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PLAV
PRZENIEŚ SWÓJ NUMER DO PLAY
FORMUŁA

S za 9zł (bez telefonu)

ABONAMENT
Szczegóły

taryfy

9 zł l miesięcznie
nielimitowane
200
12 m-cy

Poza abonamentem

19 gr
19gr

minuty/SMS-y/MMS-y do sieci PLAY
minut do innych sieci (pakiet za 1 Ozł)
czas trwania umowy

minuta/SMS/MMS do wszystkich sieci
minuta połączenia na stacjonarne

SALON PLAY
ul. Garncarska 12,

M i ęd zyrze cz

Tel . 95 742-02-33

Spółdziel
Międzyrzecz

Gospodarczy Bank
Spółdzielcza

Grupa Bankowa

Wakacyjny kredyt
gotówkowy
--------

Prosty sposób
na radość
www.gbsmiedzyrzecz. p l
Kredyt Wakacyjny ze stałym oprocentowaniem O% w skali roku. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania na dzień 30.06.2013 r.
wynosi 16,79% dla całkowitej kwoty kredytu 2 000 zl, udzielonego na 12 miesięcy z niekredytowaną prowizją 8% kwoty kredytu,
bez ubezpieczenia, spłacanego w równych miesięcznych ratach kapitałowych (pierwsza rata wyrównująca 163,00 zl a
każda następna 167,00 zl). Gaikowity koszt kredytu stanowi prowizja 160 zl. Gaikowita kwota do zapłaty: 2 160 zl.

ul. Waszkiewicza 24 tel: 95 742 80 20
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Knapek Klara c. Krzysztofa i Moniki
Radys Iga Bożena c. RąCiasława i Darii
Tomaszewski. Aleks Julian s. Juliana i Justyny
Borzobohaty Michał Jan s. Tomasza i Alicji
Ziarkowska Kinga c. Konrada i Izabeli
Urbanowicz Julia c. Dauiela i Sylwii
Lachman Oliwia c. Grzegorza i Marzeny
Szałata Wojciech s. Jacka i Agaty
Harasymek Kamil Piotr s. Grzegorza i Anny
Czarnecka Aleksandrą c. Mariusza i Danuty
t!. Tureczek Zofia Katarzyhćlc. Marcelego i Katarzyny !li
12. Grocholewska Zofia Weronika c. Jacka i Magdaleny t
13. Różański Igor Sławomir s. Łukasza i Magdaleny
1_4. Kokoszko Nikola , Klarąc. Rafała ~ f\leksandry

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
Za

Zielińska Zs>,t i::0·· pr. 19
Czernikiewicz Ant on

że biuro redakcji jest CZYNNE:
do środy w godzinach 10:00- 13:00
w czwartki w godzinach 13:00- 16:00
Można równi eż kontaktować się z nami pod adresem:
kurier.miedzyrzecki@wp.pllub telefonicznie: (95) 741 88 29.

Informujemy,

od

*
do druku i ogłoszenia prosimy dostarczać do 19 lipca
do biura redakcji (Biblioteka Miejska, os. Centrum 8, l piętro)
lub na adres kurier.miedzyrzecki@wp.pl
Ceny ogłoszeń /reklam:
*czarno- białe 1,00 zł (brutto) za cm2
* kolorowe 1,50 zł (brutto) za cm2
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

zam;"M~cz

2

Słomiana

Wa!eria tir. t
Kaczmarek Stanisława" ,
Krem pa Zdzi,sław ur. 1952 r. zam: .M -cz
OjrzanowskiKazimier
r. 194
zam. M-cz
powyższe

wilnego w

poniedziałku

Materiały

1944 r:t.'z am. M-cz
Wiśniewski :rYfieczysław . tJr. 1931 r;; zam. M-cz
Paradowska Gertruda
1921 r ... zam. M-cz
Krzy wulska .~tąnjsłąw
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informacje o

Międzyrzeczu

Apteki
Apteki

28.06 05.07 12.07 19.07 26.07 -

pelnią dyżury
dyżurują

04.07
11.07
18.07
25.07
01.08

w dni powszednie w godzinach 20.00 - 22.00
w dni wolne, soboty i święta w godzinach 10.00- 22.00

Apteka ul. Konstytucji 3 Maja 2 (TESCO)
Apteka "Medyk" ul. Bolesława Chrobrego 23
Apteka "Arnika" ul. 30 Stycznia 80
Apteka "Salus" ul. Chopina 5A/1
Apteka "Arnika 2" os. Kasztelańskie 18

(95) 742-12-35
(95) 741-11-37
(95) 742-15-38
(95) 741-10-79
(95) 741-10-98

Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela

tarki, środy, piątki w godz.: 10:00- 12:00, 17:00- 18:00
www.janmcz.zgora-gorzow.opoka.org.pl
teł.

(95) 741 25 40

Parafia pw. Pierwszych

Męczenników

Polski

wtorki w godz. 19.00 - 20.00
czwartki w godz. 16.00 - 17.00
soboty w godz. 10.00- 11.00
www.sanktuarium.miedzyrzecz.pl
teł. (95) 742 13 60; teł. kom. 515 070 634

w Międzyrzeczu zaprasza w lipcu

Parafia pw. Św. Wojciecha
czwartki w godz. 16:00 - 17:00

poniedziałki, środy,

www.swietywojciech.republika. p l

do zwiedzania stałej ekspozycji muzealnej:
·Dział Sztuki: Portrety trumienne, tablice inskrypcyjne i herbowe związane
zsarmackim obrządkiem pogrzebowym XVII i XVIII wieku
• Dział Kultury Ludowej: Kultura ludowa polskiej ludności rodzimej z Dą

brówki Wlkp. z XIX i l pol. XX wieku
• Dział Archeologii i Historii: Tysiąc lat Międzyrzecza (zamknięty do

odwołan ia)

teł.

(95) 741 25 90

Parafia pw. Ducha Św.
W ~ovek

1

l

- piątek po mszy św. od 18:30 - 19:15
teł. (95) 741 47 47

Parafita pw. Matki Boskiej Cierpliwie
w Rokitnie

Słuchającej

.Zapraszamy również do zwiedzania wystawy "Niemcy i inni mieszkańcy

Mlędzyrzecza"

W lipcu muzeum jest czynne dla zwiedzających
od wtorku do soboty w godz. 9:00 • 16:00
i w niedziele od 10:00 do 16:00
Wponiedziałki muzeum jest zamknięte dla zwiedzających.
Wtorek jest dniem wolnego wstępu do muzeum.

i

•

TELEPONY DYlURN E w sprawie
bezdomnych zwierząt:
(95) 7 42 69 46 (Urząd Miejski)
ADOPCJE. ZGUBY www.miedzyrzecz.pl

KURIER MIĘDZYRZECKI
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Rozmowa z Eweliną Araszkiewicz - zwyciężczynią 12. od·
cinka w sezonie 3. programu "Perfekcyjna Pani Domu '~ zdobywczynią korony Małgorzaty Rozenek i z jej szwagierką -Kasią Araszkiewicz. Obie Panie i ich najbliższych mogliśmy zobaczyć na antenie TVN 20 maja br. o godz. 22.30.
M.W.: Mam ogromny zaszczyt gościć były takie, że przed każdo Was na lamach Kuriera Międzyrzeckie razową wizytą ekipy, trzeba było mieć
go. Proszę powiedzieć , skąd pomysł na bałagan w domu. l tak pierwsza ekipa
udział w programie?
do robienia zdjęć "z bałaganem" zawiE.A.: Głównym celem mojego udzia- tała do nas w marcu br. Zdjęcia robiołu w programie PPD była chęć sprzene były trzykrotnie. Trwało to do podaży mieszkania, zareklamowania go
czątku kwietnia.
(o czym nie powiedziano w programie),
W kwietniu pojechalam do Warszaa także zagospodarowanie zabawek i wy, do domu Perfekcyjnej Pani Domu
miejsca do zabawy mojego synka- Ja- - Małgorzaty Rozenek, gdzie oficjalnie
nuszka Jana. Oprócz tego chęć pozna- ją poznałam , a wraz z nią swoją konnia Małgosi Rozenek, chęć nauki cze- kurentkę- Kasię ze Zdun.
M.W.: Jak długa trwały zdjęc ia do
goś nowego, chęć poznania jej domowych porad i wdrożenia ich w nasze programu?
E.A.: Zdjęcia trwały od 5 <'.lo 8 gocodzienne życie.
M.W.: Program wyemitowany został dzin dziennie! Było to bardzo męczące
jak wspomniałam powyżej 20 maja br. i stresujące, ale naprawdę warto było
o godz. 22.30 na antenie TVN. Kiedy się poświęc ić ! Mój udział w programie
motywowany był również chęcią zdobyrozpoczęły się pierwsze przygotowania,
pierwsze spotkania z ekipą programu? cia nowych doświadczeń , nauczenia się
E.A.: W październiku 2012 r. wysła czegoś nowego, czegoś , z czego będę
mogla korzystać bardzo, bardzo długo!
łam zgłoszenie do programu PPD sms
- em. Po tym zgłoszen iu przyjechała do No i oczywiście chęć poznania, "pobynas ekipa, która dokonała tzw. "przede- cia" z samą Małgosią Rozenek;-)).
M.W.: Pytanie do Pani Kasi, szwaliminacji", aby podjąć decyzję o zakwagierki: jak Pani to wszystko odbierała?
lifikowaniu nas do programu.
Krótko po tym otrzymaliśmy decy- Kibicowała Pani swoim najbliższym w
programie?
zję , że pomyślnie " przeszliśmy " przyK.A.: Oczywiście! Kibicowalam Ewesłowiowy "casting" i oficjalnie poinformowano nas, że dostaliśmy się do pro- linie i Arkowi od samego początku! Wierzylam w nią! l stało się -jest korona!
gramu PPD.
(uśmiech).
Pragnę dodać, iż wymogi programu
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program miałam
Pani konkurentka - Kasia
ze Zdun bardziej się z Panią zaprzyjaź
niła niż rywalizowała z Panią. Czy rzeczywiście tak było?
E.A.: Tak, ja podchodzilam do rywalizacji z dystansem, bo od początku pol ubiłyśmy się z koleżanką.
M.W.: Pani Kasiu, jak przeżywał to
wszystko Pani brat, mąż naszej sympatycznej laureatki PPD?
K.: Wszyscy wyciągnęliśmy z tej sytuacji same pozytywne emocje. Brat,
bardzo wspierał swoja żonę J
M.W.: A jak Pani synek - Janusz
Jan?
E.A. : Synek (2 1atka) nauczył się odkładać zabawki na miejsce J ;wlączam
go również do sprzątania domu (w formie zabawy) i teraz pomaga mi prawie
cały czas! To mój kochany, przyslowiowy "motorek napędowy". To dla niego
między innymi zdecydowałam się na
udział w programie (uśmiech).
M.W.: A jak znajomi, bliżsi i dalsi?
E.A.: Życzyli nam i życzą wszystkiego najlepszego. Słyszę mile słowa, odbieram mile telefony i sms - y.
M.W.: Co ujęło Panie w Małgosi Rozenek?
E.A., K.A.: Obie odebrałyśmy Małgo
się bardzo, bardzo pozytywnie. To nieM.W.:

Oglądając

wrażenie, że

Rozdajemy bilety na mecze Stali Gorzów!
Na rozkładówce KM (str. 21) znajduje się kupon. Należy go wyciąć , wpisać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego. Kupon trzeba przynieść do redakcji KM lub wrzucić do urny wystawionej w bibliotece (na parterze).
Spośród kuponów wylosowani zostaną zdobywcy 30 bezpłatnych biletów. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie, a ich nazwiska pojawią się na stronie internetowej Kuriera: www.kuriermiedzyrzecki.com
Losowanie biletów na mecz Stal Gorzów- Unia Tarnów odbędzie się w poniedziałek , 151ipca, o godz. 16:30 w holu biblioteki. Losowanie na mecz Stal Gorzów- Unibax Toruń odbędzie
się w poniedziałek, 221ipca, o godz. 16:30, również w holu biblioteki.
Bilety będą do odbioru w czwartki przed meczami (18 i 25 lipca) w redakcji KM, w
godz. 13:00 -16:00. Zapraszamy do udziału w konkursie.
Redakcja

Serdeczne podziękowania
personelowi medycznemu Provity
i szpitala za serdeczną opiekę,
księżom Ireneuszowi i Marónowi z parafii św. Wojciecha
za przepiękną mszę ża łobną i godny pochówek,
przyjaciołom za wsparcie w trudnych chwilach
oraz wszystkim uczestniczącym
w ostatniej drodze i pożegnaniu

Śp.

Walerii Słomianej
składa

rodzina

zwykle szczera, otwarta osoba.
E.A.: Ja miałam wrażenie, że
zwierzyć jej się z każdego
Troszkę "otworzyłam" się ~a antenie
M. .: A Pani, Pani Kasiu?
...
K.:A.: Na mnie Małgosia zro
ogromne wrażenie. "Perfekcyjna•
całej okazałości: w wyglądzie (naj
dziej ujęło mnie jej staranne ucze ·
w zachowaniu, w dawaniu dobrych
rad nie tylko " porząd kowych".
M.W.: 5 maja br. mial miejsce
programu z Pani udziałem w
wie, w domu Perfekcyjnej Pani
Zwyciężyła Pani! Otrzymała
p i ękną szarfę, koronę, l-robota, i
Ie, wiele innych profitów. Emocji
z pewnością co nie miara. Jak
żyli to mąż i synek, którzy
tam z Panią?
E.A.: Tak, pojechalam na " Kor,onac~• l
z mężem i synkiem, ale oprócz
dy fi nałowej , dzięki uprzejmości
mu PPD mieliśmy możliwość
go "pomieszkania" w hotelu,
sobą , zwiedzenia Warszawy,
M.W.: Rozmawia mi się z
tak milo i sympatycznie, że
tak w nieskończoność prowadzić
mowę ... Chyba zabrakłoby nam
(uśmiechy) .

Ma Pani l-robota, który
nią w codziennych obowiązkach,

samym więcej czasu dla rodziny,
jomych ...
E.A.: Mój mąż zawsze mnie
a dodatkowo nazywa mnie
Eweliną J , docenia mnie za
co robię, teraz jeszcze lepiej!
cza się za ugotowany co dzień
posprzątany idealnie dom ...
M.W.: Nie pozostaje mi nic
jak życzyć Paniom wszystkiego,
lepsze! Nowych doświadczeń
dnia w prowadzeniu domu i
pięknych , ciepłych relacji z
A Pani Ewelinie - zadowol1en
synka, męża , spełnienia
marzeń!;-)
\
E.A., K.A.: My również dzi
Było

mi niezmiernie miło
Eweliną i Panią
było " splatać" z nimi bez ko
sympatyczne osoby. Oby jak
takich ludzi wśród nas. Wimieniu
cji Kuriera Międzyrzeckiego:
Marzena
Fot. kadr z TVN
z Panią

Koleżance

Irenie Zielińskiej i jej najbliższym
z powodu śmierci Mamy
wyrazy głębokiego współczucia
składa:

redakcja

Kuriera Międzyrzeckiego

KURIER MIĘDzyRZECKI
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65-lat EKONOMIKA
N' ch żałują ci , co nie byli! Jubileusz, " nieokrągly" i o nietypowej porze, nieco spóźnio

