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Zapraszamy do naszych placówek
Międzyrzecz
ul. Waszkiewicza 24
66-300 Międzyrzecz
tel : (095) 742 80 20

o. Biedzew o. Przytoczna
ul. Rynek 4
66-350 Biedzew
tel : (095) 742 80 59

ul. Główna 44
66-340 Przytoczna
tel : (095) 749 40 12

o. Trzciel

o.Zbąszynek

ul. Armii Czerwonej 38
66-320 Trzciel
tel : (095) 742 80 44

ul. Topolowa 24
66-210 Zbąszynek
tel : (068) 347 94 60
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Wawrzyniak Franciszek Jacek s. Macieja i Iwony
Hassa Oliwiar Jan s. Marka i Katarzyny
Suszewska Wiktoria c. Marka i Emilii
Zygmunt Dorota c. Waldemara i Agaty
Pazgrat Srajan s. Damiana i Małgorzaty
Knapek Filip Eugeniusz s. Krzysztofa i Moniki
Orzlewski Jan Jakub s. Jakuba i Magdy
Orkiszewska Gabriela c. Bartłomieja i Małgorzaty
Woźny Gracjan Damian s. Romana i Doroty
Szawala Franciszek s. Remigiusza i Eweliny
Krupa Magdalena c. Andrzeja i Ewy
Michalski Mateusz Rafał s. Rafala i Wioletty
Plean Sebastian s. Adriana i Anety
Kronenberg Amelia Gloria c. Roberta i Anny
Rembas Patryk s. Roberta i Doroty
Michalczak Dorota c. Adama i Doroty
Wiśniewska Wiktoria Małgorzata c. Krzysztofa i Kasandra
laklika Natalia c. Wojciecha i Katarzyny
Krzych Lena c. Roberta i Katarzyny
Kusik Laura Izabela c. Marcina i Agnieszki
JarutaTymateusz s. Bartłomieja i Marty
Prusinowski Wojciech Jan s. Arkadiusza i Honoraty
Golwiej Julia Kazimiera c. Grzegorza i Lidii
Kobylnik Laura c. Marcina i Agaty
Skoczylas Piotr Ryszard s. Wiesława i Darii
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Gągol Maria zam. Międzyrzecz ur. 1928 r.
Witt Stanisław zam. Międzyrzecz ur. 1942 r.
Ślusarek Grzegorz zam. Międzyrzecz ur. 1960 r.
Wisz Ryszard zam. Międzyrzecz ur. 1949 r.
Wiśnicka Wanda zam. Międzyrzecz ur. 1920 r.
Adamczak Czesław zam. Międzyrzecz ur. 1928 r.
Brzezewska Barbara zam. Międzyrzecz ur. 1949 r.
Kacmajor Ryszard zam. Międzyrzecz ur. 1933 r.
Ławniczak Władysław zam. Międzyrzecz ur. 1927 r.
Józwiak Krzysztof zam. Międzyrzecz ur. 1963 r.
Kasik Janina zam. Międzyrzecz ur. 1942 r.
Sieratowski Grzegorz zam. Kalsko ur. 1935 r.
Kulaczyk Stanisława zam. Wysoka ur. 1935 r.
Pietkiewicz Elżbieta zam. Kuźnik ur. 1920 r.

Informujemy, że biuro redakcji jest CZYNNE:
od poniedziałku do środy w godzinach 10:00 - 13:00
w czwartki w godzinach 13:00- 16:00
Można również kontaktować się z nami pod adresem:
kurier.miedzyrzecki@wp.pllub telefonicznie: (095) 741 88 29.

*
Materiały do druku i ogłoszenia prosimy dostarczać

do 19 kwietnia.
Jeśli istnieją możliwości techniczne, prosimy na dyskietkach
lub płytach CD

(po wykorzystaniu zapewniamy zwrot!)
Ceny ogłoszeń/reklam:
czarno - białe 1,00 zł (brutto) za cm2
kolorowe 1,50 zł (brutto) za cm2
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

~t-

W MillĘDlYRlłECllJ zaprasza
Do zwiedzania stałej ekspozycji muzealnej:
• Dział Sztuki: Portret trumienny
• Dział Archeologiczny: Tysiąc lat Międzyrzecza. (Dział archeologiczny zamknięty z powodu prac remontowych)
• Dział Etnograficzny: Kultura ludowa polskiej ludności rodzimej z Dąbrówki Wlkp. Z XIX i XX wieku
- Wystawy czasowe:
*Jan Paweł 11- pamiętamy! (od 30 marca 2010 r.)
* Pokaz palm i pisanek wielkanocnych (do 18 k ietnia 2010 r.)

Muzeum czynne:
Apteki pelnią dyżury w dni powszednie w godzinach 20.00 - 22.00
Apteki dyżurują w dni wolne, soboty i święta w godzinach 10.00-22.00
26.03 - 01.04

Apteka ul. Konstytucji 3 Maja (TESCO)

(95) 742-12-35

02.04 - 03.04

Apteka .Medyk" ul. Chrobrego 3

(95) 741-11-37

04.04

Apteka mgr Urszula Szczerba ul. 30 Stycznia 51

(95) 742-25-40

05.04

Apteka .Arnika" ul. 30 Stycznia 80

(95) 742-15-38

Apteka ,Medyk" ul. Chrobrego 3

(95) 741-11-37

Apteka .Arnika" ul. 30 Stycznia 80

(95) 742-15-38

Apteka ,Salus· ul. Chopina

(95) 741-10-79

Apteka ,Arnika 2" os. Kasztelańskie 18

(95) 741-10-98

Apteka .Ratuszowa" ul. Rynek 1

(95) 741-29-n

od wtorku do soboty w godz. 9:00 16:00
w niedziele od 0:00 do 16:00
w poniedziałki • zamknięte
W dniach od 3 do 5 kwietnia 2010 r. Muzeum zamknięte
Na pól godziny przed zamknięciem Muzeum kasa nie sprzedaje biletów.

FiliP ~i'l

~

Nasza przedwyborcza sonda cieszy się ogromnym powodzeniem. Oddano
juź 27.597 głosów. Prowadzenie zmienia się z dnia na dzień. Wkwietniu poszerzamy sondę o dwa nazwiska: Remigiusza Lorenza i Zofii Plewy. Osoby te są często wymieniane jako potencjalni kandydaci na stanowisko burmistrza w listopadowych wyborach.
Aby wyrównać szanse nowych kandydatów, ~erujemy wyniki sondy. Pojawi się ona na naszej nowej stronie internetowej www.kuriermiedzyrzecki.pl.
Zapraszamy do glosowania i dyskusji.
Anna Kuźmińska-Świder
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Wspomnienia z czasów pionierskich
Międzyrzecza, lata 1945 - 46

Wraz z osiedlaniem się w Międzyrzeczu polskich
osadników zaczęlo się w Międzyrzeczu ksztaltować
życie gospodarcze. Ponieważ śródmieście miasta objęlo w posiadanie wojsko radzieckie, pierwsi osadnicy
i repatrianci osiedlali się na ulicach dziś Konstytucji 3
Maja, Garncarskiej. 30 Stycznia, na osiedlu Sienkiewicza, Reymonta, Zamkowym i Poznańskim. Wraz z
osiedlaniem się ludności polskiej zaczęly powstawać
zaklady produkcyjne i uslugowe. Pi erwszą piekarn ię
otworzy! Tadeusz Frydrych na ulicy Garncarskiej. następną piekarz Brożyna przy ulicy Armii Czerwonej.
Z kolei Florian Wiśniewski otworzy! w czerwcu 1945
roku pierwszą gospodę nazywaną Strzelecka przy
ulicy Konstytucji 3 Maja. Na zapleczu tej gospody
od podwórza byla duża sala, w której się odbywaly
pierwsze uroczystości , spotkania i zabawy mieszkań
ców. Dziś w tym budynku jest przychodnia lekarska.
Drugi bar otworzy! w lipcu 1945 roku również przy ulicy Konstytucji 3 Maja Antoni Drożak . Później tę gospodę objęla Powszechna Spóldzielnia Spożywców
.JEDNOSC". Przyjęla się pospolita nazwa tej gospody
.Pod Józiem". Skąd się utarla nazwa .Pod Józiem"?
Od początku od 1946 roku mieszka! w tym samym
domu na piętrze Józef Brukszta, który mial zwyczaj
po kolacji odwiedzać bar i bawić stalych bywalców.
Józef Brukszla byl bardzo barwną postacią , lu bil opowiadać anegdoty, kawaly i zabawia! towarzystwo do
pólnocy. Jednego razu Józio w barze się nie pojawil.
Gdy towarzystwo dobrze popilo, przypomniale sobie,
że nie ma ich patrona Józia. Zaczęli się dopytywać
co się stalo? Wnet się dowiedzieli, że Józia zamknę
la milicja i siedzi w areszcie. Ktoś dal sygnal: .Idziemy odbić naszego patrona!". Kupili po flaszce wódki i
już zamierzali iść odbijać Józia, ale ktoś przytomniejszy ostudzi! zamiary grupy, p rzecież milicja ma broń
i może strze lać. Odstąp ili więc od zamiaru. Na drugi
dzień Józio zostal wypuszczony z aresztu - byla to
zwykla pomylka. Nadal więc zabawia! towarzystwo
w barze, ale nazwa baru "Pod Józiem" utarla się do
jego zamknięcia , aż do lat osiemdziesiątych.
Wracając do tematu, jak wyglądale przeksztalcanie w tych pierwszych latach niemieckiego Meseritz
w polski Międzyrzecz przystąpiono do zamiany nazw
ulic i wywieszania polskich tablic. Przemalowywaniem tych tablic zajmowali się malarze: Jan Helwik i
malarz Plewa. Obaj mieszkali już na ulicy Garncar·
skiej. a ich pokolenia mieszkają tam do dziś. Niektóre ulice mialy inne nazwy jak obecne. Np. ulica Konstytucji 3 Maja miala pierwotnie nazwę 9 Maja, ulica
Waszkiewicza za mostem to Skwi erzyńska, ulica 30
Stycznia to Poznańska i Dworcowa, ulica Ks. Skargi

to Ks. Skorupki, ulica Brójecka, Armii
Czerwonej. Zbąszyńska nie i stnieją
- weszly w Osiedle Centrum i w ulicę
Konstytucji 3 Maja.
W polowie roku 1945 wojska radzieckie opuścily centrum miasta i
zaczęlo się zasiedlanie ulic wokól
Rynku . 20 października 1945 roku
Marian Pepka otworzy! w Rynku w
budynku niemieckiej kawiarni lokal r--~--=~~--....,.......~---------rozrywkowy nazwany .Wielkopolanka". Lokal byl czynny do 1950 roku i
później dom ten przejęty zostal przez
organizację partyjną PZPR. (dziś jest
budynkiem Urzędu Skarbowego). 27
grudnia 1950 roku otworzono przy
ulicy Mlyńskiej restaurację o nazwie
.Robotnicza", później i do dziś .Piastowska".
Po dwóch latach w 1946 roku miasto liczylo już dwa i pól tysiąca ludności.
Dotąd

wyrnienilem pierwsze lokale gastronomiczne w Międzyrze
czu. W 1946 roku bylo ich aż siedem . -=~..,..
Przy Placu Dworcowym w budynku -...u.- 4t.a
bylego hotelu niemieckiego restau racja .Dworcowa", przy ulicy dziś 30
Stycznia róg Sportowej bar o nazwie •
.Bogdanka" prowadzony przez Bogdana Kowalskiego, dalej przy ulicy 30
Stycznia przy stacji benzynowej Pan
Porawski wraz z maiżonką prowadzili restaurację powszechnie nazywaną .U cioci". Restauracja ta slynęla z
sali bilardowej i gromadzila mlodzież
i zwolenników gry bilardowej. Przy ulicy dziś Świerczewskiego róg Chlodnej
otworzono hotel wraz z restauracją i
kawiarnią, którą prowadzi! Pan Pręt
kiewicz. Przy ulicy dziś Waszkiewi- r-..,..-=----~
cza za mostem naprzeciw ulicy Winnica mieśdla się herbaciarnia, później
przeksztalcona w sklep masarniczy.
W następnych latach powstaly dalsze trzy restauracje przy ulicach 30
Stycznia, Świerczewskiego i Waszkiewicza róg Wesolej . Restauracja
ta prowadzona przez Pana Wargulę
slynęla ze smacznych golonek, które
byly serwowane dwa razy w tygodniu .
......-~-----~::.:::~----:---------,Atrakcją już od koń
ca 1945 roku w Mię
dzyrzeczu bylo kino
ŚWIT. Znajdowalc się
przy ulicy Waszkiewicza nad rzeką za mostem w budynku niemieckiego kina. żona . W miesiącach letnich mlodzież szkól podstaCieszylo się dużym powodzeniem, wowych po zajęciach szkolnych często korzyslala z
szczególnie, gdy wyświetlano filmy tego kąpieliska. Wczerwcu 1947 roku utopii się uczeń
o nazwisku (o ile dobrze pam iętam) Bandosz i wteamerykańskie (wtedy za biletami ustawiala się dluga kolejka). Pierwszą bi- dy obiekt zamkn ięto i zabroniono korzystania z tego
kąpieliska. Byly to chwile bardzo trudne, ale czę~to
leterką byla Pani Muszalska, a póź
niej Pani Szubowa. Za mostem kole- wracamy do wspomn ień z tych pionierskich czasow,
jowym na rzece Obrze byla zlokalizo- do których starsze pokolenie chętnie powraca, a mło.
wana niemiecka plywalnia. W latach dzi chętnie sluchają.
Opracował Stefan Cyramak
~!!!~:::=.=:...:..:..=.:..:....:=::::=;;;::=::._.J 1946-1947 byla czynna, ale niestrze-
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Rozmowa z Andrzejem Kirmiel~m , dyrektorem Muzeum
Regionalnego w Międzyrzeczu
Jest Pan w Międzyrzeczu nową oso~ą, ch~ć
bno Pan u nas pracował. Proszę wręc o krlpo do
,. t
t
kainformacj i na s~oJ e~a . .
.
.
Urodz iłem się w zrelon~J Gorze, tam t~z skonczykolę średnią . Studrewalem na Umwersytecre
lem.slzl0 n'skim (1982-1 987), na wydziale filozoficznoJagle
h' .. W l t h
·
historycznym. Jestem magrstre.m rstonr.
a ac
2004 - 2005 skończyłem studra po~ypl~mowe or. wane przez Muzeum Auschwrtz-Brrkenau
ganrzo
.
k ·w
Oświęcimiu i Akademię Pedag~grczną w Kra "owre
od tytułem .Totalitaryzm, nazrzm,. holo~a~st . Po
~kończeniu studiów mieszkałem z zo~ą r corką na
Śląsku . Tamtejszy klimat powodO\~a~ ?rągle c.horoby
dróg oddechowych, d~ateg?. _musrehs~y wyjechac.
Wybral iśmy Lubuskie '· _
trafrhsmy do ~rędzyrzecza .
Ostatecznie wylądowahsmy w Kurs~u . zo.na była ta~
nauczycielką , a ja praco~~l~m w ~wretlrcy ~zkolneJ
wSP 3. Następnie przenreslrsm~ srę do S~wrerzyny.
Tam pracowalem jako historyk w Irce~ mog.ol~.~kształ
cącym do grudnia 2002 r. Następnre ~rocrhsmy do
Zielonej Góry. Od 1 lutego 2010 r. podjąłem obecną
pracę w Muzeur~ .
.
.
Dlaczego wzrął Pan udzrał w konkursre na dyrektora Muzeum w Międzyrzeczu?
Interesuje mnie historia lokalna, relacje .międ~y nacjami i religiami. Pod tym względ~m ~owrat mrędzy
rzecki jest chyba najciekawszym r naJlepszym przykładem na zachodzie Polski.
Zadając Panu pytanie dotycząc~ konkurs~
miałam na myśli raczej kontekst frnansowy r
organizacyjny, związany z naszym m~zeu~.
W ubiegłym roku mówiło się wręcz o Jego likwidacji.
.
.
Dla mnie najważniej sze były zarnteresowanra naukowe. 1one decydowały. Gdybym uzależnia~ moją
decyzję od sytuacji ekonomicznej muze~~: nr~ r~z
mawiali byśmy dziś wtym miejscu. Oczywrscre pr~nrą
dze są bardzo ważne, pod tym względem zal~zy~~
od starostwa, ale myślę, że uzyskam zrozumreme.r
wsparcie ze strony lokalnych władz . Jestem optymrstą i sądzę że muzeum mimo trudności finansowyc_
h
może funkcjonować całkiem dobrze i że można sprobować zrobić tu coś ciekawego i oryginalnego.
W konkursie brali udział inni pretendenci.
Czym ich Pan pokonał?
.
Próbując myśleć jak osoba oceniająca, docenrlbym fakt, że pisałem o tym regionie.
Konkurs odbył się we wrześniu 2009 r. Dlaczego dopiero w lutym br. objął Pan swoje stanowisko?
Konkurs zaczął się we wrześniu. Wte~y były ~ier~
sze przesłuchania, po których dowiedzrałem srę , ze
dostalem największą liczbę głosów. 28 października
odbyło się drugie przesłuchanie, dotyczące spraw
~konomicznych . Dopiero tydzień później dostałe~
rnformację, że zostałem mianowany na to stanowrsko. Pracowalemw szkole, a kodeks pracy mówi o 3
miesiącach wypowiedzenia. Chciałem też zakończyć
pracę ze swoimi maturzystami.
Jakie są Pana bieżące działania?
Jestem w trakcie przejmowania zbiorów, a j~s~
to ponad 12 tys. eksponatów. Finalizujemy równrez
przetarg na karczmę. Ma tam być kompleks gastronomiczno-hotelowy. Rozmawiam teraz z różnymi lir-

mami na temat montażu tzw. klucza centralnego,
który jest dopełnieniem wcz~śniejszyc_h inw.estycji
związanych z ochroną przecrwwłamanrową 1 przeciwpożarową.

Czy zatrudnia Pan firmę ochroniarską?
Tak, jest to wymóg formalny. Wbudyn.ku ~ramnym
i w muzeum są monitory, na których wrdac obraz z
kamer umieszczonych w różnych miejscach. Kosztuje to 4 tys. zł miesięcznie .
Czy przewiduje Pan )~kie_ś . r~chy kadrowe?
Jestem zależny od maziiwoser frnansowych starostwa w tym względzie . Na czele każd~g~ działu powinien stać pracownik naukowy, speCJalrst~ w sw~
jej dziedzinie. Muzeum, jeśli c~c~ od.Wy~ac powazną rolę, powinno funkcjonowac rowmez )ako r~stytu 
cja naukowa, a na t~ są potrz~bne o wrele . wrększe
środki niż te, którymr dysponuJemy. Obecnre w placówce zatrudnionych jest 11 osób - połowa na czę
ściach etatu: kierownik administracyjno-gospodarczy
- Stefan Liberkowski, główna księgowa - Elżbieta Zaborowska, księgowa - Magdalena Baran~k •.kustosz
działu archeologicznego- Tadeusz Łaszkrewrcz , asystent w dziale archeologii - Agnieszka lndy~ka , s~ar
szy renowator- Ryszard Pators~i . przewodnrk- Mrroslawa Jakubaszek, dokumentalista - Łukasz Bednaruk, opiekun ekspozycji - Barbara K~sztelan: pracownicy gospodarczy - Tomasz Sm~s r_AndrzeJ ~amsel.
Porozmawiajmy teraz o premądzach r tegorocznych inwestycjach.
. .
Otrzymaliśmy ze starostwa 396 tys. zl na brezącą
działalność muzeum. Kolejne kwoty to: 335 tys. zl, w
których 150 tys. zl to dotacja Ministra Kultury, a reszta
to pieniądze od starostwa i gminy. Za t~ s~mę p~anu
jemy wyremontować poludniową basteję 1 częsc murów zewnętrznych .
. . .
Dzięki zabiegom starostwa muz~um zna)dUJe srę
również na tzw. liście indykatywneJ Lubuskrego Regionalnego Programu Operacyjnego. M~m~ otrzymać 1 300 000 zł. Polowa tej kwoty to prenrądz~ z
Unii Europejskiej, a druga polowa będzie poch~dzrla
od starostwa, co świadczy o tym, że wbrew obregowej opinii starostwo jako organ prowadzący, wyka-

zuje dużą determinację, aby w~sprzeć muzeum. B~r
dzo to doceniam, zwłaszcza brorąc pod uwagę ogolnie trudną sytuację finansową powiatu. Umowa ma
być podpisana w początkach kwietnia. ~i~niądze !e
będą przeznaczone na dalsze remonty 1 mwestycJe
w zamku, m. in. podświetlenie obiektów, Internet bezprzewodowy i to, co może okazać się absolutnym hitem -kino letnie na dziedzińcu zamkowym.
Kiedy remonty się zakończą?
Wwersji optymistycznej ma być to jesień tego roku.
Obecnie dział archeologiczno-historyczny
jest wyłączony ze zwiedzania. Czy on też bę
dzie remontowany?
W tym roku na pewno nie będzie remontowany z
powodu braku pieniędzy. Największym problemem
w podziemiu jest przesiąkająca woda. Na to potrzeba ponad 100 tys. zl.
.
Przejdźmy od pieniędzy i remonto~ do zasadniczej działalności Muzeum. ?beJr~ał P~n
już na pewno ekspozycję stałą, ktora me zmreniła się przez ostatnie pięćdziesiąt lat. Czy Pan
coś zmieni?
Nie jestem Międzyrzeczaninem, ale w~em że e~s
pozycja jednak się zmieniała . Do rewolucyJnych zmra~
potrzebne są duże pi eniądze, a ich w Muzeum ni gdy nie było.
Ekspozycja portretów trumiennych na pewno pozostanie bez zmian, pon i eważ w dotychczasowym
kształcie podoba się zwiedzającym i jest najbardziej
rozpoznawalną wizytówką Muzeum.
. ..
Ale rzeczywiście planuję p~wne .zmiany. Mo!aWIZJa
funkcjonowania Muzeum oprera srę n_a ~ym: ze tr.z.e ~
ba byloby pokazać trójkulturo~ość .teJ zremr, czyli Je!
polsko- niemiecko- ży~owską hrston~. Chcę st~orzyc
dział poświęcony judarkom, byłby to Je?yny ta~r dzral
w województwie. 19 marca będę w leJ s~raw~e p~o~
wadzi! rozmowy w Warszawie. Będę cherai rowmez
stworzyć ekspozycję obrazującą .niemiec~ich mi~sz
kańców Międzyrzecza . Rozmawram w leJ sprawre z
przewodniczącym Związku Byłych M iędzyrzeczan

p. Leonardem von Kalckreuth. Tak wi.ęc eks~~zycja
będzie przebudowana. Myślę też o dzralal~oscr _
edukacyjnej Muzeum. Chcę wygospod~row~c po~resz
czenie na tzw.lekcje muzealne. Mysię tez o sali komputerowej, gdzie będzie m_o~na ogl~d~ć sta.re zdjęcia
M iędzyrzecza i innych ~l eJscowos~r powratu .. Szacuję, że będziemy mogli rch pokaza~ około. tysrąca.
Przy okazji chciałbym zaapelowac do M r.ę~zyr~e
czan o wypożyczenie Muzeum starych zdjęc, rowni eż tych zrobionych po 1945 r. Zas!lą naszą k~le~
cję i poprzez el ektroniczną ekspozycję mogą stac srę
naszym wspólnym dobrem.
.
A wystawy czasowe? Rozpoczął Pan od Gredroycia i paryskiej Kultury?
.
.
Skorzystalem z oferty IPN-u w Go~zo~re : Bę.dzre
też wystawa poświęcona piątej roczm~y ~mr~rc.r papieża . Otworzymy ją 30 marca. Planuję rownrez następne czasowe wystawy.
W związku z wystawami chciałam zapytać ,
czy ich godziny otwarcia 12:00 lub 11;30, to według Pana to są fortunne pory?
Nie są to pory fortunne, ale są one wyp~dk?wą
wielu czynników. Chciałbym , żeby raz w mresr~cu
było w Muzeum jakieś wydarzen!e. Problemem Jest
obieg informacji o tych wydarzenrach.
.
15 maja odbędzie się kolejna noc muzeow.
Wiele placówek przygotowuje na tę noc ciekawe propozycje. Czym nas zaskoczy Muzeum w
Międzyrzeczu?
. .
.
Ze względu na natfok obawiązkaw .nre my~lale~
jeszcze o tym. Na pewno będzie mozna zwredzac
Muzeum za darmo do godz. 22.00
(ciąg
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Nowe oblicze Muzeum
Jak ocenia Pan stronę internetową Muzeum, która może
stać się sposobem na kontakt z międzyrzeczanami?
.
Wtej chwili jeden z pracowników p..Łukasz Bednaru~ pracuJ~
nad nią. Też wyobrażam sobie, że powmna ona wyglądac maczeJ:
Czy Muzeum zostanie dostosowane do potrzeb ludzi
niepełnosprawnych?

Koszt dostosowania schodów dla ludzi na wózkach, to

około

100 tys. zł Muzeum nie jest w stanie wyłożyć ta~ich pie~iędzy.
Chciałem znaleźć pieniądze na ten cel w PFRON-1e,
już się skończyły. Chcę jednak zapewnić, że każdej

ale mestety
osobie niepelnosprawnej umożliwimy obejrzenie naszych zbiorów.
Czy Muzeum składało wnioski o dotacje unijne lub granty ministerialne?
Grant ministerialny otrzymaliśmy w tym roku. Jest to 150 tys.
zł na remont murów zamku.
Czy będzie Pan użyczał obiektów muzealnych innym instytucjom na działania kulturalne?
Oczywiście.
Mówił Pan, że skarbem naszego Muzeum są portrety trumienne. Czy ich wyeksponowanie jest według Pana wystarczająco atrakcyjne, szczególnie dla młodego odbiorcy? Czy
nie warto by było ożywić ekspozycji poprzez np. środki audiowizualne?
Takie rzeczy mogą się dziać w planowanej izbie szkolnej. Wizję musimy jednak przyłożyć do realnych możliwości.
Mówił Pan o nowych ekspozycjach związanych z były
mi mieszkańcami naszego miasta, czyli Niemcami i Żyda
mi. Ja chciałabym się upomnieć o utrwalenie obecności
tych, którzy przybyli tu po 1945 roku z ró*nych stron Polski, a zwłaszcza z Kresów Wschodnich. Siadu ich bytności nie ma w Muzeum. Drugą grupą są międzyrzeczanie
pochodzenia ukraińskiego , bardzo przywiązani do swojej
kultury. Uważam, że dla nich powinno się znaleźć miejsce
w naszym Muzeum.
Jeżeli chodzi o ludność napływową , myślę o napisaniu książ
ki . Międzyrzecz 1945", w której znalazłyby się relacje osób, które
stąd odeszły i tu przybyły. Bardzo trudno zdobyć jednak te relacje,
a zdaję sobie sprawę , że czas ucieka. Jeżeli chodzi o pamiątki
materialne po tzw.• kresowiakach", można znaleźć ich sporo w
dziale etnograficznym Muzeum. Zadbala o to moja poprzedniczka p. Joanna Patorska. Poza tym ogranicza mnie szczuplość powierzchni wystawienniczej.
Idąc do Pana, weszłam do sklepu po taśmy magnetofonowe. Było tam sporo znanych mi osób, więc powiedziałam
do nich" Idę na rozmowę do dyrektora Muzeum. O co mam
go zapytać? " Zapanowała cisza. "A kiedy ostatnio byliście
w Muzeum?" - zapytałam. "W podstawówce" - bąknął ktoś
nieśmiało. "Nie ma po co chodzić, tam się przecież nic nie
dzieje" - dodał ktoś inny. Co Pan na to?
Jednak się coś działo i nadal się dzieje, ale jeśli ktoś zakończył
kontakt z Muzeum w podstawówce, to po prostu o tym nie wie.
Naszym obowiązkiem jest dać ludziom ofertę . Czy będą chcieli z
niej skorzystać, to już jest ich sprawa. Myślę zarówno o imprezach
masowych i elitarnych. Tu każdy będzie mógł coś dla siebie znaleźć. Na maj planujemy imprezy masowe, m.in. plener rzeźbiarski,
rycerze będą zdobywać zamek. Na zamku też się coś powinno
dziać. Myślę o festiwalu filmowym. Odbędzie się również tradycyjna sesja naukowa. Mam wiele planów, ale jestem też realistą.
Ostatnio zaimponowało mi Muzeum Regionalne z małe
go Hrubieszowa, które sprowadza do siebie z berlińskie
go Pergamonu wystawę "Skarby Troi". Ludzi zamówili już
pięć tysięcy biletów. Czy w Międzyrzeczu doczekamy się
takiego wydarzenia?
Chcę wierzyć, ze tak. Gdybym był Harrym Potterem mógłbym
Pani obiecać wszystko. Ja mogę mieć pomysły, podobnie muszą jednak myśleć też urzędnicy, którzy ostatecznie o ich realizacji decydują , dając pieniądze. Wtedy również takie wydarzenia są możliwe .
Dziękuję za rozmowę.
Anna Kuźmińska-Świder
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"KAPUŚCIŃSKI. NON - FICTION"
Zanim ukazała się biografia Ryszarda Kapuścińskiego , w prasie ukazało się mnóstwo po.
lemik i uwag krytycznych dotyczących książki. Najpierw z jej wydania zrezygnowało wydaw.
nictwe "Znak". Później zaprotestowała żona, jednak sąd oddalił pozew wdowy po Ryszardzie
Kapuścińskim, która starała się zablokować wydanie książki. W tej debacie na temat ~rtura
Domoslawskiego, twórcy biografii, glos zabierają m.in. Jacek Hugo-Bader, Abp Józef Zyciń
ski. Uważają, że ta pozycja zniszczy reputację mistrza reportażu , za jakiego uważano Ry.
szarda Kapuścińskiego. Władysław Bartoszewski - nazywa książkę wręcz .przewodnikiem
po domach publicznych", zastanawiając się równocześnie nad dalszą współpracą z wydaw.
nictwem "Świat Książki", którego nakładem właśnie się ukazała. Tak ostre słowa wypowiedziane przez jeden z autorytetów w naszym kraju wzbudzily moje zaciekawienie. Wychowana na książkach Kapuścińskiego, postanowilam sprawdzić czy ta nowa biografia poszerzy
moją wiedzę na temat pracy i życia osobistego dziennikarza stulecia.
Pierwsze wnioski po lekturze. Uznanie dla pana Damosławskiego • mój podziw dla
Kapuścińskiego nie zmalał nawet o jotę. l nie·
smak- pan Bartoszewski i jemu podobni nawet
się nie pofatygowali, żeby przeczytać książkę!!!
Skąd więc te napaści na autora biografii. Zachował
się uczciwie wobec czytelników. "Pokazal tyle, ile
ujrzał. Tłumaczył tyle, ile zrozumiał" (Igor Janke:
Rzeczpospolita). Przecież pierwsze kontrowersje
wokół Kapuścińskiego pojawiły się już po słynnym
artykule .Newsweeka" na temat jego współpracy
z tajnymi służbami Polski Ludowej. Niestety tzw.
"lustracja", polegająca na piętnowaniu ludzi polityki i kultury, którzy kiedyś należeli do partii i wierzyli w socjalizm dotknęła też kolegów Kapuścińskie
go: K. T. Toeplitza i Daniela Passenta. Nie od dziś
wiadomo też, że " żonglował gatunkami i stylami, a
także faktami". W Polsce praktycznie nie mial krytyki. Dlatego ciężko odchorował zarzuty Marii Janion, zawarte w .Niesamowitej Słowiańszczyźnie".
Autorka uważała , że jest uprzedzony do Rosji i Rosjan, przypisując im wyłączność na niektóre patologie polityczne, jednocześnie nie dostrzegając tych samych w krajach Europy Zachodniej.
Kilka lat wcześniej w podobnym duchu skrytykowal go w swojej książce .Wilczy notes" Ma·
riusz Wilk. Rozumiem, że są w książce fragmenty, które mogły urazić panią Alicję Kapuściń·
ską (relacje z córką, inne kobiety). Trzeba jednak przyznać, ze autor zachował w tej materii
subtelność i delikatność. Jednak dla mnie ta książka jest bardziej kompendium wiedzy
o odbiorze Kapuścińskiego w świecie, niż typową biografią. Wspólnie z autorem książ·
ki docieramy do miejsc, w których przebywał Kapuściński. Poznajemy relacje ludzi, którzy z
nim pracowali, u których mieszkał, relacje studentów biorących udział w licznych spotkaniach
i warsztatach dziennikarskich. Przez pryzmat codziennej krzątaniny i przygotowań do wyjaz·
dów czy odczytów, wypowiedzi dotyczących polityki Polski, globalizacji, Afryki i Ameryki la·
cińskiej czy wreszcie słabości , jawi nam się wielka osobowość. Uwagę przyciągają rozdziały
poświęcone przyjaźni i wzajemnym relacjom R. Kapuścińskiego (Kapu) i z Garcią Marqueze'!l
(Gabo) .• Zawsze uważałem go za przyjaciela, za kogoś, z kim doskonale się rozumiem"- pł·
sal Kapuściński, wspominając wspólne warsztaty w Meksyku. Nazywał Gaba .klasykiem re:
portażu" i twierdził, że .jakkolwiek podziwia jego powieści , to wielkość Garcii Marque~a .tk~
w jego tekstach dziennikarskich, z których wyrosła późniejsza literatura". Obaj uwazah, ~e
najlepsza droga do dziennikarstwa prowadzi poprzez poezję. Twierdzili, że dziennikarz moze
poprawiać rzeczywistość, " żeby lepiej oddać nastrój chwili", czy .stan ducha opisywanej r~~
czywistości ". Marquez uważał, że Kapuścińskiemu . Zależało raczej na stworzeniu n~weJ literatury, nowego gatunku, nowych form narracyjnych, a realizm dokładność opisu, tak Ja~ ro·
zumieją dziennikarze, znajdowały się na dalekim planie". Dzięki olbrzymiej liczbie cytatow z
utworów, wywiadów i innych wypowiedzi Kapuścińskiego czytelnik poznaje jak ewalu~wa~
jego pog lądy, co go nurtowało lub irytowało we współczesnej mu rzeczywistości. l naJ~az·
niejsze czy dziennikarstwo to zawód dla cyników.•nie wierzę ... , że prawdziwy dzienmka~
może być cynikiem, a dziennikarzy poznałem wielu ... ."Nasi rozmówcy potrafią bezbłędme
odróżnić reportera, który pyta o sprawy, którymi sam się do głębi przejmuje, od takiego, któ·
ry przyjechał tylko po to, żeby złapać story i szybko wyjechać". To tylko namia~tka te~o, ~o
czeka państwa podczas lektury tej książki. Pełna rzetelnej dokumentacji, opowiada histonę
człowieka, którego wielu nazywało swoim mistrzem. Polecam gorąco ją tym wszystkim, k.t~
rzy chcą odkryć Kapuścińskiego na nowo. Ja książka ukazuje pełen głębi, wieloznaczn?scl,
pasjonujący wizerunek Kapuścińskiego, autora i człowieka, który wpadł w sidła własneJ sła
wy. Polacy są, być może jeszcze zbyt infantylni, by zrozumieć, jak bardzo fikcja i prawda sta·
piają się ze sobą" - rekomenduje Andrzej Stasiuk.
Krystyna Pawłowska
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wGazecie Lubuskiej z 20 stycznia 2010 r. ukazał się
· any przez Redaktora Dariusza Brożka artykuł praso-

:ap~~d wymownym tytule.m .Mistr~em jest. l co z tego?"

y czytać wnim mozna, ze wgm1n1e Międzyrzecz zosiaPrze
.
. t
d'
t
zaostrzone krytena ~rzyz.nawanla.~ ypen 1um sporo~
1
Xego. Niestety, udzielający ln.for~acjl P~nu Red~ktorow!
wodnicy, rodzice, trenerzy jak 1sam piszący, me zadali
~~bie trudu, by zapoznać. s.i~ z przep!sami stos~w.nych
chwal. Próbuje się wpusc1c wszystkich czytelmkow w
~aliny przez publikac)ę mało rzetelnego P?d względe~
dziennikarskim matenalu praso~e~o. Zarowno w starej
uchwale podjętej przez Radę Miejską nr XXXV/321 /06
z dnia 27 marca 2006 r., jak i w obecnie obowiązującej
uchwale nr LXXIV/269/09 z dnia 21 grudnia 2009 podjętej przez Radę Miejską-Komis~rz.a R.ządowego,. przyznaniestypendium sportowego w1ą ze s1ę ze spelmemem
określonych warunków: wiekowych zawodnika jak i wynikowych przy uprawianiu określonej dyscypliny sportowej. Kto nie spełnia tych kryteriów.nie mo~ e liczyć na
stypendium sportowe. Za samą chęc upraw1an1a sportu
nie można wyróżniać.
Zresztą same zapisy cytowanych uchwal określają w
sposób jednoznaczny zasady:
• & 1.1 Stypendia sportowe zwane dalej stypendiami
przyznawane są za wysokie wyniki we współzawodnic
twie sportowym dzieci i młodzieży. Stypendia sportowe
mają na celu wspieranie rozwoju młodzieży (do ukończe
nia 21 roku życia) szczególnie uzdolnionej sportowo, posiadającej stale miejsce zamieszkania na terenie Gminy
Międzyrzecz, która jest zrzeszona w klubach i stowarzyszeniach kultury fizycznej mających swoją siedzibę
na terenie Gminy Międzyrzecz ."
Wymuszona artykułem prasowym zmiana wprowadza w uchwale nr LXXXVI/287/10 Rady Miejskiej w Mię 
dzyrzeczu z dnia 8 lutego 2010 r. zapis, że do otrzymania stypendium wystarczy tylko posiadać stale miejsce
zamieszkana na terenie Gminy Międzyrzecz . Wycięto z
&1 .1 końcowy zapis: . mających swoją siedzi bę na terenie Gminy M iędzyrzecz ". Reprezentować teraz można
dowolny klub w Polsce i złożyć wniosek o stypendium
sportowe. Stypendium się otrzyma, jak ma się odpowiednie wyniki sportowe. Ponadto w starej uchwale z 2006
r. limit wieku wynosił : "(do ukończenia 24 roku życia)",
a w miejscu podkreślonego słowa .która" było .lub".
Podstawowym warunkiem otrzymania stypendium
sportowego było i jest posiadanie odpowiedniej do wieku zawodnika klasy sportowej, potwierdzonej stosownym zaświadczeniem wydanym przez władze polskich
związków sportowych. Zarówno w starej jak i w nowej
uchwale, aby otrzymać stypendium sportowe, należało
osiągnąć w zawodach sportowych wynik lub miejsce, który gwarantowal minimum III klasę sportową lub wyższą.
Taki zapis ma dać gwarancję, że wynik sportowy został
osiągnięty na zawodach odpowiedniej rangi sportowej,
sędziowanych przez licencjonowanych sędziów sportowych, z których zostały sporządzone właściwe protokoły
sędziowskie , odbyło się to na obiektach posiadających
stosowne atesty itp. Jednym z warunków jest też udział
w finalach mistrzostw Polski
Trudno w takiej uchwale zawrzeć przepisy i regułami -

ny sportowe wszystkich związków sportowych i dyscyplin, które są w Polsce uprawiane. W zgodzie ze stosowaną procedurą statystyczną mamy 71 dziedzin sportu
w skład których wchodzą 143 dyscypliny sportowe. W
skład dyscypliny wchodzić może kilka konkurencji sportowych np. w lekkiej atletyce mamy po 25 indywidualnych
konkurencji w kategorii mężczyzn i kobiet, a w pływaniu
17 konkurencji. Dodatkowo w niektórych dyscyplinach
sportowych trudno założyć określony rezultat sportowy. W rywalizacji sportowej o wyniku decydują zdobyte
bramki - piłka nożna lub piłka ręczna , zdobyte punkty siatkówka lub koszykówka, zajęte miejsce -bieg przeła
jowy lub wyścig kolarski.
Mamy dyscypliny do których nie można przyłożyć
znanej z igrzysk olimpijskich a przyjętej przez MKOL w
1913 r. dewizy . Citius- Altius • Fortius - (lac. szybciej. wyżej , silniej").
Świat idzie cały czas do przodu i przybywa sportów,
które włączane są do programu Igrzysk Olimpijskich lub
uprawia się na świecie sporty bo takie jest zapotrzebowanie lub moda.
Podjęcie treningu sportowego, osiąganie nawet licznych sukcesów sportowych na szczeblu szkoły, gminy,
powiatu czy województwa nie stanowi gwarancji otrzymania stypendium sportowego.

