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N A:

Maja Aniela Kominkiewicz c. Daniela i Agnieszki
Lena Filipiak c. Juliusza i Anny
Martyna Pyrda c. Przemysława i Marty
Roksana Haluszczak c. Marcina i Kamili
Hanna Grabas c. Pawła i Aleksandry
Wiktoria Anna Gmiąt c. Tomasza i Katarzyny
Paulina Krystyna Konieczna c. Dariusza i Małgorzaty
Wiktor Edward lagoda s. Bartlomieja i Sylwii
Filip Jan Baran s. Piotra i Moniki
Adam Wojass . Łukasza i Aleksandry
Maja Huczko c. Piotra i Malwiny
Karolina Kosmala-Lisek c. Mariusza i Justyny
Michał Kanonik s. Marka i Anny
Jagoda Dopierała c. Tomasza i Katarzyny
Miłosz Kledziński s. Łukasza i Moniki
Małgorzata Baran c. Tomasza i Anny

Informujemy, źe biuro redakcji jest CZYNNE:

e od poniedziałku do środy w godzinach 10:00- 13:00
e w czwartki w godzinach 13:00 - 16:00
Można również kontaktować się z nami pod adresem:
kurier.miedzyrzecki@wp.pl lub telefonicznie: (095) 741 88 29.
*
Materiały do druku i ogłoszen ia prosimy dostarczać do 16 lipca.
Jeśli istnieją możliwości techniczne, prosimy na dyskietkach
lub płytach CD
(po wykorzystaniu zapewniamy zwrot!}

.

Ceny ogłoszeń/reklam :
czarno - białe 1,00 zł (brutto) za cm 2
kolorowe
1,50 zł (brutto) za cm2

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

ZGONJY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Antoni Świątkiewicz zam . M iędzyrzecz ur. 1947 r.
Franciszka Skorupska zam. Międzyrzecz ur. 1916 r.
Józef Potakiewicz zam . Międzyrzecz ur. 1946 r.
Jerzy Grzejszczak zam. Kalsko ur. 1944 r.
Tadeusz Wójtowicz zam. Międzyrzecz ur. 1943 r.
Zofia Bartków zam . Międzyrzecz ur. 1923 r.
Gertruda.Jakubek zam. Międzyrzecz ur. 1942 r.
Władysława Fedorowicz zam. Międzyrzecz ur. 1925 r.
Józef Jedynak zam. Nietoperek ur. 1973 r.
Jerzy Mikiel zam. Międzyrzecz ur. 1936 r.
Maria Blask zam. Międzyrzecz ur. 1937 r.
Maria Litwin zam. Wysoka ur. 1931 r.
Mariusz Kuźmicz zam. Żólwin ur. 1974 r.
Wiesław Cierzniecki zam. Pniewo ur. 1962 r.
Marianna Nowak zam. Międzyrzecz ur. 1927 r.
Marianna Szaj zam . Międzyrzecz ur. 1914 r.
Czesława Stasiak zam . Międzyrzecz ur. 1937 r.
Jerzy Kaleta zam. Międzyrzecz ur. 1953 r.
Marian Armanowski zam. Międzyrzecz ur. 1941 r.

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

25.06 - 01 .07 Apteka .Salus" ul. Chopina •

(95) 741-10-79

02.07- 08.07 Apteka .Arnika 2" os. Kasztelańskie 18

(95) 741-10-98

09.07- 15.07 Apteka .Ratuszowa" Rynek 1

{95) 741-29-77

16.07-22.07 Apteka .Dbam O Zdrowie" ul. Konstytucji 3 Maja 7 (95) 742-10-39
23.07- 29.07 Apteka mgr Urszula Szczerba ul. 30 Stycznia 51 {95) 742-25-40
30.07- 05.08 Apteka .Aspirynka" os. Centrum3

(95) 741·25-38

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela
wtorki, środy, piątki w godz.: 10:00-12:00, 17:00 -18:00
www.janmcz.zgora-gorzow.opoka.org.pl
tel. (95) 741 25 40
Parafia pw. Pierwszych Męczenników Polski
wtorki, czwartki w godz. 16:00- 17:00
www.sanktuarium.miedzyrzecz.pl
tel. (95) 742 13 60
Parafia pw. św. Wojciecha
czwartki w godz. 16:00 -17:00
www.swietywojciech .republika.pl
tel. (95) 741 25 90
poniedziałki , środy,

WMHĘDZfRZ~CZlJ zaprasza

~Q:'iedzani~ stalej ekspozycji muzealnej:

• z.iał Sztuki: Portret trumienny
. ~~~~y: Tysiąc lat Międzyrzecza (za knięt do odwołania)
~ W~zEtno
. raficzn : Kultura ludowa polskiej ludności' ~zi j z Dąbrówp. XIX l XX wieku

~uzeum czynne:

w ~tor~u do sobot~ godz. 9:00. 16:00 ·
"nl~d~iele .od :OÓ do 16:00
~ledz1~łkl • amknięte
IX>ł godziny przed zamknięciem muzeum kasa nie sprzedaje biletów.

N:

Parafia pw. Ducha św.
wtorek - piątek, po mszy św. od 18:30 - 19:1 5
tel. (95) 741 47 47

SPZOZ w Międzyrzeczu informuje, że z dniem 1 czerwca ulega
zmianie czas pracy Biura RUM (drukowanie książeczek RUM i rejestracja wniosków na zaopatrzenie ortopedyczne).
Aktualny czas pracy Biura RUM :
Poniedziałek 8.00 - 1.,4.00
Wtorek 8.00- 18.00
Środa 8.00 - 14.00
Czwartek 8.00- 14.00
Piątek 8.00 - 14.00
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LubusRie
Warte zachodu

Każdy,

kto przeczyta Diagnozę Społeczną dla
Lubuskiego, opracowaną przez zespól ekspertów
Profesora Janusza Czapińskiego , nie może uciec
od refleksji, że z województwem dzieje się coś złe
go, a zwłaszcza wyjątkowo niedobrego w sferze
społecznej .

Przytloczeni rzeczywistością, z którą kiepsko sobie radzimy, zdołowani codziennymi problemami balansujemy na granicy depresji. Nieufni wobec otaczającego świata, zawistni wobec tych, którym się powiodło. Jedni - pozamykani jak w klatkach w swoich
mieszkaniach czują się obco w bezdusznych blokowiskach lubuskich stolic, drudzy pozbawieni intymności żyją .pod lupą" wścibskich spojrzeń rozplotkowanych sąsiadów z miasteczek i wsi.
Nieustanne zagrożenie utratą pracy, niepewność
losu firm dających utrzymanie rodzinom ich właści
cieli są źródłem stresu zniechęcającego do społecz
nej aktywności. To osłabia nie tylko tkankę społecz
ną, stanowiąc o slabości społeczeństwa obywatelskiego, ale i jej podstawowe ogniwo - rodzinę zagrożoną bliższą i dalszą emigracją za chlebem oraz
coraz liczniejszymi rozwodami, samotnością dzieci.
Niski relatywnie poziom plac oraz slabość szkolnictwa, to istotna przyczyna wyjazdów młodych ambitnych Lubuszan w poszukiwaniu szansy lepszego
wykształcenia, lepszego życia , życia na miarę rozbudzonych aspiracji, których na miejscu nie będą w
stanie realizować.
A przecież wskaźniki ekonomiczne w ostatnich latach drgnęły wgórę, do tego wziąwszy jeszcze lepsze
historycznie wyposażenie w infrastrukturę techniczną
(wodociągi , kanalizacje, gazociągi, drogi, jakość śro
dowiska naturalnego itp.) można powiedzieć, że pod
względem technicznym, ekonomicznym nie jesteśmy
na końcu stawki województw. Mimo to Lubuszanie
najgorzej ocenili jakość swojego życia!
To pokazuje, jak bardzo ważny jest klimat społecz
ny. To "coś", co trudno odnaleźć w tabelach i słup
kach rysowanych przez statystyków, technokratów,
to .coś" co dość łatwo odnajdują socjologowie badając zachowania ludzi, oceniając społeczne interakcje.
Wielkim problemem jest niska jakość życia publicznego - poziom etyczny sprawujących władzę

jest dramatycznie niski. Społeczny ostracyzm i polityczna banicja aresztantów na eksponowanych stanowiskach, będące normą w krajach o ugruntowanej demokracji u nas jakże często zastępuje współ
czucie, że delikwent dal si ę złapać. Negowanie powszechnie uznawanej w praworządnych społeczeń 
stwach zasady zaostrzonych kryteriów etycznych dla
ludzi władzy rujnuje stosunki społeczne.
A przecież zasada domniemania niewinności święta dla wymiaru sprawiedliwości nie może w demokratycznym społeczeństwie być parawanem dla
złodziei , oszustów i pijaków żerujących na mieniu
publicznym i społecznej tkance, nawet a zwłaszcza,
jeśli są prominentnymi przedstawicielami władzy.
To pokazuje też slabość Kościola i brak głębszego
zakorzenienia norm etycznych w społeczeństwie.
Epitety, wulgaryzmy i wszelki słowny prymitywizm
politycznych, samorządowych i sportowych liderów
ma szalenie niszczący wpływ na poziom stosunków
społecznych. Nic przecież bardziej nie demoralizuje
jak zły przykład - "jeśli wolno prezydentowi, burmistrzowi to i mnie wolno!". Sportowa rywalizacja, która jest źródłem zdrowej energii społecznej wskutek
skażenia chorobliwą ambicją wygenerowała nowy
fetysz. Żużel stal się swoistą lubuską religią, w której nie brakuje wyniosłego paternalizmu, wrogości,
zawiści a nawet pogardy dla rywala.
Co sprawia, że w oczach nas samych dobrostan
życia Lubuszan jest najgorszy w Polsce? -to pytanie, które winno spędzać sen z powiek decydentów.
Bo przecież ta diagnoza dla naszej lubuskiej przyszłości jest szalenie niebezpieczna, jest też swoistym
policzkiem dla tych wszystkich osób, które ponoszą
choćby cząstkę osobistej odpowiedzialności za ten
smutny stan rzeczy. Poczucie odpowiedzialności
winno podpowiadać - musicie to zmienić, bo to problem na miarę przyszłości waszych dzieci, bo to też
w końcu sprawa waszego honoru.
Problem jest wielki, nie wystarczy więc refleksja
polityka, potrzebna jest dogłębna diagnoza socjologiczna, choć gołym okiem widać, że oddziaływanie
wielu negatywnych czynników społecznych i ekonomicznych (niższy poziom wykształcenia, przeciętnej
płacy, religijności itd.) poprzez ich synergię da lo wła
śnie ten niechlubny wynik.

Można, bez obawy popełnienia wię kszego bięd

powied_zie~, ~e ab~ zmi~nić ten stan rzeczy potrz~
1) Wielkiej publicznej debaty - swoistej egzege.
zy lubuskiej duszy,
2) koalicji wszystkich sil (władzy, kościoła, mediów
i ~G Os) zdolnych wywołania metamorfozy prze.
ciętnego lubuszanma,
3) spektakularnej zmiany - nowych twarzy nowych idei otwierających nowe nadzieje i nowe' per.
spektywy,
4) przyspieszenia wzrostu gospodarczego, który
zwiększy bezpieczeństwo ekonomiczne i socjalne
5) wykreowania marki województwa i jego sym~
liki zwiększającej poczucie regionalnej tożsamości
6) wzmocnienia rangi Sejmiku, który jako najwyż:
sza władza regionu winien godzić róż ne racje wtrosce o zrównoważony rozwój calości przeciwdziała
jąc wykluczeniu części.
Tylko w ten sposób możemy wyrwać się ze spo.
łecznego marazmu. Trzeba dać ludziom wiarę, że
sprawujący władzę są .na urzędach", bo są tego
godni, a nie dlatego, że jeszcze nie dali się złapać na
gorącym uczynku, że urzędnicy pracują w urzędach,
bo są kompetentni, a nie dlatego, że są wiernymi słu
gami swoich politycznych panów, czy też pochodzą
z układu towarzysko - rodzinnego.
Teza o lubuskiej jedności jest daleka od rzeczywi·
stości, ten fetysz trzeba zastąpić paradygmatem łu
buskiego konsensusu zbudowanego na zrozumieniu
konieczności koegzystencji subregionów, elemen·
tarnej wzajemnej uczciwości i woli współdziałania
dla dobra wspólnego. Bez tego nie ma co marzyć,
że za 4 lata w kolejnej diagnozie prof. Czapińskiego
odnajdziemy lubuskie na innym niż 16 miejsce. Je·
śli tego wysiłku nie podejmiemy, jeśli to się nie uda,
nie dość, że nie będzie żyło się lepiej wszystkim, to
wstyd będzie mieszkać w Lubuskiem.
Ktoś powie, że to gorzkie słowa, że zbyt gorzkie,
z pełną świadomością odpowiem wówczas, że są
to słowa tylko potwierdzające naszą samoocenę,
adekwatne do naszej pozycji, ostatniej pośród pol·
ski ch województw. A może wręcz zbyt łagodne aże
by nami wstrząsnąć, bo przecież nam jest potrzebny społeczny wstrząs!
Henryk Maciej Woźniak Senator RP

?o

Gl •{!)skarbem UIESCO

Po konferencji ws. Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego Senator Henryk M.
Woźniak podjął następujące kroki w celu promocji tego unikatowego na skalę europejską systemu fortyfikacji.
Senator zwrócił się do Wojewody Lubuskiego ws. oznakowania drogi szybkiego
ruchu S-3 oraz autostrady A-2, tak aby wykorzystać w/w sytuację do rozreklamowania walorów turystycznych naszego Województwa jak właśnie MRU. Tym samym zaproponował, aby uwzględnić przy nowobudowanych Miejscach Obsługi Pasażerów
na A-2 i S-3 , w szczególności na skrzyżowaniu tych dróg, miejsc na niestandardowe oznakowanie walorów MRU, np. w postaci czołgu lub rakiety- pochodzących ze
złomowanych zapasów WP, ta oryginalna inicjatywa pozwoli w ciekawy sposób zaprezentować MRU dla osób przejeżdżających przez nasze województwo i sprawi, ze
choć część z nich odwiedzi to piękne miejsce.
Do Marszalka Województwa Lubuskiego zwrócił się z prośbą o założenie portalu
promującego walory turystyczne i historyczne MRU. W trakcie konferencji Senator
Henryk Maciej Woźniak zaproponował, aby Międzyrzecki Rejon Umocniony, wpisać
na światową listę dziedzictwa kulturowego UNESCO, w/w propozycja spotkała się z
pozytywnym odzewem wśród uczestników konferencji.
W związku z powyższym zwrócił się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
z prośbą, aby wzorem innych województw stworzyć zespól złożony m.in. z historyków, samorządowców, który przygotowałby oficjalne wystąpienie o wpisanie MRU

na światową listę dziedzictwa UNESCO. Powyższa inicjatywa w og~Of!'"
nym stopniu pozwoli na rozwój turystyczny w naszym regionie, spraWI, ze
MRU w niedalekiej przyszłości stanie się perlą turystyczną i wizytówką Województwa Lubuskiego.
Obecnie również trwają przygotowania do stworzenia podmiotu, którY
będzie koordynował pracę założonego Klastra Międzyrzecki ego. .
kł
Michał Was1łeWS

Dyrektor Biura Senatorskiego Henryka M. Woźnlakl

p
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Rok akademicki zakończony
Na koniec roku akademickiego odbyły się ostatnie zajęcia sekcji literackiej. Temat "Kobieta, jej życie, problemy i pragnienia w literaturze wybranych
ok" wzbudzi ł ogromne zainteresowanie zarówno pań jak i panów. Ciekawy
eP
i obszerny wyklad na temat udziału kobiet w literaturze
wyglosi/a opiekunka sekcji p. Lidia Nowaczyńska . Dokonała " przeglądu " postaci kobiecych w literaturze polskiej i powszechnej, które w różny sposób w zależności
od czasów, w jakich przyszlo im żyć , a także od możli
wości , starały się realizować swoje pragnienia, marzenia i potrzeby.
Zawsze z wielkim skupieniem i uwagą słucham wykładów p. Lidii Nowaczyńskiej, podziwiam jej świetną pamięć i znakomity dar przekazywania. Tradycyjnie zajęcia
uświetniły występy wokalne i recytatorskie: D. Kosadko,
K. Całus , A. Popieli, S. Furede, i Artura Siwaka. Oprawę
artystyczną sali wykladowej stanowiły śli czne fotografie
L ! . - -- - - ' kobiet wykonane przez Mateusza Karatysza.
Irena Mastalerz

Niezwykłe zajęcia

sekcji historycznej

Sekcja naukowo - historyczna zorgan izowała 6 maja wyjazd poznawczy do
Kórnika, Rogalina i Gniezna. W Kórniku zwiedziliśmy przyzamkowe Arboretum,
najstarsze w Polsce i najbogatsze pod wz9lędem liczby gatunków i odmian wśród parków dendrologicznych w Europie Srodkowej. Zwiedziliśmy także pi ęk
ny Palac Dzialyń skich.
WRogalinie pod ziwia liśmy barokowo- klasycystyczny pałac z XVIII w. wybudowany przez Raczyńs kich , powozow nię i gal erię malarstwa, a także słyn
ne dęby rogaliński e .
Następn ie udaliś my się do Gniezna - pierwszej stolicy Polski, gdzie na Wzgórzu Lecha zwiedziliśmy Katedrę Gnieźnieńską z Grobem św. Wojciecha oraz
Drzwi G n i eźnieński e . Bardzo interesujące i niezwykle ciekawe zajęcia.
Wacława Kuczyńska

Do zobaczenia po wakacjach
8 czerwca uniwersytet zakończy/4 rok działalności- jak ten czas szybko leci!!!
Z grupy 184 słuchaczy, którzy złożyli deklarację członkowską- 128 otrzymało
"honorowy dyplom abiturienta". Przypomnijmy, że w tym roku: zorganizowaliśmy
wspaniały wyjazd do Rzymu
- Monte Cassino - Wenecji
- Salzburga, potem poznaliśmy dzieje i uroki Często
chowy - Krakowa - Wieliczki - Wadowic - Oświęcim ia,
uczestniczyliśmy w 1O koncertach Filharmonii Pozna ń
skiej, wysłuchaliśmy 4 wykła
dy profesorów Uniwersytetu
w Szczecinie i Zielonej Górze.
Niezwykle ważne- 73 słucha
czy doskonaliło konwersację
na lektoratach j. angielskiego, niemieckiego i francuskiego. 4 razy na sekcji literackiej
omawiano niezwykle ciekawą tematykę. Słuchacze aktywnie uczestniczyli w zaję 
ciach komputerowych, ręko
dzieła i haftu, a także zespołu śpiewaczego. Mile wspominamy jesienny piknik w Głębo
kiem i studencki, sympatycz-

ny wspólny opłatek w Piastowskiej. Wyjątkowo cfepło i radośnie wspominamy
naszą wizytę w przepięknym Nowym Tomyślu i niezwykle serdeczne przyjęcie
nas przez Burmistrza tego miasta - Henryka Helwinga - znakomitego organizatora i gospodarza Nowego Tomyśla .
~
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Wtrakcie uroczystości zakończenia roku sluchacze wręczyli dyplom honorowy
Firmie PHU PAJ Sobolewscy za zabezpieczenie na nasze krajowe i zagraniczne
wyjazdy najwyższej klasy transportu i obslugi. Wielkie brawo!!!
Pan Sobolewski - za znakomitą wspólpracę z Firmą PAJ - zafundowal sluchaczom MUTW wyjazd autokarem do Międzyzdrojów za symboliczne 10 zl ...
Już w środę, 7 lipca, o godz. 6:00 rano, 70 siuchaczy wyjeżdża na tę wycieczkę. Nasze studenckie D Z lĘK UJ E M Y !!!

W dniu zakończenia roku akademickiego przesylamy nasze studenckie serdeczne podziękowania :
• Burmistrzowi - Komisarzowi Rządowemu - M. Sierpalowskiemu
• Dyrektorowi MOK - A. Sobczakowi
• Dyrektorom Muzeum - J. Patorskiej i A. Kirmielowi
• Dyrektorowi Szkoły Muzycznej - M. Teledze
• Dyrektorowi Biblioteki Publicznej - K. Pawłowskiej
• Redaktor Naczelnej Kuriera Międzyrzeckiego- A. Kuźmińskiej-śwlder
• Wszystkim entuzjastom i orędownikom naszego uniwersytetu
Antoni Tkocz
Komunikat: wplat na wycieczkę do Warszawy dokonamy w 1 i 2 poniedziałek
lipca i sierpnia w godz. 11 - 13.

LAURKA DLA PANI HALINKI
Oto laurka dla Pani Halinki
od dzieci z grupp piątej "Spod Jarzębinki".
Pełna wrażeń i marzeń,
ciepłem serc naszpch ogrzana,
pełna miłości, radości,

uśmiechem

szczerpm malowana ...
wszpstkiego, co najlepsze,
wspomnień naszego przedszkola
i marzeń o tpm, czego nie bpło jeszcze ....
I podziękowań pełna
za trud i wspólną pracę,
za każdp moment spędzonp wspólnie,
za śniadanko w przedszkolu naszpm zjedzone,
podwieczorek i obiadek;
za każdą małą łezkę,
chrppkę i grppkę,
za sukces, niepowodzenie,
za każde małe dziecięce pragnienie ...
Życzenia dziś w tej laurce Pani Halince naszej
Laurka

pełna żpczeń

pozostawiamy,
by najpiękniejsze dni dla Niej
kwieciem bujnym bez końca rozkwitały!
By słoneczko cieplutkie bez końca ślicznie
na niebie świeciło
i by mnóstwo dobrych momentów
w Jej życiu gościło!
I na koniec cóż Pani życzyć jeszcze?
- Wszystkiego, co najlepsze!
samych tak świetnych dzieciaków jak my,
co serduszka mają gorące,
uśmiechy, buziaków ślą Pani tysiące!
Które lada moment wyruszą w daleki świat,
lecz w sercu Pani chcą zostać na wiele, wiele lat...!
OGROMNIE DZIĘKUJEMY!!!
W imieniu Absolwentów Grupy V Przedszkola
"Pod Jarzębinką"- najsłodszych DzieciaczkóW
na świecie i ich RodzicóW
- Wychowawczyni - Pani Halince Kołodziejczyk -

Marzena Wieczorek
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Dzień Dziecka odbył się w bajkowej krainie baniek mydlanych, mimów-gigantów
.klaunów na szczudłach . Tęcza kolorów, szalone skrzaty, zabawa chustą , konkur-

1Ytańca - to tylko niektóre z atrakcji, których dostarczył naszym pociechom Teatr
~antom imy Kubika. Fa~t~zyj~a aranża~ja .spotkani~ z Kla~n~m-mim.em .z. pe~no:
śeią pobudziła wyobramę n1e tylko dz1ec1, ale takze rodz1cow. lluzyjnosc dz1alan
artystów sprawiła , że na wszystkich twarzach gościł szeroki uśmiech . Ponad dwumetrowi szczudlarze zadziwiali swobodą ruchów, niesamowitą zwinnością oraz ryzykownymi popisami na wysokościach. Dzieci z zaangażowaniem brały udział w
konkursach, w których mogły wykazać się swoją wiedzą na temat baśni i bajek,
umiejętnością kręcenia hula-hop, a także znajomością różnych technik tańca . Mali
milośnicy ozdób chętnie stawali w kolejce do Skrzata-Artysty, który przemieniał ich
twarze wmotyle, kwiaty, a co odważniejszych w piratów, a nawet tygrysy. Spragnieni wrażeń oddawali się szybkim zjazdom na dmuchanych zjeżdżalniach , kąpielom
wbasenie z kulkami i wysokim skokom na trampolinie. Oczywiście nie zabrakło
także waty cukrowej ...

KLINIKA LALEK - 04.06
Smok! Ogromne lale, jeżdżące machiny, żywioły i ciała niebieskie. Oto czym
zaskoczył i jednocześnie zachwycił zebranych licznie mieszkańców Międzyrze
cza Teatr KLINIKA LALEK. Przestrzenny kolaż figur, form, barw i ognia, wspaniali artyści zabrali nas do baśniowego świata Poematu o Słońcu i Księżycu.
Oczarowana publiczność uniosła się wraz z artystami wysoko w górę, przyglą
dając się opowieści o układzie sil w kosmosie, równowadze, początku i końcu.
DNI MIEiDZYRZECZA - 05.06
Sobotnie obchody Dni Międzyrzecza zaczęliśmy od koncertów zespołów
MOK. Na scenie zaprezentowały się sekcje Transu, tancerze Fan Dance, oraz
artyści śpiewający Studia Piosenki Rafala Gajdki. Być może szokiem dla niektórych, okazał się występ Beatlesów - można było pomyśleć , że tych prawdziwych, prosto z Liverpoolu. Nas jednak odwiedzili niesamowicie utalentowani Czesi -zespól The Beatles Revival. Wśród tłumu można było natknąć się na muzyków grupy Samba!, którzy rozgrzewali do czerwoności swą energetyzującą grą
na bębnach. Kolejną atrakcją był występ Krzysztofa Kasowskiego K.A.S.A, który poderwał Ilum utworem "Co podnieca mieszkańców Międzyrzecza? " - oczywiście K.A.S.A. ! Po godzinie 23.00 na scenie pojwiała się prawdziwa bombaDJ Romek Awiński ze swoimi wspaniałymi tancerkami. Obok Madonny na scenie znalazła się Doda i Lady Gaga. Wytrwałych czekał powrót króla - na oczach
widzów OJ Awiński przemienił się w Michaela Jacksona!
DNI MIEiDZYRZECZA - 06.06
Wczesne niedzielne popoludnie upłynęło w pocie czoła- siłacze z calego kraju
walczyli o Puchar Polski Par Strong Man 2010. Z upływem czasu, pod sceną gromadziła się publiczność oddana Pani lzabelli Skrybant-Dziewiątkowskiej . Tercet
Egzotyczny obdarował swoich fanów najpopularniejszymi utworami. Mieszkań
c~ Międzyrzecza wyprosili aż pięć bisów! Wielbiciele muzyki elektronicznej mogh usłyszeć zapowiedź koncertu "Magie lsland" w wykonaniu Sentive. Gwiazdą
Wieczoru był Robert Gawliński z zespołem . Wielbiciele, z widoczną na twarzach
pasją, wsłuchiwali się w słowa utworów artysty.

1. Kamila Aniol-Szymańska
2. Barbara Bak
3. Hanna Barczewska
4. Ewa Batura
5. Zofia Bąbelek
6. Jacek Belz
7· Alicja Blochowicz
8. Agnieszka Boguta
9· Dariusz Brożek
10. Anna Bubnowska
11. Janina Bugaj na
12· Gabriela Bujanawska
13 · Małgorzata Bukowska
14 · Katarzyna Burczak
15· Teresa Chamienia

16. Katarzyna Chmielewska
17. Anna Chudzińska
18. Grzegorz Depta
19. Czesław Dornalewski
20. Iwona Duda
21 . Maria Dulemba
22. Renata Dyla
23. Krystyna Frankiewicz
24. Grzegorz Gabryelski
25. Julia Górna
26. Anna Górzna
27. Ewa Górzna
28. Dorota Guzenda-Milata
29. Jadwiga Holubowicz
30. Tadeusz Jankowski
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PLENER MALARSKI - 07.06
"Nawet w niebie nie jest tak kolorowo" - tymi slowami op i sał plener malarski
jeden z przechodniów. Architektura i zwierzęta naszego pi ęknego miasta- były
tematem spotkania najmłodszych międzyrzeczan . Dzieci wykazały si ę prawdziwym kunsztem w przelewaniu obrazów wyobraź ni na płótno .
TURNIEJ! PRZEDSZKOLI - 08.06
Międzyrzecki Ośrodek Kultury we współpracy z Gminnym Zespołem Oświaty
w Międzyrzeczu zorganizowały Turniej Przedszkoli z gminy M iędzyrzecz. Na spotkanie licznie stawiły się : Przedszkole nr 1 w Międzyrzeczu , Zespól Edukacyjny
Przedszkole nr 3 w Międzyrzeczu , Przedszkole nr 4 i Przedszkole nr 6 również
w Międzyrzeczu . Mali reprezentanci brali udział w konkursach, quizach i zabawach, wktórych mogli wykazać się swoimi wyjątkowymi umiejętnościami. Konkurencje objęły: prezentacje przedszkola- dzieci eksponowały swoje barwne stroje oraz pracowicie wykonane rekwizyty; śpiew dla solistów- każde z przedszkoli
typowało jednego przedstawiciela, który wykonywał utwór z repertuaru dziecię
cego; taniec - przedszkolaki wyrażały się poprzez taniec; słowo - interpretacja
wiersza z literatury dziecięcej; śpiew zespołów; i ty możesz zostać Indianinem
-w rywalizacji wraz z dziećmi brali udział opiekunowie. Walka była bardzo wyrównana, ostatecznie na podium znalazło się Przedszkole nr 1, równorzędnie
na drugim miejscu stanęły Przedszkole nr 3 i Przedszkole nr 4, trzecie miejsce
wywalczyło Przedszkole nr 6. Wszystkim uczestnikom oraz opiekunom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów Przewodniczącą jury była Pani Ewa Batura
-Urząd Miejski zastępca Burmistrza M i ędzyrzecza , członkinie : Pani Anna Chudzińska - Urząd Miejski kierownik Wydział u Promocji, Pani Izabela Korejwo Gminny Zespół Oświaty Dyrektor, Pani Alicja Jankowska - Międzyrzecki Ośro
dek Kultury. Nagrody ufundowali: Pan Marian Sierpalowski Burmistrz Komisarz
Rządowy Międzyrzecza - l nagroda, Międzyrzecki Ośrodek Kultury w Między
rzeczu, EWE energia Sp. z o.o. w Międzyrzeczu .
GROTEKA - 8.06
Fani gier RPG mogli spróbować swoich sił w walce z przeciwnikami na wczorajszej Grotece. Odbył się konkurs wiedzy o Grach Planszowych gdzie zwycięz
cą okazał się Mateusz Pęczkowski. Diana Czepirska pokonała rywala w szalonej grze towarzyskiej Jungle Speed. Natomiast mistrzem jednej z najpopularniejszych gier fantazy Magie the Gathering został Jakub Ratajczak. Uczestnicy
Groteki z pasją opowiadali o swoim niecodziennym i jeszcze tak mało popularnym zainteresowaniu. Organizatorami byli: Mariusz Maik, Patryk Maik, Bartek
Kowalczyk, Adam Szarata, Paweł Sad/owski, Kuba Ratajczak, Grzegorz Jaruta, Mateusz Górski.
PIKNIK MUZYCZNY - 08.06
Międzyrzecka Orkiestra Dęta, Świebodzińska Orkiestra Dęta, Big Band ze
Strzelec Krajeńskich oraz Big Band z Dębna - pojawiły się na deskach między
rzeckiej sceny, aby wzbogacić gamą wspaniałych dźwięków obchody Dni Mię
dzyrzecza. Oprócz standardów mogliśmy usłyszeć aranżacje utworów Stevie
Wondera a nawet Michaela Jacksona. Istna uczta melomanów.

31. Mirosław Janz
32. Teresa Kaminiarczyk
33. Zofia Kasprowicz
34. Hanna Kołysko
35. lzabella Korejwo
36. Kazimierz Krupnicki
37. Janina Kubiak
38. Anna Kuźmińska-Świder
39. Krzysztof Marzec
40. Jan Melonek
41. Wanda Możdżeń
42. Wiesława Murawska
43. Małgorzata Niedzielin
44. Stanisław Nikelin
45. Lidia Nowaczyńska

46. Roman Nowak
61. Piotr Soja
47. Jolanta Pacholak-Stryczek 62. Arletta Stachecka
48. Joanna Patorska
63. Iwona Stańska
49. Aleksandra Pempera
64. Czesław Staszyński
50. Katarzyna Piechowiak
65. Waldemar Stupiński
51. Krystyna Piszczygłowa
66. Izabela Stopyra
52. Zofia Plewa
67. Małgorzata Telega
53. Beata Podębska
68. AntoniTkocz
54. Zofia Ptaszkiewicz
69. Marek Walczak
55. Halina Raczycka
70. Magdalena Wesołowska
56. Maciej Rębacz
71. Alicja Witter
57. Hanna Sikorska
" 72. Iwona Wróblak
73. Janina Wydrych
58. Halina Siwczak
59. Maria Slomińska
74. Krystyna Zaleska
60. Maria Sobczak-Siuta
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Najnowsze sukcesy zespołu TRANS
ZŁOTY APLAUZ Festiwalu w Koninie
Wdniach 8-13 czerwca Zespół Taneczny TRANS brał udział w 31 . MIĘDZYNARODOWYM
DZIECIĘCYM FESTIWALU PIOSENKII TAŃCA w Koninie. Zakwalifikowanie do konińskiego Festiwalu stanowi już sukces, bowiem odbywa się w m-cu kwietniu na podstawie nagrań, dosłanych przez ponad 200 zespołów z Polski i zza granicy.
Komisja artystyczna, oceniająca zespoły taneczne pracowała w składzie:
1. Bogusława Szczepanik-Zasada- Wrocław (Polska),
2. Andriej Kokoulin-Moskwa (Rosja)
3. Krystyna Stańczak-Pałyga- Warszawa (Polska)
4. Filip Czeszyk- Zielona Góra (Polska)
S. Anna Głogowska- Warszawa (Polska)
6. Iwona Orzeławska - Siedlce (Polska)- przewodnicząca jury
7. Dariusz lntrys - Konin (Polska) - sekretarz r--.....,...""1'!"-..,...."...""""'~
jury i po obejrzeniu wszystkich prezentacji przyznała aplauzy w różnych kategoriach tanecznych,
w tym w kategorii ETIUDA TANECZNA:
- WYRÓŻNIENIE otrzymuje zespółLUZ - SIEDLCE
grupa 11 zMiejskiego Ośrodka Kultury wSiedlcach
w choreografii pt. "SWEET DREAMS"
- WYRÓŻNIENIE otrzymuje zespół AflflErPO
z Centralnego Pałac Kultury w Czerniowcach
w choreografii pt. "6b1Tb CB060,QHbiM"
- BRĄZOWY APLAUZ dla zespołu ALACARTE z
MiejskiegoOśrodka Kultury i Sportu wPyskowicach
w choreografii pt. "PŁATKI NA WIETRZE", który
otrzymuje nagrodę w wysokości 800zł od INEA,
dostawcy Telewizji Cyfrowej, Internetu i Telefonii
- SREBRNY APLAUZ dla zespołu SZYK NOA z

Komi~ja przekazała. także podzię~owania chor~~grafom, ~renerom,. instruktorom iopiek
nom, ktorzy pracowali zzespołam11 przygotowali Je do Festiwalu. Dzięki ich inwencji izaa
gażowa ni uw przygotowanie zespołów jury często miało problem zuchwaleniem werdykt
Specjalne podziękowania i gratulacje jury skierowało do tancerzy, którzy walczyli 0 Złotu
Srebrne, Brązowe Aplauzy i Grand Prix.
e
Gratulujemyzespołowi wytańczenia ZŁOTEGO APLAUZU, bowiem zdobycie takiej presti·
nagrody poprzedza praca choreografa p.Anny Bubnowskiej przytworzeniu układu iwieleg
treningów tancerzy, dla których taniec jestwielką pasją. Sukces należytakże do rodziców
należących do zespołu , bowiem całym sercem i z wielkim zaangażowani em uczestniczą
artystycznej edukacji swoich pociech.

