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Dar serca dla podopiecznych 
specjalnego ośrodka

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzyrzecu Podla-
skim otrzymał 13 000 zł z Fundacji Wipasz „Pomocna dłoń”. Pie-
niądze zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu.

17 maja, podczas wizyty w ośrodku Przemysław Sawoński, prezes Fun
dacji, wspólnie z jej przedstawicielką Martą Oksiutą przekazali dzieciom 
symboliczny czek. Fundacja wsparła też cztery inne placówki w Polsce, 
w pobliżu których funkcjonuje wytwórnia pasz, czyli w Żardnikach,  
Orłach, Kole i Żurominie. W sumie na wsparcie dzieci o szczególnych 
potrzebach edukacyjnych przekazano 50 000 zł. 
Fundacja „Pomocna dłoń” powstała w 2010 roku z inicjatywy Józefa  
Wiśniewskiego, prezesa Wipaszu. Organizacja ta wspiera nie tylko śro
dowiska związane z rolnictwem, ale też inne szczytne inicjatywy, między 
innymi edukację dzieci z przedszkoli, szkół i specjalnych ośrodków. 
W dowód wdzięczności za ten hojny dar podopieczni międzyrzeckiego 
SOSW wykonali prace plastyczne ilustrujące logo Fundacji, które trafią  
na organizowane przez nią aukcje charytatywne.
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Wydawca: Urząd Miasta w Międzyrzecu Podlaskim

ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski
tel. 83 372-62-17, e-mail: prasa@miedzyrzec.pl

17.06 godz. 19:00 – „BOGOWIE” reż. Łukasz Palkowski, biograficzny, Polska 2014, cena biletu 5 zł

18.06 godz. 17:00 – „Jak uRatOWać MaMę” reż. Daniel Zduńczyk, Marcin Męczkowski, bajka, Polska 2015, cena biletu 5 zł

18.06 godz. 19:00 – „BOGOWIE” reż. Łukasz Palkowski, biograficzny, Polska 2014, cena biletu 5 zł

24.06 godz. 19:00 – „uBu kRÓL” reż. Piotr Szulkin, surrealistyczny, Polska 2003, cena biletu 5 zł

25.06 godz. 17:00 – „RODZINka NIE Z tEJ ZIEMI” reż. Carl Brunker, animowany, Kanada/USA 2013, cena biletu 8 zł

25.06 godz. 19:00 – „uBu kRÓL” reż. Piotr Szulkin, surrealistyczny, Polska 2003, cena biletu 5 zł

REPERTUAR KinA zA RogiEm ● czERwiEc 2017

Promuj piękno 
międzyrzeckiej przyrody
Młodzieżowa Rada Miasta ogłosiła konkurs fotograficzny „Przyro-
da miasta w obiektywie”. Mogą wziąć w nim udział uczniowie mię-
dzyrzeckich szkół i mieszkańcy w wieku do 25 lat.
Chodzi o zdjęcia międzyrzeckiej przyrody i architektury. Mile widziane foto
grafie niebanalne, promujące walory miasta. Na zwycięzców czekają nagro
dy pieniężne. Pula do rozdania to 2000 zł. Prace wyłącznie w formie ele
ktronicznej (płyta CD/DVD, pendrive) można składać do 1 września  
w sekretariacie Urzędu Miasta przy ul. Pocztowej 8 lub przesyłać na adres 
woop@miedzyrzec.pl, (w temacie należy napisać „Konkurs fotograficzny 
„PRZYRODA MIASTA W OBIEKTYWIE”). Regulamin i karta zgłoszenia do
stępne są na stronie internetowej miasta: www.miedzyrzec.pl w zakładce 
Młodzieżowa Rada Miasta

Elektroniczne znakowanie psów
Mieszkańcy Międzyrzeca mogą bezpłatnie zaczipować swoje psy. To proste. 
Wystarczy, że właściciel czworonoga jest zameldowany na terenie miasta  
i w sekretariacie urzędu złoży wniosek o skierowanie na zabieg. Wykona go 
lekarz weterynarii wskazany w skierowaniu. Wnioski będą realizowane  
według kolejności wpływu. Miasto zabezpieczyło na ten cel 3000 zł. Szcze
gółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rol
nictwa (ul. Pocztowa 8, pokój nr 13) lub pod nr telefonu 83 372 62 39 oraz 
na www.miedzyrzec.pl (zakładka Ochrona Środowiska). Akcja jest realizo
wana w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo
biegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski  
w 2017 roku.

Podopieczni SOSW z fundatorami
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Inicjatywy

inwestycje w rękach 
mieszkańców
Ruszyła pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego. Do dyspozycji 
mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego jest 100 000 złotych. to od 
nich zależy, na co zostaną przeznaczone te pieniądze. 

Nabór propozycji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego potrwa 
do 14 lipca 2017 r. Zgłoszenie zadań do Budżetu Obywatelskiego na rok 
2018 jest bardzo proste. Wystarczy mieć ukończone 16 lat.
• zgłoszenia przyjmowane są na piśmie (wzór dostępny jest na stronie 
internetowej: www. miedzyrzec.budzetobywatelski.org),
• każda propozycja musi uzyskać poparcie minimum 20 mieszkańców, 
którzy ukończyli 16 lat, 
• każdy mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę zgłoszeń,
• jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego projektu.
Propozycje do Budżetu Obywatelskiego wraz z listą poparcia należy zło

żyć osobiście w Urzędzie Miasta przy ul. Pocztowej 8 w Międzyrzecu Pod
laskim (sekretariat) lub wysłać pocztą. W przypadku przesyłki pocztowej 
decyduje data jej wpływu do urzędu.
Zgłaszający projekt powinien określić szacunkowy koszt jego realizacji. 
Ostatecznej wyceny projektu dokonuje Zespół ds. Budżetu Obywatelskie
go w procesie weryfikacji zgłoszonych projektów. 

Zgłoś projekt i miej realny wpływ na rozwój miasta! 
Może to właśnie Twój pomysł zostanie zrealizowany 

w 2018 roku?

miasto wspiera działkowców
Dwa międzyrzeckie Rodzinne Ogrody Działkowe „Relaks” i „krzna” 
otrzymały z miasta dotacje na inwestycje. to nowa inicjatywa burmi-
strza Zbigniewa kota, który w styczniu podpisał zarządzenie, umożli-
wiające zarządom ogrodów ubieganie się o wsparcie finansowe.