.,TO NIE PRAWO JEST ZŁE, TO LUDZIE''
Niestety w zakresie przyznawania stypendium sportowego mieliśmy do czynienia z naginaniem czy wręcz
lamaniem przepisów podjętej uchwały nr XXXV/321/06
Rady Miejskiej z 27 marca 2006 r. Każdy mieszkaniec
Międzyrzecza czytając zapisy uchwały powinien sobie
poradzić z interpretacją zawartych tam przepisów. Powołana Zarządzen iem nr 23/2007 Burmistrza M iędzyrze 
cza z dnia 8 marca 2007 Komisja Konkursowa nie stanę
la na wysokości zadania i nie poradziła sobie z właści
wym rozpatrzeniem złożonych wniosków. Wskład Komisji
wchodziły cztery osoby: Przewodniczący Rady Miejskiej
w M iędzyrzeczu , Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia RM, Kierownik Referatu Urzędu Miejskiego, były Dyrektor MOSiW jako przedstawiciel środowi 
ska sportowego.
Stypendia sportowe przyznane zostały osobom, które nie spełniały następujących warunków:
• przekroczony limit wieku kwalifikujący je do
otrzymania stypendium,
• brak w złożonych wnioskach zaświadczeń o posiadanej klasie sportowej,
• zawodnicy nie spełniali kryteriów wynikowych
do otrzymania klasy sportowej, co sami potwierdzają w złożonych wnioskach itd. itp.
Składający wnioski o przyznanie stypendium nie musieli znać przepisów uchwały, mogli popełnić błędy formalne, ale po to powolano Komisję Konkursową , by to
wyłapała . Przeprowadzony na szczeblu gminy audyt

wewnętrzny realizacji

tej uchwały w pełni potwierdza, że
nad wydawaniem publicznych środków w tym zakresie
nie było żadnej kontroli. Teraz głowią się radcy prawni
Urzędu Miejskiego co z tym fantem zrobić. Młody sportowiec nie jest temu winny i nie można mu odebrać przyznanego i wypłaconego stypendium. Nawet długotrwa
la kontrola Urzędu Miejskiego prowadzona przez kilka miesięcy ze strony NIK-u tego faktu nie wychwyciła .
WMiędzyrzeczu stypendium sportowe mógł otrzymać
każdy, kto tylko taki wniosek złożył w sekretariacie Urzę
du Miasta. Skoro środki finansowe w budżecie miasta zostały zabezpieczone, to należy je wydać, po co mają się
pieniądze zmarnować.

Dodatkowego smaczku całej sprawie dodaje fakt że
nie można w Urzędzie Miejskim odnaleźć teczki z wnioskami o przyznanie stypendium sportowego za 2007 r.
Pozwolę sobie zacytować pewną mądrość zasłysza
ną od Pana Krzysztofa Krajewskiego z Międzyrzecza :
.W Polsce nie daje się tym, którym się należy, tylko tym,
którym chce się dać".
Jestem za rozwojem sportu dzieci i młodzieży w Mię 
dzyrzeczu. Jestem za wspieraniem poprzez stypendia
zdolnej sportowo młodzieży. Musi się to jednak odbywać zgodnie z przyjętymi zasadami. Przyjęte uchwały nie
są doskonale, mają pewne wady merytoryczne i są zbyt
rozlegle pod względem formalno- prawnym. Zbyt wiele
można pod te przepisy włożyć . Moim zdaniem należy w
tej uchwale wprowadzić następujące zmiany:
- wynik sportowy czy klasę sportową powiązać z wysokością stypendium,
- przyznawać stypendia młodzieży, która we współ
zawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży zdobyła punkty dla klubów sportowych z naszego miasta.
Obecnie z Urzędu Marszałkowskiego wartość finansowa za każdy zdobyty punktu to 300 zł dla klubu,
- wnioski o przyznanie stypendium powinny składać
do Urzędu Miejskiego tylko Kluby sportowe do 10
listopada z tego względu , że na 30 października w
szczeblu Ministerstwa Sportu zamyka się współza
wodnictwo na dany rok,
- stypendium powinno być przyznawane na cały rok
kalendarzowy. Bowiem przez cały rok obowiązu 
je klasa sportowa nadana przez związek sportowy.
Przyjęcie takich reguł prawnych pozwoli zaplanować w
budżecie realne i potrzebne środki finansowe na realizację przyjętej uchwały. Trudno porównać wynik sportowy,
włożoną pracę treningową w grupie wiekowej młodzika ,
juniora młodszego, juniora czy młodzieżowca .
Sport i jego struktura szkolenia i osiągania wyników
sportowych zbudowany jest jak piramida lub trójkąt. Na
szczyt mogą wspiąć się tylko najlepsi.
Zbigniew Kolis
Od Redakcji: w majowym numerze KM zamieścimy
tegorocznych sportowców - stypendystów.
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KONSULTACJE SPOŁ ECZNE
WSali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu , odbyło się spotkanie Władz
miasta z mieszkańcami sołectwa Kuźnik w celu omówienia koncepcji zmian granic Międzyrzecza , a dokładnie włączenie do jego obszaru miejscowości Kuźnik.
Mieszkańcy sołectwa podjęli uchwałę Nr 1/201 Owyrażającą stanowisko w przedmiotowej sprawie i zagłosowali jednogłośnie przeciwko wnioskowanej zmianie
granic miasta oraz uchwałę Nr 2/2010 głosując większością głosów za utworzeniem nowej miejscowości Międzyrzecz - Wybudowanie.
MEDLINE 2010
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Skł~d Orł~ : Pafryk Karo/ak,. Łukasz Karo(ak, Konrad Grześkowiak, Patryk
Szlaskt, Marcm Wanat, Sebasttan Roso/ak, Ptotr Redner, Damian Bułat, Michał
Nowak, Łukasz Kaczorek, Jakub Rędziak oraz Kacper Kranc.

DZIEŃ SOŁTYSA
Wdniu _15 m~rca o godz.' 17.0_0 w_Urzęd~i~ Miejs_kim, Burmistrz Komisarz Rzą
dowy Manan _S1erpatowsk1 zło~ył zycz~n1a 1podziękował wszystkim sołtysom,
a są to: Jamna Nowak, Zdzisław Z1moch, Anna Cmok, Anna Kacprzak
Bogusław Sa/ej, Andrzej Paszkowski, Henryka Zimowska, Jaremiusz Ko:
nieczny, Kazimierz Pokolenko, Jan Retkiewicz, Edward Suchecki, Tade.
usz Grabas, Anna Turecka, Teresa Fi/us, Mirosława Kulaczyk oraz/re.
neusz Jarnut. Komisarz wręczył ryngrafy upamiętniające " Dzień Sołtysa• i
codzienną ich pracę.

SPOTKANIE Z WOJEWODĄ LUBUSKIM
Wdniu 18.03.2010 roku Wojewoda Helena Halka wraz ze współpracownika
mi odwiedziła nasze miasto. Podczas spotkania w międzyrzeckim Ratuszu z
wł_adzami sam?rządo~ym! podkreśliła , że miasto jest atrakcyjne turystycznie,
a jego atutem jest m. In. p1ękne muzeum, zamek oraz MRU. W swym przemówieniu Wojewoda oznajmiła , iż gmina i powiat należy do najbezpieczniejszych
w województwie, a to - jak zaznacza Wojewoda - dzięki aktywności naszej
Policji i Straży Pożarnej oraz współpracy innych służb. Na spotkaniu omawiane były ważne sprawy dla naszej gminy i powiatu. Mieszkańcy mieli możl iwość
zadawania pytań .
Referat Promocji Gospodarczej

Z okazji. świąt Wi.elkaMchlich.
tu"'szę ttn4jąć ~jseł"d.eczniejs~ Ż!iaenLa
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okazją
Już

wiemy, że IV międzynarodowe ćwiczenia zespołów ratowniczych Medline
w dniach 15-17 października 2010. Organizatorem jest Gmina Mię
dzyrzecz i Rejonowy Sztab Ratownictwa SKSR w Międzyrzeczu.
Głównym celem manewrów jest przećwiczenie procedur, koordynacja działania służb, integracja środowisk ratowniczych, a także kształtowanie świado
mości obywateli i poczucia potrzeby niesienia podstawowej pomocy medycznej.
odbędą się
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NOWA INWESTYCJA W MPP!
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MUZEUM W MIĘDZYRZECZU
w V rocznicę śmierci
zaprasza na otwarcie wystawy

Jan

Paweł

n - pamiętamy !

w dniu 30 marca 20 l O r.

godzina li :30

Ruszyła budowa nowego zakładu w Międzyrzeckim Parku Przemysłowym pralni chemicznej.lnwestycję prowadzi firma Devpolll sp. z o. b. Powstająca firma planuje, do końca roku, zatrudnić ok. 20 osób a docelowo max.80 osób.'Uruchomienie nowego zakładu przewidziane jest na 01.10.2010 roku. Informacje na
temat rekrutacji pracowników zostaną opublikowane w najbliższych miesiącach
na stronach Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu i Powiatowego Urzędu Pracy.

JUNIORZY ORŁA MIĘDZYRZECZ W PÓŁFI NALE
MISTRZOSTW POLSKI

Od piątku do niedzieli 5-7 marca 201 Or. w hali MO SiW rozgrywany był turniej Mistrzostw Polski juniorów w piłce siatkowej. Emocji nie brakowało, Orzeł
pokonał Chemika 11 Bydgoszcz 3:0 i Błyskawicę Szczecin 3:1. W ostatnim meczu przegrał jednak z Gwardią Wrocław 0:3. Możemy być dumni, bo nasi chłop
cy zakwalifikowali się do półfinału , który odbędzie się w kwietniu w Gdańsku.
Trzymamy kciuki z nadzieją na kolejny awans!

~
SERWIS MONTAŻ INSTALACJI GAZOWYCH (RATY!)
NA CZAS MONTAŻU AUTO ZASTĘPCZE,
AUTO CZĘŚCI, WYMIANA OLEJU i PŁYNÓW

UWAGA!!! ZMIANA SIEDZIBY!!!
ul. Reymonta 7 (PRiM)

Tel.: 695-946-006

www.a utogazkrzysztof.pl
e-mail: autogazkrzysztof@wp.pl
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nie placu, urządzenie boiska do gry w
oraz wyposażenie placu zabaw dla dzieci.
Jest Pan z urodzenia kuźnicza
ninem. Jak zmieniała się ta wieś
przez lata?
Ubywało rolników. W większo
ści mieszkańcy wsi chcą w niej
mieszkać, a pracować w mieście.
Na szczęście Kuźnik się nie starzeje, przybywa młodych ludzi, którzy się u nas budują . Z tego bardzo
się cieszę. Moje sołectwo jest bardzo piękne .
Jak długo jest Pan sołtysem?
Już trzecią kadencję. Jeżeli zdrowie pozwoli, chcę startować również
w wyborach w 2011 r. na czwartą

siatkówkę

Rozmowa z Kazimierzem Pokolenko Jaki był temat spotkania, które
odbyło się w ratuszu 1 marca, i na
którym byli mieszkańcy Kuźnika?
Dotyczyło ono zmiany granic Między
rzecza, poprzez geodezyjne wyłączenie
części gruntów przylega)ących do sołec
twa Kuźnik, na rzecz m1asta.
Czyli miasto czego chce?
Obecnie teren sołectwa Kuźnik cią
gnie się wzdłuż ulicy Konstytucji 3 Maja
do zabudowa ń pana Balcera. Miasto
chciało przyłączenia gruntów sięgają
cych do torów kolejowych na Toporów.
Kto był na zebraniu?
Byli to w większości mieszkańcy sołectwa Kuźnik. Na 171 uprawnionych
do glosowania, obecnych było 50 osób.
ramienia Urzędu Miejskiego byli: M.
Sierpatowski, E. Batura, A. Olender, M.
Witczak, S. Ganczarski, A. Nakonieczna. Byli też mieszkańcy nowego osiedla
domków jednorodzinnych, gdzie mieszka już około 100 osób w 30 domkach.
Jak urzędnicy z ratusza argumentowali potrzebę rozszerzenia terenu miasta i dlaczego w kierunku

z

Kuźnika?

Tak naprawdę argumentów nie bylo.
Jaka była decyzja obecnych na
zebraniu mieszkańców?
Zebrani podjęli dwie uchwały. Jedną o niewyłączaniu gruntów z sołectwa
Kuźnik na rzecz miasta.
Dlaczego zebrani podjęli taką decyzję?

Na Wybudowaniu część mieszkań
ców posiada gospodarstwa rolne. Z
tego tytułu otrzymują dopłaty obsza-

sołtysem Kuźnika

rowe z Unii. Po przyłączeniu
do Międzyrzecza rolnicy straciliby bardzo duże pieniądze.
Gmina nasza została również zaliczona do terenów o
szczególnie niekorzystnych
warunkach gospodarowania
(ONW). Z tego tytułu rolnicy
też otrzymują dopłaty. Poza
tym mieszkańcy czują się zintegrowani z sołectwem Kuź
nik. Mieszkańcy nowego osiedla, chociaż nie mają gospodarstw, chcą pozostać przy

kadencję .

sołectwie Kuźnik.
Jaka była druga

decyzja
na zebraniu?
Podjęto uchwałę o nadaniu
miejscowości z domkami jednorodzinnymi nazwy Między
rzecz- Wybudowanie.
Czy podoba się Panu ta nazwa?
Była to wola mieszkańców. Ja ogło 
siłbym raczej konkurs na nazwę. Może
coś innego zostałoby wybrane. Ta nowa
podjęta

miejscowość będzie podlegała sołec

twu Kuźnik.
Jak długo potrwa procedura legalizująca nową miejscowość?

Myślę , że półtora roku.
Jakie inwestycje będą potrzebne w nowej miejscowości i kto je
wykona?
Kanalizacja i chodnik, który zapewni
bezpieczne dojście do miasta. Zwłaszcza
chodzi o bezpieczeństwo dzieci. Obie inwestycje powinno wykonać miasto.
Tak naprawdę podjęte 1 marca

Targi afPuo(ft:J;fttP
..261utego br. uczniowie klas l i 11 Technikum Architektury Krajobrazu wybrali s1ę na wycieczkę zorganizowaną przez nauczycieli z Zespołu Szkól Centrum
K~ztalcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku, aby zobaczyć
Międzynarodowe Targi Poznańskie .Gardenia". Celem wycieczki było zdobycie
dodatkowej wiedzy o projektowaniu, urządzaniu i pielęgnacji terenów zieleni-

decyzje są dla miasta niekorzystne?
Ale miasto musiało się przychylić, bo
taka była wola mieszkańców.
Jakie inwestycje w roku 2010
przewidywane są w sołectwie
Kuźnik?
Będzie to tylko dodatkowe oświetle
nie we wsi Kuźnik.
A czego potrzeba w sołectwie
Kuźnik?

Przede wszystkim brak sali wiejskiej.
Ogranicza to bardzo integrację mieszkańców. Dlatego wyszedłem z inicjatywą o urządzeniu miejsca do spotkań
integracyjnych: grillowanie, spotkania,
zabawy. Jest to działka gminna, czę
ściowo zalesiona. Chodzi o utwardza-

Proszę teraz powiedzi eć Czy.
telnikom KM coś o sobie.
Jak już mówile m, urodziłem się w
Kuźniku , 58 lat temu. Prowadziłem
gospodarstwo rolne. Wtej chwili jestem na rencie. Mam dwoje wspaniałych dzieci: Przemka i Justynę,
dwoje wnucząt: Aleksandrę i Michałka . Mam również wspaniałą żonę
Janinę, która bardzo mi pomaga. Jesteśmy już 36lat po ślubie. Chciałbym podkreślić, że żona mnie wspiera i bardzo
pomaga w pracach na rzecz sołectwa .
Wywiad z Panem ukaże się w
świątecznym numerze KM. Czy w
związku z tym chciałby Pan komuś

złożyć życzenia?

Bardzo chciałbym złożyć życzenia
wszystkim Czytelnikom KM , w szczególności mieszkańcom sołectwa Kuź

nik, oraz Redakcji KM . Wszystkiego
najlepszego.
Dziękuję za rozmowę.
Anna Kuźmińska-Świder