Podczas, gdy starsze koleżanki i koledzykonk
rowali zinnymi zespołami oZłoty Aplauz na Festiwalu w Koninie, najmłodsza grupa zespołu TRANS
także odniosła taneczny sukces. W niedzielę 13
czerwca odbył się w Łagowie XII Międzynarad
Festiwal Muzyczny ABYŚMY BYLI JEDNO.
Wprezentacjach, przy łagowski m zamku, wy
stąpiły zespoły muzyczne, taneczne oraz chóry
z Polski i Niemiec. Najmłods zymi uczestnikami były dzieci z między rzeckiego TRANSU,
a ich układ nagrodzono przyznaniem pierwszego
miejsca. Gratulujemy pięknego występu.
Międzyrzecki Ośrodek Kultury

3. Warsztaty plastyczne dla młodzieży od 11 do 14łat
19- 21 lipca 2010 r. /poniedziałek- środa/ godz. 10.00-13.00
Pracownia plastyczna MOK byłe Ognisko Muzyczne

LIPIEC
1. Turniej Gier Planszowych z nagradam
09 lipca 2010 r. /piątek/ godz. 10.00- 13.00
Biblioteka Publiczna oddział dla dzieci

Klubu Tańca "Szyk" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szczecinie w choreografii pt
BLIMACJA", który otrzymuje nagrodę w wysokości 1.000zł od Urzędu Miejskiego wK•
-ZŁOTY APLAUZ dla zespołu RYTMIX 2 KONIN ze Studia Tańca "Rytmix" w Golini oni
reografii pt. "DANCIN", który otrzymuje nagrodę w wysokości 1 .200zł od Konińskie:o~
Kultury
- ZŁOTY APLAUZ dla zespołu TRANS z Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury wM
dzyrzeczu w choreografii pt. "TĘSKNIĄCE WSAMOTNOŚCI", który otrzymuje llł
dę w wysokości 1.200zł od Konińskiego Domu Kultury.

n

4. Wycieczka do Gorzowa dla dzieci od 8 do
22 lipiec 2010 r. l czwartek/ 8.00- 15.00:

1~

2. Uczta Rycerska w plenerze w Bobowieku
a. seans filmowy
12 lipca 2010 r. /poniedziałek/ zbiórka godz. 9.00 Biblioteka Pub. posilek w Me Donald
bliczna
c. zwiedzenie wystawy w Bibliotece wojewódzkiej
• Rajd pieszy do Bobowieka
d. spacer bulwarem nabrzeżnym i przerwa na lody
e Turniej Rycerski /strzelanie z łuku ,
bicie monet, tor przeszkód/
e Quiz literacki
Zbiórka godz. 7.45 na parkingu przy Bibliotece Publicznej. Koszt
e Planowany powrót godz. 15.00 -16.00 . .
'\wycieczki 25 zł. Zapisy i przedpłata 15 zł w Bibliotece (bilet kino·
Zapisy i oplata 5 zł od uczestnika w Bibliotece ' n.~ p•
.-.. ...,.._.,.wy, transport i ubezpieczenie) od pn. do pt. godz. 9.00 do 17.00 do
Publicznej od pn. do pt. w godz. 9.00-17.00 do · )"1' '1 ~ · · ·l
dnia 191ipca br., dodatkowo każde dziecko powinno zabrać min.
dnia 7 lipca br.
v :!;t)
1Ozł na posiłek w Me Donaldzie.

li1!I:ilJ:!t(JG ITQ ł 3'f}
w Skwierzynie

W czwartej edycji Skwierzyński ego Turnieju tań
ca Towarzyskiego, która odbyła się 12 czerwca
2010 r. uczestniczyły pary z międzyrzeckiago Klubu FAN DANCE.
Dla par: Remigiusz Musialski i Julia Dubaniowska oraz Jasiu Woźniak i Marta Paszko, startują-

cych w kategorii pierwszego kroku 6 - 7 lat, był to
pierwszy udział w punktowanym turnieju. Najmłodsi
stażem tancerze uczą się tańca od października ub.
roku odnieśli ogromny sukces plasując się na równorzędnym l miejscu.
Pary z grupy średniozaawansowanej zajęły miejsca:
1- Michał Żabka i Marika Brodacka, Mateusz Chojak i Karolinka Nowak,

11 - Michał Chojak i Julia Baczyk, Szymon Nisiewicz i Julia Siemieniak.
W kat. 10- 11 lat:
l miejsce Mateusz Paszko i Milena Ziębakowska,
11 - Marek Leżyński i Klaudia Osadnik,
III- Michał Okal i Zuzanna Rywak.
Gratulujemy!
Międzyrzecki Ośrodek Kultury
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Ośrodek zatrudnia trzy osoby na umowę o pracę, dwanaście osób na umowę zlecenie do obsługi sezonowej
obiektów na Ośrodku oraz dziesięciu stażystów w charakterze prac pomocniczo- porządkowych. Jest to planowane

Rozmowa z Magdaleną Pilarczyk,
recepcji w Ośrodku na Głębokim

zerwca uroczyś cie rozpoczęto sezon tury·
19 c 01 0. Porozmawi ajmy jednak o sezonie
2
sty c z~l~ turystów odwiedziło Głębokie i jaki to był
20 .
sk dla miasta?
zy Niestety, na to pyt_
anie nie potrafię odpowiedzieć, ponie. racu1·ę w MOS1Wdop1ero od lutego 2010 r.
wazp
· ego sezonu. czy wo da w
Wróćmy w ięc do b'1eząc
. ·orze zost ała przebadana?
feZ~ak, mamy aktu_aln~ badania. Woda nadaje się do użytku przez wczasow1cz~w..
. .
Czy zatrudniono JU Z ratowmkow?
Tak, zostało zatrudnionych na sezon letni czterech ratowników.
Porozmawiajmy o bazie noclegowej. Jak przedstawia się sprawa pola namiotowo-karawaningowego?
Ile jest miejsc, jakie ceny, węzeł sanitarny?
Do dyspozycji jest ok. 100 miejsc, ogólnodostępna toaleta damka i męska z prysznicami oraz kuchnia polowa.
Ustalone zostały następujące stawki: Pobyt osoby dorosłej
to koszt 5,00 zł; pobyt młodzieży 4,00 zł, natomiast poniżej
7roku życia pobyt jest bezpłatny. Rozstawienie namiotu
t-2 osobowego to koszt 6,00 zł; 2-3 osobowego 7,50 zł ;
większego niż 4 osobowy 10,00 zł. Ustawienie przyczepy
l-osiowej to koszt 10,5 zł ; 2-osiowej 13,50 zł. Podlączenie
do skrzynki z energią elektryczną to koszt 8,00 zł. Ustawienie auta jest równy 8,00 zł, natomiast motocykla 5,00
zł. Wszystkie opłaty są ustalone za jedną dobę korzystania zpola namiotowo-karawaningowego.
Adomki?
Ośrodek Wypoczynkowy posiada trzy domki. Zostaly zbudowane ok.40 lat temu. Każdy domek składa się z
czterech segmentów, o powierzchni ok. 35m 2• W każdym
segmencie mogą mieszkać 4 osoby. Dostępne są również
3pokoje 2-osobowe nad Recepcją. Ceny przedstawi ają się
następująco: domek letniskowy 100.00 zł oraz pokój gościnny 80,00 zł za jedną dobę pobytu.

Głębokie nie ma ka·
nalizacji, tylko szamba.
Jaka firma zajmie się wy- ....___ _ _.....;...__.__ ___,
wozem nieczystości? Ile to będzie kosztowało?
Jak do tej pory opróżniamy je we własnym zakresie.
Na czas obecny MOSiW nie ma jeszcze podpisanej umowy z żadną firmą.
Jak przedstawia się oferta bazy sportowej?
Ośrodek posiada do użytku kort tenisowy, pięć boisk do
siatkówki w tym trzy boiska do siatkówki plażowej i jedno
boisko do koszykówki.
A sprzęt do sportów wodnych?
Na Ośrodku nieopodal plaży znajduje się zjeżdżalnia
wodna, którą w sezonie będzie obsługiwala osoba zatrudniona przez MOSiW. Dla letników dostępna jest wypoży
czalnia sprzętu wodnego. Dostępna jest również wypoży
czalnia łodzi wędkarskich.
Ile miejsc parkingowych jest w Ośrodku? Jaki
jest cennik?
Dostępnych jest ok. 200 miejsc na parkingach wewnętrz
nych oraz ok. 50 miejsc na ogólnodostępnym parkingu leśnym . Stawki opłat są zróżnicowane. Cennik kart wjazdu
dostępny jest na Recepcji Ośrodka .
Obiekt jest duży. Ile kosztuje oświetlenie?
Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
Czy w ośrodku jest punkt medyczny, posterunek
policji, straży pożarnej , WOPR?
Pierwszej pomocy będą udzielać ratownicy WOPR, którzy są profesjonalnie wykwalifikowani i to oni będą czuwać
nad bezpieczeństwem wczasowiczów. Ośrodek jest patrolowany w sezonie jak i poza sezonem przez Policję z Mię 
dzyrzecza, natomiast z usług Straży Pożarnej będziemy
korzystali przy zabezpieczeniu imprezy masowej, która
odbędzie się 7 sierpnia.
Ilu pracowników zatrudniacie w Ośrodku? Jakie
są ich obowiązki? Na jakiej zasadzie są zatrudnieni?

zatrudnienie MOSiW na rok 2010.
Większość obiektów w Ośrodku jest dzierżawiona. Ilu
jest dzierżawców? Jakie są warunki umów dzierżawy?
Mamy ok. 240 dzierżawców, aopłaty są pobierane zgodnie z obowiązującymi cennikami.
Czy mieszkańcy Międzyrzecza, odpoczywający na
Głębokim , będą płacić za wstęp?
Za wstęp na teren Ośrodka nie będzie pobierana oplata.
Jakie inwestycje są przewidywane w tym sezonie?
Podstawowe założenie inwestycyjne z początku roku zostało zrealizowane. Całkowicie został wymieniony zniszczony sprzęt placu zabaw dla dzieci, który jest dostosowany do
obowiązujących polskich norm. Powstal również nowy domek do obsługi parkingu, który podniósł estetykę Ośrodka .
Dziękuję za rozmowę .
Anna Kuźmińska-Świder
P.S. Przeprowadzając wywiad z Magdaleną Pilarczyk
zadalam jej wiele pytań . Podczas rozmowy nie uzyskalam
odpowiedzi, umożliwilam więc ich uzupełnienie poprzez
autoryzację. Nadesłany po autoryzacji tekst bardzo mnie
rozczarował, ponieważ na wiele pytań nie otrzymalam satysfakcjonujących odpowiedzi. Nie poznalam nazwisk ratowników i zakresu ich profesjonalnego przygotowania.
Ciekawe, dlaczego MOSiW nie podpisał jeszcze umowy z
firmą wywożącą nieczystości? Szczegółowe pytania dotyczyły wypożyczalni sprzętu wodnego, np. kwoty dzierżaw
nej, cen wypożyczeń oraz stert śmieci wokół obiektu. Pani
Magdalena Pilarczyk nie zawarła w swych odpowiedziach
żadnych informacji na ten temat. Na proste pytanie o koszt
oświetlenia również brakuje odpowiedzi. Interesująca jest
ogólnikowość informacji na temat pracowników Ośrodka ,
brakuje ich nazwisk i funkcji. Informacja na temat dzierżaw
została ograniczona do minimum, a interesowały mnie konkretne nazwiska i podmioty, dochód z dzierżaw oraz umowy
dzierżawne, które podobno są w trakcie renegocjacji. Rozmowy negocjacyjne wyznaczono dopiero na 25 czerwca, a
więc po uroczystym rozpoczęciu sezonu! Czekam na odzew Czytelników KM w sprawie Głębokiego!

Po rozmowie z Magdaleną Pilarczyk oraz po lustracji
Głębokiego, oceniam jego przygotowanie do sezonu 2010
naslabą trójkę. Brak umowy na wywóz nieczystości. Brak
~owych umów z dzierżawcami. Brak sprzętu medycznego
olaratowników. Porządek budzie wiele zastrzeżeń, dowody

mam na zdjęciach. Negatywne wrażenie potęgują dawne,
popadające w ruinę obiekty. Domki przypominają epokę
siermiężnego socjalizmu.
Przygnębiające wrażenie sprawiają betonowe pomosty
stojące poza lustrem wody. Moim zdaniem na twardym ryn-

ku usług turystycznych Głębokie nie ma szans w starciu
z konkurencją . Ośrodek lata świetności i popularności ma
już raczej za sobą .• Jutro zaczyna się sezon" - śpiewała
Krystyna Prońko . Niestety, na Głębokim słabo to widać.
Anna Kuźmińska-Świder

kierowniczką
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k' Jak powszechnie wiadomo, jezioro Glębo019 ~-m1er~! Niebezpiecz~ie, bo o ponad metr,
bmzyl? s1ę lustro wody. Zeby poznać przyczyn~ zamierania jeziora, Urząd Miejski zlecił nau owcom z Wrocławia zbadanie sytuacji oraz
~;Proponowanie rozwiązań ratujących akwen.
ni~d~wno.
naukowcy przedstawili wstępne wy1
ob adan. Robocza hipoteza zakłada , że na
ecną sytuację Głębokiego miało wpływ wie-

Ie czynników: budowa studni głębinowych ,
melioracja gruntów powodująca wysychanie cieków dopływowych , niszczenie jazów,
itp. Powyższe , niekorzystne dla jeziora działania , podejmowali jacyś ludzie, inwestorzy,
decydenci, czyli my, międzyrzeczanie. Czyż
nie jesteśmy więc sobie winni? Co otrzymało
od nas jezioro, z którego korzystaliśmy przez
wiele lat? Otrzymało od nas wiele: hektolitry
ścieków, detergentów, odchodów, studnie
głębinowe i szamba. Rosjanie potrafili zmienić Morze Aralskie w pustynię. Czyż nie potrafimy zmienić Głębokiego w bagienko dla
komarów? Wszyscy krzyczymy o ratowaniu
Głębokiego ! Chcemy budować kanał dostar-

czający wodę z Obry! Chcemy przelewać wodę z jeziora w Bukowcu! Czy
nie będzie to jednak przelewanie z pustego wpróżne za ogromne pieniądze?
Może warto się zastanowić, czy Głę
bokie nie zasługuje przede wszystkim

na spokój? Na spokój od nas! Podobno
jeszcze w roku 1986, czyli 20 lat temu,
pomosty zanurzone były w wodzie.
Czy nie lepiej zostawić jezioro w spokoju na 20- 30 lat, aby miało czas się
zregenerować? Już słyszę krzyki oburzenia: .Głupia baba, a nasze domki, a
turyści , a gdzie międzyrzeczanie będą
się kąpać? " Andrzej Chmielewski wy-

dal przewodnik turystyczno-wędkarski po
gminie Międzyrzecz pisząc, że jest to kraina
lasów i jezior. Czy więc nie można wybrać
innego, niż Głębokie, akwenu i zagospodarować gt> z głową? Myśląc o przyszło
ści, a nie tylko o doraźnych korzyściach i
przyjemnościach !

Anna Kuźmińska-Świder
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Koncertcharytaty~tny

Niedzielne popoludnie 13 czerwca br. Kościół pw. św. Jana
Chrzciciela w Międzyrzeczu. Będąc sercem blisko poszkodo)!JIIIIIBIJIIIJI!!!Iłii.IIIIIIJII••~.anych klęską powodzi, uczniowie i nauczyciele Państwowej
Szkoły Muzycznej l stopnia w Międzyrzeczu wystąpili z inicjatywą .Pomocy dla powodzian -zbieranie środków finansowych".
Ze specjalnie przygotowanym programem artystycznym,
Rozmowa z Jerzym Gądkiem ,
wystąpiły: Zespól akordeonewy i Chór szkolny. Młodzi akororganizatorem pomocy dla powodzian
deoniści : Paweł Kubiszym, Bartosz Wodniak, Paweł Szymkiewicz i Wiktor Fenicki wykonali Rondo W. A. Mozarta i Arię J. Ph.
Rameau. Przyznam, że w kościele jest świetny pogłos, więc
dźwięki roznosiły się po całej świątyni. Chór szkolny wykonał
pieśni głównie polskich kompozytorów, jak: Z. Bernata, S. Moniuszki, czy J. Świdra . Wsłynnym .Ave Maria" W. Kacziniego
chór wspomagał pianista Tadeusz Nowak. Na zakończenie chór wykonał utwór mistrza baroku J. S. Bacha pod .
przewrotnym tytułem Bach-a rock. Milo, że ludzie wrażliwi pamiętają o innych poszkodowanych.
n~eeo
Przygotowanie i prowadzenie koncertu: Alina Plebanem.
Z muzycznym pozdrowieniem Zdzisław Muslat

POWODZIANOM

"Sam pochodzę ze ~tsi"

Kuźnik też
Niedługo zawiezie Pan transport żywności dla
powodzian. Jaka to będzie miejscowość i dlaczego właśnie ta?
Jest to wioska Świniary i jej okolice. Ujęło mnie zdję
cie, które zobaczyłem w TVN, przedstawiające kobietę
klęczącą na asfalcie przy przerwanym wale. Skontaktowalem się z Ochotniczą Strażą Pożarną w tej wiosce. l
tak powstal pomysł zbiórki. Współpracuję z panem Ireneuszem Jarnutem z Wyszanowa, który jest prezesem Kola
Sołtysów w gminie Międzyrzecz. Wszystkie dary zostały
zebrane przez mieszkańców wiosek naszej gminy. Jest to
około 30 ton zboża i około 5 - 6 tys. zł, za które zakupimy środki czystości i napoje. Z Międzyrzecza dary przyniosły dwie osoby.
Okolice Świniartosą wioski, w których wszystko zostało zalane. Ci ludzie nie zbiorą z pól nic, a mają zwierzęta,
które trzeba nakarmić. l nasze zboże oni przeznaczą na
paszę dla głodujących zwierząt. Nawet prosili o siano, ale
my go teraz nie mamy.
Kiedy wyruszacie?
Wyruszamy w sobotę 26 czerwca, w niedzielę będziemy
na miejscu. Pokonamy 400 km w jedną stronę. Pojedziemy dwiema ciężarówkami. Po żniwach wyruszymy prawdopodobnie z drugim transportem.
Dlaczego Pan to robi?
Po prostu ludziom trzeba pomagać. Poza tym sam pochodzę z wioski i wiem, że jak wioska wiosce nie pomoże , to nikt nie pomoże.
Dziękuję za rozmowę, życzę szczęśliwej drogi.
Anna Kuźmińska-Świder

Młodzi k~testo~tali
Wdniach 2, 4 i 5 czerwca 2010 r. w sklepie Tesco w
Międzyrzeczu została przeprowadzona zbiórka żywno
ści i pieniędzy dla powodzian z południa . Zbierali wolontariusze i młodzież z Klubu Młodzieżowego . Młodzi
z Arki Przyszłości", który działa przy Parafialnym Zespole Caritas parafii pw. św. Jana Chrzciciela. W akcji
brało udział czternaście osób, które przy takich okazjach są bardzo otwarte i chętne , żeby pomóc drugiemu człowiekowi.
Przez trzy dni zbiórki nazbierano 103 kg żywności,
ale przede wszystkim uzbierano kwotę 4 683,63 zł. Co
jest dla nas chwalebne, że w tak trudnej sytuacji życio
wej, jaką jest powódź jesteśmy tak otwarci na nieszczę
ście drugiego człowieka.
Składamy wielkie podziękowania dla wszystkich
robiących zakupy w Tesco w dniach 2,4 i 5 czerwca,
którzy kupili jakiś towar lub wrzucili pieniądze wolontariuszom do skarbonki. Duże podziękowania składa
my także pracownikom Tesco, którzy nas wspierali i
nam pomagali.
Violetta Dzik
Kierownik Klubu Młodzieżowego
. Młodzi z Arki Przyszłości "
PZC p. św. Jana Chrzciciela

pomaga

Rozmowa z sołtysem, Kazimierzem Pokolenko
Jak mieszkańcy Kuźnika reagowali na apel o pomoc
powodzianom?
Bardzo spontanicznie i życzliwie. Osobiście dotarłem do
każdego domu. Dostarczylem nowe worki, do których ludzie
wsypali zboże. Jako rolnicy rozumiemy dolę i potrzeby innych
rolników. Wtym wypadku mieszkańców Świniar. Zachowania
niektórych darczyńców były wzruszające. Mały Damian wyjął
pieniądze ze swojej skarbonki pytając: .Czy też mogę się dołożyć?" W obliczu tragedii i potrzeb innych nasi mieszkańcy
zareagowali wspaniale. Z potrzeby serca. Być może po żni
wach przygotujemy jeszcze jeden transport dla powodzian.
Mieszkańcy Sołectwa Kuźnik , odpowiadając na apel Stowarzyszenia Sołtysów o udzielenie pomocy dotkniętym tragedią powodzi, podjęli się zbiórki zboża wśród rolników Solec~wa ora~ datkówpieniężnyc~ od mieszkańców. Zebrano środki pieniężne w kwocie 2 304 zł oraz 6 900 kg zbo.
z~. ~dajemy sob1~ spra~ę, ze są .t~ w stosunku .do potrzeb skromne ilości, ale myślę, że częściowo zrekompensują pomesJone straty m1eszkancom Śwm1ar (gm. Słubice, pow. Plock) w sposób szczególnie dotkniętych tragedią powodzi.
Wyrazy podziękowania składa
Sołtys Kazimierz Pokolenko

Książki

dla Górek Małych
W jednej z gazet przeczytalam reportaż o bibliotece
w Górkach Małych, którą woda zalała podczas powodzi.
Górki Małe leżą w pobliżu Szczyrku i Wisły. Bibliotekarka,
Małgorzata Cieślar, opowiadała o utracie prawie calego
księgozbioru i wyposażenia placówki. Dla liczących 3 tys.
mieszkańców Górek Małych biblioteka jest najważniejszą
instytucją kultury. Pani Małgorzata zwróciła się z apelem o
pomoc w odbudowie księgozbioru . Chodzi przede wszystkim o książki dla dzieci, lektury, literaturę kobiecą , poradniki, pozycje historyczne i encyklopedyczne.
Skontaktowałam się telefonicznie z biblioteką w Górkach Małych. Wrozmowie z panią Małgorzatą okazało się,
że potrzeby są ogromne. Na jej apel odpowiedzieli ludzie
z różnych stron Polski. Mój telefon był pierwszym z woje-

wództwa lubuskiego. Ustaliłyśmy z panią Małgorzatą wtae
ważnych szczegółów międzyrzeckiej pomocy. Ośmielam
się bowiem zwrócić z prośbą do mieszkańców Między
rzecza i naszej gminy o pomoc książkową dla biblioteki w
Górkach Małych. Organizacja zbiórki będzie następująca:
1. Miejsce zbiórki: redakcja Kuriera Międzyrzeckiego.
os. Centrum 8, tel. 741 88 29, codziennie w godzinach pracy redakcji (poniedziałki , wtorki i środy od 10:00 do 13:00,
czwartki od 13:00 do 16:00).
2. Czas zbiórki: lipiec i sierpień 2010 r.
3. Zebrane książki dostarczymy do Górek Małych na
początku roku szkolnego.
4. Podręczników nie zbieramy.
5. Prosimy o książki , których stan techniczny, estetyka i rok wydania nie zniechęcą przyszłych czytelnikÓW.
Już teraz dziękuję przyszłym ofiarodawcom, mając nadzieję na spontaniczny odzew.
Anna Kuźmińska-śwldll

Pomoc dla Wilko~ta
bo miejscowości Wilków w woj. lubelskim wyjechały z Międzyrze
cza dwa busy pełne środków czystości, koców, pościeli i żywności.
To dary, które ofiarowali międzyrzeczanie w odpowiedzi na apel księ
dza Marka Rogeńskiego, proboszcza parafii pw. Pięciu Męczenni
ków Polski (na zdj.). Zbiórka trwała przez tydzień . Jak zaznacza ks.
proboszcz, współinicjatorem akcji był Roman Rojek, międzyrzecki
przedsiębiorca, który sam użyczył busa i ofiarował powodzianom
100 bochenków chleba. Drugi samochód udostępnił Radosław Grudniewski, a paliwo sfinansowali Robert Kurzyński i Witold Piekarek.
Dlaczego pomoc trafiła akurat do Wilkowa? - Nawiązaliśmy kontakt z proboszczem tamtejszej parafii. To jedna z gmin najbardziej
dotkniętych przez powódź . Nawet dary, które zebraliśmy, zostaną
przewiezione do kościoła w Opolu Lubelskim, bo w Wilkewie nie ma
do tego warunków- mówi ks. M. Rogeński.
J.M.
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pOSIEDZENIE KOMISJI ROLNICTWA l OCHRONY
śRO DOWISKA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Wdniu 20 maja br. w sali narad Urzęd~ Miejskiego w M iędzy rzeczu odbyło się
siedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Srodowiska Sejmiku Województwa Lubu: iego. Porządek o.bra~. obejmował prezent~cję gminy Międzyrzecz, s~ra~ozdanie z
zygotawania realizacJI Programu OperacyJnego RYBY 2007-2013 Os Pnorytetowa
~r- Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa oraz informację na temat planu ochrony dla rezerwatu przyrody .Nietoperek".

Przekazanie

działki

dla WAM

wdniu 14 czerwca 201 Or. nastąpiło przekazanie aktem notarialnym, w formie nieruchomości działki o powierzchni 1.5993 ha, położonej przy ul. Poznański ej . Nieruchomość ta została przekazana na rzecz Skarbu Państwa -Wojskowej Agencji Miesz-

kaniowej z przeznaczeniem na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dla
zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych żołnierzy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu . Budynki przy ul. Poznańskiej poprawią estetykę miasta, awojsko jest naszą wizytówką , która również przyciąga przedsiębiorców · mówił
Burmistrz Komisarz Rządowy Marian Sierpatowski. Z takiej umowy płyną korzyści dla
miasta wpostaci podatków dla gminy i usług miejscowych przedsiębiorców · dodaje.
Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Michał Świtaiski zaznacza, że budownictwo agencji jest nowoczesne. Mimo, że teren jest duży, nie zostanie maksymalnie
zagospodarowany przez budynki. Środowisko i estetyka ma być przyjazne i dlatego
zakładamy budowę placu zabaw, fontann i innych miejsc do wypoczynku -dodaje.
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PROMOCJA MIĘDZYRZECZA
NA TARGACH ROLNICZYCH W GLIŚNIE
Wdniach 29 i 30 maja br. Pałac w Gliśnie gościł na swoich terenach ok. 130 wystawców. Głównym celem targów była promocja lubuskiego rolnictwa, dlatego odbył
się turniej wsi, kiermasz ogrodniczy i pszczelarski, promocja rękodzieła ludowego,
sprzęt gospodarstwa domowego, wystawa sprzętu rolniczego, pokazy kosmetyczne,
prezentacja dorobku stowarzyszeń , występy zespołów ludowych. Każdy chciał się
zapromować i pokazać z jak najlepszej strony. Przez dwa dni na gości czekało wiele atrakcji, można było zobaczyć różnorodne zwierzęta hodowlane, od dwunożnych
po czworonożne i skrzydlate. Była to więc nie tylko atrakcja dla rolników, ale również
mieszczuchy mogły spędzić interesujący weekend. Zmysły rozbudzały zapachy przysmaków i pieczonych mięs , jakie oferowali sprzedawcy i koła gospodyń wiejskich, a
poza tematyką rolniczą można było nabyć wiele innych produktów przydatnych w gospodarstwie domowym. Gościom i sprzedający m przez cały czas towarzyszyły występy zespołów ludowych. Gmina M ięd zyrzecz zapromowała się na targach oferując broszurki ze szlakami rowerowymi i kajakowymi, mapki turystyczne, albumy zachęcające do zwiedzania lub spędzen ia miłego weekendu na ziemi międzyrzeckiej.

GRATULACJE DLA RATOWNIKÓW
Wdniu 17 czerwca br. odbyło się spotkanie ratowników Rejonowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej z Komisarzem Burmistrzem Marianem Sierpatowskim. Burmistrz pogratu lował ekipie za godne reprezentowanie ziemi m iędzyrzeckiej i zajęcie l miejsca w l Zielonogórskich Ćwiczen iach Społecznych
Służb Ratowniczych.

OBCHODY 20-LECIA REAKTYWACJI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W POLSCE
Wdniu 28 maja br. odbyły się obchody 20-lecia reaktywacji polskiego samorzą
du terytorialnego w Polsce. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele pw.
Pięciu Braci Męczenników Polski, następnie zaproszeni goście , przy akompaniamencie orkiestry dętej , udali się do hali widowiskowo-sportowej MOSiWu. W hali MOSiWu uczestników obchodów przywitali przedstawiciele wojewody i marszałka woj.
Lubuskiego oraz Burmistrz Komisarz Rządowy Marian Sierpatowski. Przemówienie
wygłosili rów nież działacze samorządowi oraz radni poprzednich kadencji: Zygmunt
Sztucki, Maciej Sawczyn, Władysław Biernat, Emil Stankiewicz oraz Zofia Ratajczak.
Niektóre z przemówień miały charakter osobisty, inne przedstawiały drogę naszych
radnych w budowie samorządu i miasta Międzyrzecz .
------~------------------~~~

Doceniamy działania Pana Mirosława Janza i grupy jego ratowników, jest z nami
zawsze podczas spotkań mieszkańców Międzyrzecza przy okazji różnych imprez kulturalnych, krzewi obywatelskie postawy niesienia pomocy wszystkim potrzebującym .
Działa również na polu poprawy bezpieczeństwa na terenie ziemi międzyrzeckiej.
Angażuje się w pracę na rzecz ochrony mienia i zdrowia obywateli naszego regionu
przy jednoczesnej promocji miasta i gminy Międzyrzecz . Niedawno grupa ratowników
uczestniczyła w akcji zabezpieczającej miasto Kostrzyn i jego okolice przed falą powodziową na Odrze. Ratownicy umacniali wały na rzece, stawiali łączność oraz organizowali logistykę sanitarną , za co mieszkańcy i władze zachodnich gmin są wdzięcz
ne · mówił Komisarz Burmistrz Marian Sierpatowski. Wimieniu władz samorządowych
oraz mieszkańców Międzyrzecza serdecznie dziękujemy.

KOSZE NA PSIE ODCHODY

Burmistrz Komisarz Międzyrzecza wręczył listy gratulacyjne przedstawicielom

sa~o1 ząd u pięciu kadencji oraz pracownikom, emerytom i rencistom Urzędu Miej-

~kłego. Wtrakcie wyczytywania nazwisk wystąpił zespół fletowy, opiekuna Anny

olaczek, w składzie: Łukasz Pędrak, Gabriela Suchecka, Paulina Kozdrowska
~raz kwartet saksofonowy, opiekuna Czesława Nowakowskiego, w składzie: Baro~z Gr?ll, Michał Telega, Bartosz Zdunek, Katarzyna Antonowicz. Punktem kul ~~n~cyjnym ceremonii było odsłon ięcie tablicy upamiętniającej radnych, burmis rzowwszystkich kadencji. Jest to ukłon w stronę ludzi, którzy przyczynili się do
pra~y na rzecz Gminy Międzyrzecz. Dla upamiętnienia tej chwili, tablica zostanie
zawieszona przy sali narad w ratuszu międzyrzeckim .
d~a k?n iec, wszyscy uczestnicy udali się na poczęstunek, w trakcie którego
~ Ył s1ę występ kapeli Zespołu Muzyki Dawnej ANTIQUO MORE ze Szkoły
Bodst~wowej nr 2, pod kierunkiem Katarzyny Chmielewskiej, w składzie: Kacper
bar~mecki-lutnia gitarowa, Julia Baczyk-fl ety, Klaudia Chemiez-vi ola da gamna, ety, .Domi.nik Jakubczyk-bębny, Katarzyna Juszczak-flety, lga Marzec-bęb1J'~arolina P1elesiak-skrzypce, Dominika Sadłowska-flety, Maja Skowron-tle C~! ?~~andra Skowron-flety, Bogna Sobańska-flety, Monika Szczepanik-flety.
ze osc 1m~rezy miała bardzo uroczysty charakter, a wszystkim organizatorom ,
spałom l uczestnikom serdecznie dziękuj emy.