Do urzędu wpłynęły dwa wnioski. Dotacje celowe w wysokości 10 000 zł 
przyznano stowarzyszeniu prowadzącemu ROD „Relaks” przy ul. Berezow
skiej oraz ponad 9900 zł stowarzyszeniu prowadzącemu ROD „Krzna” przy 
ulicy Brzeskiej. Dzięki wsparciu z budżetu miasta na terenach rekreacyjnych 
niebawem rozpoczną się inwestycje.
– Pomysł z dotacjami był trafiony. Pieniądze przeznaczymy na monitoring, 
aby zabezpieczyć się przed włamaniami. Część kwoty spożytkujemy też na 
częściowy remont ogrodzenia – podkreśla Jan Kowalski, prezes ROD „Krzna” 
przy ul. Brzeskiej. „Krzna” to największy kompleks ogródków, który zrzesza 
ponad pół tysiąca działkowiczów. W sezonie wypoczywają tu całe rodziny. 
Wsparcie otrzyma też kompleks przy ul. Berezowskiej. Tu walne zebranie za

decydowało o wymianie dachu na Domu Działkowca. Użytkownicy planują 
też remont części ogrodzenia.
Dotacja mogła być udzielona w wysokości 70 proc. poniesionych nakładów,  
w kwocie nie wyższej niż 10 000 zł.

Przy „trójce” będzie  
bezpieczniej

Miasto pozyskało 45 000 zł na budowę aktywnego przejścia dla pieszych 
przy ul. Leśnej. To nie wszystko, w ramach projektu dofinasowanego przez 
MSWiA w ramach Rządowego Programu „Razem Bezpieczniej” im. Włady
sława Stasiaka, dzieci wezmą udział w lekcjach pokazowych dotyczących 
bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Zajęcia przeprowadzą policjanci 
wspólnie z międzyrzecką Strażą Miejską. 
Projekt pn. „Poprawa warunków bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla 
pieszych w ul. Leśnej w Międzyrzecu Podlaskim” warty jest 50 000 zł. W ra
mach zadania przy Zespole Placówek Oświatowych nr 3 zainstalowany zo
stanie aktywny znak ostrzegawczy, pojawi się także nowa „zebra”, wykona
na ze specjalnej masy.

Na terenie „Krzny” niebawem zostanie zamontowany monitoring

Dzięki inwestycji dzieci będą mogły poruszać się bezpiecznie
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gruntowny remont na 20-lecie 
basenu
Międzyrzecka kryta Pływalnia „Oceanik” wkrótce będzie jak 
nowa. Miasto pozyskało 342 000 zł na remont hali basenowej 
i jej zaplecza.
W tym roku mija 20 lat od momentu oddania do użytku międzyrzeckiego 
basenu, tym bardziej cieszy wiadomość o wsparciu finansowym, które mia
sto otrzyma z Ministerstwa Sportu i Turystyki na remont. Modernizacja 
obejmie wymianę płytek oraz podwieszanego sufitu na hali basenowej. 
Zmodernizowane zostanie całe zaplecze oraz sanitariaty. Pojawią się też 
nowe słupki i liny startowe, drabinki basenowe, suszarki, ławki, wieża ratow
nicza oraz odkurzacz basenowy. Obiekt zostanie też w pełni dostosowany 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. W planach jest wykonanie łazienki  
z prysznicami oraz sanitariatów dedykowanych tej grupie. Zostanie też za
instalowany podnośnik basenowy z wózkiem. Dotychczasowe szafki „klu
czykowe” odejdą do lamusa, a zastąpią je te zamykane elektronicznym  

zegarkiem, co w znacznym stopniu ułatwi korzystanie z szatni szczególnie 
osobom niepełnosprawnym. Koszt inwestycji to blisko 842 000 zł, z czego 
342 000 miasto otrzyma z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach  
Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej.

za ścieki zapłacimy mniej
24 maja międzyrzeccy radni zatwierdzili taryfy za wodę i ście-
ki. Podwyżek nie będzie. Mieszkańcy zapłacą mniej za odbiór 
ścieków, stawka zmalała o 40 gr.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Międzyrzecu Podlaskim pozwoliło 
sobie na obniżkę taryfy za odbiór ścieków, bo zwiększyły się przychody po 
modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków. Dzięki inwestycji spółka mogła 
przyjąć większą niż dotychczas ilość ścieków od przedsiębiorstw i osób fi
zycznych. Za odprowadzenie ścieków mieszkańcy zapłacą 5,45 zł za metr 
sześcienny, natomiast stawkę dla prowadzących działalność gospodarczą 
utrzymano na tym samym poziomie (7,93 zł/m³). Za metr sześcienny wody 
obie grupy będą płacić bez zmian, czyli 2,69 zł/ m³.
Zmalały też stawki opłaty abonamentowej dla odbiorców wody. W mie
sięcznym okresie rozliczeniowym kwota zmalała o 47 gr i wynosi 10,59 zł, 
a w okresie dwumiesięcznym o 46 gr (wynosi 10,64). Opłaty abonamento
we dla dostawców ścieków w miesięcznym okresie rozliczeniowym wyno
szą teraz 10,75 zł (spadek o 45 gr), zaś w okresie dwumiesięcznym – 10,94 

zł (spadek o 44 gr). Odbiorcy wody i ścieków zaoszczędzą też na opłacie 
abonamentowej. Stawka w miesięcznym rozliczeniu to 10,79 (zmalała 45 
gr), natomiast w dwumiesięcznym wynosi 11,03 zł (spadek o 44 gr). 
Nowe taryfy będą obowiązywać od 30 czerwca 2017 r.

Ostrożnie rowerem po chodniku
Międzyrzecka Straż Miejska przypomina mieszkańcom, że jazda ro-
werem po chodniku jest zabroniona. Cyklista na terenie miasta po-
winien poruszać się po ścieżce rowerowej lub ulicy. Oczywiście są 
pewne wyjątki. 
Rowerzyści jadący po chodnikach to coraz częstszy widok w mieście. Stwa
rzają oni zagrożenie dla pieszych. Temat ten poruszono podczas majowej se
sji rady miasta. Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym jazda rowerem po 
chodniku jest zabroniona poza trzema wyjątkami:
– gdy rowerzysta opiekuje się dzieckiem w wieku do lat 10 kierującym  
rowerem,
– szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony 
z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 metry i brakuje 
wydzielonej drogi dla rowerów, 
– warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, 
silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

Strażnicy przypominają, że korzystający z chodnika lub drogi dla pieszych 
są zobowiązani jechać powoli i ustępować miejsca pieszym. Zgodnie  
z przepisami kierujący jednośladem nie może przejeżdżać po przejściu dla 
pieszych, powinien zejść z roweru i przeprowadzić go po pasach. 
Straż Miejska rozpoczęła patrole rowerowe i póki co, poucza niesfornych  
rowerzystów.