ble mial się odbyć w październiku, a doszedł do skutku 25 maja, był wielkim świętem
n\ fy. Historia Ekonomika to różne kierunki i profile kształcenia na poziomie technikum
5
~ fceum szkoły zasadniczej, czy policealnej, w systemie dla młodzieży i na Wydziale
lu o~znym,dla doros.lych. To 6672 uczniów i sl,uc~aczy zapisanych w.sz~olnych księgach
~f nauczycieli związanych ze szkolą na krotk1 okres lub na cale zyc1e. Nasza Szkoła
1 łożona nieco na uboczu, peryferyjnie, miała szczęście do dobrych i życzliwych nauczyP? li solidnych pracowników, a jej uczniowie tworzyli zżytą społeczność. Bo trzeba czuć
~~~i~ś przywiązanie do miejsca i ludzi, by pokonać dziesiątki kilometrów i przyjechać na
l~ zd. Tym razem na zaproszenie odpowiedziało 330 absolwentów. Przeważały starsze
ZJ~zniki. 2007 roku, na poprzednim jubileuszu, to uczniowie z lat 50-tych i 60-tych pror~~ by nie czekać do okrągłych rocznic, bo "upływa szybko życie ... ". l nie zawiedli. Przy~~dhali lub przys7li, znaleźli czas, by pom?d.lić się ~? M.szy Sw. ~a .tych, któ~ych już. nie
1 a by odwiedzie groby dawnych nauczycieli, zapalic zmcze pam1ęc1. W ulew1e dotarli do
mali' kinowej MOK na część oficjalną. Mamy wrażenie, że dobrze się bawili. Oklaski dla
~lodych artystów wydawały się być niewymuszone. Potem dzielnie pomaszerowali pod

76

w

GIIffiBj]j (
ABSOLWENTÓW
Kwartet saksofonowy, Maja Koterba wokal, Radek Winezawski - piano, Leszek
Zaleski- gitara, Piotr Furtak- obój, Paulina
Staniec- fortepian to absolwenci Państwo 
wej Szkoły Muzycznej l st. w Międzyrzeczu .
7 czerwca 2013 roku, godz. 18.00 w
szkolnej auli PSM mieli zaszczyt wystąpić
nasi wspaniali absolwenci, jeszcze niedawno uczniowie szkoły muzycznej, dzisiaj kształcący się oraz wykształceni muzycznie profesjonaliści. Koncert rozpoczął
Kwartet saksofonowy w składzie : sax alt. l
Sonia Nowacka (tegoroczna absolwentka),
sax alt. 11 Katarzyna Antonowicz, sax ten.
Bartosz Groll, sax baryt. Bartosz Zdunek
przygotowany Czesława Nowakowskiego.
~rzygotowany ciekawy program mienił się
Clekawą rytmiką : "Take five" - arr. Phillipe
Marilla, "Ou'est-ce Qu'on Attend Pour Etre

Heureux, " Różowa pantera"- Henry Manciniego i "Summertime"- Georga Gershwina.
Maja Koterba (śpi ew jednak zwycię
żył, gitara wciąż budzi u mnie sentyment)
- wokal, Radek Winezawski - piano «We
found love" - piosenka z repertuaru Rihanny, «Ostatni•• - piosenka z repertuaru
Edyty Bartosiewicz to ambitny repertuar, z
którym wokalistka wręcz bawiła się . «Lepszy model» - piosenka z repertuaru Kasi
Klich zachwyciła .
Piękne połączenie wokalu i akompaniamentu dopełniło całości.
Leszek Zaleski -gitara w kompozycjach
autorsko opracowanych: «Fields of gold "z reperuaru Sting'a czy «For you"- Leszek
Zaleski. Gitarzysta zachwycił wręcz tanecznymi rytmami tych opracowań. l Just cali to
say i love you - Stevie Wondera wzbudziło
w słuchaczach wielkie emocje i wyzwoliło
pozytywną energię.

Piotr Furtak - obój, Paulina Staniec - fortepian w «Gabriel's Oboe" - Ennio Morricone. Ciepły i słodki dźwięk oboju rozmarzył.

oraz sarnoc
sp rzętu i

spe. ~· 1slycznych
środków firmy KARCHER
Usługi wykony\!ane u klienta.
Zapewniamy fach'ową i
szyb ką obsłu

tel. 66 1 055 417

...

parasolami za orkiestrą dętą do swojej Szkoły na Libelta, w której już prawie nic nie przypomina dawnej "budy". Takich absolwentów Ekonomika zapamiętają obecni uczniowie,
którzy napracowali się przy jubileuszu i którym udzielila się jego wyjątkowa atmosfera.
Tak buduje się więzy i poczucie wspólnoty. Absolwenci, zapytani o swoje losy, chęt ni e
opowiadali życiowe i zawodowe życiorysy. A każda historia poruszała. Wspomnieniom
nie było końca . Wszystkim ubyło lat na ten jeden dzień . To była fantastyczna kuracja odmładzająca. Do zobaczenia na kolejnych jubileuszach!
Dziękuję Nauczycielom, Uczniom i Rodzicom , którzy zaangażowali się w organ izację
zjazdu. Dziękuję pracownikom MOK, a w szczególności Rafałowi Gojdce (absolwentowi
Ekonomika) za pomoc w przygotowaniu programu artystycznego. Dziękuję księdzu kanonikowi Markowi Pietkiewiczowi (też absolwent Ekonomika) za jubi leuszową mszę i wygłoszo
ne kazanie. Dziękuję absolwentom pani Donacie Marzec oraz panu Stanisławowi Dżuma
ga za obecność na scenie. Dziękuję naszej Policji za zabezpieczenie przemarszu i wszystkim urzędom , które w ekspresowym tempie pomogły nam zdobyć wymagane pozwolenia.
Anna Górzna
Informujemy, że w sekretariacie szkoły można jeszcze nabyć monografię "Na Libelta
4", pięknie wydaną z okazji 65-lecia Zespołu Szkól Ekonomicznych w Międzyrzeczu. Do
nabycia jest też film z jubileuszu.

Ach trwaj chwilo jeszcze.
Na zakończenie Piotr Furtak-obój i Leszek Zaleski - gitara wykonali słynne «Libertango» - Astora Piazzolli.
Koncert odbył się w ramach obchodów
jubileuszu 20-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej l st. w Międzyrzeczu , który prowadziła Paulina Staniec. Władze miasta swym

udziałem uświetniły

koncert.
Kolejny koncert z udziałem naszych absolwentów dopiero za kilka lat.
Po koncercie w trakcie rozmowy na
chwilę wróciły wspomnienia ... i z nimi pozostaniemy do następnego spotkania
Z muzycznym pozdrowieniem
Zdzisław Musiał

no~m~Dsci

- Oddłu żanie Kupno - Sprzedaż

każde mieszkanie lub dom z dowolnym problemem prawnym.
być zadfużone, do remontu lub w trakcie eksmisji, licytacji komorniczej.
za maił l za duże mieszkanie i chcesz się zamienić? Zadzwoń!

· wszystkie formalności. Mieszkanie może
1\A/r,.,l",.lrHl,hipoteki.

być

z lokatorami.
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Nie dla wszystkich mieszkańców Międzyrzecza 8
czerwca 2013 roku mial być kolej ną zwykłą sobotą
poświęconą weekendowym przyjemnościom.
Dla całej społeczności szkolnej Zespołu Szkól Budowlanych w M i ędzyrzeczu - jej uczniów, pracowników, a także dla przybyłych Bardzo Ważnych Gości
ten dzień mial być zwieńczeniem okresu długich przyg otowań do dwóch podniosłych wydarzeń : jubileuszu
50-lecia Szkoły i połączonego z nim Zjazdu Absolwentów oraz uroczystego odsłonięcia na budynku głów
nym tablicy ku czci Patrona ZSZ i 2 Technikum- gen erała brygady Augusta Emila Fieldorfa- " Ni la" -legendarnego dowódcy Kierownictwa Dywersji, zastęp
cy Komendanta Głównego Armii Krajowej.

Przygotowania trwały wiele miesięcy: Komitet Organizacyjny oraz dyrekcja, uczniowie i pracownicy włoży
li ogromny wysiłek w nadanie temu wyjątk6wemu wydarzeniu godnej oprawy- w oparciu o przygotowane
przez zespół nauczycieli materiały faktograficzne pan
Robert Kubiszewski opracował 288-stronicową monografię szkoły, przygotowano widowisko historyczne, część oficjalną i artystyczną poświęconą zjazdowi absolwentów, uroczyste odsłonięcie tablicy ku czci
Patrona, zadbano o gościnne przyjęcie zaproszonych
gości i uczestników zjazdu, zarówno w części oficjalnej, jak i podczas Balu Absolwenta ... Osobnym zagadnieniem było zapewnienie odpowiedniego wystroju wszystkich obiektów przyjmujących naszych gości.
Zadbano również o patronat medialny- Radio Zachód, Gazeta Lubuska i Telewizja Gorzów zapewniły
imprezie właściwe nagłośnienie na skalę województwa- stąd też udział licznych, bo około 300, uczestników. A oto fakty dotyczące 8 czerwca 2013 roku w
Zespole Szkól Budowlanych:
10.00-11.15:
Uczestnicy zjazdu rejestrują się w Międzyrzeckim
Ośrodku Kultury, przybywają liczni goście- absolwenci, emerytowani dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy
szkoły, Starosta i Wicestarosta, Burmistrz Międzyrze
cza, przedstawiciele Kuratorium i władz samorządo
wych województwa lubuskiego, wśród zaproszonych
są również zasłużeni absolwenci Budowlanki - pan
Edward Fedko i pani Joanna Kasprzak-Perka, pan
Remigiusz Lorenz.
11.15-13.00:
Na scenie MOK odbywa się część oficjalna uroczystości pod hasłem "Trwamy we wspomnieniach".
Po przemówieniach i gratulacjach uczniowie ZSB
pod kierunkiem swych nauczycieli prezentują ciekawy program artystyczny- widowisko słowno-muzycz
ne, skecze, piosenki, występy kabaretowe z udziałem
uczniów i nauczycieli- publiczność bawi się znakami-
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cie. Po zakończonych występach zaproszeni na scenę weterani nauczycielskiej profesji oraz pracownicy
szkoły otrzymują symboliczne słoneczniki - wyraz pamięci i wdzięczności .
Glos zabierają również osoby zaproszone: przedstawiciele lokalnych władz , resortu edukacji, dyrektorzy międzyrzeckich szkól i reprezentanci absolwentów
i nauczycieli z pp. T. Filusem i Z. Chitruniem.
Na ręce pani dyrektor G. Bujanowskiej składane
są kwiaty, dyplomy i gratulacje z okazji jubileuszu
półwiecza ZSB.
13.30- 14.15:
Zebrani udają się na teren szkoły. Tu, przed wejściem głównym , po przemówieniu wygłoszo nym przez
panią dyrektor Gabrielę Bujanowską i zaprezentowaniu sylwetki Patrona, dowódca 17 Brygady generał
brygady Rajmund Andrzejczak dokonuje uroczystego odsłonięcia tablicy ku czci generała "Ni la". Tablicę
święci następnie ks. dziekan
Marek Walczak- proboszcz
parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu .
Po częśc i oficjalnej
uczestniczymy w inscenizacji historycznej - uczniowie szkoły pod kierunkiem
swojego nauczyciela historii
S. Wawrzyszko wraz z grupą rekonstrukcyjną "ODERSTELLUNG" z Czerwień
ska prezentuj ~ wspaniale
widowisko pod tytułem "Zamach na Franza Kutscherę
- kata Warszawy".
Z udziałem członków
grupy rekonstrukcyjnej i
uczniów w mundurach i strojach z epoki, a także wypożyczonych dzięki uprzejmości sponsorów historycznych pojazdów udało się stworzyć niezapomniane
widowisko - efekty dźwiękowe , podkład muzyczny i
wspaniała aranżacja zapewniły widzom dreszcz emocji i udział w niepowtarzalnej lekcji historii.
"W imieniu Polski Walczącej ... ", taki podtytuł moż
na nadać inscenizacji - luźnej rekonstrukcji wydarzeń
z 1 lutego 1944 roku, która pozwoliła przybliżyć rolę
generała Fieldorfa w najświetniejszych kartach historii Polski. Calość widowiska wywarła na publiczności
ogromne wrażenie
14.30- 15.30;
Msza Święta w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w
Międzyrzeczu w intencji zmarłych Pracowników Szkoły i Absolwentów. Mszę koncelebrują ks. kan. M. Walczak, ks. T. Frączkiewicz i ks. A. Grześka
15.30- 18.00:
Spotkanie w murach szkoły. Uczestnicy zjazdu
podejmowani są obiadem na placu apelowym. Sale
szkolne oferują szeroki zakres prezentacji multimedialnych i zbiorów archiwalnych dotyczących historycznych i bieżących aspektów życia szkoły - kroniki szkolne, oferty edukacyjne, sylwetkę patrona, materiały archiwalne. Jest to także okazja do rozmowy
przy kawie, wspominania w gronie kolegów lub w towarzystwie nauczycieli ... Gospodarze przygotowali również słodki poczęstunek i miejsca wytchnienia
dla strudzonych gości.
19.00- 4.00:
Bal Absolwenta.
Zorganizowany w międzyrzeckiej hali widowiskowo-sportowej bal zgromadził większość uczestników
wydarzeń sprzed południa . Znakomicie poprowadzona zabawa z tańcem i muzyką trwała do rana- planowana godzina zakończenia- 4.00- to tylko nieśm i ale
przewidywania gospodarzy... Ostatni goście opuścili
salę dużo później .. .

Pólw.iecz.e Budowlanki było w~?arzeniem wyjątkQ.
wym .. . 1wyjątkowo udanym. SwoJegzamin na SZóat
kę w tym dniu zdali wszyscy;
•
* organiz~torzy - bo prz~got~wanie i przebieg irn.
prezy spelmly nasze·oczek1wama
,
* sponsorzy ~ bo tylko dzięki ich pomocy
było nadać imprezie odpowiedni do jej rangi
* uczestnicy - bo to ich obec ność nadała
wszystkim działaniom ;
... Opatrzność - która wprawdzie egzaminów
zdaje, ale czuwała nad nami ... i nad pogodą ...
Na zakończenie relacji warto wymienić
"Dobrodziejów" - osoby, instytucje i orga
re przyczyniły się - dzięki pomocy finansowej
innych formach- do sukcesu, jakim były obchody
bileuszu Budowlanki.
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Te słowa z piosenki finałowej doskoale oddają sens naszego spektaklu na
~ielu płaszczyznach . Najpierw tytułowy
Kaszalot" i "Pchla" zostają przyjaciól~i, pote~ ~~si a_ktor~y idąc ich trope~
zaprzyjaznla]ą s1ę m1ędzy sobą, a w f1-
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"Kaszalot" w Międzyrzeczu
"'''JaJestem kHł11flem Twoilft,
TlfJ'esteś KHł11flem Mo;#!,,,"

go Ośrodka Szkolno - Wychowaczego w Międzyrzeczu, panu Andrzejowi Sobczakowi- Dyrektorowi
Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury
oraz pracownikom Działu Promocji
Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury
pani Annie Czujko i panu Hubertowi Winnikowi.
"Kaszalot" na motywach sztuki
Marty Guśniowskiej
SCENARIUSZ, SCENOGRAFIA l
REŻYSERIA Karolina Guzek Anna
Kuźmińska - Świder, Anna Pi~lesiak,
Dorota Władyka
KOSTIUMY Oliwia Farnalik
DŻWIĘK Rafał Gajdka
ŚWIATŁO Kamil Gaweł
WYSTĄPILI

nale jak za dotkni ęciem czarodziejskiej
różdżki to uczucie przechodzi ze sceny
na widowni ę. Ale po kolei. ..
12 czerwca 2013 r. , godz. 08:00 rano
cala ekipa stawia się na zapleczu sceny. Wspólnie z plastykiem Międzyrzec
kiego Ośrodka Kultury, panem Hubertem Winnikiem dokonujemy ostatnich
poprawek w naszej scenografii. Postanowiliśmy zachęci ć widzów do aktywnego uczestnictwa w naszej zabawie.
Przygotowaliśmy rzutnik i projektor, aby
mogli śpi ewać teksty piosenek razem
zwykonawcami. Jednocześnie w garderobach aktorzy ubierają kostiumy i
sprawdzają czy nic nie brakuje. Na razie

jeszcze jesteśmy spokojni. Odbywamy
próby z dźwiękowcem panem Rafalem
Gajdką i oświetleniowcem panem Kamilem Gawłem. Pojawią się pierwsi widzowie, powoli sala zapełnia się prawie
do końca . Koordynator projektu Krystyna Pawłowska opowiada wszystkim
o najważniejszych przedsięwzięciach
w ramach naszego projektu "Let's
do it together! Zróbmy to razem!
Spektakl teatralny z udziałem aktorów z Teatru "Trzy... kroki" i osób
niepełnosprawnych '~ od stycznia do
czerwca 2013 r. i zaprasza widzów do
?bejrz~nia sztuki. Najpierw słyszymy
Intrygującą muzykę, potem zapala się

Kompleksowe

światło. Oglądamy

jak Lalkarz tworzy
Kaszalota, pojawia się Pchla i dopiero
teraz zaczyna się wielobarwne i bardzo dynamiczne przedstawienie. Aktorzy prześcigają się w zjednywaniu widzów odpowiednio ubarwiając i kreując swoje role.
Finał! Schodzimy po widzów i wchodzimy na scenę wspólnie śpiewając piosenkę "W przyjaźni tkwi sila".
Uczestnicy projektu dziękują za
pomoc i wsparcie pani Annie Kwiecińskiej - Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
pani Beacie Romanowsklej i pan~
Janowi Schneiderowi - Kierownikom Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Międzyrzeczu, pani Arletcie Stacheckiej - Dyrektorowi Specjalne-

Lalkarz: Anna Kuźmińska - Świder
Kaszalot: Klaudia Chador
Pchła : Katarzyna Madyda
Rzeka: Agnieszka Roszak
Lis: Marcin Mazurkiewicz
Stary Kasztan: Daniel Sinoradzki
Rodzina Kaszalotów: Honorata Maksymiuk, Elżbieta Kluwak, Janina Kluwak, Łukasz Wilczyński, Marcin Żyrak
Rodzina Kasztanów: Marzena Górska, Marzena Plotnicka, Paweł Grzeszczak, Grzegorz Nowakowski, Julian Kurylak, oraz Monika Kubiak - wokal
Liski: Simona Kowalczyk, Jakub Kostrzewa
Koordynator projektu:
Krystyna Pawłowska
Relacje ze spektakli w bibliotekach
partnerskich będzie można przeczytać
w sierpniowym numerze KM.
PoLsKo-AMERYKAŃSKA
FUNDACJA WOLNOŚCI

usługi

p i
Tel. 696 952 9571 721 487 730

W imieniu BRUTUSA
dziękujemy redakcji KM
oraz pracownikom Urzędu Miejskiego
w Międzyrzeczu za odzyskanie psa

wdzięczni właściciele

Świadectwa charakterystyki

energetycznej budynków

Tel. 696 952 957, 721 487 730
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Pan

Radny
Tadeusz Filus

"""//

Józef Kacunarek
Radny.Rady Miejskiej
y-Mlędzyrzeczu

Nr sprawy: BR0003.240.2013
W związku z Pana interpelacją z dnia 22.04.2013 r.. nt jw. w sprawie
ustanowienia i wyzńaczenia przejścia dla pieszych na ul. Piastowski:;J
w Międzyrzeczu, proponujemy spotkanie w terenie, w driiu 20.05.2013r. o godz. 11
(na wysok.ości sklepu .Biedronka"), na którym zostaną omówione techniczne
możliWości
łokalizacjr ww. przejścia. W przypadku k.onieczności zmiany
wyznaczonego termfnu spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem
Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu Miejskiego, pod numerami: 095 742 69 67 lub
095 742 69 74.
Pan

//

Józef~~ek

Radnj!<ady Miejskiej

9łędzyrzeczu

Nr sprawy: BR.0003.240.2013
W związku z Pana i nterpe l acj ą z dnia 22.04.2013 r., nr jw. w sprawie
ustanowienia i wyznaczenia przej ścia dla pieszych na ul. Piastowskiej
przesyłam kse rokop ię protokołu ze spotkania w dniu 20.05. 201 3r.,
które dotyczyło omówienia kwestii technicznych oraz analizy warunków drogowych
na przedm iotowym odcinku ww. ulicy.

w Międ zyrzeczu ,

Protokół
spisany w dniu 20.05.2013r., na okoliczność spotkania, dotyczącego omówienia technicznych
lokalizacji przej ścia dla pieszych na drodze gminnej - ul. Piastowskiej
w M i ędzyneczu.

możliwości

Osoby

uczestniczące

w spotkaniu (lista

obecności

stanowi

załącznik

do niniejszego

protokołu):

l) Józef Kaczmarek - Radny Rady Mi~jskiej w Międzyneczu,
2) Anna Kamińska- podinspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Międzyrzeczu,
3) Andrzej Andrys--inspektor Wydzialu Gospodarki Komunalnej UM w Międzyrzeczu.

Podczas spotkania w terenie (w obrębie skrzyżowania ul. Piastowski"j z ul. Lipce),
przeprowadzono anal izę warunków drogowych i ruchowych, zgodnie z zasadami
lokalizowania przejść dla pieszych, zawartymi w załączniku nr l i 2 do rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków
technicmych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2 181, ze zm.)
stwi erd zając, że:

l. z uwagi na usyiuowanie

istniejących parkingów, nie ma możliwośc i wy-znaczenia
dla pieszych w miejscach omaczanych nr 2 i 3 na załączonej do interpelacji
mapce, gdyż nie zostałby zachowany warunek zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom
ruchu, w szczególnośc i pieszym, któny wchodząc na przejście zza zaparkowanych
pojazdów nic byliby widoczni dostatecznie szybko przez kierujących,
2. po wykonaniu pomiarów od krawędzi jezdni poprzccznqj (ul. Lipce), biorąc pod uwagę
wymaganą, minimalną odległość - 5 m oraz minimalną. szerokość przejścia dla pieszych 4 m, samochody ciężarowe nie byłyby w stanie zatrzymać się przed przejściem,
w odpowiedniej odległo ści (miejsce oznaczonym nr l na załączonej do interpelacji
mapce), nie blokqjąc ruchu na pasie dla przeciwnego kierunku ruchu, zarówno skręcając
z ul. Lipce w uL Piastowską, jak i wyjeżd żając z drogi wevvnętrznej usytuowanej na dz. nr

przejścia

139/2

( o bręb Międ zyrzecz

Międzyrzecz,

dnia 11.06.2013 r.

INTERPELACJA
Skierowana do Burmistrza Mi ędzyrzecza
w sprawie opracowania projektu technicznego podłączenia budyn~
os. Piastowskim do . Miejskiej" sieci ciepłown i czej zlokalizowanej przy.Jtl...e.;
brycznej w Między rzeczu.
TREŚĆ INTERPELACJI
. Wnioskuję o ~pracowa~ie przez sp.ółkę gmi~ną ZEC proj~ktu techni?zne~o podłącze.
ma do ogrzewania budynkow na os. P1astowsk1m do kotlowm centralneJ -"Miejskiej". Jest
to koszt około 25-30 tys. zł, na co stać spółkę gminną ZEC.
Obecnie budynki te zasilane są z kotłowni gazowych -powoduje to, że koszty ogrze.
wania są wyższe. Różnica w opłatach za ogrzewanie z kotłown i gazowych a z centralnej
ciepłowni "Miejskiej" opalanej węglem kamiennym i brunatnym jest znacząca i wynosi oko;
lo 200-300 zł. Wobec powyższego ta koncepcja jest bardzo korzystna i ważna z punk!lł
ekonomicznego, zarówno dla spółki gminnej ZEC, jak i m i eszkańców os. Piastowski9Ql
Wd.rugi etap. powinna się w.lączyć Gmin.a i pomóc ':v oprac?waniu ':vniosków na fin..
sowame zadania - podłączenia ogrzewania budynkow do ciepłown i centralnej- wrakli
2014 z funduszy unijnych . Szacunkowy koszt inwestycji - sieci p rzesyłu ciepła na odcinku około 2 km- wynosi 2-2,5 mln zł.
Realizacja III etapu -połączenie sieci przesyłowej ciepła z os. Piastowskiego do~
Centrum, która zapewnilaby zamknięcie pętli ogrzewania calego miasta z jednej cie~
ni "Miejskiej" winna nastąpić w ciągu 3 do 5 lat. Ta koncepcja zamknięcia pętlą
wania calego miasta z jednej kotłowni byłaby z punktu ekonomicznego bardzo
na dla spółki ZEC, ponieważ wszystkie opłaty za centralne ogrzewanie
ZEC, a nie jak dotychczas spółki EWE. Ta koncepcja spowodowałaby również
cję w mieście kilku kotłowni gazowych, a co najważniejsze opłata za ogrzewanie
płowni "Miejskiej" dla mieszkańców stanie się dużo tańsza od kosztu ogrzewania
wego. Zamknięcie pętli ciepłowniczej będzie miało również korzystne znaczenie
padku awarii jednego miejsca, gdyż nawet odłączenie jednego odcinka ogrzevvaniia,
spowoduje wyłączenia następnych punktów, a wręcz odwrotnie - zapewni
stawy ciepła pozostalej części pętli ciepłowniczej , gdyż przesyl ciepła będzie
ny. Obecnie - przy zasileniu jednostronnym sieci - awaria jednego punktu powoduje
stety wyłączenia innych części miasta.
Mając powyższe na uwadze- w mieniu mieszkańców budynków os. Piastowskiego
szę Pana Burmistrza i gminną spółkę ZEC o opracowanie w bieżącym roku projektu
nicznego podłączenia budynków na os. Piastowskim do kotłowni centralnej -"lvnt::J~MII•
Panie Burmistrzu - jesteśmy mieszkańcami jednego miasta i powinniśmy
ogrzewanie tyle samo co mieszkańcy os .Kasztelańskiego , Zachodniego i os.
Zaoszczędzenie miesięcznie za ogrzewanie mieszkania około 200- 300 zł jest w
zubożenia społeczeństwa sprawą bardzo ważną.
Jeżeli będą potrzebne podpisy mieszkańców, celem podjęcia działań do realizacji
inwestycji -zapewniam o ich dostarczeniu. Planuję spotkanie w sprawie omówienia
lewości realizacji tej inwestycji tj. zamknięcia pętli ogrzewania calego miasta z
centralnej kotłowni. Załączam mapkę z zaznaczeniem planowanej jednej pętli
niczej miasta. Kolorem żółtym zaznaczono obecną jednostronną nitkę ogrzewania
sta przez ZEC, kolorem różowym zaznaczono planowaną nitkę ogrzewania , która
mknie pętlę ogrzewania calego miasta.
Proszę o ustosunkowanie się do interpelacji radnego na piśmie o sposobie
nia sprawy w terminie 30 dni .
Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej

2).

\V związku z powyższ}m ustalono, że na przedmiotowym odcinku ul. Piastowskiej , istniejące
warunki techniczne i układ pnestrzenny zjazdów, parkingów, a także usytuowanie wyjazdu
z drogi wev.nętrznej, nie pozwalają na wyznaczenie przejścia dla pieszych z zachowaniem
podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Na tym protokół zakOJiczono i podpisano.

Radny l Radna
Maria Kijale

Protokół sporządziła:

P09-~SPEKTOR

INTERPELACJA

\_;:,f:0J!il

mgr Annf Kt:mińska

Lista
stałej

w

obecności

na spotkaniu w dniu 20 maja 201 3 r., w sprawie zmiany

organizacji ruchu na drodze gminnej nr 102155 F- ul. Piastowska

Międzyrzeczu ,

w

związku

wyznaczenia

Lp.
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TREŚĆ lNTERPELACJl
Wnoszę o dokonanie aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Za~rosriodllto~W!!
miasta i gminy M iędzyrzecz poprzez dokonanie zmiany przeznaczenia terenu pn.
zorganizowanej działalności inwestycyjnej, usługowej" wg załącznika graficznego na zapis
.,Ogrody dzialkowe".
1
·
Tereny te jako Rodzinne Ogrody !Działkowe ,.Wodnik" w Międzyrzeczu funkcjonują od
lat i cieszą się bardzo duży:nvza~nteresowaniem izaangażowaniem..
'
W większości gmin funkcj onuj ą obiekty, które słut.ą ogółmvi i reali:c;ują ważną rolę
Takim obiektami mogą . być. .parki, stadiony i place zabaw mające za zadanie
rekreacyjne i integracyjne. Nie ma wątpliwości, że podobną rolę spełniają
Z tego względu nadano im status urządżeń użyteczności publicznej. Oznacza to, ze
uznane za część. infrasirul,.i ury, której • bezpośrednim przezn.aczenietll jes ·
zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usł ug powszechnie dost<;pn:ycll.
Ponadto tereny te usytuowane są pomiędzy obwodnicą Międzyrzecza S- 3( PJ"IIJV"'"Il<"""łł
nitka obwodnicy) a rzeką Obrą i z-gódnie z obowiązującymi przepisami nie spełniają
budownictwa inwestycyjno-usługowego.
Maj ąc powyższe na uwadze wnoszę o pozytyv.ne ustosunkowanie się do proponow!m:
zmian w Studium Uwarunkowań i Kienmków Zagospodarowania miasta i gminy Mi•rdz:yrz,:cz.

KURIER MIĘDZYRZECKI
Międzyrzecz, 20~5.14

Pani

M~ti<iKij?k

Radna Rady Miejskiej
w

Międ~yrzęcz u

.t:ir..lill§.fPelacii 8R.0003237.2013

w odpowiedzi na Pani

interp~1a?i7 .· ~ . dnia 17-04.2013 r. w sprawie

Studium uwarunkowań i kierunków t.agcs,podan?wania przestrzenne,go miasta i
Międzyrzecz. informuję. że na s~sję, która. odbę~zie się w miesiącu czerwiec bL
ąpienlu do sporządzeni a zmiany studium

zostanie przeg()!

gminy.

Działkowych

"Wodnik" w

MiędzyrŹ~t~u

z

inwestycyjnej usługowej" na zapis ,ogrody działkowe" .
Jednocześnie informuję, ·.·. że· po podjęCiu przez

Radę

Miejską

uchwały

przystąpieniu dq . ~~fządt~nia

z,rni<my st;:~i~m . uw~~\J?kpwań . i
0
zagospodarowania • prli:estr~fjnMgo ..gminy . . nie:::Wlpe?,:nie zostanie rozesłane
ofertowe na sporzą?ze~ie ~~~gr11to;owtzmia~~
W budżecie <?fT!iny .MiędZYf'Z6((Z na .rok 2013' naten cel zostpły prZe\1\IJOZiane

środki finansowe w kwocie 10.000 zł.

· t serwis prasow/l

)

Szanowni

Mieszkańcy

Dnia 17 czerwca br. nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu na zadanie pn. "Wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymywanie ich w nal eżytym stanie oraz na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
ztych nieruchomości w okresie od 01.07.2013 r. do 31 .12.2014 r." Do Urzędu Miejskiego w
Międzyrzeczu w wyznaczony terminie wpłynęły 3 oferty. W tok,u prowadzonego postępo
wania wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy Veolia Usługi dla Srodowiska S.A. Oddział w
Gorzowie Wielkopolskim na kwotę 2 932 200 zł. Wzwiązku z tym przypominamy, iż z dniem
1/ipca 201 3 r. zacznie obowiązywać nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, na
mocy którego każda gmina przejmie obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów powstających na jej terenie w zabudowie zamieszkałej . Apelujemy do wszystkich mieszkań
ców, którzy nie złożyli jeszcze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o niezwłoczne dostarczenie wypełnionego druku do Urzędu Miejskiego w
Międzyrzeczu. Druk deklaracji można pobrać ze strony internetowej www.bip.miedzyrzecz.
pi (zakładka : Gospodarka Komunalna) oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego (ul. Rynek 7,
pok. 205). Więcej informacji na temat nowych zasad gospodarki odpadami czy też segregacji śmieci znajdą Państwo w Informatorze Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu Maj 2013.
Wdniu 23 maja br. rozstrzygnięte zostało postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn . Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
domowymi, pochodzącymi z terenu gminy Międzyrzecz. Do Urzędu Miejskiego w Między
rzeczu wpłynęła jedna oferta z firmy Vet-Agro Serwis z Trzcianki.
. . INFORMACJE

z RA rtlSZA

Międzyrzecz liderem w promocji PROW
27 maja burmistrz Tadeusz Dubicki uczestniczył w III Lubuskim Forum Samorządo
wym, które odbywało się pod nazwą "Lubuskie - zarządzanie poprzez nowoczesne e technologie". Tego dnia, z rąk marszałek województwa lubuskiego Elżbiety Polak odebrał
statuetkę Lokalnego Lidera Funduszy Europejskich.
Gmina otrzymała ten prestiżowy tytuł za promocję
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach
2007-2013, czyli wykonanie 11 projektów na łączną
kwotę 6,1 mln zł. Wśród nich znalazły się:
- "Budowa budynku centrum rekreacyjno-sportowego na działce nr 153/1w Gorzycy gm. Międzyrzecz",
- "Budowa kanalizacji sanitarnej w m i ejscowości
Święty Wojciech , Wojciechówek, Gorzyca",
- Utworzenie placu zabaw przy bulwarze Jana Pawła 11 w Międzyrzeczu,
- Doposażenie placów zabaw w miejscowościach: Kęszyca, Kuligowo, Kursko, Nietoperek, Szumiąca, Wyszanowo,
·Doposażenie sal wiejskich w miejscowościach Kursko iWyszanowo -Gmina Międzyrzecz,
·"Budowa boiska rekreacyjnego w Bukowcu na działce gruntu nr 83/2- Gmina Międzyrzecz",
-.. ~udowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Kęszyca Leśna- Gmina Międzyrzecz",
-.. ~udowa boiska rekreacyjnego z oświetleniem i ogrodzeniem w miejscowości Kalsko
Gmina Międzyrzecz",
-Kanalizacja sanitarna w m. Pieski- Kursko- Zamostowo - Gorzyca - etap 11,
-Przebudowa targowiska miejskiego w Międzyrzeczu ,
· Rozbudowa i przebudowa budynku sali - świetlicy wiejskiej w miejscowości Bukowiec
Gmina Międzyrzecz .
k Burmistrz podkreślił jak ważna jest każda złotówka, którą pozyskujemy "... dzięki środ
o~ z PROW-u nasze sołectwa pięknieją, a wykonane inwestycje sprawiają, że życie na
ws, staje się prostsze, funkcjonalne i daje możliwość rozwoju jej mieszkańców".

Str. 9

Międzyrzecz
13 czerwca w Świdnicy odbył się coroczny Kongres Regionów "Samorząd-Inwestycje
Rozwój 2013", na który zaproszony został burmistrz Międzyrzecza Tadeusz Dubicki. IV
edycja Ogólnopolskiego Kongresu to wielkie spotkanie samorządowców z przedsiębior
cami. W ramach spotkania odbył się Ranking Tauron Eko Gmina, podczas którego wrę
czono dyplomy i statuetki dla najbardziej proekologicznych gmin. Ponad 700 gmin z terenu całej Polski odpowiedziało na 6 pytań dotyczących realizowanych działań proeko/ogicznych, pozostałe informacje zasięgni ęto z Urzędów Marszałkowskich i Urzędów Statystycznych, co pozwoliło na stworzenie rankingu najbardziej ekologicznych gmin w Polsce. W tegorocznym rankingu, burmistrz odebrał dyplom i statuetkę - tytuł lidera województwa lubuskiego, za najbardziej aktywną proekologicznie jednostkę samorządową w
województwie lubuskim, skutecznie realizującą działania z zakresu ochrony środowiska.
Komisja oceni ająca wzięła pod uwagę budowę kanalizacji w 5 sołectwach oraz termomodernizację Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury.

Kolejna statuetka dla gminy

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu na ulicy Młyńskiej
W związku z rozpoczęciem przebudowy ul. Młyńskiej, zmianie uległa organizacja ruchu na ww. ulicy oraz ulicach przylegających. Na cały czas prowadzenia robót wyznaczony został objazd ul. Wojska Polskiego, Chopina i Świerczewskiego. W związku z powyższym prosimy kierowców o zwrócenie uwagi na nowe oznakowanie. Najważniejsze
zmiany w organizacji ruchu to:
- zakaz zatrzymywania się i postoju na ul. Wojska Polskiego, od skrzyżowania z ul. Młyń
ską do skrzyżowania z ul. Chopina, po obydwu stronach drogi oraz na całej długości ul.
Chopina - również po obydwu stronach;
- wprowadzenie jako drogi głównej skrętu w prawo z ul. Chopina w ul. Wojska Polskiego,
w związku z czym pojazdy nadjeżdżające od strony Jednostki Wojskowej zobligowane
będą ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się trasą objazdu;
- na ul. Konstytucji 3 Maja pojazdy jadące w kierunku Sulęcina powinny się kierować w
lewo przy Poczcie.
Z uwagi na fakt planowanych- od końca czerwca br.- robót związanych z przebudową
ul. Waszkiewicza (od ul. Reymonta do ul. Rokitniańskiej) i związanym z tym wyznaczeniem
objazdu do węzła M-cz Południe , nie możliwym było wyznaczenie jako drogi z pierwszeń 
stwem przejazdu, skrętu z ul. Chopina w lewo w ul. Świerczewskiego.
Przebudowa ul. Młyńskiej odbędzie się w 3 etapach:
l.ę1gp_- całkowite zamknięcie jezdni na odcinku od budynku sądu do końca mostu na
Paklicy; ll.e1aQ_- całkowite zamknięcie odcinka od ul. Garncarskiej do ul. Podzamcze, z
możliwością wyjazdu z ul. Ch łodnej i ul. Ogrodowej ; lll..mgp, - zamknięcie odcinka od ul.
Chłodnej do głównego skrzyżowania, z możliwością wyjazdu również z ul. Chłodnej i ul.
Ogrodowej. Na tym etapie, dojazd do Urzędu Miejskiego i Urzędu Skarbowego odbywał
się będzie z ul. Wesołej i ul. Ogrodowej.
Na każdym etapie robót, wykonawca ma obowiązek umożliwić dojazd do nieruchomości , tak prywatnych, jak i miejsc prowadzenia działalności gospodarczej.
Rusza Regionalny System Ostrzegania
Telewizja Polska i Lubuski Urząd Wojewódzki za pośrednictwem naziemnej telewizji cyfrowej mieszkańcom regionu umożliwiają dostęp do specjalnych informacji i komunikatów o zagrożeniach i sytuacjach kryzysowych na terenie województwa. Regionalny
System Ostrzegania (RSO) będzie połączony z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, który na bieżąco otrzymuje raporty od
służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, prognozy meteorologiczne i hydrologiczne. Informacje o nadchodzących burzach, trąbach powietrznych czy zagrożeniu powodziowym
będzie można zobaczyć na ekranach telewizorów. Informacje będą się ukazywały za pośrednictwem nadajników telewizyjnych w Gorzowie Wielkopolskim, Jemiołowie i Wichowie
na wszystkich kanałach TVP multipleksu trzeciego (TVP 1, TVP 2 HD, TVP lnfo, TVP Gorzów Wielkopolski, TVP Historia, -TVP Kultura, TVP Rozrywka i TVP Polonia), który jest już
dostępny na terenie calego województwa lubuskiego. Dzięki cyfrowemu nadawaniu sygnału
możliwe jest równolegle nadawanie wraz z programami telewizyjnymi innych informacji. W
tym przypadku będą to informacje o różnego rodzaju zagrożeniach. Warunkiem odbioru jest
włączenie w telewizorach lub dekoderach funkcji wyświetlania napisów DVB-T lub posiadanie
odbiornika z funkcją HbbTV (telewizja hybrydowa). Wprzypadku wystąpienia zagrożenia na
ekranie telewizora pojawi się krótki komunikat. Jego pełna treść będzie dostępna w telegazecie. Wpoprawnie zainstalowanych, podłączonych do Internetu telewizorach hybrydowych
komunikat pojawi się automatycznie. Posiadacze takich telewizorów będą mieli dodatkowo
dostęp m.in. do filmów instruktażowych, map i dróg ewakuacji. Regionalny System Ostrzegania rusza już 28 czerwca, do tego czasu komunikaty mogą się pojawiać wwersji testowej.
Odpowiedź

na pytanie Czytelnika:

Odpowiadająt na pytanie Czytelnika, zamieszczone w czerwcowym wydaniu Kuriera
M iędzyrzeckiegd informuję, że most kolejowy na Obrzezamknięty został przez PKP, które
są jego właścicielem. Zrobione zostało to w celu ochrony bezpiecze ństwa mieszkańców,
gdyż przejście jeąt zbyt wąskie , dziurawe i znajduje się blisko torowiska.
Mając jednak na uwadze fakt, iż przeprawa przez most była ogromnym udogodnieniem
dla mieszkańców chcących się dostać do szkoły, na stadion czy w kierunku PKP i PKS,

burmistrz przedstawił koncepcję budowy kładki na rzece. Miałaby być usytuowana tuż za
mostem, na wysokości stadionu. Burmistrz zaznaczył jednak, że owa kładka powinna być
dziełem wspólnym. W akcję powinno zaangażować się kilka instytucji, m.in. Starostwo
Powiatowe, Nadleśnictwo, 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana czy też miejscy
przedsiębio rcy, aby wspólnymi siłami wybudować przeprawę. Gmina M iędzyrzecz byłaby
organem prowadzącym inwestycję, przygotowalaby dokumentację, a także czuwała nad
jej przebiegiem. Burmistrz zadeklarował, iż spotka się ze starostą międzyrzeckim, nadleśniczym oraz generałem brygady w celu omówienia koncepcji.
Patrycja Klarecka - Haładus
Podinspektor ds. promocji gminy i kontaktu z mediami

KURIER MIĘDZYRZECKI
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ZATRZYMANI NA GORĄCYM UCZYNKU
Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy
wywozili z pola skradzione bele słomy. Kierowca ciągnika dodatkowo odpowie za jazdę bez
uprawnień. Za kradzież kodeks karny przewiduje karę do pięciu lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło 1maja 2013 niedaleko Skwierzyny. Policjanci zostali powiadomieni o kradzieży
kilkudz i esięciu balotów słomy z pola. Wartość strat
zgłaszający oszacował na prawie 4 tys. zł. Podczas
penetracji terenu, w odległości kilku kilometrów od
miejsca kradzieży, stróże prawa zatrzymali dwóch
mężczyzn , jadących ciągnikiem , którego przyczepa
wyładowana była słomą. Policjanci ustalili, że kilka
minut wcześniej mężczyźni ukradli baloty i załadowali
je na przyczepę. Podczas kontroli okazało się, że kierowca nie ma uprawnień do kierowania pojazdami.
Obaj mężczyźni zostali zatrzymani. Odpowiedzą
za kradzież. Za tego typu przestępstwo kodeks karny
przewiduje karę do pięciu lat pozbawienia wolności.

NIETRZEŹWY JEŹDZIŁ CIĄGNIKIEM
Jeździł ciągnikiem z opuszczonym kultywatorem po drodze asfaltowej, mając ponad trzy
promile alkoholu w organizmie. Został zatrzymany przez mieszkańców wsi. Za kierowanie
w stanie nietrzeźwym kodeks karny przewiduje karę do dwóch lat pozbawienia wolności.
Do zdarzenia doszło podczas długiego majowego weekendu. Tuż po północy dyżurny międzyrzec
kiej komendy został poinformowany o schwytaniu
nietrzeźwego kierowcy w jednej z wsi w gminie Mię
dzyrzecz. Policjanci przybyli na miejsce ustalili, że
25-letni Łukasz W. kierował ciągnikiem z opuszczonym kultywatorem. Nie byłoby w tym nic dziwnego,
gdyby nie to, że jeździł po drodze asfaltowej. Mieszkańcy wsi zareagowali i zatrzymali pojazd. Widząc
stan kierowcy, który chwiał się na nogach, powiadomili Policję. Po zbadaniu stanu trzeźwości okazało się, że 25-latek ma ponad trzy promile alkoholu w
organizmie. Kierowca ciągnika tłumaczył się , że jeź
dził po miejscowości, bo chciał przetestować maszynę po remoncie.
Za kierowanie w stanie nietrzeźwym kodeks karny przewiduje karę do dwóch lat pozbawienia wolności. Mężczyzna może również stracić prawo jazdy.
UKRADŁ

AKUMULATOR

Najpierw ukradł akumulator, a później sprzedał go za bezcen w punkcie skupu złomu. Za
kradzież kodeks karny przewiduje karę do pięciu lat pozbawienia wolności.
·
Do zdarzenia doszło w środę 15 maja 2013 w
Pszczewie. Policjanci uzyskali informację o kradzieży akumulatora z ciągnika. Podczas działań operacyjnych, kryminalni ustalili, że młody mężczyzna wykorzystał nieuwagę gospodarza i fakt, że ten wszedł
do mieszkania, w tym czasie ukradł akumulator z zaparkowanego na jego posesji ciągnika.
Policjanci ustalili, że Mariusz B. skradziony wcze-

śniej akumulator, wart kilkaset złotych , jeszcze tego
samego dnia sprzedał za
drobną sumę w punkcie
skupu złomu. Mężczyzna został zatrzymany, natomiast utracone mienie zostało przekazane właści
cielowi. Za kradzież kodeks karny przewiduje karę
do pięciu lat pozbawienia wolności.
Na terenie powiatu międzyrzeckiego często dochodzi do kradzieży różnego typu metali oraz przedmiotów, z których pozyskiwane są metale kolorowe.
Przestępcy kradnąc elementy metalowe nie zastanawiają się , jakie niebezpieczeństwo może grozić
osobom przypadkowym, które mogą np. wpaść do