Przypominamy Państwu , że na terenie miasta Międzyrzecza zostały zamontowane kosze na psie odchody w celu utrzymaPunkty, w których
rozmieszczone są kosze
nia porządku na najbardziej uczęszcza
nych trasach komunikacyjnych i spaceroLo. Lokalizacia
1. Plantv Waszkiewicza
1
wych. Kosze zamontowane są na słup
2.
Oarodowa
2
kach razem z koszami ulicznymi w chaPromenada do mostu
rakterystycznym żółtym kolorze i ozna2
3.
Waszkiewicza
czone do jakich celów służą- wizerunek
Plantv Swierczewskieao 1
4.
psa. Właściciele czworonogów proszeni
Chłodna
1
5.
są o respektowanie, przestrzeganie zaGancarska
2
6.
sad sanitarnych i obowiązków z tytułu
Woiska Polskieao
2
7.
posiadania psów. Ma to na celu nie tyl2
Mickiewicza
8.
ko poprawić porządek w miejscach puChopina
1
9.
blicznych,
ale także uchronić od poważ
1
10. Malczewskieao
nych chorób, jakie n iosą za sobą pozo1
11 . 5 Braci Miedzyrzeckich
stawione odchody czworonogów. Są one
1
12. Kościuszki
bowiem siedliskiem różnych groźnych
3
13. Staszica
organizmów m.in. bakterii salmonelli, jaj
1
14. Mikułv
2
15. Marcinkowskieao
tasiemc?w. Dbaj3
16. Waszkiewicza
,~
my o wizerunek
1
17. Chrobreao
·~
naszego miasta
2
18. Piastowska
oraz zdrowie na1
19. Lioce
,
szego otoczenia.
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Od kiedy działa stowarzyszenie i ilu
liczy członków?
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane
w styczniu 2010 r. przez 18 założycieli. Przy·
jęliśmy 5 następnych członków, wpłynęły ko·
lejne deklaracje przynależności .
Jaki był bodziec do powołan ia stowarzyszenia?
Podstawowym bodźcem byla obecność
fabryki papy w Kęszycy Leśnej oraz prowadzone w sprawach fabryki postępowania
administracyjne władz gminy i powiatu, od
których odsuwani byli mieszkańcy, nie uznawani za stronę . Chcemy być stroną w działaniach , które nas dotyczą.
Chodzi o te sławne smrody? Na jakim etapie jest ta sprawa?
Po pięciu latach organy powołane do
przestrzegania prawa o ochronie środowi 
ska odkryły, że fabryka nie wykonuje decyzji administracyjnych. Chodzi głównie o to,
że fabryka od 2004 r. do kwietnia 2009 r. nie
stosowała filtrów z węgla aktywowanego. Od
roku brak jest informacji co do częstotliwości
ich wymiany. Zdarzają się jednak wieczory i
weekendy, kiedy i ntensywność odoru bitumów jest nieznośna , a jego zasięg przekracza nawet 600 m od granic terenu fabryki.
Decyzja nr 9/07 burmistrza (tzw. środowi
skowa) z 2007 roku okreś l a obowiązki fabryki w zakresie ochrony środowiska , m.in.:
- uciążl i wość zakładu ma się ograniczać
do terenu własnej dzi ałk i,
- na etapie eksploatacji n a l eży prowadzić monitoring w zakresie jakości powietrza, emisji substancji wprowadzanych do
powietrza itd.,
- transport technologiczny do oraz z fa-

MI ĘDZYRZECK I

Uzyskaliśmy fundusze z Unii EIJfODal.w..a_
szkolenie zawodowe kobiet. c~
rzystać z tych funduszy na za
wanie jeziora. Pracujemy w wi~
kach , nie mamy jednak znaczących ._.
sów, gdyż brakuje nam wsparcia ze

bryki ma być ograniczony do godzin dziennych, tj. od 6.00 do 22.00.
Do chwili obecnej fabryka nie wprowadziła w życ ie w/w nakazów zawartych w
tej decyzji.
Istotnym problemem jest droga dojazdo·
wado fabryki, która nie odpowiada normom
drogi powiatowej. Według naszych szacunków drogą tą przejeżdża rocznie ok. 4 tys.
TIR-ów. Po uruchomieniu drugiej linii produkcyjnej papy, il ość ta może się podwo ić.
Aktualnie w Urzędz ie Gminy złożony jest
wniosek spółki "Werner-Janikowo" o uloko·
wanie, obok dwóch linii produkujących papę,
równ i eż linii produkując ej styropian. Wówczas na naszej drodze będzie jeszcze więcej
wielkogabarytowych pojazdów samochodowych. Emisja smrodu z fabryki oraz transport ciężarowy na drodze Nietoperek- Kę
szyca - Kęszyca Leśna są prawdziwą zmorą naszych społeczności. Mieszkańcy tych
miejscowości wystosowali petycję do starostwa, pod którą podpisało s ię 150 mieszkań
ców Nietoperka, 150 z Kęszycy Leśnej i ponad 60 z Kęszycy. Uzyskaliśmy odpowi edź ,
iż z braku środków modernizacji drogi nie
będzie . Te same argumenty słyszymy od
6 lat. Droga zaś miejscami nie ma nawet 6
metrów szerokości. Nie rozumiem, dlaczego fabryki nie umieszczono w Parku Przemysłowym w Międzyrzeczu , lecz u nas, w

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI
"DOM"

Członek

66-300 MIĘDZYRZECZ OS.CENTRUM 8
tellfax 095-741-10-23: 095-741-26-49; 0508 147 224
e-mail: bondom@o2.pl , www.bo ndom . repubłika.pl
Wlkp. Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
Biuro ubezpieczone, Licencja Zawodowa nr 2783, nr 3465

1. MIĘDZYRZECZ -dom przy ulicy Poznańskiej o powierzchni około 150m2,
położony na działce o powierzchni 950m 2 • Na parterze trzy pokoje, kuchnia,
łazienka z WC. Wejście do budynku od strony ulicy i podwórka. Na piętrze trzy
pokoje, łazienka z WC i sauną. Jeden pokój pozostaje do użytku właściciela.
Ogrzewanie z pieca olejowego, nowa instalacja c.o. i elektryczna.
Istnieje możliwość wynajęcia domu, bez budynku gospodarczego oraz z jednym pomieszczeniem do użytku właściciela . Cena: 2 000 zł/miesiąc + opłaty
Cena: 470 000 zł.
2. MIĘDZYRZECZ - mieszkanie przy ul. Świerczewskiego, na parterze o
powierzchni 40,65 m2, dwa pokoje, kuchnia, łazienka z WC i przedpokój. W
pokojach i kuchni okna PCV, włazience okno drewniane. Na ścianach tapeta,
włazience na podłodze i na ścianach płytki ceramiczne. Mieszkanie wyposażone jest w własne centralne ogrzewanie z piecem w piwnicy. Ciepła woda z
bojlera ogrzewanego c.o. i elektrycznie.
Do lokalu przynależy udział w wysokości 9/100 we wspólnych częściach
budynku. Bardzo niski koszt utrzymania mieszkania około 90 zł/miesiąc.
Cena: 95 000 zł
··
3. CHEŁMSKO- mieszkanie na parterze z osobnym wejściem, o powierzchni całkowitej około 90 m2, cztery pokoje, kuchnia, łazienka , WC i przedpokój.
Wmieszkaniu własne ogrzewanie z pieca c.o. uniwersalnego, instalacja miedziana, grzejniki płytowe. We wszystkich pomieszczeniach okna PCV, budynek ocieplony. Wtrzech pokojach na podłodze wykładzina dywanowa, w jednym panele. Włazience i WC na podłodze i na ścianach płytki ceramiczne.
Do nieruchomości przynależy działka o pow. 358 m2, z zagospodarowanym ogródkiem i miejscem na garaż .
Cena: 136 000 zł
Współpracujemy

z Bankami w uzyskiwaniu kredytów hipotecznych.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO BIURA l NA STRON E INTERNETOWĄ
Ewa Miszczak i Iwona Stachowisk

samym centrum "Natury 2000". Wiem natomiast na pewno, że emitowane przez fabrykę gazy mogą mieć charakter rakotwórczy
(źródło informacji- opinia Sanepidu), a naukowców badających nietoperze na leży gło 
śno pytać o wpływ tej emisji na zmniejszanie
się populacji tego gatunku w Międzyrzeckim
Rejonie Umocnionym.
Fabryka miała rozwiązać problem bezrobocia w Kęsz ycy Leśnej . Tak się jednak nie
stalo. W fabryce pracuje jedynie 10 osób z
naszej miejscowości.
Czy nie czujecie się jak Don Kichot
walczący z wiatrakami , tym bardziej,
że przeciw wam wytoczono działania
prawne?
Tak się czasem czujemy. Byl iśmy też
przez fabrykę zastraszani pismami z żąda
niem przeprosin w gazecie za nazwanie fabryki "śmierdzielem " oraz wpłaty 1000 zł od
osoby na cele społeczne . Część osób została wezwana do sądu w Gorzowie. Ostatecznie biuro prawne fabryki wycofało się
z pozwu.
Wałka z fabryką o środowisko nie jest
chyba jedynym celem stowarzyszenia?
Ocz ywiście, że nie. Mamy plan zagospodarowania miejscowości , ułożenia chodników. Chcemy ograniczenia prędkości na naszej drodze osiedlowej. Dążymy do tego, by
powstała u nas sala wiejska, bo hala sportowa się zawaliła . Potrzebne jest przedszkole.

Międzyrzeckie

urzędów. Władze samorządowe u~~

wiem trudnych tematów, a z takimi 11111_
do czynienia.
·-..,l!
Ile osób mieszka dziś w Kt
śnej? Jaka to jest społeczno::f' Lt.
N_a ~lale mieszka około 500 osób. Wille
przyJezdza na pobyt czasowy, bo ~
tu mieszkania. Chcemy integrować m1aaz..
kańców. Zorganizowaliśmy akcję

Sprzt

~anie małej ojczyzny". Mamy swoją sirant
Internetową .

Społe~z~o.ść jednak nie jest zintegro.
wana. Mow1 s1ę o Kęszycy Leśnej .górnej" l
..~olne( Górna jest bar~ziej mobilna, c:httnle działa . Dobrze wspołpracujemy z kalt
dzem, który dużo r?bi dla integracji, glóMia
wśród młodzieży. Załuję, że jest duża IJUPI
mies~kańc?w, któ:a ~ nic nie chce sit.,
angazowac. Dla n1ektorych z nich piwofili
jedyną rozrywką . Mamy jednak nadzieJt.ia
to też zmieni się na lepsze.
Dlaczego wybrał Pan Kęszyct
jako miejsce osiedlenia?
Mieszkałem z rodziną w Glogowie. Dla
mnie Kęszyca Leśna była cudem: P<JWiehl.
las, jezioro. Nie mogę się z tym pogodziUli
za wiedzą władz to miejsce traci swoje•
lory rekreacyjne, turystyczne i ekologiczne.
A walka o te właśnie wartości to nad~
cel naszego Stowarzyszenia.
Dziękuję za rozmowę. Życzę wytrw.
!ości w działaniu.
Anna Kuźmiński-Śwldlr

a....

Towarzystwo

Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
w Międzyrzeczu ul. Krótka 2
OGŁASZA

l Przetarg nieograniczony ustny na najem garażu
zlokalizowanego w Międzyrzeczu przy
1. ul. Marcinkowskiego 22
- pow.użytkowa 17,60 m2
-cena wywoławcza stawki najmu 4,10 zł/m 2/m-c powierzchni
użytkowej+ 22% VAT
- wysokość wadium - 200 zl.
2. ul. Rynek 10
- pow. użytkowa 13,90 m2
-cena wywoławcza stawki najmu 4,10 zł/m 2/m-c powierzchni
22% VAT
- wysokość wadium - 200 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 02.08.2010. 11°'\v siedzibie Spółki
Krótka 2 w Międzyrzeczu (świetlica).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wyrnierliOn1~
dium na konto Bank Polska Kasa Opieki S. A. 110 Międzyrzecz
3578 1111 0000 4444 2235 w terminie do 30.07.2010 r., wraz z
adresu dotyczącego garażu.
Wpłacone wadium będzie wypłacone w terminie do 04.08.2010 r.
dane konto oferenta.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg
poczet najmu.
Zastrzega się prawo wycofania garażu z przetargu bez podania
Garaż przy ul. Rynek 10 można oglądać w dniu 30.07.2010 r. w
11°0 do 12°0, a garaż przy ul. Marcinkowskiego 22 w godz. od 1200
Informacji na temat wymienionego garażu oraz warunków najmu i
gu można uzyskać w MTBS pokój nr 20 lub pod telefonem (095)
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PORADNIA PROKTOLOGICZNA

Krzysztof Adamkowicz
Specjalista chirurg
(choroby jelita grubego)
Przyjmuje w środy od. godz. 16°0
Międzyrzecz,

ul. Rynek 2

przy aptece"Ratuszowa"
Rejestracja telefoniczna: O S02 SS 1 S 79
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Janusz Jaskowicz
SPECJALISTA ORTOPEDII
i CHIRURGil URAZOWEJ
(choroby i urazy narządu ruchu i kręgosłu pa ,
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
Przyj muje 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;BOWYCH
tel. (0-95) 741-24-11

CODZIENNIE- rejestracja telefoniczna

Danuta Sawka

tel. kom. 0/602-291-075

PRACOWNIA PROTETYCZNA

24h - tel. kom. 0/668-109-005

ponied:ziałki

CZYNNE:
i ŚrOd'J W CJOd:zinach 8 00 - 17°0

wtorki, c:zwartki i piątki W CJOd:zinach 8 00 • 15°0

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 lipca
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
Re'estrac'a teł.: 0408 831 Międzyrzecz

Teresa Gałązka-Bazydło
Specjalista psychologii ~linicznej
Psychoterapeuta
Członek Polskiego Towarzystwa
Psychoterapii Psychoanalitycznej
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l Plener RzeźbiarsKi
Matka Boska w pochyleniu frasobliwa, płaskorzeźby
stylizowane. Chłop długowłosy, wiejski, z równo przycię
tymi staropolskimi wąsami , podparty na łokciach , siedzi
nad kuflem piwa. Jak dwie strony tego samego medalu,
awers i rewers, twarz w aureoli zamknięta , uśm i ech w
zadumie i medytacji chrześcijańsk i ej i radość- ekstaza
Zjednoczenia. To niektóre dzi eła pana Stefana Szymoniaka, jednego z bi orących odzi ał w plenerze rzeźbiarzy.
Pan Szymoniak: - Dąb ma takie same zalety jak i
wady -swoją twardość. Jedna z figur 5 Braci Męczen
ników Międzyrzeckich będzie z dębu. Jak się przystę
puje do wykonania rzeźby? Jedni robią rysunek. Moż
na zrobić też małą kopię. Przedtem jest temat. Tak ja
poezja rzeźba wymaga wyobraźni. To ona jest począt
kiem dzieła .
Jest konwencja, według której wykonuje się sztukę
l udową. Widoczne jest w niej łamanie zasad proporcjona l ności kształtów.

Krystian, Izaak, Benedykt, Jan i Mateusz. Pięciu Braci
zamordowanych w 1003 roku, eremitów
klasztoru reguły benedyktyńskiej. Kopiowani ze starej
ryciny staną na placu przed Zamkiem. Mniej więcej normalnych rozmiarów, może nieco większe , rzeźby wykonają artyści ludowi: Henryk Grudzień , Grzegorz Hadzicki, Jerzy Kopeć, Tadeusz Bardalas i Stefan Szymoniak.
Dyrektor Muzeum mgr Andrzej Kirmiel: - Jest wplanach Muzeum tworzenie tradycji Zamkowych Plenerów
Rzeźbiarskich. Realizujemy ten zamysł dzięki inicjatywie
i wydatnej pomocy starosty Grzegorza Gabryelskiego.
Prace mają nawiązywać do znanych wydarzeń i postaci
związanych z historią lokalną, przedstawianą w sposób
atrakcyjny również dla młodego pokolenia. Chcemy, by
by/a to impreza cykliczna. Zaczęliśmy od 5 Braci Mię
dzyrzeckich. Następny plener rzeźbiarski będzie za rok.
24 - 28 maja. Cztery dni pracy rzeźbiarzy. Na placu przed Zamkiem z grubych pni wyłaniają się postaci. Powaga i surowość, ascetyzm, powłóczyste szaty.
Międzyrzeckich

MI Ę DZYRZ ECKI

na Zamku

Tchnienie ś redn iowiecza . Konwencja ludowa w rzeź
bie historycznej.
Stoją rusztowania wokó ł grubych pni topoli. Rozłożo
ne na trawie d łuta , szlifierki i p i ły Stihl. Od p iły zacznie
się praca. Wydobyć z b ryły zarys kształtu . Potem cyzel ować szczegóły. Rysy twarzy, brodę i włosy. Zwiedzaj ący muzeumi Zamek m ają dodatkową atrakcję . Na ich
oczach powstają rzeźby. M ożna ś l edzi ć ich każdy etap.
Sko ńczone figury będą stały na terenie parku muzealnego. Wielu z przechodzących ludzi zatrzymuje się na
chwi lę krótką czy dłuższą, rozmawia z artystami. Niektórzy biorą do ręki dłuto. Poczuć uległość materii, nadać
jej własny kształt.
W 2003 r. minęło milenium śm i erci pierwszych polskich męczenn i ków, p i ęc i u zakonników z klasztoru benedykty ń ski ego reguły św. Rumualda; dwóch braci zakonnych przybyłych z Włoch : Benedykta i Jana oraz
trzech Polaków: Mateusza, Izaaka i najmłodszego z
nich Krystyna. Jako lokalizację klasztoru wymienia się
okolice Międzyrzecza. Klasztor utworzony tu w celach
misyjnych otaczała protekcja Bolesława Chrobrego.
Przychylność władcy stała się poniekąd przyczyną tragedii. Zakonnicy otrzymali a następnie zwrócili księciu
otrzymany dar- srebro. Pogłoski o bogactwie klasztoru
jednak rozeszły si ę i w nocy z 11/12 1istopada 1003 r. na
erem napadli zbójcy, którzy wymordowali mnichów. Aby
zatrzeć ślady zbrodni podpalili zabudowania klasztorne.
Beatyfikacji mnichów dokonano już w 1005 r.
Najstarsze znane przedstawienie Pięciu Męczen
ników Międzyrzeckich znajduje się na rycinie nieznanego autorstwa wydanej w 1605 r. w Kolonii ilustrują
cej dzieło Marcina Baronjusza. Przedstawia w środko
wym polu męczenników. Czterech stojących pośrodku
ma w rękach palmy, piąty, św. Krystyn umieszczony z
boku, trzyma lilię, a szósty (ocalały Barnaba) wskazuje
na pozostałych gestem dłoni. Promienie Łaski spływa
ją z będącego ponad ich głowami hebrajskiego napisu

Grzegorz Hadzicki przy pracy
Fot. Joanna Maciejewicz

JAHWE. Wokół jest bordiura złożona z 12 wyobraża1
okazujących najważniejsze sceny z ich życia: ~
nie zakonników, msza św., powitanie przez Boleslawli
Chrobrego, kilka scen z kaźni, scenę przedstawimodlących się zakonników, tortury ogniem na s~
podpalenie kościoła , modlitwę przy grobie świ~
sen brata Andrzeja. Podpis innej ryciny, wcześniejszli
z 1579 r. opisuje moment, w którym cesarz Otto proJ
si św. Romualda, w imieniu księcia Bolesława, o przy·
słanie zakonników.
Iwona Wró

MOJE LETNIE PRZEBUDZENIE
(PANU LUCJANOWI I PANI FRANI)
W Szkole Podstawowej nr 2 im. Szarych Szeregów w Międzyrzeczu w dniach
17.05.2010-21 .05.2010 r. odbył się "Tydzień Profilaktyki Szkolnej". W przedsię
wzięciu udział wzięli uczniowie, nauczyciele oraz rodzice.
Dzieci wykonały plakaty: "Nie pal przy mnie proszę" oraz "Recepta na zdrowie- bez papierosa" będące swoistą kampanią wymierzoną przeciwko zgubnym
nałogom. Uczniowie przypięli na drzwi swoich klas hasła na temat szkodliwości
palenia papierosów oraz wypełnili ankiety dotyczące ich poczucia bezpieczeń
stwa w szkole. Sanepid oraz Urząd Miasta i Gminy Międzyrzecz przekazały nagrody dla autorów najciekawszych prac. Podarowane uczniom skakanki, piłki
mają właściwie zapełnić im wolny czas.
Rodzice dzieci mieli okazję uczestniczyć w zorganizowanych przez szkołę
warsztatach profilaktycznych: "Odpowiedzialność , kara nieletnich", "Przemoc
rodzinna", "Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży", "Mechanizmy powstawania uzależnień ". Nad przebiegiem akcji profilaktycznej czuwały panie pedagog:
L. Gogoc i A. Mucha.

L ub ię kiedy latem, gdy s fo11ce w wysokim zenicie
delikatnie w usta muska mnie o św icie;
kiedy ciało moje rozgrzane
poranna bryza orzeźw ieniem studzi,
a ptak słodkim śpie wem ze snu głębokiego
subtelnie budzi;
Ubóstwiam w j eziorach się zanurzać,
a gdy na burzę s ię zbiera - burzą s ię odurzać...
l kiedy trawa z ielenią sukienkę mi maluje
·akże wspaniale s ię wtedy czuję !
Bo latem czuję sięjak czarodziejską różdżką
zaczarowana,
roztargniona, rozogniona,
bez koń ca w niebo wpatrzona ... f
L ub ię zbiegać po poręczy z tęczy
w górę i w dó ł,
ot tak - wsko czyć sobie na stól,
zerkać na św iat z kłębiastej chmury
i przen os ić w myś la ch góry !
Tak bardzo pragn ę,
by lato wiecznie trwało,
bo lata wciąż mi tak m ało i mało ... f

Marzena Wieczorek

KURIER

ostatni tydzień ~zerwca ni.eodl~cz~
. k0jarzy się zarowno uczniom Jak 1
nie lym z zakończeniem roku szkoldoros
.
.
·,rozpoczęciem upragnionych waneQO
. d
kacji.Jak co roku star~~y s1ę ~~ sumo, pracę szkoły w roznych JeJ aspekwac
.
.h
.
Pod kierunkiem swo1c nauczycletac.h
.• d
•
. czniowie przygotowywal1 Się O1ICZl1u
ych konkursów prze dm1otowych, orga~izowanych na terenie szkol~ ora.z przez
instytucje zewnętrzn~ . Wwojewo?zkich
konkursach przedmi~towyc.h os1ągnę:
li następują ce wyn1k1: Mana Polak 1
Krzysztof Sta~isł~~ski uzyskali ty~~ 
~ laureatów z biologii, Magdalena Jozwiak tytuł l aureata z fizyki. Uczniowie ci
zostali zwolnieni z części matematyczno·przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego otrzymując maksymal ną liczbę 50
punktów. Dominika Ne~tor?ws~a została finalistką etapu WOJewodzklego z
języka polskiego, Nicol Sajda z języ
ka niemieckiego, Maria Baczewska
zchemii. Konkurs z plastyki wyłonił 2
laureatów: Magdalenę Jóźwiak i Ję
drzeja Kostrzewę oraz 3 finalistów:
Adriannę Niedźwiedź, Sonię Nowacką i Michalinę Cap, a z muzyki 3
laureatów: Joannę Malinowską, Łu
kasza Pendraka, Marię Baczewską
i2finalistów: Dominikę Nestorowską
i Aleksandrę Kusiak. W finale wojewódzkim konkursu "Losy żołnierza i
dzieje oręż a polskiego w latach 9721514 od Cedyni do Orszy" znalazł się
Radosław Pacholik. Udział w konkursie języka angielskiego ,Oiimpus" zaowocował VII miejscem Radosława
Pietrzyka w klasach drugich i X Magdaleny Jóźwiak w klasach trzecich .
Nasza młodz ież systematycznie przystępuje do zmagań matematycznych
wmiędzynarodowym konkursie "Kangur". Wtym roku 36 uczniów zmierzylo się z zadaniami, wyróżnienia otrzymali: Magdalena Jóźwiak, Marek
Matuszewski, Dominik Szadkowski, Aleksandra Krajcer, Dominika
Sadłowska , Marcin Marynicz, Jarosław Dudek. Również na terenie szkoły nauczyciele organizowali i przeproo
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wadzili liczne konkursy. l tak .Mistrz
Krzyżówki i Łamig łówki Matematycznej" wyłonił mistrzynie w tej trudnej
dla wielu dziedzinie: Sylwię Uszakie·
wicz, Magdę Warszawę i Marię Polak oraz wicemistrzów Macieja Spychalę i Marcina Marynicza. Germanistką Roku w klasach pierwszych została Martyna Słowińska , w klasach
drugich Monika Piter, w klasach trzecich Nico! Sajda, natomiast Angliści
Roku to: Dominika Sadłowska w klasach pierwszych , Radosław Pietrzyk
w klasach drugich, Suzana Furede w
klasach trzecich. Wkonkursie geograficznym .Mistrz Nawigacji" najwyższą
umiejętnością pracy z mapą wykazali
się Kamil Bogucki i Jarosław Kosic·
ki l m, Paweł Szpytko, Michał Tkocz
11m, Dominik Szadkowski III m. Weliminacjach Szkolnej Ligi Ortograficznej
pozostałych uczestników pokonali Szy.
mon Belgrau, Monika Piter i Linda
Filipiak. Uczniowie z wszystkich poziomów wzięli udział w konkursie z wiedzy o Katyniu. Najlepszymi okazali się
Kamil Mirowski l m, Kamil Bogucki
11m, Magdalena Jóźwiak i Radosław
Rodzeń III m. Bez fałszywej skromności
możemy uznać, że mamy bardzo uzdolnioną artystycznie młodzież . Konkursy
plastyczne, recytatorskie, piosenkarskie
są tego dowodem. W finale wojewódzkim Konkursu Recytatorskiego naszą
szkolę reprezentowała Dominika Nestorowska. W powiatowych eliminacjach Festiwalu Piosenki Dziecięcej i
Młodzieżowej lga Dajworska uzyskała tytuł laureata, Nico l Sajda wyróżni e 
nie, a Suzana Furede została finalistką
etapu wojewódzkiego. MOK zainicjował
konkurs plastyczny .Fryderyk Chopinw hołdzie narodowi i sztuce". Wkategorii
szkół gimnazjalnych Jędrzej Kostrzewa zajął 11m, Sonia Nowacka III m, Eli·
za Walczak została wyróżniona . Na wyniki VI edycji ogólnopolskiego konkursu
.Las w sztuce" musimy jeszcze poczekać, gdyż finał odbędzie się we wrześniu , już w nowym roku szkolnym. Piąty
raz gorzowskie Liceum Plastyczne ogło-
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siło konkurs dla uczniów woj.lubuskiego
i zachodniopomorskiego. 11m przypadło
Helenie Ziółkowskiej . Nasi uczniowie
chętnie doskonalili się w sztuce fotografii uczestnicząc w internetowym konkursie .Ptasia Polska 2010" i , Międzyrzecz
w obiektywie". Po raz pierwszy został
przeprowadzony konkurs " Złote usta"
podczas którego gimnazjaliści zaprezentowali swoje recytatorskie i oratorskie talenty. " Złotousty" zwycięzca wyłoniony w Europejskim Dniu Wiosny to
Oskar Michalak. Swoich sił w finale X
Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego
o Laur J. Słowackiego spróbowały Karolina Pielesiak i Joanna Ciągło. W
naszej pracy nie zapominamy o ekologii, która jest nam bliska z racji udziału
wwielu przedsięwzięciach i konkursach
z tej dziedziny. Etap rejonowy .Parków
Krajobrazowych Polski" to 11 m druży
ny lgi Dajworskiej, Patrycji Baran,
Dominiki Nestorowskiej i Jarosła
wa Dudka. Agata Nowak okazała się
najlepsza w zmaganiach z tematu ,Mój
Las". Dominika Nestorowska została
laureatką w programie dowolnym ,Zielona Szkoła , Zielone Przedszkole". Jak
prowadzić racjonalny tryb życia wiedzą
na pewno uczestnicy rejonowego etapu
Olimpiady Zdrowego Stylu Życia: Dom i·
nika Nestorowska, Adrianna Fiedler
i Marek żurakowski , który awansował do etapu okręgowego . W tym roku
szkolnym byliśmy gospodarzami Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy,
na których drużyna w składzie Łukasz
Daum, Piotr Luzak i Bartłomiej Ni·
siewicz uplasowała się na 11 m, a drużyna Moniki Hulnickiej, Pauliny Jeryś i Oliwi Marcinków na III m. Nie
od dziś wiadomo, że sport to zdrowie.
Nasi uczniowie mają tego świadomość.

Ich osiągnięcia to:
-III mSzymona Belgrau na Mistrzostwach Województwa w Indywidualnych Biegach Przełajowych ;
- III mchłopców w Mistrzostwach Powiatu w Unihokeja;
-III mdziewcząt w Mistrzostwach Po-

wiatu w Piłce Ręcznej;
- 11 mdziewcząt i chłopców w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Koszykowej;
-III mchłopców w Mistrzostwach Rejonu w Pilce Siatkowej
- IV m dziewcząt w finale wojewódzkim w Piłce Siatkowej;
- l m dziewcząt w Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora ZSE;
- 11 m d rużyn owo w Mistrzostwach
Powiatu w Sztafetowych Biegach
Przełajowych ;

- 11 m dziewcząt w 11 etapie Turnieju
Coca-Cola Cup.
W maju na miejskiej pływal ni odbyły się l Mistrzostwa Szkoły w Pływan i u
o Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 1.
,Pozamiatali" na nich Wojciech Kaspryszyn, Adrian Stępień, Krzysztof Jackowski, Marcin Skała, Paweł
Krawczyk, Wiktoria Janelt, Agata Siemion i Kacper Makowski. W
sztafetach mieszanych l m zajęła kl.3d,
11 m kl.3a a III m k1.2f. W sztafecie
chłopców najlepsi okazali się z kl.3f,
11 m z 3g , III m z 2g. Osiągnięcia naszych uczniów doceniło stowarzyszenie Wspieramy Młode Talenty przyznając stypendia Patrycji Pasewicz,
ldze Dajworskiej, Szymonowi Belgrau, Suzanie Furede i Danieli Turczyn . Zwracając się do całej społecz
ności uczniowskiej pragnę powiedzieć ,
że potraficie nie tylko wytrwale pracować, ale też i bawić s i ę, czego świa
dectwem był wasz wspaniały udział w
.klasówce" edukacyjno-artystycznej
zorganizowanej w ramach obchodów
Dni Między rzecza . G ratul uj ę i dzi ęku 
ję wszystkim, którzy przyczynili się do
tych sukcesów. Niech nadchodzące
wakacje będą dla was czasem beztroski i zasłużonego odpoczynku. Nie
zapominajcie jednak o przestrzeganiu
podstawowych zasad bezpieczeństwa
podczas letnich zabaw. Wszystkim nauczycielom z całego serca dz i ękuję za
całoroczną ciężką p racę i życzę , żeby
zaowocowała ona w p rzyszłym roku.
Dyrektor Gimnazjum nr 1
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* Na ryby? Sm ażo n e, węd zo n e.
*Na grzyby? Smażo n e i w ś mi e ta ni e du szo ne .
* Na prosiaki? Pi eczone, k aszą nad ziewa ne .
* Na jagody? Św ieże i ze śmi eta ną se rwowa ne.

l
l
l

e Na ognisko? e Na grilla? e Na dyskoteki pod chmurką? [:
e Na imprezy i imprezki z obsługą profesjonalnego kucharza?
!
e Na spanie na sianie?
e Na ...?
l':
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Przyszli ratownicy
z Gimnazjum nr 2
21 maja 2010 r. reprezentacja Gimnazjum nr 2 im.
Adama Mickiewicza w Międzyrzeczu jako jedna z trzynastu grup wzięła udział w rejonowych zawodach z
~.~ 11
t'!c1<
zakresu udzielania pierwszej pomocy organizowanych
m
przez PCK. Wskład szkolnej ekipy weszli: Dagna Aftowicz, Nicola Lisek, Klaudia Żuchowska (pierwsza grupa); Dominika
Szyszkowska, Patryk Ejchsztat, Angelika Waltrawska (druga grupa)
oraz Kamil Szala, Anna Wierzbicka, Kamila Matacz (trzecia grupa). Do
konkursu przygotowywała nas nauczycielka wychowania fizycznego pani
Jolanta Lorenz, od której otrzymaliśmy liczne notatki. Analizowaliśmy je, a
następnie przekładaliśmy na rozmaite ćwiczenia praktyczne, podczas których trzeba było wykazać się ~iedzą i umiejętnością reagowania w różnych
sytuacjach zagrożenia życia . Cwiczenia te przyniosły oczekiwany rezultat.
Czas, nerwy i wylany pot nie poszły na marne. Aby bezproblemowo zrealizować zakładany program, pani Jolanta Lorenz tłumaczyła i pokazywała nam,
jak zachowywać się w poszczególnych sytuacjach.
W końcu nadszedł dzień konkursu. Zwarci i gotowi do niesienia pomocy "poszkodowanym" ruszyliśmy w stronę Gimnazjum nr 1, gdzie odbywały
się zawody. Przywitali nas ratownicy medyczni, żołnierze sprawujący pieczę
nad nami oraz organizatorzy. Po rozpoczęciu jeden z reprezentantów każ
dej drużyny miał do napisania krótki test, sprawdzający wiedzę teoretyczn ą. Następnie , po kolei ruszaliśmy na "stacje". Na pierwszym przystanku
naszym zadaniem było zmierzenie się z wypadkiem komunikacyjnym , gdzie
pijany kierowca potrącił rowerzystę. Później musieliśmy pomóc rowerzystce,
która spadła ze schodów i straciła przytomność . Kolejne zadanie polegało
na uspokojeniu agresywnego, pijanego mężczyzny a jednocześnie ratowaniu nieprzytomnej kobiety. Zaskoczył nas czwarty przystanek, gdzie mieliśmy do czynienia z tzw. niewypałami , które były bardzo dobrze ukryte i tylko
nieliczni zreflektowali się, że tam są , a mogły one zagrażać naszemu życiu.
Po wielu stresujących chwilach mieliśmy czas na odreagowanie i roz l uź
nienie atmosfery. Później czekaliśmy już tylko na ogłoszenie wyników. Z wielką radością usłyszeliśmy, że Dominika, Patryk i Angelika zajęli l miejsce i
zakwalifikowali się do następnego wojewódzkiego etapu, który odbył się w
Sławie w dniach 27- 28 maja 2010 r. Na naszych młodych ratowników czekało tam osiem kolejnych, trudnych przystanków. W końcowej klasyfikacji
reprezentanci Gimnazjum nr 2 zajęli VI miejsce.
Nie spoczęliśmy na laurach i po zawodach spotkaliśmy się ponownie,
aby przeanalizować błędy popełnione przez nas w poszczególnych konkurencjach. Mogliśmy je dokładnie omówić dzięki filmowi, który podczas zawodów nagrała nasza opiekunka. Na koniec podziękowaliśmy pani Jolancie Lorenz za to, że miała dla nas tyle cierpliwości , oraz że dzięki niej tak
wiele się nauczyliśmy.
Klaudia żuchowska

Do biblioteczki regionalnej
"Legendy Lubuskie"
Zbigniewa Kozłowskiego
"Legendy Lubuskie" Zbigniewa Kozłowskiego. Sfinansowana przez Starostwo w Międzyrzeczu książeczka
zawierająca pięć legend - opowieści
skonstruowanych na bazie historycznych faktów. Przeznaczona dla mło 
dzieży i dzieci publikacja zawiera m.
in. znany w źródłach literackich i historycznych list m iłosny Marcina z M i ę 
dzyrzecza, przykład wspanialej epistolografii dawnego mieszkańca naszego miasta. Autor "Legend Lubuskich"
gościł w Międzyrzeczu w Muzeum na
spotkaniu z czytelnikami.
Iwona Wróblak

TORT IMIENINOWY
(Pani Ani Kuźmiń ski ej-Ś wider w Dn iu Imienin
i wszystkim moim znajomym Aniom)
Przygotowałam dziś

dla Pani tort imieninowy,
wyśmienity, czekoladowy,
pełen życzeń i marzeń,
niesamowitych wrażeń;
tort dobry m s łowem przekładany,
w Dniu Imienin Pani podarowany;
i z odro b iną letniego deszczu,
z kremowym nap isem: " WSZYSTKIEGO, CO
NAJLEPSZE! "
Niech spełn ią się wszystkie Pani najskrytsze
marzenia!
Niech każdy dzień b ędzie ukojeniem!
Niechaj łąki bujny m kwieciem zawsze
dla Pani rozkwitaj~
słowik niech usypia Panią
i ze snu budzi,
niech towarzyszą Pani w życiu
sami wspaniali ludzie!
Niech myś li pozytywne nigdy Pani nie opuszczają,
a aniołki do bre od burz i niepowodzeń skrzydełkami
osłaniają!

Wszy s tkiego naj piękniejszego !: -)
Marzena Wieczorek

Do biblioteczki regionalnej
Cieszy mnie zawsze każda publikacja o charakterze lokalnym. Uważam ,
że nawet najmniejsze publikacja traktująca o Ziemi M i ędzyrzeckiej , przyczynia się do budowy świadomości
"Malej Ojczyzny". W tym miesiącu z
przyjemnością przedstawiam czytelnikom "KM" książkę: "Żuraw" Brójce
- geneza i dzieje Kola Łowieckiego
1948- 2009. To profesjonalna monografia jednego z międzyrzeckich
kół łowieckich , napisana przez dr Jana
M i elżyński ego . Autor w 10 głównych
rozdziałach przedstawia dzieje i róż
ne aspekty działalności Koła "Żuraw".
Wksiążce zamieszczonych jest wiele
zdjęć, które ożywiają tekst i pozwalają bliżej przyjrzeć się życiu "Żurawia".