Jazda po chodnikach dozwolona jest tylko w wyjątkowych sytuacjach

Już niedługo pływalnia przejdzie gruntowny remont

Stawki za wodę i ścieki radni ustalili w maju

Akcja rozdawania flag to pomysł burmistrza Kota

Doroczny festyn w barwach biało-czerwonych
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Majówka

Patriotyczna majówka  
w międzyrzecu
Miasto zaakcentowało majowe święta: Dzień Flagi RP oraz 
226 rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja.
2 maja na placu Jana Pawła II po raz pierwszy, z inicjatywy burmistrza  
Zbigniewa Kota, odbyła się akcja rozdawania flag. Gospodarz miasta 
wspólnie z urzędnikami wręczył mieszkańcom 200 flag narodowych. Dzie
ci otrzymały flagiewki i biało czerwone wiatraczki. Zainteresowanie było 
ogromne.
3 maja, podczas miejskich uroczystości burmistrz Zbigniew Kot wspólnie 
z Robertem Matejkiem, przewodniczącym rady miasta, wręczyli mieszkań
com nagrody za osiągnięcia sportowe i w dziedzinie kultury. Międzyrzec
ką Muzę za upowszechnianie kultury i rozwoju czytelnictwa otrzymała  
Elżbieta Teleszko, bibliotekarka z Miejskiej Biblioteki Publicznej, a za za
angażowanie na rzecz kultury, sztuki i promocję miasta Międzyrzec Podla
ski – Radosław Małachwiejczyk, pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury. 
Międzyrzecki Wawrzyn za osiągnięte wyniki sportowe powędrował z kolei 

do młodego pływaka Jakuba Jakimiaka. Nagrodę otrzymał także Paweł 
Tusz, za osiągnięcia w działalności sportowej. Uroczystości miały też ak
cent sportowy. Turniej piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych o Pu
char Burmistrza Międzyrzeca Podlaskiego odbył się na boisku przy parafii 
św. Mikołaja. Zorganizował go proboszcz ks. dziekan Józef Brzozowski. 

Zdobywcy Wawrzynów

Tegoroczni laureaci Muz

Kto ty jesteś? Polak mały!

Wspólną recytacją znanego wiersza rozpoczął się festyn z okazji Dnia 
Flagi RP. Z powodu niesprzyjającej pogody impreza odbyła się w hali 
sportowej ZPO nr 3. Najmłodsi ze wszystkich szkół i przedszkoli bawili 
się na całego. Były konkursy z nagrodami i cukrowa wata. Zwycięzcy 
konkursów: na najciekawsze przebranie w barwach narodowych i wie
dzy o Polsce otrzymali książki, gry edukacyjne oraz dyplomy. O oprawę 
imprezy zadbali Animatorzy Dobrej Zabawy z Białej Podlaskiej oraz 
Strażacy z OSP „Stołpno”. Organizację imprezy wsparła Młodzieżowa 
Rada Miasta.

Akcja rozdawania flag to pomysł burmistrza Kota

Doroczny festyn w barwach biało-czerwonych
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Bialskie talenty z międzyrzeca
Podczas obchodów Dnia Działacza Kultury powiatu bialskiego wyłonio
no „Bialskie Talenty” za rok 2016. 5 tytułów trafiło do międzyrzeckiej 
młodzieży. Sukces naszych uczniów zbiegł się z sukcesem miasta, które 
uzyskało tytuł „Samorząd gminy przyjazny kulturze” za rok 2016.
Uroczystość odbyła się 30 maja w Domu Kultury w Hrudzie. Statuetkę, dy
plom oraz nagrodę pieniężną otrzymali uczniowie Zespołu Placówek Oświa
towych nr 3: w dziedzinie kultury Wiktoria Leszczyńska (taniec), w dziedzi
nie sportu: Patrycja Waszczuk (szachy) i Jakub Celiński (pływanie). Nagroda 
w dziedzinie nauki trafiła do Karoliny Borkowskiej z ZPO nr 1. Grand Prix 

przyznano również laureatowi, który za swoje osiągnięcia otrzymałby  
3 Bialski Talent w swojej naukowej karierze. Został nim Rafał Stepulak  
z ZPO nr 1. Nagrodzonym towarzyszyli rodzice, opiekunowie oraz dyrekto
rzy szkół, w których się uczą. To nie jedyny zaszczyt dla miasta. Podczas 
uroczystości burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego Zbigniew Kot odebrał na
grodę Samorząd gminy przyjazny kulturze za rok 2016.

Wydarzenia

„Srebrny” jubileusz  
międzyrzeckiej Trójki
18 maja to Dzień Patrona Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzecu 
Podlaskim. tego dnia placówka obchodziła swój podwójny jubile-
usz – to już 25 lat od kiedy powstała i 20 lat od chwili nadania jej 
imienia Jana Pawła II
Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele p.w. Chrystusa Króla, któ
rej przewodniczył biskup pomocniczy Piotr Sawczuk. Następnie wszyscy 
przeszli do hali sportowej, gdzie wysłuchali wystąpień gości, niejednokrot
nie przywołujących swoje osobiste wspomnienia związane z „jubilatką”  
i obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez uczniów szkoły. Przy oka
zji wręczono nagrody laureatom konkursów wiedzy o patronie szkoły. Ob
chody zakończył poczęstunek i rodzinny festyn na szkolnym boisku.

Z okazji jubileuszu burmistrz Zbigniew Kot przekazał dyrektor ZPO nr 3 
Jolancie Wolanin aparat fotograficzny

Tak wyglądała uroczystość nadania imienia szkole przed 20 laty  
(fot. Adam Trochimiuk)

Występ międzyrzeckiej młodzieży

Karolina Borkowska laureatka z ZPO nr 1

od 1 września zmiany w szkołach

Wprowadzana reforma oświaty skutkuje zmianami w międzyrzeckich 
szkołach. W ich efekcie powstaną nowe ośmioklasowe szkoły podsta
wowe wraz z włączonymi II i III klasami gimnazjalnymi, przy czym te 
ostatnie wygasną na przestrzeni dwóch najbliższych lat. 
W skład Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 będzie wchodziła Szko
ła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi oraz 
Samorządowe Przedszkole nr 2. W skład ZPO nr 2 wejdzie Szkoła 
Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Sportowymi i Dwuję
zycznymi oraz Samorządowe Przedszkole nr 4. ZPO nr 3 tworzyć 
będą: Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi i Sporto
wymi oraz Samorządowe Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjny
mi. W skład Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego wejdzie 
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4, Szkoła Specjalna Przysposabiają
ca do Pracy oraz Przedszkole Specjalne nr 1. Dotychczasowe obwody 
szkół pozostają bez zmian.

Ul. Słoneczna przed i po remoncie

Prace na ul. Wita Stwosza

Nowa nawierzchnia na ul. Warszawskiej
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inwestycje w mieście
W Międzyrzecu trwają remonty ulicy. Na półmetku jest przebudowa  
ul. Drohickiej. Została już wykonana kanalizacja deszczowa, trwają roboty 
przy ustawianiu krawężników oraz chodników i ścieżek rowerowych. Przy
pomnijmy, miasto realizuje inwestycję wspólnie z powiatem bialskim w ra
mach rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 20162019. Jej koszt wyniesie ponad 2 mln zł, z czego 
połowę sfinansują samorządy

Pełną parą idą też prace na ul. Wita Stwosza. Wykonano już podbudowę 
ulicy, a obecnie na ukończeniu jest przebudowa zatoki parkingowej. Za
kończył się remont ul. Słonecznej i budowa ul. Lipowej, a nowa nawierzch
nia pojawiła się na ul. Warszawskiej (od skrzyżowania z ul. 3 maja i Prze
chodniej). Miasto rozstrzygnęło też przetarg na przebudowę chodników  
w osiedlu Warszawska (etap II). Remonty rozpoczną się na początku lipca, 
a ich koszt wyniesie blisko 211 000 zł. Również chodniki znajdujące się  
w osiedlu Zarówie zostaną przebudowane. Prace będą kosztowały prawie 
178 000 zł.