niezabezpieczonej studzienki kanalizacyjnej. W celach zarobkowych kradną również przewody elektryczne, rynny, rury i różnego typu elementy. Kwoty,
jakie uzyskują za sprzedane elementy nie są współ
mierne z wartością strat poniesionych przez ich wła
ścicieli. Dlatego też wszystkie punkty skupu złomu są
stale monitorowane i sprawdzane przez policjantów.

PIWO

ZABLOKOWAŁO

RONDO

Przewrócone skrzynki i rozbite butelki z piwem na dwie godziny zablokowały skwierzyń
skie rondo. Policjanci wyznaczyli objazdy i kierowali ruchem.

UDA~E.MNI~I PRÓBĘ .~AM~BÓJCZĄ

· PollcJanct udaremmil probę samobójc
15-latka. Pomógł im w tym jego kolega poznlę
ny na portalu społecznościowym oraz dro:
ne wskazówki w nikające z przesłanych przez
niego wiadomości. Chłopak przebywa na obserwacji w szpitalu.
Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzie.
lę 18/19 maja 2013 roku. Dyżurnymiędzyrzeckiej IQ
mendy otrzymał informację, że 15-letni chłopak
prawdopodobniej chce popełnić samobójstwo,
się na torach kolejowych w Międzyrzeczu. Z i
wynikało, że 15-latek pisał o swoich probl
myślach samobójczych na jednym z portali spmeczn•
ściowych poznanemu przez Internet
pisał o nieporozumieniach z rodzicami i trualnoś:ciac~
szkole oraz o tym, że chce skończyć ze swoim
Zaniepokojony tymi informacjami kolega,
zapobiec nieszczęściu , najpierw sam próbował
mówić chłopaka , aby nie robił sobie nic złego,
niej jednak opisał tą sytuację i wysłał wt·aaomoś
email, która trafiła do Komendy Stołecznej
Warszawie. Jedyną wskazówką dla policjantów
to, że 15-latek planuje popełnić samobójstwo
rowisku w Międzyrzeczu , w związku z tym
cja trafiła do międzyrzeckich policjantów.
Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli
nia. Poinformowali o zdarzeniu dyżurnych PKP
ustalili czas przejazdu pociągów. Policjanci
li również , skąd wysyła ne były wiadomo ści
społecznościowy, ustalili adres chło pca i
jego rodziców. Chłopak był w domu, okazało
rodzice nie wiedzieli o problemach syna i nie
pojęcia o jego planach. 15-latek trafił na obserwdo szpitala, obecnie znajduje się pod opi eką
NIETRZEŹWY USZKODZIŁ SAM~~L·~.,...,.-

Do zdarzenia doszło we wtorek 21 maja 2013 roku
o godz. 7.40 na rondzie w Skwierzynie. Podczas jazdy, na rondzie, z pojazdu cięża rowego marki Scania,
na jezdnię wypadło kilkadziesiąt skrzynek wyładowa
nych butelkami z piwem. Rozbite butelki oraz przewrócone kontenery zablokowały wyjazd z ronda w
kierunku Gorzowa Wlkp. Policjanci przybyli na miejsce zabezpieczyli teren ronda i kierowali ruchem.
Dzięki wyznaczonym objazdom nie było większych
utrudnień , nie tworzyły się korki. Kierujący Scanią został ukarany mandatem karnym w wyso kości 100 zł
za nieodpowiednie zabezpieczenie ładunku .
UKRADŁ

MIEDZIANE RYNNY

Policjanci zatrzymali 23-letniego mieszkańca
Międzyrzecza, który z prywatnej posesji ukradł
miedziane rynny warte prawie 2,5 tys. zł. Za kradzież kodeks karny przewiduje karę do pięciu
lat pozbawienia wolności.
Do zdarzenia doszło w połowie maja 2013 roku.
Poszkodowany zgłosił policjantom kradzież miedzianych rynien z garażu oraz budynków gospodarczych usytuowanych na prywatnej posesji w
M i ędzyrzeczu. Właściciel wycenił starty na niemal 2,5 tys. zł.
Do działania przystąpili policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej policji
w Międzyrzeczu. Działania operacyjne pozwoliły na
ustalenie i zatrzymanie 23-letniego mieszkańca Mię
dzyrzecza. Policjanci ustalili, że mężczyzna po kradzieży zniszczył rynny, pogniótł je, przygotowując w
ten sposób do sprzedaży. Mężczyzna u słyszał już
zarzuty kradzieży. Za tego typu przestępstwo grozi
kara do pi ęciu lat pozbawienia wolności.

Prawie dwa promile alkoholu w org,aniz. .
który w niewielkiej wsi
Międzyrzecza uszkodził trzy auta, wybił
by, zniszczył powłokę lakierniczą. Za tego
przestępstwo kodeks karny przewiduje
pięciu lat pozbawienia wolności.
Kilka dni wolnych, piękna pogoda, oraz
temperatury, pozwalają na odprężenie, spędzatme Q
su na łonie przyrody i grillowanie, podczas
dzo często spożywany jest alkohol. Jednak
będąc pod wpływem alkoholu potrafi się
panować nad sobą. To już kolejny mężczyzna,
podczas długiego majowego weekendu, będąc
wpływem alkoholu, nie panując w pełni nad
emocjami, popełnił przestępstwo. Dyżurny z
rzeckiej komendy otrzymał zgłoszenie o
pojazdu, który wieczorem zaparkowany był przy
mieszkalnym. Zgłaszający zgłosił, że znany mu
ca wybił szybę w jego aucie oraz zniszczył
kieru. Policjanci przybyli na miejsce zatr:zvmall
zanego mężczyznę. Po zbadaniu stanutrze:~wol5Ct
za/o się, że mężczyzna ma prawie dwa promile
w organizmie. Podczas sprawdzenia parkingu,
się, że to nie jedyny samochód zniszczony przez
la, dodatkowo wybił szybę woplu, z którego ukradł
nośną pamięć USB oraz zarysował szyby wkia.
suma strat, jakie ponieśli właściciele aut to prawie
zł. 21-latek został zatrzymany, usłyszał zarzuty
dzenia mienia, dodatkowo odpowie za kradzież
maniem do pojazdu. Za uszkodzenie cudzego
kodeks karny przewiduje karę do pięciu lat oozbaw·tet
wolności , natomiast za kradzież z włamaniem
zna może zostać skazany nawet na 1Olat.
Oficer Prasowy KPP w Mi
sierż . sztab. Justyna
miał mężczyzna ,
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TRZ~eiiGO WI~KU
SEKCJA TURYSTYKI ROWEROWEJ
Czło nkowie

jednej z aktywniejszych sekcji uniwersytetu, mimo rezygnacji z jej prodzenia przez Anię Kraszewską (pozostała nadal jej członkiem) nie stracili wigoru i 11
w~ja br. wybrali się do Kęszycy Leśnej na festyn z okazji dwudziestolecia jej istnienia oraz
~m innego Dnia Strażaka. Trasa okazała się dość trudna dla seniorów, ponieważ kilka ki -

w Świebodzinie pani pilot znana nam już z poprzednich wycieczek - Pani mgr Małgorza
ta D ryl ing -Świętek - w charakterystyczny dla siebie bardzo dowcipny i obrazowy sposób
p rzedstawiła nam fakty historyczne i inne ciekawostki związane z miejscami, które mieliś my ob ejrzeć. Zwiedziliśmy dwa najważniejsze i najpiękniejsze zabytki tego miasta - zespól pałacowy Sanssouci i pałac Cecilienhof wraz z otaczającymi je założeniami parkowymi oraz starówkę poczdamską. Byliśmy zauroczeni pałacem Sanssouci, a szczególnie pi ę knym otaczającym go parkiem z kwitnącymi prześlicznie rododendronami i znajdującym si ę w nim pawilonem chińskim kapiącym zloceniami.W pałacu Cecilienhof przypom n iel i śmy sobie historię podpisania Traktatu Poczdamskiego mającego istotny wpływ
na naszą h i storię. Przed odjazdem do domu odwiedziliśmy poczdamską starówkę, gdzie
szczególnie naszą uwagę przyciągnął franciszkański kościół pw. św. Piotra i Pawła oraz
urokliwe uliczki starego miasta ze sklepikami i kawiarenkami, w których można zaspokoić głód i pragnienie, a także ku pić pamiątki.

WYJAZD DO TEATRU WIELKIEGO W POZNANIU

lametrów trzeba było jechać po bruku i miejscami pokonywać spore wzniesienia. Jednaksobie z tym wspaniale i w doskonałych humorach dotarli na miejsce festynu,
gdzie poza obejrzeniem części artystycznej podziwiali urokliwe zakątki Kęszycy Leśnej.
Na zako ń czenie posiliwszy się poczęstunkiem przygotowanym przez organizatorów dla
uczestników (grochówka, flaki i pieczone kiełbaski) wrócili do domu zadowoleni z programu imprezy jak również z pogody.
że poradzili

FILHARMONIA
20 maja br. o godz. 14.30 w auli szkoły muzycznej odbył się koncert edukacyjny filharmonii pozna ński ej. Muzycy prezentując temat "Muzyka+obraz+slowo=???"wprowadzili nas
wtakie rodzaje utworów muzycznych jak: balet, opera czy operetka. Temat ten stanowił
doskonale wprowadzenie do planowanego na czerwiec wyjazdu do opery poznański ej .

TURYSTYKA KRAJOZNAWCZA
5 czerwca br. wybraliśmy się liczną - 68 osobową grupą na zwiedzanie kraju naszych
sąsiadów. Celem tym razem był Poczdam. Polożona nad rzeką Hawelą stolica i najwięk
sze miasto Kraju Związkowego Brandenburgia. Poczdam wchodzi w skład obszaru metropolitalnego Berlin-Brandenburg i liczy wg danych z 2008 roku około 160 tys. mieszkań 
ców. Z Mi ędzy rzecza wyjechaliśmy o godz. 6.00. Już w drodze do Poczdamu, zabrana

Dnia 11 czerwca wyb raliś my si ę do Teatru Wielkiego w Poznaniu na spektakl operowy
"Tosca"Giacomo Puciniego w reżyseri i Laco Adamika. Libretto tej opery osnute jest wokół tragicznej historii miłosnej śpiewaczki o imieniu Tosca i malarza Cavaradossiego. Wyj echaliśmy o godzinie 15.00, byśmy mogli nieco zrelaksowani po podróży, jeszcze przed
19.00, o której rozpoczynał się spektakl, zasi ąść w fotelach sali widowiskowej Teatru Wielkiego. Już po pierwszym akcie, który zakończył wspan iały chór, byliśmy zachwyceni pięk
nem muzyki Puciniego i wykonaniem jej przez pozna ńskich artystów. W czasie przerwy
dzi eliliśmy s i ę opiniami o spektaklu, byl iśmy zgodni co do jego piękn~ . Opinię naszą potwierdziły następne dwa akty, po obejrzeniu których widownia oklaskami na stojąco przez
około 20 minut dziękowała wykonawcom . Po zako ńcze niu przedstawienia rozemocjonowani udaliśmy się do autokaru i w drogę powrotn ą do domu. Na miejscu byliśmy po godz.
23.00. Postanowiliśmy, że będziemy się starali częściej odwiedzać Teatr Wielki w Poznaniu, by poznać inne, na pewno równie pi ękne , dzi eła operowe.

PODZIĘKOWANIA OD MUTW
Wzwiązku ze zbliżającym się końcem b ieżącego roku akademickiego, jak również cyklem wydawniczym KM, który powoduje konieczność wcześniejszego oddania do druku
materialu mającego ukazać s i ę przed wakacjami, chciałbym już teraz w imieniu słucha
czy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w M iędzyrzeczu złożyć najserdeczniejsze podzięko 
wania calemu Za rządowi za pracę na rzecz wszystkich członków uniwersytetu, za trud i
czas poświęcony na prowadzenie spraw związanych z działalnośc ią uniwersytetu. Podzię
kowania należą się także naszym wykladowcom i prowadzącym zajęcia poszczególnych
sekcji i kół zainteresowań : pani mgr Lidii Nowaczyńskiej - prowadzącej sekcję literacką "Z literaturą na ty", pani mgr Monice Ma l eń czyk - prowadzącej lektorat języka niemieckiego, pani mgr Wacławie Kuczyńskiej - p rowadzącej lektorat języka francuskiego,
panu mgr Zbigniewowi Maleńczykowi - prowadzącemu lektorat języka angielskiego,
panu Piotrowi Soi -prowadzącemu sekcj ę ta ńca towarzyskiego, panu mgr Tomaszowi Kwiatkowskiemu - prowadzącemu gimnastykę reh abilitacyjną , panu mgr Antoniemu Tkaczowi - prowadzącemu zespól śp iewaczy " Krąg ", paniom Krystynom: Chamie·
ni i Kubiak za prowadzenie sekcji rowerowej, panu mgr Andrzejowi Kirmielowi prowadzącemu sekcje historyczną i regionalistów, dodatkowe podziękowania za udostępnia
nie pomieszczeń muzeum. Szczególne podzi ę kowan ia należą się pani mgr Małgorzacie
Teledze, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej l stopnia za udostępnianie słuchaczom
UTW auli , na koncerty Filharmonii Poznań ski ej . Dzi ę kujemy również redaktor naczelnej
Kuriera Międzyrzeckiego pani mgr Annie Kuźmi ńskiej-Świder za udostępnianie lamów
swego czasopisma dla relacji z działalności UTW. Ch ciałbym również podziękować panu
dyrektorowi Międzyrzeckiego Ośrod ka Kultury - Andrzej owi Sobczakowi i wszystkim
jego pracownikom, w tym także pracownicom biblioteki, za merytoryczną opiekę i
pomoc oraz wyrozumiałość . Dziękujemy władzom samorządowym , Radzie Miasta i Gmi·
ny z jej p rzewodniczącym panem mgr Maciejem Rębaczem na czele oraz Burmistrzowi
Panu mgr Tadeuszowi Dubickiemu, którzy mimo całej "mizerii" gminnej kasy starają się
nie zapominać o organizacjach społecznych . Chciałbym także życzyć wszystkim słuch a
czom, naszym współpracown i kom i sympatykom oraz wszystkim mieszkańcom Między
rzecza przyjemnego wypoczynku, słonecz nych wakacji i miłych spotkań z najbliższymi.
22 maja br. z okazji Dnia Działacza Kultury, Przewodn i cząca Za rządu - pani Wacława
Kuczyńska otrzymała list gratulacyjny i upominek z rąk Burmistrza Międzyrzecza , Pana
Tadeusza Dubickiego za dotychczasowe dokonania i osiągn i ęcia w działalności kulturalno -oświatowej wGminie M i ędzyrzecz . Gratulujemy pani Wacławie!
7 czerwc~ słuchacze UTW otrzymali zaproszenie na Koncert Absolwentów inaugurujący obchody XX-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej l stopnia, który obejrzeliśmy ze
wzruszeniem li n i ekłamanym zachwytem.
Andrzej Kiczka
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~Yl€-YOI,.Ic:t Ąmhc:t5cto(a.
HLooŁow~, cl~9 o{a_L5~ ...
"Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni Ziemi, człowiekowi pozostaną już tylko
cztery lata życia. Skoro nie będzie pszczół,
nie będzie też zapylania. Zabraknie więc roślin, potem zwierząt, wreszcie przyjdzie kolej na człowieka "
(Karol Darwin)
" Mądra pszczoła nie pije ze zwiędłe 
go kwiecia"
(przysłowie polskie)

nizmy przywabiające pszczoły
takie jak: barwa kwiatów, produkcja nektaru czy zapachowych olejków eterycznych.
Ps zczoły

za m i es zk ują

wszystkie krainy geograficzne.
Wielkość ciała waha się w przedziale od 2 do około 40 mm.
Większość gatunków charakteryzuje obfite owłosienie ciała. Pszczoły wykształciły też

O TYM, JAK DOBRZE ZAPYLIĆ, CZYLI O ZAPYLACZACH
Czym są zapylacze? Jakie mają znaczenie, jaką wartość? O tym w dzisiejszej
części Kurierowej Ambasady Miodowej.
W warunkach kli matycznych Polski ,
w produkcji roślinnej, największą grupę
wyspecjalizowanych zapylaczy sta n owią
pszczoły. Inne owady czy zwierzęta przyczyniające się do zapylania nie mogą być
postrzegane jako zapylacze, gdyż ich udział
w zapyleniu jest często przypadkowy i nie
ma znaczenia w produkcji rośli nnej .
Pszczoły to owady, które w toku ewolucji uzależniły się od pokarmu kwiatowego,
a wi ęc pyłku i nektaru będącymi pokarmem
nie tylko osobników dorosłych, ale także
wykształciły specjalne narządy do przenoszenia tych produktów. Jednocześnie ciało
pszczół, bogato owłosione , jest przystosowane do przenoszenia pyłku w procesie zapylenia. Także rośliny owadopylne całkowi 
cie u zależniły swoje istnienie od pszczół.
Aby zapewnić prawidłowe zapylenie, w
toku ewolucji wykształciły się u roślin mecha-

w swej budowie wyspecjalizowane struktury do zbierania i
przenoszenia pyłku kwiatowego. Około 90% wszystkich gatunków pszczół buduje i zaopatruje w pokarm swoje gniazda,
a tylko pozostałe 5% podrzuca
jaja do gniazd innych gatunków. Zdecydowana większość gatunków prowadzi samotny
tryb życia , brak tu współpracy między samicami oraz brak kontaktów między matką
i młodymi samicami. Jednak należy podkreślić, że prawie 10% gatunków rozwinęło
różne stopnie życia socjalnego. W środo
wisku rolniczym występuje wiele gatunków
zapylaczy i należy pamiętać, że nawet przy
braku obecności pszczoły miodnej oblatują
kwiaty inne gatunki pszczół, w tym trzmiele, które mogą pojawiać się na uprawie już
wczesnym rankiem.
Nazwa " pszczoły " większości ludziom
kojarzy się z pszczołą miodną jednak jest to tylko jeden
spoś ród około 20 000 gatunków pszczół występujących na

w poniedziałki, środy i czwartki
w godz. 16:00- 18:00
>we wtorki w godz. 9:00- 12:00
Mięlłzvrzecz,

os. Centrum 3 B
8-03

świecie. W Polsce występuje ponad 450 gatunków tych pożytecznych owadów.
Powszechnie występujące w Polsce
zapylacze to:
- murarka ogrodowa,
- trzmiel ziemny,
-pszczoła miodna.
Kochajmy pszczoły! Robią dla nas tyle
dobrego! Warto o nie walczyć , by nie ginę
ły, warto dbać , by żyły! O w/w zapylaczach
napiszę w kolejnym numerze KM. Dodam
jeszcze, że w naszej szerokości geograficznej występują rośliny wiatropylne, które
stanowią około 22% gatunkóworaz rośliny
owadopylne, obejmujące aż 78% gatunków.
W Polsce około 60 gatunków roślin
uprawnych pozytywnie reaguje na odwiedzanie przez owady zapylające. Wśród

Informacje
Marzena
Fot. Andrzej Chmielewski
Źródło: "Ekspertyza -dobra
ka ochrony roślin, ochrona
czas stosowania środków
Autorzy: mgr Grzegorz
Piotr Skubida
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Krzysztof Adamkowicz
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Janusz faskowicz

(choroby jelita grubego)

SPECJALISTA ORTOPEDII
i CHIRURGil URAZOWEJ

Przyjm uje w środy od. godz. 16°0

(choroby i urazy narządu ruchu i kręgosłupa,
usg stawów)

Specjalista chirurg

Międzyrzecz,

ul. Rynek 2

przy aptece "Ratuszowa"
Rejestracja telefoniczna: 502 55 15 79
krzysztof.adamkowicz@wp.pl

PRYWATNY GABINET LEKARSKI
Teresa Maleńczyk- laborewska
Specjalista chorób wewnętrznych
Przyjmuje w czwartki
w godzinach od 1630 do 18°0
Międzyrzecz,

os. Centrum 3
przy aptece "Aspirynka"
(wejście od strony osiedla)

tel. 600 317 241

USG- INTERNISTA- EKG
DIAGNOST~KA l LECZENIE
BADANIA OKRESOWE
ME. DI~US - Rysząrd Lis

li

COD EN N,lE - rej estracja telefoniczna

24 h - tel. kom. 602-291-075

STANISŁAW KLISOWSKI

specjalista otolaryngolog
Choroby uszu, nosa i gardła u dzieci i dorosłych.
Zabiegi operacyjne w narkozie.
Badanie słuchu audiometryczne.

Przyjmuje 5 i 19 lipca wgodz. 16.00- 18.00
Międzyrzecz, os. Centrum 3
przy aptece "Aspirynka" (wejście od strony osiedla)
Rejestracja telefoniczna: 608 802 553

Przyjmuje w poniedziałki
w godzinach od 15°0 do 17°0
Międzyrzecz , ul. Rynek 2 przy aptece "Ratuszowa"
tel. 601 55 61 67

KURIER

Str. 14

MIĘDZYRZECKI

Harcerski rok 2012/2013 zakończony!
Dobiegł końca kolejny rok pracy dla harcerzy ze Szczepu ZHP "Piomienie" działającego przy Szkole Podstawowej nr 2
w Międzyrzeczu. Był to bardzo pracowity
rok, szczególnie dla drużyn harcerskich.
Drugi semestr rozpoczęliśmy Między
rzeckim Turniejem Drużyn , goszcząc zaprzyjaźnione drużyny harcerskie i gromady zuchowe. Była gra nocna ulicami miasta , współzawodnictwo na wesoło oraz
harcerska dyskoteka. Wszyscy bawili się
do rana, przygotowując się jednocześnie
do Festiwalu Piosenki Harcerskiej "Siorba
2013". Śpiewająco reprezentacje naszych
drużyn zdobyły Srebrną i Brązowa Siorbę
(oczywiście w różnych kategoriach), a zuchy Zlotego Siorbusia.

aby poznać ciekawe zakątki i zabytkowe
wieże u naszych niemieckich sąsiadów.
Tegoroczna wiosna długo nie chciała
przyjść. W polowie kwietnia zaniepokojeni jej nieobecnością wyruszyliśmy na poszukiwanie do Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, czyli na Wiosenny Turniej
Drużyn "Śladami św. Wojciecha". Wiosna
została znaleziona, zadania harcerskie
wykonane, brzmiał harcerski raport w drodze powrotnej.
Jak co roku w kwietniu nasza szkoła obchodziła Dzień Patrona Szkoły. Jego organizacją zajęli się harcerze. W tym roku obchody rozpoczęliśmy apelem. Potem była
msza w intencji szkoły i poległych harcerzy
z Szarych Szeregów. Po mszy każdy pion

czerwca przygotowaliśmy harcerską opramszy świętych o godz. 9.00, 10.30 i
12.00. Za pozwoleniem księdza proboszcza M. Walczaka po mszach zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy dla tych , których
nie stać na wyjazd na obóz. Dzięki ofiarności Państwa zebraliśmy 953,32 zł. Bardzo dziękujemy! Harcerski rok zakończyli
śmy V Rajdem Szlakiem Stalowych Kopul.
W tym roku rozpoczęliśmy w Pniewie a
skończyliśmy w Kęszycy. Na trasie czekalo wiele zadań do wykonania. Było strzelanie, podchodzenie wartownika sygnalizacja
chorągiewkami a także obiad w plenerze,
czyli jajecznica na ognisku, którą niektórzy
po raz pierwszy smażyli.
Przed nami jeszcze Parafiada przy kościele św. Jana Chrzciciela, gdzie jak co
roku będziemy prowadzić "Kolo fortuny" i
" Skrzynię skarbów". Termin tegorocznej imprezy zbiegł się z nocą świętojańską. Z tej
okazji harcerze i zuchy przygotowali wianki, aby tradycji stało się zadość i na żadnej
głowie biesiadnika parafialnego nie zabrakło owego wianka. Myślę, że wymienilam
najważniejsze wydarzenia z życia Szczepu
ZHP "Piomienie". Do tego należy dolożyć
zuchowe spotkania z przyszłymi uczniami
naszej szkoły, cotygodniowe zbiórki , samodzielnie podjęte zadania do wykonania
w ramach zdobywania stopni i sprawności
oraz pomoc potrzebującym: zorganizowanie Harcerskiej Akcji " Nakrętka", zbiórkę
karmy i innych potrzebnych rzeczy do prowadzenia schroniska dla zwierząt.
Każdy, kto niewiele wie na temat harcerstwa, teraz może wytworzyć sobie obraz międzyrzec kich harcerzy. To wspaniale
wę

Kolejnym ważnym wydarzeniem w harcerskim kalendarzu był Dzień Myśli Braterskiej. Tego dnia wszyscy harcerze składają
sobie braterskie życzenia. My przygotowaliśmy małe czerwone serduszka - naklejki z
symboliczną lilijką. Tymi serduszkami obdarowaliśmy kolegów, przyjaciół, znajomych ,
deklarując tym samym swoją przyjaźń i pomoc. Spotkaliśmy się też w kręgu przyjaźni ,
by wspólnie pośpiewać i wziąć udział w zabawach. Wmarcu uczestniczyliśmy w Miejskiej Drodze Krzyżowej. Przy tej okazji postanowiliśmy poprosić o pomoc w zbiórce
pieniędzy na harcerską stację drogi krzyżowej w Rokitnie. Zebraliśmy 602 zł. Pieniądze te zostały przekazane na konto budowy harcerskiej stacji.
13 kwietnia reprezentowaliśmy naszą
szkolę , biorąc udział w niemiecko- polskim
projekcie o nazwie "Wspólne wędrowanie".
Rano wyjechaliśmy do Bad Freienwalde,

śpiewające

klas realizował inne zadania. Klasy l wzięły
udział w konkursie plastycznym "Jestem zuchem, będę harcerzem" klasy 11 miały "zuchowe dyktando", uczniowie klas III przygotowali przegląd powstańczych piosenek z
okresu 11 Wojny Swiatowej. Czwartoklasiści
popisywali się znajomością historii szkoły,
ich starsi koledzy z klas V odpowiadali na
pytania związane z lekturą "Kamienie na
szaniec". Najstarsi uczniowie naszej szkoły
zorganizowali konkurs recytatorski " Młodzi
poeci okresu 11 Wojny Światowej ". Wszyscy
po zakończeniu działań spotkali się na boisku szkolnym, aby podsumować dzień i nagrodzić najlepszych. Każda klasa obejrzała też wystawę fotograficzną "Moja szkoła
dawniej i dziś". W maju reprezentacja harcerska uczestniczyła w miejskich obchodach Święta Konstytucji 3 Maja oraz rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem.
Z myślą o Harcerskiej Akcji Letniej 9

dzieciaki i obiecująca młodz ież .
być coraz lepsi, mieć wrażliwą
i uszy otwarte, krótko mówi ąc
W tym miejscu nie zostaje mi nic
jak podziękować im wszystkim za
ską postawę, pracowitość i nie2~aW()dno
Dziękuję też rodzicom
naszych działań , za to, że
Państwo swoje pociechy do
nad sobą , że przyprowadzacie
Dziękuję instruktorom pracu
tym roku harcerskim z drużynami
cie Bergiel, dh. Anecie Gnybek,
rolinie Koban, dh Marii Sobczak
cie, dh. Darkowi Kobanowi oraz
nowi Sabiło , p. Ryszardowi Ku
skiemu, którzy zupełnie bezinter·esciWifllwlączyli się do naszych prac.
dziękowania kieruję do p. Michała
ka, który zawsze służył pomocą i na
co wprowadzał informacje na szkol
nę harcerską. Dziękuję także pani
szkoły Katarzynie Dymel za zro;wmi9Rillll
pomoc i uczestnictwo w waż
tach życia naszego szczepu. W
scu pragnę też podziękować \A/c::~•vc::t:kiml
szym przyjaciołom, sponsorom
rozumieją naszą codzienną pracę i
możemy na Nich liczyć- dziękuję
Wszystkim życzę zaslu:żoneqo
czynku , spokoju i dużo
harcerskich wędrówek na wa
szlakach.
Z harcerskim pozdrowieniem
-komendantka Szczepu ZHP
działającego przy Szkole
nr 2 w MiedzvrzeG
phm Hanna Ba

harcerki

Wroku 2010 przy Szczepie ZHP "Piomienie" powstal Harcerski Zespól Artystyczny "Piomienie". Wswoim repertuarze ma piosenki harcerskie, turystyczne i patriotyczne. Występowal
wielokrotnie na przeglądach, festiwalach i koncertach. Kilkakrotnie był nagradzany przez Rady
Artystyczne. Mogli go poznać też mieszkańcy Międzyrzecza podczas licznych koncertów. W
jego skład wchodzą uczennice Gimnazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Międzyrzeczu.
W bieżącym roku szkolnym zespól wziął udział w 11 Lubuskim Przeglądzie Szkolnych
Zespołów Muzycznych organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny we współ
pracy z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. oraz Filharmonią Gorzowską . Dziewczęta
przeszły sito kwalifikacyjne zespołów na podstawie dostarczonych na płytach CD nagrań
z przygotowanym repertuarem. Zostały zaproszone do 11 etapu, czyli koncertu finałowego,
który odbył się 20 maja 2013 r. w sali koncertowej Filharmonii Gorzowskiej. W koncercie
wzięły udział zespoły z calego województwa podzielone na 11 kategorie. Rada Artystyczna
osobno oceniała zespoły z gimnazjów i osobno zespoły ze szkól podstawowych. Ponieważ nasz zespól jest zespołem "mieszanym" (szóstka dziewcząt jest z SP-2, cztery wokalistki są z Gim-1) oceniany był w kategorii gimnazjalnej. Tym bardziej ucieszył nas werdykt
Jury, które uznało , że "Piomienie" z Międzyrzecza ... były najlepsze i wyśpiewały Puchar
Kuratora Oświaty. Harcerki zaśpiewały dla publiczności utwory: "Iskra z ogniska" i "Ognista kula". Wtym miejscu dziękujemy p. Rafałowi Gojdce za przygotowanie nagrań zespołu , oraz dyrekcjom szkól p. Dyrektor Katarzynie Dymel i p. Dyrektor Alicji Witter za pomoc
w zorganizowaniu wyjazdu na przegląd . Dziewczętom gratulujemy sukcesu i dziękujemy.
Instruktorki zespołu Maria Sobczak - Siuta i Hanna Barczewska

Skład zwycięskiego składu zespołu : Agnieszka Maik, Helena Pacula, Simona
Izabela Fila, Jowita Szudra, Daria Kortus, Dagmara Ziętek, Julia Kłos , Karolina
i Martyna Szukała.

KURIER MIĘDzyRZECK I

Nr 7 (269)

24 maja uroczystą mszą św. w kościele pw. św. Wojcieha w M iędzyrzeczu , z udziałem funkcjonariuszy KP PSP,
~ruhóW z OSP całego powiatu oraz pocztów sztandarowych, rozpoczęto powi~t~we święto st.raża~ów.
.
Następnie pod pom n1k1em 1000-lecla Panstwa Polsklego dowódca uroczystości, kpt. Robert Stadnik, złożył meldunek st. bryg. Waldemarowi Michałowskiemu zastępcy
Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. o gotowości strażaków do uroczystego apelu z
okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka . Po przeglą
dzie pododdziałów (dowodził nimi kpt. Jerzy Ratkiewicz,
zastępca dowódcy JRG PSP w Międzyrzeczu) i pocztów
sztandarowych, przy dźwiękach hymnu narodowego w
wykonaniu naszej strażackiej orkiestry dętej, funkcjonariusze KP PSP wciągnęli flagę o barwach narodowych na
maszt, po czymwszystkich przybyłych przywitał bryg. Marek Harkot, Komendant Powiatowy PSP w Międzyrzeczu.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. dh Edward Fedko,
człone k ZG ZOSP RP i prezes ZOW ZOSP RP w Zielonej

Górze, dh Grzegorz Gabryelski- prezes ZOP ZOSP RP
i starosta m i ędzyrzecki, dh Kazimierz Puchan, członek
ZOW ZOSP RP, dh Tadeusz Dubicki, burmistrz miasta.
Kpt. Krzysztof Dobkiewicz odczytał wyciągi z rozkazów i postanowień. B rązową Odznakę Zasłużony Dla
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Ochrony Przeci wpożarowej otrzymał mł. bryg. Lesław
Gliński, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP. Awans
na ogniomistrza otrzymał Leszek Dybek. Na młodszego
ogniomistrza awansowali: Aneta Gądek, Barbara Górka, Leszek Lis, Janusz Morawski, Łukasz Sienkowski , Mariusz Tołoczko, Dariusz Wasilewski. Stopień
Starszego Strażaka otrzymali: Maciej Omieciński , Michał Schiller i Grzegorz Dębicki.
Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza wręczono
dh Janowi Hawryszczakowi. Złote Medale Za Zasługi
Dla Pożarnictwa otrzymali : Grzegorz Gabryelski, Andrzej Kłosowski, Aleksander Kusz, Andrzej Obst,
Krzysztof Sułkowski, Krzysztof Toczek, Aleksan der Ju dek, !'leksander Lizoń , Barbara Sułkowska,
Kazimierz Siedź , Jan Turecki. Srebrne medale: Zbigniew Adamczuk, Edward Barłóg, Tadeusz Brodowski, Leszek Brodziak, Henryk Budziak, Miro-

sław

Ferenc, Lesław Gliński, Piotr Hajdacz, Jaremiusz Konieczny, Leszek Niedzielin, Emil Nowakowski, Grzegorz Skołuda, Sławomir Szabłowski,
Andrzej Szyszka, Kobus Krzysztof. Brązowe medale:
Łukasz Baran, Mateusz Baran, Marek Dolata, Marcin Grabas, Waldemar Grabiński, Wojciech Kozdrój, Robert Krause, Ireneusz Krutów, Arkadiusz

Madzelan, Waldemar Maksym, J arosław Masiukiewicz, Sławomir Mularski , Mariusz Nowak, Witold
Nowicki, Sławomir Piekarski, Dariusz Skarżyń
ski, Ryszard Szabłowski , Krzysztof Turecki , Bogdan Walczak, Piotr Walkowiak, Mariusz Zaremba,
Andrzej Zieliński. Srebrnym Medalem Za zasługi dla
LOK odznaczony został Lech Malinowski. Brązowy m
medalem -Mieczysław Witczak.
Nagrody pien i ężne od starosty m i ędzy rzeckiego za
szczególne zaangażowanie w rozwój ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu otrzymali funkcjonariusze KP
PSP: st. asp. Albin Pihan, młodsi ogniomistrzowie Aneta
Gądek, Leszek Lis, Łukasz Sieńkowski, Janusz Morawski i st. strażak Mateusz Adamski.
Pełniąca rolę spikera u roczystości , mł. ogn. A. Gądek
poinformowała m.in., że na Wojewódzkich Obchodach
Dnia Strażaka awans na mł. bryg. otrzymał Dariusz Rzepecki, na stopień starszego kapitana- Mirosław Ferenc,
na stopień kapitana - Jerzy Ratkiewicz. Na uroczystej
promocji oficerskiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

pierwszy stopień oficerski, młodszego kapitana otrzymał
aspirant Robert Strzelecki.
Po krótkich wystąpieniach gości i złożonych życzeniach ,
wszyscy w szyku zwartym , poprzedzonym orkiestrą , przemaszerowali ulicami miasta na zaplecze MOK, gdzie odbył
się integracyjny piknik strażacki.
Tekst i fot. L. Malinowski

Koncert charvtatvwnv w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej

Harcerska Akcja
"Nakrętka" trwa
Drodzy Czytelnicy, ludzie dobrego serca!
W związku z kończącym się rokiem szkolnym
201 2/13 spieszę poinformować Państwa , że nasza
Harcerska Akcja " Nakrętka" trwa nieprzerwanie, do
skutku. Tym bardziej, że zbliża się okres upałów, gdy
wszyscy wi ęcej pijemy i liczę na zwiększoną ilość nakrętek. Nakrętki nadal prosimy oddawać w wyznaczonych punktach. Przyjmujemy każdą ilość, w bibliotece
lub u pracowników obsług i w Szkole Podstawowej nr
2 w Międzyrzeczu .
Dotychczas zebraliśmy 1975 kg plastiku, co zaowocowało kwotą 1580 zł na koncie Grzesia Kominkiewicza. Bardzo dziękuję za Państwa zaangażowanie i
włączenie się do naszej akcji. Liczę na dalszą współ
pracę, pomimo trwających wakacji, bo od życia i choroby nikt nie ma wakacji.
Organizator Harcerskiej Akcji "Nakrętka"
Rada Szczepu ZHP "Płomienie"
działającego przy SP 2

Dnia 26 maja 2013 roku o godz.
17.00 w Muzeum Ziemi Międzyrzec
kiej odbył s ię V Koncert Charytatywny pod hasłem : "Międzyrzeczanie
dla Muzeum". Wystąpił w nim znany Państwu bas- baryton - pan Armand Perykietko, który nadal sercem jest międzyrzeczaninem. Sło
wami piosenki o małym chłopczyku ,
który zawsze wiedział, że z troskami
najlepiej iść do mamy, uczcił wszystkie Mamy w dniu ich święta .
Hymn o Miłości według Listu Świę
tego Pawła do Koryntian, do podkładu
muzycznego Antoniny Krzysztoń , zło
żył w hołdzie Janowi Pawłowi 11. Wykonał także piosenki z repertuaru Leonarda Cohena: "Tańczmy, póki miłość trwa" czy "Alleluja" oraz romantyczne i nostalgiczne pieśni włoskie,
jak: "Lasciate mi cantare", ·Chitarra
Romana. W piosence "Con te partir "
można było wraz ze śpiewem pana Armanda płynąć po szerokich morzach,
a utwór "To świt to zmrok" z musicalu pt. "Skrzypek na dachu", niósł jego
piękną barwę głosu po sali portretowej, gdzie odbywał się koncert. Pornimo niesprzyjającej wcześniej pogody nie jest dziwne, że w czasie, kiedy sły
szeliśmy na żywo głos znanego pana
Perykietko -wyszło słońce.
Utwór z życzeniami dla wszystkich
mam "List do Matki" z repertuaru Violetty Viilas najbardziej poruszył panią
Ewę Jonas:

- W trakcie koncertu nie ukrywała
Pani swoich emocji. Która piosenka
podobała się Pani najbardziej?
- Wszystkie - mówi Pani Ewa Jonas -ale ta o matce jest tak piękna , że
od razu wyciskają się łzy ze wzruszenia. Nie mniejsze łzy wyciskała "Pieśń
o Matce" z repertuaru Mieczysława
Fogga zaśpiewana chwilę później.
Pan Krzysztof Kondracik zapytany, jakie są jego odczucia po wysłu
chaniu tych utworów w wykonaniu
Armanda Perykietko odpowiedział :
- Wyśmienite! Wspaniały głos! Byliśmy z żoną na jego koncercie dla
dzieci niewidomych w Ustroniu i dlatego tu jesteśmy, aby znów go posłuchać.

Koncert był bardzo udany. Widownia zachwycona. Wspomniałam tu zaledwie kilka z utworów, których wysłuthaliśmy w sali muzealnej. Podkła~em muzycznym zajmował się ojciec pana Perykietko, który opowiadał
nam wiele ciekawostek z życia syna,
m.in. dowiedzieliśmy się dlaczego
"13" jest jego szczę
śliwą liczbą.

Wielbiciele pana
Armanda i słucha
cze tego występu
wyrażają nadzieję,
że będzie

on

czę -

stym

gościem

w swoim rodzinnym
mimo licznych koncertów w świecie. Dla pana Armanda
największym marzeniem jest zaśpie
wać wraz z Andreą Bocellim, czego
mu wszyscy z całego serca życzymy,
dziękując jednocześnie za jego śpiew
i uświetnienie swoją obecnością koncertu , z którego całkowity dochód
przeznaczony jest na rzecz Muzęurn
Ziemi Międzyrzeckiej.
Organizatorzy koncertu: Muzi3um
Ziemi Międzyrzeckiej, Stowarzyszenie Święty Jan Chrzciciel przy Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Między
rzeczu, Stowarzyszenie Uniwersytet
III Wieku przy MOK w Między rzeczu .
Więcej informacji o osiągnięciach
i koncertach pana Armanda znajdziemy na stronie internetowej: www.perykietko.pl
Lidia Kowalewska - Pinkosz
Fot. A. Anuszewski
Międzyrzeczu ,
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ITAROITWA
Bezpieczeństwo

w ruchu drogowym" • KIK76

projekt wspóiSW~SS
finansowany przez
CONTRIBUTION szwajcarię w ra~ mach szwajcarskiego program u współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej Project supH1=A MMu:r~J~ą~1i: f'6tłh:?::.a~h~
,.,.B<:1Zp~fiJ,;,:~:r$n:&t~'o

'\:;Y n.~ch u

ported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union
Nasz powiat bierze udział w projekcie "Bezpieczeństwo
wruchu drogowym"- KIK76. Program jest realizowany przez
Komendę Główną Policji wspólnie z powiatami z województwa lubuskiego i podlaskiego. Jesteśmy jednym z trzech powiatów naszego województwa (w tym sulęciński i strzeleckodrezdenecki), który skorzysta z bezzwrotnej pomocy, którą
Szwajcaria przyznała państwom wstępującym do Unii Europejskiej. W ubiegłym roku -171ipca odbyła się w Białym
stoku konferencja otwierająca projekt. W konferencji wziął
udział wicestarosta powiatu - Remigiusz Loren z, który monitoruje ten projekt w naszym powiecie i bierze czynny udział
wwyjazdach studyjnych. Wyjazdy mają na celu wymianę doświadczeń i tzw. "dobrych praktyk" pomiędzy szwajcarskimi,
a polskimi przedstawicielami instytucji oraz stowarzyszeń
działających na szczeblu centralnym i lokalnym na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Od 18 do 22
lutego 2013 r. wicestarosta- Remigiusz Lorenz wraz z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych - Szymonem Procherą
uczestniczyli w wizycie studyjnej w Szwajcarii w związku z
realizacją projektu. Celem wyjazdu była przede wszystkim
wymiana doświadczeń związanych z organizacją kampanii
społecznych na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym
oraz dokonanie uzgodnień na temat programu szkoleń w zakresie metod poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
które będą prowadzone w ramach programu.
16 maja 2013 r. odbyła się w Białymstoku konferencja inaugurująca realizację projektu "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"-KIK76. Wkonferencji wziął udział wicestarosta, dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych oraz zastępca Komendanta Powiatowego Policji podinspektor - Robert Konieczny. Jednym
z najistotniejszych punktów było uroczyste wręczenie przez
Ambasadora Szwajcarii - Lukasa Beglinger, eksperta strony
szwajcarskiej wprojekcie KIK 76- Ronalda Wiederkehr, Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji - nadinspektora Sławomira Mierzwę, posłankę na Sejm - Beatę Bublewicz
i przedstawiciela Komendy Głównej Policji - Dyrektora Biura
Finansów- Elizę Wójcik tablic inwestycyjnych, które trafiły do
przedstawicieli powiatów biorących udział w przedsięwzię
ciu, firmujących inwestycje poprawiające bezpieczeństwo w
ruchu drogowym. Na każdy z samorządów ze SzwajcarskoPolskiego Programu Współpracy planowany jest 1 mln zł na
realizację zadań. Zaplanowane prace w naszym powiecie to:
1. Budowa chodnika wraz z peronami autobusowymi,
przejściem dla pieszych oraz szykanami drogowymi w Kalsku. 2. Budowa przejścia dla pieszych z azylem na ul. Mię
dzychodzkiej w Pszczewie. 3. Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną na ul. Konstytucji 3 Maja
w Międzyrzeczu. 4. Wykonanie przejścia dla pieszych wraz
z sygnalizacją świetlną na ul. Staszica w Międzyrzeczu. 5.
Budowa chodnika w sąsiedztwie przejścia dla pieszych
oraz wyposażenie przejścia w dodatkowe oznakowanie
ostrzegawcze w Rokitnie. 6. Wykonanie przejścia dla pieszych oraz infrastruktury towarzyszącej na ul. Kościelnej
w Murzynowie. 7. Budowa chodnika na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1213F z drogą krajową Nr 92
do cmentarza komunalnego oraz miejsc postojowych w Lutolu Suchym. 8. Odseparowanie ruchu pieszego od ruchu
kolowego w obrębie skrzyżowania ulic Świerczewskiego i
Konstytucji 3- go Maja w Międzyrzeczu.
Głównym celem i założeniem stawianym wobec Programu wpowiecie międzyrzeckimjest zapewnienie bezpiecznego przejścia pieszym przez ciągi komunikacyjne oraz spo-

POWIATOW~GO

wolnienie prędkości poruszających się pojazdów w strefie
peryferyjnej miejscowości , przed wjazdem wobszar zabudowany m iejscowości . Prace są już przygotowywane i mają się
zakończyć do końca września br. Za to, że powiat przystąpił
do programu, Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu
otrzyma dwa radiowozy pościgowe. Duży nacisk w projekcie kładzi e si ę na podniesienie świadomości o istniejących
zagrożen iach oraz poprawę bezpieczeństwa na drogach,
zwłaszcza wśród najbardziej zagrożonych grup uczestników
ruchu drogowego, jakimi są kierowcy jednośladów, osoby
starsze i piesi. 22 maja 2013 r. w Starostwie Powiatowym
w Międzyrzeczu odbyła się wizyta monitorująca projekt
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Gościliśmy:
Przedstawiciela strony szwajcarskiej - szefa biura
SPPW - Dominiqua Favre.
Przedstawiciela Władzy Wdrażającej Programy Europejskie - Dyrektora Mariusza Kasprzyka.
Przedstawiciela Władzy Wdrażającej Programy Europejskie- Naczelnika Wydziału ds. SPPW - Tomasza Dyląga.
Przedstawiciela Komendy Głównej Policji - kierownika
projektu mł. insp. Dariusza Podlesia.
Przedstawiciela Komendy Głównej Policji - opiekuna
projektu - Roberta Skibińskiego.
Tłumacza- Jakuba Skrzeczkowskiego.
23 maja br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami
