojlokalny.plwww.przekrojlokalny.pl  
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39. Sesja Stypendialna Odbyła się 29 maja w gościnnych 
progach ZSCKR im. Zesłańców Sybiru. 
Przybyłych powitał serdecznie Daniel 
Drzymała - dyrektor szkoły. Wśród przy-
byłych byli m.in. Edward Fedko – czło-
nek Sejmiku Samorządowego Woje-
wództwa Lubuskiego, Mariusz Erd-
mann – przewodniczący Wojewódzkie-
go Zarządu Lubuskiego Stowarzyszenia 
Pomocy Szkole, Kazimierz Puchan – 
Prezes Honorowy Koła Wspieramy Mło-
de Talenty Lubuskiego Stowarzyszenia 
Pomocy Szkole. w Międzyrzeczu, Zo'a 
Plewa – członek Zarządu Rady Powiatu, 
Halina Pilipczuk – Naczelnik Wydziału 
Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji 
Starostwa Powiatowego,  Anna Sawka - 
sekretarz UMiG Międzyrzecz, Marta 
Chachaj – dyrektor Technikum nr 1 
CKZiU w Międzyrzeczu. Przywitała rów-
nież wszystkich Lidia Woźniak – prze-
wodnicząca Koła Wspieramy Młode Ta-
lenty Lubuskiego Stowarzyszenia Pomo-
cy Szkole. 

.Wręczenie stypendiów poprzedził 
krótki, acz bardzo ciekawy program ar-
tystyczny przygotowany przez Monikę 
Nowak. Prowadząca spotkanie Anna 
Górzna merytorycznie przedstawiła 
wytypowanych przez zarząd koła 
uczniów, którym przyznano stypendia. 
Zanim je uroczyście wręczono głos za-
brał E, Fedko, który wręczył Odznaki 
Honorowe Za Zasługi Dla Województwa 
Lubuskiego. Otrzymały je: Zdzisława 
Jaroszewicz i Małgorzata Stucka.  
Obie od lat działają w kole. Pierwsza jest 
wiceprzewodniczącą koła międzyrzec-

kiego, druga od lat prowadzi kronikę 
koła. 

Stypendia otrzymali (szkoły podsta-
wowe i klasy gimnazjalne): Marlena 
Szpigun (uczennica II kl. SP w Trzecielu i 
II kl. SM w Międzyrzeczu, mieszkanka 
Rybojad), Greta Kozibroda (uczennica 
VII kl. SP-4 w Międzyrzeczu), Oliwia Gru-
dniewska (uczennica VII kl. SP-4 w Mię-
dzyrzeczu). Kalina Tomysek (uczennica 
III kl. SP-2 i IV kl. SM w Międzyrzeczu), 
Zo'a Elżbieta Derwich, Oliwia Rataj 
(obie uczennice III kl. Gimnazjalnej SP-1 
w Międzyrzeczu), Aleks Grzegorz Ma-
dzelan (uczeń III kl. Gimnazjalnej SP-6 w 
Międzyrzeczu, mieszka w Wojciechów-
ku). 

W grupie szkół średnich: Natalia 
Nadolna (uczennica I kl. Technikum nr 1 
CKZiU w Międzyrzeczu, mieszka w Kra-
snym Dłusku),   Aleksandra Kotala 
(uczennica II kl. Technikum nr 1 CKZiU w 
Międzyrzeczu), Dawid Łozowy, Seba-
stian Nowak (obaj uczniowie III kl. ZSZ 
CKZiU w Międzyrzeczu), Maria Ku-
szyńśka (uczennica II kl. LO w Między-
rzeczu). Nagrody otrzymali: Hanna Mar-
kiewicz (uczennica II kl. AK ZSCKR w 
Bobowicku) i Klaudia Pospieszna 
(uczennica IV kl. AK ZSCKR w Bobowic-
ku). 

Przewodnicząca koła krotko scharak-
teryzowała działalność koła, były zwy-
czajowe wystąpienia co ważniejszych 
gości, a wspólna fotogra�a zwieńczyła 
miłe spotkanie. 