tak potrzebnej w naszym kierunku. W godzinach porannych, pełni entuzjazmu
i energii wyruszyliśmy autokarem spod budynku szkoły. Ok. godziny 10.00 dotarliśmy na miejsce gotowi do zwiedzania. Budynek targów podzielony był na
trzy sektory, w zależności od tego, co było prezentowane.
Pierwszy zwiedzany przez nas sektor wypełniały między innymi różnorodne
iglaki. Szc~ególnie zaciekawiły nas te poprzycinane w fantazyjne kształty i figury.
Wdrug1m sektorze swoje stanowiska miały firmy prezentujące nawozy i podloża ogrodnicze. Przedstawiciele owych firm zawsze byli gotowi z uśmiechem
odpowiedzieć wyczerpująco na zadawane przez nas
pytania, doradzić, a w niektórych przypadkach nawet
podarować próbki podloży i innych materiałów, które
możemy wykorzystać na lekcji.
Trzeci sektor wzbudził największe zainteresowanie wszystkich uczestników wycieczki. Odbywał
~~~ się tam pokaz florystyczny oraz konkurs kompozycji
wiosenno-wielkanocnych i na najpiękniejszą wiązan
kę ślubną . Każdy z obserwujących zmagania uczestników konkursu mógł wytypować swojego faworyta.
Łagodne brzmienia muzyki imitującej dźwięki lasu relaksowały i wprowadzały w miły nastrój. Swoje produkty prezentowały między innymi takie firmy jak:
Ogród Start, Biovital, Jurand, Vitoflora, Latek, ProPiast, BROS, Cherig, Patkar, Juka, Barenbruk, Rainbaw Professional. Zdania na temat wycieczki do Poznania były podzielone, ale przeważała jedna opinia
- wyjazd się udał. Na pflwno każdy z nas dużo z niego wyniósł i na długo pozostanie on w naszej pamięci.
Uczennice kl.ll Technikum Architektury Krajobrazu

Agnieszka Gajda i Anita Wittmann
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- możesz zapisać svna lub córkę ...
Doskonała ku temu okazja będzie 24 kwietnia, w sobotę, w godzinach 11.00-14.00.
Dom Pornocy Społecznej i WTZ przy ulicy Podbielskiego 2organizują wtedy Drzwi Otwarte, podobnie jak Drzwi Otwarte organizowane są w szkołach, gimnazjach i innych placówkach edukacyjnych. Odwiedzić DPS WTZ można również w każdy dzień tygodnia, ale 24.
marca przygotowane
do zwiedzania będzie
wszystkie osiem pracowni Warsztatów Te·
rapii Zajęciowej : ceramiczna, stolarska, krawiecka, plastyczna, kulinarna i gospodarstwa
domowego, florystyczna i dekoracji wnętrz ,
umiejętności społecz·

nych i zawodowych (z
pracownią komputerową, fotograficzną , po·
ligraficzną) i kinezyte·
rapii (zajęcia ruchowe).
Można wtedy będzie za._...._....,_ _a:

Każda z osób przychodzących na dzienne zajęcia bierze udział w terapii zajęciowej,
rehabilitacji ruchowej i społecznej. która umożliwia osobom nawet z dużą niepełnospraw
nością nabycie umiejętności funkcjonowania w społeczności lokalnej - w instytucjach
publicznych; urzędach, bankach. W WTZ często organizowane są wyjazdy uczestników
do kina, teatru, kręgielni, na basen itp. Podopieczny bardzo atrakcyjnie spędza czas.
Osoba otoczona będzie opieką i życzliwością . Dostanie szansę rozwoju w ramach
swojej niepełnosprawności , a wyjście z domu, na zewnątrz, da jej inną jakość życia .
Nie rezygnuj ze swojej przyszłości , przyjdż , spróbuj swoich sił!. l zostań jako uczestnik WTZ.
Iwona Wróblak

sięgnąć szczegółowych

informacji, jak działają pracownie, i porady, jak złożyć podanie i wniosek o przyjęcie do
WTZ. Są wolne miejsca, zaprasza się rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawno
ścią do poznania placówki. Impreza połączona będzie z kiermaszem produktów wykonywanych w pracowniach. WTZ przygotowuje swoich uczestników do zaistnienia na otwartym rynku pracy. Kiermasz pokazuje możliwości manualne i zawodowe, jakie potencjalnie tkwią w każdej osobie z orzeczoną niepełnosprawnością, jeśli tylko damy jej szansę.
Otrzyma solidne przygotowanie do wykonywania konkretnego zawodu. Rzeczy wykonywane w pracowniach to nierzadko małe dziełka sztuki, nie tylko użytkowej. W DPS WTZ
znajdzie fachową opiekę, życzliwość, wysoko wykwalifikowa ną kadrę posi adającą wieloletnie doświadczenie w realizacji głównego celu istnienia WTZ, jakim jest odnalezienie
się w społeczeństwie osób z niepełnosprawnością, w tym na normalnym rynku pracy.
Kilku z podopiecznych już pracuje na zewnątrz.

DRZWI
OTWARTE
oraz

KIERMASZ
prac wykonanych przez
uczestników
Warsztatu Tera pi i Zajęciowej

w

Międzyrzeczu

ul. dr T. Podbielskiego 2

Dnia 24 kwietnia
w godzinach od 11 00do 1400
(sobota)

ZAPRASZAMY

'Dyskusyjny J(lub J(siążki
- spotkanie marcowe
O kobietach, literaturze kobiecej. Ósmy marca minął, to doskonała okazja do pozna·
nia literatury pisanej przez kobiety, adresowanej szczególnie do kobiet. Jane Austen to
powieściopisarka osiemnastowieczna, jednak jej romanse i powieści są czytane także
przez współczesne pokolenie kobiet. Skąd ten fenomen powodzenia powieści z myszką?
Książki Austen traktują o najważniejszych sprawach dla kobiet, o miłości i rodzinie, mai·
żeństwie. Angielska obyczajowość nie przeszkadza w utożsamieniu się z uniwersalnymi
psychologicznie regułami w konstruowaniu postaci. Powieści są żywą kroniką obyczajÓW
imperialnej epoki wielkiej Anglii. Perypetie milosne bohaterek, ich wahania i wątpliwości
co do wyboru właściwego małżonka, wyrazistość charakterów stanowią o niewątpliwym
kunszcie pisarskim Jane Austen. Wiele ze współczesnych kobiet natknęło się w którymś
momencie życia przynajmniej na jeden z licznych tytułów tej autorki w naszych bibliote·
kach. Dlatego jest o czym rozmawiać w gronie kobiet przy okazji święta 8. marca, dzisiaj
na spotkaniu w Dyskusyjnym Klubie Książki. Opowiadać historie z życia wzięte, delektować
się ich psychologicznym bogactwem, meandrami ludzkich losów, uwikłanych w przypad·
ki i celowe zamierzenia, chwile szczęścia i rozterek, tak zwane zwykłe życie kobiety, nie
tak znowu różne na przestrzeni epok historycznych, egzotycznych miejsc i kontynentów.
Dyskusji towarzyszy zrobiona z wielką starannością wystawa o autorce, z jej życiory·
sem i spisem publikacji, celniejszymi recenzjami, fotografiami.
Druga odsłoną spotkania DKK w Bibliotece Publicznej jest projekcja filmu .Stalowe
magnolie". Podobna w treści do twórczości Jane Austen, również angielska, chociaż
współczesna, opowieść o marzeniach kobiecych o milości , i o małżeństwie jako ich realnym obrazie. Gwiazdorska obsada, charakterystyczne postacie, celne dialogi i koloryt
bogatej angielskiej prowincji.
wóbl k
Iwona r a
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Zgodnie z obietnicą dyr.. M~~ A.
Sobczaka _koncert P,rzyna}mnleJ raz
wmiesiącu... sluchahsmy marcoweg~
koncertu jazzoweg~, tym ~azer:' w sali
a piętrze Biblioteki PubhczneJ.
n Kolejne spotkanie z bardzo dobrą muzyką , w świetnym wykonaniu. Przemysław Raminiak - klawisze, którego słuchaliśmy popr~ednio,
i młody Adam Bałdych n~ dz1~nyc~
skrzypcach, jak podp~~ladaJ.ą .m':
elektronicznych. Przerozne dzw1ęk1
wydobywa z nich pan Baldych, nie tylko takie, do których jesteśmy przyzwyczajeni widząc ten instrument. Jest jak
organy, takie orkiestrowe skrzypce ...
Wokół skrzypiec dzieje się akcja
muzyczna, akompaniują im klawisze.
żeby wyłączyć myśli i słyszeć tylko
muzykę , nie próbując jej nazywać,
Wiersz napisany przez uczennicę
muzycznej NICOLĘ WOLTMANN z okazji "Spotkania z Chopinem" 02.03.2010 (element scenariusza).
szkoły

"KRÓL CHOPIN"
Fryderyk Chopin,
Władca i król,
Naszych polskich,
Muzycznych pól.

To on polonezem
Pięknym, bogatym,
Poruszyi serca ludzi
Nad światy.
Utwory szybkie,
Jakby koń cwałował,

MIĘDZYRZECKI

ani określać. Niech mówi wysokością
dźwięków i przerwami między nimi ...
Zapowiadane są standardy jazzowe. l utwór opracowany na podstawie muzyki F. Chopina. l kilka wła
snych kompozycji. Jazz taki jaki jest.
Swobodny, spontaniczny, bawiący się
dźwiękami , grający słucha i poddaje
s ię swemu instynktowi, improwizuje ...
Ciekawe, jak to będzie z Chopinem ... co zostanie z idei muzycznej romantyczności? Dramat i ponadczasowość, tęsknota , i wszystko, co
współczesne ... Współczesny Chopin
goni nutkę za nutką, pospieszny i delikatny. Jest przez muzyków wydobyty z

Ale zarazem rękoma swymi
Fortepian całował.
Walce, mazurki,
Polonezy wszelkie,
A z nich powstają wiersze
Piękne i wielkie.
Ten wiersz
Dłuższy napisać ch ciałam ,

Ale w muzyce Chopina
Się zakocha łam .

Spotkanie zmuzvką Chopina
2 marca w Państwowej Szkole Muzycznej w Międzyrzeczu z okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora odbyło się "Spotkanie z Chopinem". Był to wieczór
poezji, muzyki, stylizowany na czasy współczesne Fryderykowi, ale także nie
zabrakło nowoczesnego akcentu - prezentacji audio-wizualnej. Realizatorką
przedsięwzięcia była Pani Iwona Skwarna przy współpracy Pani Magdaleny
Mróz-Olejniczak. Początkowo byliśmy zdziwieni, kiedy przygotowania zaczęły
się bardzo wcześnie- już na początku lutego. Jednak bardzo szybko pochło
nęła nas praca związana z wieczorkiem i rzeczywiście 2 marca wszystko było
dopięte na ostatni guzik. Trzeba przyznać, że scenografia robiła wrażenie. Nasi
uczniowie grali utwory Chopina oraz recytowali związane z nim wiersze. Calość
była prowadzona przez lgę Dajwarską i Łukasza Pendraka. Prezentacja multimedialna wspaniale dopełniała przygotowany repertuar. Należy wspomnieć o
młodzieży z teatru "Pchla", która świetnie spisała się w roli tancerek i samego
Chopina oraz Pani Jolancie Glura, która dbała o odpowiednią prezencję wyst~pujących na scenie i choreografię. W auli zebrali się zaproszeni goście, ro?zlce oraz uczniowie szkoły. Z zaciekawieniem obejrzeli 50 minutowy montaż
1~agrodzili artystów gromkimi brawami. Uczennica, Agata z klasy l podzieliła
Się z nami wrażeniami: - "Spotkanie było świetnie dopracowane. Na auli panował szczególny klimat i atmosfera .. . Było widać, że zarówno uczniowie, jak i
n~uczyciele włożyli w to mnóstwo pracy". Wieczorek spotkał się z pochlebnymi opiniami widzów. Brawo!
. Przedsięwzięcie to stanowiło przykład jak Szkoła Muzyczna potrafi włączyć
Się w życie kulturalne calego powiatu międzyrzeckiego.
Zuzanna Tankielun
uczennica PSM l st. w Międzyrzeczu
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tych okruchów rozpoznawalnych, jest
ogólny klimat, którego się doświadcza
słuchając słynnego kompozytora. Z
pośpiechem jak z zadyszką ciężko wychodzącego z płuc oddechu, gdzie się
Dopełnia. Te niskie dźwięki skrzypiec
do wiodącego tematu, jak cierpienie ...
Jak wsłuchanie się i podążanie, i
posłuszeństwo . Chwilami wydobywa się opowieść, jak epicka powieść
sentymentalna.
Kompozycje własne. Orkiestrowe
brzmienie na klawiszach, znowu niskie dźwięki skrzypiec. Długie , o róż
nym natężeniu , powtarzane, przypominają mi coś egzotycznego, może

pustynnego. Rozległych przestrzeni.
Wirtuozeria skrzypiec. Utwór "Kurczaki". Utwory z płyty "Moje miasto.
Legenda o Gorzowie". Wczesnośre
dniowieczny klimat grubych murów,
mroków przeszłości , przechodzi jakby w renesansowe jaśniejsze i wyż
sze tony. Feeria dźwięków.
Na bis kompozycja specjalnie przygotowana na dzisiejszy koncert. Gorą
ce zasłużone oklaski. Sala jest pełna.
Dużo było dobrej muzyki, dużo bardzo
różnorodnego jazzu. Czekamy na następny koncert. Warto przyjść.
Iwona Wróblak
Fot. MOK

Międzyrzecki Ośrodek

Kultury

zaprasza na

Koncert fortepianowy
muzyJ<i-Fryderyka Chopina
z okazji 200. rocznicy urodzin

H

2 maja 2010 r. Godz. 20.00

Podzamcze
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Z wizytą w Urzędzie Skarbowym

Naczelnik Urzędu Skarbowego Józef Spychała w tym roku zaprosił słuchaczy MUTW
do swojej siedziby. W części szkoleniowej Anna Radlińska i Bożena Wójcik -inspektorzy US - szczegółowo i jakże przystępnie omówiły sposób wypełniania druków PIT-37.
Szczególną uwagę zwróciły na odpisy, darowizny, a także na ulgi na cele rehabilitacyjne
i zakup lekarstw. Kilku siuchaczy na miejscu wypełniło i przekazało wypełnione zeznania o dochodach. Pozostali słuchacze zadeklarowali wypełnienie druków do końca marca. Za sprawą mgr. B. Czopa zwiedziliśmy cały urząd , śledząc głównie ,szlak PIT-37".
Opracowanie i wprowadzenie do dokumentacji elektronicznej ponad 20 tysięcy zeznań
to bardzo duży wysiłek pracowników. Nasi słuchacze z pełnym przekonaniem twierdzili,
że obecny US to naprawdę urząd przyjazny i pomocny interesantom. Naczelnikowi i organizatorom tego szkolenia · serdeczne dzięki.

urzą.dzo~o .kącik c~ytelniczy oferujący kolorowe albumy, foldery i przewodniki ukazu· •
ce ~~~~onę 1zabytki Rzymu. Na marcowym spotkaniu poprzedzającym wyjazd słucha Ją
gosc1il ks. prob. M. Walczaka -który odwiedzi! Rzym kilka razy i teraz podzielił sięcze
słuchaczami własnymi, osobistymi wrażeniami. Serdeczne dziękujemy.
ze
Piękne życzenia- bezpiecznej jazdy a potem · wielu najwspanialszych wrażeń i prz
żyć w trakcie poznawania jednego z najpiękniejszych miast świata- życzyła słuchacza'"
Zastypca Burmist~za -. Pani E~ a Batura. Wiel~ie dzię~i! Wczęści roboczej omówio~
całosc spraw.organlzacyjnych ~wiązanych z przeJazdem 1pobytem w Rzymie. Relacje z
pobytu w stolicy Włoch przekazemy w następnym Kurierze.

Z literaturą na ty....
Z~g~dnien!o.m rodziny, domu rodzinnego, ojczyźnie poświecone były kolejne zajęcia
sekCJI ilterac~I~J . Obszern~ słow? w~tępne wygl?sila op~ekunka sekcji Lidia Nowaczyń.
~ka .. Podkre.silł~ znacz~me rodzmy 1do~ u rodzmnego Jako oazy spokoju, przystani daJąceJ schromeme dla osob w starszym w1eku przede wszystkim wspomnienie beztroskiego dzieciństwa i wartości , za którymi tęskni się przez całe życie. Wykład uatrakcyjniony
został. pre~~ntacją utworów ks. P. Skargi, A. Mickiewicza, J. Słowackiego, C.K. Norwida,
J.Tuw~ma 11nnych. Kunsztem recytatorskim popisywali się członkowie sekcji: K. Całus,
~· GaJewy, D. Kosadko, L. N~waczy ń ska i A. Kiczka. Siuchaczy ,witała" zachwyca.
]ąco udekorowana sala czytelni MOK - dzieło dyrektorki Biblioteki Miejskiej Pani Kry.

styny

Pawłows ki ej .

Jak w prawdziwym, studenckim klubie
. . Jesz~ze raz ratownictwo medyczne

.

KoleJne zaJęcia z ratownictwa medycznego dotyczyły głównie tematu ,bezpieczeństwo
własne". Jakie działania należy podjąć, by pomóc sobie w sytuacji zagrożenia zdrowia,
atakże-jak pomóc powinni osobie zagrożonej świadkowie zdarzeń . Szef Sztabu Ra·
łown i etwa Medycznego M. Janz oraz ratownicy: Ł. Urbanek i G. Wożn i ak demonstrowali wiele czynności na fantomie. Wtych ćwiczeniach uczestniczyli chętnie także nasi
słuchacze . Ciekawe były demonstracje wykorzystania własnej odzieży, sprzętu znajdującego się w pomieszczeniu, mebli i ,wszystkiego, co jest pod ręką" dla wydobycia po-

. . ~onied~iałek- 8 marca ~zień jak co dzień. Ale wystarczyła tylko chwila- trochę własnej
IniCJatywy 1... nasz znakomity kolega Bolesław Biniek wkroczył do klubu z naręczem tu·
lipanów-i każdej z dwunastu przebywających już w klubie koleżanek wręczył symbolicz·
ny kw~atek. To przecież Dzień Kobiet. Co za niespodzianka! Potem tradycyjnie ciastka,
kawa 1herbatka. Oj, było radośnie, sympatycznie i bardzo przyjemnie. Podobne spotka·
ni a z tej okazji zorg~nizowal~ słuchacze wszystkich lektoratów. Znakomicie spisał się Zyg·
munt Sokołowski - ergantzator spotkania w 11 grupie lektoratu niemieckiego. BRAWOI

szkodowanego z terenu zagrożonego. Zajęcia dla nas niezwykle przydatne. Dz iękujemy !

NASZE ZAMIERZENIA :

.

Przed wyjazdem do Rzymu

Do wyJazdu do Rzymu słuchacze przygotowywali się szczególnie starannie. Wklubie

• w kwietniu kolejne zajęcia sekcji literackiej
• w kwietniu poznajemy historię, uroki i
słynne fortyfikacje Kostrzyna
-spotkanie z burmistrzem, spacer po mieście, poznamy uniwersytet w Kostrzynie,
• . Rozśpiewany teatr• -wielogłosowy
śpiew, porywająca muzyka doskonała
gra a~torska - czyli opera w naszej sali - koncert Filharmonii Poznańskiej,
• 6 maJa sekcja historyczna wyjeżdża na niezwykłe zajęcia do Gniezna i Kórnika,
• w maju spotkanie z Posłanką na Sejm R.P. Bożanną Bukiewicz,
• 1Omaja- poznajemy historię i zabytki naszej Ojczyzny- wyjazd do Częstochowy, Kra·
kowa, Wieliczki, Wadowic i Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu (koszty wy·
cieczki w całości pokrywają słuchacze z własnych oszczędności)
• w maju- poznajemy historię i zabytki Suiechowa-spotkanie z burmistrzem, zwiedzimy
Wyższą Szkolę Zawodową , spacer po mieście z przewodnikiem PTTK
• w czerwcu -spotkanie z muzyką filmową - najsłynniejsze tematy filmowe w mistrzow·
ski m opracowaniu -koncert Filharmonii Poznańskiej
Prezes MUTW Antoni Tkocz
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PORADNIA PROKTOLOGICZNA

Krzysztof Adamkowicz

Janusz Jaskowicz
SPECJALISTA ORTOPEDII
i CHIRURGil URAZOWEJ

Specjalista chirurg
(choroby jelita grubego)
Przyjmuje w środy od. godz. 16°

0

Międzyrzecz,

Str. 13

ul. Rynek 2

przy aptece "Ratuszowa"
Rejestracja telefoniczna: O 502 55 15 79

(choroby i urazy narządu ruchu i kręgosłupa,
usg stawów)
Przyjmuje w poniedziałki
w godzinach od 15°0 do 17°0
Międzyrzecz,

ul. Rynek 2 przy aptece "Ratuszowa"

krzysztof.adamkowicz@wp.pl

tel. O 601 55 61 67

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

Lek. med. Agnieszka ZIEMECKA

Teresa Maleńczyk- Taborowska

Gabinet Laryngologiczny

Specjalista chorób wewnętrznych
Przyjmuje w czwartki

(choroby uszu, gardła, nosa,
badania okresowe,
badanie audiometryczne słuchu)

w godzinach od 1630 do 18°0
Międzyrzecz,

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

tel. O 600 317 241

Apteka Grodzka, ul. Zachodnia 8A
Przyjmuje w

środy

w godzinach od 16:30 do 17:30

Kontakt teł. dom (095) 741-81-48
lub apteka (095) 741-60-48

USG- INTERNISTA- EKG

MEDICUS- Ryszard Lis

PROTEZ ZE;BOWVCH
tel. (0-95) 741-24-11

CODZIENNIE - rejestracja telefoniczna

Danuta Sawka

tel. kom. 0/602-291-075

PRACOWNIA PROTETYCZNA

24h - teł. kom. 0/668-109-005

w godzinach 8 00 - 1700
wtorki, czwartki i piątki w godzinach 8 00 • 1500

CZYM HE:

poniedziałki

i

środy

www.medicus.boo.pl

STANISŁAW KLISOWSKI

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

Przyjmuje 2 i 16 kwietnia
w godz. 16.00- 18.00
Międzyrzecz , os. Centrum 3
przy aptece "Aspirynka" (wejście od strony osiedla)
..._ Rejestracja telefoniczna: 0608 802 553

PSYCHOTERAPIA

• zaburzeń nerwicowych,
• depresji,
• zaburzeń osobowości,
• kryzysów emocjonalnych.

POMOC PSYCHOLOGICZNA
Rejestrac'a teł.: 0408 831 Mi~dzyrzecz

Teresa Gałązka-Bązydło
Specjalista psychologii kliłlicznej
Psychoterapeuta
Członek Polskiego Towarzystwa
Psychoterapii Psychoanalitycznej
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~~w Międzvrzeczu
Litewskie obwarzanki, oryginalny chleb żytn i, palmy, płyty CD zespołu .Wilia" u
wejścia na halę widowiskowo -sportową . Wypieczone według specjalnej receptury wielkie piernikowe serca, i członkinie zespołu .Wilia" przy stoliku, zapraszające
na koncert.
Przyjechali do nas na
zaproszenie burmistrza.
.Wilia" dzi ała przy Pałacu
Ku ltury w Wilnie. W Polsce zespół koncertował już
wiele razy, zdobył nagrody.
Prezentuje folklor różnych
regionów. Niebieskie stroje mężczyzn , białe fartu chy na strojnych ludowych
spódnicach, kwiaty i wianki we włosach , czarne serdaki na białych bufiastych
bluzkach kobiet. Korale i koronki, młodzi chłopcy i dziewczyny. Skoczne tańce.
Doskonała polszczyzna z kresów. Zespół programem .Kaziuka Wileńskieg o" rozpoczyna swój jubileuszowy rok. Folklor dawny ziem, które nie należą już do Polski.
Ale kultura przetrwała, żywioł polski obecny w sercach artystów. Na widowni starsze
pokolenie. Znają prawie wszystkie pieśni , kojarzą ze swoją młodością . Ze wzruszeniem słuchają o tym, że: - to nasza ojczyzna, z dziada - pradziada - Wileńszczy
zna. Ojczyzna Miłosza. - Wilno, czy ty pamiętasz mnie? Ostra Bramo? Śpiewają o
tęsknocie , która co noc towarzyszy do świtu . Pełne godności postawy tancerzy. Z
przytupem, kawałek zapomnianej kultury, najlepsze jest, jak mawiał Piłsudski- to,
co po obrzeżach ... Układy taneczne na przemian z pi_eśniami wykonywanymi przez
starszych członków zespołu. O miłości, zazdrości, tęskn ocie za ukochaną, spotkaniach kochanków. Krąg tancerzy z palmami- kwiaty pól i łąk , i wielkimi piernikami
w kształcie serca, czarodziejskie koło wysoko uniesionych rąk budzi szczególne
oklaski. Za swą urod ę i pewnie inne symboliczne treści, emocje, które my, niepochodzący z tamtych stron, nie do końca odczuwamy. W rytmie mazura, staropolskiego tańca, stroje stylizowane na kontusze, strojne suknie, echa dawnej historii
Najjaśniejszej . - Wspomnisz swoich przodków żywy los - słyszymy. Lampasy na
spodniach, czarne trzewiki, pełne tęsknoty rytmy.
Jeszcze tylko bis i trzeba pożegnać się z naszymi gośćmi. W holu przed stolikiem z palmami tworzy się kolejka. Niebogaci emeryci chcą nabyć tę namiastkę
ojcowizny, kolorową palmę wileńską . Kierowniczką zespołu .Wilia" jest pani Renata Brasel, choreografią zajmuje się Marzena Suchocka.
Iwona Wróblak
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Informacja Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji ozamierzeniach
inwestvcvjnvch i modernizacyjnych mającvch
na celu poprawę jakości świadczonych usług
oraz obniżenie kosztów działalności
Wramach środków zabezpieczonych w obowiązującej taryfie wykonano w 11 półro
2009 roku wymianę przyłączy wodnych i kanalizacyjnych w ulicach Słowackiego i Micki
wicza, oraz rozbudowano sieć kanalizacyjną w miejscowości Kalsko. W201 orokuzostarf,
wykonana wymiana przyłączy w obrębie przewidzianego do modernizacji skrzyżowan&
ulic: Młyńskiej, Ogrodowej i Chłodnej, uzbrojenie przepompowni ścieków zlokalizowanej
na terenie Międzyrzecki ego Parku Przemysłowego oraz rurociąg przesyłowy od tej prz~
pompowni do przepompowni w ulicy Zakaszewskiego, dalszy ciąg rozbudowy sieci wodc).
ciągowej w m iejscowości Kalsko. Ponadto w ramach środków finansowych zabezpieczo.
nych przez Urząd Gminy zostanie wykonana modernizacja przepompowni ścieków PSt i
PS2 w Bobowieku oraz przepompowni ścieków zlokalizowanej w ulicy ZakaszewskieQ9.
Natomiast MPWiK wykona ze środków własnych pochodzących z amortyzacji nastt
pujące zadania: W celu poprawy jakości wody pitnej:
- rozpoczęto drugi etap przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Międzyrzeczu obeJmującą modernizację : złóż filtracyjnych , pomp płucznych wraz z rurociągami , systemu napowietrzania wody, osadnika wód popłucznych ,
- wykonana zostanie modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Bobowicku,
-w pozostałych stacjach uzdatniania wody, w ramach działań pozainwestycyjnych, zo.
staną wymienione złoża filtracyjne;
Dla usprawnienia pracy systemów kanalizacyjnych przewidziano:
- Rrzebudowę i modernizację przepompowni ścieków w miejscowościach Wysok6,
Swięty Wojciech, Skoki,
- wykonanie komór krat dla siedmiu innych przepompowni,
- przebudowę rurociągu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnik związaną z prz
niesieniem studni rozprężnej poza teren zabudowany,
- budowę drogi dojazdowej do przepompowni w Jagielniku
- modernizację oczyszczalni ścieków w Świętym Wojciechu o wartości ca 400 tys.lł.
Z uwagi na występująca uciążliwość odorów wydobywających się na określonych
cinkach sieci kanalizacyjnych przeprowadzone zostaną próby eliminacji tego zjawiska:
- na odcinku Wysoka - Kęszyca Leśna poprzez napowietrzanie ścieków - próba na
koszt MPWiK,
- na odcinku Bukowiec- Międzyrzecz - poprzez zastosowanie preparatu Ferrox -na
koszt Gminy.
Zadania te niewyczerpują wszystkich pilnych potrzeb, przedstawiają jedynie najważniej
sze z nich. Zamierzenia ta będą korygowane w zależności od wyniku finansowego Spółki.
Prezes Zarządu Kazimierz Puchan

Mądry

Polak po szkodzie cz. XVI
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Bloczki fundam entowe 8-15
z atestem wg . PN-EN771-3 :2005
Pustaki i półpustak i żużlowe ALFA
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te l. 68 3825231 , 95 7 411857

Dziś kilka uwag na temat sygnalizowany we wcześniejszych odcinkach naszego cyklu,
temat z którym spotykamy się w większości przypadków kolizji drogowych. Na szczęście
szkody wynikłe z dużej liczby zdarzeń ograniczają się tylko do szkód na mieniu, tj. roz·
bitych samochodów. Jedyne więc odszkodowanie, jakie należy się poszkodowanym, to
odszkodowanie za zniszczony samochód. Sumy w tym przypadku nie są duże , w porów·
naniu z sumami wypłacanymi za szkody na osobie, lecz duża liczba takich wypadków (a
co za tym idzie duża liczba drobnych wypłat) powoduje u płatnika (zakładu ubezpieczeniowego sprawcy wypadku) pokusę .zaoszczędzenia" na wypłaconych odszkodowaniach.
Podstawową metodą na zaoszczędzenie aż l/5 sumy należnego odszkodowania, jest
wypłata tzw.• sumy netto", czyli niesłuszne potrącenie podatku VAT (22%). Zgłaszając
szkodę w ubezpieczalni sprawcy wypadku, wybieramy jedną z trzech metod wypłaty
wypłata sumy wynikającej z kosztorysu, sporządzonego przez ubezpieczalnię , naprawa
.bezgotówkowa" w warsztacie posiadającym umowę współpracy z ubezpieczaln ią, lub
wypłata na podstawie przedstawionych rachunków. Poszkodowani najczęści ej wybierają
tę pierwszą metodę, jako najkorzystniejszą . Niestety - podstępny ubezpieczyciel potrą·
ca wartość podatku VAT, opatrując decyzję o wypłacie komentarzem .po przedstawieniu
faktur za naprawę dopłacona zostanie suma podatku VAT". Ubezpieczalnia ZMUSZA nas
więc do naprawy, szantażując potrąceniem 22% należnego odszkodowania. A co wprzy·
pad ku, gdy poszkodowany nie ma zamiaru naprawiać auta, a np. zechce go sprzedać W
stanie uszkodzonym? Czy 22 % należnego odszkodowania przepadnie nieodwracalnie?
Otóż nie przepadnie: 99,9% spraw sądowych wytoczonych ubezpieczycielom, a dotyczących nie wypłaconego VAT-u,·to sprawy przez poszkodowanych wygrane. Nie trzeba
przedstawi ać samochodu do oględzin, nie trzeba powoływać rzeczoznawców, wystarcz~
zwykła kartka .decyzja o przyznaniu odszkodowania"- spójrzcie Państwo, czy czasamr
nie widnieje tam zapis .wypłacono w kwocie netto" lub .przy wypłacie potrącono poda·
tek VAT" - jeśli znajdziecie takowy, to można przyjąć, że w ni edług im czasie staniecie si~
bogatsi o 22 % sumy jaką otrzymaliście w ramach odszkodowania. Wystarczy poszukac
dobrej firmy likwidacji szkód, która podejmie się prowadzenia sprawy sądowej na wła·
sny koszt i ryzyko. Tak naprawdę ryzyko jest znikome, zakłady ubezpieczeń doskonale
wiedzą, że w sporze sądowym nie mają szans, więc nawet się nie bronią. Wyroki w tych
sprawach zapadają w trybie upominawczym, uprQszczonym. Tak więc przejrzyjmy do·
mowe archiwa, być może wciąż czeka na nas kilkaset złotych n ieopłaconego odszkodowania, które zapewne przyda się na nadchodzący wakacyjny wyjazd?
Marek GrządkO

KURI ER

MI Ę OZYRZECKI

Str. 15

kiego. Za kradzi eże i włamania grozi im kara do 10 lat pozbawienia wol ności.

"BEZPIECZNA ZERÓWK~" w ~~ę~zvrze~_zu.

w M iędzyrzeczu 23-latek posiadał przy sobie środki odurzające w posta4.02.2010
ci marihuany
.
.. k . . t
Sk .
.
t
2010 funkcjonariusze Wydziału PrewencJI z om1sana u w w1~rzyn1e za rzy10·~2d·
• h mężczyzn mieszkańców gminy Skwierzyna, którzy dokonali wyrębu drzemail woc
. .
Sk .
.
snowego na szkodę Nadlesmctwa w w1erzyme
.
wa s2o2010 w Skwierzynie kryminalni zatrzymali 28-latka, który posiadał przy sobie
10.0 .
. f
.
środki od urzające w posta~! a_
m eta~my
. .
.
. .
12 02 2010 policjanci ustalili, ze dwie 18-letnle mieszkanki okolic M1ęd_zyrzecz~ przy
użyci~ portali internetowych kierowały groźby karalne w stosunku do m1eszkank1 gminy Międzyrzecz
.
.
. .
18 02 .2010 policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatr~ymah 46-letnlego k!eru)ą·
· samochodem osobowym, który mial prawie 2,5 promila alkoholu w organ1zm1e
~;6~.2010 15-letnia dzi~wczyna ~a ~omocą_wysylanych sr:ns-ów prze~ telefon kom_órzyc1a, co wzbudziło uzasadmone obawy 1ch
kowy g roziła pobiciem .1pozbaw1en1em
.
spełnienia u mieszkanki Skw1~rzyny .
.
. .
20 .02.2010 policjanci z Wydziału K_rymmalne~o KP~ M1ędzy_rzecz zatr7ymali d~oc~
m ieszkań ców gminy Bledze_
w oraz Je~nego m1eszkanca Skw1erzyny, ktorzy posiadali
środki odurzające w postaci amfetaminy .
. .
.
. .
24.02.2010 funkcjonariusze Wydziału ~rym mainego ~ Kom1s~~1atu w Skw1~rzyn1e UJaWnili u mieszkańca gminy Przytoczna melegalny pobor energii elektryczneJ
24.02.2010 wSkwierzynie policjanci wraz z funkcjonariuszami Urzędu Celnego w trakcie przeszukania mieszkania kobiety, ujawnili spirytus bez polskich znaków akcyzy,
który następ nie wprowadzała do obrotu

10 marca br. w Międzyrzeczu odbyły się powlatowe ehmmacJe d'o TurmeJ U Wiedzy o Bezpieczeństwie pn. "Bezpieczna Zerówka". Zwyciężyły dziec_i z Pr~ed
szkola Bajkowego w Trzcielu i to one będą reprezentowały nasz pow1at w fmale wojewódzkim turnieju.
W zabawie udział wzięło 12 trzyosobowych drużyn ze szkól:
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Międzyrzeczu
- Przedszkole nr 6 w Międzyrzeczu , Przedszkole nr 4 w M i ędzyrzecz u
- Zespól Edukacyjny Przedszkole nr 3 w Międzyrzeczu
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Międzyrzeczu
- Przedszkole nr 1 w Międzyrzeczu , Przedszkole w Trzcielu
- Zespól Edukacyjny, Przedszkole w Brójcach, Przedszkole w Biedzewie

PO ŚLADACH DO SPRAWCV
Prawie 20 kilometrów policyjny
pies tropił złodzieja paliwa. W efekcie policyjnych działań dwóch męż
czyzn trafiło do aresztu na okres
trzech miesięcy.
Do zdarzenia doszło w piątek, 191utego 2010 r. o godzinie 2.30. Kierowcy
tirów poinformowali dyżurnego Komendy wMiędzyrzeczu , że na jednym z parkingów przy drodze K-24, ze zbiorników
ich samochodów skradziono paliwo. Na
miejsce na ychmiast zostali skierowani
policjanci z grupy operacyjno-decho- -:: •
dzeniowej, służb patrolowych oraz przewodnik z psem tropiącym . Na miejscu .
pies podjął trop. Szedł po śladach jed- .. ~ nego z mężczyzn prawie 20 kilometrów,
a na koniec obezwładnił uciekającego
złodzieja . Natomiast drugi z mężczyzn
został zatrzymany już po kilku godzinach od zdarzenia. W efekcie policyj;..!!"!!I::r ...JII.,._.,......,.""""_
nych działań zabezpieczono samochód złodziei, 7 plastikowych zbiorników na paliwo,
dwa węże służące do spuszczania paliwa z baków oraz 150 litrów oleju napędowego .
Mężczyźni są podejrzani o to, źe wspólnie dokonali kilkudziesięciu włamań do zbiorników
z paliwem i kradzieży oleju napędowego z samochodów ciężarowych na terenie trzech
województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
Wniedzielę Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu aresztowal na okres 3 miesięcy 27-letniego Piotra M. oraz 20-letniego Tomasza P., mieszkańców powiatu strzelecko-drezdenec-

J. :. - ---

Wejdź w
świątecz

ny nastrój
Muzeum w Międzyrze
czu zaprasza na wystawę palm i pisanek wielkanocnych. Wystawę moż
na oglądać do 18 kwietnia br., codziennie w godzinach otwarcia Muzeum · od wtorku do soboty 9:00- 16:00, w niedziele od 10:00 do 16:00
(w poniedziałki oraz w
dniach 3 - 5 kwietnia br.
Muzeum jest nieczynne)

- Przedszkole w Kalawie, Przedszkole Samorządowe w Pszczewie
- Przedszkole Gminne w Pszczewie
Wszystkie dzieci wykazały się ogromną wiedzą i umiejętnościami , jednak Janek, Julia i Nina z Przedszkola z Trzciela byli najlepsi i wspaniale poradzili sobie z konkurencjami przygotowanymi przez specjalistów ds. nieletnich z Komendy Powiatowej Policji w
Międzyrzeczu. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone upominkami sponsorowanymi przez
samorządy oraz Starostwo Powiatowe. W ramach przygotowań do konkursu dzielnicowi
i specjaliści do spraw nieletnich przeprowadzili wcześniej spotkania z dziećmi_ grup zerówkowych, podczas których przypominali dzieciom o bezpiecznych zachowamach podczas zabaw, drogi do szkoły oraz kontaktach z osobami obcymi i agresywnymi psami.
Zwycięzcy Turnieju z Przedszkola Bajkowego w Trzcielu wezmą udział w finale turnieju,
który odbędzie się 26 marca 2010r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.
Oficer prasowy KPP w Międzyrzeczu
Sierż. Justyna Łętowska
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Szkoła Muzyczna - aula. Spotkanie z
Chopinem. Montaż słowno - muzyczny
w wykonaniu uczniów Szkoły i człon ków
Teatru ,Pchla" pani JolantyGluryz Klubu
Garnizonowego. Scenariusz i scenografię
przygotowała Iwona Skwarna i Magdalena
Mróz - Olejniczak. W tym roku obchodzimy 200-lecie urodzin Fryderyka Chopina.
Czarny frak na wieszaku. Stolik nakryty serwetą i świ ece, które pewnie będą
zapalone. Napis - skojarzenie: Żelazowa
Wola, Paris i biało - czerwona flaga. Portret Chopina. Kapelusze na fortepianie i
kandelabr, na stoliku otwarte nuty. Muzyka. Nastrój poetycko - muzyczny.
Rafael fortepianu, następny Mozart, Paganini, poeta fortepianukrzyczą gazeciarze.
Krzesło przy stoliku w stylu epoki, didaskalia do sztuki, którą za
chwilę zobaczymy. Stare walizy podróże Fryderyka, który już nie
mial wrócić do kraju.
Fryderyk Franciszek Chopin
urodził się 1 marca 1810 r. w podwarszawskiej wsi Żelazowa Wola,
w pos i adłości należącej do hr.
Skarbków. Matka- Tekla Justyna
z Krzyżanowskich , ojciec- Mikołaj
Chopin pełniący w majątku role guwernera pochodził z Lotaryngii we
Francji. Do Polski przyjechał jako
nastolatek, szybko się spolonizował, wziął nawet udział winsurekcji
kościuszkowskiej. Jesienią 1810 r.
rodzina przeniosła się do Warszawy, gdzie Mikołaj otrzymał posadę
profesora w warszawskim liceum.
Fryderyk mial trzy siostry. Starszą Ludwikę oraz dwie młodsze : Izabelę i chorowita Emilkę, która zmarła na gruźl icę w wieku 141at...
Opowieści narratora przerywają recytacje - Maja Szczanowicz i Paulina Laskowska, w tle na fortepianie ,Polonez
B-dur ,młodzieńczy", gra Ada Maksym. O
wsi, starym dworku i kroplach rosy z Że
lazowej Woli - nutkach, w które wsłucha
ni jesteśmy, ukojeni znanymi brzmieniami.
Rodzina Chopinów wspólnie muzykowala, a 7-letni Fryderyk komponowal już
pierwsze utwory. Grywal w Belwederze u
Wielkiego Księcia Konstantego ...
,Polonez g-moll , młodzieńczy" gra Wiktoria Janeczek, recytują Ewelina Maciejewska i Dominik Rau. Teksty sentymentalne,
romantyczne ... Młodych recytatorów pro-

MI ĘDZYRZECKI

wadzi dobry duch w białej sukni, na pewno dziewiętnastowieczny ...
Rozpo ~zynająca s i ę choroba płucna
Chopina. W 1826 r. jako najmłodszy student rozpoczął naukę w Szkole Głównej
Muzyki. Rektor Józef Eisner pisał: ,Chopin Fryderyk - szczególna zdolność, geniusz muzyczny". Pieśń ,Życzenie" śpie
wa lga Dajworska. Przy fortepianie Magdalena Mróz - Olejniczak. ,Gdybym to ja
była ..." Tęsknota za krajem, walka z chorobą , miłość, muzyka. Chopin koncertuje w
Wiedniu, w Warszawie. Wyjeżdża z kraju,
by nie wrócić już tu. Wybucha listopadowe

Powstanie. Słychać je w żarze i ogniu ,Etiudy rewolucyjnej" w wykonaniu Sviatoslava
Richtera. Słychać w emocjach powstań
czego zrywu, pragnieniu walki za kraj. Męki
poniesionej klęski, utraty nadziei.
1831 r. jest w Paryżu . Daje lekcje, koncertuje w salonach. Gra swoje nokturny,
walce, mazurki, etiudy. ,Nokturn Es-dur
op. 9 nr 2" gra Zuzanna Tankielun. K. l.
Gałczyńskiego ,Spotkanie z Chopinem"
recytuje lga Dajworska. Towarzyszą wykonawczyniom tańczące postacie w bieli,
zwiewne blade duchy romantyczne. Duchy epoki, towarzystwa salonowego, gronajego przyjaciół i krytyków. , Etiudę op. 10
nr 3" gra na flecie Paulina Kozdrowska, na
fortepianie towarzyszy jej Tadeusz Nowak.
Milości Chopina. Maria Wodzińska i
George Sand, z którą spędził 10 lat. WNo-

POGOTOWIE KHAWIECKIE
Eliza Baranowska ·
O Usługi krawieckie, ekspresowe skracanie,
wymiana zamków
O Fachowość
O Profesjonalizm
Zapraszamy
Międzyrzecz, ul. Świerczewskiego 8
DOM HAN DLOWY (pa rte r)

Pn - Pt 9:00 - 17:00 ; Sobota 10:00-13:00

tel. (095) 741 18 88

hant pisał i leczył się z postępującej choroby. Słyszymy je w ,Mazurku g-moll op.67
nr 2" - gra Marta Anhalt - klarnet i Alicja
Bujakowska - fortepian.
Ostatni koncert Chopin zagrał w 1848 r.
wLondynie dla polskich emigrantów. Świe
ca zapalona na naszym współczesnym fortepianie to gasnące życie doczesne wielkiego kompozytora. W rok potem umarl,rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel"- jak pisał o nim C.
K. Norwid. Przepiękny wiersz poety ,Fortepian Chopina" recytuje Małgorzata Chicuń , cicho towarzyszy jej na fortepianie
,Walcem h-moll op. nr 2" Kacper Figura.
Cmentarz Per Lachaise w Paryżu jest
miejscem spoczynku F. Chopina. Na grobie są zawsze świeże kwiaty. Muzyka Chopina jest polska, jak tylko może być sztuka uniwersalną i ponadczasową . Przyznają się do niej Japończycy i Koreańczycy.
Zyje poza epoką , poza romantycznym XIX
w. Po odzyskaniu przez Polskę w 1918 r.
niepodległości propagował ją l. Padarewski. Żywiołowy .Polonez As-dur" słyszy
my w wykonaniu słynnego pianisty i polityka. W październiku w Warszawie odbę 
dzie się prestiżowy XVI. Międzynarodo Kółko

wy Konkurs Chopinowski. Chopin się nie
starzeje. Cudowna muzyka, inspiracja do
oryginalnych wykonań i osobowość wielkiego romantyka, przewijająca się nam dzi.
siaj przez scenę muzyczną, w pelerynie 1
z wzburzoną fryzurą , szczupły i wykwintny, urzeczywistniał nam się, grany przez
aktora teatru .Pchla". Nicola Voltmann za.
prezentowala nam własny wiersz pt. .Wtle
muzyki Chopina·.
WPaństwowej Szkole Muzycznej 1stopnia wydawany jest kwartalnik ,PiSeMko".
W 15. numerze, oprócz informacji o Mię
dzynarodowym Roku Fryderyka Chopina,
artykuły z zakresu teorii muzyki, dydaktyki -w teorii i praktyce, o prawach dziecka
(Biuro Rzecznika), wywiady z nauczycielami PSM oraz wskazówki, rady i sugestie
dla nauczycieli i rodziców ... dzieci małych
i dużych . Cenne porady dr Cz. Giemzy z
Zakładu Kinezyterapii AWF we Wrocławiu.
Pisemko szkolne na bardzo dobrym poziomie merytorycznym. Jest w nim trochę
humoru, zabawnych rysunków. Informuje, uczy i bawi. Jest sponsorowane przez
Sklep ,Świat Dziecka" - Andrzej Luftman
ul. Garncarska w Międzyrzeczu .
Iwona Wróblak

ekologiczne w Przedszkolu nr 6 im. Jana Brzechwy

Zabawv przvrodniczo-techniczna
~l ą :(11JITft:.fl"

W przedszkolu działa kółko . Mały
Ekoludek" pod kierunkiem p. Wiesławy
Kraśn icki ej i p. Zyty Czechowicz. Od
wielu lat wykorzystujemy różnorodne
metody, formy i środki do kształtowan ia
proekologicznych postaw dzieci. Istotną
rolę w powstrzymywaniu niszczenia śro
dowiska odgrywa podnoszenie świado 
mości ekologicznej już od najmłodszych
lat. Psychika dziecka w wieku przedszkolnym jest bardzo plastyczna, więc
łatwiej jest ukształtować wówczas postawy najefektywniejsze. Praca z dzieć
mi daje mnóstwo okazji do rozbudzania
ich wrażliwości przyrodniczej. Szczególną uwagę należy zwrócić na rozwijanie
u dzieci szacunku i poczucia odpowiedzial ności za stan i pomnażanie zasobów naturalnych środowiska człowieka,
wrażliwości na środowisko przyrodnicze,
szacunek do niego, racjonalne korzystanie z jego zasobów, dążenie do kontaktu z nieskażonym środowiskiem. Prowadzone zabawy przyrodniczo -techniczne
były drogą do obserwacji, praktycznego
działania i bliższego poznawania przyrody, jej potrzeb. Dzieci malowały gąb
ką jesienne liście, spryskiwały swoje

prace wodą i obserwowały z mieniające
się kolory. Razem z Ekoludkiem bada-

ły ,CO PŁYWA , CO LATA, CO PEŁZA,
CO SKACZE, CO CHODZI?" Nie zabrakło również zabaw badawczych ze śnie
giem - czy śnieg jest czysty? - razem z
dziećmi szukaliśmy odpowiedzi na wiele
interesujących pytań . Droga do kształta
wania ekologicznych nawyków zaczyna
się na pewno w domu rodzinnym. W~
jany dziecku szacunek do otoczeni~
chociażby w postaci zwrócenia uwa~
na wrzucanie papierków do kosza - to
zadanie dla rodziców. Edukacja ekologiczna jest łatwym i wdzięcznym zadaniem, o ile nauczyciel włoży trochę wła
snych przekonań i zaangażowania. Za·
bawy z EKOLUDKIEM cieszą s ię dużym
powodzeniem, a co najważniejsze, dają
dzieciom wiele radości, okazji do wnikli·
wych i świadomych obserwacji zjawisk
przyrodniczych, technicznych, a także
do nawiązywania emocjonalnego stosunku z przyrodą . Wszyscy powi nniśmy
pamiętać, że świat , w którym żyjemy, za•
sługuje na lepsze traktowanie.
Z ekologicznym pozdrowieniem·

Anna Czaprackl

Nr 4 (230)

wramach realizacji Programu "Kubusiowi przyjacie!e NATURY" kształ
tujemy proekologiczne postawy u naszych wych?wankó~. Świat, w .któ.rym żyjemy 1dorast~!ą nas~e ~zleCI :
jest zupe.lnie. in~y mz t.en, J.akl znali
nasi rodzice 1dziadkowie. Ciągły pośpiech i rozwój cyw.ilizacyjny pr~yczy
nia si ę do niszczema naszego srodowiska. A przecież nasza planeta ma
ograniczone zasoby i ~ ożliwości.
Jak uczyć i wychowywac z wymogami ekologii?
Naszym zadaniem jest uczyć dzieci
myślenia o ws~y~tkim: ~o n_a~ otacza,
z miłością, cZCią 1wrazliwosc1ą. Zwracać uwagę na jasne pojmowanie rzeczywistości , na branie odpowiedzialności za nas, innych ludzi, zwi e rzęta ,
rośliny i środowisko .
środę, 10 lutego br., ogłosil i śmy
"DNIEM WODY". W tym dniu wszystkie dzieci ubrane były w niebieskie
stroje. Każda grupa wykonywala interesujące, ekologiczne eksperymenty. Przyniesione tworzywa naturalne
posłużyły do wykonania grupowego,
ekologicznego plakatu. Poruszone tematy oochronie naszego środowiska ,
oszczędzaniu wody z wykorzystaniem
literatury, zagadek i doświadczeń dzieci, posłużyły do pogłębi enia wiedzy o
naszej planecie i jej potrzebach. Stara-
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my się uczyć dzieci ekologicznego myśl en i a na cale życie oraz kształtować
um iejętność racjonalnego korzystania
z zasobów naszej planety. Dzie ń wody
dal wiele radości naszym przedszkolakom, bodźców do poznawania, odczuwania i lepszego rozumienia potrzeb
naszego ś rodowiska i świata.
Uczymy więc dzieci ekologicznego
myślenia , które jest szacunkiem dla
wszelkiego życia , bo przecież każda
forma jest unikatowa i tworzy pewną
całość . Myśleć ekologicznie to znaczy umieć współczuć i odczuwać tak.
jak czuje ktoś pokrzywdzony. Przedszkolacy nasi będą od dziś pamiętać,
że rośliny, zwierzęta i ludzie nie mogą
żyć bez wody. Również o tym, że ży
cie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe. Wszystko, co jest potrzebne
człowi ekowi do życia , czerpie on ze
środowiska. Wiek przedszkolny jest
najlepszym okresem do wprowadzania elementów edukacji ekologicznej,
która powinna być kontynuowana w
późniejszym etapie. Zabawa w .KU BUSIOWYCH PRZYJACIÓŁ NATU RY" jest świetną okazją do poznawania przyrody, zjawisk, zagrożeń i problemów związanych z otaczającym
nas światem.
Z ekologicznym pozdrowieniem
Anna Czapracka

XI Gminnv Festiwal Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej w Międzvrzeczu
Wkoncercie finalewym Festiwalu 14 marca 2010 r. uczestniczylo 20 wykonawców, w
czterech grupach wiekowych:
e l kat. wiekowa - rocznik i 2000-2002
e 11 kat. wiekowa - rocznik i 1997- 1999
e 111 kat. wiekowa - rocz niki 1994-1 996
e 1v kat. wiekowa- roczniki 1985- 1993
Rada Artystyczna w skladzie: Joanna Kozak, Joanna Kwapisz-Barska, Wiktor Sędziń ski i Czeslaw Nowakowski przyznala tytul laureata:
- w l kat. wiekowej - Aleksandra Dajworska, Agata Kwaśny
- w 11 kat. wiekowej - Micha! Telega, Jola Jelonek
· w III kat. wiekowej - Karolina Pielesiak, lga Dajworska, Suzana Furede, Nico! Sajda
·w IV kat. wiekowej - Artur Siwak, Kalina Maślak , Aleksandra Jelonek, Urszula Bachta.
Wyróżnienia wyśpiewaly Aleksandra Czop (l kat. wiekowa) i Basia Terejko (li kat. wiekowa). Z grona laureatów nominacje na etap powiatowy Festiwalu otrzymali:
• Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej w Przytocznej 18 kwietnia 2010 r.:
Aleksandra Dajworska, Agata Kwaśny, Micha! Telega, Jola Jelonek,
. • Powiatowy Mlodzieżowy Festl~al ~iosenki w Międzyrzeczu 11
kw1etma 2010 r.:
Karolina Pielesiak, lga Dajworska, Su.zana Furede, Nicol Sajda, Kalina Maślak, Aleksandra
Jelonek.
Kolejnym etapem Festiwalu są
prezentacje wojewódzkie, na któr~ch wystąpią laureaci nom inowam.do udzialu w trakcie etapu poWiatowego.
. Uczestnikom Festiwalu dzięku
Je~y zayiękne występy i życzymy
su ~esow wrealizacji muzycznych
pasl!· Skladamy także podzięko
wanie opiekunom artystycznym.
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Zasłużon~ międz~rzeczanin

-por.Stefan Mazurek
Jego droga żołnierska

.o ty mój kraju śliczny

o ty mój kraju prosty
przybity do krzyża Wisły,
swastyki gwoździem ostrym,
dzisiaj na twoich łanach,
nie mamy gdzie odpocząć,
jak Aggara wygnana
przez Abrahama z namiotu... •
(Jan Pocek .Wniewoli" - okres okupacji)
Stefan Mazurek urodzi! się 18 lipca 1925
roku w miejscowości Grodziszczko, w powiecie Kalisz, na Wysoczyźnie Kaliskiej,
nad Prosną .
Gdy wybuchła 11 wojna światowa , miał 14
lat. W październiku 1939 roku Niemcy przydzielili go do pracy przymusowej, do gospodarza koło Poznania, a w 1941 roku przeznaczyli przez organizację .Arbajcant" do
pracy na gospodarstwie rolnym u Niemca.
Jako młodociany pracował w okresie okupacji aż do zakończenia wojny w 1945 roku.