W budowie

Chodniki w osiedlu Warszawska są w opłakanym stanie, już w lipcu 
rozpocznie się ich remont

Chodniki w osiedlu Zarówie zostaną przebudowane

Ul. Słoneczna przed i po remoncie

Prace na ul. Wita Stwosza

Nowa nawierzchnia na ul. Warszawskiej
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wesoła rywalizacja przedszkolaków
2 czerwca na stadionie miejskim odbyła się XIV Olimpiada Sporto-
wa, w której udział wzięły dzieci z międzyrzeckich przedszkoli. 

Maluchów oraz ich rodziców powitał burmistrz Zbigniew Kot i zaprosił do 
wspólnej zabawy. Przedszkolaki rywalizowały w konkurencjach sporto
wych opartych na grach i zabawach, które przygotowali dla nich studen
ci bialskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Był bieg z fajerką, slalom 
z piłką, rzucanie do celu, zwijanie sznurka na wałek i wiele innych. Dzie
ci, które wykonały przynajmniej 5 zadań otrzymały pamiątkowe medale 
ufundowane przez firmę Wipasz. Dodatkową atrakcją były dmuchańce  
i nuggetsy z kurczaka.

Skautowa sztafeta dookoła świata 
w międzyrzecu
Do Międzyrzeca zawitała sztafeta Bike Jamboree 2019. 27 maja ru-
szyła z Gdańska, by dotrzeć na międzynarodowy zlot skautów, tzw. 
Jamboree, do Zachodniej Wirginii w uSa, a potem wrócić do Polski. 
7 osobowa ekipa w niedzielę 4 czerwca zatrzymała się w parku Potockich, 
gdzie powitał ich Grzegorz Łubik, zastępca burmistrza. Goście opowiedzie
li mieszkańcom o projekcie. Cała wyprawa składa się z 34 etapów. Rowe
rzyści przejadą przez 21 krajów, na zmianę pokonując 35 tys. km. Jej ce
lem jest promocja Polski, ale jej członkowie chcą też przeżyć przygodę,  
a przy okazji pokazać, jak ważny może być we współczesnym świecie skau
ting. – To wyjątkowa wyprawa. Wierzymy, że kolejny, XXV międzynarodo
wy zlot skautów w roku 2023 odbędzie się w Polsce i chcemy pomóc  
w tym, by właśnie tak się stało – mówił Zbyszek Popowski z Fundacji 
Światowe Jamboree. 

Od Gnojna aż do Jelnicy ekipie towarzyszył Zbyszek Bonecki z grupy Ak
tywni Rowerowy Międzyrzec.

międzyrzeckie wiwaty królewskie
IX Wiwaty królewskie i VII turniej o Miecz Mistrza Brunona odbyły się 
3 i 4 czerwca w parku Potockich. Ich organizatorem był Zakon Ryce-
rski Ziemi Międzyrzeckiej pod wodzą tomasza Sajko. 
Jak co roku do miasta zjechali rycerze z całej Polski. Imprezie towarzyszyły 
przeróżne atrakcje: turnieje rycerskie, poszukiwanie Świętego Graala, warsz
taty garncarskie, kowalskie, kuchni i tańca średniowiecznego, pokazy kali

grafii, a także warzenia średniowiecznego napoju mnichów. Dodatkową 
atrakcją były gry i zabawy plebejskie, rycerski turniej w szrankach, starcie  
z prawdziwym rycerzem, czy nieodpłatna jazda konna dla dzieci. Pierwsze
go dnia uczestnicy wiwatów pomaszerowali z parą królewską i rycerzami na 
koniach do centrum miasta, gdzie odbył się pokaz walki rycerskiej, salwa  
z broni czarnoprochowej i krótki koncert muzyki średniowiecznej. Impreza 
zakończyła się w niedzielę podsumowaniem turnieju rycerskiego. Zwycię
zcom gratulował burmistrz Zbigniew Kot.

W olimpiadzie wzięło udział 366 przedszkolaków

Ekipa pierwszego etapu sztafety zatrzymała się w Międzyrzecu Podlaskim

Odtwórcy przyjechali całymi rodzinamiWiwaty to impreza, dzięki której możemy poczuć średniowieczny klimat



9

Rozmaitości

nadamy parkowi nowy blask
Rewitalizacja międzyrzeckiego Zespołu Pałacowo-Parkowego zbli-
ża się wielkimi krokami. Przypomnijmy, że miasto pozyskało na ten 
cel ponad 2,2 mln zł dotacji w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Park Potockich zyska nowy wygląd. Pojawią się tu m.in. dwie altany, nowe 
alejki, wykonane zostaną elementy małej architektury oraz stylowe oświe
tlenie ledowe. W planie jest też budowa specjalnie oznakowanej ekologicz
nej ścieżki edukacyjnej, przebiegającej parkowymi alejkami, która będzie 
ukazywać przyrodę parku oraz stawy. Będą się tam odbywały m.in. cyklicz
ne zajęcia terenowe dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Wychowaw
czego pn. „Żywa lekcja przyrody” oraz imprezy sportowe organizowane 
przez MOSiR HURAGAN.
Powstaną toalety i nowy parking ze stanowiskami dla osób niepełnospraw
nych. Pojawi się miejsce pod mobilną scenę, a także monitoring. 

Wszystko będzie zrobione z wykorzystaniem istniejącej zieleni, która zosta
nie uporządkowana, ale pojawią się też zupełnie nowe, ciekawe aranżacje 
kwiatowe i krzewy (ponad 5000 nasadzeń).

Koncert dla Julki i Szymona
Ponad 7200 zł zebrano podczas XI koncertu Charytatywnego, któ-
ry zorganizowało Szkolne koło Caritas przy Zespole Placówek 
Oświatowych nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim.
16 maja, uzdolniona międzyrzecka młodzież wystąpiła aż trzykrotnie:  
w bloku dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i po południu dla lokalnej 
społeczności. Młodzi artyści śpiewali znane utwory i tańczyli. Był pokaz 
tańca towarzyskiego, współczesnego i breakedance. Wszystko na rzecz 
dzieci z Międzyrzeca: Szymona Jasińskiego i Julii Stefaniuk. Dzięki hojno
ści mieszkańców udało się zebrać kwotę, która zostanie przeznaczona na 
leczenie i rehabilitację Szymka oraz zakup podnośnika łazienkowego dla 
niepełnosprawnej Julki.