 
Tekst i fot. L. Malinowski 

Po tradycyjnej Mszy św. w miejsco-
wym kościele, poczty sztandarowe i 
zaproszeni goście przemaszerowali uli-
cami miasta na centralny plac miasta. 
Tam st. kpt. Szymon Winnicki złożył 
meldunek o gotowości do rozpoczęcia 
uroczystości bryg. Janiszowi Droździe 
– zastępcy Lubuskiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP. Flaga państwowa 
została przy dźwiękach hymnu podnie-
siona i uroczystości rozpoczęto. Zebra-
nych przywitał st. bryg. Marek Harkot -  
Komendant Powiatowy PSP oraz dh 
Edward Fedko – prezes wszystkich lu-
buskich strażaków-ochotników. 

Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnic-
twa otrzymali: Grzegorz Skołuda (OSP 
Bledzew) i Ryszard Wołyński (OSP No-
we Gorzycko). Srebrny medal – Tomasz 
Świątkowski (OSP Popowo), Dariusz 
Kowalski (OSP Świniary), Bartłomiej 
Hala (OSP Pszczew) i Paweł Rogala 
(OSP Policko). Brązowym medalem zo-

stali odznaczeni: Paweł Jóźwiak, 
Krzysztof Żarnowski, Andrzej Mikuła, 
Krzysztof Dawidowicz (wszyscy z OSP 
Popowo), Michał Wilczyński (OSP No-
wa Niedrzwica), Lesław Hołownia (OSP 
Skwierzyna) o Krzysztof Jasnosz (17 
WBZ). Medale wręczał dh E. Fedko. 

Prezes Zarządu Wojewódzkiego 
Związku Emerytów i Rencistów Pożar-
nictwa RP – mł. bryg w st. spocz. Grze-
gorz Stachowiak, wręczył odznakę Za-
służony dla Związku Emerytów i Renci-
stów Pożarnictwa RP. Otrzymały je: He-
lena Kozłowska i Urszula Leszyk.  

Na stopień st. kapitana awansowano 
Szymona Winnickiego. Stopień star-
szego ogniomistrza otrzymał Piotr Ko-
walczyk, na stopień młodszego ognio-
mistrza awansowali: Michał Schiller, 
Mateusz Adamski, Emil Piekarski i 
Maciej Omeciński. Stopień sekcyjnego 
otrzymał Grzegorz Kaczmarek. Starsze-
go strażaka – Wojciech Długaszek. 

Akty nominacji wręczył bryg. J. Drozda i 
st. bryg. Marek Harkot. 

Prezes ZOP ZOSP RP w Międzyrzeczu 
i starosta powiatowy – dh Grzegorz 
Gabryelski, wręczył przyznane, na 
wniosek Komendanta Powiatowego 
PSP, nagrody �nansowe 6 funkcjonariu-
szom PSP.  Bryg. J. Drozda wręczył na-
grodę �nansową przyznaną na wniosek 
Komendanta Powiatowego PSP przez 
Lubuskiego Komendanta Wojewódzkie-
go – mł. bryg. Dariuszowi Surmie, d-cy 
JRG PSP. Podziękowanie w imieniu od-
znaczonych i awansowanych złożył st. 
ogn. Piotr Kowalczyk. 

Kapelan międzyrzeckich strażaków, 
ks. Józef Tomiak, poświęcił nowe po-
jazdy OPS i JRG PSP oraz łodzie ratowni-
cze z silnikami. Życzenia dla strażaków 
przekazał bryg. J. Drozda, dh. E. Fedko, 
dh. G. Gabryelski i włodarz Trzciela – dh 
Jarosław Kaczmarek. Po odprowadze-
niu pocztów sztandarowych, nastąpiło 
spotkanie integracyjne oraz pokaz 
sprzętu dla licznie przybyłych na plac 
mieszkańców.                       L. Malinowski 

Powiatowy Dzień Strażaka – Trzeciel  

Medal dla dh L. Hołowni 

Odznaczone emerytki PSP 

℡ 
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Organizacje  
niepodległościowe 

 
Politycy prawicy glory�kują żołnierzy wyklę-

tych, którzy w wielu przypadkach są przeklętymi 
przez żyjących potomków zamordowanych 
przez owych bohaterów. Wystarczy poczytać 
wydawnictwa IPN, aby mieć własne zdanie na 
temat „Ognia” czy „Burego”. Wojna i późniejsza 
leśna konspiracja ich zdeprawowała. Ale to te-
mat już szczegółowo i niemalże jednoznacznie 
szeroko upubliczniony przez wspomniany IPN i 
historyków-regionalistów. 