Bo myślistwo , to nie tylko nagonka
i polowania, to złożona gospodarka
łowiecka , racjonalne planowanie i zimowa opieka nad zwierzętami. Calość
zamyka rozdzi ał prezentujący najważ
niejsze publikacje prasowe, ukazujące
działan i a Koła oraz wywiad z Prezesem Władysławem Kiersztanem. Jak
podkreśl a autor, powstanie tej monografii nie byłoby możliwe bez wykorzystania kronik Kola, prowadzonych
przez Romana Cymermana i Adama

Kozińskiego, oraz pomocy
myśliwych . Wydanie książki
mogli sponsorzy. Nadleśnictwa:

dzyrzecz, Świebodzin, Trzciel. Kola
wieckie: "Rogacz", "Jeleń", •
z M i ędzyrzecza , "Knieja" HO~JOZIInllf,
"Żuraw" Przytoczna oraz
watne. Format A5. 318 stron.
500 szt. Książka jest roz[>ro..,ladz:qa
przez Kolo łowieckie "Żuraw"
Andrzej Chm
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Wspieramy
Młode

Talenty

Na m iesiąc przed wakacj~mi , 2 cze~~ca br., w Klu?ie Garnizo~~wym odbysi XXIII edycja wręczema stypend.low dla uzdolmonych. uczmow. ?typenl~ ę zyznaje Lubuskie Stowarzyszeme Pornocy Szkole Międzyrzeckle Koło
dla p~eramy Młode Talenty, którego fundusz pochodzi ze składek członkow
dotacji Urzędu Gminy Międzyrzecz, oraz z hojnych darowizn ludzi dobreoi wrażliwego serca ..
g wtej edycji stypendia przyznano na łączną kwotę 9 900,00 zł, z czego wspar.
ieUrzęd u Gminy wyniosło 4 000,00 zł.
c Stypendia na rozwój swoich uzdolnień otrzymało 20 uczniów z trzech gm1n
(Międzyrzecz , Trzciel, Przytoczna), w tym:

!0:.
)>
)>
)>

8 ze sz kół podstawowych,
8 z gimnazjów,
4 ze szkół ponadgi m nazja lnych.

Uhonorowani uczniowie, wdzięczni za takie wyróżnienie, deklarowali, że stypendia przezn aczą na zakup ciekawych ksi~ż~k i ~~zwój s~oich zainter~so~ań .
Na uroczystości wśród zaproszonych gosc1 byh 1ch rodz1ce, nauczyciele 1dyrektorzy szkól, lokalni politycy oraz przedsiębiorcy. Spotkanie prowadziła p. D.
Klimaszewska (nauczycielka z Gimnazjum nr 1). Program artystyczny przygolowala p. M. Słucka oraz uczniowie z Gimnazjum nr 1. Lekkości i dynamiki dodały
występy akrobatek sportowych z SP nr 3 i LO oraz tancerzy z Klubu FAN ~ANCE .
Następna edycja stypendialna już jesienią, na którą wiele środków finansowych będzie pochodziło z 1% podatku międzyrzeczan (i nie tylko międzyrzeczan).
Wśród uczniów szkół podstawowych znaleźli się:
Szymon Dudek Kaława kl. V
Amelia Teresa Furede Międzyrzecz SP 2 kl. VI
Beata Kozica Trzciel kl. VI
Kamila Maciejewska Międzyrzecz SP 3 kl. VI i SM kl. IV
Jenifer Marciniak Trzciel kl. VI
Klaudia Masiewicz Międzyrzecz SP 4 kl. V
Jagoda Stawska Międzyrzecz SP 3 kl. VI
Dominika tukowska Międzyrzecz SP 2 kl. V
Uhonorowani gimnazjaliści to:
Szymon Belgrau M i ędzyrzecz Gimnazjum nr 1 kl. III
lga Dajwarska Międzyrzecz Gimnazjum nr 1 kl. 11
Joanna Dąbrowska Przytoczna Gimnazjum kl. 11
Suzana Carolina Furede Międzyrzecz Gimnazjum nr 1 kl. III
Patrycja Pasewicz Międzyrzecz Gimnazjum nr 1 kl. 11
Ewa Piechocka Międzyrzecz Gimnazjum nr 2 kl. l
Gabriela Taborek Międzyrzecz Gimnazjum nr 2 kl. III
Daniela Turczyn Międzyrzecz Gimnazjum nr 1 kl. 11
Uczniowie szkól ponadgimnazjalnych:
Barbara Borowiak Międzyrzecz LO kl. l
Agnieszka Gajda Bobowieko ZSR kl. 11
Kamila Golwiej Międzyrzecz LO kl. l
Joanna Rybarczyk Międzyrzecz ZSE kl. l