nadali bieg historii
Świętowanie rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja to również 
wspaniała okazja do biegania – w ten właśnie sposób uczniowie 
międzyrzeckich szkół upamiętnili to wydarzenie. Na terenie parku 
Potockich odbył się VIII już Bieg konstytucji.
Zawodnicy ścigali się na dystansach od 250 do 750 m. Trasa wiodła 
przez malownicze alejki parkowe. Najlepsi zawodnicy otrzymali medale  
i dyplomy. Organizatorem wydarzenia był Miejski Ośrodek Sportu i Re
kreacji. Impreza odbyła się 5 maja.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach
Szkoła Podstawowa kl. III, 250 m 
Dziewczęta – Janina Domańska
Chłopcy – Emil Sosnowski
Szkoła Podstawowa kl. IIIIV, 550 m 
Dziewczęta – Maria andrzejczuk
Chłopcy – Jakub Piwowar 
Szkoła Podstawowa kl. VVI, 550 m 
Dziewczęta – aleksandra koleśnicka
Chłopcy – aleksander karwowski 

Gimnazjum kl. III, 750 m 
Dziewczęta – Julia Bożedajek 
Chłopcy – Jakub Zabielski 
Gimnazjum kl. III + szkoły średnie kl. I, 750 m 
Dziewczęta – karolina Chodzińska 
Chłopcy – Wojciech Wysokiński

Na podium stanęli najszybsi

Efekty prac rewitalizacyjnych w parku zobaczymy już w przyszłym roku

Międzyrzecka „Jedynka” od lat organizuje koncerty charytatywne
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Sport

międzynarodowe sukcesy celińskiego
13 i 14 maja w Bratysławie odbył się Międzynarodowy Miting pły-
wacki V4 Olympic Hopes. uczestniczył w nich zawodnik z Między-
rzeca Podlaskiego – Jakub Celiński, który dwukrotnie uplasował się 
tuż za podium.
W rywalizacji wzięli udział młodzi złoci medaliści mistrzostw krajowych  
z czterech państw: Polski, Czech, Słowacji i Węgier. W mitingu uczestniczyli 
zawodnicy z roczników 2001 i 2002 oraz zawodniczki urodzone w latach 
2002 i 2003. Wśród nich znalazł się Jakub Celiński z międzyrzeckiego Hu
raganu. Kuba startował dwa razy w konkursie na 50 i 200 m stylem klasycz
nym i raz poza konkurencją na 100 m st. klas. Kuba jest młodszym roczni
kiem, ale popłynął bardzo szybko i dwukrotnie uplasował się tuż za podium. 
W rywalizacji na dystansie 200 m st. klas. zajął 4 miejsce z wynikiem 
2;26,77, poprawiając swoją życiówkę aż o dwie i pół sekundy. Natomiast  
w sprincie na 50 m st. klas. zajął 5 miejsce z wynikiem 30,88 – najlepsze 
wśród rocznika 2002. W wyścigu na 100 m st. klas., w którym nasz zawod
nik startował poza konkurencją, uzyskał bardzo dobry czas, bo 1;07,06  

i poprawił życiówkę o półtorej sekundy. Wynik jaki uzyskał Kuba był najlep
szy w obrębie rocznika 2002 i dałby mu 3 miejsce w konkursie.

mali piłkarze w akcji

9 drużyn wystartowało w talentiadzie piłkarskiej dla klas I-III szko-
ły podstawowej. turniej pod patronatem burmistrza Międzyrzeca 
Podlaskiego odbył się 4 czerwca na stadionie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji.
Drużyny grały systemem „każdy z każdym” po 7 minut. Zawodnicy zaliczyli 

w sumie 36 spotkań. Liczyła się przede wszystkim dobra zabawa, a organi
zatorzy nagrodzili 6 królów strzelców. Statuetki odebrali: Maciej Kiryluk 
(14), Bartosz Suśniak (13), Emil Sosnowski (11), Bartłomiej Lesiuk (8), Ka
rol Majczyna (7), Bartek Zaniewicz (6). Fundatorzy nagród to: Miasto Mię
dzyrzec, MOSiR, Agencja Reklamowa Artmar, Milenium Leasing Katarzyna 
Leszczyńska, a także wychowanek Huraganu Bartłomiej Tkaczuk, obecnie 
zawodnik Motoru Lublin. Grę małych piłkarzy sędziowali: Emil Nasiłowski, 
Michał Tusz i Artur Moczulski.

zawadki i Stołpno najlepsze
Wielkie emocje towarzyszyły tegorocznym ćwiczeniom sportowo-
pożarniczym, które odbyły się 23 kwietnia na międzyrzeckim sta-
dionie. W mieście triumfowali druhowie z OSP Zawadki i druhny  
z OSP Stołpno.
W zawodach wystartowały 32 jednostki OSP z miasta Międzyrzec Podlaski, 
gminy Międzyrzec Podlaski i gminy Drelów. Jak co roku świetną formę  
zaprezentowały też drużyny kobiece. Zawodnicy sprawdzili się w sztafecie 
pożarniczej i tzw. „bojówce”. W mieście najlepsze były dziewczyny z OSP 
Stołpno, na drugiej pozycji uplasowały się druhny z OSP Śródmieście. Mę
skie drużyny z miasta na podium stanęły w następującej kolejności: OSP  
Zawadki, OSP Stołpno, OSP Śródmieście. Zwycięzcy otrzymali puchary i na
grody finansowe. Naszym druhom gratulował burmistrz Zbigniew Kot.

Pierwszy międzynarodowy występ podopieczny trenera Lubańskiego ma 
już za sobą. To były bardzo udane zawody

Zwycięzcom gratulował burmistrz Zbigniew Kot

W turnieju wzięły udział drużyny: Orliki, Złote Jastrzębie, Drużyna Lesiuka, Krzna 1, Krzna 2 i Krzna 3, FC Fanta, FC Pszenna i SP Misie
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Kultura

mali mistrzowie recytacji
9 i 10 maja w Międzyrzecu Podlaskim odbyły się eliminacje miejskie 
i powiatowe do XXXVI Małego konkursu Recytatorskiego. Wzięli  
w nich udział uczniowie szkół podstawowych z Międzyrzeca Podla-
skiego oraz z całego powiatu bialskiego.

Laureatami Małego Konkursu Recytatorskiego wśród klas IIII w elimina
cjach miejskich zostali: Daria Koleśnicka SP 3 (I miejsce), Izabela Omela
ńczuk SP 3 (II miejsce), Aleksandra Marciniuk SP 3 (III miejsce), a wśród 
klas IVVI: Kinga Golec SP 1 (I miejsce), Weronika Myszka SP 3 (II miej
sce) oraz Wanessa Staska SP 3 (III miejsce).
Wśród laureatów eliminacji powiatowych Małego Konkursu Recytator
skiego z klas IVVI znaleźli się Kinga Golec (I miejsce) oraz Weronika 
Myszka (II miejsce).

międzyrzecki Festiwal  
Akordeonowy
13 maja w Szkole Muzycznej im. Karola Kurpińskiego w Międzyrzecu 
Podlaskim odbyła się VII edycja Międzyrzeckiego Festiwalu akordeono
wego. Zaprezentowali się na nim uczniowie szkół muzycznych I stopnia  
z różnych miast, m.in. z Białej Podlaskiej, Puław, Siedlec i Warszawy.  
Wystąpiło w sumie 39 solistów i 1 zespół. Wyróżnienia w I kategorii 
otrzymali uczniowie międzyrzeckiej szkoły: Damian Chromik, Jakub 
Chromik, Bartosz Mikołajczuk i Stanisław Słonecki. Na zakończenie 
wszyscy wysłuchali koncertu duetu akordeonowego Accosphere.
Honorowy patronat nad imprezą objął Zbigniew Kot, burmistrz Mię
dzyrzeca Podlaskiego, który ufundował także nagrody zwycięzcom fe
stiwalu.