Po wojnie ze starszym bratem Czesławem udali się na Ziemie Odzyskane i zajęli gospodarstwo rolne koło Wrocławia - miejscowość Ujeździec Mały koło Trzebnicy.
W sierpniu 1946 roku zostaje powołany do zasadniczej służby wojskowej w Ludowym Wojsku Polskim w Międzyrzeczu. Po okresie rekruckim, po przysiędze wojskowej,
został skierowany do Szkoły Podoficerskiej. Po jej ukończeniu wraca do Międzyrzecza,
aby szkolić młody rocznik, przygotować do obrony kraju, a po ukończeniu szkolenia do
życia w rodzinie, w cywilu.
Wmarcu 1947, po śmierci gen. Karola Świerczewskiego bierze udział w obronie kraju.
Za wzorową służbę został odznaczony przez MON Medalem Brązowym na Polu Chwały. W
lipcu 1947 roku, jako podoficer, wrócił do swojej macierzystej Jednostki Wojskowej w Mię
dzyrzeczu. Od tego czasu związał się na zawsze ze służbą wojskową; był dowódcą plutonu.
Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, podpisał deklarację na żołnierza zawodowego, na 251at i otrzymał stopień plutonowego. Wczasie służby wojskowej odbywał wiele szkoleń i kursów w Silach Zbrojnych Wojska Polskiego.

"BIGOS
WPAPILOTACH"
Wśród

wielu książek , które miałam
okazję przeczytać, jedna wyróżniała się bardzo oryginalną okładką
i jeszcze bardziej intrygującym tytułem .
Na okładce widzimy kobietę w staromodnym stroju. Spod nakrycia głowy wystają
siwe włosy. Pozostała część stylizowa-

ostatnio

na na ubiór Supermana, razem z pelery.s·.Już ten przewrotny obrazek
wzbudził moje zainteresowanie .• Bigos w
papilotach", bo o nim tu mowa, to zapis
korespondencji dwóch przyjaciółek, które zdecydowały się podzielić swoimi spostrzeżeniami na temat wieku dojrzałego .
ną i l iterą

Autorkami i głównymi bohaterkami są siewdowy Maria Biłas
Najmrodzka i Elżbieta Narbutt. Pierwsza
z nich jest absolwentką filologii polskiej.
Uwielbia podróżować. Do każdego wyjazdu solidnie się przygotowuje, kupując
mapy, foldery, lunetę czy aparat fotograficzny. Elżbieta Narbuli to dziennikarka,
ale z wykształcenia lekarz weterynarii. Od
10 lat praktycznie nie widzi. Jak mówi .nie
oślepłam też do końca , bo jednego dnia widzę godziny na swoim niezbyt dużym zegarku, a następnego dnia rzucam się na
szyję hydraulikowi, myląc go z przyjacielem z piaskownicy". Wzwiązku z tym stara
się korzystać ze zdobyczy techniki takich
jak komputer głośnomówiący, gadający
telefon, urządzenie komunikujące o kolorze ubrania. Mimo swojego kalectwa jest
demdziesięcioletnie

SPRZEDAM MIESZKANIE
w Międzyrzeczu , pow. 50,90m 2, drugie piętro w trzykondygnacyjnym
budynku z poddaszem użytkowym , ul. Dąbrowskiego . Dwa pokoje, samodzielna kuchnia, łazienka plus WC, pomieszczenie gospodarcze, przedpokój, balkon, przynależne dwie piwnice. Ogrzewanie elektryczne (grzejniki
z termostatem i programatorem czasowym, w jednym pokoju dodatkowo
piec kaflowy). Comiesięczne opłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej: 220
zł (w tym pobierane opłaty na termomodernizację budynku przewidzianą
na ten rok) + opłaty licznikowe. Mieszkanie jednostronne, od strony poludniowej, jasne. Spokojna okolica, jednocześnie blisko centrum. Własność
z KW, bez obciążeń, udział w użytkowaniu wieczystym i we współwłasno
ści budynku w 5/100 części. Do zamieszkania od zaraz. Cena: 149 000 zł
(możliwość negocjacji)

Kontakt: tel. 504 00 98 97 lub viola@autograf.pl

W 1950 roku zakłada rodzinę z Ben igną Matuszewską . Rodzą się dzieci: Zbigniew
Gienek, Marek. Dwóch synów podejmuje służbę w wojsku. W 1951 roku rozkazem
wódcy Jednostki Wojskowej 2626 został skierowany na stanowisko kierownika Kasyna
Garnizonowego w Międzyrzeczu przy ul. Świerczewskiego, gdzie pracował do 1954 roku.
Potem zostaje szefem Magazynu Mundurowego do 1981 roku i przechodzi na emerytu.
rę, zasłużony wypoczynek.
Należy do Związku Żołnierzy Zawodowych. Od 1984 roku jest kombatantem, członkiem
Zarządu Koła w Międzyrzeczu . Bardzo aktywny, uczestniczy w spotkaniach z młodzieżą i
harcerzami na terenie szkół Międzyrzecza i Ziemi Międzyrzeckiej. Prowadzi rejestr kombatantów, znają go wszyscy kombatanci. Służy radą i pomocą dla członków i podopiecznych. W międzyczasie został awansowany na stopień porucznika Wojska Polskiego.
Por. w st. spoczynku Stefan Mazurek, swojezyciezwiązał ze służbą wojskową i Między
rzeczem, pracując w nim 63lata. Wraz ze Sztandarem Kombatanckim uczestniczy wróż.
nych uroczystościach : państwowych , kościelnych , żałobnych . Jest też współautorem Pomnika Weterana w Międzyrzeczu nad Paklicą. Zawsze miły, koleżeński, serdeczny kolega.
Jest wzorowym mężem, ojcem, międzyrzeczaninem. Za całokształt swojej aktywnej
pracy otrzymał wiele medali, odznaczeń , dyplomów, listów pochwalnych, m.in. Srebr·
ny Medal Zasługi na Polu Chwały (1947}, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Połslci
(1976}, Srebrny Medal Za Zasługi dla Obrony Kraju (1978}, Odznaka Weterana Walko
Niepodległość (1995).
Zyczymy mu dużo zdrowia, tradycyjnie STO LAT.
Kazimierz Kulu

00:

osobą otwartą ,

ma mnóstwo przyjaciół, a
przede wszystkim wie jak dotrzeć do mlodych ludzi. .Umiem być sama z sobą . Ale
zamykanie się w czterech ścianach na dłu żej jest złym patentem na życie". Nawet jej
najlepszą przyjaciółkę

zdumiewa fakt, że nie
widząc świetnie się

orientuje gdzie jest. .l
jak to jest, że Ty nie widząc wiesz, a ja widząc
- nie wiem ." Elżbieta
ma kota i kiedy pisze
list do Marysi, zawsze
u góry znajduje się rysunek kota. Kiedy Marysia (szczęśliwa posiadaczka psa) pisze
list do Elżbiety, u góry
zawsze znajduje się

no z jakimś dziadkiem)! Czyta perwersja!
l jaka radość dla wnuków". Są ....kobietami dojrzałymi i w tej przetrwalnikowej formie mają zamiar przejść na drugą stront
życia , gdzie będą wiecznie młode i piękne.• Będę nadal piła czarwone wino, wypalała do
kawy papierosa, unikała
odchudzonego twarogu i
podobnych paskudztw' pisze Elżbieta.
Emerytura to stan, w
którym nie jest się już tak
zabieganym, ale od życia trzeba ciągle czegoś
chcieć, jeżeli nie chcemy
popaść w stagnację. Póki
co mamy jeszcze potencjał, który może jeszcze
komuś posłużyć - prze-

emblemat psa.
• • • • • • • • •. . konują autorki. .Czasa·
Listy naszych boha- 1
mi dobrze, że jesteśmy
lerek są pełne poczucia humoru i dystanw takim wieku, kiedy trudno nas nabrae
su do siebie i innych. Piszą o swych pona blichtr, tandetę i tanią spektakular·
tyczkach z codzi ennością . O samotności
ność. Więc wiem, że znajdziemy coś, co
- .Samotność na samym początku przenas wciągnie, pochłonie i jeszcze będzie
raża. W domu robi się cicho, nie ma po
z tego jakiś pożytek."
co wyjść na zakupy, włączać pralki i odTo książka pełna optymizmu, a po
kurzacza, i robić tysiąca rzeczy, które nie
jej przeczytaniu chce się po prostu żyć
tak dawno wywoływały gęsią skórkę ...Do
pełnią życia. A jeśli coś państwa irytuje
tego dochodzi przemożna potrzeba przy(np. wiadomości w TVP, sąsiad remontulenia się do kogoś, kto nie będzie włatujący mieszkanie), proszę stosow~ć
snym wnukiem ani przyjaciółką z podstametodę babci Elżbiety, tzn. wziąć swoJą
wówki.". Niestety nasze bohaterki mają
kawę , papierosy i zapałki , po czym ze
renty rodzinne i gdyby przyszlo im do głoslowami -idę mieć atak - wyjść do druwy zakochać się ponownie, muszą uwagiego pokoju.
żać, bo zawierając nowe małżeństwo straMilej lektury życzy państwu przyszla
cą emerytury. Pozostaje im więc .... babemerytka
Krystyna Pawłowski
cia żyjąca na kocią łapę (zresztą na pew-
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tym roku 161utego po raz pierwszy w auli PSM l st. w Międzyrzeczu odbył się koncert podsumowujący pier~szy ~e~estr ~au ki w ro~u szkolnym .2009/2010: Swoje talenty
muzyczne zapr~zentowah uczn1ow1e, ktorzy z~stah wytypow~m przez swo1ch nauczycieli
i otrzymali na połrocze ocenę bardzo dobrą z Instrumentu głownego.
podczas trwania koncertu wystąpiło 15 uczniów, grających na różnych instrumentach:
·:· Fortepian: Jakub Radwański, Zuzanna Tankielu n, Jerzy Daszkiewicz - nauczyciel p. Magdalena Mróz-Olejniczak,
·:· Fortepian: Adrianna Maksym, Wiktoria Janeczek- nauczyciel p. Kazimierz Dziembowski,
·:· Fortepian: Kacper Figura -nauczyciel
p. Tadeusz N~wak,
.
·:· Gitara: Ewa P1echocka, Izabela WOJ·
te - nauczyciel p. Irena Matuszna,
·:· Gitara: Kacper Biały, AgataKadaj nauczyciel p. Krzysztof Nieborak,
•:• Gitara: Andrzej Guzicki - nauczyciel
p. Zdzisław Musiał,
·:· Flet poprzeczny: Gabryela Suchecka, Łukasz Pędrak - nauczyciel p.
Anna Polaczek,
•:• Akordeon: Paweł Kubiszyn - nauczyciel p. Alina Plebanek,
•:• Saksofon: Michał Telega- nauczyciel
p. Czesław Nowakowski.

Ko~cert, mi~o ?~łodu .i śniequ za oknem, przy zapełnionej niemal po same brzegi sali,
przebiegał
słuchaczy.

w miłej 1przyjemnej atmosferze, a gra młodych artystów rozgrzewała serca
Wszyscy wykonawcy nagradzani byli przez publiczność gromkimi i gorącym i
brawami. Na scenie znaleźli się również akompaniatorzy p. Ewa Witkowska i p. Tadeusz
Nowak, którzy towarzyszyli przy fortepianie uczniom grającym na instrumentach dętych .
Na zakończenie prowadząca p. Magdalena Mróz-Olejniczak podziękowała uczniom
za bardzo dobre wyniki w nauce gry na instrumencie, nauczycielom za ogromny wkład
w edukację muzycz ną i kształtowanie osobowości młodych muzyków, a także rodzicom
za troskę w wspieraniu swoich dzieci w codziennym uczeniu się muzyki, która jest sztuką piękną, ale zarazem bardzo wymagającą. Zaprosiła również wszystkich obecnych do
udziału w kolejnych koncertach organizowanych przez PSM l st.
PSM i st. w Międzyrzeczu

Wspomnienia WIBhleANOONB
Każde święta są okazją

do wspomnień w gronie najbliższych osób. Pamiętam , kiedy
mama i siostra Anastazja wylepiały na Wielkanoc podłogę gliną,
ścianę bieliły wapnem. Malowaliśmy też pisanki na czerwono, zielono, żółto, niebiesko.
Mama piekła razowy okrągły chleb w piecu opalanym drewnem lub chrustem. Były
też pierogi z makiem lub z kaszą gryczaną. W izbie stał duży stół, ławka, na ścianach
wisiały obrazy świętych: Serce Pana Jezusa, obraz Świętej Rodziny, drewniany krzyż,
obrazek mój i siostry z l Komunii świętej, zdjęcia moich dziadków i zegar z kukułką.
Mieszkaliśmy wtedy w Dziwnogrodzie pod Buczaczem, na Wyżynie Podolskiej. Z rodzicami chodziłem na mszę św., Rezurekcję. Już było dużo zieleni, pięknie zakwitły drzewa owocowe w naszym sadzie.
Pamiętam także święta Wielkanocne mniej radosne. Było to w czasie wojny, w kwietniu 1944 roku. Nasza wieś znajdowała się wtedy na linii frontu. Trwały zacięte boje. W
Sobotę Wielkanocną chowaliśmy się pod ławy, stół, bo przez nasze obejście przelatywały kule, pociski, słychać było dudnienie armat i moździerzy, samoloty zrzucały bomby,
a pola i drogi zostały zaminowane. Na podwórku stal niemiecki czołg .Tygrys". Bardzo
s1ę go bałem . Nawet mój wierny pies szukał schronienia. W naszym ogrodzie padło kilku żołnierzy niemieckich, spalił się czołg, w rowie paliły się materiały wybuchowe, nasz
sad był cały zadymiony, spaliła się nasza stodoła . Przeżyliśmy piekło na ziemi, widzieliśmy zabitych, rannych walczących o życie, łaknących wody, proszących o szybką śmierć.
Od grudnia 1945 roku mieszkam na Ziemi Lubuskiej. Pierwsze święta Wielkanocne
spędziłem tutaj w kwietniu 1946 roku w parafii Nowogród Bobrzański. Proboszczem był
wówczas ks. Jan Majchrzycki, który uczył mnie katechezy do 1948 roku.
Moja wieś liczyła wtedy 60 domów. Nie mieliśmy elektryczności , nie było we wsi
sklepu. szkoły, ani przystanku autobusowego. Święta były biedne, ale wesołe. Byliśmy
wszyscy zdrowi, a nasza Krasula dawała dużo mleka. Tej wiosny otrzymaliśmy konia z
UNRRY (United Nations Relief and Rehabilitation Administration - z ang. Administracja
Narodów Zjednoczonych do Spraw Pornocy i Odbudowy). Ojciec rozpoczął pierwszą
o~kę na polu w już wyzwolonej Ojczyźnie. Siał owies z wiadra ręką, potem proso; ręcz
nie s~dziliśmy ziemniaki. Sady pięknie kwitły, wiosna była ciepła, wszystko bujnie rosło.
lud~1e ~ zapał~m przystąpili do pracy. Wielu osadników oczekiwało na przyjazd swoich
rodzin, zon, dz1eci, znajomych. W ciągu lat wiele się zmieniło . Mieszkają już na Ziemi
Lub~s~iej rodziny trzypokoleniowe. Coraz mniej jest ludzi z tamtych lat. Ci, którzy jesz~ze Zyją, ~sp?minają swoje przeżycia. Ja też jestem jednym z nich. Opowiadam cząstę s~e.go zyc1a wnukom, młodzieży, bo to jeszcze żywa historia.
Sw1ęta Wielkanocne to święta wiosny, nadziei i miłości rodzinnej.
Kazimierz Kulas
byłem małym chłopcem ,

ZAMIENIĘ

.Co zamierzasz uczynić ze swoim dniem?
Jeżeli zechcesz, będzie on także piękny.
Ale nie zasypiaj,
oczekując na nadejście losu.
Bądź czujny.
Działaj. "

Robert Baden-Powelf
22 lutego obchodzony jest Dzień Myśli
Braterskiej. Przypada on w dniu urodzin
generała Roberta Baden-Powella - twórcy światowego skautingu, założonego w
1907 r. w Anglii. Był to żołnierz , który walczył w Indiach i po powrocie zorganizował pierwszy obóz dla skautów na wyspie
Brownsea. Po kilku latach, głównie dzięki
książce .Skauting dla chłopców", powstało
wiele drużyn skautowych na całym świecie,
które spotykały się co kilka lat na zlotach
zwanych Jamboree.
Pionierem skautingu w Polsce był Andrzej Małkowski, mający stopień oficerski.
Dostał rozkaz od swojego przełożonego ,
aby przetłumaczył na język polski książkę
.Skauting dla chłopców" i to właśnie on zakorzenił w narodzie polskim skauting, jednak pod zm i enioną nazwą - harcerstwo.
Rozwijało się ono szybko, powstawały
drużyny męskie i żeńskie. Te ostatnie zapoczątkowała Olga Małkowska .
W czasie 11 wojny światowej harcerze i
harcerki dzielnie walczyły o niepodległość
Polski, pokazując światu miłość do ojczyzny. 27 września 1939, w Warszawie, decyzją grona członków Naczelnej Rady Harcerskiej Związek Harcerstwa Polskiego
przeszedł do konspiracji i podczas okupacji działał pod nazwą Szare Szeregi, współ-

pracując z Delegaturą Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj oraz Komendą
Główną Armii Krajowej.
Imię Szarych Szeregów przyjęła Szkoła Podstawowa nr 2 w Międzyrzeczu . 22
lutego br. obchody Dnia Myśli Braterskiej
zorganizował Szczep ZHP . Płomienie". Od
rana harcerze składali życzenia wszystkim
uczniom szkoły, na przerwach tworzono
hasła o przyjaźni i braterstwie, zapisywano je na plakatach, które ozdobiły później
korytarze szkolne. Na dużej przerwie zorganizowano happening, tworząc krąg przyjaźni na boisku szkolnym.
W godzinach popołudniowych odbył
się kominek harcerski, na który zaproszono drużynowych Hufca Skwierzyna, Przytoczna, Pszczew, Międzychód, oraz przyjaciół harcerskich. Spotkali się więc: ks.
Marek Walczak- proboszcz parafii pw. św.
Jana Chrzciciela, ks. Paweł Bryk- kapelan
harcerski, hm. Bolesław i Teresa Cenkierowie, kombatanci z prezesem- por. Leonem
Szymańskim , władze miasta i powiatu. Byli
też dyrektorzy szkół międzyrzeckich .
Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze przy wspomnieniach dawnych harcerskich obozów, przygód, przyrzeczeń i
zwykłego harcerskiego życia .
W spotkaniu uczestniczyło ponad sto
osób; było ono wielkim przeżyciem dla harcerzy i harcerek oraz żywą lekcją historii.
Razem śpiewano piosenki harcerskie w
myśl .zap·omniana piosenka, gdzieś pod
sercem ukryta". Pożegnano się harcerskim CZUWAJ!
Kazimierz Kulas

MIESZKANIE

własnościowe przy ul. Staszica na I piętrze 69,1 m 2

na mniejsze do 40m 2 (parter lub I

Tel. 503 973 435

piętro)

SPRZEDAM
2 DZIAŁKI BUDOWLANE o pow. 0,34 ha
przy drodze Międzyrzecz - Żółwin
tel. 783 929 279
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W SP 3 w Międzyrzeczu z inicjatywy Komisji Europejskiej 91utego 2010 roku już po raz szósty obchodzony był jako Dzień Bezpiecznago Internetu (OBI). tej okazji w całej Europie oraz wielu
krajach pozaeuropejskich organizowane były rozmaite inicjatywy
związane z bezpieczeństwem dzieci w Internecie. W Polsce Dzień
Bezpiecznego Internetu organizowany jest od 2~05 r.: p~ze~ P~lskie Centrum Programu Sale~ l~ternet (Fundacja ~z1ecJ Niczyje
oraz Naukową i Akademicką S1ec Komputerową), a jego Głównym
Patronem jest Fundacja Orang e.
Szkoła Podstawowa nr 3 w Międzyrzeczu włączyła się już po raz drugi wobchody Dnia
Bezpiecznego Internetu (OBI). Podjęliśmy szereg działań obejmując akcją całą szkolę tak,
aby dotrzeć z informacją do każdego ucznia i sprowokować go do refleksji nad tegorocznym hasłem OBI- . Pomyśl zanim wyślesz'. Szkolna inicjatywa została zgłoszona na stronie WWW.dbi.pl oraz na stronie WWW.szkoiabezpiecznegointernetu.pl. Wramach realizacji kampanii OBI w szkole opracowany został przez pedagoga szkolnego A.M. Kaniuk i
nauczyciela informatyki L. Utratę program profilaktyki ,Bezpieczny w Internecie", którego
głównym celem była edukacja uczniów dotycząca bezpieczeń stwa w Sieci.
Szkolny program realizowany był przez cały miesiąc luty, a w jego realizację włączyli
się wszyscy wychowawcy klas oraz wychowawcy szkolnej świetlicy. Real izację programu rozpoczęto od przeprowadzenia zaj ęć edukacyjnych ,Poznaj bezpieczny Internet" we
wszystkich klasach. Zajęcia realizowane były wedł ug scenariuszy dostępnych na stronie
WWW.dzieckowsieci.pl, przez pedagoga A.M. Kaniuk i nauczyciela informatyki L. Ut ratę .
Każda klasa wraz z wychowawcą włączyła się aktywnie w obchody OBI poprzez udział
whappeningu ,Bezpieczne drzewo Internetowe", podczas którego stworzone zostało drzewo, na którym umieszczono ha sła zwią zane z surfowaniem po Sieci. Hasła uczniowie
wymyślali podczas zajęć d otycz ących e- bezpieczeń stwa. Na pniu drzewa umieszczone
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BIURO OBROTU
NIERUCHOMOŚCIAMI
"DOM"

Członek

66-300 MIĘDZYRZECZ OS.CENTRUM .8
tel/fax 095-741-10-23: 095-741-26-49; 0508 147 224
e-mail: bondom@o2.pl , www. bondom.republika.pl
Wlkp. Stowarzyszenia Pośred ników w Obrocie Nieruchomościami
Biuro ubezpieczone, Licencja Zawodowa nr 2783, nr 3465
ŚWIETNA INWESTYCJA POD WYNAJEM

BLISKO JEDNOSTKI WOJSKOWEJ
MIĘDZYRZECZ

- lokal mieszkalny na parterze składający si ę z dwóch pokoi,
kuchni, łazienki i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica bezpośrednio podmieszkaniem. Powierzchni mieszkalna 41,1 0 m2•
Kuchnia z meblami w cenie mieszkania, pokój odświeżony, nowe panele, ściany
pomalowane w ciepłym kolorze, szafa zabudowana z lustrami. W łazience kabina
prysznicowa i szafki. Wszystkie okna w mieszkaniu wymienione na PCV.
Budynek - kameralny dwuklatkowy, piwnice, parter i piętro, zbudowany z cegły,
ciepły. Otoczenie - zielony skwer z drzewami.
Lokalizacja - ulica Świ erczewskiego przy drodze w kierunku na Zieloną Górę.
Media - energia elektryczna, woda, ogrzewanie c.o. własne z piecem uniwersalnym w piwnicy.
Lokal mieszkalny do wprowadzenia. Cena: 122 000 zł
2. MIĘDZYRZECZ -Lokal użytkowy na parterze o powierzchni 181 ,70 m2, polożony w centrum miasta przy ul. Konstytucji. W lokalu okna PCV, grzejniki płytowe ,
instalacja c.o. miedziana. Przy sali sprzedaży, dwa pomieszczenia magazynowe, pomieszczenie kuchenne i WC. Własne centralne ogrzewanie z piecem uniwersalnym,
ciepła woda z bojlera elektrycznego. Cena: 350 000 zł brutto
3. PSZCZEW - Mieszkanie o powierzchni 150 m2 na piętrze i 75 m2 poddasze,
w stanie surowym zamkn iętym , dwupoziomowe.
Pierwsze piętro o powierzchni 150m 2, bez ścian działowych z możliwością dowolnego wykorzystania całej powierzchni, okna PCV. Poddasze o powierzchni 75m 2
bez ścian działowych , okna dachowe. Do mieszkania doprowadzon·a instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna i gazowa. Istnieje możliwość adaptacji na trzy mniejsze mieszkania.
Budynek ocieplony, z elewacją zewn ętrzną z cegły klinkierowej, przykryty dachówką. Wejście do mieszkania od ulicy korytarzem na wewnętrzny dziedziniec a
następnie klatką schodową na pi ętro .
Pszczew jest m iejscowością letniskowo - turystyczną z zapleczem handlowo-usłu
gowym, ośrodkiem zdrowia, Kościołem, szkołą podstawową i gimnazjum, przystankiem PKS, położoną w Pszczewsk1m Parku Krajobrazowym nad pi ęknymi jeziorami
·
w pobli żu uroczych grzybnych lasów.
Istnieje możliwość sprzedaży mieszkania łączn ie z dobrze prosperującym sklepem na parterze. Cena: 125 000 zł
Współpracujemy z Bankami w uzyskiwaniu kredytów hipotecznych.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO BIURA l NA STRONE INTERNETOWĄ
Ewa Miszczak i Iwona Stachowiak
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z~staly kl~s~we .łapki" z ~odpisami wszystkich uc~nió_w, które miały ukazać uczniom, iż
Wirtualny sw1at tworzy kazdy, kto korzysta z zasobow mternetowych.
Punktem kulminacyjnym obchodów był dzień 91utego 2010 r., podczas którego
wie klas IV-VI wzięli udział w prezentacji multimedialnej . Pomyśl zanim
d~ia nasz~ szkolę ~dwie~zil! przemili g~ście, czy~i ~e~Robi, w ~tórego .
się
n1k ~ern~s (V C) l jego s1ec1ako~a druzyna, czyli AjPI - Angehka Konk1el (VI C),
Wiktona Przybysz (VI C), Spoc1ak - Jan Wąs1el (VI B), Kompel - Igor ~Z\Imański
A). Niestety nie obyło się bez nalotu złych sieciuc~ów czyli Belkota-Maciej ,a 1c1rvf'IIIW!'
wicz (III D) Krad_zieja- Dominik_Ambrożk~ (III B), Smi_eciucha- Aleks N~w_ak (li A)
Kłamacza - J_uhan Nesto~owsk1 (III D) •. kt~re te9o d~1a przyb~aly l~go~nlejszy wymiar
poprzez ulotki ostrzegały mnych uczmow jak umknąc spotkania z SiecJakowym złem.
-

Podczas obchodów OBI uczniowie mogli zakupić specjalne wydanie gazetki szkolnej
A-Zetki z sieciakowymi łami g łówkami. W obchody OBI włączyły się także świetliki, które kolorowały postacie złych sieciuchów, z których następnie wykonały gazetkę ścienną
z bezpiecznymi odpowiedziami internetowymi. Także wychowankowie świetlicy profiłak·
tyczno - wychowawczej działającej przy szkole brali udział w konkursie na sieciak~
plakat z adresem bezpiecznej strony internetowej WWW.sieciaki.pl. Plakaty umieszczone zostały w miejscach dostęp u uczniów do Internetu.
Podsumowaniem szkolnej akcji był quiz ,Bezpieczny lnternauta" rozegrany w dwóch
kategoriach: klas V i VI. Zwycięzcą klas V został: Kamil Tośta (V C) natomiast w klasach
VI bezkonkurencyjny okazał się Michał Szarata (VI D). Pozostale miejsca zajęli : 11 miejsce - Anna Dębowska (V B) oraz Daria Szymczak (VI D); III miejsce- Szymon Piskorz
(V B) i Lidia Paruzel (VI D).Uczniowie w nagrodę otrzymali niespodzianki ufundowa·
ne przez dyrekcję szkoły oraz zakupione z funduszy uzyskanych ze sprzedaży A-Zetki.
Szkolna kampania miała także na celu poznanie zachowań internetowych uczniów

dlatego też punktem finalnym było przeprowadzenie ankiety wśród uczniów klas 111-VI.
Wyniki ankiety posłużą autorom programu do planowania dalszych działań edukacyjnych
dotyczących e-bezpieczeństwa . Zdając sobie sprawę z nasilającego się zjawiska cyber·
przemocy w szkole zostały opracowane i wdrożone procedury postępowania wprzypadku ujawnienia zjawiska cyberprzemocy.
Celem programu ,Bezpieczny w Internecie" jest także szerzenie wiedzy nt bezpieczeń
stwa w Internecie wśród dorosłych stąd też w podejmowanych działaniach uwzględni~
no także nauczycieli i rodziców, którzy wezmą udział w miesiącu kwietniu w szkolemu
,Bezpieczny Internet" realizowanego przez trenerów Fundacji Kidprotect. Na stronie internetowej szkoły w zakładce pedagoga zamieszczone zostały efekty pracy i podej~
wanych działań przez grono pedagogiczne szkoły. Ponadto w zakładce pedagoga wdz~a
le e - bezpieczeństwo zamieszczone zostały adresy stron poruszających kwestię bezp1e·
czeństwa dzieci w Internecie. Jesteśmy przekonani, że w wyniku podjętych działań ~a~
uczeń będzie potrafił dokonać odpowiedzialnego wyboru zachowań w celu zapewmema
bezpieczeństwa sobie i innym.
Anna Maria Kaniuk, Leszek Utrata
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-300 Międzyrzecz, os.Kasztelańskie 3
-400 Skwierzyna ul.2 Lutego 15A
"My w INTERMARCHE

wędzimy

sami"

raszamy po wędliny własnej produkcji- codziennie i na miejscu- wg
ycyjnych receptur i bez użycia jakichkolwiek konserwantów czy
ników. Możliwe to jest dzięki zainstalowanej w naszym sklepie
orze wędzarniczej, wytwarzającej naturalny dym wiórków drewna
owo-olchowego.
·
W dliny tuż po ostygnięciu dostępne są dla KLIENTA.
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" o nas Szanowny Panie po wędliny jak Wdym"
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wiązanki ślubne, butonierki, biżuteria z kwiatów, wystrój kościoła

DE O CJE

E EL E

wystrój sali, bukiety dla rodziców, dekoracja samochodu

DEKORACJE OKOLICZNOŚCIOWE
komunie, urodziny, imieniny, rocznice, bankiety rtp.

AKCESORIA ŚLUBNE
STROIKI OKOLICZNOŚCIOWE

Doiaz:d, pomiar, proiekt

GRATIS!!!

Wielkanoc, Boże Narodzenie

KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD GROBA l
INNE REALIZACJE
ui.Świerczewskiego 36/1

66-300

Międzyrzecz

tel. 695 359 058
www.dekoflora.pl

Agencja Przedsiębiorczości i Kształcenia Ustawicznego "SUKCES"
Maria Michalska-Majerska Międzyrzecz, ul. Piastowska 11 A
michalskamaria@op.pl 607 070 457, 607 035 016
organizuje kursy:
języka niemieckiego i angielskiego (od podstaw i dla osób przygotowujących się do matury)
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język

polski na maturze (dla maturzystów)
komputerowe- tworzenia stron WWW, graficzne (Fiash)
zawodowe ( dla osób chcących zmienić lub podnieść kwalifikacje)
kosmetyczne i stylizacji paznokci
sekretarka - asystentka szefa
kadry i płace
księgowość w działalności gospodarczej
zakładanie własnej firmy z sukcesem
zarządzania kadrami
szycia dekoracyjnego i wystroju wnętrz
kroju i szycia

CENTRUM MEBLOWE

- sk11tery, tnotoeykle
erossowe, ehopery
- eaęśel, serwis
- kaski, odalei
tnotoeyklowa
Moto-ł!l'oss

'rRANSPORT'
DO liLIEN'rA
t G R A ·r • s t
6' 6-ZOO ewiebodalb

OI'Skiego z 3 (obok UDIAJ.
Tel. 0-68 3 8 234 42, 510 f 15 907
Ul

Łukaszowi Hermanowi
z okazji 18. Urodzin
najserdeczniejsze życzenia
udanego startu w dorosłe życie,
spełnienia marzeń, zdrowia
i samych pogodnych dni
składają

Babcia i Dziadek Glapa
23

"Yłodzince stuknęło

~
~

25 lat"
}VIoim

Przyjaciołom

Eli i }Vlirkowi
Podgajskint
z okazji Srebrnego Wesela
kolejnych 25 lat
i następnych
w zdrowiu,
szczęściu, radości,
łjłogoslawieństwa
"' ~
łjożego
życzy

~ofi a
Yłewolińska
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Najdroższym

Jubilatom

Danucie i Eugeniuszowi
Pyrzyńskim

z okazji 58. rocznicy ślubu
najserdeczniejsze życzenia
zadowolenia z każdego nowego dnia
oraz przeżycia w szczęściu i zdrowiu
wielu pięknych rocznic
życzą

córki:.: rod:.:inami ara:.: prawnuki:
Sandra, Karolinka, Michalek i Wojtuś
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E-nabór do międzvrzeckich
szkół ponaduimnazialnvch
Już wtym roku będzie można złożyć podanie do między

rzeckich szkól po~?dgim.nazjalnyc~ drogą. e!ektron!czną.
uczniowie gimnazJOW, ktorzy planu tą uczyc s1ę w l Liceum
Ogólnokształcącym im. Heliodora Swięcickiego lub w Zele Szkól Ekonomicznych im. St. Staszica bądź w Zespo~zkól Budowlanych będą mogli to uczynić przez Internet.
Nabór lub inaczej elektroniczna rekrutacja to system,
który pozwala na wykorzystanie w procesie naboru nowoczesnego narzędzia jakim jest komputer. Jednocześnie
pozwala na tradycyjny sposób uczestnictwa dla tych kandydatów, którzy mają ograniczony dostęp do komputera.
Zbiera dane o kandydatach ze wszystkich szkól regionu w centralnej bazie danych, co pozwala w bardzo krótkim czasie wyznaczyć jednoznaczny przydział uczniów do
oddziałów wszkolach ponadgimnazjalnych. Wspólna baza
danych ułatwia analizowanie danych i kontrolę pracy placówek. Algorytm przydziału działa w oparciu o dwa podstawowe elementy: listę preferencji kandydata i liczbę zdobytych przez niego punktów. Zasady wyliczania punktów są
zgodne z wytycznymi kuratora oświaty. System Nabór to:
publikowany w Internecie informator o szkolach ponadgimnazjalnych,
gwarancja stosowania sposobu punktowania osiągnięć
kandydatów zgodnie z obowiązującymi w danym regionie przepisami,
jednolity mechanizm zbierania danych o wszystkich
kandydatach ubiegających się o przyjęcie do szkól ponadgimnazjalnych na terenie regionu,
automatycznie generowany, jednoznaczny przydział
kandydatów do szkól na podstawie określonych przez
nich preferencji i liczby punktów,
informacja o procesie rekrutacji w każdej fazie jego trwania, także w formie drukowanych raportów,

*
*
*

*
*

MIĘDZYRZECKI

* dane statystyczne i raporty przydatne w dalszej pracy

placówek, pracowników samorządów odpowiedzialnych
za oświatę oraz kuratorium,
wysokie bezpieczeństwo przetwarzania i przesyła
nia danych,
Ten system zapewnia nowe podejście do procesu rekrutacji pozwalając wyeliminować problem .blokowania
miejsc", zapobiega chaosowi i zaoszczędza ogromnego
stresu i niepewności kandydatów, rodziców i pracowników
szkól. Dane dostarczone przez system pozwalają na dostosowanie oferty edukacyjnej szkól (liczby miejsc w poszczególnych oddziałach) do potrzeb uczniów.
Należy złożyć jedno podanie do jednej szkoły (zamiast
trzech podań do trzech szkól), które zawiera listę preferencji - listę szkól i oddziałów, do których chciałby dostać
się gimnazjalista. Rekrutacja prowadzona jest do oddziałów (klas), a nie do szkól; wybrać można aż trzy szkoły ponadgimnazjalne i dowolną liczbę oddziałów (klas) w
tych szkołach . Ważna jest kolejność szkól i oddziałów na
liście preferencji. Aby zwiększyć szanse przyjęcia do danej
szkoły, należy wpisać maksymalną l iczbę oddziałów (klas)
z tej szkoły. Kolejność wpisywania poszczególnych oddziały (klasy), jest ważna. Najpierw należy wpisać najbardziej
pożądane oddziały (klasy). System informatyczny będzie
najpierw próbowal przydzielić kandydata do tej klasy, która
jest na pierwszym miejscu listy preferencji. Jeśli okaże się,
że kandydat ma za mało punktów, będzie próbowal przydzielić go do klasy znajdującej się na drugim miejscu listy.
l tak będzie dalej próbował, aż znajdzie miejsce w jednej z
podanych przez kandydata klas lub dotrze do końca listy.
Szkoła pierwszego wyboru, to ta, która jest wpisana jako
pierwsza na liście preferencji- do niej zanosi się podanie.
System komputerowy dokonuje automatycznego przydziału na podstawie listy preferencji kandydata oraz liczby
punktów. Kandydat dostaje się do oddziału i szkoły będą
cej najwyżej na jego liście preferencji, biorąc pod uwagę
uzyskaną liczbę punktów. Wyniki naboru można sprawdzić

*

Casanova w Poznaniu
Międzyrzecki Ośrodek Kultury proponuje nową inicjatywę . Kierujemy ją do osób spragnionych kontaktu z wielką i małą SZTUKĄ. Kierujemy ją do międzyrzeczan tęskniących
do obcowania z najwybitniejszymi twórcami wszystkich dziedzin SZTUKI. Zapraszamy
wszystkich l ubiących wspólne wyjazdy i przeżywanie doznań artystycznych.
Pierwszą naszą propozycją jest zorganizowany wyjazd do Poznania w dniu 17 kwiet-
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w Internecie- nie wychodząc z domu można uzyskać informację o tym, do której klasy dostal się kandydat; bę
dzie ona w Internecie oraz w szkole pierwszego wyboru
(tradycyjne listy).
W Internecie publikowana jest lista wolnych miejsc nie wychodząc z domu można uzyskać informację o tym,
w których szkolach są jeszcze wolne miejsca.
Nie wszystkie organy prowadzące szkoły wprowadzają
system w tym roku, a obligatoryjnie już za dwa lata przyjmowanie uczniów do szkól będzie musiało odbywać się
poprzez e-nabór.

Podziękowanie za wieloletnią
pracę Pani Joannie Patorskiei
W dniu 2 marca 2010 r. przed rozpoczęciem sesji
Rady Powiatu, która odbywała się w Domu Pornocy Społecznej w Skwierzynie, odbyło się uroczyste pożegnanie
odchodzącej na emeryturę Pani Joanny Patorskiej • dyrektor muzeum w Międzyrzeczu. Starosta Międzyrzec
ki- Grzegorz Gabrye/ski oraz Przewodnicząca Rady
Powiatu • Zofia Plewa podziękowali Pani dyrektor za
wieloletnią pracę.

Pani Joanna Patorska rozpoczęła pracę na stanowisku
asystenta muzealnego 1 września 1971 r. W
styczniu 1988 r. została dyrektorem muzeum.
Działalność muzeum jest pozytywnie postrzegana w
środowisku lokalnym. Jest w·tym duża zasługa Pani dyrektor, która potrafiła dbać o atmosferę i warunki pracy.
Podczas swej długoletniej pracy dala się poznać jako
pracownik posiadający wysoką wiedzę zawodową , doskonały organizator pracy. O tych zaletach w swoim
wystąpieniu mówił starosta, dziękując Pani Joannie
Patorskiej za pracę na tym stanowisku na rzecz lokalnej społeczności.
Halina Pilipczuk
młodszego

ni a br. o godz.1000 z parkingu przy Bibliotece Publicznej w Międzyrzeczu . Program zakła
da obejrzenie w Muzeum Narodowym wystawy malarskiej sztuki polskiej między innymi
prac Józefa Chełmońskiego , Adama Chmielowskiego i Stanisława Witkiewicza z pracowni określanej w literaturze jako .kuźnia malarstwa realistycznego". Ekspozycja obejmuje
ok. 100 obrazów i 80 rysunków, twórczości nie tylko trójki malarzy. Można będzie zobaczyć dzieła wybitnych osobowości malarstwa polskiego ostatnich dekad XIX w. i począt
ku wieku XX: Juliusza Kossaka, Józefa Brandta, Alfreda Wierusza-Kowalskiego, Maksymiliana Gierymskiego, Władysława Podkowiń skiego , Kazimierza Sichulskiego. Kolejną
atrakcją tego dnia będzie spektakl w Teatrze Nowym pt. .Oszust" - Carlo Goldoniego, w
przekładzie Jolanty DyguJ. .Oszust" Goldaniego to czarna komedia najwyższej klasy o
wielkim osiemnastowiecznym libertynie- Casanovie. Ten kostiumowy, barwny i zabawny spektakl z pewnością będzie dobrą rozrywką dla każdego.
W założeniu działalności Klubu Miłośników Sztuki takie wyjazdy odbywałyby się cyklicznie, co miesiąc, lub co dwa. Zawsze łączyłyby kilka propozycji, aby czas spożytko
wać jak najlepiej. Ideą Klubu jest wyszukiwanie ciekawych propozycji kulturalnych, również wskazanych przez zainteresowanych międzyrzeczan , którzy mogą kontaktować
się z nami osobiście w biurze MOK lub drogą e-mail: mokmcz@vvp.pl. Polecam i serdecznie zapraszam.
Monika Ziółkowska

GABINET PSYCHIATRYCZNY
Indywidualna Praktyka Specjalistyczna

lntermarche wMiędzvrzeczu
zatrudni księgową
Osobv zainteresowane prosimv ozłożenie
podania oraz cv wdziale kadr

Mirosława Czerepińska lekarz specjalista psychiatra
psychoterapeuta

Piela

Przyjmuje w Międzyrzeczu oraz w Zielonej Górze
Wizyty po telefonicznym uzgddnieniu terminu,
teł. O 601 437 092
Proszę dzwonić od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 -15.00
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Karol z&. orużvnv Harcerskiej

"Wagabunda"- bvć samodzielnvm...

Sala gimnastyczna w SP nr 2. 11 Turniej Drużyn Harcerskich 2010. Zielone mundury, chusty, odznaki sprawnościowe. Jest chwila przerwy. Podchodzę do jednej z drużyn. Chłopcy i dziewczęta z 6.
Drużyny Harcerskiej .Wagabunda" działającej przy SP nr 4 w Obrzycach. WmiędzyrzeckiejCzwórce
w Obrzycach od października 2008 roku działają : 6. Drużyna Harcerska .Wagabunda" oraz 6. Gromada Zuchowa .Leśne Buźki ". Drużynowym harcerzy jest dh pwd. Andrzej Dziedzic. Obecnie drużyna składa się z trzech zastępów, razem 20 harcerzy i 12 zuchów, harcerze to uczniowie z klas IV
-VI oraz z 1-11 klas gimnazjalnych. Wagabunda to wędrowiec, który poznaje nowy świat. Ma otwarte
oczy, jest ciekawy i życzliwy. Od września 2009 r. drużyna realizuje zadania związane z kampanią
,Bohater". Na bohatera drużyny wybrano postać druha harcmistrza Wirgiliusza Szuby .Wilka". Nieco
starsi międzyrzeczanie doskonale znają tę postać, legendę międzyrzeckiago harcerstwa, z niejednego obozu, rajdu czy ogniska. W całym swoim życiu niestrudzenie przekazywal młodym pokoleniom harcerskie ideały. Grób harcmistrza na międzyrzeckim cmentarzu harcerze odwiedzają często.
Janek . Skąd się dowiedział o powstającej drużynie? - By/a informacja i zachęta w szkole, by
przyjść na zbiórkę. Zobaczyć, jak to działa. Myślę, że chodzenie na zbiórki, bycie harcerzem, to najciekawsze zajęcie spośród rzeczy, które mógłbym w wolnym od nauki czasie robić.
Karol - będąc harcerzem samodzielnym można być. Żeby tu przyjść, sam na to wpadłem ...
Kornel - harcerstwo to taka nauka o życiu - np. jak wyjść z trudnej sytuacji. Mama opowiada/a
mi o harcerstwie, biwakach, o tym, jak tam było. Kornel wybiera się w przyszłości do wojska. Chce
być żołnierzem zawodowym.
Filip. Patriotyzm, podoba mu się, że tu się o tym mówi. l trochę dyscypliny wżyciu też jest potrzebne.
Ich instruktor dh pwd. Andrzej Dziedzic również wywodzi się ze środowiska, gdzie kultywowano
tradycje harcerskie, ZHP Hufiec im. Szarych Szeregów w Ostrzeszowie.- Raz skautem- skautem na
zawsze- mówi za założycielem skautingu gen. R. Bad en - Powellem. Po okresie młodości zostaje
w nas to, co najlepsze. Czyli bycie harcerzem. Od zeszlego roku jest klimat i warunki pozwalające
wychować następne pokolenie w duchu filozofii słynnego generała B-P. Instruktor powinien posiadać wiedzę i dawać osobisty przykład. Umieć reagować w trudnych sytuacjach i uczyć tego młodzież.
Partycja: - Rodzice opowiadali mi trochę o harcerstwie. Babcia by/a harcerką. Mówi/a o wojnie ...

U nas w drużynie też jest fajnie, śpiewamy piosenki. Milena chce być zastę
pową- Wyjeżdżamy na obozy- mówi -poznajemy dużo ludzi. To dobrze i

w szkole jest drużyna. Szukala kontaktu z ZHP. - Dzięki temu w Obrzyca~h ~
mówi - nie jest nudno. Zbiórki są w czwartki, to ważne dla niej dni tygodnia
U Oli wszyscy w rodzinie byli harcerzami, to naturalne, że ona też jest.. . _.i~:
dziemy na zlot ZHP z okazji 100-lecia powstania organizacji do Krakowa_ informuje mnie. - Przygotowujemy się do wyjazdu. Wiktoria uważa , że jak się
jest w harcerstwie, to zawsze jest coś do zrobienia. Coś ważnego.
Co robią na zbiórkach? Zbierali kasztany na zimową karmę dla zwierząt
dla Kola Łowieckiego ,Ponova". Brali udział w kuligach w Kuźniku. Skakali~
trampoliny. Czesali konie w stadninie. Piekli kiełbaski na ognisku. Zdobywali
sprawności. Na wiosnę będą pod okiem leśników sadzić las.

Plany. Scalają drużynę. Jest pafl!ięć razem spędzonych godzin. Przyzwyczajenie do wzajemnej obecności. Swiadomość uczestnictwa w ruchu, który
ma bogate tradycje. Historię. Odrębność, poprzez np. umundurowanie. l idee,
szlachetne; pomocy, braterstwa, które tak wciągają młodych spontanicznych
ludzi. Pieśni, typowe, do ogniska. Tematyczne. Obrzędowe w najlepszym tego
słowa znaczeniu. Celem drużyny harcerskiej jest kultywowanie tradycji harcerstwa w Polsce, kształcenie pozytywnych postaw, propagowanie określo
nych wzorców zachowań.
Ta młoda drużyna ma już na swoim koncie trzydniowy biwak w lagowie i
udział w centralnych obchodach 65. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. We wrześniu z okazji 70-lecia przejścia harcerstwa do konspiracji patrol drużyny uczestniczył w Zlocie .Razem Jutro Pojutrze". Była to okazja nie
tylko do poznania innych drużyn, ale również ciekawy sposób poznawania historii naszego kraju.
Duże wsparcie drużynie daje dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 4 i rodzice.
Więcej o harcerstwie w obrzyckiej Czwórce można poczytać na: http:l/www.
sp4.miedzyrzecz.com.pl/harcerstwo.htm
Iwona Wróblak
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Rocznica urodzin Fryderyka Chopina
podobno, żeby coś osiągnąć, trzeba uparcie temat poru. Tu oznacza to dalej ,wałkować" temat Głębokiego . Naszac.
. C
.k. "
.k
turalnie chodzi o zainteresowani~ , .zy~n1 ow spraw~m1 atastrofy na tym je~i?rze. Ale zdaJe s1ę, ze są to (praw1e pew·
ne) stracone nadmje. .
. .
.
pamiętacie Państwo, Jak wyglądało Jezioro Głębokie pod
koniec ubieglego wiek~, tego_ dwudziestego?_~t?ż wyglądało
zupełnie inaczej w po~?wnamu ze stane~ dziSieJszym. Woda
wtedy, zimą, mi~la ~W~J ma~syma!ny poz1om .. Wprost zdawala
się wylewać z m1sy JeZIOrneJ. Wyrownywala s1ę, a nawet lekko
przykrywała powie~zchnię be~o~owych pomo~tó~. Był to, zdaje
się, najwyższy poz1om wody JeZior~ od ustą~1en1a lodowca ok.
11 tysięcy lat temu. ~ę?ąc tam wow~zas, z1~ą 1999 r., oznaczyłem sobie, przy w1ezyczce ratow~1ka , poz1om ~ody (wtedy
lodu). Wpolowie lutego te~o roku zmierzyłem P?ZIO~ wody od
tego zaznaczenia. Ostatni rok, 2009, był raczeJ obf1ty w opady, jednak przez te 10_- 11 lat woda opadła o 123 ~m . Przy
swym maksimum, poz1om wody był wyzszy od przeciętnego z
lat 1945-1995 o ok. G5- 70 cm. Ten bardzo wysoki poziom
przed 11 laty, to była wybitna anomalia.
Doszukując się głównych przyczyn takiej zmiany w otocze·
niu jeziora, doszedłem do oczywistego wniosku. Wpołowie lat
90. ubiegłego wieku przeprowadzono wielkie prace ziemne
związane z położeniem rurociągu zwanego Jamaiski m. Po położeniu rur w głębokich wykopach, wszystko zasypano i ubito.
Prace te przerwały warstwy wodonośne odpływów z jeziora w
kierunku połud niowym . W wyniku tego, po zakończeniu prac,
poziom wód jeziora szybko się podniósł. Podobny skutek, lecz
bardziej rwały, na okres prawie 100 lat, miała budowa linii kolejowej przy zachodnich brzegach jeziora pod koniec XIX wieku. Wtedy podpiętrzenie jeziora -dość stabilne -trwało do lat
końcow ych XX wieku.
Wpierwszych kilku latach już obecnego- XXI wieku, spię·
trzone wody jeziora wytworzyły ponowne warstwy przesiąków
przez uprzednio zagęszczony grunt przy rurociągu . Także przypuszczalnie wznowiły się przesiąki warstwowe sprzed ponad
stu lat, w kierunku zachodnim, przez mało ,ubijaną" warstwę
podloża pod torami, coraz mniej używanej linii kolejowej. Są
to przypuszczalnie główne przyczyny tak szybkiego obniżenia
się wód jeziora. Przypuszczam -oby m się mylił- że w niedłu 
gim czasie poziom wód jeziora obniży się jeszcze o ok. 20 30 cm, po czym w miarę się ustabilizuje. Ale to tylko pobożne
życzenia i mrzonki. Wnajbliższych kilku latach przed jeziorem
i jego najbliższym otoczeniem stoi ogromna katastrofa. Budowa nowej trasy - drogi S3. Przetnie ona spływ wód z głównej
zlewni jeziora od pólnocnego wschodu. Nieunikniony zdaje się
być więc jeszcze większy spadek wód jeziora. Czym taka per·
spektywa grozi całości życia przyrodniczego w jeziorze i jego
otoczeniu, można sobie wyobrazić. Tu dochodzę do smutnego, wręcz dekadenckiego, wniosku, a nawet fatalnego pewnika. Priorytet ważności budowy wielkich inwestycji o znaczeniu
europejskim, przeważył. Nasza sprawa z Głębokim , to nie Augustów z Doliną Rospudy.
. Wsprawach związanych z wodą nieco się orientuję i nie
Widzę realnych szans na uratowanie tego, co się kryje pod
O{!ólną nazwą Głębokie - takiego, do jakiego przywykliśmy.
Międzyrzecz straci bezpowrotnie jeden z najważniejszych ak~w~w turystyczno- wypoczynkowych. Będziemy niewielkim,
mec1ekawym miasteczkiem obok ,Wielkiej Drogi" z ujemnymi
skutkami jej oddziaływania. A może dla nas mieszkańców, tak
będzie lepiej, spokojniej, w nim mieszkać i żyć?
Marek Gielo

Rok 2010 jest ustanowiony rokiem Chopina. Oprócz wielu odbywających się w Polsce i na świecie koncertów muzycznych, okoliczno ściowych odczytów czy wystaw, można
wspominać to wydarzenie inaczej. W naszym grodzie niety·
powo uczczono dwusetną rocznicę urodzin naszego narodowego kompozytora Fryderyka Chopina. Cukiernia przy
ul. Garncarskiej z widocznym przedsięwzięciem : ,Zasmakuj Chopina przy cieście i kawie", i Piekarnia przy ulicy
Wojska Polskiego z piękną złotą myślą · "Urodzinowy tydzień z Chopinem". Przy kawie można było zjeść ciastko z
nutkami, porozmawiać. W oknach wystawowych, stosownie

~~tQi~Y·.J
udekorowanych, pojawił y się zdjęcia Chopina, daty uro·
dzin i śmierci , wszystko okraszone kolorowymi nutkami.
Miło było tam wejść. Mieszkańcom naszego miasta nieobca jest wrażliwość muzyczna i chyba jako jedno z
nielicznych miast zaakcentowało w tak niezwykły sposób pamięć o kompozytorze w Międzynarodowym Roku
Chopinowskim. Z badań naukowych wynika, że Chopin przejeżdżał po ziemi międzyrzeckiej w swojej podróży do Paryża .

Twardziele sotvnęli Obrą
Tradycyjnie Glutego br. odbył się VI Zimowy Spływ Obrą . Trasa zaczynała się za Starym Dworkiem koło Lisiej Góry, gdzie
znajdują się pozostałości fortyfikacji Grupy Bojowej ,Ludendorff"
z metą koło Zajazdu Chrobry na ul. Gorzowskiej w Skwierzynie.
Prawdziwych wodnych twardzieli nie odstraszyła mroźna pogoda i 4 C temperatura wody. W spływie wzięło udział 39 uczestników ze: Skwierzyny, Międzyrzecza , Bydgoszczy, Nowej Soli,
Nowego Tomyśla, Kalisza, Lubinia, Zbąszynia , Stężewa . Pierw·
szyna mecie był pletwonurek ze Skwierzyny Krzysztof Mróz-. W
tamtym roku bylem ostatni w tym chciałem dać z siebie wszystko i udało mi się być najszybszym, ale najważniejszy jest sam udział w tym spływie". Jednak nie tylko szybkość
się liczyła w tych zawodach. Także spryt i determinacja, płynąc trzeba było zbierać klubowe plakietki zawieszone
na trasie spływu przez organizatorów. Najwięcej, 12 spośród 25 plakietek, zebrał Rafał Lis z Nadobrzańskiego KI u·
bu PfeiWonurków ze Skwierzyny, który na mecie był trzeci i wygrał puchar oraz tytuł tegorocznego Oberstronga.