władz w Strzelcach Krajeńskich a 24 maja br. odbył się monitoring realizacji projektu na terenie powiatu sulęcińskiego.
Podczas wizyty została przeprowadzona wizytacja
miejsc w których realizowane będą inwestycje poprawiające bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Nasi goście byli bardzo zadowoleni z pobytu w naszym
powiecie, zwiedzili zamek, który im się bardzo podobał. Po
wizycie na ręce starosty - Grzegorza Gabryelskiego wpły
nęło podziękowanie za doskonale przygotowanie wizyty

monitorującej projekt. Więcej informacji na temat projektu
znajduje się na stronie http://brd.policja.pl

Jubileusze w szkołach prowadzonych przez powiat
Zespól Szkól Ekonomicznych im. St. Staszica świętowal
25 maja 2013 r. jubileusz 65 - lecia szkoły a Zespól Szkól
Budowlanych 8 czerwca 2013 r. obchodził swoje 50 -lecie
i uroczystość nadania imienia. W uroczystościach Zespołu
Szkól Ekonomicznych z ramienia powiatu uczestniczył starosta - Grzegorz Gabryelski oraz Zofia Plewa- wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, a w Zespole Szkól Budowlanych
wicestarosta - Remigiusz Lorenz oraz naczelnik Wydziału
Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji- Halina Pilipczuk.
Szkoły otrzymały szereg gratulacji i wyrazów uznania za osią
gnięcia w wychowaniu wielu pokoleń. Uczestnicy obejrzeli
piękne programy artystyczne. Widać było wielkie zaangażo
wanie grona pedagogicznego, uczniów oraz wszystkich pracowników obsługi i administracji w przygotowanie tych uroczystości. Inscenizacja zamachu na kata Warszawy Franza Kutscherę była jedną z odslon zjazdu w Zespole Szkół
Budowlanych. Patronem szkoły został August Emil Fieldorf
"Nil", który wydal rozkaz zgładzenia dowódcy SS i policji na
dystrykt warszawski F. Kutschery. Relację ze zjazdu w ZSE
można zobaczyć na www.miedzyrzecz.biz.pl a zdjęcia z ZSB
na stronie www.gazetalubuska.pl

Stypendia dla uzdolnionych uczniów
Po raz szósty Samorząd Województwa Lubuskiego w
ramach Poddzialania 9:1.3 Programu Operacyjnego Kapital Ludzki 2007-2013 przyznawać będzie stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów szkól gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych w województwie lubuskim, szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Wsparciem objęte zostaną osoby,
które ze względu na sytuację materialną lub rodzinną nie
mają możliwości rozwijania swoich talentów. Regulamin
projektu, uwzględniający szczegółowe kryteria przyzna-

wania stypendiów o rał wniosek wraz z niezb,ędnymi za.
łącznikami dostępne są w Biuletynie Informacji Publiczn~
Urzędu Marszałkowski ego Województwa Lubuskiegowza.
kładce "Stypendia" pod linkiem "Stypendia motywacyjne
dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim•.
Młode Talenty"
28 maja 2013 r. w Szkole Podstawowej w Bukowcu Odbyła się XXIX edycja rozdania stypendiów przez Lubuskie
Stowarzyszenie Pornocy Szkole - Kolo
·
MJo.

XXIX Edycja "Wspieramy

tor szkoły, Dorota Guzenda-Milota. Szkoła w Bukowcu
jest najmniejszą szkolą prowadzoną przez gminę Międ!y
rzecz. Cały czas walczy o przetrwanie. Do szkoły uczęsz.
cza 87 uczniów. Wieś jest bardzo zintegrowana. Założone
zostało Stowarzyszenie Wsi Bukowiec, które zrealizowało kilka projektów ze środków Programu " Równać Szan.
se" "Niech wszyscy nas usłyszą" - Regionalny Konkurs
Grantewy 2010, Forum Lokalne- porozmawiajmy o mło
dzieży- Fora Lokalne 2012, Wiara w marzenia, drogą na
szczyt- Regionalny Konkurs Grantewy 2012. Młodzież z
Bukowca przedstawiła program artystyczny, w którym pokazała swoje lokalne talenty. Lidia Woźniak- przewodnicząca Kola "Wspieramy Młode Talenty" w MiędzyrzeCłiJ"
była pełna podziwu , że w tak małym środowisku dziejesię
tyle ciekawych rzeczy. Stanisław Jaroszewicz z LubuskJe.
go Stowarzyszenia Pornocy Szkole, w swoim wystąpieniu
powiedział, że ideą stowarzyszenia od początku było, żfilt
pomagać dzieciom i młodzieży z małych wiejskich środo
wisk i wyraził swoje zadowolenie z tego co zobaczył. Obecny na edycji, przewodniczący Rady Miejskiej- Maciej Rt
bacz podkreślił, że szkoła nie musi obawiać się o swój byt
Radni widzą sukcesy uczniów szkoły i jej zaangażowanie
w społeczności lokalnej i doceniają to. Stypendia uczniom
szkól ponadgimnazjalnych w imieniu starosty mi
kiego wręczył sekretarz powiatu - Bogusław M

Wizyta

gości

z Francji

28 maja 2013 r. grupa młodzieży z Francji wraz z
nami, którzy przyjechali do Ośrodka
go w Międzyrzeczu z rewizytą (nasi uczniowie
w maju ubieglego roku) gościła w starostwie oovviat<JWII
Gości przyjął starosta - Grzegorz Gabryelski. Rm•ma1•
no o sposobach rozwiązywania problemów osób n
sprawnych w Polsce i we Francji. Goście opowiadali
ośrodku i podzielili się wrażeniami z pobytu u nas.
tym dniu zajmowała się Wacława Kuczyńska nm<>rHtrlwa~•
nauczycielka języka francuskiego, która wspiera
tej współpracy.
Halina Pi
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"Hę} kolego cqt@ ksi4żk.ę od mttlego"
Anna Laskowska
Drugie spotkanie w ramach mikrorantu "Podaj dalej " ?d~ył~ s.ię w. czy~elni Oddziału dl.a Dz1.ec1 B1bl1?tek1 Publiczn ej Miasta 1 Gmmy w Mlędzyr~ezu. Jego tematem były " Innowacyjne
~ormy pracy z dziećmi. Wymiana doświa dcze ń". Cytat Anny Laskowskiej
zWąb rzeźna świ etnie oddaje charakter naszego spotkania. Jego cel~n; ~~lo poz~a
nie standardów pracy z dz1ecm1 1młodZie
żą oraz interaktywnych form pracy z mło
dymi użytkown ikam i z zastosowaniem aktywnych metod edukacyjnych. Uczennice
z Gimnazjum Nr 2 im. A. Mickiewicza
w Międzyrzeczu: Klaudia Bućkowska,
Zuzanna Białas i Karolina Wojtkowiak
pod kierunkiem pani Małgorzaty Bukowskiej zaprezentowały spektakl teatralny na motywach książki Grzegorza Kasdepke " Szalony poranek Kuby
; Buby". Po występie uczestniczki spotkania zostały wciągnięte przez aktorki do
zabaw integracyjnych. Można było sprawdzić swój talent literacki i aktorski. Pozostała część spotkania miała charakter panelu dyskusyjnego, podczas którego bibliotekarki i zaproszeni goście opowiadali jak w atrakcyjny sposób przygotować dzieci i młodzież do uczestniczenia w kulturze literackiej oraz jak realizować własne pomysły poprzez stosowanie różnych metod pracy z dzieckiem.
Wswojej prezentacji multimedialnej koleżanki z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Trzcielu przedstawiły najciekawsze
i bardzo różn orodne (nie tylko cykliczne)
formy pracy z dziećmi oraz skąd pozy-

skują dodatkowe środki na takie zadania.
Z kolei pani Lidia Kopka opowiedziała o ciekawych inicjatywach pszczewskiej biblioteki
(czytanie bajek z udziałem ciekawych ludzi z Pszczewa i okolic, zajęcia muzyczne
z fletem, "Filofuny - żyłki do zaplatania",
prowadzenie kroniki, pisanie tekstów, redagowanie gazetki ,,Wieści Gminne") i jej
filii w Silnej (prowadzenie świetlicy wiejskiej). O wielu swoich przedsięwzięciach
opowiadały bibliotekarki gminy w Sledzewie. W takich małych wsiach jak Sokola
Dąbrowa , Templewo czy Goruńsko , gdzie
jest bardzo mała liczba dzieci, trzeba tak
dobierać formy, aby uwzględnić dużą róż
nicę wieku poszczególnych uczestników
(od przedszkola do gimnazjum). Najczęst
szą formą są konkursy recytatorskie, zajęcia plastyczne z węglem , małe formy
teatralne, poszerzanie wiedzy z wykorzystaniem multimediów. Natomiast Biblioteka Gminna w Biedzewie od kilku lat organizuje z okazji Dnia dziecka - sesje
dziecięce. Każda wieś typuje swojego
dziecięcego przedstawiciela. Organizatorem jest Przewodniczący Rady i kie rownik biblioteki pani Olga Dziobko.
O specyfice i ciekawych formach pracy z
dziećmi i młodzieżą w Specjalnym Ośrod
ku Szkolno- Wychowaczym opowiedziała pani Anna Pielesiak. Przede wszystkim
mają one charakter warsztatowy. Z kolei
zupełnie inny typ zajęć organizuje się dla
wychowanków Domu Pornocy Społecznej
i Warsztatu Terapii Zajęciowej. Pracę instruktorów oraz osiągnięcia wychowanków
tych placówek przybliżyła wszystkim pani

"DtiCHJj DOBR.f_ N/f. Tt(LK.O NA WAK.CJE"

Nocne spotkanie młodzieży
"Wakacje z duchami"- książka Adama Bahdaja i siedmioodcinkowy serial w reżyserii
Stan isława J ędryki stały się motywem przewodnim spotkania czternastoosobowej grupy
Dyskusyjnego Klubu Książki , głównie uczniów Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu. Zwarci i gotowi stawili się oni w szkole w piątek 7 czerwca o godzinie 19.00. Wspólną zabawę
zaczęliśmy

od części integracyjnej polegającej na znalezieniu i wykonaniu zabawnych
ukrytych w książkach: m.in. na nawleczeniu igły, przyszyciu oderwanego guzika, zapleceniu warkoczy czy też nadmuchaniu kilku balonów. Następnie obejrzeliśmy
fragmenty pierwszego odcinka serialu pt. "Na zamku straszy". Po czym grupa podziel iła
się na 3 zespoły: STRASZNE ŚLIWKI IV (Laura Góral, Wi~toria Rakowska, Aleksandra Reszczyńska, Zuzanna Szemborska i Dominika Sliwińska) , DUCH VAIDERA
(Eiiza Batura, Anna Dębows~~' Patryk Podyma, Sandra Wajs i Aleksandra Wojciechowska) oraz WAMPIRY l SWIRY (Julia Fi lipek, Klaudia Jackowska, Aleksandra Kotala i Alicja Ochla). Każdy otrzymał kopertę z zadaniami do wykonania, a wśród
nich: znaczenie cytatów i znalezienie ich autorów, malowanka "duchowa", wyjaśnienie
polece ń

Dorota Władyka . Po przerwie kawowej bibliotekarki Oddziału dla Dzieci w Między
rzeczu panie Małgorzata Bukowska i Halina Wojciechowska przedstawiły organizowane wspólnie przez międzyrzecką bibliotekę i Młodzieżowy Dyskusyjny Klub
Książki , cieszące się dużym uznaniem
w środowisku lokalnym imprezy czytelnicze
np. cykl zajęć dla przedszkoli "Spotkanie
z bajką", dla dzieci nie uczęszczających do
przedszkoli "Z bajką spotkanie na drugie
śniadanie" (raz w miesiącu) , Piknik literacki,
Grę miejską dla szkół podstawowych z gminy Międzyrzecz, Pocztówkę urodzinową dla
misia, Wieczór andrzejkowy. Zwrócono również uwagę na ciekawe propozycje przygotowane przez pracownice filii bibliotecznych
w Bobowicku, Bukowcu (Ferie z origami i
Beatą Pawlikowską , Spotkanie z wilkiem ,
Dawnych alei czar) i Kalawie (Jak karnawał to karnawał, Poszukiwacze skarbów
w MRU, W baśniowej krainie Andersena).
Następnie wszyscy mogli zapoznać się z
dokumentacją zawierającą scenariusze
imprez przygotowywane przez Oddział dla
Dzieci. Podczas rozmów na temat trudności ich pisania dużą pomoc merytoryczną

otrzymałyśmy

od pani Anny Pielesiak. Na
video z
premiery spektaklu teatralnego pt. "Kaszalot" (na motywach sztuki Marty Guśniow
skiej) z udziałem aktorów z Teatru "Trzy ...
kropki" oraz osób niepeł nosprawnych . To
przedstawienie Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Międzyrzeczu zrealizowała wspólnie z Domem Pornocy Społecznej
i Warsztatem Terapii Zajęciowej, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowaczym
oraz Polskim Związkiem Niewidomych Oddział w Międzyrzeczu w ramach konkursu
grantowego Aktywna Biblioteka pt. "Let's
do it together! Zróbmy to razem !. .. ". Oferta
bibliotek skierowana do dzieci i młodzieży
jest tak różnorodna , że uczestniczki mogły
wybrać dla siebie wiele innych metod aktywizujących w pracy z młodym czytelnikiem.
Temat naszego spotkania okazał się bardzo interesujący i budzący wiele emocji.
Długo jeszcze trwały rozmowy kuluarowe i
w związku z tymostatni punkt zajęć : zakła
danie konta i obsługa Skyp'a został przeniesiony na kolejne spotkania.
zakończenie obejrzałyśmy relację

Moderator Krystyna

Pawłowska

wyrazu DUCH oraz podanie jak największej ilości źródeł, sprawdzian wiedzy z książki
i filmu "Wakacje z duchami". Dużo zaangażowania wymagało zadanie polegające na
inscenizacji wybranej legendy o regionalnym duchu. Emocje sięgnęły zenitu tuż przed
premierą zaplanowaną na północ. Okazało się , że na teren gimnazjum wtargnął duch.
BIAŁA DAMA wywołała spore zamieszanie i wzbudziła trwogę wśród młodzieży. Nikt nie
potrafił rozpoznać świetnie przebranej i ucharakteryzowanej pani Bożenki Przywożnej .
Rywa li zację między zespołami zakończyły konkuren cje sportowe z przebojowym "slalomem z duchem pod pachę". Zwycięzcy nie wyłoniono . Nogi równo plątały się wszystkim. Opaska na oczach nie pozwalała dostrzec przes~kód .
W nocnym turnieju równorzędne pierwsze miejsce zajęły zespoły : STRASZNE SUWKI IV i DUCH VAIDERA. Rozstaliśmy się zmęczeni , ale pełni wrażeń w słoneczną sobotę 8 czerwca o godzinie 7.00. Drugie miejsce zajęła najmłodsza i najmniej liczebna
drużyna WAMPIRÓW l ŚWIRÓW.
Małgorzata Bukowska
Halina Wojciechowska

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY

JĘZYKA

JOANNA

NIEMIECKIEGO

HŁADKA-EEFTINK

ul. Świerczewskiego 9/3 Międzyrzecz
(nad księgarnią Bestseller)
Tel. (95) 7420040 kom. 602 685 486
Czynne pon. - piąt ek 10.00 - 16.30
Tłumaczenia przysięgłe wszystkich dokumentów:
karty pojazdów sprowadzonych, techniczne, prawnicze,
wszelkie zaświadczenia i inne.
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Pomagajmy Julii

koncert charytatywny Zespołu' iiB
Od lat "Trans" jest znany międzyrze
czanom, i nie tylko. Dlatego charytatywny
występ dla malej, chorej na nowotwór Julii
zaplanowano w dwóch terminach. Za każ
dym razem hala widowiskowo - sportowa
była zapełniona widzami. Cel był szczytny, na krzesełkach dla sponsorów zasiedli ofiarodawcy, którzy zadeklarowali kwoty, by wspomóc finanse niebogatej rodziny
w środki potrzebne na zakup niezbędnych
medykamentów. Można było na miejscu
wrzucić datek do puszki albo po prostu
kupić bilet wstępu na koncert najlepszego
naszego zespołu tańca.
Parniętamy z lokalnych imprez miejskich
występy "Transu", kiedy jeszcze funkcjonowal w strukturach Międzyrzeckiego Ośrodka
Kultury. Jak się przekonaliśmy tego dnia, poziom artystyczny Zespołu od tego czasu nie
jest niższy. Charakterystyczny dla pani Anny
Bubnowskiej rozmach, wyobraźnia artystyczna i wysoki poziom umiejętności technicznych członków Zespołu, ceniony na wielu
festiwalach w Polsce, w których biorą udział,
czyni tą formację rozpoznawalną w sposób
zdecydowany. Pani Bubnowska z pewnością
dopracowała się swojego stylu tańca, choreografii. Jest w nim magia, emanująca umiło
waniem, pasją uprawiania tej dziedziny sztuki. Pani Anna lubi wymyślać ciekawe fabuły
-scenariusze układów tanecznych, to opowiadania o jej wyobraźni , treści przekazywane nam ruchem, kostiumami, starannie realizowane przez jej adeptki, które są dumne, że
tańczą właśnie w "Transie".
"Trans" rozrósł się na swoją filię w Skwierzynie, chociaż mają tam bardzo dobrą "Nowinkę". Pani Bubnowska dochowała się
dwóch dobrych instrul<torek: Anny Osipiuk
i Katarzyny Piechowiak. Z układami solowym wystąpiły młodsze tancerki: Zuzia Jegier, Jagoda Stawska, Zosia Derwich, Alicja Krzywoszyja, Martyna Ciesiółka , Anna
Nosalik i Natalia Fornalik. Było kilka duetów: duet: Julia Baczyk i Karolina Nowak,
duet: Dagmara Śron i Oliwia Wesołowska,
duet: Ania Boguta i Marysia Krajcer, duet:
"Motylki" Julia Ortyńska i Karolina Bańko ,
duet: Kamila Szmulkis i Wiktoria Kowalczuk. Nie zabrakło uroczych kilkulatków,

w króliczkowych uszkach, w biedronkowych z kropkami kostiumach, zawsze bardzo podobających się publiczności maleń
kich tancerzach, pewnie, jak na swój wiek,
czujących się na scenie. Wkońcowym ukła
dzie, gdzie wystąpi li wszyscy tancerze, widać było przekrój wieku, i umiejętności, jakie nabywają dzieci w "Transie". Miękkie
ruchy najstarszych członków i żywioł, naturalna witalność najmłodszych , widać , że
tam kładzie się nacisk na ekspresję ruchową , pierwotny słuch muzyczny, i ciekawą fa-

akwenowe pomysły pani Anny, jak zauważy
łam, fascynuje ją woda, jej miękkość, opły
wowość jako taka, inspiracje z niej wynikają
ce. To pretekst, żeby uszyć kostiumy z rybimi
łuskami, poczuć się jak syreny w głębinach ,
morskie panny wwelonach (układ: "Ławica") .

wami i przestrzeń bezruchu właściwa ich
nom psychicznym. Tego też podjęła się
Bubnowska. Stylistyka lat 70., znane
ska sceny muzycznej, przeboje
sposób zachowywania się gwiazd
dzie, pamiętamy tamte lata, były

Słoneczno -łąkowe

muzyczną

bułę układu tańca .

Starsza grupa pretenduje do wyrażenia
ruchem skomplikowanych stanów emocji,
przeżyć samotności , alienacji, wyobcowania (układ: " Być po drugiej stronie płotu ") .
Cieszenie się muzyką od najmłodszych lat,

kwietne kostiumy i letz nastania tej pory roku (układ:
"Łąka"). Szczur to fascynujące zwierzę, poprzez swą niewątpliwą inteligencję, zdolność
do przystosowania si ę, przebiegłość. "Oddech szczura", świat widziany oczami tego
ssaka, wiele jego cech mają ludzie. Poszczególne kwiaty są piękne poprzez swoje barwy,
konotacje w literaturze. Można z tego zrobić
układ taneczny. Wystarczy parę gadżetów i
wyobraźnia pani Bubnowskiej (układ: "Makowe panienki"). Kultura starożytnego Egiptu
jest tajemnicza i fascynująca, mumie i zabytki znajdowane w piramidach, religia i sztuka
(układ: "Tajemnica Egiptu"). Niektóre owady
szczególnie lubimy, kojarzą nam się z piosenkami, radosną linią melodyczną. Wystarczy tylko dokleić tancerzom małe powiewające skrzydełka (układ: "Biedronki"). Kosmiczne dziewczyny ze Skwierzyny, czyli
"Cosmic girls", futurystyczne kostiumy, takiż makijaż i odpowiednia do tego muzyka.
Trudno jest pokazać, wyrazić ruchem świat
ludzi chorych psychicznie, ich cierpienie, autyzm. Potrzebne jest milczenie między słonia

ich sposób pokazywania tej radości -odczuwanej także przez klawisze fortepianu przedstawiły młodsze dzieci w "Tańczących
nutkach". Skwierzynianie pokazali nam dynamiczne układy współczesne , mocne rytmy, podziwialiśmy kondycję młodych tancerzy. Było też dużo poezji - w pięknych kostiumach, muzycznej oprawie, sięganiu do
klasyki arii baletowych. Plastyka, muzyka i
ruch- wszystko wyrażone czytelnie, filozofia doboru odpowiednich środków wyrazu
dla wyrażenia założonych wcześniej treści
(układ: "Tęcza").

Robotnicze motywy, na poły socrealistyczne (może to uprzedzenie) w układzie
"Kopalnia". Oskary i młoty, ostre, zdecydowane dokończone ruchy, ciekawy pomysł. l

Spotkanie w ramach
mikrograntu "Podai dalej"
13 czerwca w czytelni Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy w Międzyrzeczu odbyło się pierwsze z czterech spotkań, zaplanowanych w ramach mikrograntu
"Podaj Dalej" prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Na podstawie umowy dotacji
Nr 072/PRB-M/2013 przyznano naszej placówce dotację w wysokości 1000,- zł (słownie: jeden tysiąc zło
tych). Wsumie zaplanowano cztery takie spotkania.
Moderatorem pierwszego z nich była kierownik starszy kustosz biblioteki Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury, pani Krystyna Pawłowska. Uczestniczyły w nim bibliotekarki gminy Międzyrzecz , Bledzewa, Pszczewa, Trzciela, instruktorki Domu Pornocy Społecznej
i Warsztatu Terapii Zajęciowej, nauczyciel Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, bibliotekarze bibliotek szkolnych z Gimnazjum nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr
2, przewodnicząca Polskiego Związku Niewidomych Oddział w Międzyrzeczu , Komenda Hufca Szczep " Płomie
nie" oraz redaktor naczelna "Kuriera Międzyrzecki ego" i
pani Marzena Wieczorek pracownik gazety (ok. 30 osób).
Tematem spotkania był "Wizerunek i promocja biblioteki w środowisku lokalnym. Podzielono je na dwie części.

radość

Pierwsza zawierała elementy poznawcze oraz harmonogram dalszych wspólnych działań . Biblioteka wiodąca
(Mi ędzyrzecz) oraz partnerskie (Biedzew, Pszczew, Trzciel)
opowiedziały o specyfice swoich placówek, działalności
podstawowej oraz podzieliły się najciekawszymi pomysła
mi, które zdobyły uznanie w środowisku lokalnym. O swoich sukcesach opowiedzieli bibliotekarzom również zaproszeni goście. Po przerwie kawowej bibliotekarki podzieliły
się pierwszymi uwagami na temat uczestnictwa w Programie Rozwoju Bibliotek czy powoływania Lokalnych Koalicji. Z ciekawością wysłuchały uwag osób spoza środowi
ska bibliotekarskiego na temat zmiany wizerunku bibliotek
w środowisku lokalnym. Drugą część zdominowała promocja działalności instytucji kultury, public relations i media
relations. Dla ułatwienia uczestniczki otrzymały materiały
pomocnicze z możliwością robienia notatek. Bibliotekarki
opowiadały o swoich doświadczeniach i relacjach z mediami różnego szczebla. Naszym wypowiedziom z uwagą
przysłuchiwała się pani Anna Kuźmińska- Świder, redaktor naczelna "Kuriera Międzyrzeckiego". Wraz ze swoją
pracownicą przygotowała krótki wykład na temat specyfiki działań prasy lokalnej, prawa autorskiego i prawa prasowego. Potem omówiła najważniejsze zagadnienia dotyczące warsztatu dziennikarskiego. Podpowiedziała również
jak wypowiadać się na użytek mediów. Podsumowaniem
tej części były ćwiczenia warsztatowe, które miały nas za-

i kulturową . Chińskie
"San -szi", małe kimona i
muzyczny stylizowany na muzykę
dalekiego wschodu, elementy sztuk
na koniec układ: "Uterus", znowu
tańcu , wiele filozofii.
Żaden opis nie zastąpi oglądania
jako całokształtu zamysłu twórcy,
cji ruchu, choreografii i scenografi
Zespołu , osobowość głównego i
ra, jego myśli , sposób patrzenia na
ruch jako całość sztuki przekazu na
Mamy bardzo dobry Zespół, ci
tego, podziwiajmy ten nasz
Organizatorzy dziękują h •• r mi<>łr7nlili
miasta T. Dubickiemu, Radzie Miasta,
SiW- panu Dariuszowi Stafyniakowi,
sławie Murawskiej - Klub Wojskowy.
nografię opracowała Ala Banak.
rzy: "lnstalko" - Roman
Gospodarczy Bank Spółdziel czy,
- Leszek Kaczmarczyk, Restauracja
bas", "Grab"- Sławomir Bubnowski.
Iwona
Fot. A. Anu
układzie

inspirować do samodzielnej pracy dziennikarskiej przy
saniu artykułów, felietonów czy tworzeniu np.
lokalnych (Pszczew) lub stron internetowych. Pozna'A'all•
śmy m.in. tajniki pisania reportażu i techniki prze~)rOY~ładZ•
nia wywiadów. Wostatniej części skupiłyśmy si ę z
tym jak wizerunek bibliotekarza może mieć wpływ
runek biblioteki. Celem naszego spotkania była inte,grat•
lokalnego środowiska , nie tylko bibliotekars
trując zaprzyjaźnione biblioteki, inne placówki ku
oświatowe czy stowarzyszenia, można w codziennej
wykorzystać realizowane przez nich pomysły.
Krystyna Pav~ło\'ltSJII•
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- całodzienne wyżywienie
- nocleg dla osób dojetd.tających,
- dostęp do specjalistycznego sprątu:
sterownik! PLC z panelem
operatorskim, specjalistyczny sp~
do zajęć praktycznych, zestaw

• ••

materiałów zużywalnych,

- materiały szkoleniowe,
- indywidualne stanowisko
komputerowe
w czasie warsztatów
informatycznych,
- CERTYFIKAT ukończenia szkolenia,
potwierdzający nabycie kompetencji
w zakresie obsługi sterowników PLC
w procesie pozyskiwania energii.

•
~
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Muzeum w Międzyrzeczu

p zwyczailiśmy się już do ważnego wydarzenia narzy sesji historycznych. Od 11 lat organizo~anych
0
uk~::~u~ przez Stowarzyszenie ~egionalistó_w "Srodkowe Nadodrze", któreg~ prezesem Je~t Marc~li Turecze~,
w tkań pasjonatów w1edzy poruszaJ~cych s1ę w obr~b1e
~adnień związanyc~ z_ kul~u~ą regionalną. Poklos1e~
: garocznego zdarzema Jest JUZ dostępna w nas~ych b1~
b~tekach, zredagowan~ p~zez _Bogusława Myk1etowa 1
Marcelego rureczka, :,Z1em~a ~ Jędzyrzecka w pr~es~lości _tom XI", publikaCJa zawJeraj~ca teksty ref~ratow 1reZJ·e .lnicjatywę Stowarzyszema mocno wsp1era Starocen
siWO Powiatowe w M.1ę dzyrz~czu.
.
..
Opublikowano 1Oartykulow_ dotykaJących bard~o roznych dziedzin mieszczących s1ę ~ s~er~ko rozum1~~ym
pojęciu krajo~razu kul~urow~go Z1~m1 MJędz~rzeckleJ.
znalazła s1ę tam między mnym1 bardzo Ciekawa, dla
mnie szczególn!e interesująca , publi~acja n~s~ej międzyrzeckiej pan_1 arc~~ol_og _ Ag~1es~k1 lndy?kleJ. Jedna
zniewielu przeastawJcJeli teJ dz1edzmy nauki na naszym
terenie, bardzo ceniona w swoim środowisku naukowym,
chętnie zapraszana jest ~działu w badaniach st~nowisk
archeologicznych . Publikuj~ artykuły ~ ~ydawmctwa?h
specjalistycznych , ?ardz_o c1eszymy ~1ę, ze postanowiła
podzielić się z nam1swoją sze_roką wJedzą:
.
Agnieszka lndycka: "F1gurka ormtomorf1czna
z Międzyrzecza w województw~e _Jubuskim. _Szp~l~
brązowa z cmen tarzys~a ludnosc1 kultury łuzyckleJ
Międzyrzec~u, stanow1s~o 53.
.
ArcheologJczn~ stanowisko ~r 1Ozlokali~owano nad
doliną Obry na polnoc~y zachod ~d zwartej zabudowy
miasta. Prace wykopaliskowe podjęto w 2004 r. na trasie planowa~ej inwestycji drogowej. W traci~ prac wyróżniono 92 ob1e~ty o charakter~e osa~owym: jamy _gospodarc~e, pa~en 1ska , kon~t_rukqe kam1~nne (dommemane
bruki) do~k~ posl~powe 1mne. Łącme 12 900 zn~lezi~k ,
~ tym glm1.aną f1gurkę ptaka. Dotyczą prz~krOJU d~1eJÓW; okreso~ schylk?wego paleo!Jt_u, mezolitu, neolitu,
schyłku neoiJ~u/epokJ brązu , brązu. 1okresu ~alsztacke go (kultura łu zycka_), okresu wplywo~ rzy~sk~ch (kult~r~
przew?rska_-11_1 w1ek), wczesnego s_redmow1ecza, poznego sred~JOWJecza. 1?kr~su now~zytnego. W tekśc ie
s~ szc~egolo~e omow1en1a ~nalez1s~. Przypuszcz_am WJem, ze pam lndycka o kazdym z mch mog łaby Jeszcze sp?ro do~owied_zieć.
Or~JtomorfJczna f1gurk~ znaleziona wś~ód innych artef_ak~ow. Fragmentarycme zachowana f1gurka z gliny,
ktoreJ ut~ącona/odłamana nóżka_ i ukruszony dziób nie
pozwala)~ na pełną rekonstrukCJę formy. Ma wymiary:
~yso_kosc- 2 cm, dlu_g~ść- 6,8 cm_szero~ośc .- _3 ,_7 cm.
alezy przypuszczac, ze przestawJa/a najczęscJej spo-

?o

tykane w epoce brązu i żelaza wyobrażenie ptaka, być
może wodnego. Jest starannie wykonana z masy ceramic~nej bardzo ?obrej jakości , wygładzona, z lekkim poly~~1em, ~ar~y Ja_snobrunatnej. Figurkę uformowano na
nozc_e kolisteJ naJprawd~podobniej zakończonej wyodrę_b~Joną p~dsta~ą - stopką. Ornamentowana szerokim1 ~/o~ka~1 , grzbiet po_dkreślony jest krótkimi skośnymi
nacJęc1am1. -~atowana Jest na schyłek epoki brązu/ pocz~tek epoki ~elaza . Wkulturze łużyckiej wizerunek ptaka
to Jeden z_naj?zęstszych m?tywów w plastyce figuralnej.
Interpretuje s1ę go zwykle jako zabawki dziecięce , jed.
na k.ze ana ,.1zy an_tropolog1czne
wykazały, że powiązane
~e ~trefą s~mboli~zn? - kultową stanowiły też wypasazeme grob_ow kobiet 1mężczyzn. Mogły też być elementem zdobmczym na~zyń_ glinianych: sl~żyć j_~ko uchwyty.
Jednoznaczne okresleme znaczenia f1gurk1 Jest niemażliwe ze _względy na jej fragmentaryczność.
Szpila brązowa została znaleziona na pólnocny
wschod od zabudowy miasta - w 1968 r. w trakcie badań powierzchniowych prowadzonych przez Stanislawa K~r~atowskiego z Instytutu Archeologii i Etnologii
Polsklej Akademii Nauk w Poznaniu. Ze zniszczonego
grobu popielcowego pozyskano brązową szpilę ucha~~- Szpila wraz z otworem i ornamentem (żeberkowan1em) została odlana w całości. Takie szpile, zwane też
śl~sko_ ~wielkopol skimi , pojawiają się w kulturze przedluzyckleJ (pol. 11 okresu epoki brązu) oraz we wczesnych
fazach kultury łużyckiej. Szpile należą do najliczniejszej
kategorii przedmiotów stanowiących ozdoby bądź części
stroju. Służyły do spinania szat, a także podnosiły walcry estetyczne stroju.
Z referatów dowiedzieliśmy się też o zbąszyńskich
kuźniach (hameriach, rudach), warsztatach metalurgicznych, w których pracowali dymarze, kowale, węglarze.
Złoża rud darniowych, skąd czerpano surowiec, wykorzystywane były już w starożytności. Po zabytkach pozostały nazwy wsi (Kuźnik , Smolno, Hamrzycko, Miedzichowo, Kuźnica Zbąska). Następni prelegenci mówili o
klas_~torze cysterskim w Gościkowie-Paradyżu , jego histom od powstania około 1230 r. do kasacji w początkach XIX w. (1834 r.), ideologii zakonu cysterskiego, w
chwili obecnej znajduje się tam Zielonogórsko - Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne. Referowano
temat XVIII w. plakiet z lańcucha Bractwa Strzeleckiego, zabytków poświęconych kolejno panującym w XVIII
w. królom kurkowym -zwycięzcom zawodów strzeleckich, odbywających się podczas największego dorocznego święta strzelców, zwanego królewskim strzelanie~. Było o pocztowych stemplach nadawczych, histor11 poczty na Ziemi Międzyrzeckiej, w XIX. i XX w. i

Teatr ACo Mi Tam
premiera spektaklu "Upiór w kuchni"
t ~a deskach_sceny Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury kolejny spektakl amatorskiego
C~a ~u A Co.,. M1 T~m.- "Upiór w kuchni" według Janusza Majewskiego (pseud. Patrick G.

na~~~~rzeus~a~1~n1e utr~yn;ane w konwencji czarnego angielskiego humoru. Reżyse
s~wsk a Kuzmmska - Sw1der, scenografia: Ewa Siwek. Aktorzy: Danuta LutoPerdona! CJolanta Kuropatwa, Krystyna Całus, Aleksandra Markiewicz, Ryszard
1 zestaw Pawłowski.
Przedmieścia
· normalny, porządny pensjonat, prowadzony
przez
d.
. Lon dy~u. L?tus to pozorme
Robią t~ 1_ea~obiJ~e ~ngJ_elskJe ?a~y. Od~iedzany prze~ gości, którzy bardzo go chwalą .
cielki hotelu ndo ?~JercJ. .. UmieraJą w n~~ za_ często, -~e?y by~ t? przypa?e~. To właści
prosty _ . h _a r?zne sposoby p~zyczymaJą s1ę do zeJSCJa gosc1 z tego sw1ata. Cel jest
za sprawie s p~e~Ją~ze. Straszą ZJawą zmarłej kobiety, która ukazuje się w kuchni , gdzie
sić pragntJe CJalme serwo~an~g? w t~m cel~ ~ło~ego ~le?zia przychodzą w nocy ugasą aFlgielskie · Starsz~ p~me u_smJerc~Ją~ gosc1 n1e mają zadnych wyrzutów sumienia,
tu prawie
na sposob 1mpenalny, m1łe 1dobrze przy tym wychowane. Brytyjskie jest
(bo jakby ~szys~ko. Syste~ ścigania przestępców, którym się udaje, ale tylko do czasu
llOiicji, rz~~~~ZeJ. m~narch1a mogla tyle wie_ków trw_ać). Inteligentny i dociekliwy komisarz
waniem ni d YSJerzant na posterunku konczący sledztwo happy endem, czyli aresztonie? Skąd ebr~brego zb:odnJar~a. _Wszystko działa jak w maszynce, tylko skąd te zbrodZWiązana z k wyrzutow su~1en1a u porządnych obywateli? Ich mentalność ściśle jest
przedsiębi~lang 1~s~ską tradycJą i obyczajowością. Oszczędnością- czytaj- skąpstwem ,
chowaniem ~~~scJą- .b~zwzględnym wyzyskiem niestroniącym od zbrodni, dobrym wylpokryzJą 1fałszem/obojętnością wobec osoby innego człowieka itd. i itd...
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kurierskiej (od 1458 r.), za panowania Zygmunta Augusta, który po okresie rodzimych wici ,
posłańców dworskich, podwodów wprowadził na wzór
włoski regularną pocztę. Placówki pocztowe pojawiły się
za Wettinów, także zajazdy i urzędy pocztowe. Pieczę 
cie pocztowe propagował Stanisław August Poniatowski.
Po przerwie glos zabrał Robert Michalak. Jak powiedział pan Tureczek, referent wie wszystko, lub prawie wszystko o "Kolejach żelaznych Frontu Ufortyfi·
kowanego Łuku Odry· Warty w latach 1936- 1945".
Pana Michalaka słuchalam już kilkakrotnie i rzeczywiście
imponuje swoją wiedzą. Klarowny wykład , podzielony
na zagadnienia opatrzone nagłówkami , ich rozwinięcie .
Bardzo dużo szczegółów. Jeden z dłuższych tekstów zamieszczonych w publikacji, encyklopedia wiedzy na dany
temat. Skrypt dla studentów.
Pan Grzegorz Urbanek, który jest kustoszem w Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy, również kojarzy mi się z
ogromną wiedzą na wiele różnych regionalnych tematów.
Niejednokrotnie brał udział w międzyrzeckich sesjach historycznych i zawsze zasypywal nas wielką ilością zebranych informacji. Jego pamięć jest imponująca ... Stale kwerendujący w archiwach i materialach źródłowych,
swoim wkładem intelektualnym w poznanie kultury regionalnej zasila wydawniczy dorobek naukowy naszej dzisiejszej malej ojczyzny. Wygłosił referat "Spór o lokalizację i granice nowego poligonu dla niemieckiego III Korpusu Armijnego (początki Truppeniibungsplatz Wandern)".
W książce są jeszcze wspomnienia wojenne Franciszka Kujawskiego zebrane przez Andrzeja Chmielewskiego, tekst o początkach kolektywizacji wsi międzyrzeckiej
Daniela Koleluka oraz referat wygloszony przez Pawła
Gondka " Organizacje i ugrupowania antykomunistyczne po 11 wojnie światowej na terenie powiatu
międzyrzeckiego". Wspominana w opowieściach jeszcze dzisiaj na poły legendarna organizacja "Maria", jedna z większych w naszym rejonie, dość kontrowersyjna z
uwagi na sposób działania i metody. Polski Związek Wojskowy "Maria" grupowal byłych żołnierzy Armii Krajowej
z Obwodu Biała Podlaska. Mieli budować tutaj tzw. bazy
przetrwania do prognozowanego wybuchu III wojny świa
towej. Były także mniejsze grupy oporu przeciw władzy ludowej: Związek Ochotniczych Partyzantów Polskich "Orle
gniazdo niezdobyte", " Promień Wolności", "Polski Tajny
Ruch Wyzwoleńczy", "Warta". Wszystkie organizacje podziemne były równie surowo traktowane przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, za działalność w nich często
zapadały wysokie wyroki pozbawienia wolności, dla nowej władzy sam fakt wystąpienia przeciw niej był nie do
zaakceptowania.
Iwona Wróblak

Dobry scenariusz, staranna inscenizacja. Aktorzy, którzy są przecież amatorami, sumiennie wcielili ~ię w swoje role. Byli słyszalni ze sceny. Popracowali nad dykcją. Sugestywna dekoraqa sceny; koronkowe serwety, stare kanapy, zastawa stołowa stylizowana
na przełom wieków. Zgrabnie zrealizowana komedia. Klasyczny teatr, jakiego mało w naszym międzyrzeckim światku kultury. Dla widzów przyjemnie spędzony czas. Czekamy
na dalsze spektakle Teatru "A Co Mi Tam ".
Iwona Wróblak
Fot. A. Anuszewski
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Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
Dot~kać sztuką
Spotkania i koncerty członków i sympatyków Towarzystwa Pornocy Głuchoniewidomym to święta przyjaźni
i empatii. Celem spotkań jest wydobycie z cienia i ciszy
osób z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu . Zaproszenie nas do poznania tych osób, zawarcia przyjaź
ni i znajomości , zaprezentowanie ich twórczości. Przelamanie barier i przeszkód w komunikacji związanymi z ich
niepełnosprawnością.

W holu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego wytwory rąk Jurka Godynia, który mimo postępują
cej utraty wzroku modeluje w glinie swe piękne rzeźby. Są
pejzaże malowane na płótnie , dziergane serwetki, mimo
niedowidzenia, szczątków wzroku, można jeszcze z powodzeniem dać upust swoim twórczym pasjom. Prace Ewy
Grad, Elżbiety Grad -Trochimiuk, Marka Gembalskiego,
Danuty Brandenbura, Henryka Woźniaka , Karoliny Szulgi.
Dla nas, widzących, to intymny wgląd w świat wyobraźni
i psychiki ludzi niedowidzącyc h i niedosłyszących . Także
zupełnie zwyczajne poznanie drugiego człowieka , którego- oprócz niesprawności zmysłów- przecież nic od nas
nie różni. A osobowości mają bardzo ciekawe, doświad
czenia od nas różne.
Ewa Skrzek - Bączkowska pełnomocnik wojewódzki
TPG przekonała do siebie duże i wierne grono oddanych
jej i sprawie pomocy osobom głuchoniewidomym wolontariuszy. To przeważnie młodzi ludzie, wielu ze, jak ja to nazywam, " szkoły wolontariatu" Caritas Janusza Rutkowskiego z Gimnazjum nr 1, są też starsi nieco, wysoko kwalifikowani specjaliści od rehabilitacji, znajomi i współpracownicy
Ewy. Klarowność intencji, zdolności organizacyjne Ewy i jej
ogromna osobista pracowitość czynią tę ważną społecz ni e
działalność bardzo efektywną dla gluchoniewidomych, wiele dającą lokalnemu społeczeństwu - w sferze integracji i
przełamywania społecznych barier.
To, co wie Ewa, co czują jej wolontariusze, próbowano nam przekazać w tegorocznym koncercie- spektaklu.
Mówi się tam o wielkiej i naglącej potrzebie chwili przystanięcia i zastanowienia się nad kształtem i formułą naszego życia. Przy okazji spaceru niedzielnego do między
rzeckiego zamku. Zintegrowania się ze sobą , i miejscem,
gdzie się mieszka. Stworzy to nam odpowiedni niezbędny
dystans do świata , sprawi, że widzenie spraw codziennych
będzie nam dane we właściwych barwach i proporcjach ich
ważności. Dawne legendy są takim pretekstem, przy tym
ciekawe, inspirujące, sięgają czasów pogańskich. Można
wcielić się w szatę kapłanki , posiedzieć nad ogniskiem w
chrp.mie, jako boginka odpędzić złe czary, leczyć chorych
mocą uzdrawiania. To fajna zabawa być aktorem. Podziwialiśmy kreacje sceniczne Eli, Grażynki, Andrzeja, Tomka, Romka. Recytacje Elżbiety Prędkiewicz. Wokalne popisy Karoliny Szulgi, tego fenomenu śpiewania trudnych
muzycznie piosenek, interpretowanych za każdym razem
inaczej - nie wyuczonych bynajmniej na pamięć; jak sły
szy swoim szczątkowym słuchem muzykę przez duże "M"
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nasza Karolina? To jej twórcza tajemnica, o której jeszcze
ktoś na pewno napisze bardzo naukowy esej.
Wsłuchanie się w lokalną ojczyznę , w ziemię, z którą
jesteśmy, czy chcemy czy nie, niejako zrośnięci , poprzez
historię i teraźniejszość w nią się przem ieniającą , to wstęp
do poznania innych cennych a dostępnych nam jej- tej teraźniejszości -wymiarów. Proces ten generuje bezpieczne dla nas, stabilizujące zakorzenienie się w czasy współ
czesne. Może nie będzie się na nas patrzyło jakieś wrogie
bóstwo - czytaj; samotność, niepewność, alienacja, wrażenie nieprzydatności i braku celu w życiu . Nasze miasto
zbudzi się, kiedy my będziemy przebudzeni; społeczność
składa się z ludzi , to oni tworzą świat.
Wszystkie empatie, dobre działania są wielką mocą mogącą uszczęśliwić - poprawić los ważnego pojedynczego
człowieka. Warto pracować , by stworzyć to wielkie dzieło.
Ajaką daje moc! Spytajcie wolontariuszy, dlaczego poświę
cają pracy dla innych tak wiele swojego osobistego czasu ,

ter, Anna Górzna. Janusz Rut~owski i wiele innych os6b.
Spotkanie TPG było dwudniowe. Wsobotę od rana roz.
począł się kolejny dzień przedsięwzięcia - głuchonieWido
mi uczestnicy z woj. lubuskiego i wielkopolskiego wyje.
chali do Rokitna. W ogrodzie DPS 38 na dzieci i młodzież
czekało wiele atrakcji, które pod przewodnictwem Sylwe.
stra Suchowskiego przygotowali milośnicy airsoftu. Dzięki
współpracy z katechetą -Januszem Rutkowskim uczest.
nicy spotkania, a także zaprzyjaźniona grupa z Polsklego
Związku Niesłyszących mogla wziąć udział w mszy świę
tej, poprowadzonej przez ks. Mariusza Szatryka z Parafii
Świętego Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu. Wolontariusze przygotowali oprawę mszy, a przewodniczył im wtym
Andrzej Palka, instruktor harcerski z Domu Pornocy Spo.
lecznej w Rokitnie. Na dobre i na złe jest z nimi Ewa Hasek
- psycholog, która służy wsparciem wszystkim potrzebu.
jącym , zarówno głuchoniewidomym jak i wolontariuszom,
pomagając tworzyć silną grupę.

z jakiego powodu są uśmiechnięci. Szczęśliwi. Koszulki
wolontariuszy z alfabetem Lorm'a, znakami daktylografii.
Wspólne miganie piosenki, i Zuzia Marzol na bieżąco tłu
macząca miganiem treść spektaklu. Paweł Reszela- artysta kabaretowy zaproszony na występ- z dwoma mikrofonami (dla lepszego słyszenia przez głuchoniewidomych J.