Konkurs literacki rozstrzygnięty
20 maja odbył się finał XXII Ogólnopolskiego konkursu Literackie-
go im. Marii konopnickiej. Wzięli w nim udział uczniowie szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jury oceniło pra-
wie 400 nadesłanych prac.

 W kategorii poezja wśród szkół podstawowych pierwszą nagrodę zdoby
ła Małgorzata Chodyka, trzecia nagroda przypadła Paulinie Sobczak.  
W kategorii proza drugą nagrodę zdobyła Weronika Łopacka, a trzecią 
Małgorzata Chodyka. Wszystkie dziewczynki są uczennicami Szkoły Pod
stawowej w Międzyrzecu Podlaskim. W kategorii proza wśród szkół  
ponadgimnazjalnych druga nagroda przypadła Elizie Korneluk z LE  
w Międzyrzecu, a trzecia Małgorzacie Szkucie z LO w Międzyrzecu. Jury 
przyznało tez nagrodę specjalną za utwory literackie o historii Między
rzeca Podlaskiego Nadii CzempińskiejJankiewicz ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim. Laureaci obejrzeli spektakl w wykona
niu aktorów teatru „Qurtyna” z Lublina, którzy zaprezentowali też ich 
wybrane prace. Następnie Waldemar Michalski krytyk literacki, poeta  

i prozaik, sekretarz redakcji kwartalnika literackiego „Akcent” omówił 
nagrodzone utwory. 
Konkurs został zorganizowany przez Międzyrzeckie Stowarzyszenie  
Teatralne i MOK w Międzyrzecu Podlaskim.

Kinga Golec i Weronika Myszka to laureatki eliminacji powiatowych

Burmistrz Kot wręczał nagrody wspólnie z Januszem Samociukiem, 
dyrektorem szkoły

Barbara Janicka z ZPO nr 2, jedna z wyróżnionych w konkursie
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Cztery prace graficzne, wykonane przez międzyrzecką mło-

dzież pojawią na wystawie podczas IX Ogólnopolskiego 

Biennale Plastycznego „kOt 2017” we Wrocławiu.

Konkurs miał na celu pobudzenie wyobraźni plastycznej na temat 

kota. Z pracowni grafiki warsztatowej Miejskiego Ośrodka Kultu

ry w Międzyrzecu Podlaskim wysłano 5 prac, z czego na wystawę 

zakwalifikowały się linoryty: Patryka Litwiniuka, Jana Grochow

skiego, Emilii Litwiniuk i Małgorzaty Grochowskiej. Młodzi arty

ści, którzy dopiero od roku uczęszczają na zajęcia, wykonali  

je pod okiem instruktorki Anety Pliszki. To duży sukces, zważyw

szy na to, że z całej Polski nadesłano blisko cztery tysiące prac.

Wystawę pokonkursową będzie można oglądać od 19 czerwca 

do 30 września w Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzie

ży we Wrocławiu.

Wydarzenia

wciąż pamiętają o Dulskim
23 kwietnia w hali sportowej Zespołu Placówek Oświatowych nr 2  
w Międzyrzecu Podlaskim odbył się VII Memoriał Leszka Dulskiego  
w Tenisie Stołowym. W turnieju wzięło udział 60 zawodników i zawod
niczek, byli wśród nich zarówno amatorzy, jak i zawodnicy ligowi. Naj
lepsi gracze z każdej kategorii otrzymali dyplomy, puchary i nagrody rze
czowe. Głównym organizatorem turnieju był Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji i KS MOSiR Huragan. Imprezę honorowym patronatem objął 
burmistrz miasta Zbigniew Kot.
Leszek Dulski na przełomie lat 80tych reaktywował sekcję tenisa stoło
wego w Międzyrzecu Podlaskim. Turniej, upamiętniający tego działacza 
sportowego od lat cieszy się dużym zainteresowaniem.

nocna przygoda w bibliotece
3 czerwca mieszkańcy miasta uczestniczyli w wydarzeniu promują-
cym czytelnictwo w ramach ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek pod 
hasłem „Czytanie porusza”. Międzyrzecka Biblioteka zorganizowała 
nocne spotkanie regionalne dla dorosłych i podróżnicze dla dzieci.

Wspólnie z przewodnikami ze Stowarzyszenia Miłośników Historii Mię
dzyrzeca Podlaskiego – Markiem Maleszykiem i Mirosławem Marasz
kiem dorośli wybrali się na „Sentymentalny spacer po naszym mieście”. 
Wysłuchali też opowieści Czesława Wrzoska o skarbach znalezionych  
w ziemi świadczących o starożytnych początkach Międzyrzeca. Na zakoń
czenie spotkania koło teatralne UTW przedstawiło scenki satyryczne na 
podstawie Czechowa i Krukowskiego.
Hasłem Nocy Bibliotek w Oddziale dla Dzieci były „Podróże naszej  
wyobraźni, świat barw, światła i cienia”. Najmłodsi poznali historię  
Kazimierza Nowaka, który w 1931 roku udał się na wyprawę do Afryki 
rowerem. Ta ciekawa opowieść była inspiracją do zgłębienia informacji  

o Afryce i jej mieszkańcach. Na zakończenie spotkania dzieci wykonały 
podróżnicze zakładki – witraże.

Zwycięzcom gratulował Grzegorz Łubik, zastępca burmistrza  
Międzyrzeca, prywatnie także pasjonat tenisa stołowego

Małgorzata Grochowska – Charaktery, technika; linoryt, 2017 r.

Dzieciom podobało się wieczorne myszkowanie po bibliotece

międzyrzeckie linoryty na ogólnopolskim biennale plastycznym
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zacięte walki na szachownicach
Czwarty turniej z cyklu „Puchar Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski  
w Szachach Szybkich i Błyskawicznych” odbył się 28 maja w Zespole Placó
wek Oświatowych nr 3. Do walki na szachownicach przystąpiło 51 miłośni
ków „królewskiej gry” w wieku od 5 do 75 lat. 
Wśród dziesięciolatek podium opanowały zawodniczki MUKS „Gambit”  
w Międzyrzecu Podlaskim. Pierwsze miejsce zajęła Karolina Wysokińska 
przed Olą Marciniuk i Karoliną Tymoszuk. Wśród juniorek do lat 14 zwycię
żyła kandydatka na mistrzynię Patrycja Waszczuk, która zajęła 5 miejsce  
w klasyfikacji open. Najlepszym juniorem do lat 14 został Wiktor Kukawski 
reprezentujący „Gambit”. Wśród osiemnastolatków najlepszym międzyrzec
kim szachistą okazał się Hubert Wedziuk, który uplasował się na drugim 
miejscu. Kolejny turniej zostanie przeprowadzony już 18 czerwca. Tym ra
zem będą to zawody w szachach błyskawicznych (Blitz) rozgrywane tempem 
6 min. + 4 sek. za posunięcie dla każdego  z zawodników.