Jak co roku organizatorami Spływu Twardzieli był Nadobrzański Klub Pfeiwonurków ze Skwierzyny. Na zakoń 
czenie wręczono puchary dla najstarszego i najmłodszego uczestnika ufundowane przez Zarząd Klubu. Puchary
odebrali: GO-letni Marian Kubacki ze Zbąszynka oraz 20-letni Grzegorz Piatyszek z Kalisza.
Tekst i foto

Dar serca młodzieżv zzespołu Szkół Budowlanvch
dla dzieci zCiepłego Kącika uJezusa
1Giutego 2010 r. nauczyciele z ZSB w Międzyrzeczu , po raz trzeci wzię 
li udział w spotkaniu z dziećmi , które przychodzą do Cieplego Kącika u
Jezusa przy parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Przebywa tam
codziennie około dwadzieścioro podopiecznych w różnym wieku, ale dla
każdego znalazło się coś interesującego. Dzięki hojności naszej młodzie
ży- uczniów z klas: l, 11 i III Technikum Budowlanego, l, 11, III Liceum Profilowanego oraz klas l i 11 Zasadniczej Szkoły Zawodowej, zebraliśmy dla
osób, które uczęszczają do parafialnej świetlicy, 250 zł. Kwota ta zostały
przekazana na ręce Pani Ewy Jasiówki. Dzieci przyjęły nas bardzo entuzjastycznie. W tym roku pani Agnieszka
Strzelecka przygotowała zagadki o tematyce świąteczno - karnawałowej . Ciekawe quizy przygotowali pani Czesława Holubowicz i pan Robert Kubiszewski. Kolejne konkurencje, które cieszyły się równie wielkim zainteresowaniem, jak te wcześniejsze, to zadania na myślenie werbalne, przygotowane przez panią Beatę Wiśniewską i Kam ilę Kuźnar- Zakaszewską .
Na zakończenie dzieci przy skocznej muzyce musiały wykazać się nie tyl·
ko gracją , ale i koncentracją, gdyż każda para musiała tańczyła z balonikiem bez użycia rąk. Zabawę tę zaproponowała pani Monika Nowak. Po
tak wyczerpujących umysł i ciało konkurencjach dzieci otrzymały słodki
poczęstunek. Dla nas najwspanialszą nagrodą była radość, jaka malowała się na twarzach uczestników. Dlatego na pewno zawitamy do Cie·
płego Kącika już na Wielkanoc.
Nauczyciel ZSB Kamila Kuźnar- lakaszewska
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.Dom Działkowca" na Reymonta. Biuro Rodzinnego Ogrodu Działkowego .Piastowski".
Na ścianie orientacyjna mapa z równymi wielobokami działek. Teren Ogrodu.
Ogródki jeszcze pozimowe, marzec, ale są wieści , że będzie wiosna. Na razie sprawy
bieżące. Za chwilę będzie walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze członków ROD.
Wkroczyliśmy w 31. rok istnienia Ogrodu- mówi prezes Zofia Deńczyk. Ogród działko
wy jest tak samo potrzebny i bliski jego użytkownikom. Uczy pokory i pracowitości. Samorządna wspólnota działa w oparciu o prawo działkowe . Czesław Iwanowski prowadzi zebranie. Odczytuje Regulamin, przedstawia plan obrad. Będzie też czas na wnioski i pytania. Wybrane zostają trzy komisje: komisja mandatowa, wyborcza oraz uchwal i wniosków.
Prezes ROD składa szczegółowe sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu
za lata 2006- 2009. Czteroletniej kadencji podsumowanie i wnioski. Główne informacje.
Ogród ma powierzchnię około 21 ha, jest wytyczonych blisko 600 działek, na liście dział
kowiczów figuruje 460 osób. Wostatnim roku przyjęto 39 nowych.
Wostatnim roku dokonano przeglądu działek. Sprawdzano, czy przestrzega się Regulaminu użytkowania działek . Omówione są wyniki stopnia realizacji podjętych wcześniej uchwal. Inwestycje w .Piastowskim": wyposażenie Domu Działkowca , zakup pompy spalinowej, sprężarki do hydroforni, remont rozdzielnika. Wplanie jest brama wjazdowa z szyldem, kosiarka, siatka do ogrodzenia. Będą obchody Dnia Działkowca, wyjazd
do Poznania na .Farma", dożynki. Oraz działania statutowe i wynikające z Regulaminu.
W 2008 r. odbyło się szkolenie członków Zarządu . Nasi działkowcy solidaryzują się w
obronie istnienia ogrodów działkowych w kształcie ustawy z 2005 r. - rozmawiano o tym
na Kongresie. 30-lecie powstania Ogrodu .Piastowski" świętowano w ubiegłym roku.
W punktach spraw bieżących zachęcano do większego zaangażowania w społecz
ną pracę na rzecz Ogrodu, sprawniejszego wywiązywania się z obowiązku statutowych
opiat, korzystania z tematycznej biblioteczki w Domu Działkowca. Pani prezes wyraziła

10 lat ,,szansy''
Środowiskowy Dom Samopomocy na stadionie. Tort z okazji okrąglej rocznicy istnienia w Międzyrzeczu niezwykle potrzebnej pozarządowej organizacji - .Stowarzyszenia
.Szansa" na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Uzdolnionej Artystycznie". Artystycznie zdolnym jest każdy, wszyscy mają ku temu potencjał, jest nim rozwój, wyjście
na zewnątrz, samorealizacja. Zdmuchnięte symboliczne świeczki na torcie, wręczone
pamiątkowe Glejty
uznaniu zasług w zakresie niesienia pomocy, życzliwości i uśmie
chu, ku chwale Waszej i radości naszej, członkom, sympatykom i przyjacielem .Szansy".
Jak w wierszyku, cytacie na dokumencie - nie bójmy się żyć. Dla innych, bo to przynosi wielką radość. Z herbem Międzyrzecza w rogu Glejt, w drugim rogu trzy latawce, szybujące ponad poziomy wyznaczane nam niekiedy przez los i przypadek życiowy. Puszczone z wiatrem patrzą z wysoka, wolne .• Szansa" organizuje co roku .Prezentacje Artystyczne", na które czekają zapraszani z różnych miejscowości niepełnosprawni wokaliści. Wielu z nich to osoby uczące się profesjonalnego śpiewu, jednak najważniejsza dla
nich jest okazja ponownego spotkania się w Międzyrzeczu na .Prezentacjach .. .", w gościnnym Hotelu i Restauracji .Duet" J.B. Belzów, te dwa, czy trzy dni, są dla nich świę
tem, do którego mentalnie przygotowują się cały rok. Na co dzień Stowarzyszenie organizuje zajęcia rozwijające dla dzieci i młodzieży, we współpracy ze Szkolą Podstawową
nr 2 i jej wysoko kwalifikowaną kadrą nauczycieli przygotowanych zawodowo do pracy z
osobami niepełnosprawnym i. Bale karnawałowe na przełomie roku są świetną okazją do
integracji społecznej, osoby z zewnątrz na nie zapraszane mają niepowtarzalną i cenną

.w

Do biblioteczki
regionalnej
Kolejną publikacją wydaną w ramach obchodów jubileuszu setnej rocznicy działalności mię
dzyrzeckiago szpitala jest książka Aleksandra
Zielonki .Na Międzyrzeckich Tropach Eskulapa".
Wydana na zlecenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej _ze środków wła
snych. Wykonana przez Wydawnictwo .Migdal".
Druk SONAR. Format 85. 136 str. Okładka miękka
laminowana. Nakład 500 szt. Do kupienia w kasie
szpitala lub księgarni na Centrum.
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uznanie i szacunek dla całej rodziny działkowców, za ich trud i wysiłek. Dziękowała z

aktywną społeczną pracę Zarządowi i członkom komisji rozjemczej i rewizyjnej. Symbo~
liczną wiązankę

kwiatów i upominek otrzymał Jerzy Sznurowski.
ROD przedstawiła finansowe sprawozdanie, planowaneprzy.
chody i wydatki, wynik finansowy za ubiegły rok i preliminarz finansowy.
Komisja rewizyjna przedstawiła ocenę działalności Zarządu . Na podstawie stanu
faktycznego dokonano uporządkowania dokumentacji. Pomimo stwierdzonych nieprawidłowości udzielono absolutorium. Ostatecznie przyjęto poszczególne sprawozdania.
Wplanie pracy na lata 2010-2014 jest przeprowadzenie remontu i konserwacji urzą
dzeń do wspólnego użytkowania, przygotowanie do okresu jesiennego i zimowego, ustawienie pojemników na surowce wtórne, dalsze systematyczne inwestycje. Współpraca z
władzami samorządowymi. Comiesięczne posiedzenia, rozpatrywanie wniosków. Organizowanie szkoleń, imprez i uroczystości.
Wdyskusji mówiono o zbiorniku wodnym, o potrzebie jego naprawy, rosnącej stawce
opłaty za działkę, o pieniężnym zamienniku za pracę na rzecz Ogrodu, opłaci e za wodę.
Dokuczliwe są kradzieże na działkach- tu zabrał glos dzielnicowy Z. Smejlis. Proponowal
wsp9lpracę z Policją , być może razem ze społecznymi komitetami. Zofia Deńczyk, Tadeusz Smigiel z Ogólnokrajowego Zarządu ROD i inni szczegółowo odpowiadali na pytania.
Na zebraniu obecna jest dostateczna liczba członków, Walne Zebranie jest prawomocne. Wybrano 7 członków Zarządu: Bożenę Kostelecką , Zofię Deńczyk, Anielę Czerniawską , Zdzisława Balickiego, Czesława lwanowskiego, Teresę Rutkowską i Wi esławę Banachowicz. Wsklad Komisji Rewizyjnej weszli: Janina Gajewy, Jerzy Jarmużek, Edward
Karbowiak, Komisji Rozjemczej: Julian Gankiewicz, Eugeniusz Adamowicz, Jan Polkowski.
Kandydatami na Okręgowy Zjazd Działkowców zostały Zofia Deńczyk i Janina Gajewy.
Iwona Wróblak
Bożena Siora- księgowa

możliwość odkrycia u siebie nowych pokładów empatii i wrażliwości. Organizatorzy są
mistrzami w takiej edukacji. Opasła zdjęciami z długoletniej działalności Księga Stowarzyszenia otwarta leży na stoliku. Wiele znanych osób w Międzyrzeczu może tam znaleźć swoje zdjęcie sprzed lat.
Dzisiaj wśród gości jest J. Górna - Bobrowska, H. Filipczak, Z. Plewa, A. Stachecka,
D. Groll, A. Kmieciak, M. Slomińska, E. Skrzek- Bączkowska, l. Stopyra, M. Ziółkow
ska, K. Nyczak- Walaszek, M. Janz, A. K. Puchanowie, J. Obrębka , J. Świderska i inni.
Spotkanie do okazja do podziękowania osobom za pracę społeczną. Naszych słów
bukiety podajemy do rąk- tak to w poetycki sposób definiuje Karolina Szulga. Chwila
przerwy w rozmowach poświęcona jest programowi artystycznemu. Na flecie gra Gabrysia Suchocka, na saksofonie Bartosz Groll, wierszyk mówi mały Patryk Pietrusik. Śpie
wa również Karolina. Wielka cisza towarzyszy jej piosenkom. Znamienny tekst piosenki,
jeden z piękniejszych kawalków poezji śpiewanej: . Bądźcie pozdrowieni/za waszą mi/ość w nieczulości świata/za delikatność niemówienia innym (o ich słabych stronach) /za
to, co nieskończone ". Za wasze zachłanne przyjaźnie ... Karolina wprowadziła nastrój,
w którym uczucia zostały nazwane - słowami, muzyką. Pan Mirosław Janz prozą tak to
ujął: to miejsce uczy pokory. Zachęca do autentycznej pomocy dzieciom, w integracji ze
społeczeństwem , we współpracy z ośrodkami decyzyjnymi.
Wiązanki kwiatów są wręczone. Pani Hannie Szuldze i Sylwii Guzickiej -prezes Sto·
warzyszenia. Małe rzeczy powinny cieszyć, nasza otwartość na radość generuje szczę
ście. Do codziennej pracy z dzieci niepełnosprawnymi trzeba zachęcić rodziców, przekonać ich, pomóc wyjść ze swoim dzieckiem z domu, z czterech ścian. Szczególnie ważne
są takie działania w małych społecznościach.
Iwona Wróblak

[llilfri1U} 1i biD i jego "Stratomusicus"
1

Bartek Marusik jest jednym z gitarzystów grających w Międzyrzeczu na corocznych Weekandach Gitarowych. Gitarowe standardy w bardzo dobrym wykonaniu, świetna okazja do posłuchania
tej muzyki dla melomanów i nie tylko.
Jest do nabycia płyta CD tego wykonawcy. Wydana w zeszłym roku zawiera
koncert w Pszczewie, w którym Marusik
występuje razem ze swoim trębaczem.

Iwona Wróblak

Andrzej Chmielewski

~ łll4iLe ,uszą

...

Pragnę poruszyć temat trawników na os. Piastowskim. A konkretnie psich
zanieczyszczeń na tych trawnikach. Przerazilam się tym obrzydliwym widokiem, gdy stopniał śnieg. Zresztą taki widok jest cały rok. Można było się jednym słowem zabić o kupy idąc do sklepu Biedronka. Zanieczyszczenia leża
ły wszędzie, nie tylko na trawnikach, ale i na chodnikach. Coś strasznego, jak

właściciele tych czworonogów dbają o użyźnianie gleby, nie zwracając kompletnie uwagi na ten wstrętny widok. Czy jest jakieś prawo, które nakazuje sp rzą
tanie odchodów po swoich pasch, przecież tak dalej być nie może??? Na tych
trawnikach leżą odchody wielkości ludzkiego kału!!! Znam ludzi, którzy chod~ą
z woreczkami i zbierają odchody po swoich zwierzętach, ale na tym osi~dlu n1e
spotkałam się z taką kulturą. Panie i Panowie sobie spacerują, a psy rob1 ą swoje. Litości, trochę kultury !!!!????
.

Czytelniczka, mieszkanka os. Piastowsk1ego
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.Piomienie cze~on~ okr~s7yny ~/ońca1uż noc ni:wiadoma i cicha/me wiedziec, gdzie gwiazd~, gdzie
iskra .. .•. Pieśń harcerska, szczepo~a. wybrz_mJe~a na
Kominku. Z kuferka w ce~trum sali w_y;ypują s1ę_ od~
aki harcerskie, fotografie, stare pozołkłe. Pam1ątk1
z~koleń międzyrzeckich_ i okolicznych harc~rzy; Okala
Pwystawa zdjęć wypozyczonych od przyJacJoł daw·
jeych harcerzy - osoby na tle nam1otow
. ' z b'1wak'ow,
~bozów, kserokopie obietnic i zap~zysiężeń młodziut
kich zuchów i harcerzy z lat powojennych. Daty- od
1946 r. Czarno- białe fotografie. Drużyny, nazwy dru·
żyn , z Przytocznej, Chelmska, z innych miejsc. Nie·
które osoby ze zdjęć są z nami. Wysłuchamy gawę
dy. Twarzą w twarz, be_zpoś~ednio z ust przeka~ bezpośredn i - harcerzem Jest s1ę zawsze, odkąd s1ę postanowilo nim być.
świeczkowisko. Zapalone uroczyście przez zaslużonych harcmistrzów i druhów lampki będą się palić przez cały wieczór. Gitara klasyczna i keyboard druhna Maria Sobczak- Siuta zaintonuje kolejne piosenki. Śpiewniki rozdane. Wieczór rozpoczęty. Gawę
dy, komineki-szczególnie-wielkie święto 221utego:
Dzień Myśli Braterskiej. Dzień , w którym spotykają się
harcerze, by łączyć tradycję, przeszłość z teraźniejszo
ścią i przyszłością.
Zbliża się stulecie istnienia harcerstwa.
Harcmistrz Halina Matysik, zca komendanta Hufca
Skwierzyna jest w harcerstwie od 651at. Do ZHP zapisała się w 1946 r. Opowiada o swoim pierwszym obozie harcerskim. 28 dni jechali na miejsce- na Ziemie
Odzyskane, pociągiem towarowym, potem furmankami
zaprzęg niętymi w konie. To był długi pociąg , na kolejnych stacjach dolączai i następni. Bez przerwy śpiewa
li piosenki, zapraszali innych harcerzy. Sami budowali sobie prycze, stawiali namioty. Duże zdjęcie młodej
dziewczyny z warkoczami w mundurze harcerskim to
właśnie druhna Matysik.
Harcmistrz Gert Matysik opowiada o męskim obozie harcerskim, w Dziwnówku. Miejsce to zna wielu
obecnych dzisiaj starszych harcerzy. Harcerskie anegdoty, wspomnienia licznych przygód i zabawnych sytuacji. Obozy były bez światła i wodociągu , bez logistycznej grupy kwatermistrzowskiej, jak to się obecnie dzieje. Miejsce stacjonowania wyznaczała lampa
wisząca na maszcie.
Druhna Ewa wspomina codzienny rytuał obierania
ziemniaków na posiłek dla 180 osób. Druh Adam pamięta ciężar garnka z wodą morską w 1969 r. Wmorzu
dokonywała się codzienna kąpiel. Do tej chwili wspomina zawiązane na obozie wędrownym przyjaźnie .
Druhna Ania: jej mama byla harcerką, to rodzinne, co
roku spędzała na obozach trzy tygodnie. Teraz przekazuje wspomnienia również swoim dzieciom. Najpięk
niejszym byl dzień , kiedy przychodziła z domu poczta, czekali na te chwile. Przy ognisku grano wyłącznie
nagitarze, tylko repertuar harcerski, ogniskowy. Druh
ks. Paweł wspomina biwaki ZHR, które, jak mówi, naznaczyły go na całe życie. Dlatego przybył tu dzisiaj.
Przekazuje dobre życzenia od hufców w Zielonej Górze i pozdrowienia od ks. biskupa A. Dyczko. Jeden
z~ starszych druhów, druh Bolesław wraca wspomniemaml do obozu na terenie powiatu międzychodzkiego
w 1_946 r. Był odkrywaniem piękna Ziem Zachodnich,
oboz wędrowny, rowerowy, i obóz w Torzymiu w 1948
r. Hm Halina Matysik odczytuje pocztę kurierską, najlepsze życzenia dla Szczepu, dla harcerzy. W rocznicę ~rodzin gen. R. Baden - Powella, twórcy skautingu, jest taki zwyczaj.
u Ge_n. _Robert Stephensan Smyth Baden- Powell
rod~Jł s1ę 22 lutego 1857 roku jako czwarte dziecko
H~nnetty Grace i H. G. Baden-Powella. Ojciec Rober~ oył prof~sorem teologii i geometrii na Uniwersytecie
ksfordzkJm, matka całe życie poświęcała pracy cha~ttatywnej wjednymz londyńskich szpitali dla ubogich.
e_ wCharterhouse College w hrabstwie Surrey otrzymuje n_owe przezwisko B-P. Po sześciu latach zdaje
egzamm końcowy i stara się o przyjęcie do Sandhurst,
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cenionej akademii wojskowej. 6 grudnia 1871 roku Robert Baden-Powell przybija na statku.Serapis" do brzegów Indii w Bombaju. Melduje się w Lakhnau, gdzie
jako porucznik szkoli rekrutów. Tworzy własny system:
dzieli kampanie na sześć grup liczących od pięciu do
ośmiu ludzi (patrole), na dowódców wyznacza szczególnie uzdolnionych żołnierzy. Dowódców zbiera kilka razy w tygodniu na krótkie szkolenia - ci zaś szkolą swoją małą grupę. Wraca do Indii w 1880 r. Tworzy
i szkoli małą grupę zwiadowców - skautów. Skauting
(tak nazwano stosowaną przez Powella techni kę zwiadu) podoba się dowództwu, nakazuje ono Robertowi
przeszkolenie 25 żołnierzy z 13. pułku huzarów. Wtym
samym czasie B-P publikuje książkę , Służba rozpoznania i łączności ", która zostaje rozesłana do wszystkich garnizonów jako podręczn ik skautingu. Pod koniec
1884 roku wyjeżdża do Port Natal w Afryce Południo
wej. Przemierzając góry podpatruje zuluskich wojowników - mistrzów zwiadów i tropienia. Kilkanaście lat
później zostaje założycielem i przewodniczącym organizacji młodych skautów w Ghanie.
B-P dowiaduje się od swojego brata o popularności swojej książki .Poradnika skautingu" i to nie tylko
wśród żołnierzy, ale głównie wśród młodzieży. W 1907
roku wraca do Anglii. 141ipca wraz z 22 chłopcami wypływa na małą wysepkę Brownsea w mieście Poole.
Tam ma miejsce pierwszy obóz skautowy. Przez 25 dni
chłopcy realizują program wychowawczy ruchu skautowego. Podzieleni na zastępy ćwiczą się w skautingu. Obóz kończy się sukcesem.
W 1908 roku zostaje wydana książka Baden - Powell'a .Skauting for Boys" a już rok później w Londynie
w obozie skautowym bierze udział 11 tysięcy skautów
i skautek. 7 maja 1910 roku B-Pprzechodzi na emeryturę a dwa lata później bierze ślub z 23- letnią Olave St.
Clair. Żona Powell'a w 1916 r. zostaje przewodniczącą
organizacji skautek nazwana ,Gir! Guide". Skautki za
symbol obierają sobie koniczynkę. Rober przeprowadza reformę skautingu, dzieli skautów na grupy: wilczęta (do 121at), skauci, rovers (starsi skauci od 17 do
21 r. życia). Trzy lata później w Giwell Park pod Londynem urządza ośrodek szkoleniowy dla skautmistrzów,
a w 1920 roku odbywa się w Olympia-Hall w Londynie
pierwsze Jamboree. Rober Baden-Powell zostaje obrany Naczelnym Skautem Świata . Organizuje kolejne
Jamboree w 1924 (Ermelunden), 1929 (Birkenhead),
1933 (Godollo), 1937 (Vogelanzang).
8 stycznia 1941 w wieku 841at umiera w Afryce.
Specjalne wyróżn ienia , za pracę, zaangażowanie,
otrzymują druhny i druhowie: Andrzej Dziedzic, Maria
Sobczak - Siuta, Hanna Barczewska, Lucyna Iwona
Krzysztof. l życzenia radości , dobrej służby. Lilijka wrę
czana jest drużynowym . 6. OH .Wagabunda" obiecuje godnie kontynuować tradycję swej imienniczki z lat
ubiegłych , o której istnieniu właśnie się dowiedziała.
Zatrzymać czas, wspaniałą atmosferę Kominka, jak
zatrzymać. Chwilo trwaj, jak mówi jedna z pięknych
pieśni , niebanalnych, mistycznych, odwołujących się
do braterstwa ludzi darzących się sympatią i przyjaź
nią , przy ognisku, muzyce i gwiazdach świecących na
niebie, w ciszy otaczającej ich przyrody.
Powojenne harcerstwo międzyrzeckieskupiało się
na ul. Konstytucji 3. Maja w budynku dzisiejszej Szkoły
nr 5. Drużyny harcerskie były we wszystkich szkołach.
Druh Roman przywołuje migawki swoich wspomnień ,
smak herbaty nad ogniskiem, Dom Harcerza, warty.
Przyrzeczenia harcerskie- to byly niesamowite chwile, pamięta wrażenia z uroczystości. Płomienie, czekamy, aż wypalą się do końca , świeczkowiska- ognisko, na którym nastrój jest ten sam od dziesięcioleci.
Młodzi harcerze znają pieśni lepiej niż ich starsi poprzednicy. Przetykana piosenkami jest dzisiejsza uroczystość . Instruktorzy zostają jeszcze po uroczystości , by wymienić się doświadczeniami , jak lepiej służyć
idei harcerstwa, jak skuteczniej i atrakcyjniej zachęcić
dzieci i młodzież do udziału w ruchu ZHP.

Iwona Wróblak
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OBCHODY 70 ROCZNICY
ZBRODNI KATYŃSKIEJ
MIĘDZYRZECZ 2010
6 - 30 kwietnia
Hol Biblioteki
KATYŃ - wystawa historyczna
w oparciu o zbiory Biblioteki
Miejskiej w Między rzeczu

11 kwietnia godz.12.00
Przy pomniku 1000-/ecia Państwa Pafskiego

Posadzenie DRZEWA PAMIĘCI
Ofiar Katynia

13 kwietnia godz.17.00
Biblioteka Miejska
• Wieczór słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 1
• Wręczenie nagród laureatom konkursu wiedzy o Katyniu pt. TRZE·
BA PAMIĘTAĆ
• Projekcja filmu pt. KATYŃ

Zapraszamy
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA l GMINY MIĘDZVRZECZ
zaprasza dzieci przedszkolne oraz
uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału

~1npln
BUW
., Fryderyk Chopin- oczami dzieci"

konkurs
plastyczny
poświęcony

200.Rocznicy urodzin
Fryderyka Chopina
regulam in konkursu dostępny na stronie internetowej
www.biblioteka-miedzyrzecz.pl oraz www.mokmcz.pl

.,

termin składania prac do
30 kwietnia 201 O r.
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Mieszkańcy Stołunia, a zwłaszcza dzieci i młodzież, mają powody do zadowolenia. Ich czas wolny, pozalekcyjny, nie jest
skazany na nudę i nieróbstwo.
Od stycznia 2005 roku w budynku
mieszczącym remizę strażacką i Izbę Pamięci Leona Stanisława Pineckiego odbywają się regularnie zajęcia świetlicowe
oraz spotkania towarzyskie dla wszystkich, którzy w godz. 16:00 - 18:00 chcą
mile spędzić czas. Świetlica jest prowadzone przez Gminny Ośrodek Kultury w
Pszczewie. GOK zaopatruje świetlicę w
materiały i przedmioty umożliwiające twórczy rozwój dzieci i młodzieży. Świetlica posiada również stół do ping _ ponga oraz
bogaty zestaw gier planszowych. Od 2008
roku w świetlicy działa punkt biblioteczny
biblioteki publicznej w Pszczewie .•Minibiblioteka" nie posiada
snego księgozbioru, dlatego tytuły są wymieniane co pół roku. Mieszań
cy, zarówno ci duzi, jak i
mali, chętnie wypożycza
ją ciekawe i pasjonujące
lektury. Co roku w okresie ferii zimowych Sołtys
wsi wraz z Radą Sołecką
organizują przy pomocy
Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie bal karnawałowy dla wszystkich
dzieci. Jest to wydarzenie

cieszące się dużym zainteresowaniem i
popularnością w śród najmłodszych. Przy
świetlicy działa amatorski zespół taneczny
.Marysieńki" wykonujący taniec współczesny z elementami gimnastyki artystycznej.
Raz w roku zespół wraz z opiekunem organizuje loterię fantową, której celem jest
właśnie rozwój zespołu . Za zebrane środki
kupowane są stroje oraz przedmioty !echniczne. Opiekun świetlicy organizuje często otwarte konkursy plastyczno - !echniczne, które są bodźcem do indywidualnej pracy dla wielu uczestników świe_
P_
od czas wakacji 2009, na terenie

wła- ~:::lii~.R~J·.,"mti\'!licr'l!y~·.,

świetlicy odbyła się dwutygodniowa półla zorganizowana bezpłatnie pod hasłem
kolonia dla dzieci, które wakacje spędza1? d.ni d?okoła ~wiata·. Była sporym
ły w domu rodzinnym. Półkolonia zostaprzez~c1~m '. wspa~1ałą atrakcją nie tylko
. - - - - - ?la d~1ec1 mleszkaJą~ych w_ Stoluniu, ale
1przyjezdnych z okolic. Świetlica została
przystosowana i zaopatrzona w sprzęty
gospoda!stw_a do~o":"~go umożliwiają
ce organizacJę przy)ęc 1spotkań okolicznośc.iowych. Swi~tlic~ to także miejsce,
w ktorym odbywaJą s1ę zebrania wiejskie
oraz zapadają najważniejsze dla mieszkańców decyzje.
Świetlica wiejska w Sololuniu do dosk?n~l.e pros~e!ują~a ins~y.tucja, w której
dzieCI l młodz1ez maJą mozliwość rozwijać
swoje zdolności i zainteresowania. To także miejsce uczące tolerancji i umożliwia
jące integrację różnych grup wiekowych.
Przez zabawę i rozrywkę młodzi mieszkańcy Stoiunia uczą się prze wszystkim
przynależności do swoich korzeni, których
drzewa zakwitły właśnie tu - w Stołuniu.
P. J. Sochacki
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działa wMiędzvrzeczu od 31at
Jak wielką wagę przykłada się do bezpieczeństwa mieszkańców świadczy zaproszenie przez władze miasta członków Rejonowego Sztabu Ratownictwa należących do Społ ecznej Krajowej Sieci Ratunkowej do Ratusza.
Trzecia rocznica powstania Stowarzyszenia na rzecz pomocy współmieszkańcom w
sytuacjach kryzysowych. Dokładnie 16 lutego 2007 r. powstała społeczna organizacja,
której członków, na czele z jej szefem Mirosławem Janzem, często widujemy przy zabezpieczaniu imprez miejskich. Ich charakterystyczne czerwone uniformy gwarantują nam
szybką i fachową pomoc w przykrych zdarzeniach losowych. Dysponują profesjonalnym
sprzętem, karetką pogotowia, są gotowi udzielać innym pomocy w dowolnym miejscu i
czasie. Znakomicie uzupełniają profesjonalne służby, w razie katastrof mamy w Między
rzeczu jeszcze jedną organizację, która będzie służyć nam wszystkim.
W sali narad zgromadzili się tylko niektórzy z 65-osobowego grona osób zarejestrowanych, należących do tego społecznego Stowarzyszenia. Duża grupa wojskowych z
międzyrzeckiej 17 WBZ, policjanci, osoby cywilne różnej płci , w wieku od młodego pokolenia po starszych. l pan Mirosław Janz, główna osoba przedsięwzięcia, szef Rejono·
wego Sztabu Ratownictwa Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej, który odbiera
od komisarza rządowego Mariana Sierpalowskiego symboliczny uznaniowy upominek.
Pan Janz znany jest z tego, że zjawia się w różnych instytucjach z propozycjami szkolenia ludzi w zakresie udzielania pierwszej pomocy, także w szkołach. Znany jako działacz społeczny uparcie dążący do podnoszenia w naszym regionie świadomości potrzeby
obywatelskiej wzajemnej pomocy. Taką pomoc uzyskał już od Aleksandra Zaćmińskiego,
który w Ratuszu zajmuje się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem kryzysowym i
od władz miasta, na czele z burmistrzem, od gen. dywizji M. Różańskiego. Pomagają mu
różne prywatne osoby i firmy. Wymienia firmy: .Robex Żelazny" - ogumienie, .Tylda"komputery z Zielonej Góry, firmę Jerzego Gądka, PKS, Szpital dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych Obrzyce, Centrum Turystyczne .Duet" Jacek i Beata Bełz, Urząd Miasta, dowództwo jednostki wojskowej, Komendę Policji. Dziękuje Robertowi Kurzyńskiemu, kierowcy
karetki, zawodowym ratownikom, studentom ratownictwa, grupie sanitarnej. Z inicjatywy Stowarzyszenia powstaje dla wojska poradnik medyczny, publikacja pomyślana jako
praktyczna nauka przeżycia na polu walki, bardzo oczekiwana przez wojskowych. Ratownicy z Międzyrzecza wezmą udział w 4. Międzynarodowych Ćwiczeniach Medycznych.
Pan Janz -jest tak dużo dobrych ludzi na świecie, ile piasku... Tyle wart jest człowiek
ile odda drugiemu ... a młodzież mamy taką, jaką potrafimy wychować- tu wskazuje na
obecnych młodych wspaniałych ludzi poświęcających swój prywatny czas, by w razie potrzeby umieć skutecznie pomóc innym.
Zaczęło się od pierwszej drużyny pomocy medycznej, w ramach obrony cywilnej, potem powstał Sztab Ratownictwa. Inicjatywa się rozrosła . Dzisiaj Stowarzyszenie jest liczne, rośnie w siłę, społeczna inicjatywa jest powszechnie doceniana, budzi szacunek i spotyka się z przyjaznym odzewem społeczeństwa.
Iwona Wróblak
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Nasz konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem. Łącznie wpłynęło 61 odpowiedzi. Tylko 35 dzieci znało prawidłowe imiona kotów (literackich i filmowych). Pani Halinka Wojciechowska wylosowała 20 szczęśliwców, których prosimy o zgłoszenie się do
Biblioteki- Oddział dla Dzieci (10.30- 17.30) po odbiór nagrody.
Lista nagrodzonych:
Dubaniowska Julia, Gaczyńska Weronika, Janiszewska Daria, Jankowska
Hanna, Najłowicz Patrycja, Osek Gabriela, Stachowiak Patrycja, Szukała Mar·
tyna, Tomaszewska Daria, Tyberska Zuzanna, Beil Eryk, Borysewicz Hubert,
Domaszewicz Bartłomiej, Liberkowski Jakub, Lisiecki Tomasz, Molleki Jakub,
Radwański Jakub, Tomaszewski Dawid, Walaszek Szymon, Wołoszka Kacper
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PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
Izabela i Konrad Ziarkowscy

przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

.,ASIA"~

Usłuai sprzątające
-sp rzą tanie pomieszczeń
-sprzą tanie

domów,

Mi ędzyrzecz,

ul. Zachodnia 8A
Budynek Apteki Grodzkiej
(Stomatologia Estetyczna, stomatologia dziec i ęca,
leczenie protetyczne, cyfrowe rtg zęb ów)

biurowych

mieszkań

Str. 31

Uednorazowo, stale)

-opieka nad grobami

Gabinet czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 9-19
(po wcześniejszym umówieniu możliwość przyjęcia w soboty)
w przypadkach bólowych dyżur telefoniczny do godz. 21

Joanna Michalak
66-300 Międzyrzecz, ul. Pamiqtko wa 778/ 7

tel. kom. 605-845-817

Rejestracja osobiście , tel. 605 435 6261ub 515 282 802

Naprawy

sprzętu

RTV

Drobne akcesoria, piloty na zamówienie
Serwis TV "Dom Rzemiosła"
ul. 30-go Stycznia 39
tel 095 -742-2287
Pn - Pt: 9:00 - 1700 ; Sobota: 9:00 - 13:00

podłóg

l pal'kletów

tel. (095) 741 22 57 lub 606 827 525

Środa : nieczynne (praca w terenie)

KOMPLEKSOWE WYKAŃCZANIE WNĘTRZ
Dawid Drabiński

e

ELEKTRONIKA

Qferuje:
glazury
e montaż regipsów (klej i stel aż)
szpachlowanie, tyn kowanie, malowanie
e u kład a ni e paneli podłogowych
e wymiana drzwi i okien
e docieplenia budynków
e budownictwo od A do Z

e

66·300

układani e

AGIS OBD • STAG
ESGI • KME DIEGO
OSCAR N • ZENITCH
EUREKA • PRINS

ZPHU "DORMECH"
Ryszard Dorada

Międzyrzecz,

ul. Łąkowa 20c/5
tel. O 602 557 057

BIURO PROJEKTOWO • USŁUGOWE
Inż. Wojciech GÓRZNY

ul. Zawadzkiego 71, Międzyrzecz

IMPULS W.SKOTNICKI

Os.Gen.Sikorskiego 9
66-300 Międ.zynecz
(0-95) 742 92 05

* Projekty b1dowlane i tecbnolo&iczne
• Moderniucja i rozbudowa budyaków istaiej~cych
• Nadzór i kierowanie robotami budowlanymi

Systemy alarmowe
Telewizja przemysłowa
Instalacje elektryczne

Doradztwo tec:łlaiczae *
Wyce1y i kosztorysy *
Opinie tec:lllicme

SPRZEDAŻ PROJEKTÓW GOTOWYCH"
11

Montaż ,

firma

działa

z.P.Chr.

USŁUGI

CMENTARNEIPOGRZEBOWE
NASZA FIRMA OFERUJE:
• kompleksową organizację pogrzebów
('li . •. •.· . ~~ transport karawanem (kraj _
i zagranica)
~ ~-.;~~~
• budowę grobowcow
l~~
• sprzedaż trumien, odzieży i wieńców

w oparciu o

koncesję

MSWiA

FIRMA •• MARGPOL" ···~,..
....
w
.,.
ROK ZAŁOŻENIA 1988
MMiędzyrzeczu

;;!;

rrTi

mgr
66-300 Międzyrzecz , ul. Konstytucji 3-go Maja 35
tel. (095) 742 82 85, 0606 837 843 (czynny całą dobę)

instalacja, serwis

te l. 502 61 O 136

Zarząd Cmentarzy Komunalnych Gminy Międzyrzecz

ProductsP.H.u.

te l. (0-95) 741 29 20

•
•
•
•
•

inż.

Marek Grześkowiak
POLECA:

II I I

nr

1

-

budowa i remonty budynków
kierowanie i nadzór robotami budowlanymi
projektowanie i adaptacja projektów budowlanych
wyceny, kosztorys i opinie techniczne .,
handel materiałami budowlanymi
KONTAKT: tel. (095) 741 26 01 , kom. O502 274 580
lub e-mail: margpol@o2.pl

....
M-
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Wojciech

Włodarski*

Mi~dzyrz~c:z

2010... 20... 30...
Dziękując Pani

Redaktor za umieszczenie mnie w rankingu kandydatów na burmistrza chciałbym zasugerować,
iż ważniejszym od tego kto ma chęć rządzić, i w związ
ku z tym szybciej klika myszką w kurierowej sondzie, jest
to, kto rozpozna jego problemy. Dopiero w drugiej kolejność paść powinna odpowiedź na pytanie {biorąc pod
uwagę: osobowość, doświadczenie, wykształcenie) , kto
sobie z ich rozwiązaniem może poradzić.
Zawód polityka samorządowego jest profesją dużego
ryzyka. Nie mam tu na myśli wyłącznie wydarzeń z Mię
dzyrzecza, czy Przytocznej, ale również to, że po zakoń
czeniu .kariery" w administracji często nie ma do czego
wracać. Ta myśl powinna być dla kandydatów do: władzy,
apanaży i prestiżu, jak kubeł zimnej wody na rozpalone gło
wy {również moją). W podtekście jest to również pytanie
o kwalifikacje przyszłego burmistrza. Powinny być takie,
by swoją ignorancją nie zrobił krzywdy miastu, ale i sobie.
Lista wyzwań rozwojowych stojących przed Międzyrze
cem może być długa ...
Naprawa wizerunku miasta, to moja pierwsza propozycja. Ostatnie wydarzenia sprawiły, że na zewnątrz nie
mamy dobrej opinii. Niemal całkowicie upadł obraz miasta
sukcesu. Do zbudowania nowej marki Międzyrzecza należy przystąpić jak najszybciej po tym jak mieszkańcy odzyskają władzę nad samorządem. W dzisiejszych czasach
duża cześć sukcesu oparta jest na umiejętność tworzenia
wokół samorządu pozytywnych emocji.
Rok 2013. Z blisko 800 milionów euro, które zostały przetransferowane na rozwój łubuskiego z budże-

MIĘDZYRZECKI

tu UE 2007-13, Międzyrzecz skorzystał w minimalnym zakresie. Spacerując po gminie nie znajdziemy
wiele nowych inwestycji oznaczonych nieb i eską flagą
z gwiazdami. Do wykorzystania tej szansy nie byliśmy
przygotowani. Nie było gotowych projektów. Nie ma też
nikogo, kto by o kasę dla miasta walczył, a walczyć trzeba. Wroku 2013 rozpoczyna si ę kolejne rozdanie unijnych
środków, chyba już ostatnie z akcentem postawionym na
wyrównywanie szans i poziomu życia . Lata 2011 · 13 powinny być poświęcone przygotowaniu nowej strategii rozwojowej, która musi zawierać nowoczesne projekty do sfinansowania ze środków UE do roku 2020. Następne dwie
kadencje zadecydują więc ojakości życia mieszkańców na
najbliższe kilkadziesiąt lat! Jedną szansę już straciliśmy ...
2łobki, przedszkola ... Innymi słowy podstawowe potrzeby mieszkańców. Są obszary, za które gmina musi brać
odpowiedzialność, by żyło się lepiej .. . Dostęp do opieki
nad dziećmi , dobre szkoły, kultura i sport na przyzwoitym
poziomie, przejrzyste konkursy i przetargi mogą sprawić, że
poczujemy się dobrze we własnym mieście , a nasze dzieci
nie uciekną z niego zostawiając nas samych.
Przedsiębiorcy, nie tylko ci wielcy ze strefy, ale dziesiątki rodzinnych interesów muszą mieć poczucie stabilność i partnerstwa z władzą , która żyje z ich podatków.
Obrzyce. Z wagi problemu tego miejsca niewiele osób
zdaje sobie sprawę . Obrzyce to nie tylko szpital, to kilkuset mieszkańców, drugi pod względem wielkości pracodawca, to firma o ponad dwudziestomilionowych obrotach
{ok. 80% brutto to place, które napędzają międzyrzecką
koniunkturę) . Obrzyce obciążone ponad 30-milionowym
długiem same się nie podniosą . Obecnemu właścicie
lowi nie za bardzo zależy na rozwoju tego miejsca, bo
wgłowach polityków zielonogórskich i gorzowskich to Cibórz
i Gorzów są ważniejsze. Dla Międzyrzecza upadek Obrzyc
będzie stanowił w przyszłości ogromny problem społeczny
i ekonomiczny. Obrzyce muszą mieć nowego, lepszego
właściciela . Muszą zostać obarczone finansowo i przejść
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gru~.town~ reformę,. by.nai_mniej n~~ polegającą na likwidaCJI koleJnych oddz1alow 1redukCJI zatrudmenia .. .Wbrew
pozorom Obrzyce to problem do rozwiązania dla nowe·
1
władzy w mieście!!!
Nasze wioski nie mogą być skansenami, do któ.
rych dostęp w zimie zależeć będzie od tego, czy dobry
sołtys odśnieży drogę ! Nie w XXI wieku. Do wykorzysta.
nia czeka potężny instrument unijnej polityki rolnej, z którego korzystamy zbyt oszczędnie {dwa projekty złożone
jeszcze przez sekretarza Rybkę to trochę za mało jak na
miasto z ambicjami).
Czas spojrzeć w jakim kierunku miasto i jego otocze.
nie powinno się rozwijać przez najbliższe kilkanaście lat
a nie tylko z perspektywy najbliższych wyborów. Trzeb~
sobie odpowiedzieć, jak zagospodarować i przeorgani·
zować naszą przestrzeń . Musimy postawić pytania o to
jakie i gdzie mają si ę znaleźć nowe punkty rozwojowe'
gdzie i jakie będziemy rozwijali budownictwo mieszka!:
ne, ile będzie potrzebnych żłobków, przedszkoli i szkól
jak zaprojektować komunikację, by niczego nie ograni:
czyć i stworzyć dzieciom i wnukom warunki do dalsze.
go rozwoju. Jak harmonijnie rozwijać przedsiębiorczość
tą dużą , ale i małe rodzinne interesy. Takich wyzwań roz.
wojowych jest dziesiątki , ale one ujawniają się tylko przy
włączonej długiej perspektywie. W krótkiej - kilkumie·
sięcznej · pierwszoplanowymi problemami będzie liczba
kliknięć na forum wyborczym, ilość festynów wyborczych
i zaprogramowanie w budżecie gminy środków na darmo·
wą kiełbasę · do wygrania wyborów oczywiście.
Każdemu , od lewa do prawa , kto prócz par·
cia ma jeszcze odpowiednie kwalifikacje do ob·
jęcia władzy, i choć w części podziela moją dia·
gnozę społeczną deklaruję udzielić wsparcia
w jego walce o rozwój Międzyrzecza.

'autor zajmuje

się problematyką regionalną

i samo-

rządową

Habaret zWtdrzyna wHiobie Garnizonowym
Z programem artystycznym przygotowanym na Dzień Kobiet przyjechała do nas grupa z Wę
drzyna · To nie są zawodowi artyści- powiedziała kier. Klubu Garnizonowego Wiesława Murawska o naszych bardzo zdolnych gościach . Robią to po pracy, dla przyjemności. Dla żołnierzy zawodowych jest odskocznią w ich trudnej, stresującej pracy. Kilku indywidualnie uczyło się śpie
wać, niektórzy od dzieciństwa, ale razem jako grupa występują od Walentynek. Młodzi żołnierze
zawodowi, pracownicy i stażyści wędrzyńskiego Klubu Garnizonowego.
Pani Anna Druzgala jest kierowniczką Klubu w Wędrzynie. Aleksandra Sas przy współudzia
le występujących przygotowała ten zabawny program kabaretowy. U nas też na pewno są takie
talenty w jednostce wojskowej.
O babach i kobietach z okazji Dnia Kobiet.
Przygotowana scenografia to wnętrze pokoju, kawiarni. Toczy się o kobietach rozmowa czy
śpiewana dyskusja. Na początku o Owocu zakazanym. Wielkie Jabłko adamowe wisi na drzewku, kusi Ewę. Nie chce ona Nakazanego owocu, ma ich cztery z związku z Adamem. Wygnani
Rozkazem -mówią- może tu wrócimy jako repatrianci .. .
Mamy mały musical według wzoru stepowanej .Deszczowej piosenki". Dwie dziewczynki w
układzie tanecznym z barwnymi parasolkami. Zabawna scenka rodzajowa opowiadająca o cięż
kiej doli mężczyzny wygnanego z domu przez żonę. Dźwigając walizkę z dobytkiem przy kieliszku żali się kompanom. Piją zdrowie .za cały babski świat" {znany przebój muzyczny).
Babski świat, czyli kobiece rozmowy o liftingach i innych upiększających czynnościach . Aktorki mogłyby dać spektakl na naszych krajowych scenach kabaretowych. Nie odbiegalby zbytnio poziomem artystycznym od znanych kabaretów. Pomysły zaczerpnęły ze znanych przebojów muzycznych, ale kilka scenek jest ich autorstwa. Przaśny humor kobiecy, do którego wstę
pu nie mają mężczyźni, celne uwagi, wszystko folklorystyczne, wiejskie, w chustkach na głowie .
Szybko zresztą przebierają się w wieczorowe kreacje, błyszczące i odkryte. Dobre wykonanie
przeboju .a gdybym był młotkowym .. .". Jest też humor środowiskowy.• Polska zbrojna" w ręce,
w drugiej ręce pilot, usta pełne rymowanych frazesów, to wzór współczesnej rozmowy z żoną na
temat garderoby, ewentualnego zakupu nowej sukienki ... Marzenia i codzienność- komentarz
sytuacyjny do znanego utworu . Być kobietą".
Być kobietą po czterdziestce, i dalej {bywa się), można potraktować ten okres na wesoło. Role
żony, matki-Polki, kochanki, jak są dzieci odchowane .. . można w końcu być sobą , bo, jak śpie
wają artyści , w szaleństwie jest metoda ... Jest przypomnienie postaci Kiepury z jego piosenką
.Brunetki, blondynki .. .", bez przykrości słuchaliśmy trudnej próby sprostania pamięci słynnego
śpiewaka . Podpatrywanie zabawnych skeczów także musi być inteligentne, osobnik nieciekawy
fizycznie i intelektualnie, ale za to sprawny rozrodczo, .sprawca wielu ciąż/jako mąż i nie-mąż"
to następny zabawny gag przygotowany przez wędrzynian .• Big cyc" też znalazł godnych naśla
dowców. Ich przebój . Kochać kobiety to bardzo trudna rzecz .. ." z przyjemnością usłyszeliśmy i
obejrzeliśmy na malej scenie naszego Klubu Garnizonowego. Razem z licznie obecnymi widzami zachęcałam artystów do ponownego odwiedzenia nas w Międzyrzeczu . l do stalej współpra
cy z naszymi ośrodkami kultury.
Iwona Wróblak

Bella nie ma pięknej sierści , nie ma pochodzenia ani kochającego opiekuna.
Od zawsze była tylko maszyną do produkcji źrebaków. Wtym roku nie starczyło
nawet na paszę dla niej. Ale nie ma zmiłuj · musi dać źrebaka - opowiada Kry·
styna Urbanek z Fundacji Centaurus.
Klacz Bella. Historia klaczy sięga początku roku, rzecz miała miejsce pod
Wrocławiem . Wtedy stajnia Fundacji Centaurus wzbogaciła się o ogiera. Jeden
z okolicznych hodowców przyprowadził im do pokrycia Bellę. Odmówili, bo nie
zajmują się reprodukcją . Zwrócili jednak uwagę na konia. - Kątem oka zobaczy·
liśmy wystające kości. Staraliśmy się wytłumaczyć właścicielowi , że krycie jakim·
kolwiek ogierem klaczy w tym stanie zagraża jej zdrowiu i życiu. Był nieugięty.
Prawo mu tego nie zabrania · opowiada Krystyna Urbanek z Fundacji Centaurus.
Wolontariusze pojechali zobaczyć, w jakich warunkach żyje Bella. Zasta·
li rozwalającą się szopę, gnój po kolana, trochę słomy.. Ta klacz owsa nie ma
od września. Dostaje trochę paszy dla świń · złości się wolontariuszka fundacji.
Centaurus postanowił wykupić Bellę . Właściciel chciał za nią 8 tys. zł. Udało
si ę zbić do 3,2 tys. zł. Bella została w stajni Centaurusa. - Nie mamy żadnej umo·
wy wstępnej , właściciel nie chciał spisać. Powiedział, że chwilę zaczeka, a potem
pójdzie gdzie indziej. Na razie wychodzi na krótko na dwór, boi się innych koni.
Jest słaba i osowiała . Nie lubi ludzi, nie lubi innych koni. l jest to zasługa człowie·
ka · dodaje Urbanek. Fundacja prowadzi zbiórkę pieniędzy na wykup Belli. Jeśli
akcja zakończy się sukcesem, klacz trafi do stajni fundacji pod Wojnowam k~l~
Kargowej. Tam poczeka na znalezienie domu adopcyjnego. Przy odpowiednieJ
opiece będzie świetnym koniem do bryczki. Możesz pomóc
Fundacja Centaurus potrzebuje 3,2 tys. zł na wykupienie Belli. Osoby, któ·
re chcą pomóc, mogą dokonać wpłaty na konto organizacji: Fundacja Centau·
rus, BPKO PL PW PKO BP SA, Boralowskiego 53/2 51-678 Wrocław 151020
522 6 0000 6002 0220 0350. Więcej informacji na stronie www.centaurus.org.Iłl:
•.
.
•
Łukasz Woźnicki
Zrodlo: Gazeta Wyborcza Zielona Gara
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Sala starości ńska w Muzeum. Czcigodne otoczenie
dla wykładu 0 tak fundamentalnym z.naczeniu dla. ~~
szego humanistycz~~go wyksztalcen~~ · kul.tural n~J 111ckiej świadomoscl. Jerzy Giedroyc 1- koJarzeme auteraatyczne - paryska .Kultura". Człowiek - instytucja,
~~~stytut Literacki:. który ~twor~yl. mekkę kilku pokoleń
lskiej inteligenCJI na emigracJI.
po Wykladowi Sławomira Palickiego (Biuro Edukacji Publicznej IPN Delegatura w Gorzowie Wlkp.) towarzyszy
wystawa tematyczna. Myśl polityczna, kultura w okresie
PRL·U, od okresu tuż po wojnie po lata siedemdziesią
te Gomułka , Moczar, akta UB i SB, inwigilacje, wyroki
scidowe, osoby skazane za utrzymywanie kontaktów z
Kulturą". Zeszyty ,Kultury", teksty Giedroycia, fragmen iy twórczości pisa:zy p_o~tów pu?likują~ych na lamac~
wydawnictwa, po~1e~~~ n1~ mogll .gdzle 1ndz1e!. PrzekraJ
historii polityczneJ dzleJOW srodow1ska literackiego PRL.
Rąbek tajemnicy niebezpiecznej siły kultury, zdolnej naruszyć zręby europejskich powojennych totalitaryzmów.
Pan Palicki stara się przekazać myśli i intencje Redaktora słynnego wydawnictwa. Poglądy można zmieniać,
twierdził Giedroyć, nawet - trzeba umieć je zmieniać zachowując najważniejsze zasady. Nie tylko nie bać się
iść pod prąd - lubić to czynić . Przelamywać stereotypy.
Być nie tyle- nie tylko - Polakiem, ale obywatelem Rzeczypospolitej ... Spadkobiercą dorobku kulturowego najlepszych osiągnięć naszej myśli politycznej i kulturalnej,
jej tradycji tolerancji, otwarcia wynikającego z trwającej
wieki wielokulturowości. Giedroyć to osobowość bogata,
skomplikowana. Celem wystawy jest -jak mówi pan Palicki - zachęta do zapoznania się z dorobkiem paryskiej
,Kultury", zosobą Jerzego Giedroycia, dokumentami, które po nim pozostały.
Pytam uparcie, z naiwną ciekawością osoby, która ma
potrzebę pytać dla siebie - dlaczego trzeba pamiętać o
Giedroyciu, czyli dlaczego wieszczem był ten i ów ... Pan
Palicki tłumaczy mi rzeczy zasadnicze. O kompleksach
naszych- niższości wobec Zachodu i wyższości wobec
Wschodu. O potrzebie ułożenia -w końcu - cywilizowanych, wolnych od mało ukrywanego paternalizmu, relacji
ze wschodnimi sąsiadami; Litwą , Ukrainą , Białorusią . Porozumienia. Uznania faktu ich niezależności.
Tworzenia trybuny dla poglądów, z którymi niekoniecznie się zgadzamy. Nastawienia dla otwarcia, przyjaźni , nadania osobom zawsze ich imienia i nazwiska,
nie szuflady przynależności narodowej, religijnej. Odwagi własnych poglądów - Trzeba traktować Judzi - mówi
pan Palicki - w pełnym bogactwie ich życia. l odsyła do
listów Giedroycia. Czy są w naszych bibliotekach? Wiele osób wychowało się na paryskiej "Kulturze".• Zeszyty" wydawane były w językach narodowych. Były, zostały, historią ówczesnej epoki, kolportowane, przemycane
przez granice. Za to , przestępstwo" wiele osób spędziło
po kilka lat w więzieniu.
~ Kultura" wspierała nowe wydawnictwa po 1977 r.,
ZWiązane z KOR, PPN , ROPCIO, NSZZ . Solidarność".
Charakteryzowała się zróżnicowaną paletą poglądów.
Jerzy Giedroyć , ur. 27 lipca 1906 w Miń s ku , jako
syn farmaceuty Ignacego Giedroycia i Franciszki StarzyckleJ, mial dwóch młodszych braci: Zygmunta oraz Hmr.Y:
lili.zmarł _1 4. wrześn i a 2000 r. w Maisons-Laffitte pod
Par~ żem . Publicysta, polityk, epi stolograf. Pochodził z
ks1ązęcego rodu pieczętującego się herbem Hippocen-