 
Na Ziemi Lubuskiej istniało wiele organizacji 

niepodległościowych. Miały zakres lokalny, w 
obrębie miejscowości, czasami szerszy. Data koń-
cowa działalności jest związana z ich likwidacją. 

 
Armia Krajowa – Grom. Dowódcą był Zyg-

munt Iłarewicz. Liczebność 6 członków. Działal-
ność do 1946 r. na obszarze pomiędzy Sulęci-
nem. Międzyrzeczem a Gorzowem Wlkp. Forma 
działalności zbrojna. 

Grupa Andrzejewskiego. Organizacja mło-
dzieżowa licząca 3 członków kierowana była 
przez Ryszarda Andrzejewskiego. Działała pro-
pagandowo na terenie Murzynowa k/Skwierzyny 
w okresie wrzesień 1952 – marzec 1953. 

Grupa Górki. Organizacja 3-osobowa dowo-
dzona przez Kazimierza Górkę ps „Józef Topo-
rek”. Działalność wojskowa na terenie Skwierzy-
ny kwiecień – maj 1952. 

Grupa Kwaśniaka. Organizacja młodzieżowa, 
3 członków, kierowana przez Wiesława Kwa-
śniaka. Działali propagandowo na terenie Skwie-
rzyny od października 1952 do maja 1953 r. 

Grupa Porębskiego. Organizacja młodzieżowa 
licząca 6 członków, kierowana przez Mieczysła-
wa Porębskiego. Propagandowo działała na 
terenie Przytocznej od wiosny 1947 do stycznia 
1952 r. 

Legion Partyzantów Ziemi Lubuskiej. Organi-
zacja młodzieżowa, 5 członków. Kierował nią 
Czesław Wesołowski.. Działalność propagando-
wa na terenie Bledzewa w okresie styczeń 1953 –
sierpień 1955 r. 

Łoś NSZ. Dowódca Kazimierz Nowak, na-
stępnie Jan Chlond „Pokorny”. Kilkunastu człon-
ków, działalność zbrojna w okolicach Skwierzyny 
1945-1946. 

Młoda Polska (początkowo Zorro). Organiza-
cja młodzieżowa licząca 7 członków. Działalność 
propagandowa na terenie Przytocznej, lato 1950 
– wrzesień 1952 r. 

Obwód Międzyrzecz WiN „Maria” (Polski 
Związek Wojskowy) Polski Związek Walki. 
Dodówca – por. Stanisław Bogdanowicz 
„Tom” (listopad – grudzień 1945), ppor. Kazi-
mierz Rutkowski „Bary” (styczeń – 7 maja 1946), 
Edward Jarysz (7 maja – 7 czerwca 1946). Ok. 90 
członków. Teren działalności wojskowej od listo-
pada 1945 do czerwca 1946 r. na terenie Rogo-
zińca, Pszczewa, Brójec, Bobowicka, Piesek. 

Związek Ochotników Partyzantów Polskich. 
Organizacja młodzieżowa, 12 członków, kierował 
nią Wojciech Turowicz. Działalność propagan-
dowa i wojskowa na terenie Międzyrzecza w 
okresie  marzec 1950 – kwiecień 1951 r. 

 
Opracowano na podstawie „Atlas polskiego 

podziemia niepodległościowego 1944-1956”, pod 
red. R. Wnuk, Warszawa-Lublin 2007.  

LM 
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Litwa widziana  
inaczej (2) 

Wilno. Stare miasto na Liście Świato-
wego Dziedzictwa Kulturowego UNE-
SCO. Mamy go w planie zobaczyć. Naj-
pierw jednak Muzeum Narodowe, gdzie 
jesteśmy umówieni. Czekała na nas sym-
patyczna przewodniczka, Litwinka o 
ormiańskiej urodzie absolwentka toruń-
skiego uniwersytetu. Czekała również 
kierowniczka oddziału Archeologii i 
Numizmatyki. Kwiaty wręczone jej od 
naszego prezesa  przełamały od razu 
wszelkie bariery. Językowe niestety nie 
do końca. 