Zwycięzcom gratulował Grzegorz Łubik, zastępca burmistrza  
Międzyrzeca, prywatnie także pasjonat tenisa stołowego

wakacyjny rozkład jazdy 
autobusu komunikacji miejskiej w międzyrzecu Podlaskim

Rozkład obowiązuje od 1 lipca do 31 sierpnia 2017 r. Autobus kursuje od poniedziałku do niedzieli.  
Przypominamy o wzmożonych kontrolach biletów!

KURS V KURS VI KURS VII
PRZYSTANEK GODZ. MIN. PRZYSTANEK GODZ. MIN. PRZYSTANEK GODZ. MIN.

Kasztanowa

10

00 Kasztanowa

14

00 Kasztanowa

17

00
Brzeska (bloki) 02 Brzeska (bloki) 02 Brzeska (bloki) 02
Brzeska (szpital) 04 Brzeska (szpital) 04 Brzeska (szpital) 04
Lubelska 06 Lubelska 06 Lubelska 06
Narutowicza 08 Narutowicza 08 Narutowicza 08
Partyzantów (ZPO2) 10 Partyzantów (ZPO2) 10 Partyzantów (ZPO2) 10
Zahajkowska (PKS) 12 Zahajkowska (PKS) 12 Zahajkowska (PKS) 12

Zadworna 14 Zadworna 14 Zadworna 14

Zahajkowska (PKS) 16 Zahajkowska (PKS) 16 Zahajkowska (PKS) 16

Partyzantów (PKP) 18 Partyzantów (PKP) 18 Partyzantów (PKP) 18

Partyzantów  (Lubelska) 20 Partyzantów  (Lubelska) 20 Partyzantów (Lubelska) 20

Plac Jana Pawła II 22 Plac Jana Pawła II 22 Plac Jana Pawła II 22
Brzeska (Biedronka) 24 Brzeska (Biedronka) 24 Brzeska (Biedronka) 24
Brzeska (bloki) 26 Brzeska (bloki) 26 Brzeska (bloki) 26
Kasztanowa 28 Kasztanowa 28 Kasztanowa 28

Wśród dziesięciolatek podium opanowały zawodniczki MUKS „Gambit”

Dzieciom podobało się wieczorne myszkowanie po bibliotece
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Historia

GAZETA HANDLOWA Nr 74, piąTEk 1 kWiETNiA 
1932 r.

Gazeta Handlowa lubelska – sprawy Międzyrzeca, str. 3

Warto zainteresować się sprawą finansowania eksportu 
szczeciny i futer!

(sztr) Przy swojej stosunkowo niewielkiej liczbie mieszkańców 
(18.000), mały i nieznany Międzyrzec odgrywa dużą rolę w na-
szym handlu, zwłaszcza w dziale produkcji zwierzęcej. W tej brud-
nej i błotnistej dziurze, której ulice oświetlone są tylko pięć dziesię-
cioma żarówkami – pracuje około 150 zakładów szczeciniarskich, 
które wywożą rocznie za około 3 i pół miljona złotych szczeciny  
i zatrudniają ponad 1000 robotników; pracuje kilkudziesięciu  
kupców futrzanych, którzy wywożą stąd skórek i futer okrągło  
za 5 miljonów złotych rocznie. W dziale futer i skórek Międzyrzec 
wybija się coraz bardziej – podobno zajmuje już stanowisko waż-
niejsze, niż Wilno.
A więc cenny ośrodek gospodarczy, nastawiony niemal wyłącznie 
na eksport. Przytem ośrodek, który pomimo szalejącego w całym 
kraju kryzysu nie przerywa pracy, nie ustaje w wysiłkach nad do-
skonaleniem swoich warsztatów, ośrodek posiadający cały szereg 
dużych, dobrze postawionych firm, wypłacalnych i znanych  
– dodajmy – bardziej w Ameryce, czy w Niemczech, niż w Wa
rszawie…
Dziwnem się musi wydać, że tak wybitne centrum życia gospo-
darczego nie zdołało dotychczas obudzić żywszego zainteresowa-
nia ze strony bankowości centralnej. Sądzimy, że wypływa to  
z nieświadomości stolicy co do znaczenia Międzyrzeca. W Mię-
dzyrzecu bowiem jest duże i wdzięczne pole do pracy dla banków. 
W chwili obecnej brak instytucji finansowych daje się tu szczegól-
nie silnie odczuwać. Istniały tu trzy lokalne banki spółdzielcze  
– dwa z nich, źle prowadzone, znajdują się w stadjum likwidacji. 
Los tych banczków, a także los podobnych instytucji w sąsiednich 
miastach, wywołał panikę, która w rezultacie dała znaczny ubytek 
wkładów również w mocnym i dobrze prowadzonym Banku  
Kupieckim Spółdzielczym. Eksport międzyrzecki jest więc obecnie 
niemal zupełnie pozbawiony opieki finansowej… 

Międzyrzec – największy w polsce ośrodek 
szczeciniarstwa 

Główna troska Międzyrzeca – to widmo głodu surowca

Gdy badamy życie gospodarcze naszej prowincji, to zawsze szcze-
gólne zainteresowanie budzić muszą ośrodki o pewnym swo-
istym, wyraźnie zarysowanym charakterze produkcyjnym. Do ta-
kich ośrodków należy np. Dubno na Wołyniu – stolica polskiego 
chmielu, – należy też do nich Międzyrzec, największy w Rzeczy-
pospolitej punkt przeróbki i eksportu szczeciny. Skupia się tutaj 
około 85 proc. całego naszego handlu szczeciniarskiego, podczas 
gdy wszystkie inne ośrodki szczeciniarskie razem wzięte, a więc 
Brody, Zamość, Lwów, Kraków – dają tylko 15 proc.