Znaki stygmaty KONTAKTU międzyludzkiego , pomimo i
obok uszkodzeń zmysłów, niejako im wbrew ...
l te mistyczne doświadczenia z warsztatów bębniar
skich, pierwotne słuchanie dźwięków - dla nas amatorów nauka słyszenia swoich osobistych nut i kluczy muzycznych. Na bębnach podczas przedstawienia przygrywal Maciej Póltorak.
"Jaka to sztuka dotykać nieba?. .. " Piękny wiele dający
do myślenia motyw piosenki TPG, bardzo filozoficzny ...
Pytający o rodzaj sztuki - ekspresji, która lekko tylko dotyka zmysłów, one- jeśli już są uszkodzone, to trudno, musimy i obejdziemy się- może bez nich. Też bez nich- jesteśmy ludźmi. Nasze dłonie są złączone.
Koncert był ważny dla wielu osób, które nań przybyły wicestarosta Remigiusz Lorenz, dyr. PCPR Elżbieta
Ostaszewska, Zofia Plewa, Sylwia Guzicka prezes "Szansy", Barbara Kaźmierczak, dyrektorzy szkól - Alicja Wit-

Organizatorzy dziękują zaproszonym artystom, PaWIowi Reszeli , Krzysztofowi Kamyszkowi. Głównym sprzymierzeńcem przedsięwzięcia było Powiatowe CentrumPornocy Rodzinie (wsparcie w ramach środków z PFRON),
Gmina Międzyrzecz , także Gospodarczy Bank Spófdziel.
czy w Międzyrzeczu , Dyrekcja Domu Pornocy Spolacz.
nej dla Dzieci i Młodzieży- Rokitno 38- Magdalena Mle·
czak- gościna podczas sobotniej części imprezy. Dziękują
pracownikom: Ewie Wolyńskiej , Bartkowi Orłowi, Justynie
Pietrzak, Elżbiecie Szafrańskiej za wsparcie w tworzeniu
hymnu, montażu muzyczno-słownego , RejonowemuSztabowi Ratowniczemu- Marcie Marzol, Monice Jesionowskiej, Marcinowi Dziobkowi, którzy przez dwa dni czuwali
nad bezpiecze ństwem imprezy, Chłopakom z Grupy air·
softowej, m.in. - Sylwestrowi Suchowskiemu, Tadeuszowi Suchowskiemu, Rafałowi Bugajowi, Danielowi Andru·
kiewiczowi, Natalii Jaruta, która pomagała tuż przed kon·
certem , w najgorętszym czasie przygotowań, niewątpliwie
przyczyniając się do sukcesu imprezy.
Dziękują sponsorom: Jackowi Różyckiemu prowadzą·
cemu pieka rnio-cukiernię BACZYNA, Robertowi Czekale
- Ogrodnictwo, Firmie EWE - Gaz Ziemny, Firmie .Duet"
Jacka i Beaty Belz, Krystynie Kuik, Ewie Szarata z Biura
Kreśleń z Międzyrzecza , Maćkowi Czekalowskiemuzfirmy
MC studio ReklAmowe w Su Iechowie. Wreszcie patronom
medialnym: Gazecie Powiatowej, Radiu Zachód, PortaloWi
Społecznościowemu "Ziemia Międzyrzecka".

Iwona Wróblak
Fot. A. Anuszewskl

..

W dniu 24 maja do Szkoły PodstawoweJ nr 3 zagosc1ła Europa. Korytarze zam1en1ły
się w kolorowe stoiska państw europejskich i ubranych na kolorowo uczniów, którzy pelni emocji i zainteresowania odwiedzali kolejne kraje europejskie.
Przez parę godzin dzieci, nauczyciele i pracownicy szkoły oglądali stoiska, przy których rozłożone były charakterystyczne rzeczy związane z danym krajem, wykonane przez
uczniów flagi i symbole, geograficzne i historyczne dane oraz inne przeróżne ciekawostki dotyczące państwa i jego mi eszkańców. Przy stoiskach można było usłyszeć muzykę pochodzącą z danego kraju, zobaczyć ubranych w barwy narodowe " mieszkańców ",
a nawet skosztować typowych narodowych potraw. l tak było np. hiszpańskie ciasto z
jabłkami, niemieckie kartofel salat i kiełbaski, greckie oliwki, belgijskie wypieki, włoski
makaron: Należy zauważyć i podkreślić wielkie zaangażowanie dzieci w przygotowanie
prezentacji. Chociaż impreza tego typu odbywała się w naszej szkole po raz pierwszy,
pomysły uczniów na zaprezentowanie wylosowanego kraju przeszły nasze najśmielsze
oczekiwania. l choć nie było to łatwe, jury złożone z nauczycieli musiało wybrać najlepszą prezentację. Zwyciężyła klasa Va przedstawi ająca Czechy, w nagrodę zdobywając
dzień rotacyjny dla całej klasy.
Dzień Europejski w naszej szkole był świetną okazją dla uczniów, żeby chociaż w jeden dzień zupełnie inaczej mogli zdobywać wiedzę o Europie i jej mieszkańcach: oglądać ,

czytać, słuchać a nawet kosztować. Była to n.ajle~sza pokazow.a. l~kcj.a, któ~a zapa:,:
pamięci wszystkich. Impreza bardzo wszystkim
spotkamy się za rok w naszej Malej Europie.
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FINAŁ SZTAFETY POLONIST_YCZNE~

Trzeci etap sztafety polomstyczneJ
od występu artystycznego
ro zniów klasy VI i V. Konkurencje przygozpocząl się

~~wane zostały w~póln!e pr~ez polo~ist

kę, panią ~eat_ę W1erzb1cką 1nauczyciela
wychowama f1z~cznego, pana ~rzysz
tofa ldzikowsklego. Nad prawidłowym
przebiegiem sztafet~ czuw~la trzyosobowa komisja wskladz1e: pa m Danuta Tarkawska, pani Lidia Polak, pani Ewa
Jasiówka. Każdą klasę reprezentowała
trzyosobowa drużyna. W konkurencjach
sportowych zaś udział wzięło 5 wyznaczonych wcześniej osób.
trzecim etapie sztafety uczniów klas
III - VI obowiązywały zasady dotyczące
pisowni wyrazów z "ch" i "h" oraz przymiotnika. Klasy V i VI zmagały się również z pisownią cząstki "by" z różnymi
częściam i mowy oraz przysłówkiem.
Jedną z konkurencji były tzw. "pytania
eksperta", w rolę którego wcieliła się pedagog szkoły, pani Elżbieta Siekanko.
Konkurs zakończył występ artystyczny
uczniów (piosenka o sumo).
Wyniki trzeciego, ostatniego etapu
sztafety polonistycznej przedstawiają się

w

następująco :
1 miejsce klasa VI 219 punktów
11 miejsce klasa IV 198 punktów
III miejsce klasa 111195 punktów
IV miejsce klasa V 188 punktów
Beata Wierzbicka

WYCIECZKI UCZNIÓW KAlAWSKlEJ
PODSTAWÓWKI
Biwak uczniów IV i V klasy Szkoły Podstawowej w Kalawie rozpoczął się w poniedziałek, 27 maja w Mierzynie. Dzięki
pomocy rodziców, którzy zawieźli dzieci
na miejsce, już o godzinie 9.00 wszyscy
zajęli swoje domki, rozpakowali się i zapoznali z regulaminem ośrodka "Diana".
Pogoda tego dnia dopisywała , więc wszyscy udali się na plażę , a następnie na bo-
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isko, gdzie rozegrane zostały mecze piłki
nożnej i siatkówki. Po obiedzie wszyscy
udali się na krótki odpoczynek, po którym nabrali ochoty do dalszych atrakcji.
Zabawy w chowanego, "w policjantów
i złodziei" oraz w podchody wymęczyły
wszystkich uczestników biwaku. Po kolacji, czynnośc iach porządkowych , dzieci gościły się wzajemnie w swoich domkach , częstowały herbatą i slod kościami .
Następny dzień, pochmurny i deszczowy, nie popsuł nikomu dobrego nastroju.
Na terenie ośrodka można było skorzystać ze stołu bilardowego, stołu do gry w
ping - ponga, placu zabaw i miejscowego sklepiku. Kiedy tylko przestało padać ,
wszyscy poszli na długi spacer i zwiedzali
okolice. Na plaży zorganizowane zostały
konkursy i zabawy, nie obyło się także gry
w piłkę nożną i badmintona. Dodatkową
atrakcją tego dnia były kiełbaski z grilla,
pizza oraz dyskoteka.
Uczestnicy biwaku opuścili ośrodek w
środę , 29 maja o godz. 11 .30. Z pewnością będą go milo wspominali! Natomiast
uczniowie klasy VI wraz z wychowawcą
wyjechali na wycieczkę do Zielonej Góry.
Na miejscu skorzystali z atrakcji, jakie
oferuje Centrum Rekreacyjno Sportowe,
m.in.: basenu ze zjeżdżalniami , hydromasaży, balonu wodnego, ściany wspinaczkowej i innych wodnych atrakcji. Po
aktywnym wypoczynku na basenie udali
się do Centrum Handlowego Fokus, gdzie
w Cinema City obejrzeli film pt: "1 000 LAT
PO ZIEMI". Zmęczeni i zadowoleni wrócili
wieczorem do domu.
FESTYN RODZINNY W KAlAWIE
W sobotnie popoludnie boisko Szkoły
Podstawowej w Kalawie tętniło życiem. Już
po raz kolejny zorganizowano tutaj festyn
rodzinny z mnóstwem atrakcji dla dzieci i
ich rodziców. Nauka udzielania pierwszej
pomocy, pokaz walk sumo, zamek dmuchany, loteria fantowa, konkursy i dużo
dobrej zabawy - tak w skrócie można opisać wspólne rodzinne świętowanie podczas imprezy, która odbyła się 15 czerwca.

Festyn został przygotowany wspólnie
przez sołtysa wsi Kalawa, pana Mieczysława Klewańczuka, Radę Solecką oraz
pracowników Szkoły Podstawowej w Kalawie, a prowadzony był przez nauczyciela muzyki, pana Sławomira Filusa. Na
scenie zaprezentowali się również uczniowie z programem artystycznym, w którym
znalazły się m.in. piosenki, tańce i inscenizacje teatralne. Nie zabrakło też pysznej
grochówki oraz słodkich wypieków przygotowanych przez miejscowe gospodynie.
Pogoda tego dnia sprzyjała imprezie
plenerowej, z upływem czasu przybywało
coraz więcej osób. Do wieczora trwała zabawa taneczna prowadzona przez zespól
Marka Syrycy. Impreza była doskonalą
okazją do oderwania się od codziennych
zajęć na rzecz czynnego spędzania czasu z całą rodziną. Dziękujemy wszystkim
osobom, które swoim zaangażowaniem
i pomocą sprawiły, że festyn w Kalawie
przebiegał w milej i radosnej atmosferze.
Organizatorzy
CO MI W DUSZY GRA ...
Wśrodę, 22 maja, odbyła się w naszej
szkole prezentacja "Co mi w duszy gra ... ".
Chętni uczniowie zaprezentowali zebranym w auli kolegom i nauczycielom swoje
kolekcje, pasje, talenty i zainteresowania.
Wielu uczniów z młodszych klas po-

Deutsch Wagen Tour wGimnazjum nr 2
7.06. br. do Gimnazjum ńr 2 zajechał bus Deutsch
WagenTour. To jeden z pięciu kolorowych DeutschWagenów, które w latach 2012-2014 wyruszą w trasę. Lektorzy będą prezentować w kolejnych 3 latach
nowatorskie rozwiązania związane z nauką języka
niemieckiego i w niekonwencjonalny sposób przekazywać informacje o Niemczech, między innymi w
formie ciekawych gier, zabaw i konkursów.
Wdniu 3.02.2012r. w siedzibie Volkswagen Poznań Sp. z o.o., sponsora projektu Deutsch-Wagen
·Tour, odbyła się uroczysta inauguracja drugiego
cyklu projektu w obecności Ambasadora Republiki
Federalnej Niemiec ROdigera Freiherra von Fritscha
oraz prezesa Zarządu VW Poznań Michaela Klei Ba.
Honorowy patronat nad projektem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Goethe - Instytut w
Warszawie, promując wielojęzyczność, jednocześnie
Wpisując się w priorytety MEN dotyczące obowiązku
nauki języka obcego już od pierwszej klasy szkoły
podstawowej, a drugiego języka obcego od pierws~ej klasy gimnazjum - na zlecenie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych - od lutego 2012 r.
P~opon uje nau kę języka niemieckiego realizując dru91 etap akcji "Deutsch- Wag en- Tour". Wizyty lekto-

rów nie wiążą się z żadnymi kosztami.
Pani Justyna Wich/acz jest profesjonalnie przygotowaną lektorką. W Gimnazjum nr 2 dla uczniów
klas li przeprowadziła zajęcia z elementami animacji
językowych , to lekcja pokazowa prowadzona w sposób lekki, zabawny i niekonwencjonalny, zachęcają
ca do dalszej nauki języka niemieckiego.
Potrafiła rozruszać nawet najbardziej opornych.
Rzucona piłeczka domagała się złapania , proste
pytania w języku niemieckim odpowiedzi. .. Chodziło
o komunikację , o chęć nawiązania kontaktu, a to już
pierwszy krok do dalszych
działań w sferze nawiązy
wania dialogu.
Wielojęzyczna Europa to
nasze bogactwo, ale i zobowiązanie - solidarność
i wzajemne zrozumienie
opierają się na znajomości języków . Podróżujemy
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kazało swoje zbiory, były to m.in.: motyle z kolekcji Mariki Pielach, kolorowe
karteczki Martyny Stankiewicz, Nikoli
Lehmann i Natalii Wenerskiej, plakaty
Jagody Ojrzanowskiej. Podziw ialiśmy
też samochodziki ze zbiorów Michala
ldzikowskiego, Marcela Pielacha i Mateusza Marchwica, piękne muszelki Eweliny Leśniak oraz lalki Barbie Klaudii Obst
i Joli Skoczylas. Okazało się, że wielką
pasją Dominika Czerwińskiego są dinozaury. Zaskoczył on wszystkich swoją
bogatą wiedzą na temat tych prehistorycznych zwierząt. Nie zabrakło też prezentacji artystycznych. MilenaMazurek
zaśpiewała piosenkę "Kim zostanę , gdy
dorosnę" a Gabrysia Suchecka recytowała wiersz pt. "Żaba". Wszyscy zebrani
z zaciekawieniem obejrzeli wyświetlane
na dużym ekranie krótkie filmy zrealizowane przez uczniów klasy VI. Klaudia
Ogrodowczyk i Paulina Szymczak zaprezentowały film o sumo, a Sebastian
Ogrodowczyk i Patryk Bochonko o pi ł
ce nożnej.
Wszystkie prezentacje wzbudziły duże
zainteresowanie i zostały nagrodzone
wielkimi brawami. Calość poprowad ził
uczeń klasy VI, Paweł Skoczylas. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodkości.
Ewa Jasiówka

po Europie i świecie , dobrze byłoby porozumiewać
się nie tylko rękami. Można nawiązać bezpośred 
nie kontakty, nawiązać przyjaźnie . Znajomość języ
ka niemieckiego ułatwia naukę kolejnych języków
obcych. l to nasz najbliższy zachodni sąsiad! Polska i Niemcy są ważnymi partnerami gospodarczymi i handlowymi.
Iwona Wróblak
Fot. M. Hulecki
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'fr~9oola. na.o{ Dhrą.
Wędkowanie

na tej urokliwej rzece nosi w sobie znamiona przygody. Pomijam kapryryby, które biorą wg własnego uznania, choć znawcy twi e rd z ą , że liczy s i ę pogoda,
ciśnienie atmosferyczne, pora dnia, szeroki wachlarz przynęt i za n ęt, sprzęt i umiejętno 
ści. Co by nie rzec, trzeba mieć tzw. "swój dzień ". Nie mniej jednak ten sport relaksuje i
wracając z niczym -jest się zadowolonym.
śne

W ubiegłym roku mogłem podziwiać baraszkujące młode bobry na wystającym pniu z
rzeki na przeciwległym brzegu. Maluchy wspinały się nań mozolnie, a samica chwytając
je pyskiem za grzbiet ściągała do wody, jakby obawiając się o nie. Trwało to dobre kilkanaście minut, aż rodzinka popłynęła gdzieś w zarośla. Czasami płynący bóbr, niczym
kłoda drewna, wykorzystując nurt rzeki sprawiał wrażenie mini motorówki. Często w nocy
taka " kłoda" potrafi narobić sporo hałasu rzucając się z brzegu w nurt rzeki. Wówczas
świetliki na spławikach giną z oczu. Trudno nie wspomnieć o wnerwiających falach czynionych przez kajakarzy. Spławiki wówczas "wariują". A rzeka jest dla wszystkich. Również dla rzecznych raków, które też potrafią wędkarzowi dokuczyć.
Niespodzianką dla mnie była myszka polna. Jasnobrązowa z charakterystycznym
czarnym paskiem na grzbiecie. Jej pazerność na zdobycie pożywienia przerosła wszelkie dotychczasowe moje relacje z gryzoniami. Uparcie wchodziła do pojemnika z zanętą
i zwyczajnie smakowicie jadła. Nie przeszkadzał jej szelest opakowania. Szybko uciekała , gdy moja ręka sięgała po zanętę , wracając po chwili. Wysypałem więc obok solidną
porcję i nie bacząc na tańczące spławiki na wodzie, postanowiłem uchwycić ją obiektywem aparatu fotograficznego. Cała seria zdjęć pokazała , że takie małe zwierzątko potrafi
nie mało w siebie pokarmu wcisnąć. Gdzie się to pomieściło? Pytanie zgoła retoryczne.
Wielokrotnie w ciągu ubiegłego roku wędkowaliśmy wspólnie. Pojawiała się natychmiast po wyłożeniu zanęty. Może zapach "na leszcza" był akuratny? W maju tego roku
spotkaliśmy się po zimowej przerwie ponownie. Wiecznie nienasycona otrzymała swoją porcję wyłożoną obok stanowiska. Na pewno darzę ją jakąś sympatią , ale czy z wzajemnością? Raczej z zaufaniem z jej strony i nadzieją , że coś smakowitego dostanie. A
ryby ... ? Wędkowanie to przygoda i to mi wystarczy.
Tekst i fot. L. Malinowski

Mój sąsiad i moja córka Kasia
czy.li .r~socjali~a~ję. T~ż nie mają~
~akiej,, ja.ką mi~c. p~wmni. Kasia
!e w Swie~o~zmi~ j~ko kasjerka, a
jazd-J<osztuje ją miesięcznie około ~
500
Wielu ludzi bezrobotnych w Mi~
czu korzysta ze stołówki sióstr Klarysek,
które dofinansowuje ?Piek~ społeczna.
Problem bezrobocia obejmuje również
n aszą młodzież po liceum ogólnokszłai
cącym , szkolach rolniczych, absolwe~
szkól wyższych. Ki edyś państwo zapew.
nialo p racę ludziom z dyplomami stUdiów
w_yższych. Zapewn iało też pracę ludziom
ni e m ającym wyuczonego zawodu.
Bez rob~cie j ~st też związane z na.
szym bezpieczenstwem w miastach na
wsi, ulicach, parkach, pociągach, a we własnym domu. Jest podszyte at.o.
holem, przestępczością , złym WYchowaniem młodzi eży.
Całkiem niedawno w prasie wy
Iem: "Nastolatki zabijają w okrutny
sób nastolatków. Małolaty morduj(

Problem
bezrobocia ...

p;;:.

Na temat ludzi bezrobotnych już wiele
powiedziano i napisano, ale problem ten
jest wci ąż aktualny. Bezrobocie to problem społeczny, brak możliwości zatrudnienia ludzi, brak dla nich pracy zarobkowej, bo nie ma zakładów pracy...
Bezrobotny to człowi e k , który st ra cił
pracę z aro bkową albo nie moż e jej znaleźć , a co roku bezrobocie w naszym
kraju wzrasta. Potwierd zają ten fakt statystyki gospodarki s połecz n ej. W swoim śro dow i s ku obserwuję ludzi, którzy
żyją w dostatku i w nędzy, maj ą pra cę i
są bezrobotni. Mają wszystkie dochody
miesię czne , są biznesmenami. Są też
tacy, którym nie wystarcza na przeżyc i e
do " pierwszego", nie mają gdzie mieszkać , nie mają dachu nad głową . Smutne
to obrazy, ale prawdziwe. Zaraz posłużę
się przykładami.

rosłych ! ".

Moja uczennica ukończyła studia na
kierunku filologii polskiej i szkolę piel ę 
gniarską. Od wielu miesięcy poszukuje
pracy, niestety nie może znal eźć.

Problemem bezrobocia powinni
nasi parlamentarzyści a nie ki
na forum , czyli w SEJMIE!
Kazimierz

się

Do Pani Redaktor Naczelnej Kuriera

Świder

Międzyrzeckiego

Anny

Kuźmińs

·

Szanowna Pani!
Chciałem poinformować, iż

Kurier Międzyrzecki cieszy się niebywałą

lamością l

Jestem uczniem klasy III jednej z międzyrzeckich szkół podstawowych.
jednej z majowych lekcji języka polskiego, której tematem była prasa lo
cała klasa przyniosła tylko Kurieryf Nikt nie przyniósł żadnej innej gazety
nej z Międzyrzecza! Ja dla odmiany zabrałem na lekcję " Kropkę" -gazetęzBie
dronki, ale oprócz niej - miałem KM.
Gratuluję Pani i redakcji takiej poczytności! Życzę wszystkiego najlepszegol
Z wyrazami szacunku:
Nikodem

Kamień pamięci

i pojednania

Na cmentarzu w Lutolu Suchym 8 czerwca br. odsłonięto kamień , upamiętniający
102 mieszkańców, ofiar drugiej wojny światowej oraz ponad 44 niemieckich żołnierzy i
dwie opiekunki z polowego lazaretu, zamordowanych przez Armie Czerwoną w stycz·
niu 1945 roku .
lnicjatorem całej idei i osobą , która zebrała informacje o po l egłych , był były mieszkaniec Trzciela Helmut Kahl.1 Po stronie Polskiej inicjatywę poparła burmistrz Trzciela Maria
Górna-Bobrowska. Wbudowę pomnika włączyło się stowarzyszenie Heimatkreis Meseritz skupiające byłych mieszkańców powiatówm i ędzyrzeckiegoi m i ędzychodzkiegooraz
dr Barbel Voight i Tomasz Czabański ze Stowarzyszenia Pomost.
Uroczystość odsłonięcia pamiątkowej płyty odbyła si ę na cmentarzu w Lutolu Suchym,
miała charakter ekumeniczny i skupiła byłych i obecnych mieszkańców Lutola Suchego
oraz gości z innych miejscowości. Mieszkańcom i Pani sołtys Lutola Suchego Mirostawie Maliszewskiej-Dudzik, należą się słowa uznania za poparcie tego przedsięwzięcia.
Po kilku okolicznościowych przemówieniach i wspólnej modlitwie, ceremonii odsłonięclia
pomnika dokonali proboszcz parafii z Checiszewa ks. Mieczysław Pośpiech oraz bisłGJP
ewangelicki dr Johannes Launhardt z Hermannsburg.
Uroczystość zakończyło wspólne spotkanie w sali wiejskiej, miało to też symbolie%J!8
znaczenie, chociaż nie zamierzone. Towłaśni8
w tym miejscu był tymczasowy lazaret wojskO·
wy, w którym doszło do masakry. Wydarzerf,e
to cudem przeżyła Kristhild Kabelitz z Brandenburg/Hawel, była mieszkanka Lutola Suchego,
której wspomnienia zebrałem. Tą i inne relacJe
dotyczące tej masakry przedstawię państwU W
przyszłym wydaniu "KM ".
,
Tekst i foto Andrzej Chmielewski

1 Wojenne wspomnienia Helmuta Kahla można przeczytać W
książce autora "1945 Policko - krwawa pułapka". 2013, s. 22-24.
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Gł®1JIID(!l1lmfilltillliNID wWyszanowie
czerwca OSP Wyszanowo gościło Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z Gminy Mię8
zecz, które na miejscowym boisku rywalizowały w zawodach sportowo-pożarniczych.
dzyr byłych przywitał dh Ireneusz Jarnut, prezes ZMG ZOSP RP w Międzyrzeczu, któreprz~eldunek po prowadzeniu drużyn wraz z opiekunami na płytę stadionu, złożył dh Da~u z surma, Komendant Gminny OSP. Wśród oficjeli byli m.in. dh Józef Spychała, czło
n~~ GKR ZOSP ~p w Warszawie, dh ~ie_czysla~ Witc~ak, członek zarządu ZO~ ZO~P
~p wZielonej Gorze, dh Tadeusz Dub1ck1, burmistrz Międzyrzecza oraz druhowie z mlat partnerskiego Haren. Zawody sędziowal Komendant Gminny, a wyniki poszczegól5 ~h konkurencji dokladnie protokołowała mł. kpt. Dorota Troć z KP PSP w Międzyrzeczu.
ny 10-osobowe zespoły (złożone z dzieci i młodzieży) z OSP Bukowiec, Pieski, Wyszaowo, Kalawa, Kursko i Gorzyca rozpoczęły zawody od losowania kolejności startów w
nztafecie i ćwiczeniach bojowych. Kalawa i Wyszanowo wystawiły drużyny dziewcząt i
~hłopców. Pogoda i głośny, czasami wręcz ogromny, doping kibiców, był sprzymierzeń
cem zawodników. Niektórzy z nich z uwagi na wiek 3 lat i mały wzrost, tunelłatwo pokonywali, a i z poprzeczką nie mieli ~łopotów. Po rozegranej sztafecie na czoło wysunęły
się drużyny z Kurska, Wys~anowa 1K~lawy. .
.
.
.
.
ćwiczenie z wodą (tutaJ pomoc op1ekunow była mezbędna z uwag1 na bezpleczenstwo) rozegrano dwa razy. Było dużo radości i okrzyków, gdy prąd wody z sikawki przewracał drewniane słupki i obracał tarczę na stojaku. Wówczas sędzia zatrzymywał czas
zaliczaj ąc konkuren cję.

Mama Magdalena i babcia Maria z synami i wnukami
- Kacprem, Wiktorem i Oskarem z Wyszanowa

Zwycięska drużyna

Ćwiczenie bojowe

Podczas skrupulatnego obliczania wyników, na sygnale zajechał wóz bojowy z między
rzeckiej JRG PSP i strażacy zaprezentowali rzucanie piany na pobliski drzewostan. Druhowie z Bukowca zademonstrowali rozpylanie wody przez swój samochód strażacki, co

~ry ...
Od dłuższego czasu nurtuje nas pewien problem. A dotyczy on śmieci. Temat śmieci "krąży" w naszym mieście
już od dawna, pod różnymi "postaciami".
Kwestia, o której chcielibyśmy napisać, dotyczy ich segregacji.
Tyle się "trąbi" o tym, by dbać o środowisko, sprzątać
po sobie, a co najważniejsze - dokładnie segregować
śmieci, bo przecież jesteśmy w Unii Europejskiej, powinniśmy być " super - fajni" pod każdym względem, powinniśmy być " EKO". I cóż z tego gadania, pouczania? D ...a!
Już od dawien dawna bacznie obserwujemy proszę
Państwa, jak to w naszym mieście segreguje się odpady.
I tak, z okna naszego bloku doskonale widać jak to się
robi. Gdyby można było "wrzucić" na karty Kuriera Mię
dzyrzeckiego film z tych niebywałych czynności - z pewnością byśmy to zrobili, ale póki co - opowiemy pokrótce
0 tym wszystkim.
I tak, podjeżdża pod kontenery ciężarówka. Wychodzą z niej panowie, którzy przygotowują kontenery z ~
~egowanymi odpadami do opróżnienia. Zawieszają je
na specjalnym haku, a kontenery "szybują" w górę. Następnie panowie otwierają je od spodu, a odpady wszystkie na jednej kupie lądują do jednej i tej samej przyczepy ciężarówki! I tak oto nie są już posegregowane! " Wę
drują" na wysypisko śmieci bez segregacji, o którą tak
Wszyscy nas proszą ...
Cóż Drodzy Czytelnicy KM, smutne, ale niestety prawdziwe ...

Wl

jest zabezpieczeniem pojazdu podczas akcji gaśniczej przy gaszeniu palących się traw.
Ostateczna klasyfikacja zawodów: 1. Kalawa chłopcy, 2. Kursko, 3. Bukowiec, 4. Wyszanowo chłopcy, 5, Wyszanowo dziewczęta , 6. Gorzyca, 7. Kalawa dziewczęta , 8. Pieski. Wszystkie drużyny otrzymały puchary i dyplomy uczestnictwa oraz słodkości. Fundatorami nagród był Burmistrz Miasta. Logistycznie wspaniale zabezpieczyła OSP Wyszanowo (napoje, smażone kiełbaski).
Tekst i fot. L. Malinowski
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Młode

Talenty nagrodzone

29. Edycja Stypendialna
Międzyrzeckiego Koła WMT
28 maja br. gościliśmy w Szkole Podstawowej w Bukowcu kierowanej przez panią Dorotę Guzendę - Milotę.
W pięknie odnowionym budynku mieści się także oddział
przedszkolny, biblioteka, ośrodek zdrowia i prężnie działająca świetlica wiejska. To tutaj nieustannie tętni życie,
a na boisku powstałym przy współudziale środków unijnych odbywają się zajęcia i turnieje sportowe nie tylko z
udziałem uczniów.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: sekretarz
powiatu - p. Bogusław Maciejczak, kierownik Wydziału

rocznym Gminnym Konkursie Recytatorskim, zaprezentował wiersz o dyrektorze i rzeźbiarzu. W "Małym romansie" zobaczyliśmy Wioletę Górę, artystyczną duszę , która
gra na gitarze, śpiewa i tworzy piękne prace plastyczne.
Atrakcją wieczoru była niewątpliwie grupa Bombastic,
czyli dziewczyny, które grają , śpiewają, tańczą , grają w pił
kę nożną i występują w teatrze ognia.

A oto stypendyści 29. edycji reprezentujący gminy Międzyrzecz, Przytoczna, Skwierzyna i Trzciel.
Szkoły podstawowe:
Maria Kuczyńska, ucz. kl. VI SP nr 2 w M - czu,
Patryk Radziszewski, ucz. kl. III c SP nr 2,
Sebastian Ogrodowczyk, ucz. kl. VI SP w Kalawie,
Paweł Skoczylas, ucz. kl. VI SP w Kalawie.
Szkoły gimnazjalne:
Gabriela Suchecka, ucz. ki.VI Szk. Muz. l kl. III Gimn.
nr 2 w M-czu,
Aleksandra Skierś , ucz. kl. lllb Gimn. w Przytocznej,
Paulina Jankowiak, ucz. kl. lllb Gimn. w Przytocznej,
Małgorzata Toczek, ucz. kl. lf Gimn. nr 1 w M-czu,
Marta Byk, ucz. kl.lll Gimn. nr 1 w M-czu,
Małgorzata Ambrożewicz , ucz. kl. III Szk. Muz. w M-czu
i kl. l Gimn. w Skwierzynie.
Szkoły średnie:

Promocji UM- p. Katarzyna Szadkowska, naczelnik Powiatowego Wydziału Edukacyjnego - p. Halina Pilipczuk,
przewodniczący Rady Miejskiej- p. Maciej Rębacz, skarbnik Lubuskiego Stowarzyszenia Pornocy Szkole - p. Stanisław Jaroszewicz, sołtys Bukowca - p. Gabriela Góra,
dyrektorzy szkól, nauczyciele i rodzice.
Spotkanie rozpoczęły występy utalentowanych uczniów
z Bukowca i okolic. Dawid Seweryn, uczeń kl. IV, zaśpiewał
piosenkę "Barcelona", a Filip Spiczak, wyróżniony w tego-

Paulina Jankowska, ucz. kl. 11 Tech. Ekon. ZSE w M
-czu,
Izabela Siwek, ucz. kl.lll Tech. Ekon. ZSE w M- czu,
Katarzyna Kozłowska, ucz. kl. III LO w M czu,
Wojciech Stefańczyk, ucz. kl. III Tech. Ekon. ZSE w
M- czu,
Dominika Brzozowska, ucz. kl. li b ZSZ ZSB w M- czu,
Justyna Madyda, ucz. kl. 11 b ZSZ ZSB w M - czu,
Mateusz Pelikan, ucz, kil Techn. Leśn. w ' Rogozińcu.
Wyżej wymienieni uczniowie wyróżniają się nie tylko osiągnięciami , ale i swoją wszechstronnością. Jeżeli
skrzypce, to i gitara, a potem fortepian.
Jeżeli polonistyka to i fotografia, leśnictwo połączone z

Czerwcowe spotkanie Dvskusyjneuo Klubu Książki -

ostatnie spotkanie przed wakacjami
"Książki są

jak okręty myśli żeglujące po
oceanach czasu, troskliwie niosące swój drogocenny ładunek z pokolenia na pokolenie."
(F. Bacon)
"Książki są bramą, przez którą wychodzisz na ulicę- mówiła Patricia. Dzięki nim
uczysz się, mądrzejesz, podróżujesz, marzysz, wyobrażasz sobie, przeżywasz losy
innych, swoje życie mnożysz razy tysiąc.
Ciekawe czy ktoś da ci więcej za tak niewiele. Pomagają też odpędzić różne złe rzeczy- samotność, upiory i tym podobne (. ..)".
(A. Perez - Reverte:
"Królowa Południa")

W dniu 6 czerwca br. o godz. 17.00 w
Oddziale Dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się ostatnie przed wakacjami spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.
Tematem czerwcowego spotkania były
nowości DKK, czyli lektury godne polecenia na lato i nie tylko. Gospodyni DKK
- pani Krystyna Pawłowska wspomniała także o czeskiej literaturze i filmie. l tak
Klubowiczki "wróciły" wspomnieniami do filmów sprzed lat, o niezapomnianych tytułach: "Szpital na peryferiach'; "Kobieta za
ladą '; "Arabella"czy słynna czeska bajka pt.
" Sąsiedzi". Wśród propozycji filmowych na

olegioniście,

ojcu międzvrzeczanki

Rozmowa z

panią

Władysławą Wasilewską
"Legiony to żołnierska nuta,
Legiony to straceńców las,
Legiony to żołnierska nuta,
Legiony to ofiarny stos.
My, Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,
Na stos rzuciliśmy,
Nasz życia los,
Na stos, na stos!"
(T. Biernacki, A. T. Halaciński: "Pierwsza Brygada")
W piękne czerwcowe popoludnie zostałem zaproszony do
domu rodzinnego międzyrzeczanki- Władysławy Wasilewskiej,
aby utrwalić cząstkę historii życia jej ojca- Stefana Brzeziekiegolegionisty, w Kurierze Międzyrzeckim . Mówi się, że jest jego wierną czytelniczką, czyta go od pierwszego numeru, ponad 231ata ... !
Oglądamy piękny album rodzinny, w którym są pożółkłe zdję-

fotografią, a takż~ współpracą z_m iejscową strażą

.

~ą: mat~matyka 1praca w sch?h o_raz działania naPfftlł.
srodowlska lokalnego ... Za naJwyzszą średnią na I'Zecr
książkową z rąk p. St. Jaroszewicz otrzymał P. Sit~
las z Kalawy /5.83/.
-·""""'
Dziękujemy sponsorom, bo brak funduszy to jedna z
poważniejszych barier wdalszej nauce lub rozwijaniu. :
tó~. Od _lat radni powiatu i p.. Sta rost~ Grzegorz Gabrye~aW
dz1elą s1ę ze Stowarzyszemem swo1mi dietami.
czynią radni gminy, zwłaszcza p. Jerzy Gądek.
Wojewódzkiego w Zielonej Górze wspiera nas
p. Edward Fedko. Do naszych przyjaciół należą
stwo Nowakowie z Suszarni Międzyrzecz , p. P.
który kolejny raz sponsorowal "n iespodziankę"
miłośniczce z fotografiki z p rzytoczniańskiego
aparat fotograficzny, zaś p. T. Taborowski z
stseller" ufundował W. Górze książkę .
Dziękujemy również p. burmistrzowi T.
przewodniczącemu Rady Miejskiej p. Maciejowi
wi za dotację w wysokości 4.000zl.
Spotkanie prowadziła z wielkim zaatngc:lżovvanieniJ
rektor Szkoły, zaś spotkanie i poczęstunek przygOllei
in.: p. Górowie, p. E. Gandurska i
kowiecki'ch. Wszystkim serdecznie dzi~1kuj13my.
Do zobaczenia jesienią na kolejnej

lato znalazły się m. in. filmy Bogumila Hrabala: "Pociągi pod specjalnym nadzorem';
"Skowronki na uwięzi'; "Postrzyżyny·; a także " Opowieść o zwyczajnym szaleństwie"
Petra Helenka.
Wśród nowości DKK znalazły się nastę
pujące pozycje książkowe:
- "Saszeńka"- Montefiore Smino,
- "Telefon od anioła"- Musso Guillaume,
- "Miłość z kamienia"- Grażyny Jagielskiej,
- "Sekrety róż" - Elizabeth Camden,
- " Nienawiść" - Jenifer Brown,
- "Córka dymu i kości" -Taylor Lani,
- "Wszystko, tylko nie mięta" - Ewy
Nowak,

cia sprzed 60 lat. Wśród nich jest zdjęcie ojca pani Władysławy
-Stefana, legionisty, z kolegą (po prawej stronie).
Pani Władzia wspomina swojego ojca Stefana, urodzonego
w 1908 roku w miejscowości Grabina, kolo Tarnopola, na pięk
nej Wyżynie Podolskiej, która kiedyś należała do Polski, dziś do Ukrainy. Właśnie tam jej ojciec założył rodzinę, z której pochodzi pani Władzia. Był bardzo dobrym ojcem dla niej, a dla
mamy- dobrym mężem. Na zdjęciu jest w mundurze galowym,
przy lewym boku szabla, czapka rogatywka z orłem w koronie.
Pani Władysława pamięta, że był żołnierzem: Legiony Polskie,
które powstały z inicjatywy polityków galicyjskich, a marszałkiem
był Józef Pilsudski. W czasie 11 wojny światowej został wcielony
do Armii Wschodniej Wojska Polskiego. Wyzwolił ziemie wschodnie, m. in.: Lwów, Tarnów, aż do Budziszyna.
Pod koniec wojny zginął na Polu Chwały bez wieści. ..
Pani Władysława wraz z mamą przeżyła na Kresach koszmar
wojny, a potem napady bandy UPA na bezbronną ludność Polski. Po zakończeniu wojny opuściła swój dom rodzinny na Kresach i wraz z mamą przyjechała na Ziemie Odzyskane. Teraz
jest mieszkanką Międzyrzecza, od wielu lat emerytką, należy do
Klubu Seniora, śpiewa w zespole "Echo" pod kierunkiem akordeonisty -Jana Plebanka. Życzymy Jej dużo zdrowia i sukcesów
w śpiewaniu , a nawet sto lat życia!
Kazimierz Kulas

- "Wszystkie lajki Marczuka"
la Ba ręsewi cza,
- "Gottland" - Mariusza
Po dyskusji o nowościach książlfQ!I•
i propozycjach filmowych, z uśrr1iecł1emii
twarzach i w dobrym nastroju, przy kalfro
ce, herbatce i pysznym deserze l
- owocowym uczestniczki czerw
spotkania DKK o bejrzały film B. H
pt. "Postrzyżyny".
Zachęcamy wszystkich do dobrej'
tury nie tylko z wachlarza propozycji DJ<ł(.
Życzymy udanych, słonecznych walai:J,
z dobrą lektu rą i dobrym filmem!
Do zobaczenia we wrześniu!
Marzena Wi

NrJ(Z~69~)____________________________K_u_R_I_E_R_M_I_Ę_D_z_Y_RZ
__E_c_K_I______________________________~str~.~2~9--
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zamek wremoncie

prace remontowo-konserwatorskie zammiędzyrzeckiego zrealizowane w 2012 r.
kU rkty zamku stanow1ą. najwlę
. . kszą atra kqę. turystycz-

~-e ~en z najci.ekawszych zabytków Międzyrzecza. Zaną ~1\stowski to najstarszy obiekt zespołu muzealnego,
rn~ P'ostal zbudowany w dobrach państwowych za panokt()r~z Kazimierza Wielkiego. To jedyny królewski zamek
wan'~ewództwie lubuskim. Posadowiony został w widlach
wwko]Obry i Paklicy, na pozostalościach grodu wczesnorze
· po zmsz·
'redniowiecznego. Mury obwo dowe.prze b'.'egaJą
s n ch bądź zniwelowanych drewmano-ZI8mnych walach
~~wych, ich obrys zbliżon~ j~st do nier~gularnego owalu
gtendencją do wielobocznoscl. W XVI Wieku wprowadzaz zasadnicze zmiany architektoniczne oraz, w związku ze
~ianą sposobu prowadzenia walki, zmodernizowano sys:em obronny, przysto~?wano zamek do prow~dzenia obronyprzy użyciu artylerii. Zbudowano dw1e cylindryczne ba-

Basteje, część wschodnia
Fot. Agnieszka lndycka
steje, które flankowały polożoną między nimi bramę i furpoludniowy i pólnocny odcinek muru obwodowego. Wczasie wojen szwedzkich i wojny pólnocnej zamek
został zniszczony i przez następne 250 lat doprowadzony
tę oraz

do ruiny. Po li wojnie światowej Międzyrzecz znalazł się z
powrotem w granicach Polski. W latach 1954-1964 przeprowadzono remont i konserwację zamku- nadano mu formę trwalej ruiny. Obecnie stan zachowania obiektu ulega
znacznemu pogorszeniu. W2005 roku rozpoczęte zostały
prace remontowo-konserwatorskie, które kontynuowano w
latach 2006-2007, 2009-2012.
W okresie od sierpnia do października 2012 roku na
zamku w Międzyrzeczu wykonano ratownicze prace remontowo-konserwatorskie - prace zabezpieczające-kon
strukcyjne w miejscach zagrożonych katastrofą budowlaną . Zakres prac obejmował:
- podbicie wewnętrznych murów obwodowych zamku
od bastei poludniowej w kierunku zachodnim do pierwszego luku, na odcinku16m (część poludniowa założenia
za~ko":"eg~); zadanie dofinansowane przez Lubuskiego
Wojewodzklego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze (19.000,00 zł) oraz z budżetu Powiatu Międzyrzeckie
go (17.252,00 zł);
- naprawę części lic zewnętrzn ego i wewnętrznego muru
obwodowego i wieży (od wieży w obrębie muru obwodowego w kierunku bastei poludniowej-część poludniowa
założenia zamkowego) wybrzuszonych i odspojonych od
rdzenia muru - rozebranie i przymurowanie lic z zakotwiczeniem w rdzeń muru, uzupełnienie miejsc z ubytkami,
oczyszczenie i spoinowanie lic; zadanie dofinansowane
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 1:
Ochrona Zabytków (150.000,00 zł) , Gminy Międzyrzecz
(100.000,00 zł) i Powiatu Międzyrzeckiego (93.944,00 zł).
Rezultatem zrealizowanych robót remontowo-konserwatorskich jest poprawa stanu technicznego założenia
zamkowego oraz dokończenie prac zabezpieczających zewnętrzne lico muru obwodowego. Strona zewnętrzna zamku jest dostępna pomimo zamknięcia obiektu, stąd istotną
kwestią była poprawa bezpieczeństwa. Jednakże z uwagi
na nadal zły stan zachowania obiektu, który ulega znacznemu pogorszeniu w miejscach nieobjętych ratowniczymi
pracami zabezpieczającymi oraz bezpieczeństwo zwie-

Zewnętrzne

lico muru obwodowego i wieży
stan przed wykonaniem prac
remontowo-konserwatorskich)
Fot. Łukasz Bednaruk

(część południowa ,

dzających

zachodzi konieczność podjęcia dalszych robót
remontowo-konserwatorskich .
W 2013 roku realizowany będzie kolejny etap prac remontowo-konserwatorskich zamku międzyrzeckiego-za
da~ie d.ofinansowane zostanie ze środków Ministra Kultury i
Dz1edz1ctwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo
Kulturowe, priorytet 1: Ochrona Zabytków (100.000,00 zł)
Oł'az z budżetu Województwa Lubuskiego (21.500,00 zł).
Serdecznie dziękuję Katarzynie Hegenbarth ze Starostwa Powiatowego za okazane wsparcie oraz współpracę
i zaangażowanie w przygotowanie wniosków o udzielenie
dotacji na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich zamku. Pragnę wyrazić gorące podziękowania Mał
gorzacie Chojnackiej z Departamentu Ochrony Zabytków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za konstruktywne uwagi oraz merytoryczną opiekę nad realizacją projektu.
'
Agnieszka lndycka
Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej
im. Alfa Kowalskiego

Polsko - Niemiecki Plener Fotograficzny

·~~Che~~~.~~~~~~~!!1~: Międzyrzecki Ośrodek~

będzie organizatorem projek- W~"" "'~'""""'"'"""'""''
tu pn. ~ols~o ~ Niemiecki Pl~ner .Fotografic~ny "Alchemia Fotografii". W
•»111
przeds1ęwz1ęc1u będą uczestn1czyc osoby z Międzyrzecza i Bad Freienwai'(IJ':C. de, ąrupa part.n~rska polsko- niemiecka. Najważniejsze działania będą
-~~ odbywac SI~ na miejscu poby~u uczestników w .Go~podarstwie AgroturystyczPL·BB fl nym "Maya w Gorzycy, połozonym w malowmczeJ krainie lasów i jezior. Zo.
~taną ut~orzone 3 grupy polsko-niemieckie, które będą pracować w pracow::~h, p~m1eszczen1a~h przystosowanych do tego celu. Zdjęcia, które będą służyły do
in sztatow w ~racown1ach , będą wykonywane w plenerze, Międzyrzeczu i Łagowie oraz
nych atrakcyjnych, pod względem krajobrazowym, okolicach.
~le~er b~dzie miał charakter warsztatów i aktywnej pracy, przy tworzeniu zdjęć, ob~ .. ~ ~ wspolnym ogląda_niu efektów zajęć. Uczestnicy będą poznawać techniki: cyjano'1P11.1 amery otworkoweJ pod okiem wykwalifikowanych instruktorów~
_~~~nym e~.ekt~m ~spólnej pra_cy .będzie we~nisaż fotograficzny 51ipca 2013 r. godz.
ru
Galer!' 30 ' sali kameralneJ Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury. Uczestnicy plenegra~~~~nt~Ją zdję.cia .wy~o~ane techniką cyjanot~p!i, . kamerą ot~orkową oraz luksoy tawa będzie rown1ez wyeksponowana w m1esc1e partnerskim Bad Freienwalde.
Międzyrzecki Ośrodek Kultury

i) ""} Kultury po raz pierwszy
,,

"-
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Proj~kt ws~ólfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
" Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość"
ska (W . , w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej PoldieZuk~Je;,~dztwo Lubus~ie) "Grenzen Oberwinden durch gemeinsame lnvestition in
Euro/ . Branderburg1a 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe
egtonu "Pro Europa Viadrina" oraz z Budżetu Państwa .
--......
Monika Wydrych

:~zyrz?cki Ośrodek Kultury informuje
·
wID~ Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury

ZWiązku z
d .
.
.
san kinow - . prz~g 1ą e~ l k?nserwaC]ą techmczną sprzętu kinowego oraz
0 WldO~Is~oweJ , w lipcu br. kino Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury
~.-- b~dz1e meczynne. Zapraszamy ponownie na seanse filmowe do
~kina MOK w sierpniu br.
Międzyrzecki Ośrodek Kultury

••

MD<