Gospodyni oddziału przygotowała 
słodki poczęstunek, oczywiście z kawą, 

napojami i nalewką żurawinową „Bobe-
line”. Na przygotowanych stołach czeka-
ły na nas rękawiczki i stosy pudeł z mo-
netami i odznaczeniami z różnego okre-
su, które są  zbiorach Muzeum Narodo-
wego. Nie dziwi bardzo duża ilość polo-
ników, co jest zrozumiałe, w przypadku 
medali, odznaczeń służb mundurowych 
okresu międzywojennego jak również 
banknotów, rewersów, asygnat skarbo-
wych, biletów obiegowych (o różnych 
nominałach) ważnych w obrębie danej 
jednostki wojskowej. Słowem wielka 
gratka dla pasjonatów. Mnie osobiście 
zaskoczyła odznaka polskich kolejarzy w 

Wilnie sprzed 1939 roku 
Całkiem inna od warszaw-
skich czy poznańskich z 
tamtego okresu. Dokumen-
ty w idealnym stanie, nawet 
te znacznie wcześniejsze, 
bo z 18.stulecia. To budziło 
w nas Szacunek w stosunku 
do tamtejszych muzealni-
ków. Po blisko 3 godzinach 
opuściliśmy ten oddział, co 
niektórzy zakupili wiele 
pozycji książkowych nt. nu-
mizmatyki, niestety wszyst-
kie w języku litewskim, rzad-
ko angielskim. Dla fachow-
ców, np. dr Tadeusza 
Szczurka czy Pawła Kaź-
mierczaka z Muzeum Lubu-
skiego w Gorzowie Wlkp. 
takie książkowe rarytasy, 
niedostępne na naszym 
rynku, były cennym nabyt-
kiem, za wcale nie małe 
euro…. 

Obejrzeliśmy również 
inne ekspozycje Muzeum Narodowego. 
Wielki ukłon w stronę ks. Witolda i króla 
Władysława Jagiełły. Wszak to Litwini z 
krwi i kości. W dziale etnogra�cznym 
ubiory dawne, jednak śladów polskości 
brak… Opisy eksponatów w języku an-
gielskim i litewskim. Tylko. Niestety. 
Przed okazałym budynkiem wspomnia-
nego muzeum posąg Mendoga, pierw-
szego koronowanego władcy Litwy, za 
budynkiem wzgórze z wieżą Giedymina 
i fragmentami zamku. 

Kilkanaście kroków główną ulicą 
(zamknięta czasowo dla ruchu kołowe-
go) i jesteśmy w drugim umówionym 
ważnym miejscu – Pinigų Muziejus. Mu-
zeum Pieniądza. Jedyne takie na Litwie 
(w Polsce takiego nie uświadczysz) jest 
na wskroś nowoczesne. Komputerowe 
terminale pozwalają na wirtualną po-
dróż w świecie pieniądza. W przepast-
nych szuXadach, podświetlanych z 
chwila wysunięcia, są banknoty wszyst-
kich krajów świata. Wyeksponowane 
monety (różny przedział czasowy emisji) 
można oglądać za pomocą urządzeń 
optycznych samemu regulowanych. 
Dwa piętra czterech stałych ekspozycji. 
Napisy wprawdzie litewskie lub angiel-
skie ale są dostępne nośniki elektronicz-
ne m.in. i naszym języku. Rozwój pienią-

dza od porcelany, futer czy bursztynu 
jako najstarszych form zapłaty, poprzez 
stopy, pierwsze monety, później bank-
noty aż po plastykowe karty płatnicze są 
pokazane w ciekawej formie edukacyj-
nej. W sali monet poznaliśmy technikę 
bicia monet. Mogliśmy obejrzeć tu mo-
nety obiegowe, okolicznościowe i kolek-
cjonerskie 

Maszynki liczące, także pieniądze, 
historia banku litewskiego (niegdyś dy-
rektor chodził w umundurowaniu z sza-
blą przy boku) i waga. Ta ostatnia sama 
w sobie ciekawa. Przelicza masę ważące-
go się na złoto i przelicza to na wybrana 
walutę. I drukuje na pamiątkowej karcie. 
Ile jestem wart gdyby był ze złota? 
Wiem, ale nie powiem. Ciekawostka jest 
bez wątpienia piramida ułożona z 1 000 
935 eurocentów. Wysokość 1090 mm, 
podstawa 1130 mm, waga 831 kg. Re-
kord Guinnessa, co jest wyeksponowa-
ne. Na starej zabytkowej maszynie, ręcz-
nie na delikatnym aluminiowym pasku 
wybijaliśmy awers pierwszej monety 
litewskiej wyemitowanej po 1918 r. Go-
dzina zwiedzania i czas goni.. Przed na-
mi historyczne zabytki związane z Pol-
ską. 