z o.o. w

Międzyrzeczu,
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Kilka mvśli, co nie nowe...

CDOltillllJEI}ftn- wvstawa i wvktad J. Palickiego
tauru s. Pradziadek Jerzego, Luc jan GiedroYć, byłofice
rem w wojsku rosyjskim. Gdy popełnił samobójstwo, mają
tek rodzinny rozpadł się, a rodzina Giedroyciów zubożała
i zmuszona była do zamieszkania w m ieście. Absolwent
Gim nazjum im . Jana Zamoysk iego w Warszawie. W
czasie wojny polsko- bolszewickiej Giedroyć zaciągnął się
do wojska i pracowal w łączności. Studiował prawo i historię
na Uni wersY tecie Warszawskim . Wczasie studiów został przyjęty do korporac ji akademick iej Patri a. Wkrótce został jej prezesem. Pilsudczyk, wbrew powszechnym
wtedy wśród studentów poglądom Narodowej Demokracji.
W 1930 r. objął redakcję tygodnika .Dzie11 A kadem ick i".
Wkrótce przekształcił pismo w dwutygodnik .Bunt Mło
dYch ". W 1937 r. pismo zmieniło nazwę na ,PolitYka" i
stało się tygodnikiem. W międzywojniu był pracownikiem
administracji państwowej, w Ministerstwie Rolnictwa oraz
Przemysłu i Handlu i placówek dyplomatycznych -w Rumunii i Chile. Od 1931 do 1937 żonaty z Rosjanką Tatianą
Szwecow (1913-2005). Po wy buchu wojny Jer:y Ciedroyć wra: : e swym ministerstwem op uśc i/ Wars:awę w nocy : 4. na 5. wr:eśnia 1939 roku. Agresja sowiecka 17 wr:eśnia, o t wierają ca nagle na ty lach wojsk polskich drugi.front, odbiera/a nad:ieję
na : achowanie chocia::. skrawka wolnego tety torium
? o/ski. Wlad:e cywilne i wojskowe RP pr:ekroc:yly granicę pań s twa i :os tały internowane H ' Rumunii. C iedroyć pr: edostal s ię do Europy Zachodniej,
do Samod:ielnej 81ygac(v Str:elcó1v Karpackich 2.
Korp usu Polskiego. Walc:yl w Tobruku. O Jałcie dowiedział się we Włoszech . Zaproponował gen. Andersowi
założenie Instytutu Literackiego, w celu edukacji historycznej, literackiej, politycznej polskich żołnierzy. Instytut był niezależny, finansowany ze składek żołnierzy.
Jerzy Giedroyć był założycielem InstYtutu Literack iego w Rzymie (1946) i wydawcą oraz redaktorem naczelnym czasopisma Kultura (od 1947). Sejm zdecydował o ustanowieniu roku 2006 Rokiem Jerzego Giedroycia. Doktor honoris causa UniwersY tet u Jag iell ońs kiego (1991). Wrocł awsk i e go (1 8. maja 1998),
Warszawskiego (14. listopada 1998), UniwersYtetu
w Bi a łym stoku, Szczeciń s kiego (2000) i UMCS (27.
września 2000). Laureat agrody Ki siela (1992). Krytycznie patrząc na stosunki panujące w Polsce po 1989
roku odmówił przyjęcia Orderu Orł a Bi a ł ego (1994).
Dzieła największych polskich pisarzy tworzących na
obczyźnie - Czesława Miłosza , Witolda Gombrowicza,
Gustawa Herlinga - Gruzińskiego i innych - powstawały w związku z . Kulturą" i w pewnym sensie dzięki ,Kulturze". Literatury nie tworzy się do szuflady; potrzebuje
ona nie tylko mądrego , przyjaznego wydawcy, ale i tego
odbiorcy, do którego jest adresowana. Instytut Literacki
w Paryżu był prześwitem w żelaznej kurtynie, poprzez
który dzieła polskich autorów mimo przeszkód docierały do kulturalnego krwiobiegu kraju. Pisarze i publicyści
żyjący w PRL, gdy chcieli
w swej twórczości literackiej lub w politycznej ma-

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno - Montażowych
Spółka

MIĘDZYRZECKI
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WYDZIERŻAWI:

terii wypowiedzieć się bez cenzury, czynili to na lamach
,Kultury", a nie londyńskiego ,Orla Białego" lub .Wiadomości ". Jak twierdzi prof. Karol Modzelewski, dzięki tej
więzi z krajem ,Kultura" Jerzego Giedroycia stała się integralną i niezmiernie ważną częścią umysłowego życia
narodu, dopełn iając polską myśl i polską twórczość na
obszarach zakazanych, dokąd broniły wstępu bezpieka,
cenzura i małoduszność . Dlatego właśnie w kręgu .Kultury", a nie gdzie indziej. zrodziła się w dialogu Jerzego
Giedroycia z Juliuszem Mieroszewskim myśl polityczna,
początkowo uważana za odstępstwo od patriotycznego
kanon!J lub za czcze fantazjowanie, ale dziś uznana przez
polityków z różnych obozów za drogowskaz dla Rzeczypospolitej. Ani jednak wspomniana więź z krajem pozostającym pod radziecką dominacją, ani dalekowzroczne myślenie o przyszłych stosunkach wolnej Polski z jej wolnymi
sąsiadami nie byłyby możliwe bez zerwania z emigracyjną
ortodoksją, reprezentowaną przez rząd w Londynie i zwią
zane z nim środowiska . Pierwszy zeszyt ,Kultury" ukazał
się w Rzymie w czerwcu 1947 r. w nakładzie około tysią
ca egzemplarzy. Pomysł wydawania pisma wynikł z rozmów Giedroycia z Herlingiem - Grudzińskim i Zofią Hertz.
,Pierwotnie- pisze Redaktor-.Kultura"(.. .) była pomyśla
na odpowiednio do tego jako kwartalnik raczej czysto literacki." Tymczasem wobec załamania się czytelnictwa
wśród zubożałych emigrantów i braku pomocy materialnej Instytut Literacki mial przetrwać najtrudniejsze lata
tylko dzięki miesięcznikowi , który gromadził czytelników,
autorów, podtrzymywał więź między Polakami na całym
świecie ... O przeniesieniu instytutu z Rzymu zdecydowały
nie tylko przyczyny ekonomiczne. Niemal wszyscy oficerowie i żołnierze Drugiego korpusu wyjeżdżali z Włoch .
Nie mogło więc powstać znaczące środowisko kultural no-polityczne emigrantów. We Francji istniała liczna emigracja, a także instytucje kulturalne, wokół których zaczęli
napływać do Francji Polacy z kraju, stypendyści , ludzie
sztuki, naukowcy, młodzież . Paryż był więc pod każdym
względem bliżej Polski.
Kim jest Jerzy Giedroyć? Jak sportretować redaktora,
twórcę ,Kultury", polityka, wydawcę i mecenasa, który z
uporem uchyla się określeniu. Ryzykował, próbował, mylił się i zwyciężał. ,Polityka nie jest sakramentem- mówił
- kto chce ją uprawiać, musi przylegać do zmiennej rzeczywistości . Trzeba umi eć zachowywać zasady i zm ie niać
poglądy". Obojętny na laury, głuchy na pochwały, obsesyjnie niezależny nawetwobecopinii przyjaciół; sam czyn
dla Polski był dlań wystarczającą nagrodą .
Mówi pan Palicki, że Giedroyć był dziewiętnastowiecz
ny. Taki obywatel Rzeczpospolitej, jak to rozumiem , który wychował się kontemplując dzieła ze szczytów wielkiej
polskiej literatury z kręgu filozofii romantycznej. Zwornik
czasu między dawną Polską , jej wielką myślą i marzeniami, a czasami zupełnie współczesnym i.
Iwona Wróblak

Wszystkim Pracownikom Oddziałów XI i XV/b
oraz lekarzom: Izabeli Kurek, Teresie Stoińskiej
i Annie Pieli za troskliwą opiekę

i towarzyszenie z milością naszej Mamie

pomieszczenia warsztatowe, magazynowo-handlowe
i biurowe z zapleczem socjalnym przy ul. Reymonta 7
o łącznej powierzchni 300 m2 oraz place składowe.

Joannie Marciniak

SPRZED A:
ciągnik siodłowy MAGNUM rok prod. 1997
naczepa PACTON rok prod. 1992

z serca dz iękujemy

Kontakt: tellfax (095) 741-16-55
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Mianowanie na kaprala
Na placu apelowym 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w M ię dzy
rzeczu, odbyło się uroczyste odczytanie aktu mianowania 20 starszych szeregowych na stopień kaprala.

Generał Domróse uczestniczył także w zajęciach programowych brygady. Pozna/Pflk.
tyczne umiejętności żołnierzy z 1. batalionu piechoty zmotoryzowanej Ziemi Rzeszow.
skiej, którzy ~wiczyli kond~cję strz_elecką i taktykę na str~elnicy ~oj~iech_owo k. Między.
rzecz a. Dowodca kom pa m, kpt. Michał Holu b przedstawił orgamzaCJę zajęć i oprowadzi
europejskich gości po poszczególnych punktach nauczania. Na dłuższą chwilę zatrzy.
mali się przy epizodac~ szkolenia medy~z~eg_o i ewaku_
acji ~annych z pol_a walki. .Czar.
wona Taktyka", bo tak jest nazywana wsrod zołnierzy, jest jednym z wazniejszych . .
mentów przygotowania żołnierza , szczególnie w kontekście udziału w operacji wAfgaq.
stanie. Dlatego też dowódcy każdego szczebla kładą na nią duży nacisk i implemenluA
do niemalże wszystkich prowadzonych ćwiczeń.
Generał Hans-Lothar Domróse swoje przywództwo rozpoczął we wrześn iu ubr. i b)1ę
to jego pierwsza wizyta w międzyrzeckiej brvgadzie. Niemniej jednak nie była to pi- .
sza styczność żołnierzy .Czarnej Dywizji" z Eurokorpusem. Wielokrotnie przedstawicltle 17WBZ i innych jednostek brali udział we wspólnych międzynarodowych ćwiczen~
min. w ,Comon Elfort 2008" i ,European Endeavour 2009".
W wizycie uczestniczyli także : dowódca 11. Dywizji Kawalerii Pancernej z Żagania,
zastępca szefa Zarządu Planowania Strategicznego P-5 SGWP, gen. bryg. Jerzy
ziewski oraz zastępca szefa sztabu ds. wsparcia w kwaterze głównej Eurokorpusu,
bryg. Grzegorz Buszka.
Tekst: kpt. Szczepan Głu
Foto: ppor. Magdalena Goli

Rekonesans obszarów
. Po zdaniu egzaminu na podoficera i w związku z planowanym wyznaczeniem na stanowisko służbowe ... niżej wymienionych żołnierzy zawodowych mianuję na stopień kaprala" - to fragment rozkazu personalnego Dyrektora Departamentu Kadr odczytany przez
Szefa Sekcji Wychowawczej brygady, kpt. Mirosława Januska.
- Gratuluję i życzę sukcesów na nowych stanowiskach. Wasze podejście do służby,
zaangażowanie i wyszkolenie zostało docenione przez mianowanie Was na wyższy stopień podoficerski. To nowy etap w Waszej karierze, przed Wami nowe, odpowiedzialne
zadania, teraz już w charakterze dowódców, którzy stawiają zadania, a nie tych, którzy je
wykonują. Jako podoficerowie musicie być wzorem do naśladowania dla swoich żołnie
rzy- podkreślił Szef Sztabu 17 WBZ, ppłk Piotr Zieja.
Ogółem , w ,Czarnej Dywizji" ,drugą belkę na pagonie" otrzymało 71 starszych szeregowych.
Tekst: ppor. Magdalena Goliszek
Foto: chor. Adam Nitka

zagrożonych powodzią
Przez dwa dni żołnierze z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z przed.
sławicielami powiatów sulęcińskiego i słubickiego przeprowadzali rekonelilii
obszarów zagrożonych powodz i ą w tym rejonie.

Europejska wizyta
Nowy dowódca Eurokorpusu, g e nerał broni Hans-Lothar Domróse 1 marca br.
przebywał z jed nodni ową roboczą wi zytą w 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu .

W związku z tym, że 17WBZ ma nawiązać ściślejszą współpracę z Eurokorpusem,
nowy jej dowódca zdecydował poznać od środka funkcjonowanie i specyfikę brygady.
Podczas spotkania z dowództwem jednostki niemiecki generał został wprowadzony w
annały ,Wielkiej Błękitnej Siedemnastki" oraz poznał jej bogate tradycje. Gen. bryg. Sła
womir Wojciechowski przedstawił najważniejsze zadania, jakie stoją przed jego żołnie
rzami w niedalekiej przyszłości , podkreślając zaangażowanie w Grupę Bojową Unii Europejskiej oraz przygotowania do IX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu wiosną przyszłego roku. Dowódca Eurokorpusu był pod
ogromnym wrażeniem doświadczenia żołnierzy 17WBZ oraz sprzętu , jakim dysponują.
Jego uwagę przykuły przede wszystkim transportery opancerzone Rosomak oraz wyposażenie i szkolenie snajperskie. Podziwiał szeroki zakres dostępności do bogatej bazy
szkoleniowej, a tym samym możliwości korzystania przez pododdziały z wielu placów
ćwiczeń i terenów poligonowych.