~~~~~

Proj ekt wc,;póWnansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramt!Ch

Prog.mmu Operacyj nego Wspó~pracy Tran~gran l cznej Polska (Woj ewód!twolubuskie} A Brandenburgia 2001A2013

Fundusz Małych Projektów 1 Projekty S11~dowc furoregionu "Pro Europa Viadrinan oraz z budtetu parlstwa.

'

"Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość"

"Grenzen

uberwinden durch gemeinsame lnvestition in die Zukunft"

KURIER MIĘDZYRZECKI
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Wieści zMuzeum Ziemi Międzvrzeckiei

Nowe wyzwania
Rok 2012 upłynął w naszym Muzeum pod znakiem
wielu ciekawych imprez kulturalnych. Łączni e zorganizowaliśmy 31 imprez w tym 10 o charakterze międ zyna
rodowym (koncerty, spotkania, wystawy, prelekcje, wykłady i sesje). Jednym z najważniejszych w yda rzeń było
otwarcie 241utego 2012 r., przygotowanej we współp ra
cy z Kreism useum Wewelsburg ekspozycji "Niemcy i inni
mieszkańcy Międzyrzecza '; która w sposób kompleksowy
omawia dzieje Międzyrzecza od lokacji w 1248 do 1947
r. Jej znaczna część poświęcona została wielowiekowej
obecności społe cz ności niemieckiej. Wramach wystawy
funkcjonuje jedyny na zachodzie Polski dział judaistyczny. Wystawa opowiada również o przejęciu władzy przez
polską ad mini strację w 1945 r. a także o społeczności
łemkows ki ej przesiedlonej do Międ zyrzecza w 1947 r.
W ubi eg łym roku zapoczątkowaliśmy spotkania cykliczne pod hasłem "Świadkowie historii". 19 kwietnia w 69.
rocz ni cę powstania w getcie warszawskim spotka l iś my
się z p. Ma ri ą Kowalską ( M aszą Fajnsztejn), której udało si ę p rzeżyć tragedię Holokaustu dzi ęki polskiej niani,
Sta nisławie Butkiewicz. Z kolei 30 listopada g ościliśmy
Leonharda von Kalckreuth przewodniczącego Związku
Byłych M ieszkańców Mi ędzyrzecza "Heimatkreis Meseritz e.V.", który urod ził się w 1930 roku jako obywatel 11
Rzeczypospolitej.
Wdniach 18- 19 maja 2012 w Muzeum Ziemi Między
rzeckiej już po raz trzeci odbyło się szereg imprez w ramach Europejskiej Nocy Muzeów. Obchody były szczególnie istotne dla naszej instytucji, gdyż znaczna część
wyda rzeń została poświęco na naszemu patronowi, pierwszemu dyrektorowi Muzeum -Alfowi Kowalskiemu. III M i ę
dzyrzecka Noc Muzeów rozpoczęła s i ę od ceremonii zmiany nazwy Muzeum. W uroczystościach wzięli udzi ał potomkowie Alfa: dzieci i wnuki, oraz przedstawiciele władz
sam o rządowych. Kolejnym wydarzeniem upam i ętniają
cym Alfa Kowalskiego była sesja naukowa zorganizowana przez naszą placówkę przy współpracy ze Starostwem
Powiatowym i Stowarzyszeniem Regionalistów Środkowe
Nadodrze. Sesja m i ała charakter wyjątkowy, pon ieważ

Rozmowa z Matkq
Mamo,
Krainy

Wędrowniczko

z Tamtej

Przybądź do mnie

Nie zostawiaj ,.mnie samej
i ta k bardzo cichej
Porozmawiaj ze m ną
Zatrzymaj się na skroploną chwilę
kryształową ,<:.hwi lę stęsknionej łzy .
Usłysz i ucisz:krzyk rzeki
naszej wspó · · krwi
p rzepływa · ·
korytarze
mojej codzien n ości
Otwórz szu mi ące muszelki moich
uszu
jak drzwi do Pieśni
Daj mi wszystkie kolory tęczy
Nawet smugi tonów wyciśnij na
paletę wyob raźni

Daj rozkwitanie
Cudownego Twojego Obrazu
i Dźwięku

było to X jubileuszowe spotkanie w całości poświęcone
tylko jednej postaci -Alfowi Kowalskiemu.
W 2012 roku zorganizowaliśmy liczne wystawy czasowe, a najważni ej szą była wystawa obrazów chilijskiej artystki Marii Cristiny Medeiros, która maluje posługując się
techniką dawnych mistrzów przedrenesansowych. Obrazy malowane na deskach ręcznie wytwarzanymi farbami
pokryte ręcznie wytwarzanym n abłyszczającym werniksem zrobiły spore wrażeni e na og ląd ających.
Ubiegły rok w Muzeum to rów n ież liczne koncerty. Najważniejsz a impreza kulturalna w województwie, jaką jest
festiwal "Muzyka w Raju", zaw itała równi eż do nas w postaci przedfestiwalowych koncertów flecistki Bolette Roed
i akordeonisty Andreasa Borregaarda z Danii.
Tak bogaty program kulturalny i promocja Muzeum
w Polsce jak również w Niemczech zaowocowała wzrostem liczby odwiedzających. Od 2009 roku liczba zwiedzających wzrosła o 30 % a wpływy ze sprzedaży biletów wzrosły o 100 %, równi eż ze wzgl ędu na m ożliwość
zwiedzania zamku . Warto dodać , że 30 % odwiedzają
cych to cudzoziemcy, głów n ie Niemcy. Poza Niemcami
odwiedzają nas ludzie z całego świata , m.in. z Holandii,
Rosji, Anglii, Francji. Gościliśmy również Japończyków,
Chi ń czyków, Koreańczyków i Amerykanów.
Trzykrotnie odbyły się u nas Międzynarodowe Spotkania M łodzi eży w ramach programu edukacyjnego "Comenius"w których uczestniczyła młodzi eż · oś m i u krajów
partnerskich: Francji, Rumunii, Szwecji, Niemiec, Turcji,
Włoch , Anglii i Hiszpanii. Uczestnicy projektu zwiedzili Muzeum i zamek i poznali h i sto ri ę regionu. Jednym z
punktów programu była ciesząca si ę zawsze du ży m zainteresowaniem bitwa dzi ecięca na zamku z Bractwem
Rycerzy Ziemi M i ędzyrzecki ej.
Zdecydowana wi ększoś ć imprez kulturalnych, które
zorganizowaliśmy w 2012 r. od były s i ę, ze względ u na
mały budżet Muzeum, dzię ki ś rodkom pozyskanym głów
nie ze ź ródeł zew nętrznych.
Rok 2013 zapowiada s ię nie mniej inte resująco . W
ciągu ostatnich pięciu m i esi ęcy (styczeń - maj) odbyły się

Doj d ź Ta m,

gdzie z lawy zastygłej w bursztynie
wylatuje motyl
siedmiostru nny,
gdzie na mokradłach
i na kwiatach i .na dłon ia ch
i na twarzy mojej wyrzeźbionej
smutkiem
płoni e Twoje Serce
we mnie
Mamo, bądź fv1~tyle~ w moim sercy,
Motylem Pi~~~Y·· :.r~·i !Qści
.
i
'~····t . :f·n. ·.
zbud uj na nowo
Stuokienny Dom Biały
ze Swoich Lekkich Skrzydeł
i otwórz
napowietrzne, skrzydlate okiennice
i proszę C i ę
powracaj do mnie wciąż żywa
jak najczystsza,
najpiękn i ej sza Muzyka

w Muzeum dwa koncerty (~n d rzej Kołakowski , Trio .
estoso), zostały otwarte dw1e wystawy czasowe (T~
Rembacz - Malarstwo, Andrzej Rewieński - Metal
styka) oraz odbyło się spotkanie ze świadkiem hist:·
H eleną Nycz z Nietoperka. Kiedy państwo czytają tenl,
tyku/ IV M i ędzyrzecka Noc Muzeów jest już za nami •
czerwca odbyła się ogólnopolska sesja naukowa J~
w dziejach pogranicza polsko-niemieckiego". Sesja orga.
nizowana była wspólnie z Uniwersytetem Zielon~
i Polskim Towarzystwem Historycznym .
15 czerwca -XIII Międzynarodowy Rajd SalllOclło.
dowy - Szlakiem Bobrów, którego jednym z najwa · ·
szych etapów jest międzyrzecki zamek. Organiza::
rajdu na pamiątkę wydarzenia wydali pamiątkowy medal
u kazujący międzyrzecką twie rdzę.