Wspieramy

Zarząd Koła
Młode Talenty

~~~
ROKU 2010 W GIMNAZJUM NR 1
W MIĘDZYRZECZU

Jest już tradycją naszej szkoły, że każdego roku odbywają się liczne konkursy organizowane przez nauczycieli językowców. Do stalego kalendarza konkursów szkolnych weszły : konkurs dla milośników języka niemieckiego GERMANISTA ROKU oraz ANGLISTA ROKU - konkurs języka angielskiego ENGLISH
MASTER. Oba konkursy odbywają się pod patronatem p. mgr Alicji Witter, Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu. Organizatorkami i autorkami testów
są mgr Dorota Cieloch, nauczyciel języka angielskiego i mgr Monika Szypszak,
nauczyciel języka niemieckiego.
Konkurs GERMANISTA ROKU odbył się już po raz czwarty. Tak, jak w latach poprzednich konkurs został podzielony na dwa etapy. W pierwszym etapie, uczniowie zmierzyli się z testem leksykalno-gramatycznym i elementami
wiedzy o krajach niemieckojęzycznych . Wdrugim etapie uczniowie z klas trzecich dodatkowo wysłuchali nagrania z tekstem, na podstawie którego zaznaczali zdania typu prawda - fałsz .
A oto najlepsi uczniowie, uczący się języka niemieckiego: w klasach pierwszych l miejsce i tytuł Germanisty Roku zdobyła Martyna Słowińska z kl. 1b, 11
miejsce uzyskał Kacper Makowski z kl. 1a, III miejsce przypadło Emilii Kaczmarek z kl. 1b
Wklasach drugich l miejsce i tytuł Germanisty Roku zdobyła Monika Piter z
kl. 2f, 11 miejsce przypadło Annie Lorenz z kl. 2f, III miejsce zdobyła Anna Lubacha z kl. 2d.
Spośród trzecioklasistów najlepsza okazała się Nicol Sajda z kl. llld, 11 miejsce zdobyła Sandra Gaździcka z kl. lllf, III miejsce przypadło Magdalenie Warszawa z kl. llle.
Konkurs ANGLISTA ROKU wzbudził duże zainteresowanie wśród uczniów.
Konkurs składał się z dwóch etapów, które odbyły się w marcu. Uczniowie mieli okazję zweryfikować swoją wiedzę z zakresu rozumienia tekstu słuchanego ,
tekstu czytanego oraz stosowania struktur leksykalno-gramatycznych.
A oto najlepsi Angliści: w klasach pierwszych l miejsce i tytuł Anglisty Roku
zdobyla Dominika Sadławska z kl. lf, 11 miejsce uzyskała Anna Barszczak z kl.
1b, III miejsce przypadło Aleksandrze Krajcer z kl. 1f
W klasach drugich l miejsce i tytuł Anglisty Roku zdobył Radosław Pietrzyk
z kl. 2e, 11 miejsce uzyskał Jędrzej Kostrzewa z kl. 2c, III miejsce zdobyła Agata Kadaj z kl. 2c.
Spośród trzecioklasistów najlepsza okazała się Suzana Furede z kl. lllc, 11
miejsce zdobył Piotr Luzak z kl. lllg, III miejsce przypadło Pawłowi Szpytko z
kl.lllg
. . .
Cieszy nas spore zaangażowanie uczniów naszej szkoły, którzy me boją s1ę
wyzwań i uczestniczą w różnych atrakcyjnych przedsięwzięciach jęz~kowych .
Gimnazjaliści z Jedynki wiedzą , że znajomość języków obcych będzie odgrywać bardzo ważną rolę w ich przyszłości , dlatego przezwyciężają niekiedy..swoje
słabości i ćwiczą umysł. Mottem naszych konkursów niech pozostanie: .Ubung
mach! den Meister", czyli .ćwiczenie czyni mist17em".
.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów w nauce ję
zyków: angielskiego i niemieckiego.
Dorota Cieloch, Monika Szypszak
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e 04.05.2010 na terenie działania Komisariatu wSkwierzynie policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali trzech mężczyzn , którzy na jednym z parkingów dokonali kradzieży paliwa z zaparkowanego tam samochodu ciężarowego
e 04.05.2010 w Międzyrzeczu dwaj młodzi mężczyźni w miejscu swojego zamieszkania uprawiali konopie indyjskie
e 11.05.2010 w Popowie ki erujący rowerkiem 7-letni chłopiec wyjechał z drogi
podporządkowanej i uderzył w bok przejeżdżającego samochodu osobowego. Wwyniku zdarzenia chłopiec doznał obrażeń w postaci stłuczenia głowy
i został przewieziony do szpitala
e 14.05.2010 w Pszczewie, policjanci z Wydziału Kryminalnego zatrzymali dwóch
młodych mężczyzn , którzy posiadali środki odurzające w postaci marihuany
e 15.05.2010 w Pszczewie 20-letni mężczyzna posiadał środki odurzające w
postaci marihuany
e 15.05.2010 w Kalsku policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali 30-letniego mężczyznę, który kierował samochodem będąc w stanie nietrzeźwości, mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Ponadto mężczy
zna posiadał aktualny zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony przez Sąd
Rejonowy w M i ędzyrzeczu
e 22.05.2010 w Międzyrzecu policjanci z Wydziału Prewencji, wtrakcie przeszukania 26-letniego mężczyzny, ujawnili środki odurzające w postaci amfetaminy
e 29.05. 2010 we wsi gminy M i ędzyrzecz funkcjonariusze Wydziału Prewencji
zatrzymali 3 mężczyzn , którzy dokonali kradzieży myjki ciśn ieniowej

Mówił, ie .,marihuana ło dar natury"
Kryminalni z Mię
dzyrzecza zwalczają
przestępczość narkotykową. Podczas majowego weekendu zatrzymali mężczyznę,
który w swoim ogrodzie uprawiał marihuanę oraz dwóch męż
czyzn, którzy posiadali przy sobie środ
ki odurzające.

Do zdarzenia doszło w piątek , 14 maja 201 Or. Policjanci z Wydziału Kryminał.
nego w Pszczewie zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy. ?naJdO.
wali się w nim dwaj mężczyźni, jeden z nich w czasie kontroli - wyrzucił z
woreczek foliowy. Po sprawdzeniu okazało się, że w woreczku znajduje słf8J#a
rihuana. Wtrakcie dalszych czynności policjanci ustalili, że mężczyźni kupiU:
kotyki u mieszkańca Pszczewa.
•
. .Pod.cz.as p~~eszukani~ jego pom i esz~zeń mieszkalnych i ter~~u posesji,
liCJancl ujawnili w ogrodzie, w tunelu foliowym krzewy, sadzonki 1kiełkujące':
śliny konopi indyjskiej. 37-letni mężczyzna powi edział, że te sadzonki i ~
to dar ~a tury, a on .się tyko n.imi zaopieko.wał. W efekc.ie dzi.ałań policjanci za.
trzymali trzech męzczyzn , ktorzy usłyszeli zarzuty pos1adama, udzielania oraz
uprawy środków odurzających .

Pomoc w walce 1 pijanymi kierując,.
Alce Blow do pomiaru trzeźwości trafiły do
policjantów. Ufundowały je samorządy Trzciela, Pszc:ze.
wa oraz Starostwo Powiatowe.
Dzięki pomocy finansowej
władz samorządowych Trzciela, Pszczewa oraz starostwa
Powiatowego policjanci z Mię 
dzyrzecza będą mogli jeszcze
skuteczniej walczyć z kierowcami na "podwójnym gazie".
Trzy nowe urządzenia Alco
Blow trafily do stróżów prawa.
Nowoczesny sprzęt uła
twi pracę międzyrzeckim policjantom, ponieważ nowoczesny system pozwala pobrać
próbkę powietrza nawet u osób, które nie chcą s ię poddać kontroli oraz u osób
nieprzytomnych. Urządzenie Alco Blow jest bardzo proste w użytkowaniu, ale
zarazem bardzo dokładne , szybsze i tańsze w użytkowaniu niż posiadane do
tej pory mierniki.
Zasada działania nowego sprzętu jest prosta. Urządzenie bada stężenie aJ.
koholu w kabinie kierowcy. Aby wykonać wstępne badanie, wystarczy włożyć je
przez szybę samochodu, jeżeli pomiar będzie dodatni, wtedy prowadzący zo.
stanie poddany tradycyjnemu badaniu za pomocą Alco Sensora z ustnikiem.
Oficer prasowy KPP w Międzyrzeczu
sierż. Justyna Łętowska
Nowoczesne

urządzenia

międzyrzeckich

Łukasz Janas, Arkadiusz Oleszczyński, Adam Dera, Piotr Drzewieckł,

Zbliża się okres letni, czas urlopów
zwiększa się zapotrzebowanie szpitali

i wakacji. Czas, w którym, niestety
na krew przy jednoczesnym mniejszym jej oddawaniu w Punktach Honorowego Krwiodawstwa, ze względu wła
śnie na urlopy stałych Honorowych Krwiodawców. Tym bardziej dziękujemy
tym, którzy oddają ten cenny lek. l prosimy innych, by także, jeżeli warunki
zdrowotne im na to pozwalają , pomogli uratować czyjeś życie czy zdrowie.
Rafał Pertyk, Łukasz Kłodziński, Tomasz Kujawa, Dariusz Kaczmarek, Wioleta Jakubowska, Grzegorz Jaczoński, Elwira Nowik, Tomasz Lisiecki, Jan Kamiński, Michał Drozda, Mirosław Szmyt, Mirosław Kur, Andrzej Kur, Józef Lechowicz, Wojciech Sommerfeld, Mirosława Machoń, Tomasz Machoń, Damian Drożdżyński, Mariusz
Czarnecki, Jarosław Stasik, Piotr Krakowski , Stanisław Bartkowiak,
Edyta Misiak, Krzysztof Podgórski, Arkadiusz Zawodniak, Dariusz
Jakubowski, Paweł Kozłowski, Krzysztof Kozłowski , Józef Świstak,
Marcin Wolniewicz, Marcin Hnat, Bogdan Pokolenko, Piotr Górecki,
Patryk Kwaśniewski, Sebastian Mejza, Michał Zocholl, Maciej Maleńczak, Piotr Chumeńczuk, Sebastian Marel, Ryszard Hołubowicz,
Adam Jachimczak, Jarosław Barszczak, Wiesław Jasiński, Paulina
Frynas, Łukasz Frykas, Robert Pokolenko, Mirosław Śmieciuch, Weronika Zachwieja, Hubert Klepacz, Piotr Parasiewicz, Jerzy Rejba,
Artur Karczmarek, Paweł Grobys, Wojciech Wyruszyński, Jarosław
Kędra, Mirosław Ripa, Bartłomiej Talarek, Radosław Talarek, Róża
Gidlewicz, Przemysław Ceglarz, Rafał Misiewicz, Michał Buratowski,
Marcin Telega, Adam Suszczyński, Tomasz Klemke, Dariusz Flieger,

Marek Wojtaś, Marta Matuszczak, Tomasz Humeniuk, Marek Czerkawski, Kamil Czapliński, Michał Łagoda, Krzysztof Mrówka, Roman BIJ\.
czak, Mateusz Skarżyński, Ryszard Siedlecki, Jarosław Derda, Radosław Sorbian, Dariusz Pyra, Marek Chumeńczuk, Tomasz Damas, Mar·
ci n Smoliński, Patryk Janik, Marcin Rupiczak, Mateusz Filipklewicz, Mateusz Rzepczyński, Paweł Myćka, Karolina Kowerczyk, Adam Tacik, Mariusz Kamyszek, Damian Ćwierz, Piotr Szarata, Sebastian Skrzyszewskl,
Damian Wichłacz, Artur Kramm, Jacek Kąkolewski, Artur Pietkiewicz,
Sebastian Szulczyk, Krzysztof Kondracik, Piotr Niźnik, Michał Zarzycki,
Maciej Furmaniak, Karol Barszczak, Robert Sommerfeld, Mariusz Mar·
ciniak, Mariusz Wierzbicki, Mateusz Biedniak, Józef Muszyński, ŁukaSZ
Szymańczuk, Czesław Andrzejczak, Sebastian Tymeczko, Damian Podufała , Izabela Ułasewicz, Janusz Barszczak, Wojciech Melcer, Andrzel
Aleksandrowicz, Romuald Żurakowski, Paweł Bińczak, Marcin Rosolak,
Paweł Rzeszowski, Janusz Bartosiak, Ewa Ord on, Renata Nowacka, Bogumił Bo rowiak, Marek Antoniów, Jonasz Pawlik, Paweł Owczarek, Plotr
Kozak, Marek Kozak, Maurycy Stefański , Ilona Zimowiska, Marta Skiba,
Adrian Knioch, Mariusz Cimaszewski, Mariusz Puk, Emil Kozłowski, MIrosław Dominiak, Piotr Bińczak, Grzegorz Kaliciak, Marek Myślickl, Jao
rosław Żyża, Paweł Buratowski, Patryk Kowalczyk, Przemysław Plęł
kowski, Piotr Błauciak, Dawid Milewski, Anita Roso/ak, Waldemar~
ślak, Przemysław Adamuszek, Anna Szkoda, Natalia Sychla, Krzys,;&Ut
Wiśniewski, Mariusz Szyszka, Krzysztof Knapek, Mikołaj Mikołajczak,
Przemysław Gawryłkowicz, Mariusz Maciąg, Tomasz Macek, Łukasz ceglarz, Błażej Bierka, Konrad Nowak, Dominik Troć, Bogdan Łagoda, Roman Pihan, Zbigniew Smejlis, Radosław Daros, Izabela Rusin, JuliuSZ
Podufała, Grzegorz Barszczak, Marcin Karczmarek.
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z

końcem kwietnia 2010 r. Przedszkole nr 6 im. Jana Brzechwy w Mię
dzyrzeczu ogłosilo k~nkurs piasty~~:
ny pod hasłem : "Co piszczy w trawle .
celem konkursu było wyłonienie zwycięskich prac p ropagujących piękno
przyrody, bogactwo świata owadów,
ptaków i ssaków naszych łąk . W konkursie wzięły udzi ał dzieci w wieku 3
. ?lat z przedszkoli i "Zerówek" szkolnych z naszej gminy.
Na konkurs napłynęło wiele prac
wykonanych różnymi technikami plastycznymi. Poziom prac wykonanych
przez dzieci był bardzo wysoki i wyrównany, dlatego też komisja w skła
dzie: mgr Dorota Ruta-Zdanowicz przewodnicząca jury, Alicja Strzelczyk
i mgr Janina Walczak- członkinie jury,
miały spory kłopot w wyłonieniu zwycięskich i wyróżnionych prac. Po wielokrotnym i wnikliwym oglądaniu prac
postanowiono nagrodzić po troje dzieci z każdej grupy wiekowej i przyznać
po kilka wyróżnień . A oto nagrodzone
i wyróżnione dzieci:
3-latki:
nagrody: Hania Bełz - P-4, Karoli-
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na Konieczek- P-6, Natalia Kowalczyk
- P-4; wyróżnienia: Karina NiedzielaP-4, Bartosz Karolak- P-4, Dominika
Owsian- P-4
4-latki:
nagrody: Aleksandra Krajnik - P-4,
Małgosia Skrzek- P-6, Nikola Urbanek
- P-6; wyróżnienia : Dominika PiosikP-4, Joanna Antoszek- P-4, Karolina
Zawadka- P-6, Gabrysia Staszewska

- P-1, Amelka Raszewska- P-1
S-Iatki:
nagrody: Inga Grabska - P-le nr 1,
Małgosia Pich - SP-2, Amelka Jasiówka - Kursko; wyróżnienia : Blanka Liberkowska- P-1 , Ania Woźnizk- P-6,
Ania Fi ałka - P-6, lga Polcyn - P-4,
Asia Tarnowska- SP-2
6-latki
nagrody: SławomirTuros- P-4, Ali-
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cja Jęd rych- SP-2, Julia Wincz- P-6;
wyróżnienia: Zofia Krutów- SP-2, Dia-

na Filipiak- SP-2, Remigiusz Feliksiak
- P-6, Agnieszka Korzeń- P-6, Kamila
Pertyk - SP-3, Martynka Grela - P-6,
Nikolella Choruży- Kursko.
Uroczystość wręczenia dyplomów
i nagród odbyła się 17.06.2010 r. w
Przedszkolu nr 6.
Organizatorki konkursu serdecznie
sponsorom nagród, którymi byli: Bank Spółdzielczy M-cz, p.
Mirosława Kowalik -Notariusz, p.
Waldemar Glinka - Radca Prawny,
p. Tadeusz Taborowski - księgar
nia "Bestseller", p. Dariusz Szymański - sklep "Timex", p. Janina Dąbkowska - sklep "Ryza", p.
Andrzej Luftmann - sklep "Świat
Dziecka", p. Dariusz Kościelnisk
- sklep spożywczy, p. Małgorza
ta Zolech - Usługi Leśne i Szkół
karskie "Budnik", p. Irena, Marcin,
Piotr Wołk- Hurtownia Spożywcza
"Hurt" s.c.
mgr Janina Walczak
Alicja Strzelczyk
dziękują

CCJtr!tl Poznańskiego
Uniwersytetu Medycznego
w kościele św. Jana
Niecodzienny koncert chóru

mogliśmy usłyszeć

w

kościele św. Jana. Chór Medycznego Uniwersytetu Poznańskiego im. Karola Marcinkowskiego, zespół z pierwszej półki , koncertujący w kraju i za granicą, istnieje od
50 lat. Dyrygentem jest Przemysław Pałka .
Bogaty repertuar, od muzyki kościelnej, starannie od-

dającej klimat utworów poświęconych Bogu, po utwo-

ry współczesne, jazzowe. W chórze śpiewają studenci
medycyny i lekarze, ludzie, którzy z racji zawodu muszą mieć bogatą wyobraźnię i nabytą umiejętność starannego wykonania zamierzonego zadania.
Jak już nie raz nasz najstarszy kościół, sakralne miejsce o wspaniałej akustyce, gości w swoim wnętrzu muzyków i propagatorów kultury muzycznej.
Na początek kilka utworów muzyki baroku. Starannie
przemyślane interpretacje pieśni kościelnych charakteryzujących mentalność ludzi z tamtej epoki.
Rok chopinowski to pretekst i powód do zaśpiewania
przez chór pieśni F. Chopina pt. .życzenie". Jest także
J. S. Bach, inne utwory, świadczące o nieprzeciętnym
bogactwie repertuaru chóru. Zabawne parodie pieśni
operowych, autotemat kuchni operetkowej, bezsłow
na zabawa nazwami harmonicznymi. Niezwykły chór
na.wesoło traktujący klasykę literatury muzycznej. Się 
Qmęto też po repertuar Freddy'go Merkury.
Byliśmy świadkami niezwykłego wydarzenia muzycznego.
Bisem zakończył się koncert, piękną pieśnią kościel
ną. Wykonawcy podziękowali za zaproszenie proboszczowi parafii ks. M. Walczakowi, władzom miasta i Restauracji .Mafia".
Iwona Wróblak

bardzo ciekawa lekcja wiedzy o społeczeństwie . 2 czerwca 2010 r. wraz z naszymi rówiez klasy III b okole godziny 9.00 udaliśmy się pod opieką Pani mgr Danuty Klimaszewskiej do
Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu , aby zobaczyć, jak wygląda prawdziwa rozprawa sądowa. Więk
szość z nas w sądzie była po raz pierwszy w życiu . Miejmy nadzieję, że ostatni.
Proces w sprawie sprzedaży narkotyków rozpoczął się o godzinie 9.30. Zajęliśmy miejsca na Sali i
w ciszy obserwowaliśmy to, co dzieje się podczas rozprawy. Zarzuty usłyszało czterech młodych ludzi
ze Skwierzyny, uczniowie szkół średnich i studenci. Szczegółowo wyjaśniali swój udział w przestęp
stwie. Po pewnym czasie sędzia zarządził przerwę, w czasie której odpowiadał na nasze pytania. Następnie wróciliśmy do szkoły, aby dalej uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych. Proces oczywiście trwał
nadal i zapewne potrwa jeszcze kilka tygodni.
W rzeczywistości rozprawa wygląda inaczej niż w znanych programach telewizyjnych, które dają
nam błędne wyobrażenie o tym, co dzieje się na sali sądowej. Lekcja zorganizowana w tak odmienny i ciekawy sposób pozwolila nam poszerzyć swoją wiedzę o społeczeństwie, a także nauczyła nas
tego, że nie warto łamać prawa.
To

była

śnikami
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Osiągnięcia

uczniów Gimnazjum nr im. Adama Mickiewicza w
Międzyrzeczu w roku szkolnym 2009/2010

Koniec roku szkolnego lo czas pod sumowań i
refleksji. Prawie każdy robi swój prywalny .,rachunek sumienia",
zastanawia się, co zrobił dobrze, co źle, co mu nie do końca wyszło ... Przez kolejne dziesięć miesięcy na bieżąco informowaliśmy
Was na łamach prasy lokalnej o naszych sukcesach - tych małych
i ł ych wielkich. Dziś pokusiliśmy się o podsumowanie naszej cało 
rocznej działalności. Był to rok wytężonej pracy, ciężkiej, ale bardzo
owocnej. Wielu uczniów naszego Gimnaz jum brało udział wkonkursach przedmiotowych organizowanych przez Łu buskiego Kuralora Oświaty. Welapach rejonowych konkursów reprezentowało nas
43 uczniów. Najlepsi z nich spotkali się wfinałach wojewódzkich,
uzyskując tytuł laureola lub finalisty. Oto oni:
Laureaci:
Poulo Łojek kl. III c j. polski, op iekun mgr Małgorza 
ta Matczak
Poulo Łojek, kl. III c biologia, opiekun mgr Danuta Taborek
Nicol Wietrzyńsko, kl. III o biologia, opiekun mgr Danuta Taborek
Kamil Szalo, kl. III e biologia, opiekun mgr Danuta Taborek
Natalio Słucko, kl. III c wiedza osztuce- muzyka, opiekun
mgr Barbara E. Kowalczyk

- III a, Gajek Maciej -III o, Turecki Jakub - III o, Przybysz Kamil
- III d, Ceglarek Mateusz - III d, Krzemień Doniel-111 d,Chacho j
Arkadiusz -li o, Podlosiak Adrian - l b. Opiekun chłopców- pan
Łukasz Kwiatkowski.
Piłko nożno chłopców (Turniej Coca- Colo) · 11 miejsce:
Re jba Tomasz - III b, Muraszow Arkadiusz -III b, Rejbo Wojciech
-III d, Wonkiewicz Sebastian - III e, Waltrawski Mateusz- III a,
Kaczorek Mateusz -III a, Gajek Maciej -III a, Turecki Jakub - III
a, Przybysz Komil - 111 d, Ejchszlol Pafryk -li b, Podlosiok Adrian
-l b. Opiekun chłopców- pan Łukasz Kwiatkowski.
Piłko ręczno chłopców · l miejsce: Rej bo Tomasz - III b, Muraszow Arkadiusz -III b, Rej bo Wojciech -III d, Wankiewicz Sebastian -III e, Przybysz Kamil-111 d, Waltrawski Mateusz -III o, Turecki Jakub - III a, Kostrzewo Maciej -11 d, Skarżyński Pafryk - 11
d, Przybysz Łukasz -l b. Opiekun - pan Łukasz Kwiatkowski.
Piłko koszykowo chłopców - IV miejsce: Rejba Tomasz
- III b, Rejba Wojciech -III d, Wonkiewicz Sebastian -III e, Filipowicz Paweł- III d, Przybysz Kamil- III d, Turecki Jakub- III
a, Woltrawski Mateusz- III a, Kostrzewa Maciej -11 d. Opiekunpan Łukasz Kwiatkowski.
Tenis stołowy dziewczęta- l miejsce: Żyła Anna -III e,
Finaliści
Niemczyk Anita -l e. Opiekun - pani Jolanto Lorenz.
Dogna Aftowicz ,kl. III c j. polski, opiekun mgr MolgoTenis stołowy chłopców-111 miejsce: Marcela Jan- 11 a,
rzała Matczak
Janik Michał - III e, Wołoszka Damian - III e. Opiekun - pani
Aleksand ro Krojewsko, kl.lll o biologia, opiekun mgr Jolanto Lorenz.
Danuta Taborek
Bodminton dziewcząt · 11 miejsce: Inga Szymańska - 11
Mateusz Gebuzo , kl. III c geografia, opiekun mgr Ja- a, Łuczkawiec Oliwio - 11 a. Opiekun - pani Jolanto Lorenz.
nusz Polak
Bodminton chłopców - Ił miejsce: Wojciechowski Michał
Łukasz Gebuzo, kl. 11 o geografia, opiekun mgr Janusz Polak
- III b, Marcela Jan -11 a. Opiekun - pani Jolanto Loren z.
Arkadiusz Chachuj , kl. 11 o geografia, opiekun mgr Ja- . Siatkówko dziewcząt - IV miejsce: Kucharsko Karolino,
nusz Polak
Zyło Anno, Jesionowska Moniko, Winiorczyk Małgorzato, Gojewy
Kotorzyna Marzec, kl. III c wiedza o sztuce - muzyka, Paulino, Kostrzewa Marika, Stafyniak Marla, Kukiełka Karolina,
opiekun mgr Barbara E. Kowalczyk
Niedzielo Kinga, Sycz Ola, Nędza Klaudia, Woltrawska Angelika,
Magdoleno Szabot, kl. 11 o wiedza osztuce- muzyka, opie- Szumno Monika, Antkowiak Joanno. Opiekun - pani Agnieszkun mgr Barbara E. Kowalczyk
ko Boguto.
Morek Święcki, kl. III c wiedza osztuce- muzyka, opiePiłko koszykowo dziewcząt - III miejsce: Antkowiak Jokun mgr Barbara E. Kowalczyk
anna- li b, Gasper Ada - III b, Jesionowsko Monika- III d, JackowEwo Piechocko, kl. l e wiedza osztuce - muzyka, opiekun ska Molgorzała -III b, Kucharsko Karolina-li l d, Maciejewska Kamgr Barbara E. Kowalczyk
tarzyna -III b, Szymańska Inga-li o, Łuczkawiec Oliwio -11 a, liMicholino Cap, kl. III c wiedza osztuce - plastyka, opiekun sek Nikola-lla, Nędza Klaudio-Ile, Sycz Ola-Ile, Winiorczyk Moł
mgr Barbara E. Kowalczyk, mgr Joanna Kozakiewicz
gorzala-lb, Serkis Oliwie-Ile, Perdon Magdaleno-Id. Opiekun Klaudio Żuchowsko , kl. III b wiedza o sztuce - plasty- pani Anno Janusz.
ka, opiekun mgr Barbara E. Kowalczyk,mgr Joanna Kozakiewicz
Piłko ręczno dziewcząt- IV miejsce: Antkowiak JoonnaGabrielo Różańska, kl. 11 o Ogólnopolski Konkurs .,Pozna- llb, Gesper Ado-lllb, Jesionowsko Monika- III d, Jackowska Mał
jemy Parki Krajobrazowe Polski", opiekun mgr Danuta Taborek
gorzolo-lllb, Kucharska Korolina-llld, Maciejewska KatarzynaArkadiusz Chuchaj, kl. 11 o Ogólnopolski Konkurs .,Pozna- lllb, Szymańska Inga-li a, Łuczkawiec Oliwia-li a, lisek Nikola-lla,
jemy Parki Krajobrazowe Polski", opiekun mgr Danuta Taborek
Nędza Klaudia-Ile, Sycz Ola-Ile, Winiorczyk Małgorzata - l b, Serkis
Łukasz Gebuzo, kl. 11 o Ogólnopolski Konkurs .,Poznajemy
Oliwia-Ile, Perdon Magdalena-Id, Kostrzewa Morika-lle. Opiekun
Parki Krajobrazowe Polski", opiekun mgr Donula Taborek
- pani Anno Janusz.
Anno Jurczok, kl. III d Ogólnopolski Konkurs .,Poznajemy
Unihokej dziewcząt- III miejsce: Antkowiak Joanna-li b,
Parki Krajobrazowe Polski", opiekun mgr Danuta Taborek
Jesionowska Moniko-III d, Jackowska Ma/gorzota-111 b, Kucharska
Uczniowie naszego Gimnazjum brali również udział wOgól- Karolino- III d, Maciejewska Katarzyna- III b, Szymańska Inga· 11
nopolskim Konkursie "Dbajmy o środowisko - to takie a, Łuczkawiec OIiwia- 11 a, lisek Nikola- 11 a, Nędza Klaudia- 11 e,
proste". Drużyna wskładzie: Kamil Szalo, Anno Wierzbic- Sycz Ola- 11 e. Opiekun- pani Anno Janusz.
ka, Mateusz Gebuzo, Poulo Łojek, Michał Wojciechowski,
Piłko nożno dziewcząt- 11 miejsce: Antkowiak Joanno-11
Aleksandra Krojewsko, Gabrielo Taborek, Gabrielo Ró- b, Jesionowsko Monika- III d, Kucharsko Karolina- III d, Woltrawżańska, Klaudio Żuchowsko, Łukasz Gebuzo, Jon Morceska Angeliko-11 d, Łuczkawiec Oliwie- 11 a, lisek Nikolo-11 o, Przylo, Arkadiusz Chachuj pod kierunkiem pań Joanny Nowak i byszewska Katarzyna- 11 c, Winiorczyk Malgorzalo- Ib. Opiekun
Danuty Taborek zajęła l miejsce w finole wojewódzkim tego · pani Anno Janusz.
konkursu i IV miejsce w finole ogólnopolskim.
Sztafetowe biegi przełojowe chłopców: Mateusz DzikowWogólnopolskimTurnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ru- ski- li l c, Mateusz Winiorczyk- l/l c, Tomek Szymczak- li e, Kornel
chu ~rogowego reprezentowała nas drużyna wskładzie: Mo- Serki~- 11 c, Dawid Kieliszczyk- 11 c, Mateusz Woltrowski- III a, Torek Swięcki, Mateusz Korolok i Damian Krzemień. Chłopcy masz Rejba-lii b, Arek Muraszow-111b, Wojciech Rejba-lii d, Sebapod kierunkiem pani Danuty Pucek i pono Tomasza Bqczkowskie- stian Wankiewicz -III e. Opiekun -pani Anna Janusz.
go uzyskali 11 miejsce weliminacjach powiałowych lego turnieju.
Na szczeblu reionu:
Kończący się rok szkolny lo dl o uczniów naszej szkoły również
Siatkówka chłopców- l miejsce: Figiel Karol- III a, Kaokres wielu sukcesów na arenie sportowej.
czorek Mateusz - III o, Woltrawski Mateusz- III a, Szulikowski
No szczeblu powiatu:
Mateusz -III o, Makowski Ryszard -III o, Kowalczyk Powel-111
Siatkówko c hłopców - l miejsce: Figiel Karol - III a, Ka- a, Rejba Wojciech - III d, Figiel Daniel - 11 d, Pihon Mateusz - 11
czorek Mateusz - III a, Waltrawski Mateusz - III a, Szulikowski d, Kostrzewo Maciej -11 d, Rosik Artur - l c, Przybysz Łukasz - l
Mateusz - III o, Makowski Ryszard -lila, Kowalczyk Paweł - III b. Opiekun - pan Łukasz lwiński.
a, Rejba Wojciech- III d, Figiel Daniel - 11 d, Pihan Mateusz -11
Piłka ręczna chłopców- IV miejsce: Rejbo Tomasz - III b,
,Kostrzewo Maciej -11 d, RosikArtur -l c, Przybysz Łukasz - l b. Muroszow Arkadiusz- III b, Rejbo Wojciech- III d, Wankiewicz
Opiekun chłopców- pan Łukasz lwiński.
Sebastian -III d, Przybysz Komil-111 d, Waltrawski Mateusz -III
Piłko nożno chłopców - l miejsce: Re jba Tomasz - III b,
a, Turecki Jakub - III a, Kowalczyk Paweł -III a, Kostrzewo MaMuraszow Arkadiusz - III b, Rejbo Wojciech - III d, Wankiewicz ciej -11 d, Podlasiok Adrian -l b, Przybysz Łukasz -l b. Opiekun
Sebastian - III e, Waltrawski Mateusz - III o, Koczorek Mateusz - pan Łukasz Kwiatkowski.

Piłka nożna chłopców -l miejsce: Rej bo Tomasz-111~
roszow Arkadiusz - III b, Rej bo Wojciech -III d, WonkiewiQ '
slion - III e, Waltrawski Mateusz -III o, Koczorek Mateusz
Gajek Maciej -III o, Turecki Jakub -III o, Przybysz Kami:
Ceglarek Mateusz - III d, Krzemień Doniel-111 d, Chuchaj
- 11 o, Podlosiak Adrian · l b. Opiekun- pan Łukasz Iw
Piłka nożna chłopców (Turniej Coca -Cola)- 11
Rejba Tomasz · III b, Muraszow Arkadiusz -III b, Rejbo W
-III d, Wankiewicz Sebastian - III d, Waltrawski MateuszKaczorek Mateusz -III a, Gajek Maciej -III a, Turecki Jak..
a, Przybysz Kamil · III d, Ejchszlal Pafryk · 11 b, Podlosiok
- l b. Opiekun - pan Łukasz Kwiatkowski.
Pierwsza pomoc - l miejsce: Szyszkowsko Dominika_
e, Ejchszlal Pafryk - 11 b, Waltrawska Angelika -11 e. Opieba
pani Jolanta Lorenz.
No szczeblu województwa /półfinały/:
Siatkówka chłopców - l miejsce: Figiel Korol-Ul a r.
czarek Mateusz -II I o, Waltrawski Mateusz -III a, Szuli~
Mate~sz -l~l_o, Makowski ~~szard -: III o, Kowalczyk Paweł- l
a, Re1bo Wo1oech - III d, F1g1el Domel - li d, Pihan Mateusz- l
d, Kostrzewa Maciej - li d, Rosik Artur- l c, Przybysz Łukasz -ł
b. Opiekun- pan Łukasz lwiński.
Tenis slołowy dziewczęta -III miejsce: Żyło Anna-lift,
Niemczyk Anito · l e. Opiekun- pani Jolanta Lorenz.
Piłka nożna chłopców- III miejsce: Rejbo Tomasz. 111'
Muroszow Arkadiusz- III b, Rejbo Wojciech - III d, Wonkilwiz
Sebastian- III e, Woltrawski Mateusz- III a, Koczorek Malw&
-III o, Gojek Maciej -III o, Turecki Jakub -III o, Przybysz r.
mil-111 d, Ceglarek Mateusz -III d, Krzemień Doniel-111 d,~
ch oj Arkadiusz -11 o, Podlosiok Adrian · l b. Opiekun- ptl btkasz Kwiatkowski.
Na szczeblu województwa /finał/:
Lubuska Liga Siatkówki Kadetów - IV mielsce:
Korol-111 a, Kaczorek Mateusz - III a, Waltrawski Mateusza, Szulikowski Mateusz -III a, Makowski Ryszard -III a, Ka
czyk Paweł -III a, Trochimczuk Paweł -III a, Chwirol Tamasz 111 d, RosikArtur -l c, Przybysz Łukasz -l b. Opiekun- palt"'
kasz lwiński.
Tenis stołowy dziewczęta- VI miejsce: ŻyłoAnna-lU e,
Niemczyk Anito -l e. Opiekun- pani Jolanta Lorenz.
Siatkówka chłopców - IV miejsce: Figiel Karol- IIII,
Koczorek Mateusz -III o, Woltrawski Mateusz -III a, SzulikowsM
Mateusz -III a, Makowski Ryszard -III a, Kowalczyk Paweł-W
a, Rej ba Wojciech - III d, Figiel Daniel-li d, Pihon Mateusz- D
d, Kostrzewa Maciej - 11 d, Rosik Artur- l c, Przybysz Łukasz -l
b. Opiekun - pan Łukasz lwiński.
Pierwsza pomoc - VI miejsce: Szyszkawsko Dominika11 e, Ejchszlal Pafryk - 11 b. Opiekun - pani Jolanta Loreu.
Finał Lubuskiej Olimpiady Młodzieży:
LA Junior Młodszy V miejsce - kula: Mateusz Winiarayk-lllc. Opiekun- pani Anna Janusz.
Młodzik - IX miejsce - oszczep: Joanna Antkowiak Ił l
Opiekun - pani Anna Janusz.
Do lego szeregu osiągnięć należy dołączyć jeszcze sukcesybill
strzeleckiego działającego wnaszym Gimnazjum pod kierunk~
pana Andrzeja Kaczmarka.
Wfinale wojewódzkim konkursu wiedzy morskiej pn. PCI
SKA MARYNARKA WOJENNA, A HISTORIA WYBRzdl
POLSKIEGO uczniowie uzyskali następujące wyniki: Michał Wlf'
ciechowski kl. III b -11 miejsce i tytuł laureata
Wojciech Rejba kl.lll d - III miejsce i tytuł laureata.
Tytuł finalisty uzyskali:
Tomasz Rejba, Arkadiusz Duda, Hanna Bujak, Karino Kuschek,
Jakub Walczak, Przemysław Duda, Pafryk Maciejewski, lga Timaszenko, Klaudia Szewczyczak.
WMistrzostwach Szkół Powiatu Międzyrzeckiego wbiathlonie letnim zawodnicy przygotowywani przez pana Anclrzelt
Kaczmarka wklasyfikacji indywidualnej uzyskali:
Wojciech Rejba, kl. III d - l miejsce i tytuł laureata
Tomasz Rejba, kl. III b- III miejsce i tytuł laureata.
Michał Wojciechowski, Arkadiusz Duda, Hanna Bujak, Karilll
Kuschek, Jakub Walczak, lga Timoszenko, Klaudia Zuc~
Monika Jesionowska, Pafryk Maciejewski, Bartosz Groll, Klaudia.
Szewczyczok uzyskali wklasyfikacji drużynowej III miefsct.

Tyle o nos. Dużo? Pewnie, że tok, choć upelyl zawsze rośnie W
jedzenia. Najważniejsze jednak są nie tyle osiągnięci~, CO
praca wnie włożona . Akażdy sukces to wynik naprawdę duz~
wysiłku i uczniów, i nauczycieli. Pozostoje nam tylko żywić nadZIIję, że kolejny rok szkolny będzie co najmniej tak samo owioc"!~..
Iwona m...
miarę

TACJAPALIW
w

Międzyrzeczu

ZAPRASZA

Y JNIA RĘCZNA
SKLEP
NKURENCYJNE CENY
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

21

~

l SENATOR i
~

CENTRUM MEBLOWE

o

MEBLE

ORLIK

22

Ag e ncja Przedsiębiorczości i Kształcenia Ustawicznego "SUKCES"
M aria Michalska-Majerska Międzyrzecz, ul. Piastowska 11 A
michalskamaria@op.pl 607 070 457, 607 035 016
s
organizuje kursy:
E

komputerowe- tworzenia stron WWW, graficzne (Fiash)
zawodowe {zmiana lub podniesienie kwalifikacji)
kosmetyczne i stylizacji paznokci
sekretarka- asystentka szefa, kadry i płace
księgowoś~ w działalności gospodarczej
zakładanie własnej firmy z sukcesem, zarządzania kadrami

ą

Crt sre·PzySa~yoraOndo rnron\7Ch ! !
i

i
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- skutery, tnotoeylde
erossowe, ehopery
- eaęśei, serwis
- kaski, odalei
tnotoeyklowa

KORACJE ŚLUBNE
wiązanki ślubne, butonierki, biżuteria z kwiatów, wystrój kościoła

DEKO

CJE

E EL

wystrój sali, bukiety dla rodziców, dekoracja samochodu

DEKO

TRANSPORT'
DO KLIENTA
IG R A T l SI
Ul.-kol'sklego ~3
Tel. 0-68 38 ~34

66-~00 Ćwlebodahl
5 f O 'f f 5 907

(obok UDlAJ.

4~,

CJE O OL CZ O 10 E

komunie, urodziny, imieniny, rocznice, bankiety itp.

AKCE ORlA LUBNE
TROIKI OKOLICZ O 10 E
Wielkanoc, Boże Narodzenie

KO

LEK O

GROB

O E

INNE REALIZACJE
ui.Świerczewskiego 36/1

66-300

tel. 695 359 058
www.dekoflora.pl

M iędzyrzecz

66-300 Międzyrzecz , os.Kasztelańskie 3
66-400 Skwierzyna ul .2 Lutego 15A
" My w INTERMARCHE
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wędzimy

sami"

Zapraszamy po wędl i ny własnej produkcji- codziennie i na miejscu- wg
tradycyjnych receptur i bez użycia jakichkolwiek konserwantów czy
barwników. Możl iwe to jest dzięki zainstalowanej w naszym sklepie
komorze wędzarniczej , wytwarzającej naturalny dym wiórków drewna
bukowo-olchowego.
Wędliny tuż po ostygnięciu dostępne są dla KLIENTA.

"Do nas Szanowny Panie po wędliny jak w dym"
24

KURIER

MIĘDZYRZECKI

Stało się to Onego roku, za przy-

ny obrońców garstka, by powstrzymać
eniem dyrektora muzeum, pracą groźne watahy Korwina Węgierskiego.
l
zwo
· Brac twa Rycerzy z·1em1· Czas się wypełnił, nastał znowu 1474
d terminacją
~/ dzyrzeckiej - otworzyła się nisza r. pamiętny dla grodu. Jak mówił nam
IVIIę i po raz kt'orys' uczes tmczy
. l'1- głos potężny wydobyty z dobrych gło
czasu
śników i mroków czasów, zdarzyło się
·rny wwydarzeniach sprzed wieków.
s panny, dziewice i niewiast~, sta.tec~ to latem. Niespokojny to był czas. Kruk
ne białogłowy wra.z ze swym1 m~~am1, czarny przekroczył granice polskie i Sterycerze i gier~~ow1~ p:zecha.dzah. s1ę po fan Zapoyla stanął pod murami twiernaszym miesc1e zaswladczaJąc, ze Ony dzy międzyrzeckiej. Miasto już spłonę
czas nastąpi wkrótce. Ten, który potęż ło i kościół ...
Łucznicy rażą strzałami z murów,
niał i wzmagał się: po~ęgow~ny rykiem
bombard i hakownic, az pospolstwo mu- dym z prochów nad mostem zwodzonym się kładzie gęsty, kanonada z obysiało dobrze uszy zatykać, a dziatwa
dwu stron, widzowie patrzą. A w wielprzerażona d~ spódnic. m~tczynyc~ p~·
' częła się lgnąc (sama w1dz1ałam). Nic me kiej liczbie są. Ci młodsi mają własne
mieczyki i tarcze, srodzy z nich wyropomogło, oblężenie Zamku nastąpiło.
Czarny oddział rycerzy, z pikami, wy- sną obrońcy i wojownicy za macież naszą... Bogurodzica brzmi. Rzucane do
maszerował z Zamku, wszyku bojowym.
Odsuwała widzów poza obszar rażenia
walki są nowe oddziały, bohaterstwo ich
wielkie. Mieszczanie pomagają, ale klę
obsługa armat wczerwonych kubrakach.
Za chwilę i ciężkozbrojni wbłyszczących ska musi się ziścić jak onegdaj się stało.
wsłońcu hełmach wyszli godnie kro- Zdrada. Krzyki konających .
cząc, by zdjęcie gawiedź mogła im zroWyrwa czasu. Uczestnictwo nasze
w niej, a zbrojni zabici i ocaleli poszli na
bić. Na murach gotowała się do obro-

Wyklad
buddyjski
Od kilku już lat w Międzyrzeczu nie było wykładu o
tematyce buddyjskiej. Ostatnim takim wydarzeniem
był wyklad Wojtka Tracewskiego. Tym razem nasze
miasto odwiedzi! podróżujący nauczyciel Grzegorz
Kuśnierz z Opola - uczeń Lamy Ole Nydahla, pierw-

piwa (zapewne).
Obóz rycerski liczny wtym roku. Białe
namioty rozstawione na dziedzińcu zamkowym. Na murach proporce z bawołem.
Przybyli rycerze z Raben-Baner z Niemiec, bractwa ze Szczecina, Starogardu Szczecińskiego, Gostynia, Słupska,
Opola, Gorzowa, Koszalina, Okonek,
Bu szyna. Około 130 osób. Obozu strzegą halabardnicy.
Na Zamku po bitwie gorącej chlebuś,
smalczyk i ogóras, wgarncu kamiennym
miód pitny, jak czytam na starożytnym
napisie. Karczma Pod Flakiem od Kurlika zaprasza (czyli koguta- pana kury,
jak tłumaczy mi jeden z giermków).
Krząta się wokół statków kuchennych dziewczyna o celtyckiej urodzie,
z długimi rudymi warkoczami, tatuś z
kilkuletnim synkiem, oboje w strojach
z epoki. Dziecko ma przypasany wokół

szego zachodniego lamy (z pochodzenia Duńczyka).
Grzegorz od kilu lat jest nauczycielem buddyjskim
i jego wykłady odbywają się w różnych miastach i
na różnych kursach nie tylko w Polsce. Poza tym
przetłumaczył on już kilka książek m.in .• Budda bez
Uśmiechu". Na samym wykładzie dużo było na temat
buddyjskiej psychologii, tj. jak rozpuszczać emocje
przeszkadzające, takie jak gniew, dumę, zazdrość.
Były również zagadnienia o współczuciu , medyta-

Grzegorz Kuśnierznauczyciel buddyjski w Międzyrzeczu
Istotą rzeczy jest,

kwartę

wjaki sposób doświadczamy świata

Buddyzm jest spójnym systemem filozoficznym bez tajemnic wiary. Posiada
metody, które zmienią koncepcje na doświadczenia. Jest niemedytacją, czyli bezW}'si/kowym spoczywaniem w tym, co się wydarza. Umysł jest jak żyzny ogród,
W~tórym wyrasta to, co zasiejemy. Świat jest odbiciem naszego umysłu. Spró~u!my poobserwować własny oddech. Zaczyna się od wzięcia odpowiedzialno~c' za nasze życie. Stajemy się wrażliwsi nie tyle wobec własnego cierpienia,
Ile Wobec świata. Nabytą w wyniku medytacji mądrość stosujemy, by komuś pomóc. Współczucie, zrównoważone z mądrością, jest fundamentem buddyzmu.