W pierwszym dniu żołnierze 17 WBZ wraz z Panią Krystyną Bratkowską, specjaHstą
ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu sulęcińskiego przeprowadzili reko·
nesans obszarów zagrożonych powodzią w gminach Słoński Krzeszyce położonych nad
rzeką Wartą . -Na dzień 3 marca br. poziom wody w rzece Warta, w okolicy wsi Storisk
wynosi/3,35 m i utrzymuje się tendencja spadkowa, najwyższy, zanotowany w tym rejo·
nie to 3,40 m. Na chwilę obecną nie ma zagrożenia powodziowego - mówi por. Szymon
Mielcarek, oficer sekcji S-5 z 17 WBZ.
Następnego dnia grupa rekonesansowa z 17 WBZ wraz z gminnymi inspektorami ds.
zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej ze Słubic przeprowadziła rekonesans obsza·
rów zagrożonych powodzią w gminach Słubice, Cybinka i Górzyca położonych nad rzeką
Odrą. Zgodnie z relacjami gminnych inspektorów ds. obrony cywilnej najwyższy zanotowany w tym roku poziom wody spowodowany był zatorem lodowym zlokalizowanym Y1
rejonie mostu w Słubicach. Stan ten wynosil3,55, gdzie poziom ostrzegawczy to 3,40m
a poziom alarmowy 3,70m. Na dzień 4 marca br., poziom wody w rzece Odra wynosił 3,10
mi utrzymuje się tendencja spadkowa. - Lodołamacze kruszyły krę na rzece Odra jeszCli
parę dni temu. Na chwilę obecną rzeka nie jest pokryta lodem i nie ma zagrożenia powodziowego w kontrolowanych rejonach - podkreśla inspektor. - Nie występują też lokalne
podtopienia, wały przeciwpowodziowe utrzymane są wstanie dobrym- dodaje przedsta·
wicie! gminy. Wczasie rekonesansu zostały również sprawdzone obiekty przeznaczone
do zakwaterowania wojska na czas jego działania w w/w rejonach.
- Sytuacja wrejonach naszej odpowiedzialności jest ustabilizowana, niemniej w 17 ~
utrzymywane są w ciąglej gotowości siły i środki niezbędne do realizacji zadań zwląz_a·
nych z likwidacją i zapobieganiem skutków klęsk żywio/owych jak np. powodzi- podkreśla
oficer do spraw gotowości bojowej w 17 WBZ, kpt. Jan Lachman. Podobne rekonesa_n~
odbyły się we wszystkich rejonach odpowiedzialności innych jednostek ,Czarnej DyWIZlik
Tekst: ppor. Magdalena Golisza
Foto: por. Szymon Mielcarek
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Kobiety w siedemnastej
Na co dzi eń każda z nic_h pracuje~ swoi~ pododd~iale! pionie czy sekcji. D~i
.. miały oka zję do wspolnego św1ętowama z okaZJI dma 8 marca. Ponad sle~~~dziesiąt kobiet z 17. Wiel~opolskiej Brygady Zmechanizowanej spotkało się
w Klubie Garnizonowym w Międzyrzeczu.

Serdeczne życzenia w imieniu dowódcy ,Czarnej Dywizji ", gen. dyw. Miroslawa
Różańskiego i dowódcy 17 WBZ, gen . bryg. Slawomira Wojciechowskiego oraz
swoim, zlożyl obecny na spotkaniu zastępca dowódcy brygady, pik Tomasz Do mański. W 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej na stanowiskach cywilnych pracuje 36 pań , oprócz tego ki l kanaście stażystek i 37 pań w mundurach . Z
każdym rokiem jest ich coraz w i ęcej . Jak mówi dowódca brygady, gen. bryg . Slawomir Wojciechowski - Kobie ty -żołnierze traktowane są zgodnie z regulaminem
obowiązującym w służbie żołnierza zawodowego. Mają takie same prawa i obowiązki jak żołnierze - mężczyźni. Wśród szerokiego grona pa ń - żolnierzy są dowódcy plutonów, drużyn , zalóg, ratowniczki medyczne, sanitariuszki , psycholodzy,
lekarki. Panie zajmujące etaty cywilne wykonują ogrom pracy związanej z finansami, sprawami personalnymi i logistycznymi brygady. W sekcji personalnej brygady
od kilku lat pracuje pani Agnieszka Buda. Tutaj ewidencjonowany jest każdy pracownik siedemnastej. Szafy w kancelarii, gdzie Pani Agnieszka spędza codziennie 8 godzin , m i eszczą ponad 2 tys . teczek akt personalnych . O kwestie finansowe można zawsze zapytać Panią Jadw i gę Lachman, dyplomowanego ekonom i stę ,
zastęp cę glównego księgowego . Tutaj w brygadzie nie ma osoby, która nie znalaby
pani Jadzi. W Wędrzynie , kpr. Matylda Ciachla dowodzi zalogą armaty przeciwlotniczej ZU 23-2. - Załoga liczy sześciu żołnierzy: dowódcę, kierowcę, celowniczego
i trzech żołnierzy obsługi - wylicza Matylda. Na zajęci ac h dobowych kilkanaście
razy w roku szkoli się dowódca pluton u, ppor. Martyna Fedro. Martyna dowodzi plutonem od póllora roku. Na pewno pomocne w pracy są studia cywilne - politologia,
które ukończyła przed wstąpieniem do slużby w wojsku . - Na początku myślalem
kobieta? -dowódca?, przyznaję, że nawet stawialiśmy zakłady z kolegami, ile pani
porucznik z nami wytrzyma . Nikt z nas nie wygrał, zaskoczyła nas swoją wytrwało 
ścią, sumiennością i rzetelnym podejściem do pracy -mówi st. kpr. Łukasz Mohort.
J~k twierdzi psycholog, por. An na Mazur - Kobiety są bardziej odporne psychicznie, praca w wojsku to służba związana niejednokrotnie z sytuacjami stresowymi i
tutaj możemy okazać się dużo lepsze niż mężczyźni. Porucznik Mazur etap dowodzenia ma już za sobą . Ukończyla psycholog i ę na Uniwersytecie Jagiellońskim w
Krakowie. Po studium oficerskim w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych
w~ Wroclawiu przez trzy lata dowodzila plutonem rozpoznawczym. Pododdzialem,
ktory pasylany jest do niebezpiecznych i trudnych zadań : jak np. rozpoznanie te~en_u przeciwnika. W trakcie slużby wielokrotnie z żolnierzami uczestniczyla w zaJęciach górskich, wspinaczce czy zgrupowaniach rozpoznawczych . Na misji w lra~u zdobywala doświadczenie jako oficer sekcji operacyjnej w zespole planowania
1Wspóldzialania. Obecnie jest psychologiem w brygadzie. W slużbie medycznej
Pracuje największy odsetek pań mundurowych . Wśród żo lni erzy niosących pomoc
~ą le~ar_ki,_ ratowniczki medyczne i sanitariuszki. St. kpr. Ewa Łazarz po misji w lra~ ~OWI , ze wyjazd byl okazją do zdobycia ogromnego doświadczen ia , poznania
Siebie, swoich slabości i mocnych stron . St. kpr. Beata Wiśniewska podkreśla , że
rra_c~ woj~ku nie zamienilaby na żadną inną. Ukończyla Liceum Medyczne w Su tęcJn!e, Wielokrotnie w trakcie slużby brala udział w kursach doskonalących z rao~nJct_wa czy udzielania pierwszej pomocy. Jako starszy ratownik medyczny zaj~u~e _s1ę zabezpieczeniem medycznym poligonów, strzel ań oraz wykonywan iem
a an ?kresowych żołnierzy.
k' · DzJę~uję wszystkim Paniom w brygadzie za ciężką pracę, życzę jeszcze raz wszyst/ego n~JI~pszego i jeszcze więcej uśmiechu, którego na co dzień nam nie brakuje, w/ame dzięki Wam Paniom - podsumowal spotkanie pulkawnik Domański.
Tekst: ppor. Magdalena Goliszek
Foto: archiwum 17 WBZ
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Poligon w górach
Żołnierze pododdziałów rozpoznawczych i strzelcy wyborowi z 17. Wielkopol-

skiej Brygady Zmechanizowanej w trakcie dwutygodniowego szkolenia poligonowego w rejonie Kotliny Kłodzkiej doskonalili umiejętności taktycznego działania w terenie górskim z wykorzystaniem śmigłowca i techn ik narciarskich.

Ponad osiemdziesięciu żoln ierzy z międzyrzecko-wędrzyńskiej brygady szkolenie poligonowe rozpoczęło od zajęć narciarskich. Poslugiwanie się sprzętem ski-tourpodczas
pokonywania Masywu Śnie~nika w Kotlinie Klodzkiej oraz doskonalenie technik zjazdowych w oparciu o Snieżnik , Zmijowiec i Czarną Górę to podstawowe elementy realizowane w pierwszym tygodniu szkolenia. Jak podkreśla ppor. Dawid Ząbek byla to doskona la
okazja do doskonalenia umiejętności nabytych podczas pięcioletn ich studiów w Wyższej
Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych. Wtrakcie zajęć ze śmiglowcem W-3 Sokóllubuscy
żolnierze szlifowali techniki linowe, prowadzenie obserwacji obiektów i wek torowanie śmi 
głowca Sokół oraz naprowadzania na wykryte cele (obiekty). - Żołnierz otrzymał zadanie
odnalezienia celu, np. pojazdu, który był odpowiednio oznaczony i znajdowal się w terenie
oraz zlokalizowanie tego miejsca namapie-wyjaśn ia kpt. Zbigniew Kościółek, oficer S-2.
Istotnym elementem szkolenia taktycznego jednostek ,Czarnej Dywizji" jest ćwicze
nie procedur ,Medevac", które w tym przypadku udało się przeprowadzić z wykorzystaniem śmigłowców. Załoga Powietrznej Jednostki Ewakuacji Medycznej (PJEM) z Glinika
pod dowództwem mjr Artura Chrzanowskiego dzieliła się radami i wskazówkami z piechocińcami z siedemnastej. Oprócz wymiany doświadczeń żołnierze ćwiczyl i przygotowanie lądowiska i jego zabezpieczenie, wezwanie i przyjęcie śmigłowca oraz transport
rannego z pola walki.
Bytowanie, zakładanie bazy - budowa i maskowanie jamy śnieżnej, organizacja obozowiska i zasady przetrwania śnieżnej i mroźnej nocy w górach realizowano pod czujnym
okiem instruktorów z GOPRu. Oprócz tego również w godzinach nocnych żołnierze prowadzili obserwację z pokładu śmi głowca Mi-17 za pomocą noktowizji oraz naprowadzali
statek powietrzny na wskazane zadaniem cele.
Tekst: ppor. Magdalena Goliszek
Foto: archiwum 17 WBZ

MON szuka cvwilów do pracv wGhazni
Ministerstwo Obrony Narodowej poszukuje kandydatów na stanowiska pracowników
cywilnych w polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie. Nowi pracownicy mają
dołączyć do zespołu odbudowy prowincji Ghazni. Ich zadaniem będzie szkolenie, doradztwo oraz wspomaganie pracy tamtejszych urzędów, a także realizacja rządowej strategii
zaangażowania Polski w Afganistanie.
Zaproszenie do pracy w kontyngencie wojskowym skierowane jest przede wszystkim
do pracowników służby cywilnej oraz samorządów. Ich doświadczenie i kwalifikacje mogą
okazać się szczególnie przydatne w realizacji zadań Prowincyjnego Zespołu Odbudowy.
Oczekiwania wobec kandydatów to m.in. wyższe wykształcenie, biegła znajomość języ
ka angielskiego oraz predyspozycje fizyczne i psychiczne. Praca będzie polegać na kontaktach z afgańskimi urzędnikami i pomocy w projektowaniu i realizacji budżetu . Polscy
specjaliści ds. administracji lokalnej mają także wspomóc afgańskich urzędników w występowaniu o środki na projekty publiczne do instytucji międzynarodowych. Służba odbywać się będzie pod stałą opieką i ochroną żołnierzy PKW.
11 marca przedstawiciele wojska i policji z Ghazni spotkali się z Wojewodą Lubuskim
Heleną Halką oraz dowódcami jednostek stacjonujących w naszym regionie gen. dyw.
Mirosławem Różańskim i gen. bryg. Sławomirem Wojciechowskim. Przyjechali skorzystać
z doświadczeń Polaków w budowaniu administracji i samorządności. - Chcemy dzielić się
naszymi doświadczeniami i w przyszłości również pomagać Afgańczykom , j eśli zajdzie
taka potrzeba a"powiedziała wówczas na spotkaniu Wojewoda Lubuski.
Zapotrzebowanie na cywilnych specjalistów w Afganistanie jest bardzo duże . Ich pomoc może okazać się cenna w procesie odbudowy pań~twowości i tworzeniu standardów demokratycznych.
Zainteresowani mogą kontaktować się w sprawie z pełnomocnikiem MON ds.
PKW Afganistan, pułkownikiem Piotrem Łukasiewiczem, tel. 048 606 374 087, email: plukasiewicz@mon.gov.pl.

Str. 36

KURIER

MIĘDZYRZECKI

Honorowi Krwiodawcy od lat bezpłatni e w Punkcie Honorowego Krwiodawstwa w Międzyrzeczu oddają krew na potrzeby szpitali. Ratują ludziom
zdrowie i życie . Obdarowani często nie znają ich nazwisk. Tylko w tym miesiącu to osoby:
Szymon Lenartowicz, Zbigniew Niecka, Marian Bulicz, Marcin Dą·
browski, Paweł Przepiórka, Tomasz Ozimek, Waldemar Ripa, Piotr
Sosiński, Radosław Daros, Tomasz Pawłowski, Roman Pihan, Marcin Gromadzki, Piotr Górecki, Bernard Rutkowski, Przemysław Kapa·
ła, Paweł Janczak, Marcin Myć, Piotr Czerniak, Tomasz Damas, Karol
Kołodziejski, Paweł Wandowski, Kamil Torzyński, Bartłomiej Orwat,
Maciej llińczyk, Konrad Szukała , Jakub Pasek, Marcin Hnat, Mariusz
Gajdziński, Michał Ganczarski, Eugeniusz Focht, Dorota Gmiąt, Sta·
nisław Frąk, Krzysztof Aleksandrowicz, Sebastian Marel, Kacper Melcer, Przemysław Gawryłkowicz, Radosław Kołodziej, Czesław Gomuła,
Jarosław Kołodziej, Marcin lwanicki, Dagmara Gąska, Zygmunt Solarski, Jarosław Barszczak, Łukasz Tusiński, Bartosz Tusiński, Jan Kamiński, Partycja Jasiówka, Adrian Wawrzyniak, Krzysztof Balski, Roman Matacz, Marianna Gmiąt, Bartosz Fejfer, Rafał Wojtkowiak, Alina Smentek, Paulina Tylkowska, Sylwia Radecka, Andrzej Kierzek,
Paweł Przybysz, Paweł Hader, Piotr Stopiński, Romuald Żurakowski,
Wojciech Antosiak, Marcin Korn, Łukasz żurakowski, Piotr Grabiński,
Paweł Ejsmont, Patrycja Batorska, Agnieszka Paruzel, Robert Sommerfeld, Arkadiusz Orzeł, Roman Semanicki, Sebastian Chamarczuk,
Artur Nowacki, Przemysław Świątek, Zdzisław Białowski, Marek Dobkiewicz, Roman Piszczygłowa, Adrian Frejer, Szymon Cygan, Pauli·
na Troczyńska, Marta Kwiatkowska, Sebastian Warszawski, Piotr Wilowski, Anna Hinz, Marta Poturnicka, Anna Wilowska, Jacek Łazor,
Monika Pięta, Łukasz Urbaniak, Adrian Górniak, Przemysław Matu·
siak, Antoni Skoczeń, Joanna Filipkiewicz, Sebastian Woźniak, lrene·
usz Szafrański , Kamil Szafrański, Jarosław Szafrański, Marcin Telega, August Skwarek, Bartosz Swoboda, Łukasz Swoboda, Maciej Ta·
!arek, Joanna Frankowska, Renata Nowacka, Bartosz Górka, Bartło·
miej Dębowski, Adam Pyrkosz, Rafał Gajdziński, Marta Burakiewicz,
Adam Modras, Michał Dzięgielewski, Weronika Zachwieja, Krystian
Nowakowski, Ewelina Matyjaszek, Łukasz Grzelczak, Krzysztof Rokicki, Mateusz Piętoń , Marcin Antczak, Mieczysław Bogajewicz, Marcin Szadkowski, Paweł Janusz, Jacek Kominiak, Michał Gajowniczek,
Wiesław Kalisz, Mirosław Majewski, Grzegorz Pałka, Jan Kamiński,
Tomasz Dudek, Marcin Jezierski, Marcin Jenek, Waldemar Węgrzyn,
Mirosław Filipkiewicz, Rafał Szefs, Jerzy Ciborowski, Iwona Dalido·
wicz, Mariusz Kiełkowski, Waldemar Janowicz, Marek Galiński, Syl·
wester Kołodziej , Dawid Karczmarski, Dariusz Rauchut, Antoni Wyduba, Gerard Ordon, Krzysztof Muńka, Patryk Telus, Rafał Richert,
Damian Pokolenko, Patryk Gadu s, Andrzej Gadu s, Izabela Ułasewicz,
Marian Ułasewicz, Daniel Dubino, Michał Karczmarek, Rafał Pertyk,
Dawid Tylkowski, Justyna Łunkiewicz, Rafał Sobina, Krzysztof Jóź·
wiak, Andrzej Jakimczyk, Mariusz Staruszkiewicz, Ryszard Siedlecki, Paweł Kozłowski, Mariusz Pielach, Piotr Szarata, Radosław Pęka·
ła, Dawid Lubowski, Mateusz Kachel, Przemysław Sośnicki, Katarzy.
na Pawlicka, Sławomir Stelmaszowski, Patryk Gerek, Zbigniew Kału·
ski, Radosław Puk, Jacek Kaniuk, Adrian Bil, Adrian Skotnicki, Patryk
Kiełbasa, Kamil Ku ryś, Jan Sa biło, Bartosz Urbanek, Adam Dera, Piotr
Drzewiecki, Adam Dąbrowski, Kamil Giel, Andrzej Błaszczak, Mate·
usz Kowalski, Rafał Grzyb, Emil Szulc, Zbigniew Kłosowicz, Magda·
Iena Wiszniewska, Sebastian Miszczuk, Marek Mikoś, Paweł Kiełbik,
Jarosław Pawłowski, Piotr Ofiara, Bartłomiej Żyża, Jacek Kąkolew
ski, Łukasz Garbowski, Mirosław llnicki, Paweł Leszczyłowski, Anna
Czukczo, Paulina Tamaka, Michał Wiktorowicz, Jacek Stasiak, Łukasz
Gałach, Paweł Adamczak, Damian Tatarynowicz, Michał Drozda, Grzegorz Luty, Paweł Jędrzejczak, Michał Witczak, Daniel Cichoń, Grzegorz Szyszka, Paweł Misiarz, Monika Smorz, Mikołaj Kapała, Adam
Barłóg, Robert Pospieszny, Maciej Napierała, Marek Węglarski, Bartłomiej Nowogrodzki, Artur Karczmarek, Bogumił Borowiak, Kamil Za·
ręba, Klaudia Matyjaszek, Ewelina Popiela, Mariusz Jura, Marta Skiba,
Ilona Zimowska, Łukasz Brodowski, Stanisław Bartkowiak, Katarzyna Modlińska, Patrycja Walczak, Piotr Nowak, Sebastian Gracz, A
rlan Knioch, Adam Loryński, Ewa Ordon, Józef Lechowicz, Jaros
Walczak, Marcin Rynkiewicz.

Kobieta w fotografii- czytamy w małym expose a!Jba
wystawy- to potencjał, który pozwala na przewartośpiow".
nie... Kobieta i jej portret świąteczny. Do fotografii. ŚWieca
zapalone na stoliku przypominają, że dopiero co minął t
marca. Uważne spojrzenie fotografowanych kobiet. makijażem - maską , lub bez. Uchwycone w momencie. Wy.
staw~one do ogląd~n ia: _
R?mant.yczna, styliz~wana na retJo,
w bujnych lokach, 1w llsc1ach Zielonych, w białej sukienca.
Dziecięco -. dorosła ukryt.a za swoim półprofilem. Wsp61.
czesna kob1eta z kolczykiem na wargach, w biznesie. W
okularach patrząca wprost, wykształc~na , znająca realia, sa~a je tworząca. Podkreślone
czerwoną pomadką usta, duze wyraz1ste błyszczące oczy, jakby zaczepne i nieco uwo.
dzicielskie. Z kwiatem wielkim białym we włosach , bardzo długich , z nagimi ramionant
Platynowa blond z szerokim uśmiechem. Zamknięta wewnątrz - korale w ustach, w
tangu. Piękne rude włosy i kaptur skrywający po części tę rudość. Z piegami, bez makijażu , w naturalnym pięknie. Kobieta, w odsłonach sztuki- spektaklu o niej.
Dyr. MOK A. Sobczak -Mateusz Karatysz jest tutaj od pewnego czasu częstym go.
ściem. Płanujemy następne wystawy, stały salon fotografii w naszym mieście.. .
Pan Karatysz opowiada o technikach fotograficznych, które pozwalają na osią
dowolnych celów i zamierzeń artystycznych. W warunkach studyjnych możliwe jestpra.
wie wszystko. Fotografia jest narzędziem . Można dowolnie modelować twarz. Na wysta.
wie mamy też zdjęcia wykonane w plenerze, z wykorzystaniem naturalnego światła. Patyna na fotografii jest wynikiem stylizacji na dawny dagerotyp.
Portret człowieka jest wdzięcznym tematem dla fotografii. Skupia uwagę widza na twarzy. Modele wybiera sam, pod kątem ich przydatności do projektu autorskiego. Ważne ..
proporcje twarzy. Wykorzystuje światło jako komponent całości , szczególnie światło liioneczna może być powodem do zdjęcia . Ceni sobie dawną technikę analogową, jest •tystycznie satysfakcjonująca . Od pięciu lat robi zdjęcia. Szuka stale nowych twarzy, niekoniecznie pięknych i młodych , zawsze charakterystycznych.
Zapraszamy do holu Biblioteki na wystawę fotografii Mateusza Karatysza.
Iwona Wróblik
Fot.IIOK
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"Opalizujący

ciemno lakier do

paznokci"
Już nic do

niego nie czujesz.
Powtórz to dwa razy.
Może przekonasz podświadomość

Ja go kocham!
Wypluj te slowal
Najlepiej je wyrzygaj!
Wargi

Nawet nie był twój,
więc czego żałujesz?
To była tylko zabawa.

dokładnie przetrzyj Domestosem.
Niech wyżre wspomnienia i ślinę.

(czwartekjpiątek)
Byłaś

tym zmęczona
przypomnij sobie!
Nie chciałaś tak dłużej.
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Czynne uczestniczenie w uroczystościach związanych z tradycją świąteczną oraz
poznanie tradycji ludowych stanowi jedno z zadań edukacyjnych naszego przedszkola. Od wielu już lat podejmujemy szereg działań mających na celu kultywowanie wśród
naszych wychowanków tychże tradycji i zwyczajów, aby przetrwały jak najdłużej. W~
kanoc jest najstarszym i najważniejszym świętem chrześcijańskim w naszym kraJU.
Wiąże się ona z licznymi obrzędami i zwyczajami zachowanymi do dnia dzisiejszego. Kultywując tradycje wielkanocne dzieci poznają tradycje ludowe obrzędy i czynnie uczestniczą w przygotowaniach do Świąt. Na kilka dni przed Niedzielą Palmową nasze najstarsze przedszkolaki w ramach współpracy odwiedziły Muzeum gdZie
obejrzały wystawę świąteczną. Spotkały się z twórczyniami ludowymi i uczestniczyly
w warsztatach artystycznych, wykonując palmy wielkanocne. Było to już nasze ~olej·
ne spotkanie. Jesienią uczestniczyliśmy w warsztatach, na których przedszkolaki wykonały jesienne bukiety. Tradycyjnie już w tygodniu poprzedzającym Wielkanoc ~%18ci z grup przedszkolnych spotykają się wraz z rodzicami na uroczystych Spotkamach
Wielkanocnych. Każda z grup przygotowuje je według własnego pomysłu. Tego typu
spotkania niosą ze sobą zawsze radość i uśmiech dziecka, wprowadzają w atmos·
ferę nadchodzących Świąt, pomagają w integracji ze środowiskiem przedszk~I~Y'!.
Halina KołodzieJe~, ..
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Mój Psalm - XXIII

czyściei1

Wiosna i święta iuż blisko
Pólki w sklepach uginają się od różnych środków czystości: butelki z płynami do mycia szyb, w tym
osobne do okien~ych framug, różno~o?~e p~sty do podłogi : nabłyszczające, pól.matujące, z efektem
retro, itp., itd. Pame ~omu cor~z częscleJ mysią? gene_ralnych porz~dkach , tzw. swiątecz~ych , a wi~c
myciu okien, trzepamu dywan~w, odkurzaniu, w1eszan1u czystych firanek. Cały dom mus1 blyszczec i
pachnieć świeżością . Następnie cala rodzina, a szczególnie jej żeńska część pobiegnie do fryzjera, a
może odwiedzi solarium (a nuż uda się przeko~ać ~ąsiadów, że_ po świąteczne specjały ruszyliśmy do
Hiszpanii) czy salony kosmetyczne. Perfumene tez będą oblęzone . Wody toaletowe, balsamy i dez·
odoranty sprzedaje się w tym świątecznym okresie w bardzo dużych ilościach. Tak więc nie tylko na·
sze domy, ale i my będziemy odświętni i pachnący.
Wiosenne słońce sprzyja spacerom, toteż w parkach i podmiejskich lasach widać coraz więcej ludzi
spragnionych ?żywcze~o ~uc~u . Przedszkola_i n?j~łods~e klasy_s~kól podstawo:vych ~ędrują na wycieczki. Zgodnie z załozeniam l programowymi dz1ec1 pow1nny um1ec rozpoznawac pączki na drzewach,
kępy młodej trawy oraz przebiś_nie_gi na ~iotkic~ lody_żkach . l wszystko to ~ostrzeg?ją, ale widzą jesz·
cze wiele innych rzeczy. Oto zaJęcia w pierwszeJ klas1e szkoły podstawoweJ. Zadanie domowe brzmiało: znaleźć pierwsze oznaki wiosny. Pani w pastelowej bluzce, przechadzając się między ławkami , z
uśmiechem ogląda podwiędła krokusy, zgniecione bazie (ach! te dziecinne łapki!) i doniczki z żonki·
lami. Nagle konsternacja, bo na ostatniej ławce w rzędzie leżą stare kawałki folii, zardzewiała puszka
oraz coś b liżej nieokreślonego, ale strasznie zabłoconego. Uczeń wyjaśnia , że właśnie to wszystko najszybciej .wychodzi" spod topniejącego śniegu i dlatego te śmieci są prawdziwą oznaką nadchodzącej
unas wiosny! l rzeczywiście. W lasach i na peryferiach miast można znaleźć różności: zużyte lodówki,
tapczany, opony samochodowe, jak również artykuły codziennego użytku : pampersy, opakowania po
jogurtach, sokach, piwie, wodach mineralnych, itp. Smieci rozwłóczone przez głodne lisy .ozdabiają"
potem przydrożne zarośla. Ludzie, lekceważąc śmietniska i wysypiska śmieci , obdarzają tym wszystkim lasy, choć nie tylko lasy. Wystarczy przecież spojrzeć na zaśmiecone miejsca publicznego użytku ,
na niedopałki na dworcach, na butelki wyrzucane z jadących samochodów. A jak to ma się do naszych
wypucowanych mieszkań oraz wywoskowanych samochodów? Ano, pewno nijak ...
Bo przecież NIKT z nas nie śmieci! Co więcej , najczęściej na wsiach, NIKT nie ma pojemnika na
śmieci , np. w malej osadzie liczącej 30 domów tylko przed jednym z nich stoi mały kontener. Inni mieszkańcy są tak czyści , że nie produkują żadnych śmieci. A jednak te hałdy bezpańskich , wyrzuconych, a
leżących wdzięcznie w rowach przedmiotów mówią nie tylko same za siebie, ale i za nas.
Ktoś mądry powiedział: .Wszyscy jesteśmy po tej samej stronie- potrzebujemy lasu, zwierząt i całej
dzikiej przyrody, tylko niektórzy z nas jeszcze tego nie wiedzą". Czy tylko niektórzy?!
Marcz
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"Pan jest Pasterzem moim niczego mi nie braknie ..."
Wszystkiego mi brakuje, a najbardziej
zwykłego zrozumienia. Cierpię
"Na niwach zielonych pasie mnie ..."
W ciasnym kącie świata, przez wszystkich
opuszczona, wiotka jak trzcina chwieję się w szarościach .
"Nad wody spokojne prowadzi mnie ..."
Przez cudzy ogród prowadzi
z dzbankiem ciężkim
na głowie i smutkiem.
"Wiedzie mnie ... "
pokrzywioną

"Ścieżką sprawiedliwości"
Podparte wyobraźnią Muncha krzykliwe przestrzenie,
bez domów. Można się zakrzyczeć
do ostatniej krwi
Nikt nie zrozumie.

A jeszcze ten stół, przy którym
opuszczeni .
Oni wszyscy zżerani głodem
mają taki stół

siedzą

chorzy,

l Chrystus go miał na chwilę przed Ogrójcem.
Irena Zielińska

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU R(GIONALN ĘGO

Te~momodernizacja budynków wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu - taki
tytuł nosi program przygotowany przez Ewę Nowak, kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego i Zamówień Publicznych. Na realizację tego projektu Obrzyce otrzymały 9,5 mln zl.
.Procedura otrzymania finansowych środków unijnych jest procedurą żmudną i skomplikowan~, obwarowaną wieloma wymogami formalno-prawnymi. Przygotowanie projektu oraz wszystkich wymaganych przez Unię Europejską dokumentów niezbędnych dla weryfikacji wniosku
było proce~em długotrwałym , a sam wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami liczył blisko 3.000
s~ron . Kolejnym etapem była weryfikacja wniosku Szpitala przez powolane do tego odpowied~le grupy ekspertów. Wniosek analizowany był pod kątem formalnym , prawnym, finansowym
1marytorycznym. Po kilkumiesięcznej procedurze weryfikacyjnej, projekt Szpitala zakwalifikowany został w lutym 2010 r., jako spełniający wszystkie wymogi do tego, by być dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Po uzupełnieniu pozostalej dokumentacji niezbędnej do
sporządzenia umowy o dofinansowanie przygotowana została umowa, która z końcem marca
zost~nie podpisana przez Dyrektora naszego szpitala. Dofinansowanie w ramach Lubuskiego
~eg1~nalnego Programu Operacyjnego pozwala na rozpoczęcie realizacji projektu przed podplsame~ u'!lowy o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej.
Reahzaqa projektu rozpoczęła się zatem w grudniu 2009 r. przekazaniem wykonawcy terenu budowy, który natychmiast przystąpi! do realizacji zadania. Na obecną chwilę zrealizow~no _ prace_ modernizacyjne na 5 obiektach szpitalnych. Wykonano calość prac związanych
~ . oc1eplen1_
em i wymianą stolarki okiennej. Na dniach przekazany zostanie wykonawcy koeJnych 5 Obiektów. Zakończenie realizacji projektu przewidziano na koniec listopada 2010 r."
Koordynatorem projektu została Anna Małecka .

Okres wiosenno-letni, to czas, kiedy dzieci bawią się w osiedlowych i przedszkolnych piaskownicach oraz na placach zabaw. Właściwe utrzymanie tych
miejsc w porządku i czystości służy nie tylko estetyce, ale przede wszystkim
zdrowiu naszych dzieci.
Właściciele i zarządcy nieruchomości, na terenie których znajdują się place zabaw, mają obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkownikom.
Dlatego też przed rozpoczęciem sezonu wiosennego powinni oni sprawdzić
stan sanitarno-techniczny sprzętu zabawowego, który podczas okresu jesiennozimowego mógł ulec pogorszeniu oraz dokonać wymiany piasku w piaskownicach. Zaleca się wymianę piasku w piaskownicach wraz z rozpoczęciem sezonu,
a także w późniejszym okresie (przynajmniej raz w roku).
Ponadto właściciele oraz zarządcy powinni zadbać o wykonanie zabezpieczeń , które un iemożliwiłyby lub utrudniały dostęp do piaskownic zwierzętom , a
także chronić przed nimi nawierzchnie placów zabaw. Wymogi te związane są z
ochroną małych dzieci przed chorobami pasożytniczym i, w tym również pochodzenia zwierzęcego, takimi jak owsica, toksokaroza, toksoplazmoza. Podstawowym źródłem chorób odzwierzęcych są odchody zwierząt pozostawione w piasku, na trawnikach, w parkach, itd.
W związku z tym, że do zakażenia chorobami odzwierzęcymi może dojść poprzez kontakt z zakażoną glebą lub piaskiem, bardzo ważne jest dbanie o czystość piasku w piaskownicach, w których bawią się nasze dzieci oraz o ich zabezpieczanie przed dostępem zwierząt.
Należy także zadbać o to, aby podczas zabawy w piaskownicy dzieci nie wkła
dały do buzi zabrudzonych rąk, a po zabawie koniecznie umyły ręce.
Podstawy prawne:
-ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z późn . zm.), zgodnie z którą
właścic iele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku
przez m. in. uprzątanie zanieczyszczeń z częśc i nieruchomości służącyc
do użytku publicznego,
-ustawa z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaź nyc h u ludzi (Dz. U. z 2008r. Nr 234, poz. 1579) zgod
nie z którą wlaścicie l, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są
obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym
w celu zapobiegania za każeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności: l) prowadzić prawidłowągospodarkę odpadami i ścieka mi; 2) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki; 3) usu:Vać padle zwierzęta z nieruc homości; 4) usuwać odchody zwierzą t z nieruchomości.
Informację przygotowała Aleksandra Gomuła
Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Międzyrzeczu
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Wydaje się, że wiosenne powitanie braci wędkarskiej
powinno zaczynać się nieco innymi słowami , niestety po
raz kolejny będę pisać w tonie smutku i żalu . Po raz kolejny rozpoczynamy wędkarski sezon, to już nie nowość,
jednak tym razem po roztopach krajobraz nad wodą jest
inny niż zwykle, ten bardziej nas interesujący - podwodny świat, różni się jeszcze bardziej. Zima tego roku dala
się we znaki środowisku wodnemu, z powodu wystąpie
nia przyduchy. Mimo walki, jaką stoczyli wędkarze z Kola
nr 2 i 1 PZW w Międzyrzeczu, członkowie klubów sportowych Karpiarz i Abramis, społeczni strażnicy rybaccy, nie
udało się zapobiec katastrofie ekologicznej. Udało nam
się częściowo zminimalizować skutki przyduchy na 5 jeziorach w pobliżu Międzyrzecza, ale mimo ogromu prac w
kilku przypadkach walkę tę przegraliśmy. Pornocy szukałem chyba wszędzie, szukali inni koledzy... Zawiodły nas
władze miasta i instytucje, które pomóc by mogły. W tym
miejscu pragnę podziękować w imieniu wędkarzy za heroiczną walkę Panu Pawłowi Strzelczykowi, w osobie własnej
i pracowników .lnstalko"-jego firmy, którzy przez wiele dni
robili wszystko, by natlenić okoliczne jeziora. Nasze prace
przebiegały na 5 jeziorach, Paweł - prezes klubu Karpiarz
był na każdym z nich! Towarzyszylem mu z innymi wędka
rzami, ale to z Jego inicjatywy odbyła się większość akcji.
Nie odmówił pomocy Pan Paweł Jeziorski, który na moją
prośbę również wysłał pracowników .TOM BUDu" do pomocy przy wykonywaniu otworów na jez. Zamkowych. l w
tym przypadku skiadam podziękowanie.
Działam w PZW od paru ładnych lat, niestety tej zimy
przeżyłem gorycz rozczarowania i potęgę niemocy, gdy
w chwili katastrofy ekologicznej zostaliśmy bez pomocy,

wsparcia, czy choćby sprzętu z jakiejkolwiek instytucji, do
której się zgłosiłem . Nigdy nie zapomnę, jak łatwo jest rozłożyć ręce, powiedzieć .nie" Było to tak straszne, koledzy
wędkarze i międzyrzeczanie, jak straszny widok przywita
Was nad wiosenną wodą ... Zapewniam, że smród i widok
padniętej ryby, leżącej u brzegów nie jest czymś przyjemnym. Wielu z nas pracowało, aby zminimalizować skutki
przyduchy, ale wielu też nie zareagowało na nasze apele!
Ci, którzy byli z nami, znają temat, ci którym się nie chciało - no cóż - zapraszam nad wodę, będziecie mieli koledzy
sporo frajdy- bo metrowe sumy, szczupaki, czy karpie po 10
-20 kg są w zasięgu ręki czy podbieraka ... Tyle że martwe.
Przykre jest, że nie będzie, co łowić, że na wielu wodach
wyginęła znaczna część populacji ryb i nie tylko. Tak naprawdę z kilkuset wędkarzy w Międzyrzeczu nad wodami
przy pracach mających zapobiec skutkom przyduchy było
nas łącznie 30 z okładem! Tym, którzy byli, dziękuję za pracę, pomoc okazane serce i oddanie się naszemu hobby
- bo być wędkarzem, to nie tylko .wyciągać ryby z wody",
to coś znacznie więcej . Niektórzy nie wiedzą ... niestety
nawet z zarządem nowego koła w Międzyrzeczu. Wstyd!
W chwili kiedy piszę te słowa, wiosenne roztopy
odkrywają ogrom tragedii, której rozmiary można było
zmniejszyć. Czlonkowie z Klubu Karpiarz już zaczęli wyciągać dziesiątki dużych ryb z jeziora Zamkowe Przednie
koło Gorzycy, widok jest tragiczny, nam facetom łzy się w
oku kręcą z powodu setek kilogramów śniętych ryb, ale
też z bezsilności - przyroda potrzebowała tej zimy pomocy człowieka! Straszne było to, że człowiek nie musi! Nie
musi chronić przyrody, ale może ją eksploatować, niemal
w ogóle o nią nie dbając...
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Jako prezes koła nr 2 w naszym mieście, zap
kolegów do wstąpienia do nas, do dołączenia d~
dla których społeczna praca dla potrzeb wędkars~~
czymś naturalnym, a dbanie o wody i środowisko SZhlle.
nie młodzieży, są na najwyższym w Międzyrzecz'u
mie. Już pod koniec kwietnia pierwsze zawody . pi::
wspólne spotkanie wędkarzy i zarządu kola • kenty
my wspólnie realizację naszych celów, a wędkarstwo~
dziemy postrzegać w zupełnie inny sposób.
Z wędkarskim pozdrowieniem