Produkcja międzyrzecka ma podstawy nietylko terenowe (bli-
skość Kresów, gdzie surowiec jest najlepszy), ale i historyczne. 
Przerabiano tu szczecinę od niepamiętnych czasów, a kroniki lip-
skie z przed 400 laty wspominają już o kupcach międzyrzeckich, 
którzy chwilowo przyjeżdżali do Lipska z towarem – z powodu 
szerzącego się bandytyzmu na drogach. (…) W okresie powojen-
nym nastawienie eksportowe zmienia się: Międzyrzec w coraz 
mniejszej już mierze korzysta z usług Lipska, stara się natomiast 
dotrzeć bezpośrednio do odbiorców. Dziś towar międzyrzecki 
idzie wprost do Stanów Zjednoczonych, Anglji, Francji, Skandy-
nawji, Austrii, Czechosłowacji etc. w kraju zostaje tylko kilka pro-
cent. Rozwój inicjatywy eksportowej Międzyrzeca równoczesny 
jednak był z powstaniem pewnych trudności, przede wszystkiem 
w dziedzinie zaopatrzenia zakładów szczeciniarskich w surowiec. 
Wiadomą jest rzeczą, że jakość szczeciny jest odwrotnie proporcjo-
nalna do poziomu hodowli: im wyższa gospodarka hodowlana, 
tem gorsza szczecina i odwrotnie. (…)
Dawniej Międzyrzec zaopatrywał się w surowiec szczeciniarski  
w Rosji. Odsetek surowca, sprowadzanego tutaj z głębi imperjum 
rosyjskiego, obliczają na 80 proc. z powstaniem samodzielnej pro-
dukcji szczeciniarskiej w powojennej Rosji. Rząd sowiecki, dbając  
o zasilenie własnych warsztatów i o wzmożenie eksportu, za-
mknął granicę dla wywozu surowca. Spowodowało to znaczne 
skurczenie produkcji międzyrzeckiej, zmuszonej poprzestać nie-
mal wyłącznie na surowcu krajowym. Na wszystkich rynkach 
świata pojawiła się groźna konkurencja sowiecka, mająca zadanie 
ułatwione wobec posiadania pierwszorzędnego surowca. Dodaj-
my, że w organizacji produkcji sowieckiej i eksportu dużą rolę 
odegrali „spece”, zaangażowani przez Sowiety – w Międzyrzecu! 
Pod wpływem walki konkurencyjnej między dostawcami szczeci-
ny na rynek światowy, wzrosły wymagania odbiorców, żądają-
cych standaryzacji wytworów. Tego jednak drobni producenci, 
pracujący każdy na własną rękę, osiągnąć nie potrafili. W tym sta-
nie rzeczy podjęta została w roku 1928 inicjatywa Państwowego 
Instytutu Eksportowego w kierunku racjonalizacji eksportu szcze-
ciniarskiego przez uzdrowienie skupu surowca i podniesienie po-
ziomu wytwórczości. Utworzono kilka dużych placówek o cha-
rakterze spółdzielczym, skupiających dotychczasowych drobnych, 
rozproszkowanych wytwórców. Początek roku 1929 dał Między-
rzecowi powstanie 7u spółdzielni, które następnie sfuzjonowały 
się w cztery: „Szczecina”, „Union”, „Unitas” i „Własna Praca”. 
Obecnie normalną działalność przejawiają pierwsze trzy z wymie-
nionych placówek, które skupiają ogółem blisko 150 zakładów 
wytwórczych i dają zatrudnienie wielkiej rzeszy pracowników, 
obliczanej na 1000 zgórą osób. Poza spółdzielniami prosperują 
obecnie w Międzyrzecu dwa tylko przedsiębiorstwa prywatne sa-
modzielne. Zjednoczenie rozproszonych dotychczas i walczących 
ze sobą w dziki sposób warsztatów pracy umożliwiło reorganiza-
cję produkcji stosownie do wymogów odbiorców zagranicznych,  
a przedewszystkiem standaryzację wytworów.

W przytaczanych fragmentach zachowano oryginalną pisownię. Wybór 
tekstów: Stowarzyszenie Miłośników Historii Międzyrzeca Podlaskiego

Dawniej prasa pisała…
tym razem rzecz będzie o wybitnym centrum życia gospodarczego, czyli o światowej sławie międzyrzeckich zakła-
dów szczeciniarskich. artykuły wyszperaliśmy w „Gazecie Handlowej” z 1932 roku.
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Lokalnie

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM 
CZERWIEC-GRUDZIEŃ 2017 r.
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Czerwiec 7 i 21 6 i 20 8 i 22 1
Lipiec 5 i 19 4 i 18 13 i 27 6

Sierpień 2 i 16 1 i 18 (za 15.08.2017 r.) 10 i 24 3
Wrzesień 6 i 20 5 i 19 14 i 28 7

Październik 4 i 18 3 i 17 12 i 26 5

Listopad 3 (za 01.11.2017 r.)
i 15 7 i 21 9 i 23 2 i 16

Grudzień 6 i 20 5 i 19 14 7 i 21

II 
R

ej
on

Czerwiec 14 i 28 13 i 27 8 i 22 1
Lipiec 12 i 26 11 i 25 13 i 27 6

Sierpień 9 i 23 8 i 22 10 i 24 3
Wrzesień 13 i 27 12 i 26 14 i 28 7

Październik 11 i 25 10 i 24 12 i 26 5
Listopad 8 i 22 14 i 28 9 i 23 2 i 16
Grudzień 13 i 27 12 i 29 (za 26.12.2017 r.) 14 7 i 21

czytają, i to jak!
1 czerwca uczniowie międzyrzeckich szkół wraz z nauczycielami 
tłumnie zgromadzili się na placu Jana Pawła II, by wziąć udział  
w akcji „Jak nie czytam, jak czytam”. 
Każdy wziął ze sobą swoją ulubioną książkę, bo w całym przedsięwzięciu 
chodziło o to, by pobić rekord czytania w jednym momencie. Dzieci przy
niosły też transparenty z hasłami promującymi czytanie. W wydarzeniu 
uczestniczył burmistrz Zbigniew Kot, który razem z zebranymi wyrecyto
wał wiersz Hanny Łochockiej „Książka czeka”, a następnie wręczył dyplo
my i nagrody najaktywniejszym czytelnikom. Rekordzistką jest Paulina 
Ołtuszyk, uczennica Szkoły Podstawowej nr 3, która w tym roku szkolnym 
przeczytała 169 książek.



Seanse filmowe w kinie „SŁAWA” na dużym ekranie
11 czerwca 2017 r. (niedziela)

niedziela wypełniona tańcem
Ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego „Pierwszy krok”, pod 
honorowym patronatem burmistrza miasta Zbigniewa kota, odbył 
się 30 kwietnia w hali sportowej ZPO nr 2 w Międzyrzecu Podla-
skim. Młodzi uczestnicy tańczyli walca, cha-chę i sambę. 
Na parkiecie wirowały pary w 10 kategoriach wiekowych od 7 do powyżej 
14 roku życia – początkujące i zaawansowane. Wśród par z Międzyrzeca 
Podlaskiego znakomicie spisali się tancerze z ISKRY – w kategorii wieko

wej 1011 lat z grupy zaawansowanej pierwsze miejsce zdobyli Cezary 
Cap i Wiktoria Leszczyńska, a drugie miejsce należało do Jakuba Chalimo
niuka i Niny Hawryluk. W kategorii 1213 lat drugie miejsce zajęli Robert 
Tymoszuk i Anna Filipek. Natomiast na najwyższym stopniu podium  
w kategorii wiekowej powyżej 14 lat z grupy średniozaawansowanej stanę
li Jakub Leszczyński i Dominika Suśniak, a następni byli Bartłomiej Mar
czuk i Julia Strysik. W pozostałych kategoriach wszyscy zajęli pierwsze 
miejsce. Zwycięskie pary otrzymały puchary, dyplomy i statuetki.
Organizatorami turnieju byli Klub Tańca Towarzyskiego „ISKRA” oraz 
Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim.