Po jakimś czasie praktykowania odczuwa się nieuwarunkowane szczęście
bez szczególnych powodów. Szczęście tego świata pochodzi z życzenia szczę-
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bioder mieczyk. Na stoiskach opończe,
tarcze, łuki , kusze i wszelka biała broń,
nawet korony królewskie. Strojne suknie i toczki na głowę. Na stół kielichy
bogate, można potrzymać wręku a i kupić, jak kto ma tyle wsi na zbyciu ... Anna
Dąbek z grodu krzyżackiego szyje suknie z lnu, wełny i aksamitu.
Większy namiot stoi na placu przed
Zamkiem, wotoczeniu figur Pięciu Braci
Międzyrzeckich. Wystąpi Grupa Roderyka. Flet, gitara klasyczna i inne instrumenty. Pieśni dawne powtarzane przez
bardów i grajków, klimat opowieści powtarzanych z ust do ust, o bohaterach
i zdarzeniach.
Wiele jeszcze rzeczy się działo, jak
rycerze gościli na Zamku międzyrzec
kim. Turnieje łucznicze, potyczki, koncerty. l będzie tak znowu za rok.
Iwona Wróblak

cji, i pojęcie szczęścia jako stan umysłu niezależny
od czynników zewnętrznych. Wykład był przejrzysty
i konkretny; zaraz po nim było sporo pytań i dygresji. Sam dzień, w którym Grzegorz odwiedził Między
rzecz - 21 maja jest dniem Oświecenia Buddy śa
kjamuniego - historycznego, wydarzyło się to 2550
lat temu w Bod hgaja pod drzewem Bod hi. Miejscem
wykładu była jedna z klas Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzeczu.
Milan

ścia dla innych. W buddyzmie rozwijamy się całościowo i poprzez praktykę uzyskujemy to, czego nam brakuje. Pustość nie znaczy nicość (suniata). To potencjał gotowy do wypełnienia treścią. Na rzeczywistość, tak jak ją widzimy, czę
sto naklejamy etykietkę, nawykowo traktujemy rzeczy jako istniejące, zawęża
my spektrum naszych możliwości. Tymczasem to jest narzędzie. Istotą rzeczy
jest, jak doświadczamy świata. Oświecenie to nieustraszoność, wolność, radość
- fantastyczna, bo się wydarza. Współczucie jest celem buddyjskiej praktyki.
Umysł jest zmieszany z ciałem jak mleko z wodą- mówią Tybetańczycy. Dawanie obustronne jest radością obustronną, tworzy się ta część istniejąca pośrodku, tym, który sam się wytwarza. Najważniejszym jest odkryć w sobie wła
ściwości drugiej strony, rewersu. Medytować to znaczy tworzyć nawyki. Nabierać zdrowego dystansu. Mechanizm hinanajany odkleja nas od rzeczywistości.
Ogromna jest moc identyfikacji - przyklejania sobie mocy Buddy. Diamentowa Droga to utożsamienie się z różnymi formami Buddy. Mądrość jest czymś,
co nas zawiera, jak przestrzeń. Zjawiska są bowiem swobodne.
Iwona Wróblak
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Nim zabrzmi ostatni dzwonek wl~ t( l l~ [l l 1ll :t 11..
1
1

Kończy się rok szkolny. Nim ukaże się ten artykuł,
uczniowie i nauczyciele będą już na zasłużonych wakacjach, świadectwa wylądują głęboko w szufladach, a
wszystkich ogarnie dolce far niente! Tym bardziej pora
na pochwalenie się sukcesami ostatnich miesięcy.
Wielką radość sprawił nam uczeń klasy l Technikurn
Gabriel PIHAN, zdobywając 11 miejsce w finale między
wojewódzkiego konkursu SUPERMATEMATYK w Poznaniu.
Wdrodze do sukcesu pomogła
mu jego nauczycielka pani Elż
bieta Onyśków.
Ekonom ik od 2 lat posiada certyfikat j akośc i SZKO-

żanka Katarzyna LIGENZOWSKA - 111 miejsce. Oboje
pokonali 131 uczestników z calej Polski. Poza tym, jedna
z drużyn biorących udział w Szkolnej Internetowej Grze
Giełdowej zrobiła bardzo dobry wynik i jedzie odebrać
wyróżnienie do Żagania. Na galę do Warszawy zaproszony też został Adrian Łunkiewicz z klasy 11 Liceum
Profilowanego, który wyróżnił się w Akademii Edukacji

ŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ,

a to do czegoś zobowiązu
je. Uczniowie startują w róż- ~~lllliiiil-.
nego rodzaju konkursach, do
których zachęca ich pani Maria Michalska-Majerska, ich
opiekun i współtwórca sukce- !811-;".fllbl
sów: Szkolna Internetowa Gra
Giełdowa , Akademia Edukacji Menedżerskiej , Olimpiada
Przedsiębiorczości czy Ogólnopolski Festiwali Przedsiębior
czości. l właśnie w tym ostatnim

konkursie, którego III edycja odbywała się pod hasłem
.W poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej" Piotr WAl OSZEK z klasy III Technikum napisał pracę, która została najwyżej oceniona przez jury z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i zdobyli miejsce, a jego kole-

Menedżerskiej , pracując on-line przez cały rok szkolny
i otrzyma dyplom ,Profesjonalny Menedżer".
W dniach 31 maja - 02 czerwca 2010 r. odbył się już dziewiąty spływ kajakowy połączony
z przygotowaniem Obry do sezonu. Wzięło w nim udział
16 uczniów pod kierunkiem inicjatora spływu pana Grzegorza Skołu d y i pana Krzysztofa Po l ec h ajło . Z uwagi na ekstremalnie nieprzyjemne warunki pogodowe
wymieniamy imiennie bohaterów spływu , którzy zmagali się nie tylko ze śmieciami, ale również zimnem,
deszczem, brakiem słońca . Są nimi: Katarzyna Lesiewicz, Bartłomiej Słociński , Hanna Scott - Pomesna,
Natalia i Marzena Gomula, Ania Kowalewska, Tomasz
Wachowicz, Marcin Zgliniecki, Agnieszka Czajkowska,
Tomasz Kopyściański, Lidia Skotnicka, Marta Wróbel,
Dominik Waltrowski, Paweł Mizera, Rafał Guśniowski ,
Mateusz Piętoń.
Pieniądze na wyżywienie otrzymaliśmy ze Starostwa
Powiatowego w M iędzyrzeczu. Worki i koszt przyjęcia

Koncert
w Sali starościńskiej
Dyrektor Muzeum mgr Andrzej Kirmiel: - Wydarzenie szczególne. Gościmy
u nas na koncercie Antona Biru/ę i Annę Kowalską • " Lute duo" i "Zespół Muzyki Dawnej " Antiquo More '~ Anton Sirula studiowallutnię u prof.
Tayohiko Satoh w Hadze i u prof. Konrada Junghanela wKolonii. Specjalizuje
się w wykonawstwie solowej literatury lutniowej. Jego specjalne zainteresowanie wzbudziły lutniowe transkrypcje suit na wiolonczelę solo oraz sonat i partii
skrzypcowych J. S. Bacha. Występowal z wieloma zespołami muzyki dawnej.
Pracuje w Warszawskiej Operze Kameralnej.
Anton Sirula opiekuje się muzycznie naszym .Antiquo More ~
Anna Kowalska studiowala gitarę klasyczną w Sankt Petersburgu u prof.
Anatolija Cwetkowa i prof. Michaiła Radiukiewicza. Gruntowne wykształcenie
jako gitarzystki umożliwia jej wykonywanie kompozycji od renesansu do współ
czesności. Obecnie Anna Kowalska koncentruje się na grze na lutni i gitarze
barokowej w rolach zarówno solistki jak i kameralistki. Jako zespól .Lute Duo"
Anna i Anton postanowili zwrócić uwagę na niedoceniany repertuar dla duetu
lutniowego. Z powodzeniom wykonują również duety innych kombinacji instrumentów szarpanych, jak duet gitary barokowej i teorby. Występowali z sukcesem na licznych międzynarodowych festiwalach.

śmieci na wysypisko pokrył Urząd Miejski. Kajaki itransport zapewnił pan Stan isław Cap. Uczestnicy skorzysta.
li też z bezpłatnego noclegu na polu agrotu~
.Maya" w Gorzycy. Owocem spływu bylo blisko 150wor.
ków wypełnionych śmieciami oraz ciekawe Znalezisb
pozagabarytowe: wanienka dziecięca , telewizor, zbior.
nik paliwa, opony, nie licząc zdechłych zwierząt Wszy.
scy uczestnicy dziękują restauracji DUET za ~
ne jedzonko, a szczególnie panu Lucjanowi, który zdokładnością szwajcarskiego zegarka zjawiał się w11116wionych miejscach, by nakarmić zmarzniętych i zmęczo.
nych .splywowiczów".
Po raz kolejny zostaliśmy liderem edukacji ekologicz.
nej, zdobywając l miejsce w kategorii szkól ponadgimnazjalnych w konkursie ZIELONA SZKOŁA organizo.
wanym przez CZG-12 w Dlugoszynie. Wglobalnej leJa.
syfikacji byliśmy na IV miejscu. Nagroda dla szkoły kl
1300 zł, poza sumą ze sprzedaży surowców, którejjeszcze nie znamy. Animatorka edukacji ekologicznej pani
Irena Buzarawicz z delegacją uczniów uczestniczyła
w Festynie Ekologicznym w Krzeszycach, na którym
przyznano nagrody i podsumowano akcję. Dziękujemy
wszystkim podmiotom, które dostarczają nam maJwta.
turę, plastik i baterie.
Poza tym podsumowujemy i rozliczamy pierwszyetap
unijnego projektu .Lubuska Szkoła Zawodów". Oj działo
się, działo. Były zajęcia matematyczne, językowe, graficzne, warsztaty socjoterapeutyczne i z doradztwa za.
wodowego, były wyjazdu (warsztaty radiowe wstudenc·
kim Radiu INDEKS w Zielonej Górze, pobyt wCentrum
Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie), wycieczki zawodowe (do Warszawy i Wrocławia). Trwają przygotowa·
nia do wyjazdu na obóz językowy, który odbędzie ~
w lipcu w Rowach nad morzem. Słonecznych wakacJ.
Anna GórZna

Dekoracje w sali starościńskiej bardzo odpowiednie dla klimatu kon~
Największa w kraju kolekcja barokowych portretów trumiennych. Jak móWI ki~
rewnik .Antiquo More"pani Katarzyna Chmielewska, koncert będzie składałSię
z trzech części : najpierw zagra Zespól, potem minikoncert da Duo lut~iowo:
gitarowe, a na końcu .Antiquo More" zagra wspólnie ze swoimi nauczyc1elanu.

Na proscenium zasiadają młodzi muzycy. Dwoje skrzypiec, kwartet fletóW
prostych, dwie lutnie, viola da gamba. Klasyczne utwory salonowe, taneczne.
posmak epoki baroku. Kilkanaście minut wspaniałego koncertu. Bardzo z~
ni, jak stwierdził ich nauczyciel pan Birula, młodzi ludzie, którzy niesamOWICI6
muzycznie się rozwijają.
Teraz część główna. Duo lutniowo ·gitarowe: Anton Sirula ·Anna Kowal·
ska. Dźwięki, które koją, wypełniają i ściszają inne myśli. Wielka teorba (~
miana lutni) i gitara barokowa. Piękno muzyki tego okresu, które zach~
artystów. •Antiquo More" gra tej muzyki coraz więcej. Wspaniała . ~assa~l/8 •
inne utwory przygotowywane na Festiwal Zespołów Muzyki DawneJ w KaliSZU,
na którym w zeszłym roku Zespól zdobył . Złotą Harfę Eola".
.
Finał koncertu to muzykowanie Zespołu razem z świetnym duetem. DWOJe
skrzypiec z teorbą, z udziałem fletów, utwory z akompaniamentem bę~n_a . Na
koniec nieodłączny bis i bukieciki kwiatków spontanicznie przez mlodz1ez ofiarowane swoim nauczycielom.
Liczymy na dalsze koncerty z udziałem .Antiquo More", tak chętnie słucha·
nym przez międzyrzeczan, i na gości Zespołu , pedagogów i muzyków koncer·
tujących na najważniejszych scenach.
óblak
Iwona Wr
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Wcalkiem miłej atmosferze, zachęcającym dopingu widowni, sloneczh promieniach i świetnym prowadzeniu turnieju - 9 czerwca 2010 roku
nY~niowie z klas 2-6 prezentowali SP3 na Turnieju Szkół Podstawowych w
~ędzyrzeczu. Po kilku zaplanowanych konkurencjach, podczas których
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każda grupa miała wykazać swoje umiejętności w różnych dziedzinach, wygraliśmy - zajmując l miejsce. Zadania były zróż nicowane, wymagające umiejęt
ności aktorskich, sportowych i intelektualnych. Do turnieju przystąpiły miejskie
szkoły nr 2, 3 i 4 oraz szkoły podstawowe z Bukowca i Kaławy. Nasze dzieciaki,
które p rzygotowały Panie: D. Groll, A. Czapiewska, l. Spławska , M. Wysota i D.
Grześkowiak sprawiły się znakomicie. Dziękujemy im wszystkim, a organizatorom za nagrodę główną - komputer przenoś ny. No i co ... do następnego turnie-

ju! Pozdrawiamy wszystkich

(w;e!~ Dni Międzyrzecza
Rozmach tegorocznych Dni Międzyrzecza był imponujący. Wielorakie propozycje, dostosowane do
iildywidualnych gustów. Nie sposób było skorzystać ze wszystkich.
Ilość ludzi, która brała udział w imprezach zorganizowanych przez Międzyrzecki Ośrodek Kultury i
Urząd Miasta, także była ogromna. Tak jak wielki był wysiłek logistyczny organizatorów.
Parking przy Hali Sportowej został przeznaczony dla widzów. Na scenie maraton imprez, wokół ław
budki z konsumpcją , od lodów i gofrów po zapiekanki, kiełbaski i piwo. Dużo dobrej muzyki, trafiłam na
muzyczną zapowiedź koncertu .Magie /stand~ który ma się odbyć nocą nad jeziorem Głębokie 7 sierpnia.
Wielowątkowa muzyka, harmoniczna, osnuta na rytmie, różnorodne utwory, także do tańczenia, ale nie
banalne, z kręgu muzyki europejskiej i amerykańskiej. Wiele propozycji muzycznych godnych zauważenia .
Na obszernym placu obok karuzele i dziecięce rozrywki. Dużo odwiedzających , rodzin z dziećm i. Przyzwyczailiśmy się już do masowych imprez, do wspólnego spędzania świątecznego czasu. Od koncertów do słuchania- The Beatles Revival, Samba, Krzysztof Katowski K.A.S.A, Tercet Egzotyczny, Wilkido imprez, w których osobiście można było wziąć udział: zawody pływackie, plenery malarskie, turnieje
przedszkoli, groteka gry planszowe i karciane itd.
Jedna z ciekawszych propozycji, na koniec maratonu: Piknik muzyczny. Rozpoczęła go nasza Mię 
dzyrzecka Orkiestra Dęta . 9 utworów wykonanych przez klasyczną orkiestrę wojskową, którą można
porównać i docenić dopiero wtedy, kiedy się słucha innych zespołów muzycznych. Jest w orkiestrach
dętych jakaś siła - ktoś śpiewał nie bez racji. Symfoniczna finezja kilkunastu zgranych ze sobą brzmień
różnych instrumentów i dyrygent świetnie panujący nad całością. Bardzo profesjonalną, klasy naszej or~estry na co dzień nie zauważamy, przyzwyczailiśmy się do niej, stała się przez lata nieodłącznym elementem muzycznego krajobrazu miasta. Mało słyszymy o jej osiągnięciach na przeglądach orkiestr w
stolicy. Godne uwagi były solówki na instrumenty muzyczne w wykonaniu Władysława Kluwaka, Ryszarda Rybickiego, Ireneusza Dudzińskiego, wkomponowane w całość, ale również ciekawe indywidualnie.
Także utwory koncertowe.
Usłyszeliśmy jakby dla porównania jako występującą jako następna Orkiestrę Dętą ze Świebodzina .
Wzestawieniu z naszą to młoda orkiestra, chociaż ambitna, próbująca swoich sił w utworach marszowych i koncertowych. Zespół zagrał nam kilka utworów z muzyki filmowej, nagrodzony przez widzów
oklaskami przyjechał z młodziutkimi pomponistkami.
Bardzo dobre będą Big Bandy. Big Band ze Strzelec Krajeńskich. Jazz, folk, rock-and-roll, partie so~we na saksofonie. Świetna młodziutka perkusistka. Zdolni, obiecujący, miło nam, że przyjęli zaproszenie na Dni Międzyrzecza.
Na koniec, dla wytrwałych słuchaczy maratonu imprez międzyrzeckich, nagroda. Big Band z Dębna
L~buskiego. Młodziutkie dziewczyny na trąbkach, trzy saksofony z przodu, ciekawe nowoczesne brzmienia. l świetna wokalistka -samouk: Ewelina Ciesielska. Gotowy produkt muzyczny w mieście, gdzie nie
ma szkoły muzycznej, jest za to zapał młodych ludzi, chęć grania i osoby - animatorzy kultury, którzy
~użą społeczeństwu swoją pracą i zaangażowaniem. Mimo późnej godziny widzowie towarzyszyli wykonawcomdo ostatniej piosenki. Bardzo piękny jeden z ostatnich akcentów dziewięciu dni Międzyrzecza.
Iwona Wróblak

L. Utrata

Nowinki z międzyrzeckiego

Muzeum
W lipcu w Muzeum zostanie uruchomiona wystawa czasowa .Joanici na Ziemi Lubuskiej". Jest
to związane z wypożyczeniem eksponatów z niemieckiego Muzeum Furstenwalde. M.in. będzie moż
na obejrzeć model zamku średniowiecznego w Ła
gowie i figurę joanity w skali 1 do 1.
Dla odwiedzających Muzeum przygotowało róż
nego rodzaju dodatkowe atrakcje, szczególne dla
młodszych gości . Można się przebrać w średnio
wieczny strój, włożyć kolczugę, hełm, zrobić sobie
zdjęcie z rycerzem czy damą dworu. Na dziedziń
cu zamkowym są udostępniane dla zwiedzającyc h
średniowieczne dyby, narzędzie tortur, nieodłączny
element obyczajowości tamtego okresu.
Zapraszamy do naszego Muzeum.
Iwona Wróblak
"Działka"
Kręcę
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nadpuszką z

uczucia z zeszłej
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[BT41ąm~ W SPECJALNYM OŚ ODKU
SZKOLNO..WYCHOWAWClYM IM. MARII KONOPNICKIE)
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w
Międzyrzeczu odbyły się w dniu 18 maja uroczystości z
okazji święta Patrona Ośrodka -Marii Konopnickiej
Równo rok temu nasza społeczność szkolna z wielkim
przejęciem przeżywała historyczny moment nadania imienia i wręczenia sztandaru. Na Patronkę wybrana została
wybitna pisarka i poetka, a jednocześnie gorąca patriotkaMaria Konopnicka. Dla uczczenia ubieglorocznych wydarzeń oraz kolejnej rocznicy urodzin naszej Patronki Samorząd Uczniowski Ośrodka przygotował bogaty program
obchodów tego święta. Oficjalnie uroczystość rozpoczęla się od wprowadzenia sztandaru, odśpiewania hymnu
państwowego, powitania przybyłych gości oraz uczniów
i grona pedagogicznego przez przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego. Następnie glos zabrała pani Dyrektor
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego mgr Arletta Stachecka. Wswoim wystąpieniu nawiązała do wieikiego wpływu, jaki na życie naszej szkoły ma takt, że jej
Patronką jest właśnie Maria Konopnicka, której twórczość
w znacznej mierze skierowana jest do młodego czytelnika.
W imieniu władz samorządowych życzenia dalszych
sukcesów w nauce i pracy uczniom i nauczycielom złożył
Starosta Powiatu Międzyrzeckiego, pan Grzegorz Gabryelski, wręczając jednocześnie na ręce pani Dyrektor prezent w postaci sprzętu rekreacyjno-sportowego.
Pierwszym punktem części artystycznej było przedstawienie teatrzyku kukiełkowego przygotowane na motywach
bajki M. Konopnickiej .o krasnoludkach i sierotce Marysi"

przez zespól teatralny .Arlekin" pod kierownictwem mgr
Anny Pielesiak. Po przedstawieniu nagrodzonym burzliwymi oklaskami rozpoczął się konkurs o życiu i twórczości Marii Konopnickiej. Wtrakcie konkursowej rywalizacji
największą wiedzą wykazali się następujący uczestnicy: l
miejsce: Mariola Czarnecka -klasa l zawodowa, 11 miejsce: Weronika Jackowska- klasa VI, III miejsce: Jagoda Kramm-klasa l gimnazjum.
Następny konkurs polegal na przedstawieniu przez poszczególne klasy scenki do uprzednio wylosowanego utworu poetyckiego Marii Konopnickiej. Komisja stwierdziła,
że wszystkie scenki zasługiwaly na uznanie, jednakże na
szczególne wyróżnienie zasłużyły następujące zespoły: l
miejsce- kl. 11 a gimnazjum -wiersz pt. .Parasol" (wych.
mgr Agnieszka Spiczak), 11 miejsce- kl. IV-VI- wiersz pt.
.Komedia w kąpieli" (wych. mgr Iwona Witkowska), III miejsce -kl. l a gimnazjum -wiersz pt. .Stefek Burczymucha"
(wych. mgr Anna Pielesiak).
Następnie odbyły się dwa konkursy o charakterze plastycznym. Pierwszy przeznaczony był dla uczniów z zespołów edukacyjno-terapeutycznych i polegał na stworzeniu
przez klasy ilustracji do wybranego wiersza naszej patronki. Drugi konkurs dotyczył również postaci Marii Konopnicki ej i polegał na stworzeniu portretu poetki.
Wpierwszym konkursie zwycięstwo odnieśli uczniowie
następujących klas: klasa 11 pdp (wych. mgr Katarzyna Milczarek) -wiersz pt. .Pobudka wiosny", klasa III b (wych.
mgr Anna Ciągło) -wiersz pt. .Ogród", klasa III c (wych.

Wtym roku festyn z okazji Święta 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej przyniesie wiele atrakcji w postaci wizyty ułanów, pokazów sprzętu historycznego, pozoracji walki, zawodów strzeleckich, konkursów dla publiczności i pokazów ratownictwa.
W trakcie festynu wystąpią młode zespoły rockowe, soliści, tancerze i grupa wokalna.
Bawić nas będą dwa zaproszone zespoły : etniczny zespól "LEYENDA" i mało jeszcze
u nas znany, ale cudownie niesamowity zespół "CZERWIE".
Festyn na .łące kolejowej" przy ul. Chrobrego rozpocznie się o godz. 14.00 koncertem Orkiestry Wojskowej z Zagania. Szczegóły na plakatach.
CZERWI E
Filozoficzne klimaty Lao Che, surrealistyczny humor Jacka Kleyffa, skoczność Akurat
i zaskakujący image, którego sam Szymon Majewski by nie wymyślił. Piorunująca mieszanka beskidzkich klimatów i harmonii z miejskim folklorem Górnego Śląska, doprawiona brzmieniami rodem z Jamajki, Tybetu i rasowego punk-rocka. Ktoś, kiedyś, ich
działalność sceniczną określił mianem psycho-folkowego kabaretu i też wcale nie minął
się z prawdą. Transowa sekcja rytmiczna, akordeon, mandolina, elektryczna gitara, dę
ciaki i odrobina elektroniki stanowią o ich brzmieniu. Zespół, który świadomie omijając
światła wielkiej estrady, z knajackim humorem komentuje otaczającą nas rzeczywistość.
CZERWIE mający na swym koncie współpracę m.in. z: Kinierem Kiniorskim, Tomaszem Gwincińskim, Ziutem Gralakiem, Michałem Litwińcem, Maciejem Maleńczu
kiem, Makenem i grupą Oczi Cziornyje, legitymują się również muzyką do spektakli Kliniki Lalek i warszawskiego Teatru Powszechnego (Piotr Cieplak).

mgr Ilona Jankiewicz)- wiersz pt. .Parasol".
Najpiękniejsze portrety Marii Konopnickiej :s 1 w1~i •
tomiast następujący artyści: Marzena Bochonko
Szwestko, Wioletta Ptak.
'
Na kilka dni przed Świętem Patrona odbył się
konkurs recytatorski. Laureaci tego konkursu
wali swoje utwory rywalizując o nagrodę r raJ~rara;ttej IIOil
daną przez każdego artystę, czyli nagrodę puo czno.W
Widzowie najwyżej ocenili kunszt aktorski ucznia
- Patryka Pietrusika, który w przebojowy sposób
zentował wiersz pt. .Stefek Burczymucha".
Podsumowaniem konkursowego maratonu bylo
nie przez panią Dyrektor nagród dla zwycięzców.
śliła ona ogromne zaangażowanie i dużą wiedzę
kich uczestników poszczególnych konkursów.
Na zakończenie części konkursowo-artystycznej
wie i nauczyciele z zespołów eduKacyJncHelrapE!utyczmfll
przedstawili inscenizację pt.
Oprawę muzyczną do wszystkich insc:enil~acii
stawień zapewnił na bardzo profesjonalnym poziomie mi
Sławomir Filus. Po przeżyciach natury duchovvej t1ylo ról
nież coś dla ciała. Uczniowie klas kucharskich
wodowej pod czujnym okiem mgr Anny Żyża prz)'QOklWł
pyszne grillcwane kiełbaski.
Ten wspaniały, bogaty w różnorodne przeżycia dzień
długo pozostanie w naszej pamięci. Przybliżył on
nam wszystkim postać naszej patronki Marii KoniOP~Iicklll
Andrzej
111

Wojciech Zaborowski - akordeon , klawisze, śpiew
Maciej Kudłacik - gitara, mandolina, śpi ew
Paweł lawarus - perkusja
Piotr Bogunia - gitara basowa, śpiew
Taddy Cool - trąbka, pady, śpiew

dyskografia:
"Padlina" (2005)
"Otwarta Sztuka Dla Ludu" (2007}
"Kompilacja" (2009)
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Ośrodek Pornocy Społecznej w Międzyrzeczu Informuje, że od dnia 1 czerwca
roku rozpoczęliśm~ realizację kolejnego - trzeciego projektu ~spółfi na~sowa0 przez Unię Europejską w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki .Roz-

2010

:fmocY

i upowszechnianie aktywnej integracji osób bezrobotnych przez Ośrodek PoSpołecznej na terenie gminy Międzyrzecz ". W projekcie uczestniczy 16 osób
bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w wieku aktywności zawodowej. korzytających ze świadczeń pomocy społecznej . Uczestnicy projektu zostali wyłoni e ni
5
śród klientów naszego Ośrodka przez kierownictwo, wg kolejności złożenia w
~S poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Ponadto została utworzona lista rezerwowa uczestników. Będziemy prowadzić szeroko zakrojoną pracę
socjalną, która obejmuje cztery instrumenty o charakterze aktywizacyjnym, np. zajęCia z psychologie~, z radcą prawnym, sp~cjalistą ds. aktywizacji z~~odo~~j. sfinansowanie szkolen w ramach podnoszenia kluczowych kompetencJI 1 umiejętno
ści zawodowych. W ramach aktywnej integracji przewidujemy m.in. kilkudniowy wyjaZd integracyjny, wyjazd do kina, zakup odzieży i obuwia dla uczestników projektu. Głównym celem naszego projektu jest realizacja zadań na rzecz integracji społecznej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Beneficjentom ostatecznym zapewnimy pomoc polegającą na kompleksowym wsparciu łączącym aktywizację społeczną i edukacyjną poprzez realizację aktywnej integracji i pracy socjalnej. Nasz projekt będzie realizowany do koń
cagrudnia 2010 roku. Będziemy na bieżąco dzielić się z Państwem postępami oraz
spostrzeże niami z realizowanych działań , z radością pisać będziemy o sukcesach
uczestników projektu, gdyż ich sukces to sukces wszystkich osób zaangażowanych
wdziałania realizacji projektu.
Marta Fertała
pracownik socjalny asystent menadżera projektu

Ludzie maile pi~
Wdniu dzisiejszym byłem świadkiem dziwnego wydarzenia . Dzisiaj. czyli
09.06.2010 roku odbyła się , po raz pierwszy, zdaje się Klasówka edukacyjno-artystyczna dla gimnazjów. Miała się ona odbyć w parku przy Klubie Garnizonowym,
podobnie jak wczorajszy piknik muzyczny, na który, zgodnie z danymi z planu w internacie, właśnie tam się udałem ! Daremnie, jak się okazało! Dzisiaj jednak trafiłem!
,Klasówka" była z założenia bardzo ciekawa. Uważam za świetny pomysł wychodzenie zimprezami miejskimi naprzeciw szkołom i młodzieży ! Gratulacje dla nowego
szefa! Konkurencje, które się odbyły były również ciekawe. Uczniowie dwóch między
rzeckich gimnazjów mieli możliwość zaprezentować siebie i swoją szkołę . Sympatycznie do zabawy włączeni zostali dyrektorzy obu szkół. Dało to wszystko taki swojski, troch ę ludyczny, dożynkowo- otrzepinowy klimat, ale w sumie co w tym złego?
Całe zdarzenie zostanie na pewno opisane przez kogoś innego ze szczegółami.
Ja chciałbym sku pić się jednak na czymś innym, na czymś strasznie rażącym, dają
cym kiepskiego wydźwięku całej tej akcji. Konferansjer- którego imienia i nazwiska
na szczęście nie zapamiętałem , pozostawił, moim zdaniem, dużo do życzenia już
poprzez sam swój wizerunek - buty sportowe, spodnie dresowe, powiewające na
wszystkie strony, t-shirt i długa siwa kita. Gadka raczej mierna. To co i w jaki sposób mówił prowadzący naładowało mnie niechęcią i niesmakiem na cały dzisiejszy
dzień! Kiepski, uszczypliwy żart , ewidentna stronniczość w stosunku do jednej ze
startujących szkół, ostry język w stosunku do nauczycieli uczących w szkołach i do
uczniów, po mijając rozmarzone faworyzowanie skąpo ubranych gimnazjalistek ... że
n~da ! Nie wiem dlaczego tak się dzieje, że zatrudnia się pana z okolicznego miasta,
kiepskiego pana na dodatek, kiedy to, już nawet jeden z biorących udział gimnazjali ~tów, którego im ię i nazwisko na szczęście zapamiętałem, ale pozostawię dla siebie, poprowadziłby tę imprezę bardziej na poziomie i z polotem.
Ewidentna stronniczość konferansjera zamotała w głowach jury. Piękne stroje
uszyte i zaprojektowane przez 15-letnią dziewczynę z gimnazjum oszołomiły mnie
kompletnie! Nie do wiary jak z polotem i na skalę, myślę, że światową niemalże, moż
n~ tworzyć w tak młodym wieku! Tymczasem jury dało za tę oszałam iającą kolekCJę tyle samo punktów co za zwykłe ciuszki z .Manhatanu"! Nie chcę i ja popaść w
stronniczość i faworyzowanie. Uważam, że ogólnie Jedynka pokazała się bardziej
z.rozmachem, jednak nie w każdej konkurencji. Były takie dziedziny, gdzie Dwójka
bilaprostotę Jedynki na łeb!
~ając w Międzyrzeczu dwa gimnazja, może warto by było w przyszłości darować
sobie przyznawanie miejsc, a jedynie potraktować taką imprezę, jako faktycznie dobrą zabawę i prezentację szkół, uczniów i nauczycieli, bez wygranych, przegranych
~łez ~oryczy! Tymczasem dziś widać było chorą rywalizację, niekoleżeńską Jedynę: niedocenione talenty z Dwójki, disco-polowego konferansjera! W edukacji chodzi chyba o coś trochę innego ...
Zserdecznymi pozdrowieniami
(i mię i nazwisko do wiadomości redakcji)

Mądry
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Polak po szkodzie cz. XIX

Wypadki 'W rolnictwie
Do tej pory w cyklu . mądry Polak po
szkodzie" omawialiśmy wąską tematykę wypadków komunikacyjnych, samochodowych. Warto wiedzieć, że .ustawa
ubezpieczeniowa" reguluje także obowiązkowe ubezpieczenie OC gospodarstwa rolnego. Każdy rolnik ( płatnik
KRUS) ma obowiązek ubezpieczyć gospodarstwo w zakresie odpowiedzialności cywilnej.
OC rolnika jest ubezpieczeniem regulowanym tą samą ustawą , co OC komunikacyjne, a co najważniejsze, posiadającym takie same gwarancje finansowe
(1.500.000 euro sumy gwarancyjnej w
przypadku szkody na osobie).
Tak więc wszelkie problemy, ale także prawa poszkodowanych, opisane
w poprzednich artykułach naszego cyklu, możemy z powodzeniem zastosować w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń w rolnictwie. Pamiętajmy, że tak jak
OC komunikacyjne, OC rolnika to ubezpieczenie deliktowe. Oznacza to, że warunkiem koniecznym, aby ubezpieczyciel
przyjął odpowiedzialność i wypłacił odszkodowanie jest element winy po stronie ubezpieczonego rolnika.
Analizując każde zdarzenie, musimy

sprawdz ić, czy zaistniały jednocześnie
trzy warunki, konieczne by ubezpieczenie OC zadziałało:
e czy jest poszkodowany,
e czy winę za jego urazy można przypisać ubezpieczonemu,
e czy istnieje źródło finansowania.

Rozpatrzmy konkretny przypadek:
Jan C. pomagając sąsiadowi Kazimierzowi W. w przygotowaniu opału na
zimę , stracił 4 palce prawej ręki. Tak
więc mamy spełniony pierwszy warunek: jest poszkodowany. Dlaczego wydarzył się wypadek? Otóż Kazimierz W.
nie zabezpieczył w prawidłowy sposób
piły (zdjął osłonę, .bo mu się przydała do
czegoś innego"). Jest więc winny, czyli
warunek drugi spełniony. Warunek trzeci: źródło finansowania. Owszem, Kazimierz W. wykupił obowiązkową polisę
OC gospodarstwa rolnego. Wszystko się
zgadza - więc można wystąpić z wnioskiem o wypłatę odszkodowania. Wtym
momencie zaczną się Zppewne utrudnienia ze strony zakładu ubezpieczeń, zapraszam więc do ponownej lektury poprzednich artykułów z naszego cyklu.
Marek Grządko

MAM DLA PANI KWIATUSZKA

Mam dla Pani fajnego kwiatuszka,
na nim właśnie przysiadła muszka
i życzenia wyszeptała,
po czym gdzieś w niebo bezkresne odleciała.
Życzenia te Pani właśnie pilnie przekazuję,
życzenia od nas, dzieciaków,
najlepszych na świecie " Spod Jarzębinki "
przedszkolaków:
Wszystkiego najlepszego!
Każdego dnia śliczn ego!
Marzeń bez liku, tysiące,
ogrzanych przez wesolutkie słońce!
Tęczy kolorowej,
słomianego kapelusza na głowie,
optymizmu i miłości,
niechaj zawsze w Pani domu gości!
I niech nie zapomina Pani o nas nigdy,
niech pamięta Pani przez następne parę dobrych lat,
i nawet wtedy, gdy skończy się świat.. .!!!
KOCHAMY PANIĄ!! !:-)
W imieniu Dzieciaczków-

Słodziaczków,

"Absolwentów" Grupy V
PrzedszkQla "Pod Jarzębinką" ,
wychowawczyni - Pani Halince Kołodziejczyk
Nikodem Wieczorek
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VII Olimpiada Sportowa Środowiskowych Domów Samoporno
W sporcie jest miejsce na radość, piękno i dobro
Hala Sportowa. Na parkiecie siedem drużyn z Domów Środowi sko
wych - z Gorzowa, Drezdenka, Mię 
dzyrzecza, Pszczewa, Skwierzyny, Sulechowa i Starego Kurowa -150 osób
z obniżoną sprawności ą psychofizyczną. O limpiadę sportową zorganizowal
ŚD S w Międzyrzeczu .
Uroczystego otwarcia dokonuje z
ramienia burmistrza Maciej Kubowicz,
w obecności Beaty Romanowskiej kierownika międzyrzeckich WTZ. Flaga pa ństwowa zostaje wciągnięta na
maszt, Hymn Pa ństwowy zagrany.
W sporcie jest miejsce na radość,
piękno i dobro- slyszymy w Apelu wygloszonymprzez jedną z osób. Okazać
szacunek zwycięzcom i pokonanym.
Olimpijskie hasła . Bardzo prawdziwe
i dotykające istoty współzawodnic
twa sportowego. Funkcji człowieka w
społeczeństwie . Głębokiej idei współ
życi a społecznego . Dla dobra swojego i innych.
Jest dzisiaj na hali dająca się odczu ć fala empatii, jaką wzbudza duża
i lość osób świadczących sobie wzajemnie uczucia życzliwości i przyjaź
ni. Młodzi utkie wolontariuszki z Gimnazjum nr 1 z żółtym i plakietkami, dziewczyny pomagające osobom uczestniczącym w konkurencjach. Ich pomoc
jest bezcenna. Jakim wielkim przeży
ciem jest dla uczestników udział, aktem odwagi wyjście poza utartą codzi en ność, samo przyjechanie do Mię
dzyrzecza na Ol i mpiadę , sugerowa-

ne przez opiekunów uczestnictwo we
wszystkich konkurencjach indywidualnych. Ich nieśmiała radość, rozbawienie, przebywanie z innymi l udźmi.
Własne osiągnięcia , skwapliwie dostrzegane przez instruktorów, odnotowywane są na tablicy. Imię ich własne
jest Napisane- na serduszku przyklejanym do tablicy. Istnieją, zaistnieli, SĄ.
Jako osoby.
Otwarta jest impreza. Można
przyjść, warto przyjść. Napić się, tak
uważam , z tego zdroju empatii z zasady nieuwarunkowanej. Czysto ludzkiej.
Dostrzec wymiar istotny. Najważniej
szy. Jak nabranie haustu ważnego powietrza. Zrozumienie. Doświadczenie.
Organizatorami Olimpiady są osoby działające w ŚDS: Katarzyna Nyczak - Walaszek, Ewa Dąbrowska,
Anna Skotnicka i przy Ośrodku Pomocy Społecznej. Jest Grzegorz Rydzanicz. Zapracowani, pochłonię
ci sprawami organizacyjnymi. Zmę
czeni, mimo to - szczęśliwi , że udalo
się zebrać w Międzyrzeczu na ważnej
Olimpiadzie niepalnosprawnych sportowców. W konkurencjach takich jak:
koszykówka, wyścigi na wesolo, tenis
stolowy, rzut kołem ratunkowym, rzut
kaloszem, bieg na 30 m, przeciąganie
liny. Uczestniczy się w nich zespolowo. Sędzią glównym jest Waldemar
Walaszek. l w tych bardzo ważnych
indywidualnych konkurencjach, które
sprawiają , że Olimpiada jest własna,
ich, na miarę osiągnięć : Radości i sa-

Panu dr Wojciechowi Strugale
oraz całemu personelowi
Oddziału Intensywnej Terapii
za okazane serce i troskliwą opiekę
w ostatnich chwilach życia
Śp.

Mariana Armanowskiego

~erdeczne podziękowania składa
~

żona

z dziećmi

Serdeczne podziękowania znajomym,
sąsiadom oraz wszystkim osobom,
za uczestnictwo i wsparcie
w ostatniej drodze i pożegnaniu
Śp.

Mariana Armanowskiego

~.

składa

~

żona z dziećmi

mopotwierdzenia, wyjścia poza bierność : Rysunek na twarzy, serduszko
czerwone - wyróżnienie , inaczej się
wygląda , kiedy na twarzy są zdobienia. Nawijanie Nici Ariadny - symboliczne konotacje, i umiejętność czysto
manualna -można na klębku wełny ją
potrenować. Inne konkurencje indywidualne też temu slużą : podstawowej
samoobsłudze, namiastki niezależno
ści- wrzucić celnie coś do oddalonego
o dwa metry kosza, powiesić szmatki
na sznurku (np. własne pranie). Trudniejsze - minigolf. l ważne dla rozwoju mięśni twarzy odpowiedzialnych za
mówienie, komunikację - dmuchanie
baniek mydlanych - proste, zabawne
i bardzo pożyteczne.
Zwykle gry i zabawy, jakie są w
DPS-ach. Tenis stolowy. Koszykówka
-krótkie sparingi. Eliminacje, ćwierć- i
półfinały. Sędziowie zakwalifikują najlepszych. W międzyczasie dla posilenia się rozdawane są uczestnikom
bułeczki i napoje w kubkach . Rozmawiam z instruktorami, pytam o rzeczy
dla nich oczywiste.
Wielkie znaczenie ma integracja
środowiska osób niepełnosprawnych.
Ważna szlachetna rywalizacja w konkurencjach sportowych, wzajemne
spotkanie się. Wstęp do ich przystosowania się do życia w społeczeństwie
-do ich zaprezentowania na szerszym
forum - praca nigdy nie dość intensywna. Ze Skwierzyny jest 21 osób.
- Wszyscy wezmą udział w konkuren-

cjach, mówi _ich o~iekun - Basia. Ą
~~ego spo?z1ewa s1ę po Olimpiadzie
JeJ uczastmczka -.Sylwia ze Starego
Kurowa? WygraneJ, oczywiście. Jeszc~e dob~~j zabawy. Jest tu, żeby sit
me nudzie.
~~stem tu, by pr~ystanąć na środku
Halli dostrzec ludzi, podejść do nich
Wyłączyć wszystko inne, intelekt. Być.
W Olimpiadzie swoją obecno~
uczestniczyli: Marian Sierpalowski _
komisarz rządowy, Tadeusz JankOWSki
- sekretarz Gminy, Waldemar Stupiń
ski - MOSiW, Maria Górna-Bobrow.
ska -dyr. Centrum Pornocy Rodzinie,
Arieta Stachecka - dyr. Specjalnego
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego,