DZIEŃ 1'8BIBT w Bukowcu
Niedziela, 7 marca, wyglądała jak każda zimowo-wiosenna niedziela. Chy·
każdy mieszkaniec Bukowca tak myślał. A jednak, coś było innego, coś
unosiło się w słonecznym powietrzu tego dnia. Gdy większość jadła obiad,
popijała kawkę ze śmietanką , mała grupka młodzieży zgromadziła się na Sali
wiejskiej . Wszystko przygotowane, dekoracja do spektaklu, nagłośnienie,
projektor, kwiaty. Zaproszenia rozdane każdej prawie mieszkance Bukowca.
Krzesła ustawione w kształcie dużego półkola , aby wszyscy widzowie mogli
spokojnie oglądać to, co będzie się działo na prowizorycznej scenie. Treno·
wali przez ponad tydzień . Chłopcy ze świetlicy ukrywali się i spotykali prawie
w tajemnicy, aby ich występ był wielką niespodzianką . Wiele godzin ciężkiej
pracy. Dziewczęta z Młodych św. Marcina przygotowały montaż słowno-mu
zyczny. No cóż , jesteśmy gotowi, jeszcze wspólne zdjęcie przed rozpoczę
ciem i otwieramy drzwi. Dziewczyny musimy dostawić krzesła ... Tych Kobiet
idzie jeszcze cały tłum· usłyszałyśmy, zdziwione zupełnie. Wielkie oczekiwanie przemieniło się w ogromną radość i tremę zarazem. Ta widownia liczyła
ponad 100 osób. Dla chłopców to prawdziwy chrzest bojowy. Markowi, będą·
cemu dzisiaj uroczą i powabną Karoliną , aż ugięły się kolana . Nie chciał wyjść
zza sceny, ale gdy usłyszał swoją piosenkę jednak się pojawił. Oklaskom nie
ba

było końca. Pierwsza scenka wypadła znakomicie. Marlena doskonała pani
spiker z Teleexpressu, lga jako reporter wśród kobiet, koleżanek. Scenki zŻ'f·
cia dziewczyn i dojrzałych już pań przeplatane dobrą piosenką, tańcem i ptl*
zentacjam i o Paniach i dla Pań. Wszystkie tańce chłopców wywoływały wielkie brawa. Cieszę się, że byli i Maciek, i Paweł, i Łukasz, i Grześ , i że nauczyli się tych wszystkich zawiłych ruchów, a nawet tych biodrami w rytm super
muzyki. 1,5 godzinny występ okazał się olbrzymim sukcesem. Kobiety mogly
sobie również wypić dobrą kawę i skosztować przepysznych wypieków Pań
Koła Gospodyń. Po poczęstunku jeszcze wspólne karaoke. To niedzie~n~ •
południe wielu naszym Paniom poprawiło nastrój i humory. Mamy nadzieję. ź&
odtąd już zawsze tak tłumnie będą uczestniczyły w życiu wsi.
Gabriela Górl
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Z prezesem

MIĘDZYRZECKI

Orła Międzyrzecz Pawłem

J. w. Mija s lat jak zo~tałeś prezesa~ klubu. Jak wi. klub po pięcioleciU prezesowa ma w MKS Orzeł?
dZISZ
' 'l
. mmę
. l. o 51 at. UwaP. Cz. Nawet nie zwroc1
em u~ag1., ze
. że zrobiliśmy jako zarząd 1cały klub Wiele dobrego
~~;popularyzacji piłki noż.nei_w ~ięd~yrzeczu. ~~my dobry klimat dla drużyn se~1orow 1d.ruzy~ ml~dZiezowy~h.
Pierwszy zespól w~stępujący w 4 h~ze J.est liderem z nlemal1 00%pewnością awansu.do ~yz~zeJ klasy rozgrywek.
Rezerwy występują~e w kla~1e ,A tez przewodzą w .tab~ 
li. Drużyny mlodziezowe, kto:y?h mamy 6, p~ezen tują s1ę
dobrze. Ale największ~ radosc1ą napawa mme atmosfer~
wposzczególnych druzynach, a zwłaszcza w grupach naJmłodszych . Mamy d~bry . kont~kt z rodzicami ty~h dzi~ci.
To rodzice podsuwają w1ele ciekawych pomyslow, ktore
wcielamy wżycie . Dużym przedsięwzięciem w tegoroczne
wakacje będzie wyjazd 80 młodych adeptów piłki na obóz
do Pobierowa. Jako zarząd chcemy doprowadzić, aby w
przyszłości więcej naszych wychowanków występowało
wpierwszym zespole.
J. w. Jak wygląda sytuacja finansowa klubu?
P. Cz. Wszystkie zobowiązania placone są w terminach.
Jak zawsze przydaloby się wi ęcej grosza, ale musimy sobie radzić z tym, co mamy. Mogę zapewnić, że poradzimy
sobie. Trzeba w tym miejscu podziękować Władzom Samorządowym Gminy za dobrą współpracę. Wielkie dzięki
należą się też sponsorom za okazywaną pomoc.
J. W. Czy w przypadku awansu możliwości obecnych zawodników wystarczą w 3 lidze?
P. Cz. Nie chcemy iść śladem innych drużyn i wymieniać
ponad polowę drużyny. Wystarczy dwoje, troje nowych za-
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wodników, aby zwiększyć rywalizację w zespole i powinno
być dobrze. My jako zarząd z nikogo nie będziemy rezygnowali. Podobną opinię słyszalem od szkoleniowca. Na dzień
dzisiejszy zawodnicy też chcą grać wtym zespole. Na każ
dym kroku słyszę od zawodników o wspanialej atmosferze
w drużynie. Doświadczonych zawodników namawiamy do
pomocy szkoleniowcom drużyn młodzieżowych. Stanowią
oni doskonale wzory dla młodych ,orzełków". Runda jesienna pokazała, że drużyna Orla jest bardzo dobra, a wiosna
powinna to tylko potwierdzić .
J. W. Kibiców interesuje dlaczego trenerem zespołu został Henryk Stawasz?
P.Cz. Po rundzie jesiennej odszedł do pierwszoligowej
Warty Poznań dotychczasowy szkoleniowiec Dariusz Borowy. Na pewno dobre wyniki z naszą drużyną mi ały duże
znaczenie dla włodarzy z wielkopolski. Dług ie poszukiwania następcy nic nie daly. Trenerzy, których myśmy chcieli
zatrudnić, z różnych powodów nie podejmowali się szkolenia naszej drużyny. A były to osoby znane i uznane na
rynku trenerskim. Natomiast ci, którzy sami zgłaszali się
do nas, nie gwarantowali utrzymania wysokiego poziomu
gry. Jednocześnie mieli i nną wizję gry i składu osobowego
dobrze grającej drużyny. Na pewno znaczenie miały wygórowane żądania placowe, a ja znając możliwości klubu
w tej materii musialem zrezygnować z ich ofert. Zaproponowaliśmy tę funkcję Henrykowi Stawaszowi, który nie od
razu, ale zgodził się podjąć wyzwanie. On przez pól roku
asystowal trenerowi Borowemu i zna wszystkich zawodników jak malo kto. Trzeba pamiętać też, że to H. Stawasz
był ostatnim trenerem, który z zespołem Orla awansowal
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na wyższy szczebel rozgrywek. Widząc na zajęciach jego
zaangażowanie i posłuch wśród zawodników uważam , że
to właściwy człowiek na właściwym miejscu. Boisko i czas
pokaże czy mieliśmy jako Zarząd Klubu rację.
J. W. Jak oceniasz postawę kibiców, gdyż przez
długi czas było nieciekawie?
P.Cz. Zawsze powtarzałem , że kibice są bardzo ważnym
ogniwem calego Orła. Orzeł to zawodnicy, działacze i kibice. Wcale nie musi być to w tej kolejności. Bez braku choć
by jednego z tych ogniw nie byłoby pierwszego miejsca w
rozgrywkach . Wiadomo, że jak są dobre wyniki to kibicowanie wygląda inaczej. Nie słychać już złych komentarzy
nawet po złym zagraniu naszego zawodnika. Najprościej
powiedzieć - kibice prezentują się jak cala drużyna , czy.
li bardzo dobrze i mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej.
J. W. Wiadomo, że dużo czasu zajmuje Tobie działalność w klubie. Co na to Twoja rodzina?
P. Cz. Mam w domu trzy kobiety. Żonę Monikę i dwie
córki: Anię i Olę. One wiedzą , że nie zaniedbuję roli męża
i ojca, więc kibicują , a nawet pomagają w mojej działalno 
ści dla sportu. W tym miejscu pragnę lm podziękować za
zrozumienie i za pomoc.
J. W. Dziękuję Tobie Paweł za rozmowę i życzę całemu Klubowi znakomitych wyników sportowych w
tym i następnych latach, awansów i dobrych widowisk sportowych.
P. Cz. Dziękuję za życzenia. Korzystając z okazji chciał
bym złożyć świąteczne życzenia kibicom i czytelnikom Kuriera Międzyrzeckiego, zawodnikom i działaczom sportowym.
Jan Wiśniewski
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Prezentacie powiatowe
Wramach udziału w PROGRAMIE ,KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY" zorganizoplastyczny. Już sam temat wydal się wszystkim bardzo wesoły,
dlatego szybko w holu pojawiły się interesujące ,śmieciowe postacie". Potwór Śmieciowy
mógł być namalowany, wyklejany lub wykonany z rozmaitych śmieci. Wykorzystano więc:
pudelka, papier, folię, kartoniki, zużyte baterie oraz inne artykuły papiernicze, które pozwoliły dzieciom stworzyć śmieciowe ludziki. Prace można było dostarczyć do 15 marca 201 Or.
Głównym zadaniem przedszkola jest wszechstronny rozwój dziecka zgodny z jego
zainteresowaniami. Rozwijanie twórczości plastycznej należy do podstawowych zadań
wychowania plastycznego w przedszkolu. Twórczość ta umożliwia rozwój pewnych dyspozycji psychicznych: sprawności umysłowej, sprawności manualnej, pamięci wzrokowej,
w.yobraźni przestrzennej, ruchowej i kolorystycznej, rozwijanie kreatywności , doskonaleme precyzji ruchów palców, dostosować materiał do własnego projektu, swobodnie operować małymi elementami, działać według wcześniej ustalonego schematu. Sztuki plastyczne dają dziecku dużo radości. Dzięki nim dziecko manipuluje, ogląda, działa, komunikuje
się z innymi. Tworząc prace plastyczne, dziecko rozwija wła
sną wyobraźnię i pomysłowość.
Twórczość plastyczna pobudza
u dziecka twórczą fantazję, uczy
skupienia, dając jednocześnie
odprężenie i uspokojenie. Zorganizowany konkurs był świet
ną okazją do wspólnych zabaw
plastycznych i aktywności rodziców, a także zwróceniem uwagi
dzieci na problem rosnącej ilości odpadów, zaśmiecenie śro
dowiska i konieczność segregowania śmieci. Wszystkie prace
konkursowe zostały nagrodzone słodkim upominkiem. Dzię
kujemy za udział w naszym konkursie i zapraszamy do wzięcia
udziału w następnych ..
Z plastycznym pozdrowieniem - Anna Czapracka
waliśmy ciekawy konkurs

Barbara Bykowska - Szkoła Podstawowa w Wierzbnie, Ewelina Falkowska - Szkoła Podstawowa w Trzcielu, Beata Olejniczak - Szkoła Podstawowa w Brójcach występujący w l kat. wiekowej (uczniowie klas 1-111 szkól podstawowych) oraz Natalia Twardosz - SP w Bledzewie, Bartłom iej Domaszewicz z SP nr 2 w Międzyrzeczu
i Paulina Bartkowiak - SP w Przytocznej z 11 kat. wiekowej (uczniowie klas IV-VI
szkól podstawowych) otrzymali tytułlaureata etapu powiatowego LKR, który odbył się
w Międzyrzeczu 16 marca. Recytatorom Rada Artystyczna wręczyła nominacje
na etap wojewódzki w Suiechowie w dniu 13 maja. Dzień późn iej , 14 maja w Suiechowie wystąpią laureaci z kat. III wiekowej (uczniowie szkól gimnazjalnych). Powiat Między
rzecz będzie reprezentowała Dominka Nestorowska z Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu.
Rada Artystyczna przyznała wyróżnienia: l kat. wiekowa: Bartosz Judek - SP nr 3
w Międzyrzeczu, Weronika Woźniak - SP w Przytocznej, Kornelia Stankiewicz SP nr 2 w Międzyrzeczu , Karolina Tomczak - SP w Skwierzynie; 11 kat. wiekowa
- Marta Zaborska - SP w Przytocznej, Marcela Kopeć i Patrycja lachwieja - SP
w Pszczewie, Kamil Juszczyk - SP w Templewie, Wiolela Góra SP w Bukowcu;
kat. III - Natalia Szczerbakowicz i Paweł Juszczyk- Gimnazjum w Bledzewie.
W etapie powiatowym, we wszystkich kat. wiekowych, wystąpiło 47 recytatorów, którzy wczesnej zmierzyli się ,na słowa" na etapach gminnych i szkolnych.
Uczestnikom LKR i ich opiekunom artystycznym dziękujemy za udział.
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OzieCliCel l Młodzieżowej
Scena na hali widowiskowo -sportowej. Zespół ,Sam my swoi" w komplecie: Piotr Kcwalewski- perkusja, Arkadiusz Malinowski- gitara, Przemysław Podębski- gitara, Rafał
Gojdka -klawisze, Marcin Stachowiak- saksofon. Będzie towarzyszył młodym wokalistom na XI. Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej , zorganizowanym przez Mię
dzyrzecki Ośrodek Kultury. Uroczystego otwarcia dokonają burmistrz komisarz rządowy
Marian Sierpalowski i dyr. MOK Andrzej Sobczak. Jury przewodniczy Wiktor Sędziński.
Będzie oceniać dzieci i młodzież w czterech grupach wiekowych. Festiwal przyciągnął
liczną widownię. Wiele nazwisk występujących dzisiaj starszych i młodszych artystów jest
znanych z poprzednich imprez muzycznych. Jest też sporo grono osobistych fanów poszczególnych wykonawców. Młode talenty są nadzieją , gościnnie występujący w przerwach zawodowi artyści zawsze wyrażają swój podziw dla ich umiejętności wokalnych.
Najchętniej słuchane są dzieci z najmłodszej grupy wiekowej. Zaledwie kilkuletnie, potrafią doskonale zaistnieć na
scenie, zdawałoby się zupełnie bez tremy. Sympatyczny Dominik Rau, potem spontaniczni - Aleksandra Czop, Agatka
Kwaśny- to już doświadczona mała wykonawczyni, Ola Dajwarska- bardzo dorosłe wykonanie, Wojciech Matulewiczpokaz swobody na scenie. Najmłodsze talenty. Bartek Szarłan, Michał Telegra, Basia Terejko. Jola Jelonek wystąpiła w
mocnym hardrockowym utworze, ma bardzo dużo energii.
Starsi uczestnicy Festiwalu występowali z bardziej trudnymi piosenkami, z gatunku poezji śpiewanej - Karolina Pielesiak. Wswojej autorskiej oryginalnej interpretacji. Po raz kolejny mieliśmy okazję słuchać utalentowanej lgi Dajwarski ej,
śpiewającej bardzo różne utwory. ,Wszystko się może zdarzyć", znany przebój zaśpi ewała Natalia Fiłus. Suzana Furede to jedna z ciekawszych tego
dnia wokalistek. Niebanalny głos, będzie osobowość sceniczna w Międzyrzeczu . Nicol
Sajda - to nazwisko też jest znane międzyrzeczanom z miejskich imprez. Urszula Bachta
zaśpiewała piękną pieśń o drobnych i jednocześnie ważnych rzeczach w życiu człowieka,
to kolejna piosenka poetycka na tym Festiwalu. Z ostatniej grupy wiekowej usłyszeliśmy
jeszcze Artura Siwaka, Darię Czarnecką , z piosenką z repertuaru Grażyny Łobaszewskiej,
i Kalinę Maślak - przebój Edyty Gepert ,Jaka róża taki cierń". W duecie ze skrzypcami
- Kasia Kmieciak, wystąpiła Aleksandra Jelonek. Jako ostatni śpiewał Daniel Jaroszek.
W przerwie na obrady jury gościnnie dal mini koncert rockendrolowy, jak siebie określił, zespół ,Farba". Mocny, głośny, energetyczny, śpiewający przeważnie swoje utwory,
zagrał równ ież kilka wolniejszych kawałków, dla starszej części widowni.
Ostatecznie jury, po długich obradach, przyznało , w najmłodszej grupie wiekowej, wyróżnienia dla: Oli Czop i Basi Terejko. Nominację do Powiatowego Finału Festiwalu Piosenki Dziecięcej zdobyły : Ola Dajwarska i Agata Kwaśny. Z grupy starszej: Jola Jelonek i
Michał Telega. Laureatami Lubuskiego Młodzieżowego Festiwalu Piosenki zostali: Nicol
Sajda, Suzana Furede, lga Dajworska, Karolina Pielesiak, Artur Siwak, Aleksandra Jelonek, Kalina Maślak, Urszula Bach ta. Nominację dostali: Nico! Sajda, Suzana Fu red e, lga
Dajworska, Karolina Pielesiak, Kalina Maślak i Aleksandra Jelonek. Wszyscy wykonawcy otrzymali upominki i pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo.
,
Iwona Wroblak
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P~z~dłużająca się

zima uniemożliwiła rozpoczęcie rundy wiosennej w przewid ·

te~m1n1e. Wła~ze o~r~gu z_~us~~ne b_yły odwołać dwie pierwsze kolejki na później:

m_my. Zawodnicy m1eli mozliwosc dłuzszego przygotowywania się do sezonu rozg~
w1ele kontrolnyc~ spo~kań na bocznym boisku ze sztuczną nawierzchnią.
' .• ..,...
. Przepr?~adz1łem kilka rozmów z zawodnikami działaczam i i kibicami o grze wrundzie
WiosenneJ pierwszego zespołu MKS Orzeł Międzyrzecz.
Najbardziej bojo~e nast_roje są wśró? ~a~ych zawodników. Kibice podchodzą do lago
trochę asekuracyJme, a działacze uwaza]ą , ze na pewno będzie dobrze. Zawodni
chod_zący ~p?za. Mi~dz~rzecza utożsamiają się z naszym miastem i zarzucanie im?
.arr:n1ą zac1ęzną miJa s1ę z prawdą. Trzem piłkarzom zadałem po dwa pytania: dl~
graJą w Orle? Oto odpowiedzi: Jacek Gireń Kapitan drużyny - przyszedłem do ~
rze?z~ bo widziałem, że tu tworzy się zespól perspektywiczny. Bardzo mi się tutaj podo.
b~ 1o 1/e będę przydatny zespołowi to pozostanę w Orle. Uważam Orla za swój klub.flru.
g1m pytan~m ~ył czoł?WY za~odnik Damian Szałas. On też podkreśla wspaniałą atrnoe.
ferę w druzyn1e. TutaJ łatwo s1ę wypromować, ale to nie oznacza, że chcę odejść. Kokft
zawo_
dnik to An_drz~j C~arciarek, któ_ry nie słysząc od~owiedzi poprzedników mówił ,..
do~me. On czuJe s1~ m1ędzyr~ec~a~mem na_całe_go. Ci trze) ~awo_dn_icy na pytanie opo.
zyqę .o~ła P? _
sezonie odp_owJedzJ~Ii p~dobme. Pierwsze mieJsce 1n1c innego. Podob!a
o?nosnJe f!!leJsca w tabeli odpowiadali wszyscy pytani zawodnicy. Co ciekawe, mlodl
~lłkarze m1ęd~yrzeccy d~tychczas wchodzący na boisko w ostatnich minutach ~
ze atmosfera Jest wspama/a, ale .starzy wyjadacze• muszą się mieć na baczności po.
nieważ oni robią szybkie postępy w grze.
'
Za~ngażowany kibic Z: M. Twierd~i, że pierwsze miej~ce powinno być, ale nie b9dzil
to ta_
k_le pro~t~. Poszcz_egol~e. formaqe zes~o!u ~uszą w1el~ pracować dla zgrania sit.
kole11~ny k1b1c ~ . K. tw1er?z1: ze bezap~la?YJ~Ie p1~rwsze ~mejsce b~dzie, ale nie uda lit
wygrac wszystkich meczow Jak w rundzie JesienneJ. Z kolei A. W. Twierdzi, że awansować
to ~wa_nsujem , ale_ma wątpliwości czy z_pierwszego miejsca w tabeli, wszak awan&14t
dw1e p1erws~e ?ruzyny. Wp~d~~nym t~m~ wypowiadają się wszyscy pytani. Najlepszy~~
pre~entem , Ja~J mogą dostac k!b1?e na JUbileusz 65 - lecia klubu jest awans do 31igi cza.
~o zyczą sobie wszyscy. W m1es1ącu kwietniu chciałbym zaprosić kibiców na nasftpuJące mecze rozgrywane na boisku w Międzyrzeczu : dnia 10.04. godz. 16:00 Orzeł- LfTrans Bobrówko, dn. 24.04. godz. 16:00 Orzeł- Błękitni Dobiegniew, dn. 28.04. godz.18:00
Orzeł- Piast Karnin (mecz przełożony z 1 kolejki wiosennej).
Jan WiśnlewUI
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Kolejne sukcesy zawodników
SUMO z SP Kaława
Dnia 13.03.2010 r. w Krotaszynie odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzi.
ków i Młodziczek w SUMO strefy A , zorganizowane przez Ministerstwo Sportu i TliJ"
styki, Polski Związek Sumo i Towarzystwo Atletyczne Rozum Krotoszyn. W zawodacll
tych wzięli udział zawodnicy z czterech województw: pomorskiego, zachodniopomafskiego, lubuskiego i z wielkopolski. Nasll
województwo reprezentowali uczniowie •
Szkoły Podstawowej w Kaławle, któar

na co dzień trenują pod opieką Krzysztofa
Idzikawski ego. Wswoich kategoriach wagowych zajęli następujące miejsca:
l miejsce Michał Pasewicz wkat. 47 kg,
11 miejsce Piotr Wenerski w kat. 59 kg, III
miejsce Hubert Dobrowolski w kat. 85 kg.
Samorząd szkolny

f.udzk litaile piszą...

\!l!j!J Ha irl3] i11!a Prezesie siatkarzy "ORłA"
11

1

Udany występ w ćwierćfinalach Mistrzostw Polski Juniorów zanotowali siatkarze .Orla"
Międzyrzecz. Młodzi chłopcy, którzy w Międzyrzeczu uczyli się siatkówki i chodzą do szkól
w naszym mieście, awansowali do pólfinałów MPJ. Znaleźli się w gronie 16 najlepszych
zespołów klubowych w Polsce w tej kategorii wiekowej.
Nie dysponują zbyt dobrymi warunkami fizycznymi, ale za to nie można im odmówić
woli walki, sprytu i zaangażowania w grze. Dużo pod względem tych cech mogliby się
nauczyć zawodnicy z drużyny zespołu seniorów .Orła". Niektóre mecze w ich wykonaniu
wprawiają nas, kibiców, w rozpacz swoją niemocą boiskową . Juniorzy swoją grą zasłu
żyli na awans, mimo tego, że na placu gry przez trzy mecze tak naprawdę wystąpiło tylko
siedmiu zawodników. Pozostali rezerwowi grzali ławę. Nawet na rozgrzewce nie pokazali

nic, co by pozwalało snuć nadzieję , że kiedyś będą z nich dobrzy siatkarze.
W całym turnieju był tylko jeden mankament. Na wysokości zadania nie stanęły~
dze klubu i młodzież grała w turnieju w strojach - składakach . Kilku zawodników l11lł'
ło koszulki i spodenki z różnymi numerami. Czy potrzebna nam taka partyzantka?
świadczy to dobrze o działaczach. W innych zespołach nie mieli tych problemów. Moze
przed wyjazdem do Gdańska, jak mawiał Wałęsa, coś da się w tym temacie zrobić. Na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego też widać naszych juniorów w takich strojach Z
pomieszanymi numerami. WSTYD dla Międzyrzecza.
.
Dobre samopoczucie zawodnika też zależy od tego jak wygląda. Juniorzy zrobili sWOJł
-czas działać Prezesie Kaczmarek. Nie będzie ladnie wyglądać, gdy telewizja w GdańskU
puści mecz z takimi przebierańcami w Polskę. Życzę siatkarzom- juniorom sukcesu~
!owego w półfinałach, skutecznych zagrywek, dobrego odbioru piłek i wbijania .gwozdzi
w parkiet przeciwników. Wierzcie w swoje siły, zachowajcie spokój i jasny umysł wgrz~
(imię i nazwisko do wiadomości redak4
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DLA KOGO PLAY OFF · y ...?
Liga halowej piłki nożnej ...

MARATON

Kaławy...

Wielkie emocje tow~rzyszyły uczestnikom VII Turniej_u "5-tek ~iłkar~kich " im. Mi elawa Mi kuły, jaki 20 lutego rozegrany został w hali sportoweJ MOS1W- u.
czbo udziału wtegorocznej edycji zgłosiło się czternaście drużyn z Międzyrzecza, Kaławy,
K zycy Leśnej , Pszczewa, Przytocznej i Skwierzyny, które reprezentowała młodzież urodęsna wlatach 1996- 1999. Tradycyjnie zgłoszone zespoły podzielono- rozlosowano na
zo wktórych rozegrano w sumie 42 mecze eliminacyjne w systemie .każdy z każdym".
gry~~walizacja rundy zasadn!czej P?z.woliła wyłonić dwa n~jlepsze druż~ny z grup_.A i B",
które spotkały si ę w spotkamach połflnałowych. Przegrani z tych meczow zagrali w tzw.
malym finale", czyli o miejsca 3 - 4, a zwycięzcy walczyli o końcowy triumf w imprezie.
' Pojedynki finałowe przysporzyły licznej widowni sporo niespotykanych wrażeń i emocji,
albowiem do wyłonienia zwyci ęzców potrzebne były dogrywki i rzuty karne.
Klasyfikacja w grupach: Grupa "A": 1m. SP Kalawa- 1, 2m. Czerwone Diabły, 3m. Zjednoczeni, 4m. The
Reds, 5m. Kęszyca Leśna, 6m. UKS Trójka - 2, ?m. Blac Dragans
Grupa "B": 1m. UKS Pszczew, 2m. Nie Ma Bata, 3m. Młoda Galaxia,4m. UKS Trójka_ 1, 5m. Amatorzy, 6m. UKS Trójka - 3, ?m. SP Kaława - 2
Mecze półfinałowe: SP Kaława - 1 -Nie Ma Bata 2:0; bramki - Dawid _Kowalski i
Sebastian Rzepa. UKS Pszczew - Czerwone Diabły 0:4; bramki- Dawid Sliwiński 4.
Mecz o miejsca 3 - 4; Nie Ma Bata - UKS Pszczew 0:0; dogr.O:O; karne 2:1.
FINAŁ : SP Ka/awa - 1 -Czerwone Diabły 0:0 dog r. 1:0; bramka - Dawid Kowalski.
Zwycięzcy VII Turnieju im. M. Mi kuły wystąpili w składzie : - Jakub Błaszczak, Hubert
Dobrowolski, Jan Jedynak, Dawid Kowalski, Michał Pasewicz, Sebastian Rzepa,
Dawid Turecki, Piotr Wenerski- opiekun Krzysztof ldzikowski.
Po ponad dziewięciu godzinach zmagań młodych adeptów piłki nożnej najlepszym
zespołom oraz ich opiekunom - trenerom wręczono okolicznościowe puchary i medale
ufundowane przez Andrzeja Mikulę - syna patrona turnieju. Wszystkie drużyny otrzymały również pamiątkowe dyplomy uczestnictwa i wydawnictwo o 60 - letniej historii pilkarskiego klubu MKS .Orzeł" Międzyrzecz. Ponadto Tadeusz Fil us wielki fan sportu ufundował szaliki klubowe w barwach biało- niebieskich, a z rąk organizatorów turnieju indywidualne wyróżnienia otrzymali: Renata Gre la UKS .Trójka- 3", bramkarz: Dawid Januchowski UKS .Trójka- 1", zawodnik: Szymon Kamiński .Zjednoczeni", król strzelców:
Dawid Śliw iński .Czerwone Diabły". Puchar KP Połicji w Międzyrzeczu przypadł dla
UKS "Trójka - 3", drużynie złożonej z samych dziewcząt - opiekun Grzegorz Skrzek,
apiłka z autografami pilkarzy .Orla" wręczona została zespołowi Blac Dragons - opiekun Marek Waśkowski .

W hali MOSiW-u na os. Kasztelańskim powoli dob iegają końca rozgrywki popularnej
.halówki". Z grona 16 drużyn , które 25 październ i ka ubr. przystąpiły do rywalizacji o kolejny tytuł, sześć najlepszych po rundzie zasadniczej otrzyma szan sę walczyć wplay offach
o koronę mistrza sezonu 2009/2010. Największe szanse wystąpienia w rundzie fi nałowej
mają obrońcy tytułu zawodnicy Lex oraz drużyny Motel Jacek z Trzciela, Duet Rosomak
i Uniceft. A kto oprócz wymienionych zagra o tytuł przekonamy się po kolejnych meczach.
Zapraszając na mecze ligi halowej piłki nożnej prezentujemy wyniki ostatnich spotkań : > 21.02.2010
'SAMOCZYNNI- FCALENIENAJGORSI2:3 (1 :1); M. Barłóg , P. Ksiądz l T. Suchowski
2, P. Czuczko. ' UNICEFT- CARUSO 5:0 (3:0); D. Palubiak 3, W. Ku bal ski, W. Paździora .
' REAKTYWACJA- EKO MAX 3:3 (0:2); M. Jeger 2, K. Pomesny l M. Górgurewicz, M.
Kasica, D. Piglowski. Czerwona kartka:- Maciej Kasica (Eko Max) i Stanisław Szymań 
ski (Reaktywacja). ' VICTORIA- MOTEL JACEK 2:4 (1:2); M. Klewańczuk, A. Orlicki l
A. Nyga 2, K. Pawlik 2. ' STIHL BMMULTIMEDIA.PL- OFFSIDE 9:3 (2:0); S. Barłóg 4,
M. Krzysztof 2, J. Ekwiński, M. Humeniuk, T. Karbowiak /T. Brodzik 2, l. Koban. • VALENTIN- MAFIA 0:12 (0:4); R. Kusz 7, D. Kowalski 3, T. Dolowicz, A. Orłowski. ·LEX- GALAKTYCZNI12:2 (5:0}; D. Nowak 8, J. Figiel3, S. Walczak l D. Kandyda, K. Kozdrowski.
' DUET ROSOMAK- ZAŁOGA .G" 3:2 (0:1}; P. Paździerski 2, P. Koziej l K. Plotnicki 2.
> 28.02.2010
'VALENTIN- EKO MAX 1:8 (0:3); W. Dziobek l D. Piglowski 4, M. Gieszcz, M. Górgurewicz, P. Kwaśniewski , R. Szymkiewicz. ' FCALENIENAJGORSI- OFFSIDE 4:2 (2:1); T.
Suchowski 2, P. Czuczko, M. Mokrzycki l A. Woszczylo 2. ' UNICEFT-GALAKTYCZNI
6:1 (4:0); K. Habiera 2, D. Palubiak 2, T. Stachowiak 2/ A. Kozdrowski. • MAFIA- DUET
ROSOMAK 1:3 (0:1); R. Kusz l P. Koziej 2, P. Paździerski. 'LEX -SAMOCZYNNI 11 :1
(6:0); J. Figiel 5, E. Kuszczyk 3, Ł. Kwiatkowski 2, D. Nowak l A. Jackowski. • STIHL BM MULTIMEDIA.PL- VICTORIA 6:2 (2:1}. M. Krzysztof 3, R. Mazurkiewicz 2, T. Karbowiak,
l K. Maciejewski, M. Stawniak. Czerwona kartka: Łukasz Wanat (Victoria). • CARUSOMOTEL JACEK 2:4 (0:3); M. Szmit, K. Weryński /Z. Pawlik 3, A. Nyga. ' ZAŁOGA ,G" REAKTYWACJA 1:4 (1:2); Ł. Plotnicki /M. Klimaszewski 2, D. Kuna! 2.

Król strzelców- do oto3.201o, zdobyto w sumie: 676 bramek.
Jak do tej pory najlepszą skutecznością w jedenastu rozegranych rundach popisali się: 33 bramek - Damian NOWAK (Lex), 31 - Rafał KUSZ (Mafia), 20 -Jacek FIGIEL (lex),
17 - Dawid PAŁUBIAK (Uniceft), po16 - Marek JEGER (Reaktywacja), Krzysztof PAWLIK (Motel Jacek), po 15 - Daniel KUNAT (Reaktywacja), Krzysztof PŁOTNICKI (Zało
ga .G"), po 14 - Edwin KUSZCZYK (lex), Łukasz PŁOTNICKI (Załoga .G"), po 13 - Damian KOWALS~I (Mafia), Piotr ŚRON (Motel Jacek), po 12 - Zbigniew PAWLIK (Motel
Jacek), Piotr PAZDZIERSKI (Duet Rosomak), po 11 - Paweł BOGACZ (Załoga .G"), Maciej KRZYSZTOF (Stihl BMmultimedia.pl), Adrian NYGA (Motel Jacek), po 10 - Maciej
KASICA (Eko Max), Marcin PIGŁOWSKI (Eko Max).

SPORTOWA MAJÓWKA w PNIEWIE

Pod

MIĘDZYRZECKA LIGA HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
Tabela na: - 01.03.2010
1. LEX
2. MOTEL JACEK
3. UNICEFT
4. DUET ROSOMAK
5. REAKTYWACJA
6. MAFIA
?. STIHL BMMULTIMEDIA.PL
8. EKO MAX
9. ZAŁOGA .G"
10. VICTORIA
11. FCALENIENAJGORSI
12. OFFSIDE
13. CARUSO
14 · SAMOCZYNNI
15. VALENTIN
16· GALAKTYCZNI

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

33
30
28
27
25
21
18
17
16
11
10
6
6
4
4
3

90:17
59:31
45:20
49:19
56:27
66:35
46:42
45:33
49:29
23:48
26:53
35:70
21 :61
17:52
19:71
30:68

górkę

po

tytuły

i słońce ...

02 maja 2010 -niedziela na trasie PNIEWO- WYSOKA- KAŁAWA- PNIEWO, po
raz ósmy wystartuje
"Bieg po słońce" bę
dący zarazem IV Mistrzostwami Województwa Luboskiego w biegu ... górskim . Rywalizacja
biegaczy rozgrywana będzie tradycyjnie na tej samej trasie liczącej 9.700 metrów ze
startem i metą usytuowaną przed bramą wjazdową do biur MRU - MOSiW. Start dobiegu o podwójnej klasyfikacji zaplanowano na godz. 18.00.
Biuro zawodów czynne będzie od godz. 16.30. Szczegółowy regulamin biegu można
otrzymać w biurze MOSiWos. Kasztelań skie 8a oraz na stronie:- www.m iedzyrzecz.
nJ., -patrz Informacje z MOSiW i www.amator.fc.pl. Zapraszamy.

Rowerem po bunkrach ...
03 maja 2010- poniedziałek w Pniewie w trakcie .wielkiej majówki" po raz drugi odbę 
dzie się wyścig rowerowy MTB dla amatorów. Wzależności od wieku i kategorii uczestnicy rywalizacji sportowej będą mieli do pokonania trasę od 5 do 20 kilometrów, która została wytyczona pom iędzy wsiami Pniewo- Wysoka na terenach przyległych do MRU w
dużej części drogami polnymi. Start wspólny kolarzy do wyścigu zaplanowano na godz.
12.00. Biuro zawodów czynne będzie od godz. 9.30. Do ~działu w kolarskiej impreziezapraszamy wszystkich miłośników czynnego wypoczynku na rowerze, którzy spełnią
wymogi regulaminowe. Szczegółowy regulamin wyścigu można otrzymać w biurze MOSiW os. Kasztelańskie Sa oraz na stronie:- www.miedzyrzecz.pl, patrz Informacje
z MOSiW. Zapraszamy.
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku
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Litery z kratek ponumerowanych
kowo uszeregowane w kolejności od 1
23 utworzą rozwiązanie, które należy
deslać do REDAKCJI do dnia 19
nia 2010 r.

50

8

60

PIONOWO: 1) nagrań lub lei
2) simir, ssak z rodz. psów, 3) wcze
senna bylina, 4) duże ptaki nieloty, 5)
radziecki, przyjmowal kapitulację Ni
6) słynne klocki z Danii, 7) metal do l
nia, 9) Jeremy, aktor ang., 12) cham,
13) dawny llion, 16) gromada, zespół
17) wyspa Odyseusza, 20) wykładzina
stadionie, 21) słynna potrawa z ryżu, 22)
jemnice, sekrety, 25) jajko wielkanocne,
w krajobrazie Holandii, 28) metro wL
nie lub nurt artystyczny teatru, 30)
by żyjące w glebie, 33) naci ąganie ci •
łuku lub mięśni , 38) miasto we Włoszech,;
39) rodzaj łódki sportowej, 41) ciekły
składnik nafty, 44) treść rozmowy, 45)
ra w ziemi, 48) samosąd, 49) reguła,
da, 52) cukierek na patyku, 53) wastronomii kierunek, 54) małpia robota, wyciągl
nie pcheł, 57) rzeczy konkretne, 58)
nuta, aktorka polska, " Boża podsz.-.
60) pisarz brazylijski, 61) odgłos fallub w
uszach, 62) maszyna tartaczna.

57

58

STOPKA REDAKCYJNA:
7

GAZETA PRYWATNA

62
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16
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66

65

Rozwiązanie krzyżówki

z numeru 3/229/2010

Wkrzyżówce dla dorosłych hasło brzm iało : " Wiosenne słonko ". Nagrodę otrzym ują: Bogumiła Czepanis z M ię
dzyrzecza oraz Joanna Walasek ze Świebodzina.
Wkrzyżówce dla najmłodszych hasło brzmiało: "Wiosenne roztopy". Nagrodę otrzymują: Kinga Romanowska
ze Stołunia , Angelika Ropel z Międzyrzecza oraz Nikodem Wieczorek z M iędzyrzecza .
Nagrody książkowe do odebrania w redakcji. Gratulujemy!
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I( O D AK EXPRESS

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

teł.

Międzyrzecz, ul. Wesoła 7
Tel. 95 74124 00, marcolor@neostrada.pl

pilarki spalinowe, kosy z silnikami czterosuwowymi,
opryskiwacze plecakowe, myjki wysokociśnieniowe,
przecinarki do betonu, odkurzacze przemysowe

kosiarki spalinowe i elektryczne,
kosiarki samojezdne,
glebogryzarki, wertykulatory

STOLARSTWO
MEBLOWE
Międzyrzecz,

ul. Marcinkowskiego l
tellfax 95 741-23-60

OFERUJEMY

•

kompleksową
zabudowę wnętrz

+

kuchnie

+ biura

USŁUGI

TRANSPORTOWE, PRZEPROWADZKI

www.meblemielczarek.

l

CENTRUM
66-300

USŁUGOWE

Międzyrzecz,

Os. Centrum 15

(parking przy PKO)

kAMJENJAR

tel. 95 742 11 18

SKLEP PAPIERNICZY

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

NOWA KOLEKCJA
ART. SZKOLNYCH:
PLECAKI- PIÓRNIKI

-nagrobki
-grobowce rodzinne
- parapety, okładziny schocto'"*
-kominki
Do produkcji wykorzystujemy granity,
marmury krajowe i importowane
o szerokiej kolorystyce.
Solidność, terminowość,
niepowtarzalność

wzornictwa.
Udzielamy wieloletnich gwarancji.
Transport na terenie województwa bez1ptat111J.J

Zapraszamy

'W'PLAST
ADAMIAK

66-300

Międzyrzecz,

ul. Sportowa 18

te l. 95 742 00 65, dom. 95 742 13 83, kom. 607 094 542

OKNA BRAMY DRZWI

PRODUCENT

OKNA iD

z PCV i ALUMINIUM
ROLETY, PARAPETY

Zapraszamy do siedziby fi
Międzyrzecz,

• OKNA ~ 4&5x1435 w cenie • 499 zł ·_
• BRAMY GARAŻOWE. od 795 zł

ul. Poznańska 106
tel./fax 95 74216 42
te l. 95 742 16 43, 95 742 21 96
www.okplast.pl; e-mail: okplast@okoi21S1