18 czerwca - kontynuacja spotkań edukacyjnych~
polsko-niemieckie spotkanie młodzieży na międzyrzec.
kim zamku, poświęcon e wspólnej polsko-niemieckiej historii. 19 czerwca - Wieczór Grecki.
Muzeum w roku 2013 r. będzie prowadziło szeroko za.
kroj oną dz iałalność pro m ocyj ną . Jednym z jej elemen.
tów będz ie promocja Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej i
między rzeckiego zamku jako elementu programu .Nie
od razu Polskę zbudowano". Promocja odbędzie się we
wrześniu w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górzew
trakci e Winobrania.
Równ i eż we wrześniu odbędą się w Muzeum Wojewódzkie obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. Będzie.
my gościć około setki przedstawicieli instytucji kulturyz
terenu województwa. Obchodom towarzyszyć będziese
sja naukowa poświ ęcona początkom Państwa Polskl9,
piknik i pokaz walk rycerskich na zamku.
Wcyklu rocznicowych imprez nie może zabraknąćtak
waż nej u roczystości dla M iędzyrzecza jaką będą 1010
obchody rocznicy ś mierci Pierwszych Męczenników Folski. Z tej okazji zaplanowa l i ś my sesję naukową, wktó·
rej swój udział zapow iedzi ał biskup Paweł Socha i ks.dr
Grzegorz Cyran.
Aktualnie czynimy również wszelkie starania, aby w
2016 roku Obchody Wojewódzkie 1050 rocznicy Chrztu
i powstania Państwa Polskiego odbyły się nie gdzie in·
dziej jak na Piastowskim Zamku Kazimierza Wielkiego
w M iędzyrzeczu .
Łukasz Bednaruk

Mamo ... .
Mamo .... ...
Mamo .. .... ..
Córko!
Przecież wies~, ~ę

nawet .na polnycł) ,kamienia
wiatr etiudy .gra l.(;: '<·
i na tych ostfych ' głytach,
które są tylko ·symbolem
Odchodzenia
·. ·

Mamo ......
Córko .... ..
Mamo .... ..

Irena Zielińska
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PRYWA,.IIY GABIIIE,.
S,.ONA,.OLOGICZIIY
"'WliiEi?il.J§IW izabela i Konrad Ziarkowscy
Mi ę dzy rzecz,

ul. Wybudowanie 1B/2

(Stomatologia Estetyczna, stomatologia dz i ecięca,
leczenie protetyczne, cyfrowe rtg zę b ów)
Rejestracja

osobi ście,

tel. 605 435 6261u b 515 282 802

SerlViS RTV "Dom
ul.3o-go Stycznia 39
teł. 95-742-2287
Poniedzialek- Piątek g.oo - ,l
przerwa 15. 00

- 16.00

Środa : nieczynne (praca w terenie)
Aktu alności: !Q!~~~~ts..J2r!W

BIURO PROJEKTOWO • USŁUGOWE

'EKHA

Inż. Wojciech GÓRZNY

Eliza Baranowska

Os.Gen.Sikorskiego 9
66-300 Międzyrzecz

wymiana zamków

' 9S 74292 OS
*Projekty budowl1ne i technologiczne
*Modernizacji i rozbudow1 budynków istaiej~cych
*Nadzór i kierowinie robot1mi budowlanymi

Fachowość

Doradztwo tec:bniczac *
Wyccay i kosztorysy *
Opinie techniczne

Profesjonalizm
Zapraszamy

SPRZEDAŻ "PROJEKTÓW GOTOWYCH"

Międzyrzecz, ul. Świerczewskieg o 8

DOM HANDLOWY (parter)

Pt 10:00 - 17:00 ; Sobota 10:00 -

tel. (95) 741 18 88

66·300 MIĘ DZVRZE(Z1 OS. CENTRUM S
TEL./FAX (095) 741 tO 23, 508 147 224

Za rzą d Cmentarzy Komunalnych Gminy Międzyrzecz

Products

P.H.U. Z.P.Chr.

USŁUGI

FIRMA

CMENTARNEI POGRZEBOWE
66-300 Międzyrzecz, ul. Konstytucji 3-go Maja 35
tel. {95) 742 82 85, 606 837 843 {czynny całą dobę)

NASZA FIRMA OFERUJE:

lt?J

cJ1J...../:if-··

* kompleksową

!. · •.. · .·. t

~~ :-:;~~t~c~ /
"-o,_~

organizacj~ ~ogrzeb~w
~

transport karawanem {kraj zagramca)
* budowę grobowcow
* sprzedaż trumien, odzieży i wieńców

•
•
•
•
•

wl Międzyrzeczu
ROK ZAŁOZENIA 1988
mgr inż i Marek Grześkowiak
1 POLECA:
budowa i/remonty budynków
kierowanie i nadzór robotami budowlanymi
projektowanie i adaptacja projektów budowlanych
wyceny, kosztorys i opinie techniczne
okresowe przeglądy obiektów budowlanych (roczne, pięcioletnie)
KONTAKT: tel. (95) 741 26 01 , kom. 502 274 580
lub e-mail: margpol@o2.pl www.margpol.pl
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24 maja w mi ędzyrzeckim Muzeum im. A. Kowalskiego
11. sesja historyczna zorganizowana przez Stowarzyszenie Regionalistów Środkowego Nadodrza. Prowadzący spotkanie dr Marceli Tureczek, ciekawie puentował
wybrane wątki z prezentowanych referatów, a wykorzystanie środków audiowizualnych pozwo liło licznie przybyłym
pasjonatom historii na wizualną ocenę tematu.
Agnieszka lndycka przedstawiła figurkę ornitomorficzną z Mi ędzyrzecza i szpilę brązową z cmentarzyska ludności kultury ł użycki ej w Między rzeczu. Referat uzupełnio
ny dokume ntacj ą ikonograficzną był tym bardziej cenny i
ciekawy, bowiem od lat dział archeologii w tutejszym muzeum nie jest czynny.

KURIER MIĘDZYRZECKI

odbyła się

Paweł Stachowiak z Muzeum Środkowego Nadodrza
w Świdnicy, pasjonat dawnych kuźnic, zwanych na zachodzie kraju z niemiecka hamerniami, przybliżył owe kuźni
ce na obszarze Bruzdy Zbąszyńskiej. Wykorzystanie jako
surowca miejscowej rudy darniowej znane było od czasów
starożytnych . Godną odnotowania była konkluzja zwień
czająca referat - że warto, mając na uwadze rosnące za-

interesowanie kulturą industrialną , uwzględnić kuźnice w
lokalnych strategiach rozwoju turystyki. Niesie to za sobą
walory krajoznawcze i przyrodnicze, bowiem rzeczone kuź
nice budowano na nabrzeżach niewielkich, aczkolwiek malowniczych cieków wodnych.
Andrzej Kirmiel , dyrektor muzeum, omawiając zarys
dziejów klasztoru cysterskiego w Gościkowie-Paradyżu ,
aż do kasacji zarządzonej przez Prusy w XIX wieku, zobrazował wykład liczną ikonografią . Wątki dotyczące dóbr
klasztornych, sięgające średniowiecza , a związane z okolicznymi wsiami , rozbudowane personalnie i poszerzone o
kwestie finansowe, były swoistą perełką.
W międzyrzeckim muzeum wyeksponowane są (na zasadzie depozytu) walory dotyczące miejscowego bractwa
strzeleckiego. Stowarzyszenia mającego w pierwotnym
założeniu bronić miasta na murach przed nieprzyjacielem.
Nieco później owe bractwo stało się środowiskiem pasjonatów strzelectwa i organizatorem turniejów o miano Króla Kurkowego. Referat przygotowali: Andrzej Paśniewski i
Łukasz Bednaruk.
O stemplach nadawczych międzyrzeckiej poczty do
1945 r. , referował Andrzej Paśniewski. Stemple jedno-,
dwuwierszowe, dwuobrączkowe , numerowe, owalne, soczewkowe, tuszowe i inne- są interesujące nie tylko dla fi-

latelisttó~. Nkp. ~tekmtpIe am~ulansowe, pojawiły się z
po~s an1a o1e1,. ora przeJęła przewóz przesyłek.
n~ 1ch do styczni~ 1 ~45 ~· Swoją drogą, to chyba
m1ę_dzyrzecz~n ~Ie, ze p_
1erwsze znaczki pocztawe
ły s1ę na t~_teJszeJ poc,ZCie 15 1istopada 1850 r.
Na sesJI Robert Michalak omówił system
tyfikacji Łuku Odra-Warta w latach 1936Urbanek przedstawił spór o lokalizację i
stałego poligonuw okolicy Wędrzyna dla JJOirZebllllt.
su Armijnego w Niemczech. Tutaj po· ·
lu wsi okolic M i ędzyrzecza w różnych "n"''""-•--•
mnienia Franciszka Kujawskiego, robotnika
go w Osiecku podczas 11 wojny światowej, były
referatu Andrzeja Chmielewskiego. vleKa~Arostlk~
teratu było pokazanie dokumentów niemieckich
które robotnika przymusowego, najczęściej
parobkiem u bauera, uprawniały do ..·_.. _........ "'"1-1\J'Ii:IZDI
Kolektywizacja wsi międzyrzeckich pod
u b i egłego stulecia w świetle archiwaliów
teratu Daniela Koteluka. O organizacjach
działających po ostatniej wojnie na terenie
Paweł Gondek. Pionierem w tym temacie
galski, który wydał drukiem pozycję o org;aniz:aci~IChil
ziemnych Środkowego Nadodrza. Obecnie,
ki IPN, autor referatu mógł temat personalnie
Referat nosi w sobie znamiona ryzyka.
dóbr osobistych rodzin, bowiem ich odczucia,
nia, są bez wątpienia różne . Stąd zwieńczająca
- Negacja władz totalitarnych nie usprawiedliwia
mordów, napadów, fałszerstw i oszustw.
Zainteresowanych odsyłam do wydanych
feratów, które są dostępne w miejscowej
bardziej, że publikacja zawiera jeszcze
zje i komunikaty.

Intercyza - brak zaufania,
czy przejaw rozsądku?
Na początek może małe wyjaśnienie , czym w ogóle jest intercyza. Otóż najogólniej
jest to umowa, która reguluje stosunki majątkowe małżonków lub przyszłych
małżonków. Warto bowiem wspomnieć, że prawo polskie przewiduje, iż z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje wspólność ustawowa
małżeńska , która obejmuje przedmioty nabyte w czasie jej trwania przez oboje mał
żonków lub przez jednego z nich. Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Co ważne , małżonkowie
nie są pozbawieni możliwości kształtowania stosunków majątkowych według własnych
potrzeb. Temu właśnie służą umowy majątkowe małżeńskie, które zawierane są w formie aktu notarialnego.
Najpopularniejszą z nich i jednocześnie wzbudzającą najwięcej kontrowersji jest
umowa ustanawiająca ustrój rozdzielności majątkowej. l o niej właśnie będzie tu mowa.
Kiedy można zawrzeć taka umowę? Zarówno przed zawarciem małżeństwa , wtedy wywiera skutki od chwili zwarcia związku małżeńskiego, jak i w każdym momencie trwania małżeństwa , wówczas skutki wywiera od chwili zawarcia umowy. Trzeba
tu nadmienić , że w obu przypadkach konieczne jest, aby osoby trzecie wiedziały o zawartej umowie i jej rodzaju.
Co oznacza tak naprawdę rozdzielność majątkowa? Przede wszystkim możliwość samodzielnego zarządzania i rozporządzania swoim majątkiem. Nie powstaje bowiem tutaj
majątek wspólny mal:zonków - w przypadku umowy zawartej przed ślubem , a ten którego dorobili się małżonkowie w czasie trwania małżeństwa, z chwilą zawarcia takiej umowy ulega podziałowi. Niewątpliwie korzystne jest również zabezpieczenie przed nieoczekiwanymi i niekorzystnymi skutkami prowadzenia działalności gospodarczej przez żonę
lub m ęża . Ewentualnej egzekucji komorniczej nie podlega wtedy majątek współmałżon
ka (oczywiście odnosi się to do zobowiązań powstałych w trakcie trwania umowy). Minusem zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej jest natomiast niemożność wspólnego rozliczenia się z fiskusem. Czy umowa taka jest zawierana "na zawsze"? Oczywiście
wszystko zależy od małżonków, czyli stron tej umowy. Po pewnym czasie może się bowiem okazać, że w danym momencie postanowienia tej umowy nie służą już interesom
małżonków. Warto więc pamiętać, że umowa taka może być zmieniona lub rozwiązana.
Czy zatem należy s i ę obawiać się tego, że przyszły lub aktualny małżonek nalega
na zawarcie takiej umowy? Nie ma jednej odpowiedzi dla wszystkich. Na pewno trzeba
spokojnie przeanalizować przyczyny i ewentualne skutki. Nie kierować się przesądami
czy naciskami osób trzecich. A na końcu zdecydować co jest w danej sytuacji najlepsze.
Powyższe opracowanie nie wyczerpuje oczywiście problematyki związanej z maj ątkowymi umowami małżeńskimi , ale może choć trochę przybliżyło to zagadnienie.
m ówiąc ,

marrag

J.J..U '' -''-'L· '-"

się

Znów niebą.walca zatańczy,
zapach po~i~1rza przyąt-~ieszonego

i dojrzałycłi · w

~łbńcu poni~rańczy;

świat cały deszcz'hiesfomy oprószy,

a on przejdzie w stan chaosu wielkiego
> ;z~> ~tanu,~iś;zy i głu§fY·
'znów chffiura z chtiiitrą
poj edyJ1ek stoczy,
słońce ucieknie z trachu g ieś w dal,
ten st
·espokojny
swoje pwkńe, z
m malo':''ane oczy...
I skryje się pod płaszczem wiatru i ciszy;
ptaki · ~~·~prgs;ząr,· : ·
strac ' :1?.0 niebie,
a błyslt piorun6 gdzieś tr skających
rgzproszy i m,nie i ciebie ...
A gdy to wszys~~ w końc:t;j uż minie,
chmura z chmurątaniec .~,9jednahi,a1 !a hiebie
znów zmieŚza się zap~ch powietrza i świeżych
po111~~ańczy,

a gdy tęcza. swą ~i.~~~ą świ<ł;~. ~ały owinie,
1
gdy złość świata gdzie:$' w przestWorza
U śniemy w lata hamaku w ogrodzie,
przy ŚFiecach ponętnie płonących,
przy p.obrym., ,ź :ldarów lata ·,winie ...
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na Dziatwie

· siącach przygotowań, po miesiącach prób, po
p~ mi~ uczenia się tekstu, wreszcie nadszedł ten waż
godzma~la grupy teatralnej Do-Mi-No ze Szkoły Podstany cz~~r 3w Międzyrzeczu. 23 maja 201~ r. wy~us~yliśm~
wowe~ . na Ogólnopolski Przegląd Teatrow Dz1ec1ęcych 1
dolo i:~owych "Dziatwa". Dlaczego było to dla nas takie
M~~~ we? Otóż, od dwóch lat przegląd nie ma charakteru
wyją. 0 0wago zaproszenie na festiwal jest równoznaczkonkurs
· to
t tulem ogólnopolskiego laureata, a nam uda1o s1ę
~~z~ raz drugi! W tym ro~u, jak i w .z~szłym , szanowne
!uz puznalo nasz zespól ~a jeden.~ najclekawszy~~ w P~l
jU fY Wyróżnienie tym w1ększe, 1z reprezentowallsmy me
5
~~~ województwo lubuskie, ~Ie cały. zach.?dni ~ejo~, .0?
~ ecina po Poznań. Co to jest "Dz1atwa ? NajW2f'ni8J~~~ Polsce wydarzenie teatr~ln.e dla dzieci i ~łod~ież~,
które już od 34 iat czyni te.atr ~lej~~em s~otkan ludzi n~j. kszego tormatu z tym1 najmnleJszyml, acz wcale n1e
1
~ ę· e · spostrzegawczymi i wrażliwymi, młodymi aktorami.
,,m
l h · ·
Największe autorytety d?r?~łego t~~tru ws ~~ u]ą s1~ w
świat dziecięcej wyobram 1podąz~Jąc ~a JeJ ~skazow
kami odkrywają głęb ię teatru. ProfesJ~n~llzm Dziatw.~ docenili oraz objęl i swoim patronatem Mm1ster EdukaCJI Narodowej, Krystyna Szumilas oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdan Zdrojewski. A jak było tego
roku ...?Oto garść wspomnień:
23 maja 2013r.
Zaczęło się od spektakli , potem przyszedł czas na
warsztaty i kartony ... Na początku nie mieliśmy pojęcia , o
co tu chodzi. Jednak po chwili wszystko zostało wyjaśnione.
Aktorzy zTeatru Klinika Lalek przygotowali dla nas warsztaty. Każda grupa teatralna otrzymała kartony z różnymi rysunkami i literami. Naszej grupie Do-Mi-No trafił si ę smok,
azdrugiej strony napis " Szczęście". Musieliśmy całą grupą
zgrać się tak, żeby ten smok- a później napis- faktycznie
V

'

był smokiem a następnie Szczęściem . Wszystko po jakimś
czasie było już dopracowane i dobrze wyglądało . Jedyne,
co było uciążliwe podczas noszenia tych kartonów, to fakt,
że nie były lekkie. No ale czego się nie robi, żeby dzielić z
kimś radość, prawda?
24 maja 2013 r.
Godz. 10.15 to czas rozpoczęcia naszego spektaklu,
miejsce: Bałucki Ośrodek Kultury "Lutnia", kameralna i
ciasna scena dała wrażenie intymności i dobrego kontaktu z publicznością.

kichał szczęściem !

25 maja 2013 r.
Przyszedł czas na rozdanie nagród. Na uroczystej Gali
otrzymaliśmy nagrodę p ieniężn ą, wspaniały obraz i drobne upominki, jednak rozstanie z festiwalową dziatwą nie
było łatwe ... Zaprzyjaźniliśmy się przecież ... , chlipiąc więc
skrycie, wracaliśmy do domu, ponownie zaczarowani Dziatwą i jej teatralną magi ą.

•
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"Lot Ikara",

Wroku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa wKalawie brała udział w XV Edycji programu "Zielona szkoła, zielone przedszkole". Wspólnie zbieral iśmy śmieci takie
jak: butelki plastikowe, makulatura, kartony, baterie, nakrętki plastikowe. Działanie
takie pozwoliło uświadomić dzieciom, ich
rodzicom, pracownikom szkoły, lokalnemu społeczeństwu konieczność segregowania odpadów.
Na początku roku szkolnego to rodzice
wyrazili chęć przystąpienia do tego programu. Lekcje z ekologii odbywały się nie tylko wszkole, ale także i w domu uczniów,
~t~rz~ ~raz z rodzicami segregowali swoje smle~l, a następnie przynosili je do szko~. Kol~]nym etapem naszych działań proekologlcznyc~ by! obchodzony przez nas
~.04.2013 r. Swiatowy Dzień Ziemi. UcznioWie zuśmiechem na twarzy i piosenkami na
Ustach ruszyli w naszą piękną wieś i w for-

reż.

l.

Spławska

Ogodzinie czternastej rozpoczęła się Parada Szczęścia .
Po wszystkich występach przejechaliśmy "Tramwajem Teatralnym, gdzie przy dźwięku bębnów wyruszyliśmy w kierunku Rynku Nowego Miasta wraz z naszym wielepudełko
wym smokiem. A z nami szczudlarze, aktorzy Teatru Klinika
Lalek oraz kartonowi ludzie przebrani w kartonowe stroje.
Na miejscu były transparenty, tańce , dużo śmiechu i. ..
wielka niespodzianka Oczom wszystkich obecnych ukazali się aktorzy w ogromnych maskach, z różnymi tablicami z napisami mówiącymi o szczęściu.
Później te postacie zaczęły rozpakowywać części słonia
(które były porozkładane na prawie całym placu i owinię 
te papierem) i go składać. Słoń był ogromny i poruszany
przez aktorów, później - poprzez linki przymocowane do

Nasza Szkoła - Eko Szkoła
mie happeningu poinformowali jej mieszMatka Ziemia ma swoje święto .
Następnie były recytacje wierszy, piosenki,
konkursy wszystko o tematyce ekologicznej,
ze szczególnym zwróceniem uwagi na segregację śmieci. Podsumowaniem naszych
działań i ciężkiej pracy, był wyjazd do Celowego Związku Gmin do Długoszyna na ekolekcje. Pani Katarzyna Radej, która oprowadziła nas po terenie CZG-1 2, pokazała
nam teren, na którym znajdują się 2 niecki
wypełnione ogromnymi ilościami odpadów
komunalnych, sortownię śmieci , salę konferencyjną, w której poprowadziła ekolekcję z
uczniami. Uczniowie bardzo przeżyli i zapamiętali to spotkanie, ponieważ widok ogromnych ilości śmieci i ich przykry zapach, wpły
nął na ich wyobraźnię i zwiększył świado
kańców, że

mość ekologiczną . Następnie udaliśmy się

do Zoo w Mostkach, gdzie

czekały

zwierzęta , piękna roślinność

na nas
i szaleństwo

Konferencja "Żydzi wdziejach
pogranicza polsko-niemieckiego"
Zie~onf~re~cja, która.odbyła się w dniach 4-5 czerwca 2013 r. w Muzeum Ziemi Lubuskiej w
(4.v nej ~o~ze (4.VI) 1Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu

1
Org~~poswlęc~na
była wyznawcom judaizmu na terenie pogranicza polsko-niemieckiego.

Ziemi ~~ora~ 1 . kon~erenc!i byli: Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Muzeum
olagicz u uskleJ w ZieloneJ Górze, Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej , Studenckie Kolo Arche5potka~e, To~arzystwo Stu~ió~ Łuż.yckiej, Pol~kie Towarzystwo History?zne. Ucz.estnicy
że cme
M~ędzyrze?zumell okazJę zobaczyc wnętrze budynku dawneJ synagogi, a takT. Watr~ arza z~dowsk1e~o w Skwierzynie. Spotkali się również z Burmistrzem Skwierzyny
ścią edu~em •. ktory opo~1adał o pracach związanych z rekonstrukcją cmentarza i dzialalnoacyJną w skw1erzyńskim liceum
·
Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej

:w

niego. Kiedy słoń był cały, każdy mógł go nakarmić szczę
czyli płatkami róż z materi ału.
A potem słoń kichał szczęści em! l znowu, znowu i jeszcze raz, bo tyle było tego szczęścia! A kiedy już kichał
tym szczęściem po raz któryś , to nie uwierzycie: znowu
ściem ,

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w realizacji
naszego wyjazdu, w szczególności panu Zbigniewowi Górnemu, Prezesowi Gospodarczego Banku Spółdzielczego ,
pani Danucie Michalak oraz dyrekcji naszej szkoły za wyrażenie zgody na tę teatralną podróż.
Alicja Paruzel
A oto Do-Mi-No w pełnym składzie:
Aleksander Ciślak, Julianna Cap, Jakub Potyrcha, Julia Tomaszewska, Sara Krzyżanowska , Szymon Michalak,
Oliwia Kanopa, Emilia Łętowska , Julia Prochera, Angelika
Onichimowska, Marysia Krawiec, Julia Siemieniak, Alicja
Paruzel, Wiktoria Timoszenko, Patrycja Daszkiewicz, Julian Nestorowski
Instruktor: Izabela Spławska

zabawy na świeżym powietrzu. Wycieczka
miała dwojaki wymiar: z jednej strony miała
pokazać uczniom brzydki śmierdzący świat,
który sami tworzymy-wysypisko, a z drugiej
strony przyjemność spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu wśród roślin i
zwierząt. Takie pokazanie dzieciom świa
ta wpływa nie tylko na wyobraźnię, świado
mość , ale pozwala zapamiętać i dać chwilę refleksji do działań, jakie podejmą w dorosłym życiu. Podsumowaniem naszych
działań jeśt wyjazd na Piknik Ekologiczny
do Glisna. Naszą szkołę będą reprezentować uczniowie klasy III, którzy w całości
segregowali i przynosili odpady wraz ze
swoimi rodzicami.
Chcę podziękować wszystkim uczniom,
a szczególnie ich rodzicom , którzy włączy
li się w program. Uczyli siebie i swoje dzieci, jak należy segregować odpady, kształ
towali w nich poczucie odpowiedzialności za środowisko naturalne, w którym
żyją. Serdeczne podziękowania należą się
pani Katarzynie R~dej r·która zawsze służy

nam radą i pomocą w realizacji programu
"Zielona szkoła , zielone przedszkole." Podziękowania należą się także Celowemu
Związkowi Gmin w Długoszynie, który dofinansował nam wycieczkę na ekolekcję i
do Zoo w Mostkach, dzięki czemu koszty wycieczki zmniejszyły się, co pozwoliło
wszystkim uczniom z klas 1-111 na nią pojechać. Zachęcam , choć już koniec roku
szkolnego, miesz kańców naszych okolicznych wsi , aby segregowali swoje odpady i
przywozili je do Szkoły. W ten sposób pomogą nam nie tylko kształtować świado
mość ekologiczną , ale i zarobić pieniądze ,
bo zapomniałam dodać , że za każdy kilogram śmieci otrzymujemy symboliczne pieniążki. Nie są one dużą kwotą , ale jak mówi
powiedzenie "ziarnko do ziarnka a zbierze
się miarka". Kochani Przyjaciele Ziemi czekam na Was w Szkole, gdybyście mieli jakieś pytania, to przyjdźcie, dzwońcie lub
piszcie na adres szkoły, a ja postaram się
na nie odpowiedzieć.
Ela Siekanko

Wśrodę 12 czerwca
remont
ulicy Młyńskiej od sądu
do mostu na Paklicy.
Podczas remontu za mknięty został parking
przy areszcie. Zmotoryzowani mogą przejechać jedynie ul. Chopina, łączącą ul. Świer
czewskiego i Wojska
Polskiego. Prace powinny zakończyć się w
listopadzie.
A. Anuszewski
rozpoczął się
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Na lodach z Gają Kołodziej
11 czerwca 2013 r.
Udało

nam

się zaprosić znaną p i sarkę

najmłodszego

pokolenia na lody i huśtaw
kę . A jak to s i ę stało? Byłyśmy ostatnie w
kolejce po autograf i głośno przekonywałyśmy op i eku n kę, że nie musimy s ię spieszyć do szkoły. Na spotkanie autorskie zaplanowane były 2 godziny wyj ścia z zajęć .
Zostało jeszcze 40 minut. Nie chciało się
nam jeszcze wracać na lekcje, wi ęc "trochę"
narzekałyś my opiekunce Klubu Książki z
Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu. Wszystko
słyszała pisarka. Trafiło na podatny grunt,
pon ieważ Gaja Kołodziej nie przepadała za
lekcjami. Nie była też prymuską. Ocenami
zjęzyka polskiego i matematyki nie chciała
się podczas spotkania autorskiego chwalić.
Oświadczyła, że: "wyobraźnia szalała jej na
lekcjach matematyki" i to poniekąd zadecydowało o jej obecnym życiu. Jeszcze w
gimnazjum- głównie na lekcjach matematyki - napisała pierwszą wersję "Wystrzało
wej licealistki". Utraciła ją bezpowrotnie po
sformatowaniu dysku przez brata, gdyż nie
zrobiła zapasowej kopii. Następna wersja wydana w 2010 r. -powstała podczas na-

uki w szkole średniej. I nteresujące opowieo 4 wydanych pow i eściach : "Wystrzałowej licealistce", "Wystrzałowej maturzystce", "Darze" i " Księż n i czce w blasku sławy
i cieniu obsesji" p rzeplatała informacjami
o sobie. Dowiedziałyśmy się m.in ., że jest
dysortografem. Mieszka i tworzy w Warszawie. Utrzymuje się z pisania ksi ążek.
Ma pomysły na kilkanaście . Pisze szóstą .
Piąta ukaże się w przyszłym roku . Tworzy
w przerwach między kolejnymi wejściami
na facebooka. Przez rok studiowała aktorstwo. Ukończyła studia psychologiczne w
Holandii. l z wykształcenia jest psychologiem policyjnym. Co współgra z jej zainteresowaniami czytelniczo - filmowymi, ponieważ lubi literaturę i filmy sensacyjne.
Jest fanką Jamesa Bonda. Bardzo ceni
lana Fleminga za stworzenie pierwowzoru literackiego popularnego agenta 007. Z
przyjemnością przeczytała Harrego Pottera. Wypoczywa śpiąc. Jej hobby to m.in. robótki ręczne, którymi chwali się czasami na
facebooku. Ma swoją stronę internetową:
www.gajakolodziei.com . Stworzyła Klub
ści

Młodych Pisarzy, do którego należą kilku nastoletni ludzie chcący pisać . Pornaga im
w procesie tworzenia i wydawania książek.
Zorganizowała konkurs literacki na kontynuację losów bohaterów "Wystrzałowej licealistki" i "wystrzałowej maturzystki". Wyniki
ogłoszone w czerwcu. Jesienią rusza kolejna edycja konkursu , której tematem bę 
dzie kontynuacja losów bohaterów "Daru".
Jest najmłodszym członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Tego wszystkiego dowiedziała się bardzo liczna grupa młodzieży

obecnej na spotkaniu autorskim w Bibliotece Publicznej. Nam udało się jeszcze porozmawiać z pisarką w mniej oficjalnym otoczeniu . Zjadła z nami lody na patyku spa.
cerując po Międzyrzeczu. Następnie buja.
la się na huśtawce w parku przy bibliotece.
Rozmawiałyśmy o naszych zainteresowaniach, oglądanych ostatnio filmach, czyta.
nych książkach , planach na wakacje, ideale chłopaka ...
Członkinie Klubu Ksiąikl
z Gimnazjum nr 2

~- l~·~~"""-J
Rozmowa z Miłoszem Stachurskim, jednym z założycieli zespołu
Kiedy

powstał zespół?

Założyliśmy go

z Mateuszem w czerwcu
2012 r. Na początku graliśmy w mojej piwnicy. Kiedy mieliśmy już pełny skład , rozpoczęliśmy próby w Klubie Garnizonowym.
Obecnie skład zespołu tworzą: Mateusz
Szewczyk- wokal, gitara prowadząca, Marta Plewa- instrumenty klawiszowe, Kacper
Saraniecki -gitara basowa, Miłosz Stachurski - perkusja. Mateusz i Marta uczą
się w międzyrzeckiej Szkole Muzycznej. Ja
i Kacper jesteśmy samoukami.
Jaką muzykę preferujecie?
Gramy polskiego rocka i bluesa. Inspiracją dla nas jest zespół Dżem oraz lra.
Nie są to nowe zespoły ale nadal "świe
że" i aktualne. Poza tym teksty Ryśka Riedla mają duszę!
Nie potrafię wymówić nazwy waszego zespołu!
Nazywamy się Loud Performance,

czyli "Głośny Występ". Nazwa powstała
podczas rozmowy, Mateusz spojrzał na
swój plecak i przeczytał "Performance" (z
ang. występ). Ja dodałem tylko "Loud" (z
ang. głośny). Ta nazwa trochę nas odwzorowuje, bo gramy głośno.
A jak ze sprzętem?
Hm ... Instrumenty posiadamy własne,
każdy zdobył je we własnym zakresie i na
swój użytek. Może nie są one najnowsze i
z najwyższej półki cenowej, lecz mamy nadzieję, że w przyszłości znajdzie się może
cichy sponsor, który "zainwestuje" w nasz
zespół, w końcu każdy musi mieć jakiegoś
sponsora w tych trudnych czasach dla muzyków ... Brakuje nam sprzętu nagłaśniają
cego, który jest potrzebny do prób i małych
imprez okolicznościowych. Dotychczas korzystaliśmy z nagłośnienia Klubu Wojskowego w Międzyrzeczu , który z dniem 28
czerwca br. zostaje przeniesiony, dlate-

wczerwcu bardzo dziękujemy wszystkim naszym lokalny
Dawcom Krwi za ich Dar Życia. Właśnie zaczął się sezon
~~~~L'"'"'/Ón\/ ich ofiarność w tym okresie jest szczególnie cenna.
i prosimy o niezapominanie o Punkcie Honorowego
ul. Konstytucji 3 Maja.
ież

go

też nadchodzą

dla nas gorsze dni, ponie będziemy już mieli sali do dalszych prób.
Czy oprócz prób mieliście jakieś
koncerty?
Tak, pierwszy koncert odbył si ę w mię
dzyrzeckim klubie muzycznym KWINTO,
byliśmy supportem przed koncertem zielonogórskiego zespołu TAM. Kolejną dużą
imprezą było Święto Brygady w naszym
mieście. 14.06.2013 r. wystąpiliśmy jako
pierwszy zespół. Gościnnie wystąpiła z
nami Aleksandra Sieroń z Zielonej Góry (z
wymienionego wcześniej zespołu). Poza
tymi większymi imprezami mamy na swoim koncie wiele imprez szkolnych i okolicznieważ

nościowych .