Adam Durajczyk- kier. Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP, Anna Górzna
-dyr. Zespolu Szkól Ekonomicznych.
Olimpiadę dofinansowalo Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie i Pań
stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepelnosprawnych. Środki własne:
organizatorzy dziękują - Kazimierzowi
Pawliszakowi - Heidecke Bud-DrewBauelemente, Eugeniuszowi Skotnic·
kiemu - PRIM, Waldemarowi Szczerbie- Sklep Wędliniarski , Piotrowi Rojkowi- Piekarnia, Jackowi i Beacie Beł·
zom - Restauracja .DUET", Marii Sobieraj - Apteka .Arnika". Szczególne
podziękowania dla dyr. Zespołu Szkól
Ekonomicznych Annie Górznej za grupę uczniów i wolontariuszy oraz dla
Waldemara Walaszka.
Iwona Wróblak

MlłDIYRZłeKI OiRODłK KdlTdRY
PODZIĘKOWANIE

Pragnę serdecznie podziękować darczyńcom za wsparcie, które umożli·
wiło realizację założeń związanych z obchodami Dni Międzyrzecza. Szcze.c

gólnie dziękuję za ufundowanie wielu wartościowych nagród oraz upomin·
ków. Państwa wkład daje możliwość rozkwitu i przeobrażania imprez kul·
turalnych, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Wierzę, że
nasza dotychczasowa współpraca, przyczyni się do umocnienia Państwa
wizerunku, a w przyszłości stanie się źródłem obopólnych sukcesów. Po·
dziękowania kieruję do:
e Gospodarczego Banku Spółdzielczego
w Międzyrzeczu
e EWE energia Sp. z o.o. w Międzyrzeczu
e S-MODA Przemysław Słomiński , Maria Słomińska,
Marta Slomińska S. C.
e Firmy Viessmann
e Firmy ZEMAR
Wyrazy wdzięczności za bezcenną pomoc kieruję również do Społecz·
nej Krajowej Sieci Ratunkowej Sztabu Ratownictwa w Międzyrzeczu. Ko·
mendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu, Komendy Powiatowej Państwo·
wej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu oraz Jednostki Wojskowej w Między·
rzeczu. Jesteście dowodem na istnienie ludzi dobrej woli, na których za·
wsze można polegać .
Andrzej Sobczak
Dyrektor Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury
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Robót Instalacyjno Międzyrzeczu ,

Montażowych

PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
Izabela i Konrad Ziarkowscy

ul. Reymonta 7

WYDZIERŻAWI:

pomieszczenia warsztatowe, magazynowo-handlowe
i biurowe z zapl eczem socjalny m przy ul. Reymonta 7
2
0 łąc znej powierzchni 500 m oraz place składowe.
SP RZEDA LUB WYNAJMIE:
lokal mieszkalny o pow. 66m 2 (trzy pokoje, drugie piętro)
zlokali zowany w budynku mi eszkalny m w ce ntrum mi asta .
SPRZEDA:
ciągnik sio dłowy MAGNUM rok prod. 1997
naczepa PACTON rok prod . 1992

Międ zyrzecz,

ul. Zachodnia 8A
Budynek Apteki Grodzkiej
(Stomatologia Estetyczna, stomatologia d ziec ięca ,
leczenie protetyczne, cyfrowe rtg zębów)
Gabinet cz ynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 9-19

(po wcześn iejszym umówieniu możliwość przyjęcia w soboty)
w przypadkach bólowych dyżur telefoniczny do godz. 21

Kontakt: tel/fax (095) 741-16-55

Rejestracja osobiście, tel. 605 435 626 1ub 515 282 802

Naprawy

sprzętu

RTV

Drobne akcesoria, piloty na zamówienie
Serwis TV "Dom Rzemiosła"
ul. 30-go Stycznia 39
teł. 095-742-2287
Pn - Pt: 9:00 - 1700 ; Sobota: 9:00 - 13:00
Środa: nieczynne (praca w terenie)

podłóg

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

POGOTOWIE KHAWIEGKIE

KOMPLEKSOWE WYKAŃCZANIE WNĘTRZ
l
1 1 Dawid Drabiński

Eliza Baranowska

---·

Qfi:.ruj.t.:_

O Usługi krawieckie, ekspresowe skracanie,
wymiana zamków

e układan ie glazury
e montaż regipsów (klej i stelaż)

O Fachowość

e szpachlowanie, tynkowanie, malowanie
e układanie paneli podłogow yc h
e wymiana drzwi i okien
e docieplenia budynków
e budownictwo od A do Z
66·300

i pal'kietów

n Profesjonalizm
Zapraszamy
Międzyrzecz, ul. Świerczewskiego 8
DOM HANDLOWY (parter)

Międzyrzecz,

ul. Łąkowa 20c/5
tel. O 602 557 057

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

tel. (095) 741 18 88

BIURO PROJEKTOWO • USŁUGOWE
Inż. Wojciech GÓRZNY
Os.Gen.Sikorskiego 9
66-300 Międzyrzecz
(0-9S) 742 92 OS
• Projekty b1dtwla~e i tccbnoloiJCJJie
• Modeniucja i rozbiCiowa buclyaków istlliej~ycłl
• Nadzór i kierowanit robotami bu4owlanymi

Doradltwo teaalme
Wycuy i kosztorysy
Oplalt ted11iallt

SPRZEDAŻ "PROJEKTÓW GOTOWYCH"

Systemy alarmowe
Telewizja przemysłowa
Instalacje elektryczne

t
t

Montaż,

firma

działa

Products P.H.u. z.P.Chr.

MARGPOL"

USt.UGI
CMENTARNEIPOGRZEBOWE
NASZA FIRMA OFERUJE:
*
pogrzebów
~t..$~ t transport karawanem (kraj i zagranica)
\:~&:~
* budowę grobowców
<t~
* sprzedaż trumien, odzieży i wieńców

l§} l

kompleksową organizację

w oparciu o koncesj, MSWiA

te l. 502 61 O 136

Zarząd Cmentarzy Komunalnych Gminy Międzyrzecz

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

instalacja, serwis

mgr
•
•
•
•
•

inż.

Marek Grześkowiak
POLECA:

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
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"Święta Rito od rzeczy niemożliwych",

czyli spotkanie z Martą Fox
" Wszystko jest po coś. Przynajmniej w moim życiu.
A jeśli teraz nie wiem po co, to nie znaczy, że nigdy się tego nie
dowiem. A jak się dowiem, to wówczas już będę rozumiała, że tak
właśnie miało być i to było dla mnie dobre, choć kiedyś wydawało
mi się złe."
Wramach projektu "Dyskusyjny Klub Książki " gobiblioteki w Trzcielu była pani Marta Fox. Zawsze staramy się uczestniczyć we wszystkich spotkaniach autorskich na terenie naszego powiatu.
Dlatego nie mogło nas również zabraknąć na spotkaniu z tak fascynującą osobowością.
Marta Fox urodziła się w Siemianowicach Ślą
skich. Maturę zdała w liceum im. Władysława Broniewskiego w Katowicach; studia (filologię polską)
w Uniwersytecie Śląskim ukończyła w 1974 roku;
Studium Podyplomowe przy UŚ w zakresie filologii polskiej ukończyła w 1982 roku. W latach 19741995 uczyła języka polskiego i pracowała jako bibliotekarka w V Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach. Zrobiła także drugi stopień specjalizacji
pedagogicznej. Od 1983 zajmuje się dziennikarstwem. W latach 1987-1989 redagowała " Młodą
Sztukę" w Warszawie. W latach 1990-1995 była
kierownikiem literackim Teatru Dzieci Zagłębia w
Sędz ini e . Wlatach 1995-1999 pełniła funkcję specjalistki ds. programu artystycznego w Miejskiej
Galerii Sztuki .Extravagance" w Sosnowcu. Organizowała i prowadziła tam liczne spotkania z artystami, pisała reportaże o życiu artystów, wstępy
do katalogów wystaw Galerii, a także organizowała
konkurs poetycki .Inspiracje". Wlatach 1993-1994
była zastępcą redaktora naczelnego " Górnoślą
skiego Diariusza Kulturalnego". Wlatach 1996-1997
redagowała dział poezji w kwartalniku humanistycznym .Wyrazy". Jest autorką spektaklu poetyckiego z muzyką Bogdana Mizerskiego w Teatrze Ślą
skim pt. .Zapłakać czerwonym deszczem", prezentowanego w ramach III Górnośląskiego Festiwalu
Kameralistyki. Wydała łącznie trzydzieści książek
(pow ieści, opowiadania, eseje i wiersze), a więk
szość z nich znajduje się na pierwszym miejscu w
rankingach czytelniczych. Przez krytykę została
nazwana objawieniem polskiej powieści młodzie
żowej. Jej utwory w dużej mierze poruszają probleściem

my i rozterki młodych ludzi, którzy szybciej, ale też
chyba trudniej osiągają dojrzałość . Nic więc dziwnego, że na spotkaniu sala biblioteki była wypeł
niona po brzegi. Autorka bardzo szybko nawiąza
ła bezpośredni kontakt z czytelnikami. Widać , że
uwielbia spotkania autorskie, dzięki którym może
zainteresować i zachęcić słuchaczy do zapoznania
się z jej twórczością . Jak sama mówi z każdego
spotkania wynosi inne wrażenia . Choć najczęściej
spotyka się młodzieżą , to przecież za każdym razem przychodzą inne nastolatki. Na pytanie skąd
czerpie pomysły na swoje książki , odpowiada, że
" leżą na ulicy". Trzeba tylko umiejętnie obserwować ludzi, a później wcielić pomysł w życie. Owszem świat stał się bardziej konsumpcyjny, ale nasze uczucia się nie zm ieniają. Wciąż bowiem tak
samo pragniemy milości i akceptacji.
Dlatego podczas spotkania nie mogło zabraknąć
rozmowy na temat serii .Pierwsza miłość". Składa
się na nią sześć minipowieści (Do rana daleko; Po
nitkach babiego lata; Romeo zjawi się potem; Westchnienia jak morskie huragany; Więc nie wiń mnie
za to; Zanim nadejdzie rozstanie), których bohaterami są uczniowie katowickiego liceum. Autorka
porusza w nich sprawy najskrytsze, towarzyszące
narodzinom pierwszego dojrzałego uczucia i trudności w ich okazywaniu. Marta Fox pisze także
swój blog, posiada własną stronę internetową. W
ten sposób zabiega o czytelników. Napisała również powieść blogową pt. "Paulina w orbicie kotów",
która jest kontynuacją .Magdy.doc" i "Pauliny.doc".
Następnie autorka przedstawiła nowości dla mło
dzieży " Kaśkę podrywaczkę", "Karolina XL", .Karolina XL zakochana", "lza anoreczka" i dla dorosłych
"Kobieta zaklęta w kamień " oraz starsze "Wielkie
ciężarówki wyjeżdżają z morza", .Czerwień raz
jeszcze daje czerwień ", .Co raz mniej milczenia",
.święta Rito od rzeczy niemożliwych ". Opowiedziała o swoich ulubionych poetach i prozaikach, o

tym, czy stanowili dla niej wzór w kwestii
twórczego. W ciągu roku czyta 40 do
Są to głównie powieści obyczajowe,
i eseje. Czasami czyta również
dzaj literatury, pon i eważ w
blicznej w Katowicach prowadzi
"Mistrz słowa". Czytelnicy kochają
poezję, której pełno w jej powieściach.
książek ("Niebo z widokiem na niebo•)
nych bohaterów rozmawia ze sobą
powieść dla każdego: kto zechce
rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
poezja i dobroć, więcej nic". Podobnie
mniej milczenia" czy "Czerwień raz
czerwień ". "Jestem poetką - mówi o
wsze nią byłam i będę, nawet jeśli już
ani jednego wiersza. Awiersze
ją mi drogę , jak czarne koty albo
nagle jak brudny deszcz w Katowicach.
się je zapisać i pogłaskać na papierze.
bywa inaczej, ale też pięknie".
Wiersze pisarki były tłumaczone na
miecki, hiszpański i angielski. Nie
nąć również pytań o fascynacje
sarki. Teatr to po literaturze jej druga
świat odgrywany na moich oczach,
wencję, w której tekst dramatu jest
rą i w zależności od tego, kto weźmie
warsztat, otrzymuję inną interpretację•.
wując pisze, ponieważ chce być
kreowaniu własnego życia. Chce mieć
że wiele od niej zależy. Chce mieć
wiedzenia swojej prawdy o sobie l
mi się spotykała i spotyka.
Po spotkaniu autorka rozdawała
wpisywała dedykacje do książek.
zrewanżowali się pięknymi storczykami
kwiatów. (Na blogu autorka napisała, że
całe). Przed odjazdem jeszcze długo
o jej życiu prywatnym Gest teściową
wywiadzie, którego udzieliła pani
nek, kolczyku w uchu czy prz1epis;ach
Zdradziła nam recepturę na słyn ne
rankiem. (Polecam! Pyszne!)
Krystyna
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święty Wojci ech to piękna wieś
dQbrą pod Międzyrzeczem . Józefa
~dek miesz.ka tu ~d ,1952 r?k,u. Zna
wszystkich m1eszkanc?w, r?lmkow; ~a- .
.
ięta najstarszych, m. In. Jozefa Mackow1aka, Wacława Nowaka, Macie~wskiego, Kazimierza Rozbickiego, Jana Chudyka, Edwarda Animuc~ego, Franciszka Filusia i wielu innych.
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Żniwa we wspomnieniach józefy Gądek
Wtym czasie mieli gospodarstwo rolne o areale 7 hektarów, dwie krowy, konie z UNRA, dużo ptactwa domowego. l
ogromny zapal do pracy w rolnictwie. Bo
praca była wówczas ich głównym źró
dłem utrzymania - podkreśla seniorka
Józefa Gądek .
Żniwa trwały od 151ipca do 10 sierpnia, według przysłowia : .Na święty Wawrzyniec (10 sierpnia), wolny przez pola gościniec". Zboża koszono kosiarkami konnymi, robiono snopki, wiązano, ustawiano
w kopy mendlami (po 15 sztuk), kłosami
do góry. Wysuszone snopki zwożono do stodół na wozach drabiniastych.
W sierpniu odbywały się omłoty. Rolnicy wzajemnie sobie pomagali, szanowali każdy kłos zboża. Ziarno odstawiano w ramach .kontyngentów"
do Gminnej Spółdzielni w Międzyrzeczu.

Kazimierz Kulas
Raz w roku

rzemieślnicy

i
przedsiębiorcy świętują swój
dzień. Dzień Rzemiosła. Cech
Rzemiosł Różnych i Przedsię·
biorców zrzesza ich około 150.
Tyle jest zakładów, podmiotów
gospodarczych funkcjonują
cych na naszym lokalnym rynku. Blisko 1400 osób jest w nich
zatrudnionych. Kształci się w
nich 150 uczniów.
Własna firma to
15- 16 godzin na

ciężka praca po
dobę. Odpowie-

dzialność. Świadomość kształtowania

losu swojego i wpływu na gospodarkę lokalną i ogólnopolską. Spotykają
się, wDniu Święta Rzemiosła Między
rzeckiego, z terenu miast i gmin Mię
dzyrzecz, Trzciel, Pszczew, Bledzew,
Zbąszyń , Nowy Tomyśl, Wolsztyn,
Słubice. Promują swoją działalność

wregionie i w procesie gospodarczej
integracji z krajami Unii Europejskiej.
Spotykają się, by bliżej się poznać,
spotkać z przedstawicielami władz
i sympatykami rzemiosła. Zaprezentować swoje tradycje i dorobek, podzielić troskami i obawami, ale też i
niemałymi sukcesami.
Każde święto powinno mieć oprawę. Rzemieślnicy mają swój rytuał,
którego korzenie sięgają wielu stuleci.wstecz. Wtym roku pochód, idący
uhcami miasta z kościola św. Wojcie~a, poprzedziła parada jeźdźców na
Plęknych koniach ze stadniny pań
stwa Skulimowskich. Z przodu była
niesiona chorągiew Rzemiosła, grala Orkiestra Strażacka z Grochowa.
Przed J equilą" nastąpiło oficjalne powitanie gości : prezesa Zarzą
du Związku Rzemiosła Polskiego

.P

Svvięto Ilze~iosła
Jerzego Bartnika, członków Zarzą
du Związku Rzemiosła Polskiego w
Warszawie: Antoniego Odzimka z
małżonką i Jana Żukowskiego oraz
dyrektora Izby Rzemiosła i Przedsię
biorców w Gorzowie Wlkp. Feliksa
Witkowskiego, przedstawicieli władz
samorządowych i administracyjnych
Powiatu Międzyrzeckiego : Starostę
Międzyrzeckiego Grzegorza Gabryelskiego, przewodniczącą Rady Powiatu Zofię Plewę, honorowego człon
ka Cechu Tadeusza Dubickiego, dowódców Lubuskiej Dywizji Pancernej:
gen. dyw. Mirosława Różańskiego i
17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej gen. bryg. Sławomira Wojciechowskiego, Komendanta Powiatowego Policji inspektora Krzysztofa
Gwizdalę, komendanta Żandarmerii
Wojskowej kpt. Tomasza Skolarusa,
księży proboszczów parafii św. Jana
Chrzciciela i św. Wojciecha w Mię
dzyrzeczu: księdza dziekana kanonika Marka Walczaka i księdza kanonika Ryszarda Kolano, dyrektora
Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury
Andrzeja Sobczaka, prezesa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Zbą
szyniu Eugeniusza Bocera z mał
żonką oraz prezesa Strzeleckiego
Bractwa Kurkowego w Sierakowie Teofila Dobkowicza wraz z pocztami
sztandarowymi.
Starszyznę cechową wraz z pocztami sztandarowymi bratnich cechów
rzemieślniczych : ze Skwierzyny - ze
starszym Cechu Włodzimierzem
ldziorem, z Międzychodu i Drezdenka - ze starszym Cechu Teofilem Do-

bkiewiczem, ze Zbąszynia - ze Zbigniewem Wagą.
Przedstawicieli firmy "Gram Technika Polska" w Karolewie z prezesem Firmy Gerhardem Grammem
oraz Andrzejem Kożuchem i Wojciechem Dziekanem, przedstawicieli Firmy "Skulimowski Bau"z Berlina,
państwo Elżbietę i Leszka Skulimowskich, honorowych członków Cechu,
przedstawicieli prasy regionalnej.
Uchwalą Zarządu Cechu, za
szczególne zasługi dla Rzemiosła
Międzyrzeckiego , aktywną działal
ność

na rzecz rozwoju rzemiosła i
drobnej przedsiębiorczości , udzielaną
pomoc i wsparcie, nagrodzeni zostali:
Szablą Honorową wraz z godnością Honorowego Członka naszego
Cechu - Jerzy Bartnik, prezes Zarządu ZRP w Warszawie, Szablą Honorową za zasługi dla Cechu - pań
stwo Stanisława i Waldemar Dudziń
scy oraz Ryszard Mlotkowski. Godnością Honorowego członka Cechu
wraz ze Złotą Statuetką: ks. dziekan
kanonik Marek Walczak- proboszcz
parafii św. Jana Chrzciciela, Gerhard
Gramm-prezes Firmy "Gramm Technika Polska".
Platynowymi i Złotymi Medalami
za " Zasługi dla Rzemiosła Polskiego"
odznaczeni zostali: Jerzy Mały, Antonina Sycz, Eugeniusz Bocer, Leszek
Skulimowski, Marian Gomula, Zenon Szmidchen, Zofia Babij, Andrzej
Sobczak, Elżbieta Skulimowska, Augustyn Szczerba, Wojciech Dziekan,
Andrzej Kożuch , Ryszard Dorada,
Barbara Korsak, Marek Łazarski.

Srebrny Medal im. "Jana Kilińskie
go" za " Zasługi dla Rzemiosła Polskiego" otrzymali: Bożena Szmidchen, Bartłomiej Drzymała, Bogumila Dorada, Łukasz Bocer, Edmund
Kominiarczyk, Wioletta Winnicka, Dariusz Matacz.
Honorowe Odznaki: Ewa Szlawska, Elżbieta Turecka, Lidia Tkocz,
Stefania Kulus. Wyróżnieniami "Orla
Rzemiosła" oraz Statuetkami .Jana
Kilińskiego" odznaczono: Mariana
Gomulę , Jerzego Małego , Annę i
Lesława Janików, Małgorzatę i Eugeniusza Bocerów, Bernarda Freiera, Wojciecha Szmidchena, Zbigniewa Wagę, Krzysztofa Krzywickiego,
Krzysztofa Szmidchena. W podzię 
kowaniu za dotychczasową bardzo
dobrą współpracę samorządu ze
strzeleckim Bractwem Kurkowym
w Zbąszyniu uhonorowano Bractwo
"Listem Gratulacyjnym" wraz z pucharem pamiątkowym .
Dyplom uznania dostali pracownicy Piekarni Anny i Lesława Janików: Teresa Dol ińska , Ryszard Atmin, Kamila Jakubaszek, Elżbieta
Winiarczyk.
Za udzielone wsparcie i pomoc
w zorganizowaniu .Dnia Rzemiosła"
Zarząd CRRPiP dziękuje : Augustynowi Szczerbie, Eugeniuszowi Bocerowi, L. i A. Janikom, Jerzemu Sroce, Małgorzacie Walczak z Cukierni
Gruszeckiego, Restauracji "Duet" J.
B. Belzów, gospodarzom spotkania
St. W# Dudzińskim oraz wielu innym
rzemieślnikom .

Iwona Wróblak
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MIĘDZYNARODOWE ĆWICZENIE

W HOHENFELS
Przeszło 200 żołnierzy z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z
Międzyrzecza brało udział w manewrach, które odbywały się od 26 kwietnia
do 13 maja br. w Międzynarodowym Ośrodku Szkolenia Poligonowego armii amerykańskiej (Joint Multi - National Readiness Center (JMRC)) w Ho-

henfels, w Niemczech.
- Celem ćwiczenia było przygotowanie Operacyjnych Zespołów DoradczoŁącznikowych (OMLT- Operational Mentoring and Leason Team) do szkolenia armii
afgańskiej (Afgan National Army) w ramach Kontyngentów Wojskowych wyjeżdża
jących do Islamskiej Republiki Afganistanu (IRA) - zaznaczył pełniący rolę dowódcy zgrupowania, dowódca 1. kompanii piechoty zmotoryzowanej, kpt. Michał Hołub.
Głównymi zagadnieniami szkoleniowymi było doradzanie i szkolenie żołnierzy afgań
skich, wspieranie podczas zadań bojowych oraz koordynacja wsparcia lotniczego,
artyleryjskiego, .ewakuacji ~edycznej oraz sytuacji krytycznych występujących podczas dowodzema w walce. Zolnierze .Wielkiej Błękitnej Siedemnastki" w trakcie zajęć ~spółpr~??wali z ć~!czącymi zespołami OMLT z Norwegii, Belgii, Węgier, Rumunii, FrancJI 1ChorwacJI. Razem planowali działania i uczestniczyli w ich realizacji.
-Szkolenie by/o szczególnie wartościowe ze względu na możliwość zapoznania
się ze sprzętem saperskim, będącym na wyposażeniu armii amerykańskiej. Żołnierze
uczestniczyli wwielu szkoleniach prowadzonych przez doświadczonych instruktorów.
Jedn~m z nich by/~ przejście profesjonalnie wykonanego toru saperskiego, na którym
realme zostały umteszczone ładunki wybuchowe imitujące lED (improvised explosive
device) - podkreślił dowódca kompani saperów, por. Maksymilian Libelt.
- Autentyczność pozorowanej sytuacji w rejonie działania, pełna dostępność
sprzęt~, an:unicji,. możliwość współpracy i działania wmiędzynarodowym towarzystwie,
to dla zolmerzy mepowtarzalna okazja do zdobycia cennych i wartościowych doświad
czeń -dodaje oficer sekcji współpracy cywilno -wojskowej S-5, kpt. Marcin Ciszewski.
. Nie jes.t topie~sze wostatnim roku tak duże międzynarodowe ćwiczenie, wktórym
biorą udział zolmerze .Czarnej Dywizji". Wcześniej pancerniacy z 34. Brygady Kawalerii Pan~ernej ucze~tniczyli w manewrach w Hohenfel~. w Niemczech, a 10. Brygada
Kawalerii PancerneJ w szkoleniu w Wielkiej Brytanii. Zolnierze z siedemnastej, również pojadą n~ jedną z Wysp Brytyjskich w lipcu br. Doświadczenia, jakie zdobywają,
są c~nną .lekc!ą wy~orzystywaną podczas codziennego szkolenia oraz operacji poza
gr~~1?am1 kraJ.u. Ju.z w tym roku do Afganistanu udadzą się pododdziały świętoszaw
skleJ Jednostki, a Wiosną przyszłego roku żołnierze .Wielkiej Błękitnej Siedemnastki".
Tekst: ppor. MagdalenaGoliszek
Foto: archiwum 17 WBZ

DESANTOWANIE ZE ŚMIGŁOWCA
Żołnierze 2. kompanii piechoty zmotoryzowanej z 17. Wielkopolskiej Bry-

gady Zmechanizowanej z Międzyrzecza brali udział w szkoleniu ze śmigłow
cami, które odbywały się w Leźnicy Wielkiej.
Piechurzy z Międzyrzecza, tworząc desant w śmigłowcach bojowych Mi-8
i Mi-17, w trakcie intensywnego szkolenia poznali procedury wsiadania i opuszczani~ śmigłowca ora~ r~zmieszczenia wewną~rz statku powietrznego. Niemniej jednak,
glownym celem zaJęc było desantowanie. Zołnierze .Wielkiej Błękitnej Siedemnastki" pod kierunkiem instruktorów z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Leźnicy Wielkiej, ćwiczyli desantowanie metodą kropelkową, z zawisu i z przyziemienia. Żołnie
rze desantu po znalezieniu się na ziemi mieli za zadanie rozwinąć się w ugrupowanie bojowe, np. linię lub podkowę.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań , międzyrzeczanie bardzo szcze-

gólowo zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi wtrakcie
śmigłowcem. - Wtrakcie desantowania należy zachować szczególne
ści, opuszczanie śmigłowca wzawisie to z reguły skok z wysokości "' .....,"' o!IIJI
Z takiej wysokości nakazuje się przestrzeganie zasad ze szkolenia sparaoctii'OIItll
(nogi razem, kolana, kostki złączone). Poza tym każdego żołnierza ODOWII12'11ilł 4
reguły porusz~nia się po lądowisku, kt?re warunkują wyznaczone strefy
stwa- p9dkresla dowódca 3. plutonu piechoty zmotoryzowanej, ppor. Marcin
Zolnierze .Czarn~j Dywizji" bardzo często szkolą się z wykorzystaniem
glowców, przede wszystkim podczas przygotowań do służby wramach Polskich 11_
tyngentów Wojskowych oraz ćwiczeń.
IQJo
Tekst: ppor. Magdalena unt.....~..•
Foto: archiwum 17

UNIKNĄĆ POWODZI
Ponad 500. żołnierzy z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechranizo1ra111
WBZ), kilkadziesiąt jednostek sprzętu oraz Mobilny Moduł stano~vi..ta Di
dzenia (MMSD) biorą udział w akcji przeciwpowodziowej na terenach
wości Słubice i Kostrzyn oraz gmin Witnica, Deszczno i Górzyca.

W ramach procesu działania na wypadek klęsk żywiołowych, do udziału w akcji
przeciwpowodziowej zostało skierowanych ponad 500. żołnierzy z międzyrzecko- wt
drzyńskiej brygady. Około jedna trzecia z całości wydzielonych sil działa w Słubicach
i jej oko~icznych miejsc~wościach . Do akcji został również skierowany Mobilny Moduł
Stanowiska Dowodzenia (MMSD). Posiada on nie tylko szerokie zastosowanie jako
sieciocentryczne wsparcie procesu dowodzenia w walce, ale również ułatwia koor·
dynować działania antykryzysowe. -Monitorujemy sytuację w rejonie 24 godziny na
dobę. Mamy stały kontakt ze wszystkimi pracującymi żołnierzami, współdziałamy z
lok~lnymi szt~bami kryzysowymi: powiatowym w Słubicach oraz gminnym w Górzycy 1Kostrzyme. Ponadto utrzymujemy ścisły kontakt z drugim stanowiskiem dowodzenia w Witnicy, który monitoruje sytuację w gminie Witnica oraz gminie Deszczno
-zaznacza dowódca 1. batalionu piechoty zmotoryzowanej, ppłk Tomasz Biedziak.
-Sytuacja na Odrze wrejonie gminy Górzyca stabilizuje się, utrzymuje się ten·
dencja spadkowa, niemniej wystąpiło zagrożenie ze strony Warty - mówi pracownik
gminy Górzyca, Jan Kirbedż, uczestniczący wspólnie z żołnierzami w budowie walu
przeciwpowodziowego w miejscowości Chyrzyno, w rejonie Parku Narodowego Ujścia Warty, gdzie znajduje się Ośrodek Edukacyjny.
Na terenie gminy Witnica, żołnierze wspólnie z pracownikami zakładów melioracyjnych, pozostałymi służbami oraz ludnością cywilną umacniają wały międzY
innymi w miejscowości Oksza i Klopotowo. - Największym zagrożeniem są w tym
momencie tunele wykopane przez bobry, każdy ubytek w wale wspólnie z żołnierza·
mi zabezpieczamy workami z piaskiem - mówi inż. Andrzej Fronczak z zakładu Me·
lioracyjnego z Gorzowa.
Wgminie Deszezna żołnierze ściśle współpracują ze strażą pożarną, policją,
a przede wszystkim władzami lokalnymi. Wójt gminy Deszezna • Jacek Wójcicki jest
z piechocińcami z siedemnastej przez cały czas . . Godne podkreślenia jest mocne
zaangażowanie wójta gminy oraz kola gospodyń wiejskich, które dodatkowo przygo·
towują cieple posiłki· podkreśla ppor. Anna Wisłocka. Wkażdym z rejonów żołnie
rze pelnią całodobowe dyżury patrolowe. -Sprawdzamy podtopienia i przecieki, monitorujemy sytuację w swoim rejonie odpowiedzialności i meldujemy przełożonym o
zagrożeniach- zaznacza chor. Wojciech Korzeń .
Do akcji ratunkowej z 17. WBZ zostały wydzielone również trzy wojskowe po·
jazdy medyczne wyposażone w specjalistyczny sprzęt. Lekarze, sanitariusze · kie·
rowcy oraz ratownicy medyczni są do dyspozycji sztabu kierującego akcją ratunkową, aby w razie potrzeby udzielić niezbędnej pomocy medycznej. Wterenie jest r6W·
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z 17 waz w Międ.zyrze~z~. ~t~

. . kilkadziesiąt samochodów ciężarowo-terenowych , warsztaty obsługi pojazdów

"1~p) cysterny oraz zautomatyzowane wozy dowodzenia (ZWD).

(W ' podczas tegorocznej akcji przeciwpowodziowej zaangażowanych było pra. 200ożołnierzy ze wszystkich jednostek .Czarnej Dywizji" w województwie lubuWIS
skim
i dolnos'ląs k.1m.
Tekst: ppor. MagdalenaGoliszek
Foto: ppor. Magdalena Goliszek
st. szer. Łukasz Jasiński

DOWÓDCA GBUE NA LITWIE

wdniach 1 • 3 czerwca br. dowódca Grupy Bojowej Unii Europejskiej
(Force HeadOuarters Commander GBUE/1 2010), dowódca 17. Wielkopol·
skiej Brygady Zmechanizowanej, gen. bryg. Sławomir Wojciechowski udał
się z oficjalną wizytą na Litwę.

województwa lubuskiego i dolnośląskiego - podkreśla oficer do spraw gotowości bojowej, kpt. Jan Lachman.
Podczas tegorocznej akcji przeciwpowodziowej zaangażowanych było prawie 2000
żołnierzy ze wszystkich jednostek .Czarnej Dywizji".
Tekst i fot.: ppor. Magdalena Goliszek

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
W 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu i Wę·
drzynie od kilku tygodni trwa coroczny egzamin ze sprawności fizycznej żoł·
nierza zawodowego.

,

Wizyta dowódcy GBUE/12010 rozpoczęła się oficjalnym spotkaniem z Ministrem Obrony Narodowej Litwy, Sauliusem Gasi?nasem oraz z litewskim Szefem
Sztabu Generalnego, gen. bryg. Algisem Vaićeli?nasem w Wilnie. Następnie dowódca GBUE udał się do miejscowości Rukla, gdzie stacjonuje Zmechanizowana
Brygada Piechoty (Motorized lnfantry Brigade .Iron Wolt"). Dowódca brygady, puł
kownik Vilmantas Tamosaitis zapoznał polskiego generała z historią, zadaniami oraz
sprzętem i uzbrojeniem będącym na wyposażeniu litewskich żołnierzy brygady .że
laznego Wilka". Następnie dowódca .Wielkiej Błękitnej Siedemnastki" udał się z oficjalną wizytą do dowództwa Wojsk Lądowych Litwy (WLL) w Wilnie, gdzie spotkał
się zgen. bryg. Jonasem Vytautas ŻUKASem , dowódcą litewskich wojsk lądowych.
Wostatnim dniu wizyty, gen. bryg. Sławomir Wojciechowski przebywał na
ćwiczeniach batalionu piechoty zmotoryzowanej, którego żołnierze wchodzą w skład
międzynarodowego komponentu GBUE/12010.
GBUE/1 201 Oobecnie pełni pólroczny dyżur bojowy, który zakończy się w czerwcu
br. Składa się z pododdziałów Litwy, Łotwy, Niemiec i Słowacji , a przede wszystkim
Polski. Główny rdzeń GBUE/12010 to pododdziały piechoty zmotoryzowanej razem
ze wsparciem bojowym i logistyką , a w razie konieczności również pododdziały powietrzne i morskie oraz inne wyspecjalizowane jednostki, m.in. inżynieryjne, obrony
P~Zeciwlotniczej, wywiadowcze i medyczne. Grupy Bojowe Europejskich Sil Szyb~ego Reagowania mogą przede wszystkim brać udział w operacjach zarządzania
kryzysowego, w tym przywracania pokoju i stabilizacji sytuacji po konfliktach zbrojnych. Wkrótkim czasie są zdolne przemieścić się we wskazany region i wykonywać powierzone zadania w promieniu 6000 km od Brukseli.
Tekst: ppor. Magdalena Goliszek
Foto: st. kpr. Jakub Stawiński

17 WBZ W WALCE Z POWODZIĄ
. 8czerwca br. kolejnych 130 żołnierzy z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmecha·
n1zowanej wyjechało do akcji przeciwpowodziowej organizowanej w Głogowi e.
Wramach procesu działania na wypadek klęsk żywiołowych, w akcji przeciwpoWodziowej nadal uczestniczy ponad 200 żołnierzy z międzyrzecko - wędrzyńskiej brygady. Ponad 100. piechocińców zaangażowanych jest w akcji przeciwpowodziowej
we Wrocławiu i Krzeszycach.
Do pomocy ludności cywilnej zagrożonej powodzią, wyjechalo również kilkanaście
samochodów ciężarowo - terenowych, samochody osobowo - terenowe, warsztaty
ob~lugi pojazdów (WOP), cysterny, zautomatyzowane wozy dowodzenia (ZWD) oraz
P0Jazdy medyczne wyposażone w specjalistyczny sprzęt.
-W garnizonach 17. WBZ w gotowości do działania utrzymywanych jest nadal ponad 600 żołnierzy ze sprzętem , przeznaczonych do użycia na zagrożonych terenach

Dla instruktorów wychowania fizycznego maj i czerwiec to czas intensywnej pracy. W 17. WBZ służy ponad 2000 żołn i erzy, każdy z nich ma obowiązek przystąpić
do egzaminu sprawności fizycznej.
- Egzaminujemy około stu żołnierzy dziennie. Obecnie do egzaminu z wychowania fizycznego podeszlo ponad 1200 żołnierzy brygady. Zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 roku w ramach egzaminu z wychowania fizycznego do zaliczenia są cztery konkurencje sportowe: marszobieg na
3000 m lub pływanie ciągle przez 12 minut, podciąganie się na drążku wysokim albo
uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce, bieg wahadłowy 10x10 lub bieg zygzakiem .koperta" i skłony tułowia w przód w czasie 2 min.
Jeżeli chodzi o kobiety, to dystans w marszobiegu jest 1000 m- zaznacza instruktor
wychowania fizycznego, kpt. Tomasz Bajer.
W•Wielkiej Błękitnej Siedemnastce" żołnierze w ramach zajęć programowych
mają do dyspozycji hale gimnastyczne, wyposażone w nowoczesny sprzęt siłownie,
kort tenisowy, zmapowane ścieżki pobliskich lasów czy możliwość skorzystania z
basenu miejskiego. Oprócz tego w brygadzie działa kilkanaście sekcji sportowych.
Prężnie działające sekcje judo, biegów na orientację, siatkówki, tenisa ziemnego czy
tenisa stołowego pozwalają żołn ierzom na rozwijanie swoich pasji związanych ze
sportem, a jednocześnie reprezentowanie brygady na zawodach ogólnowojskowych.
- Egzamin jest testem dbałości o sprawność fizyczną, daje ogólny wizerunek kondycji żołnierzy z brygady, co pozwala na odpowiednie zaplanowanie zajęć z wychowania fizycznego na kolejny rok - podkreśla instrt.»<tor wychowania fizycznego, st.
chor. Jacek Jackowiak.
Egzamin odbywa się również w innych jednostkach .Czarnej Dywizji"
Tekst i fot. : ppor. Magdalena Goliszek
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INFORMACJA O KĄPIELISKACH

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu infor·
muje, że w sezonie letnim 2010r. na terenie powiatu międzyrzeckie·
go nadzorem sanitarnym zostało objętych dziewięć kąpielisk zgło·
szonych przez zarządzającyc h/właścicieli.
Kąpieliska
1. Głębokie

zorganizowane:
l, gm . M iędzyrzecz-jezioro Głębokie
2. Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowe .Relaks" Pszczew -jezioro Szarcz
3. AWF Poznań , gm. Biedzew - jezioro Chycińskie
4. "Archimedes" Głębokie, gm. Międzyrzecz - jezioro Głębokie
5. Lubikowo, gm. Przytoczna -jezioro Lubikowskie
6. "Karina· Pszczew, gm. Pszczew - jezioro Szarcz
7. "Bielbaw· Rokitno, gm. Przytoczna -jezioro Rokitniańskie
Kąpieliska wykorzystywane tradycyjnie:
1. "Borowa Zatoka" Borowy Młyn , gm. Pszczew- jezioro Chłop
2. "Baba" Borowy Młyn , gm. Pszczew- jezioro Chłop
W wymienionych kąpieliskach woda w badanym zakresie fizykochemicznym
oraz mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym i jest przydatna do
kąpieli. Badania wody będą kontynuowane przez cały sezon letni, a w przypadku zmiany
jakości wody w kąpieliskach zostaną wydane stosowne komunikaty. Ponadto informuję,
że z uwagi na brak zgłoszenia przez zarządzających/właścicieli nie będzie nadzorowana
jakość wody w pozostałych kąpieliskach wykorzystywanych tradycyjnie. Wyjątkowo , mimo
braku zgłoszenia przez gminę, została przebadana woda w kąpielisku wykorzystywanym
tradycyjnie nad jeziorem w Bobowicku, z uwagi na wystąpienie wiosną zjawiska przyduchy powodującego masowe śnięcie ryb. Stwierdzono, że woda jest przydatna do kąpieli.
Szczegółowych informacji o powyższych kąpieliskach można uzyskać w Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu .
Jednocześnie informuję, że zbiorcza informacja na temat jakości wody w nadzorowanych kąpieliskach z terenu województwa łubuskiego znajduje się na stronach internetowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim: www.
wsse.gorzow. pł i wssegorzow.pis.gov.pl, a z terenu całej Polski na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego: www.pis.gov.pl. Informację przygotowała :
Elżbieta Markiewicz- Starszy Asystent Sekcji Higieny Komunalnej
w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu

BIEGUNKI INFEKCYJNE
Biegunki występują na całym świecie , według Centrum Zwalczania i Zapobiegania
Chorobom (CDC) powodują 4 - 6 mln zgonów rocznie. Biegunki wywołują różne mikroorganizmy, toksyny, zaburzenia motoryki, nieswoiste choroby zapalne jelit oraz zaburzenia prawidłowej flory bakteryjnej. Przebieg biegunki zależy od aktualnego stanu zdrowia
oraz chorób współistniejących . Rozpoznanie czynnika etiologicznego jest utrudnione ze
względu na ograniczoną dostępność badań mikrobiologi~znych , antybiotykoterapie, czę
ste współistnienie zakażeń mieszanych oraz późne zgłaszanie się do lekarza.
Biegunki mogą być wywoływane przez bakterie, wirusy lub pasożyty, które wnikają do
organizmu wraz z pokarmem, wodą lub za pośrednictwem rąk. Dodatkowo zachorowaniu
sprzyja stres, zmęczenie oraz złe warunki sanitarne. Biegunki ze względu na czas trwania dzielimy na: ostre (trwające do 2 tygodni), przewlekające się (trwające 3-4 tygodnie)
oraz przewlekłe (trwające powyżej miesiąca). Ostre biegunki o etiologii zakaźnej ze wzglę
du na czynnik etiologiczny dzielą się na: bakteryjne, wirusowe, pasożytnicze i grzybicze.
Infekcja bakteryjna przebiega zwykle z luźnymi wypróżnieniami , wymiotami, gorączką .
Występuje najczęściej po 12-18 godzinach od dostania się drobnoustroju do przewodu
pokarmowego, przyczynę tych dolegliwości udaje się zidentyfi kować tylko w 30 - 60%.
Bakterie są powodem biegunki w 60 - 85% przypadkach zachorowań . Parazyty odpowiadają za 10%, natomiast infekcje wirusowe stanowią 5% biegunek.
Najczęstszymi bakteriami powodującymi biegunki są : Salmonella, E. coli oraz Campylobacter. Wzapobieganiu zakażeniom pokarmowym istotne jest przestrzeganie zasad
higieny osobistej oraz higieny przygotowywania posiłków.