 
Tekst i fot. Lech Malinowski 

Raj dla pasjonatów udostępniony 

Łukasz z Międzyrzecza przy piramidzie z eurocentów 

Strona internetowa za darmo! 
Rozpoczął się ciekawy projekt, który polega na przygotowaniu bezpłatnie 
prostej strony internetowej dla 'rmy lub instytucji, która nie posiada jeszcze 
własnej witryny w sieci.  

Inicjatorem akcji jest Mateusz Paw-
łowski, absolwent Technikum Admini-
stracyjnego przy SOSW dla Młodzieży 
Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzo-
wie. Mateusz ma 22 lata i jest osobą 
niewidomą. Szkołę skończył w czerwcu 
2016 roku. 

M. Pawłowski wcześniej był organi-
zatorem dwóch konkursów plastycz-
nych dla dzieci. Jeden w 2015 roku pt. 
"Pieniądz przyszłości", a drugi w 2014 
roku pt. "Kreatywne dziecko". W każdym 
konkursie wzięło udział ponad 700 
osób. Mateusz przeprowadził też akcję 
społeczną polegającą na pozyskiwaniu 
gadżetów szkolnych od sponsorów i 
przekazywaniu ich instytucjom wspiera-
jącym dzieci.  

Osoby zainteresowane zrobieniem 
bezpłatnej strony internetowej proszo-
ne są o kontakt telefoniczny pod nume-
rem 505904182. Po wykonaniu strony 
istnieje możliwość przeniesienia jej na 

inny serwer lub pozostawienie na ser-
werze autora projektu. 

Szczegółowe informacje dostępne są 
na stronie projektu: www.enet.ovh. 

Red. 
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Wystawa przed Wystawa przed Wystawa przed    
międzyrzeckim ratuszemmiędzyrzeckim ratuszemmiędzyrzeckim ratuszem   

Zapraszamy do obejrzenia wysta-
wy plenerowej przed ratuszem pn. 
,,Mapa Zbrodni-Świat Zgładzony  
w Katyniu” Instytutu Pamięci Narodo-
wej oddziału w Szczecinie. Ekspozycja 
fotogra'i pochodzi ze zbiorów rodzin 
Stowarzyszenia Katyń w Szczecinie 
oraz dr Artura Ochała i Tomasza 
Skowronka. 

Międzyrzeckie czytanie 
8 czerwca podczas III. edycji akcji czytelniczej pn.,,Jak nie czytam, jak czytam" dla 
uczniów międzyrzeckich szkół, burmistrz Remigiusz Lorenz przeczytał baśń Hansa Chri-
stiana Andersena pt.,,Dziewczynka z zapałkami". W przyjemnym oraz malowniczym 
plenerze podzamcza gmina promowała czytelnictwo. Akcję zorganizował Międzyrzecki 
Ośrodek Kultury gwarantując tym samym wszystkim wspaniałą zabawę.  
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Święto Między Rzekami 2018Święto Między Rzekami 2018  
Tegoroczne Dni Międzyrzecza-Święta Między Rzekami rozpoczęły się od wspólnego zdjęcia z okazji 770-lecia nadania praw miejskich Międzyrze-

czowi. Wieczorem plac przy hali widowiskowo-sportowej wypełnił się po brzegi podczas koncertów zespołów Classic, De�s, Weekend i Czadoman, 
które rozgrzały międzyrzecką publiczność rytmami w stylu disco polo. Pomiędzy koncertami można było oglądnąć niesamowite show motocyklowe 
Pawła Karbownika. Drugi dzień świętowania to również moc wspaniałych i niezapomnianych atrakcji. Tradycyjnie o poranku odbyły się zawody 
wędkarskie o puchar burmistrza Międzyrzecza, a następnie w hali widowiskowo-sportowej Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w sumo. 
Popołudnie ob�towało w liczne atrakcje dla dzieci i nie tylko, w specjalnie przygotowanych strefach animacji, sportowej, mundurowej oraz stre�e 
gier planszowych. Na scenie, z okazji Dnia Matki wystąpiły maluchy z międzyrzeckich przedszkoli. Wieczorem publiczność porwał koncert Sławomi-
ra, DJ Adamusa wraz z saksofonistą Pesos Sax Fighter oraz energetyczne Blue Cafe. 