Jakie macie plany muzyczne?
Będziemy grać nadal. Jak wspomnieli·
śmy, od 28 czerwca br. nie mamy miejsca
do prób. Korzystając z łamów KM apeluję
do ludzi zainteresowanych muzyką o udo·
stępnienie nam miejsca na próby, a jeśli
znalazłby się cichy sponsor to o kontakt
nami. Chętnie też przyjmiemy zaprosze·
nia na występy.
KONTAKT: 509-776-320
Dziękuję za rozmowę. Życzę sukcesów i podpisuję się pod apelem mło
dych artystów. Nagranie zespołu motna obejrzeć na YouTube.
.
Anna Kuźmińska-Swlder
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Kąpieliska

rzeczu badania j akości wody z kąpielisk wykonuje tylko
przed rozpoczęciem sezonu oraz w przypadku zaistnienia sytuacji mogącej powod ować pogorszenie jakośc i
wody w kąpielisku .
W dniu 10.06.2013 r. oraz 17.06.2013 r. zostały pobrane próbki wody z kąpiel i s k OW Głębokie i Lubikawo
oraz zgłoszonych miejsc wykorzystywanych do kąpie l i.
kąpieli
Badania wykazały, że woda w badanych kąp i elis kac h
oraz miejscach wykorzystywanych do kąpiel i spełni a wykąpielowym
magania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietZa bezpieczeństwo zdronia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością
wotne osób kąpiących się, odwody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpiepowiedzialni są organizatorzy
li (Dz. U. z 2011 r. Nr 86, poz. 478 ) i jest przydatna do
kąpielisk oraz miejsc wykorzykąpieli. Informacje na temat jakości wody w nadzorowastywanych do kąpieli.
nych kąpieliskach i miejscach wykorzystanych do kąpiel i
W związku z powyższym
zamieszczane będą na stronie internetowej Powiatowej
organizatorzy miejsc wyko Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Międzyrzeczu :
rzystywanych do kąpieli wywww.wsse.gorzow.pl!pssemiedzyrzecz.
konują badania jakości wody . .• • • • • • • • Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanie wcześniej niż 14 dni przed
nitarny w Międzyrzeczu przypomina, iż ze względu na
dniem rozpoczęcia jego funkcjonowania oraz przynajmniej
możliwość występowania ujemnych skutków zdrowotnych,
raz w trakcie jego funkcjonowania, a także każdorazowo w nie należy korzystać z kąpieli w wodach, które są mętprzypadku wzrokowego stwierdzenia zanieczyszczeń niene i mają zmienioną barwę oraz ewentualnie zapach, co
korzystnie wpływających na jakość wody i mogących staświadczy o silnym zakwicie glonów, a zwłaszcza sinic w
nowić zagrożenie zdrowotne dla kąpiących się tam osób.
zbiornikach wodnych .
W sezonie kąpielowym , w okresie funkcjonowania ką pieliska badania jakości wody z kąpieliska wykonuje orPrzygotowała: Elżbieta Markiewicz
ganizator kąpieliska
Powiatowa Stacja SanitarnoPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w MiędzyEpidemiologiczna w Międzyrzeczu

i miejsca wykorzystywane do
wpowiecie międzvrzeckim w sezonie
państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyeczu informuje, że na terenie powiatu międzyrzeckiego
rz sezonie kąpielowym 2013 funkcjonować będą dwa ką
~eliska oraz siedem miejsc wykorzystywanych do kąpieli.
p to:
K:pieliska - Jezioro Głębokie - OW Głębokie, Głę
bokie, gm. Międzyrzecz
Jezioro Lubikowskie- plaża Lubikowo, gm. Przytoczna
Miejsca wykorzystywane do kąpieli:
.Jezioro Głębokie- OW Archim edes Głębokie, gm. Mię
dzyrzecz
.Jezioro Szarcz - Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowe
Relaks" Pszczew
. J~zioro Szarcz - OW Karina Pszczew
. Jezioro Chłop - OW Borowa Zatoka, Borowy Młyn ,
gm. Pszczew
.Jezioro Chycińskie- AWF Poznań , Chycina gm. Biedzew
.Jezioro Chyciń skie- plaża w Chycinie, gm. Biedzew
.Jezioro Cisie- plaża w Bledzewie.
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Nie rozdziobią nas kruki i wrony, ale zjedzą nas OltEUJ1ai1tfl
Myśl ę , że ta parafraza jest brutalnie aklualna w rzeczywistości naszego miasta.
Minęło ponad 20 lat od tzw. transformacji ustrojowej, upadł komunizm, za pa nowalademokracja. Wszyscy staliśmy się współuczestnikami życia publicznego, a jak to się
przekłada na jakość naszego życia. W Międzyrzeczu, który niegdyś stał firmami melioracyjnymi, budowlanymi, nie pozostało
nic zdawnej chwały, na gruzach upadłych
przedsiębiorstw obsługujących niegdyś pół

l
\1

Polski powstały skarlałe fi rem ki. Wsamym
mieście ani okolicy nie powstał żaden zakład , który byłby realną odpowiedzią na kala strofalnie rosnące bezrobocie, gdyby nie
Jednostka Wojskowa to żaden młody człowiek nie miałby szansy na zatrudnienie, a i
samajednostka nie jest w stanie zagospodarować całych roczników kończących rokrocznie różnego rodzaju szkoły.
Młodzi ludzie są skazani na emigrację
zarobkową. Jedynego, czego nam nie brakuje,to wszelkiego rodzaju sklepów sieciowych. WBiedronki, Tesca, Netta itp. nasze
miasto obrodziło szczególnie obficie, możnapowiedzieć, że z jednej sieciówki do dru~i ej jest nie dalej niż rzut beretem, ach i że-

bym nie

wszystkie
w centrum miasta, może z wyjątki em "starej" Biedronki, która przycupnęła
na os. Piastowskim.
l jaką korzyścią dla miasta i jego mieszkańców jest ten wysyp sklepów sieciowych? Czy jest to te kilkadziesiąt etatów
sprzedawców, za pensje niewiele wyższe
niż płaca minimalna, czy może podatki,
których przecież nie płacą u nas? A może
. lokalni producenci dostarczają tam swoje
towary? Ależ skąd , każdy sklep ma swoich dostawców i produkty. Pewno promocje, które jak wiadomo nigdy jeszcze nie
przyniosły sklepom strat tylko zyski, więc i
one wyciągają więcej z naszych kieszeni.
Tak ma się sprawa z korzyściami, no a
straty? Cały mały lokalny handelleży i kw icZy, ponieważ nikt nie jest w stanie konkurować z dużymi sklepami sieciowymi, a co
za tym idzie, nie ma szans powstać ta kłasa społeczna , która w całym świecie jest
motorem gospodarki, czyli klasa średnia .
Ludzie, którzy dzięki własnej pracy i pomysiowaści wytwarzają dobra materialne i
generują także dochód będący podstawą
podatków dla gminy. Każda złotówka wyda-

na w sklepie sieciowym jest tego samego
dnia drenowana z naszego miasta i wp/ywa na konta ich właścicieli i nigdy już tutaj
nie wraca. Natomiast inaczej rzecz ma się
z lokalnymi handlowcami, wydając u nich
pieniądze uruchamiamy lokalną gespod arkę, ponieważ ten sprzedawca tą samą zło tówkę wyda u szewca, szewc u dentysty,
dentysta u mechanika, a każdy z nich zapłaci jeszcze od tego podatki, które mogą
iść na cele wspólne. Co kierowało naszymi
lokalnymi włodarzami , gdy wydawali zgody
na lokalizacje coraz to nowych pijawek, bo
nie sądzę, że dobro miasta. Dlaczego nie
zastosowano wypróbowanej i skutecznej
praktyki pozostawienia centrum dla małego handlu, lokując duże sklepy na peryferiach miasta.
Kto ma ochotę na większe zakupy jedzie
na obrzeża, a po chleb i mleko wychodzę
naprzeciwko. Taką miałem możliwość zanim powstał mi Lidl pod nosem, miałem
bardzo sympatyczny sklep z miłą obsługą ,
świeżym pieczywem, ale już go nie ma, jak
i wielu innych.
Dziś jak zapomnę soli to lecę do Lidia,
jeśli nie to tam, to drugi najbliższy sklep, Te-

A~~u~nL~h~~~~!!5~~!~~~~~~~ -pEc~;~ek~d~~~~ta!h! miesiącach skupili
NOPOLSKIM TURNIEJU TANGA TOWARZYSKIEGO

l OPUCHAR STAROSTY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO,
l zorganizowanym przez Szkołę Tańca VICTOR, para

Maciej i Anna Barszczak zdobyli w tańcach standardowych klasę taneczną A - najwyższą krajową klasę taneczn ą. Osiągnięcie tej klasy to spełnienie wieloletnich
1l marze ń tanecznych Macieja i Ani. Tańczą wspólnie od
121at, od początku reprezentując klub FAN DANCE Międzyrzecz. Przez te wszystkie lata para uczestniczyła w
~nad 100 turniejach tanecznych na terenie całego kra1 lU
,startując w obu stylach tanecznych (tańce standar~~e i l~tyn~amery~ańskie), przechodząc przez kolejn_e
egorre wiekowe l ~la~y tane?zn~ od Ed~ A.W tancach latynoamerykan~~lch posiadają o~ecn1e kl~sę B.
nicOd roku .. g~y.Macle) rozp~czął stu~~~ na Polit~c~na e Po~nansklej, b~ło 1m.o w1el~ trudmej spotykac s!ę
trenmgach. Pon1ewaz mogli trenowac wyłączme
1

zapomniał, oczywiście

lokują się

się na trenowaniu jednego stylu -standardowego, aby

osiągnąć w nim wymaganą przepisami ilość- 8 miejsc

na podium- by zostać przekwalifikowanym do klasy A. l
Taniec na tym poziomie wymaga kilku treningów tygo- ,
dniowo, aby móc skutecznie rywalizować z innymi parami na turniejach. W tej sytuacji Ania i Maciej zdecydowali, że po zdobyciu klasy A w standardzie ich drogi taneczne najprawdopodobniej się rozejdą . Każdy z
nich poszuka nowych partnerów tanecznych, aby moż- ,
liwe były regularne treningi w obu stylach tanecznych .
(na podstawie informacji uzyskanej od p. J. Barszczak)
Gratulacje dla sympatycznej pary, trenującej w KTT
Fan Dance, pod opieką instruktorów Grzegorza Depty
i Piotra Soi oraz dla rodziców, którzy całym sercem i z
ogromnym zaangażowaniem uczestniczą w artystycznej drodze Ani i Macieja.
Międzyrzecki Ośrodek Kultury

sco, między nimi pustynia. l wcale nie jest
to proces nieuchronny, jest to w prostej linii efekt decyzji władzy miasta.
Byłem ostatnio w Barlinku, miejscowość
nieduża , ale co zwróciło moją uwagę, w
centrum miasta nie było żadnego dużego
sklepu, natomiast uchowała się lodziarnia, działająca w tym samym miejscu od
50 lat, robiąca lody na prawdziwym mleku i dżemie .
Sklepiki, niektóre w estetyce tracącej już
myszką , choć w środku towaru pełno , ale
ten sklep tam trwa dziesiątki lat, a nie dwa
lata, póki wystarczy pieniędzy z projektu
Urzędu Pracy i jest " mały" ZUS.
Jeżeli nasze władze nie zadbają , jeżel i
my nie zadbamy o to, aby w naszym mieście opłacało się żyć i pracować, jeżeli nie
ochronimy lokalnej przedsiębiorczości , tylko będziemy biegać z promocji na promocję, to niedługo Międzyrzecz stanie się enklawą starych ludzi żyjących z cieniutkich
rent, urzędników i pracowników budżetów
ki, a wszyscy młodzi , kreatywni, dynamiczni uciekną stąd jak z tonącego okrętu , tylko
kto nam na starość poda szklankę wody.
Janusz Grządko
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Lubuska Olimpiada
Młodzieży

W ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży na stadionie
Miejskimw Międzyrzeczu odbyły się zawody powiatowe w
lekkoatletyce w kategorii miodziki junior młodszy. Wzawodach uczestniczyło ponad 250 uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z Powiatu Międzyrzeckiego. Najlepsze wyniki w poszczególnych konkurencjach osiągnęli :
Młodziczki: 100m- Magdalena Marek- Trzciel-14,23;
300m Dagmara Stępień- Gimn. nr 1 Międzyrzecz - 48,90;
600 m Natalia Szwarc- Przytoczna-2,01 ,60; pchnięcie kulą
Emilia Ganczarska- Gimn. nr 1 Międzyrzecz - 6,85; rzut
oszczepem Sandra Ren- Przytoczna -11 ,30; skok w dal
Oliwia Górniak - Przytoczna- 4,21m.
Młodzik: 100 m- Arkadiusz Guczyński -Pszczew-12, 18;
300 m. Dawid Lorenz -Gim . 1 Międzyrzecz - 40,35; 600
m Jakub Błaszczak - Gimn. nr 1 Międzyrzecz - 1,41 ,82;
1000 m Sebastian Witt- Gimn nr 1 Międzyrzecz- 3,13,64;

Luboska Olimpiada

pchnięcie kulą- Dawid Głuszczyński -G im. 1 Międzyrzecz
- 9,97 ; rzut oszczepem Jakub Filipkiewicz -Gim. 2 Mię 
dzyrzecz- 26,70; skok w dal Maciej Grzelachowski -Gim .
1 Miedzyrzecz-5,10
Juniorki młodsze: 100 m Marta Byk- Gimn. nr 1 Mię
dzyrzecz- 13,79; 200m Karolina Elan - Gimn. nr 1 Mię
dzyrzecz -30,80; 400 m Joanna Grochowska - Przytoczna- 72,12; 800m Klaudia Kubicz- ZSE - 3,20,09; 1500 m
RoksanaJudek - Gimn. nr 2 Międzyrzecz - 7,15,01 ; rzut
oszczepem: Ewa Golec- Przytoczna- 23,10m; pchnięcie
kulą - Karolina Kumanowicz-l L0-8,00; skok w dal - Ewa
Golec- Przytoczna-4,06.
Juniorzy młodsi: 100m Łukasz Strzelewicz -Przytoczna- 11 ,95; 200m, Łukasz Przybysz-ZSE-26,27; 400
m Micha/ Dybek- l LO - 60,00; 800 m Dawid Śliwiński
ZSB- 2,22,35; 1500 m Piotr Blaszczak- Pszczew- 4,47,21 ;
rzut oszczepem- Adrian Tama- Gimn. nr 2 Międzyrzecz39,04; pchnięcie kulą - Adrian Tama- Gimn. nr 2 Między
rzecz - 11 ,88; skok w dal - Łukasz Przybysz- ZSE - 5,40.

Liga piłkarskich "6- tek"
Trwają rozgrywki Letniej Ligi "6-tek" piłkarskich na boisku wielofunkcyjnym Orlik. Wdotychczasowych meczach
uzyskano wyniki:
Mafia - Areszt Śledczy 7:2; Eko-Max - FCalenienajgorsi 5:0; Nie Ma Lipy - Areszt Śledczy 0:0; Straż Pożarna - 66300 2:5; Mafia - FCalenienajgorsi 11 :2; Eko Max- Straż Pożarna 9:1 ; Mafia- Straż Pożarna 10:2; Nie
Ma Lipy - FCalenienajgorsi 4:4. W tabeli z 9 pkt prowadzi
drużyna Mafii, a w klasyfikacji strzelców Rafał Kusz (Mafia) - 7 bramek.

80 zawodników (w tym 8 kobiet) wystartowało w.XXJ/
Międzyrzeckiej X". Trasę biegu wiodącą ulicami os. Kasz.
telańskiego (4 pętle po 2650 metrów) najszybciej pokona.
la dwójka zawodników Adam Marysiak z Książa Sląskiego
oraz Marcin Zagórny z Rad nicy. Zwycięzca uzyskał
36,40 min. Najlepszą z pań została reprezentująca Gorza.
Wlkp. - Wioletta Paduszyńska (45,17), która w klasyfi~
generalnej zajęła 28. miejsce. Najlepszy z reprezentantói
Międzyrzecza - Micha/ Kubik ukończył bieg na 14. mi~
z czasem gorszym od zwycięzcy o blisko 4 min. Wśród
najlepszych międzyrzeczan znaleźli się: Krzysztof Kocljj
(16 miejsce- 42,18), Marcin Dąbrowski (24; 44,03),
sław Janusek (27; 45,02}, Artur Pańko (31; 45,39) oraz

czas

Mit
Jf

cek Jackowiak (34; 45,56).

14. Maraton Sztafet
Tradycyjnie już w ostatni piątek lipca (w tym roku 26
ca)w Ośrodku Wypoczynkowym Głębokie odbywać się
dzie Maraton Sztafet. Regulamin dostępny będzie nastrQ.
nie www. mo..s.~.

Młodzieży wSłubicach

Dnia 13.06.2013 r. w Słubicach odbyły się finały lekkoatletyczne Lubuskiej
Olimpiady Młodzieży w kategorii młodzików. Uczniowie Gimnazjum nr 1 dwukrotnie stawali na podium. Złoty medal w rzucie oszczepem zdobył Dawid Głusz
czyszyn z wynikiem 43,73m. Medal brązowy zdobyła sztafeta chłopców 4x100
m w składzie: Filip Nisiewicz, Dawid Głuszczyszyn , Maciej Grzelachowski, Dawid Lorenz. Czas sztafety: 49,03 s.
Ponadto punktowane miejsca zajęli:
4m - Dawid Lorenz w biegu na 300 m,
6m - Dagmara Stępień w biegu na 300 m,
8m - Dawid Lorenz w biegu na 100 m,
8m - sztafeta dziewcząt 4x1 00 m w składzie: Emilia Ganczarska, Małgorzata
Toczek, Justyna Pietrzykowska, Dagmara Stępień ,
9m - Justyna Pietrzykowska w biegu na 300 m,
9m - Piotr Kafka w pchnięciu kulą
Stoją od lewej: Dawid Lorenz, Maciej Grzelachowski, złoty medalista w rzucie oszczepem Dawid Głuszczyszyn , Filip Nisiewicz.
Gratulujemy!

z Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu
Siostry Białowskie na drużynowych
Mistrzostwach Polski w Tenisie Stołowym
Wieści

Duet Karolina i Sandra Białowskie reprezentujące Gimnazjum nr 2 w Międzyrze
czu zakwalifikowały się do Mistrzostw Polski w Tenisie Stołowym , które odbyły się
w dniach 15- 17 maja 2013 r.
w Krośnie Odrzańskim . Znalazły się tym samym w gronie 16 najlepszych drużyn w
Polsce. Nie zajęły wprawdzie
miejsca na podium, ale cieszymy się , że mogły reprezentować naszą szkołę , miasto i województwo w tak prestiżowych zawodach.
Gratulujemy i dziękujemy
za piękną grę.
J.L.

~w Międzvr ..........
Aktualności

W dniu 1 czerwca 2013 r. został rozegrany turniej szachowy. Był to 11 Turniej o Puchar Burmistrza Międzyrzecza z
okazji Dni Międzyrzecza. Po morderczej
walce zwyciężył Alojzy Grobelny 6 pkt., li
m. Jerzy Tatarynowicz 6 pkt., III m. Bogdan Macina 5 pkt. Turniej jest tradycyjny
i za rok odbędzie się III edycja. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału
w tej pięknej imprezie.
Historia
W dniu 1 marca 1948 r. rozpoczął się
wielki turniej szachowy o koronę mistrza
świata. Grało czterech najsilniejszych
szachistów na świecie oraz jedyny żyją
cy były mistrz świata, Holender Maks Euewe. Turniej był pięciokołowy, czyli każdy

z każdym rozgrywał po pięć partii.
czątku zarysowała się przewaga
la Botwinnika. Na półmetku on
prowadził przed Smysłowem i
Pierwsza część turnieju była rozgr~
w Hadze, natomiast druga w Moskwie·
Ostateczne wyniki:
1. Micha! Botwinnik 16.5 pkt
2. Wasyl Smysłow 13.0 pkt
3. Paul Keres 12.0 pkt
4. Samuel Rzeszewski 9.0 pkt.
5. Maks Euewe 4.5 pkt
Po zakończeniu turnieju, koroną
strza świata został udekorowany Mi
Botwinnik, który został tym samym
stym oficjalnym mistrzem świata.
..l:
Jerzy TatarynoWJCilr
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KLUBOWY TURNIEJ JUDO
Dnia06.06. br. w sali gimnastycznej Zespołu Szkól
Budowlanych odbył się Klubowy Turniej Judo. Wzawodachwzięło udzia/29 zawodników i zawodniczek
naszego klubu w ośmiu kategoriach wagowych. Turniej przebiegał na bardzo wysokim poziomie sportowym, grupa 5-latków rywalizowała w ne-waza walcząc w parterze (zakładanie . trzymań) , natomiast
dzieci starsze, od 7 lat w tach1-waza oraz ne-waza,
czyli walka w górze i parterze, stosując techniki rzu~ów oraz trzymań. Wyniki kolejnych kategorii przedl
.
•
stawiaj ą s1ę następująco:

GRUPA NE-WAZA
Kategoria 22kg
1m
iejsce
Lena SKOLARUS
11 miejsce
Mateusz SKOLARUS

Mały
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III miejsce Miłosz NAJDEREK
III miejsce Dominika BARAN
Kategoria 25kg
l miejsce
Antoni JÓŹWIAK
11 miejsce
Jakub ORKISZEWSKI
III miejsce Gabriel NIEDZWIEDZKI
Kategoria +25kg
l miejsce
Julian CZAJKOWSKI
11 miejsce
Vasundhara RAGUNATH BABU
III miejsce Loran PINKOSZ
GRUPA TACHl-WAZA
Kategoria 24kg
l miejsce
Maciej MADZIAK
li miejsce Wiktor KULESZA
III miejsce Dawid KWIETKO
Kategoria +24kg
l miejsce
Michał STANlEC
11 miejsce Amelia RASZEWSKA
III miejsce Weronika KAPAŁA
III miejsce Patryk WOJTCZAK
Kategoria 32kg
l miejsce
Jan DROŹDŹYŃSKI
11 miejsce
Pranav Sharat RAGUNATH BABU
III miejsce Damian KIERSZTAN
III miejsce Mikołaj KACPRZAK
Kategoria 41 kg
l miejsce
Aleksandra KMERA
11 miejsce
Agnieszka KORZEŃ
III miejsce Jakub LISIECKI

klub · WIELKIE SUKCESY

Czy moż na osiągać wysokie wyniki sportowe w małych szkolach wiejskich? Otóż tak.
Najlepszy przykładem są uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kalawie, którzy walczyli
na Mistrzostwach Europy w Sumo. Podczas mistrzostw, które odbyły się w dniach 1 - 3
czerwca 2013 r. w Łucku na Ukrainie, Polskę reprezentowało m in. dwoje zawodników z
UKS Korona Kalawa. Wicemistrzynią Europy młodziczek U14 w kat. 65 kg została Aleksandra Waroch, a brązowym medalistą wśród dzieci U12 w kat. 65+ kg Damian Klubków.
To najwi ększe osiągnięcie na zawodach tej rangi w dotychczasowej historii klubu i szkoły.
Tak wielki sukces osiągnięto dzięki ciężkiej pracy i determinacji zawodników i ich trenera,
Pana Krzysztofa ldzikowskiego oraz sprzyjającej atmosferze dla rozwijania sportu, jaką
stworzyła Pani Wioletta Stadnik Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kalawie. Wyjazd na Ukrainę był możliwy dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu z Gminy Międzyrzecz oraz od
osób prywatnych zaprzyjaźnionych ze szkolą , którym składamy gorące podziękowanie.

Sukces na zawodach MMM
W dniach 18 - 19 maja
2013 r. w hali sportowej KS
Sobieski w Poznaniu odbyły
się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików i Mło
dziczek w Sumo. W zawodach wzięło udział 200 zawodniczek i zawodników z
województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego z następujących
klubów: UKS Korona Kalawa, LKS Spartakus Pyrzyce,
KS Sobieski Poznań , Akade-

III miejsce Jakub WASILEWSKI
III miejsce Oliwia DOMAŃSKA
Kategoria +41 kg
l miejsce
Nikola RYBCZYŃSKA
li miejsce Bolesław BUJAKOWSKI
III miejsce Kornelia STANKIEWICZ
Dodatkowo zostali wyłonien i najlepsi
uczestnicy zawodów, wśród chłopców najlepszy
okazał się zwycięzca kategorii 32 kg Jan DROŻ
DŻYŃSKI , natomiast wśród dziewczynek najlepszą
techniką wykazała się Aleksandra KM ERA zwycięż
czyni kategorii do 41 kg. Ponadto wyróżniony został
najmłodszy uczestnik Klubowego Turnieju Judo Jakub ORKISZEWSKI. Dziękujemy rodzicom za liczne
przybycie i gorący doping dla uczestników zawodów.
Więcej informacji na www.judomiedzyrzecz.pl
Patryk Janik

mia Judo Poznań , UKS Samson Kobylin, LKS Feniks Stargard Szczeciński , UKS Mieszko Gorzów Wlkp. Grand Judo Poznań , TAR Krotoszyn, MLUKS Karlino, AKS Białogard,
UKS Gimnazjon Suchy Las, UKS Mustang Obra, KS AZS AWF Gorzów Wlkp. Uczniowski
Klub Sportowy Korona Kalawa wystawił do zawodów reprezentację składającą się z zawodniczek i zawodników uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Kalawie oraz Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu. W kat. 70 kg Błażej Sadowski zdobył zloty medal, a brązo
we medale zdobyli Maciej Turecki w kat. 75 kg i Paweł Skoczylas w kat 60 kg. Zawodnicy
z Kalawy po raz kolejny udowodnili, że są w stanie rywalizować ze znacznie większymi
klubami sportowymi z całej Polski.
Sukces zawodników z Kalawy pokazują innym młodym ludziom, że ciężka praca i uporczywe dążenie do celu, mogą przynieść sukces, bez względu na to skąd się pochodzi
i gdzie się trenuje.

Etapie wojewódzki XIII edycji Turnieju

Piłki Nożnej

przed nami. ..

"Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku"
W maju i czerwcu odbył się etap gminny i powiatowy Turnieju Pilki Nożnej "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku". W turnieju startowala m in. reprezentacja SP z Kalawy. Chłopcy w gminie zajęli III miejsce, natomiast dziewczynki wygrały w obu etapach i
zakwalifikowały się do rozgrywek wojewódzkich, które odbędą się 19.06.2013 r. w Zielonej Górze. Życzymy powodzenia.
Krzysztof Idzikawski

Zawody dzieci w Sulęcinie
Dnia 26.05.2013 w Sulęcinie odbyły się zawody dzieci w judo. Nasze zawodniczki wywalczyły 2 złote i 2 srebrne medale, po najwyższy laur sięgnęły Aleksandra Krnera i Oliwia Domańska , natomiast po medale srebrne: Marta Rynkowska i Kornelia Stankiewicz.
Turniej był bardzo mocno obstawiony, udział wzięło ponad stu zawodników i zawodniczek.

Patryk Janik
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liłłZYŻ()l\rliił
J)J~ił łlł~ł)J)ZJI~ŻY
1. górski, turystyczny
2.podobnoludziwzbogaca
3. może być mody lub ogni sztucznych
4. Winnetou
5. praca w kuźni
6. kręci głową
7. słynny Szwejk
8. hallowenowe warzywo
9. naprawia obauwie
10. bandycki skok na bank
11. może być dań lub w talii
12. bliski krewniak
13. szklana w oknie
14. kolejowy pasażerski
15. ang. miara długości ok. 30 cm
16."Ptasie" lub RMF
17. panowała w Naprawie
Woznaczonym pionowo rzędzie powstanie
które należy nadesłać do redakcji do dnia 19 lipca 2013 r.
red. Eugeniusz Luc
rozwiązanie,

2
3

4
5

6

liłłZYŻ()l\rliił Nil I~II,II~ł~

7
8

9

10
11

12

14

15

16

Poziomo: 1) prezentuje modę, 8) jedyny w swoim rodzaju , 11) Żółwie Wyspy,
12) mała kraksa, 13) taniec śląski , 14) malutki traktor, 15) poprawianie błędów, 19)
dawny przywódca Palestyński , 23) rodzaj żywicy, składnik werniksu, 27) zwierząt
ko na obrazie Leonarda da Vinci , 28) gatunek jabłka, 29) wysmażona kostka sło
niny, 30) rodzaj odprawy, np. niemowlaka, 31) knajpa marynarska, 32) określenie
znawcy prawa, 33) państwo z Ottawą , 36) na dłoniach bandziora, 39) kateter, 40)
wielki strach , 41) wydawana w sklepie, 45) imię piosenkarki, Lear, 49) niewielki
budynek np. handlowy, 53) kabina sternika, inaczej, 54) dawne ogłoszenie w gazecie, 55) kwiatek wiosenny, 56) cicha i licha w kolędzie , 57) miasteczko nad Zylicą, w Beskidach, 58) zasłona ruchoma drzwi lub okien.
Pionowo: 1) gat. małpy, 2) waluta USA, 3) cukierek na patyku, 4) imię Christie, 5) zwi erzę pochodzące od gwanako, 6) chęć na coś , 7) sezonowy symbol, 8)
miasto nad Bałtykiem , 9) słynny tor wyścigowy we Włoszech , 10) zespól M. Grechuty, 16) gliniany instrument, 17) geometryczny przyrząd , 18) wnętrzności , 20)
określenie układu programów w TV i Radiu, 21 ) wyróżniony zawodnik sportowy,
22) dawne auto z NRD, 23) plemienny Afrykańczyk , 24) jedno z imion Marcusa
Aureliusa, 25) tam użyto gazu, 26) zdobi człowieka , 33) silnikowa skrzynia korbowa, 34) raptus, 35) jeździec z Kaukazu, 36) dziennikarski ptak, 37) inna nazwa
jałowca , 38) mała rólka w filmie, 42) znawca piękna , 43) ubiór rycerza, 44) okres
postu, 46) surowy sok owocowy, 47) rodzaj rasy białej człowieka , 48) sklep z lekami, 49) kryte przejście między domami, 50) dawniej podlegal seniorowi, 51 ) samosąd , 52) znane jezioro w Afryce.
Litery z kratek ponumerowanych dodatkowo uszeregowane w kolejności od 1do
13, utworzą rozwiązanie, które należy nadesłać do redakcji do dnia 19/ipca 2013 r.
red. Eugeniusz Luc

R9~}!iązan!e ~rzyżó~~! z nume[U 6/268/2013
w\ri}źÓwce dla dorosłych hasło bfzmialo: "Na urlop nad morze". Nagrodę otrzymują: Marianna

Dulemba z Międzyrze
cza, Zenon Matuszewski z Międzyrzecza oraz Henryka Rejniak z Międzyrzecza . W krzyżówce dla młodzieży hasło brzmiało:
" Pożegnanie szkoły ". Nagrodę otrzymują: Julia Miszon z Międzyrzecza i Adrianna Piasecka. z Międzyrzecza. Gratulujemy!
Na~r~qy książkow,; .flo odebran~aw redakcji w ciągu 30 dni oq ukazania się informacji o wygranej.
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CENTRUM MEBLOWE

mebmeble
MIĘDZYRZECZ

A.s.w.STIHL®
teł.

ul. Poznańska 16A 66-300 Międzyrzecz
95 741 27 16 e-mail: utraczyk@poczta.onet.pl

pilarki i kosy spalinowe , opryskiwacze plecakowe, myjki
wysokociśnieniowe, przecinarki do betonu, odkurzacze
przemysłowe, dmuchawy ręczne i plecakowe, zamiatarki

kosiarki spalinowe i elektryczne,
kosiarki samojezdne,
glebogryzarki, wertykulatory

SALON MEBLOWY BLACK RED WHITE

®Andrzej Mielczarek

Sal Kuchenny BRW ul. Reymonta 4, 66-300 Międzyrzecz, teł. 95-7412360
OF RUJE:
~
ł
eble systemowe
+s gmenty
ł
eble tapicerowane
llmJJ~
+ k chnie (standardowe,
~@JBU\
na wymiar, projektowanie)
~~
•
ble na wymiar (szafy, ·
zabudowy, przedpokoje)
+transport, przeprowadzki

CENTRUM

USŁUGOWE

kAMIENIA~

66-300 Międzyrzecz, Os. Centrum 15
(parking przy PKO)

tel. 95 742 11 18

KL

API

l

s'-'
ek

66-300 Międzyrzecz
ul. Rzemieślnicza 2
tel. 95 741-18-92

NOWA KOLEKCJA
ART. SZKOLNYCH:
PLECAKI- PIÓRNIKI

Wykonujemy
- parapety, okładziny schodowe
- blaty kuchenne
-kominki
-nagrobki
- grobowce ro zinne
Do produkcji wykorzystujemy granity,
marmury krajowe i importowane o szerokiej kolorystyce.
Solidność, terminowość.

Udzielamy wieloletnich gwarancji.
Transport na terenie województwa bezpłatny.

Zapraszamy

66-300

MIR

Międzyrzecz,

•

ul. Sportowa 18

tel. 95 742 00 65, dom. 95 74213 83, kom. 607 094 542

OKNA BRAMY DRZWI

9PLAST
'Y

ADAMIAK

PRODUCENT
OKNA
i
DRZWI
z PCV i ALUMINIUM
ROLETY, PARAPETY

SUPER PROMOCJA
• OKNA 1465x1435 w cenie • 499
• BRAMY GARAŻOWE od 795 zł

zł

Zapraszamy do siedziby fir
Międzyrzecz, ul. Poznańska 1
tel. 95 742 16 42, 95 742 16
fax, 95 741 80 39
www.okplast.pl; e-mail: okptas1100