Bakterie Escherichia coli wchodzą w skład fizjologicznej flory jelitowej, ale ich serotypy chorobotwórcze są przyczyną biegunek o ciężkim przebiegu klinicznym. Ostrą biegunkę mogą równ ież powodować zakażenia wirusowe. Głównymi czynnikami etiologicznymi są : rota wirusy, norowirusy lub wirusy Norwalk. U dzieci biegunkę wirusową najczę
ściej wywołują rotawirusy. Rejestruje się dużą tendencję wzrostową tych zachorowań .
Rotawirusy powodują ostry stan zapalny żołądkowo- jelitowy. Schorzenie to jest róż
nie nazywane - .biegunka niemowlęca", • biegunka zimowa·, .grypa żołądkowa". Na zachorowanie narażone są głównie dzieci od 6 miesi ąca do 2 roku życia . Rotawirusowe
zakażenia mogą przyjmować postać od bezobjawowej przez lagodną do ostrej postaci z
objawami wymiotów, wodnistej biegunki i gorączki. Osoba z biegunką rotawirusową wydala dużą ilość wirusów, dawka zakaźna może być z łatwością przenoszona przez skażone ręce , przedmioty lub naczynia. Obecnie w profilaktyce infekcji rotawirusem stosuję
się u dzieci dwie szczepionki. W zależności od regionu świata zakażenia pasożytnicze
wywołujące dolegliwości brzuszne dotyczą od 5- 100% populacji. Najczęściej zakaże
nia są wywoływane przez Giardia intestinalis, Cryptosporidium parvum, Cyclospora cayetanesis, Entameba histolytica, Dientamoeba tragilis oraz inne robaczyce.
W leczeniu biegunek niemniej ważne jak chemioterapia, probiotyki oraz uzupełnien ie
wodno -elektrolitowe jest leczenie żywieniowe. Wokresie ostrej biegunki unikać należy
produktów mlecznych, kawy, alkoholu, świeżych warzyw i owoców, potraw mięsnych . Po

DLACZEGO KLESZCZE
Kleszcze są przenosicielami chorób odzwierzęcych .
Mogą wywołać boreliozę
łub kleszczowe zapale·

nie mózgu

BORELIOZA (Choroba z Lyme)
Jest to przewlekła choroba bakteryjna przenoszona przez kleszcze, która
przebiega z różnymi objawami narzą·
dowymi w kolejnych okresach choroby. Objawem charakterystycznym cho·
roby są zmiany skórne pod postac i ą
rumienia wędrującego . Chorobę wywołują krętki z grupy Borrelia, wśród któ·
rych jest znanych kilka podgatunków.
Do zakażenia dochodzi poprzez uką
szenie człowieka przez zakażonego kręt
kami kleszcza. Objawy kliniczne są róż ne
w zależności od czasu trwania choroby.
Charakterystycznym objawem pierwszego
okresu są zmiany skórne, które występują
w ciągu miesiąca w miejscu ukłucia przez
zakażonego kleszcza i objawiają si ę rumieniem wędrującym.
W drugim okresie choroby występują
objawy narządowe, do których dochodzi
w kilka tygodni lub m iesięcy, wskutek rozprzestrzeniania krętków drogą krwionośną
worganizmie człowieka. Objawom ogólnego złego samopoczucia towarzyszą napadowe bóle stawowa- mięśniowe, porażenia
nerwów rdzeniowych, czaszkowych (czę 
sto nerwu twarzowego), objawy oponowomózgowe. Mogą także występować objawy zabu rzeń rytmu serca oraz bóle kostne.
W trzecim okresie, który występuje
w kilkanaście miesięcy lub później, objawy przybierają formę zmian przewlekłych .
Zakażenie można potwierdzić laboratoryjnie (w drugim lub trzecim okresie choroby). Rezerwuarem zarazka są drobne
gryzonie, ponadto krętki te stwierdzono u
zajęcy, jeży, saren, jeleni, a także u ptaków.
Źródłem zakażenia dla człowieka są wyżej wymienione zakażone zwierzęta. Zakażenie szerzy się przez przenosicieli (wektor) - kleszcze.
U zakażonego kleszcza krętki obecne
są przede wszystkim w jelicie środkowym.
W czasie żerowania liczba bakterii jelicie
gwałtow nie wzrasta i przedostają się one
do ślinianek, a stamtąd wraz ze śliną będą
cą nośnikiem zarazka przez skórę do ustroju żywiciela, którym między innymi może
być człowiek. Nie stwierdzono bezpośred
niego zakażenia człowieka od człowieka.
Wrotami zakażenia jest skóra nakłu
ta przez zakażonego kleszcza. Występo
wanie - obecnie na terenie całej Polski.
Zachorowania występują zwykle w miesiącach letnich -od kwietnia do październi
ka. Na zachorowania narażeni są wszyscy
odwi edzaj ący lasy, łąki (mieszkańcy, turyści), a także pracownicy leśn i, na terenach
gdzie stwierdzono zakażone kleszcze.
Zapobieganie- jedynym środkiem zapobiegania zakażeniom jest stosowanie
ochrony osobistej tj.:

SĄ

NIEBEZP

-noszenie odpowiedniego Ubrania
sie, szczelnie zakrywającego ciało. w
-wczesne i ostrożne usuwanie
ze skóry oraz dezynfekcja miejsc
-stosowanie środków odstra
kleszcze (repelenty)
-unikanie pobytu w rejonach sz
nie zakażonych .
Uwaga: Każdy chory z ru
wędrującym powinien zasl99~
rady lekarza!

KLESZCZOWE
ZAPALENIE MÓZGU
Jest to ostra wirusowa chorobl
która występuje w róinych
staciach klinicznych l dotyczy
nie ośrodkowego układu ne
Chorobę wywołują flawirusy. Do
żenia dochodzi najczęściej wwyniku
cia przez zakażonego kleszcza,
dzieci i dorośli, nasilenie zacharowad
serwuje się od kwietnia do pażdzi
części osób choroba może przebiega6
godnie i tylko badanie krwi potwierdza
każenie. W innych przypadkach
jest dwufazowy.
Pierwsza faza choroby pojawia sit
7-14 dniach od kontaktu z kleszczem l
biega z gorączką oraz objawami
mi do grypy. Objawy te utrzymują sit
tygodnia. Po kilku dniach lepszego
poczucia wysiępuje druga faza
bólami głowy, gorączką, wymiotami,
nościami, objawami oponowymi z
zapalnymi w płynie mózgowo wym. Objawy te zwykle ustępują po
tygodniach i pacjent zdrowieje.
Choroba może przebiegać ciężko,
wystąpią objawy mózgowe, móżdżkowe
rdzeniowe, rzadko ma przebieg śmi
czasem stwierdza się następstwa
robowe pod postacią niedowładu lub
ku mięśni. Zachorowania są związane
ogól zogniskami przyrodniczymi, w
wirus krąży między zwierzętami (g
zwierzyna leśna, ptaki wędrowne) l
nosicielami wirusa, którymi są ki
Cykl ten zachodzi niezależnie od
ka. Wostatnich latach obserwuje się
lenie zachorowań.
Zapobieganie i zwalczanie za
wań polega na:
1. Stosowaniu środków ochrony
bistej, tj.:
-noszeniu odpowiedniego ubrar1a w
-wczesne i ostrożne usunięcie
cza ze skóry,
-stosowanie środków odstraszają
kleszcze (repelenty);
2. Uodpornianie ludzi poprzez szcz
nia ochronne (szczepionka p/ kleszcz
mu zapaleniu mózgu).
kaźna,

Informację przygotowała:

Anna Paśniewska • Kierownik
cji Epidemiologii w Powlatowej
Sanitarno-Epidemiologi
w Między

ustąpieniu biegunki (po 12 godz.) należy dążyć do jak najszybszego powrotu do n~
nej, dotychczas stosowanej diety. Plyny doustne powinny być cieple (zimne pobudziJ'
perystaltykę jelit). Informację przygotowała :
Magdalena Szczurek - Młodszy Asystent Sekcji Epidemiologi
w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu
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Wlleel Zl eTAROeTWA POWIATOWIGO
Stypendia Starosty
Międzyrzeckiego
Wdniu 25 maja 201 Or. na sesji Rady Powiatu zotla podjęta uchwala w sprawie zasad udzielania stydla uzdolnionych uczniów publicznych szkół
pe~adgimnazjalnych znajdujących się na terenie
pOwiatu międzyrzeckiego.
pOOprzyznanie świadczenia finansowego pn. "Styndium Starosty Międzyrzeckiego" ubiegać się mogą
~niowie, którzy sp~lniają łącznie następując~ waru~ki:
l) uczą się w publicznych szkolach ponadgimnazJalnych w powiecie międzyrzeckim ,
posiadają ocenę z zachowania co najmniej bar21
dzo dobrą .
ponadto każdy uczeń musi spełnić jeden z niżej wy·enionych warunków:
l)jest laureatem lub finalistą konkursów o zasięgu wo~wódzki m , ponadwojewódzkim, ogólnopolskim, mię
dzynarodowym, których program obejmuje w calości
lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu,
2) jest laureatem lub zdobył 2-3 miejsce w olimpia5adióW

dach wpisanych w rejestr Olimpiad zwal n iających
z egzaminu maturalnego lub u możliwiających wolny wstęp na studia,
3) jest laureatem lub finalistą ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych,
4) zająl1-3 miejsce w zawodach sportowych międzyna
rodowych lub jest zwycięzcą zawodów sportowych
na szczeblu wojewódzkim bądź krajowym organizowanych w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzi eży,
5) w semestrze poprzedzającym złożenie wniosku uzyskał średn i ą ocen co najmniej 5,0.
Stypendium wypłacane będzie raz w roku i wynosić
będzie nie więcej niż 700,00 złotych . Nagrodzony uczeń
otrzyma dyplom stypendysty na Sesji Rady Powiatu, a
środki zostaną przekazane na konto bankowe wskazane
przez stypendystę lub przez prawnych opiekunów. Stypendia za ten rok szkolny będą wręczane na sesji dopiero w następnym roku szkolnym (we wrześniu lub w paź
dzierniku) w związku z tym, że podjęta uchwala wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego. O terminie sesji stypendyści
będą poinformowani pisemnie.
Wniosek o przyznanie jednorazowego sty-

IX Lubuski Weekend Gitarowy
Tegoroczny Lubuski Weekend Gitarowy jest wyjątkowo bogaty w koncerty. Na
!Xlestrzeni maja i czerwca planuje się w
czasie weekendów 6 koncertów, w M iędzy
rzeczu, Pszczewie, Skwierzynie i Przytocznej (anonsy w Kurierze M. i na plakatach).
Znani i wybitni gitarzyści z towarzyszeniem
innych instrumentów.
Pierwszy inauguracyjny koncert miał
miejsce w auli Państwowej Szkoły Muzycznej. Organizatorzy: Zdzisław Musiał
i Krzysztof Nieborak pokrótce przypomnieli historię Lubuskich Weekendów Gitarowych. Idea tego znaczącego w naszym
mieście i nie tylko wydarzenia muzycznego
~stała w2002 r. Koncertom patronowało
wiele gazet, wydano kilka płyt.
Wl części koncertu wystąpili uczniowie
Szkoty Muzycznej. Sekstet gitarowy pani
~ny Matusznej i trio gitarowe Krzysztofa
Nieboraka: T. Susato -.Rondo~ uczniowie
wykonali też kompozycję Zdzisława Musia~ - ,Impresja sonorystyczna". Z. Musiał
KOmponuje melodyjne utwory, w zamierzeniu pomyślane jako szkolne ćwiczenia .
Wdrugiej części słuchaliśmy mistrza
sztuki gry na gitarze klasycznej Cezare~ Strokosza. Pięć utworów, przedsta111(>nychprzez gitarzystę, wtym także jego
Własne kompozycje. J. Vińas - .Fantazja
?'Ygina/na·. Utwory tego kompozytora,
Jak mówi Strokosz, są nieco zapomniane,
ale rzeczywiście bardzo piękne. Następna
19St autorska .Suita bajka", czyli przygody

Prezentacje Gmin
Powiatu Międzyrzeckiego
Po raz trzeci gminy powiatu między rzec kiago spow sobotę 3 lipca 2010 r. na imprezie integracyjnej. Starosta M i ędzyrzecki - Grzegorz Gabryelski oraz pełn i ąca obowiązki Wójta Przytocznej
- Agnieszka Jamrowska zapraszają do Przytocznej
na ulicę Główną (na plac m i ędzy blokami). W trakcie
imprezy odbędzie się szereg zawodów sportowych i
występów artystycznych. Nad calością czuwać będzie
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przytocznej Bartłomiej Kucharyk. Zapraszamy do wspólnej zabawy wszystkich mieszkańców powiatu oraz turystów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w każdej
z gmin oraz na stronie www.powiat-miedzyrzecki.pl
Halina Pilipczuk
tkają s i ę

Inauguracja

żuczka i Biedronki. Sympatyczna historia
miłosna ,

pendium składają dyrektorzy szkól na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu , do Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu.
Uchwala wraz z załączn ikie m dostępna jest na stronie
www.miedzyrzecz.starostwo.bip.net.pl

z narracją , opowieść muzyczna
bardzo komunikatywna, mistrzostwo wdoborze dźwięków dla przedstawienia akcji i
nastroju literackiego, gdzie nurt wody pod
łódeczką, która płynie Żuczek, żeby uwolnić ukochaną Biedronkę, skrzy się perliście
i wibruje kropelkami wody.
Cezary Strokosz jest absolwentem
Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdań
sku . Studia ukończył pod kierunkiem prof.
Jana Paterka. W latach 1987-1992 był organizatorem Międzynarodowego Festiwalu .Lubińskie Dni Muzyki Gitarowej". Wlatach 1999-2003 był dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Gitarowej Gryfice-Trzebiatów. Koncertował również w Niemczech, Francji,
Szwajcar ii oraz Czechach. Występo
wał w duecie (Duo Malfame) wraz ze swoją żoną Kamilą (wokal). Od 2004, prowadząc Agencję Artystyczną .Preludia" stał
się współorganizatorem , a zarazem dyrektorem artystycznym Międzynarodowe
go Festiwalu Muzyki Gitarowej w Trzesaczu . W programach jego koncertów wiele
miejsca zajmują jego własne kompozycje.
Niektóre z nich zostały wydane przez wydawnictwa gitarowe w Polsce i zagranicą .
Jako pedagog (od 1987) wychował wielu zdolnych instrumentalistów. Autor wielu
kompozycji instrumentalnych i piosenek dla
dzieci. Sporadycznie występowal z recita-

lami poezji śpiewanej . Obecnie jest pedagogiem szkól muzycznych w Gryficach,
owogardzie i Stargardzie Szczeciń
skim. Do zainteresowań Cezarego Stro-

kasza nal eży także działalność teatralna i
poezja. Wlatach 1985-1991, był także kilkakrotnym laureatem ogólnopolskich konkursów poetyckich.
F. Tarlega - •Wspomnienie z A/chambry". Utwór z kręgu kultury hiszpańskiej i
iberoamerykańskiej . Przejrzysta kompozycja składająca się z powtórzeń i wariacji na
temat stwarza nastrój odpoczynku i relaksu. Niezauważalnie otula nas swym klimatem dokładnej znajomości prawideł kompozycji tego obszaru muzycznego, jakbyśmy
byli Hiszpanami z urodzenia słuchającymi
pieśni od dziecka.
.Tańcząca /za". Przepiękne miniatury
Strokosza. Tak zwane kompozycje przestrzeni międzykieliszkowej. Kropelki dźwię
ków jak niesmutne zadumania, cieszenie
się brzmieniem strun. Efekty muzyczne
planowane prawie w całości, z marginesem dla interpretacji słuchacza. Duża dla
nas widzów satysfakcja, kiedy tak pod cią
żeniem matematycznych reguł kompozycji gitarowych spłaszcza się w elipsoidę i
geoidę kula tematu dźwiękowego, powstaje
wszechświat potomny, lekki i zwiewny, doskonały, kontynuacja luster światła , przestrzeni i radości wynikłej z obcowania z
gitarą - orkiestrą dźwięków. Są wyrażne
i nienarzucające się, propozycje istnienia

muzycznego idei - zamysłu pana Strokasza, i bardzo ciekawe. Przestrzeń migoce
i przenika samą siebie, zamknięta wowalu
kuli lekko naciskanej przez kolejne dźwię
ki. Prosimy o dalsze miniatury -zgłaszam
taki wniosek.
Będą, obiecuje pan Strokosz. Na razie słuchamy jeszcze •Wariacji na temat
Dodewicza'.
Bardzo plastyczne kompozycje. Jak
obrazy, bez akcji. Ta chwila słuchania zyskuje wymiar inny czasu, tak jak różne są
słuchania muzyki, która staje się poezją
nie potrzebującą na pewno słów, chociaż
literacką poprzez dostępność doń dla słu
chaczy bez specjalistycznego muzycznego
przygotowania.
Pan Cezary Strokosz gra na gitarze klasycznej zrobionej przez wybitnego lutnika
Tomasza Króla.
Organizatorzy i dzieci z PSM w Mię
dzyrzeczu dziękują kierowniczkom Salonu Meblowego przy ulicy Krasińskie
go 7 za ufundowanie pizzy dla publiczności. Organizatorzy dziękują dyrekcji
PSM l st. W Międzyrzeczu za użycze
nie sali. Podziękowania za pomoc dla
Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego, dla Marii Bobińskiej - Kantor
Wymiany Walut, "Studio • fotowideo z
Międzyrzecza, Roman Sułkowski • telewizja planszowa".
Patronat - starosta międzyrzecki.
Patronat medialny - Kurier Między
rzecki.
Iwona Wróblak
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Drugie zwycięstwo Zagórnego i

Pietruszyńskiej ...

Triumfatorzy .Biegu po słońce", jaki przed miesiącem odbył się w Pniewie okazali
najlepszymi biegaczami XIX . Międzyrzeckiej Dziesiątki". Rozegrany w
trakcie uroczystych obchodów Dni Międzyrzecza bieg przyciągnął na start oprócz
reprezentantów Ziemi Lubuskiej również liczną grupę zawodników z Wielkopolski, a
nawet z Krakowa, Łodzi i Wrocławia. Zwycięzca tegorocznej imprezy 22 -letni Mar·
ci n Zagórny z Radnicyk/Krosna dystans 10.600 metrów pokonał w czasie 37.08.
Drugi na linii mety mieszkaniec Książa Śląskiego Adam Marysiak, wprawdzie o
zwycięstwo toczył wyrównaną walkę do ostatnich metrów stracił do zwycięzcy 9
sekund. Na miejscu trzecim wśród mężczyzn uplasował się Tomasz Chawawko z
Dębna . Najlepszy rezultat z biegaczymiędzyrzeckichosiągnął 21 -letni Zbigniew
lsański, którego czas uzyskany 42.01 pozwolił mu na zajęcie jedenastego miejsca
w kategorii open. Wśród kobiet siódme już zwycięstwo w międzyrzeckiej imprezie
odniosła Danuta Pietruszyńska z Bielska k/Międzychodu- 48.19. Warto wspomnieć, że reprezentantka Wielkopolski po raz pierwszy w Międzyrzeczu triumfowała w 1994 roku. Na miejscu drugim rywalizację przedstawicielek płci pięknej zakończyła Justyna Tumko z Leszna, a na miejscu trzecim sklasyfikowana została
Lucyna Poznańska z Kołczyna. Miejsca pozostałych biegaczy amatorów, reprezentantów powiatu międzyrzeckiego:
13m. Paweł Witczak, 18m. Michał Kubik, 30m. Piotr Chomicz,
31m. Zbigniew Rosół, 32m. Bronisław Kalisz, 33m. Ryszard Ostrowski,
34m. Marcin Moskwa, 40m. Zygmunt Bogacz, 41m. Artur Pańko,
46m. Grzegorz Szostak, 47m. Karol Maciąg, 48m. Stanisław Skrzek.
się również

Jednak największym wydarzeniem tegorocznej imprezy był chyba fakt, że po raz
pierwszy w historii na linii startu nie pojawił się, najpopularniejszy międzyrzec:zann
w środowisku biegaczy - Krzysztof Kochan. Wprawdzie był obecny, ale tym razem wystąpił w roli sędziego. A szkoda, bo do tej pory był jedynym zawodnikiem
który startował we wszystkich edycjach Międzyrzeckiej Dzi esiątki i wp~
roku wraz z organizatorami mógłby obchodzić piękny jubileusz.
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku, jako organizator zawodów podziękuje: • dyrekcji SGB Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mltdzyrzeczu, Agencji Usługowej "Duet", funkcjonariuszom policji i żandarmerii
wojskowej oraz wolontariuszom Rejonowego Sztabu Ratownictwa Spolecz.
nego Krajowej Sieci Ratunkowej za współpracę i okazaną pomoc przy orgarizacji XIX Międzyrzeckiej Dziesiątki, dzięki czemu uczestnicy rywalizacji biegaczy
po raz kolejny wystawili wysoką ocenę naszej imprezie.

c;JOGJ~CJDc;JL11l
Biegacze na O. W.

Głęboki e ...

30 lipca - (piątek) na terenie Ośrodka Wypoczynkowego .Głębokie" po raz
kolejny pojawią się biegacze amatorzy, by wystartować w jedenastej już edy·
cji Maratonu Sztafet.
Jak zawsze impreza cieszy się dużym zainteresowaniem uczestników słfl
można spodziewać się startu blisko 20 ekip, czyli około stu biegaczy. Tytułu z
roku ubiegłego będzie bronić sztafeta reprezentująca gospodarza zawodów tzn.
międzyrzeckiago MOSiW-u (na zdjęciu), która również tego lata nie zamierza
odpuścić rywalom i pragnie dzielnie walczyć o końcowy sukces wjedenastej rywalizacji sztafet. Start do biegu, który przebiegać będzie na trasie okrężnej wy·
tyczonej na terenie ośrodka- ścieżką asfaltową zaplanowano na godzinę 17.00.
Apel organizatorów Maratonu Sztafet do właścicieli - mieszkańców do~
campingowych i osób wypoczywających nad jeziorem .Głębokie" o umożliWli
nie sprawnego przeprowadzenia imprezy, gdyż w trakcie jej trwania wyłączony
będzie ruch wszelkich pojazdów oraz znacznie ograniczone będzie porusza·
nie się pieszych.
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i WypoczynkU

Zaproszenie na siatkarski turniej ...
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku oraz Marian Kulak wła
ściciel przedsiębiorstwa "Amalia" zapraszają na Ośrodek Wypoczynkowy "Głębokie" koło Międzyrzecza na jubileuszowy turniej siatkówki plażowej. Turniej X AMALIA CUP, którego nazwa pochodzi od nazwy firmy
głównego sponsora odbędzie w sobotę 171ipca, a początek siatkarskich
potyczek zaplanowano na godzinę 11.00.
Tradycyjnie zapisy do udziału w turnieju rozpoczną się na godzinę

przed jego rozpoczęciem.

KURIER

MI ĘDZYRZECKI

Str. 39

.czy awans

był zasłużony?
odpowiedź jest jednozn~cz

na tak. Nie jest przypadkiem,
kiedY drużyna lidera, a w tym
przypadku Orła ma nad ~atępną drużyną 16 punktow
5
rzewagi (piszę ten arty~uł na
~wie kolejki przed zakonczeniem sezonu) . W ilości zdobytych bramek (83) też wyprzedza następny zespół bardzo
wysoko . Ilość stracon~ch .goli
(15) mów! samo za .s1eb1e o
najlepszeJ defensywie.
Jak ocenić poszczególny
formacje drużyny i trenera?
zacznę od trenerów, gdyż
było ich dwóch. Rundę jesienną piłkarze rozpoczęli pod
okiem Dariusza Borowego i
rozpoczęli ją wspaniale . Całą
rundę piłkarze przeszli jak bu- •
rza, nie ponosząc żadnej porażki. Nie zremisowali żadne
go meczu odnosząc komplet
zwycięstw. Ocena może być
tylko jedna, bardzo dobra. Po
rundzie jesiennej Dariusz Borowy przeszedł do pierwszoligowej Warty Poznań jako drugi trener. Zaczęły się gorącz
kowe poszukiwania jego następcy. Zarząd klubu powierzył obowiązki szkoleniowca wielokrotnemu i wieloletniemu trenerowi kilku grup
piłkarzy Henrykowi Stawaszowi. Mimo wielu głosom
sprzeciwu ten trener doprowadził zespół do trzeciej ligi
i to w stylu budzącym uznanie. Oczywiście znajdą się
malkontenci potrafiący znaleźć dziurę w całym, ale uważam, że ocena całego sztabu szkoleniowego może być
tylko jedna - bardzo dobra.
Bramkarze zespołu - kapitan
drużyny Jacek Gireń i Robert
Kukuska - to dobrzy zawodnicy i tak mała ilość straconych goli to w dużej mierze
ich zasługa . Do tego oczywiście przyczynili się zawodnicy z linii obronnych. Defensywa jako całość, to oceniając
ocenami szkolnymi 5 z małym
minusem . Pomoc, czyli śro
dek boiska, w mojej ocenie
ma najwięcej do zrobienia.
Poczynania pomocników w
~taku na bramkę przeciwnika
jest dobra, w poczynaniach
obronnych też, ale to, czego
Od. nich najbardziej się oczekuje, czyli królowania w środ
~u boiska przedstawiało kilka
zyczeń . Napastnicy to osob-

Długo,

a nawet bardzo

długo

kilka
pokoleń piłkarzy Orła kazało nam
czekać na występy drużyny w rozgrywkach trzeciej ligi. Ostatnie mecze na tym szczeblu rozgrywane
były na boisku w Międzyrzeczu w
sezonie 1991/92. Po awansie nasuwa się wiele pytań.
ny problem. Drużyna strzela
wiele bramek (wiele strzelają
obrońcy i pomocnicy) więc
powinno być dobrze. Kibice
oceniają jednak skuteczność
jako średnią. Czołowy strzelec rozgrywek Paweł Cygan,
gdy był w formie, sam potrafił
rozstrzygać wiele meczy. Po
kontuzji odniesionej pod koniec rundy jesiennej do koń
ca sezonu już się "nie odnalazł". Jego koledzy z ataku
owszem strzelali bramki, ale
przychodziło to z ogromnym
problemem. Całość oceny 5
z minusem. Ogólna ocena nie
może być inna jak piątka. Proszę pamiętać, że na koniec
nie ma ocen połówkowych.
Kto jeszcze może czuć się
ojcem sukcesu?
Jak zawsze w takich przypadkach sukces ma wielu ojców. Na pewno zarząd klubu
z prezesem Pawłem Czopem
może przypisać sobie bardzo
dużo zasług, wszak wiele już
zarządów próbowało i nic z
tego nie wychodziło. Sponsorzy, a przede wszystkim
Urząd Gminy, który jest największym sponsorem klubu .
Nie można zapominać o kibicach w ich podwójnej roli:
sponsorowanie poprzez zakup biletów i kibicowaniu.
Przecież to dla nich grają zawodnicy.
Co dalej? Takie pytanie
zadałem prezesowi klubu
Pawłowi Czopowi.
Już od dłuższego czasu
wiedzieliśmy jako zarząd,
że awansujemy i wiele rze-

czy robiliśmy pod tym kątem.
Poszukiwanie szkoleniowca
na razie jest w toku. Wbrew
wcześniejszym przewidywaniom na rynku szkoleniowców jest "posucha". Od tego
jest uzależnionych wiele innych rzeczy, wszak szkoleniowiec ocenia przydatność
dotychczasowych zawodników i ewentualnie poszukiwanie nowych przydatnych
do jego koncepcji gry piłka
rzy. Nie przewiduję większych
rewolucji w kadrze piłkarskie
go zespołu . Doszły mnie słu
chy, że w regulaminie rozgrywek III ligi ma nastąpić kilka
zmian dotyczących gry kilku
zawodników młodzieżowych
i to napawa mnie małym niepokojem, gdyż w tym przypadku musielibyśmy poszukiwać młodych piłkarzy gotowych do gry na tym poziomie rozgrywek. Może to tylko plotki i nie dojdzie do ich
wprowadzenia. Jeśli chodzi
o organizacyjną stronę klubu to uważam , że sobie poradzimy bez większych kło
potów. Dużą sprawą są pieniądze. Na ten temat od dłuż
szego czasu prowadzimy rozmowy ze sponsorami i treść
rozmów napawa umiarkowanym optymizmem. Dotyczy to
też dotacji z budżetu Gminy.
Bardzo przychylny nam jest
też Waldemar Stupińsk i - dyrektor MOSiW-u, do którego należy stadion. Wymagania wobec stadionu ,·dotyczą
ce rozgrywania na nim meczów trzeciej ligi, zostaną wy-

konane przed nowym sezonem. Kibiców mamy dobrych,
a nowy klub kibica utworzony pod kon iec obecnych rozgrywek przez samych mło
dych kibiców jest tylko potwierdzeniem , że dobra pił
ka w Międzyrzeczu jest potrzebna. Tutaj jest tylko mała
prośba do tych młodych kibiców - nie skaczcie po ław
kach gdyż możecie narobić
szkód finansowych nie wspominając o możliwości odniesienia nie piłkarskich kontuzji , gdy faktycznie ławki popękają. Zmiany na obiekcie
mają uprzyjemnić oglądal

ność widowisk sportowych
i bezpieczne uczestnictwo w
meczach kibiców przyjezdnych drużyn .
Na koniec chciałbym pogratulować awansu pierwszej
drużynie i prawdopodobnego
awansu d r użyny rezerw do
klasy okręgowej . Życzę ładnej
skutecznej gry przynoszącej
satysfakcję piłkarzom i zadowolenie kibicom.
Jan Wiśniewski

P.S . Ostatnio odbył się na
boisku w Międzyrzeczu finał
Pucharu Polski na szczeblu
okręgowym . Widowisko było
kiepskie i nieliczna publiczność (więcej działaczy niż kibiców) bardzo się wynudzi ła . Arka Nowa Sól pokonała
w rzutach karnych Czarnych
Browar Witnica. Nie byłoby
to godne wzmianki, gdyby
nie to, że na miejscu zespołu Czarnych mogła grać drużyna Orła. W półfinale tych
rozgrywek nasi piłkarze ulegli witniczanom , mimo że byli
faworytami i z przebiegu spotkania zwyc i ęstwo było osią
galne. Chcielibyśmy oglądać
drużyny "z wyższych półek " ,
jak w sezonie 1967/68, kiedy
to piłkarze Orła stoczyli zacię 
te potyczki z Górnikiem Wał
brzych i Śląskiem Wrocław.
Ale nie za dużo szczęścia naraz. Nowy sezon , nowe rozgrywki pucharowe i nowe nadzieje. trzeba tylko wierzyć w
sukces.

KURIER
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65lat MKS Orze
Założony już 15 kwietnia 1945 roku
klub Spójnia Międzyrzecz był protoplastą dzisiejszego klubu MKS Orzeł
Międzyrzecz . Już 2 września zmieniono nazwę na Orzeł i mimo kilkakrotnych zmian nazwa ta zachowana została do dzisiaj. 65 lat to dużo i zarazem mało. Wwieku tym mężczyźni w
większości przechodzą na emeryturę,
a nasz jubilat w tym wieku osiąga sukces, jakim jest awans na wyższy stopień rozgrywek ligowych i to w stylu
nie pozostawiającym wątpliwości, kto
w czwartej lidze rządzi. Piłkarze zrobili to w stylu młodzieńczym. Główny
mi sprawcami tego, że możemy obecnie świętować, byli przede wszystkim
dwaj panowie: Kazimierz Rudnicki jako
prezes i Bogdan Banaszkiewicz jako
jego zastępca - założyciele i główni
działacze najpierw Spójni a później
Orła . Bardzo wielu działaczy i jeszcze
większa ilość pilkarzy tworzyło historię tego klubu. Podejrzewam, że cały
numer Kuriera Międzyrzeckiego nie
zmieściłby wszystkich nazwisk. Dlatego nie będę ich wymieniał, a tylko
podziękuję wszystkim, którzy tworzyli,
którzy tworzą i wprzyszłości będą tworzyli tę właśnie historię. Aby uczcić tak
wspaniały jubileusz władze klubu zor-

MIĘDzyRZECKI

Międzyrzecz

ganizawały piękny

festyn, której finamecz oldbojów Lecha Poznań
z oldbojami Orła Międzyrzecz . Widowisko było wspaniałe. Większość kibiców uznała, że widowisko było zapewne lepsze niż mieliby zawodnicy
Orła otrzymać .baty" od renomowanego rywala. W poznańskim zespole
mogliśmy oglądać między innymi: Mirka Okońskiego, Pawła Wojtalę, Jarosława Araszkiewicza - byłych reprezentantów kraju, a wiele zagrań zaprezentowanych przez całą drużynę
z Poznania znamionowało ich klasę
jeszcze obecnie. Nasi oldboje prezentowali się też dobrze, a zwody i opanowanie piłki przez Sławka Zielińskiego i
przebojowość jego brata Marka wzbudzały wiele wzruszeń licznej widowni.
Z kronikarskiego obowiązku podam
jeszcze wynik pojedynku 6:2 dla zawodników Lecha Poznań. Wprzerwie
meczu odbyło się kilka wystąpień zaproszonych gości i wiele odznaczeń
dla klubu i działaczy. List od Ministra
Sportu odczytał rzecznik prasowy ministra Jakub Kwiatkowski. Klub sportowy otrzymał Medal za zasługi dla Ziemi
Lubuskiej, otrzymał puchary i ryngrafy od Lubuskiego Związku Piłki Nożnej
w Zielonej Górze, OZPN w Gorzowie,
łem był

Wyrażamy wdzięczność

tym wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji Jubileuszu 65-lecia MKS Orzeł w Międzyrzeczu.
Bez wsparcia finansowego i rzeczowego zorganizowanie i realizacja bogatego programu jubileuszowego nie byłaby możliwa.
Składamy więc podziękowania osobom i instytucjom, którzy na miarę swoich możliwości
nas wspomogli.
Za Komitet Organizacyjny
Leszek Kołodziejczak
1. Pornoc finansowa:
o Urząd Miasta i Gminy Międzyrzecz
o Zakład Usługowy Montażu .KONSE" Gorzów Wlkp.
o Usługi dla środowiska .YEOLIA" Gorzów Wlkp.
o Firma .EKO MAX" Centrum Recyklingu i Kasacji Pojazdów Międzyrzecz
o Sklep .ROLMEX" - Paweł Szabat Międzyrzecz
o Zakład Fryzjerski - Darek Nędza Międzyrzecz
o Tartak - Kazimierz Pawliszak Międzyrzecz
o Firma Ubezpieczeniowa .OLSTAF" - Michał Stafiniak Międzyrzecz
o Kazimierz Pacholak Międzyrzecz
o Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz
o Suszarnia Międzyrzecz
o MKS .ORZEŁ" Międzyrzecz

o Nadleśnictwo Państwowe Międzyrzecz

o Piekarnia - Piotr Rojek Międzyrzecz
o Zakład Dezynfekcji i Deratyzacji - Maciej Nowak Międzyrzecz
o Stacja Kontroli Pojazdów- Ryszard Władyka Międzyrzecz

o Stanisław Panek Skoki
o Zakład Produkcyjno -

Usługowy

Kazimierz Jeńca

Międzyrzecz

o Przedsiębiorstwo Usługowe .JUMAR" Międzyrzecz

Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy. Zasłużeni działacze i byli piłkarze
zostali zauważeni przez LZPN w Zielonej Górze i OZPN w Gorzowie. Natomiast zarząd klubu uhonorował dawnych zasłużonych piłkarzy, działaczy i
pracowników klubu pięknymi medalami za zasługi dla klubu.

Przed meczem w trakcie i po meczu były występy młodych i nieco starszych artystów z Międzyrzecza i najbliższych okolic. Dla zawodników Orła
obecnych i z lat poprzednich bardzo

atrakcyj n~ było sp.olkanie Przy
nym prosiaku, gnllu i suto
nym stole. Oczywiście uo~cni hul
oldboje z Poznania. nt1n1nr ~"~'--'
wszystkim uczestnikom.
~o wiele godz_
in i tylko żal, że
Imprezy orgamzowane są tak
Mam na myśli całość, czyli
cjalną i nieoficjalną. Na
chciałbym podzi ękować i
wać jubilatowi za to, co już
życzyć co najmniej takich

przyszłości. Nikt si ę mnie pogra•
jeśli te osiągnięcia będą kilkalkroll•
większe.

STO LAT dla MKS

MIĘDZYRZECZ

o Firma Ubezpieczeniowa .UNIQA"- Wiesław Salej Gorzów Wlkp.

o Hurtownia Materiałów Budowlanych .DEWA" Danuta i Władysław D~
Międzyrzecz

2. Pornoc rzeczowa:

o Barbara i Jerzy Gądkowie Międzyrzecz
o SP ZOZ Szpital Powiatowy Międzyrzecz
o Sklep .STIHL" Danuta i Marian Utraczyk Międzyrzecz

o Sklep motoryzacyjny- Lucjan Szpulecki Międzyrzecz

o Auto Service Sklep Motoryzacyjny .WOJAX" Wanda i Jan Dwojewski
Międzyrzecz

o Firma Zdzisława Kaczmarek Luto! Suchy
o Piotr i Roman Rojek Międzyrzecz

o Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz
o Józef Skrzypczak Międzyrzecz
o Restauracja .Piastowska" Teresa i Marian Łuczak Międzyrzecz

o Zakład Ogólnobudowlany-Tadeusz Filus Międzyrzecz
o Piekarnia - Anna i Lesław Janik Międzyrzecz
o Sklep rowerowy - Dariusz Malicki Międzyrzecz
o Księgarnia- Tadeusz Taborowski Międzyrzecz
o Sklep elektryczny - Leszek lakaszewski Międzyrzecz

o Firma .SHELL GAS" Gorzów Wlkp.
o Kwiaciarnia - Paweł Raczyński Międzyrzecz

o Stragan Owocowo -warzywny Marek Cwener Międzyrzecz
o Masarnia - Augustyn Szczerba Międzyrzecz
o Masarnia - Waldemar Szczerba Międzyrzecz
o Ogrodnictwo - Waldemar Zasim Międzyrzecz - Wybudowanie
o Firma Ubezpieczeniowa .UNIOA"- Wiesław Salej Gorzów Wlkp.
o Restauracja .DUET" Beata i Jacek Bełz Międzyrzecz
o Piekarnia - Ryszard Balcer Międzyrzecz

J.w.
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Zawody wędkars ie
z okazji CVnia CVziecka
Wniedzielny ranek 30.05.2010 r. na stawie zamkowymrozegrane zozawody z okazji Dnia Dziecka, zorganizowane przez zarządy kół
PZW nr 1 i 3. Mimo kapryśnej pogody do rywalizacji stanęło 37 dzieci
w wieku do 16 lat. Ryby wyraziły chęć współpracy, dlatego czas łowie
nia minął bardzo szybko. Wkategorii do 12 1at wygrał Oskar Kł uczyń
ski {1520 pkt.) przed swoją siostrą lgą (1140 pkt.) Trzecie miejsce zajęła Paulina Bator {1040 pkt). Wkategorii dzieci starszych, od 12 do16
lat, wygrał Mateusz Sendor (1960 pkt.) przed Olą Litwin (1 680 pkt.) i
Klaudią Litwin {1300 pkt.). Wczasie gdy komisja sędziowska zajęła się
liczeniem wyników, dla dzieci przygotowany był gorący posiłek i napoje.
Po ogłoszeniu wyników wszystkie dzieci odebrały nagrody, puchary i
medale, a rozchodząc się do domu powtarzały .do zobaczenia za rok".
W imieniu zarządów kół PW nr 1 i 3 pragnę podziękować naszym
sponsorom, bez których ta impreza byłaby bardzo skromna. Są to:
- Sklep sportowy RELAX - Pani Krystyna Mudz
- Sklep wędkarski BARTEK - Pani Halina Dubaniowska
- Restauracja Mafia Pana Kijaka
- Firma JAXON Pana Andrzeja Podeszwy.
Specjalne podziękowania dla Pana Andrzeja Kirmiela, dyrektora muzeum w Międzyrzeczu , za przygotowanie i udostępnienie terenu parku. Dziękujemy
wszystkim, którzy poświęcili swój czas na przygotowanie zawodów oraz w czasie ich trwania czuwali nad bezpieczeństwem najmłodszych zawodników.
Zarządy kół PZW 1 i 3
stały
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ZNACZENIE
WYRAZÓW:
POZIOMO: 1) wodniczka, 8) uczestnik biby
pijackiej, 11) wieszczek
z "Konrada Wallenroda",
12) owoc brusznicy, 13)
czarny owoc z lasu, 14)
urządzenie w pompie
paliwowej do ustawiania
temperatury, 15) łaciń
skie określenie poronienia, 19) substancja wybuchowa, 23) rośnie nad
brzegami rzek, 27) łaciń
ska nazwa Szwajcarii
lub marka zegarków, 28)
dwuplciowiec, 29) zdrobniale określenie złego
syna,30) pracuje w maglu, 31) publiczne ubikacje, 32) likwidacja, zniszczenie, 33) telewizyjna
"... na sukces", 36) Zofia
inaczej, 39) uczy się w
szkole, 40) plac po ściętych drzewach, 41) kozacki dowódca, 45) przytoczenie obcych słów, 48)
spis rozpraw sądowych ,
52) małe krople, 53) celowa i złośliwa ocena czegoś lub kogoś , 54) siedziba Króla Jana Sobieskiego kolo Warszawy,
55) urzędnik wojewódzki, 56) pólprzeźroczysty
materiał, 57) stolica stanu
New Jersey w USA
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PIONOWO: 1) płoć
57
16 17
15
kaspijska, 2) rodzaj fotela staropolskiego, 3) rewanż, 4) na wyższe stanowisko, 5) poobiedni odpoczynek, 6) dziesięć dni, 7) służy do latania, 8) wymyślona ,
ale z morałem , 9) trzęsawisko , 10) czarna w kominie, 16) sprinter, 17) element fortyfikacyjny np. bastionu, 18)
feler, 20) "rzuca" kulą , dyskiem lub ogniem, 21) bzdura, 22) noszono w niej króli, 23) do rąbania mięsa w kuchni,
24) "biały " sport, 25) do rysowania na ostrakach, 26) odmiana jabłoni , 33) spis redakcyjny na końcu gazet, 34)
usterka, 35) biała broń Wołodyjowskiego, 37) wysokie u szpilek, 38) starożytna nazwa Hiszpanii, 42) "dzbanek"
kawy na podróż , 43) lalka ze słynnego "...show", 44) pogromca słynnej Armady, 45) wrzód, 46) mała zębatka ,
w zegarku, 47) mitolog. potwór z Babilonii, 48) okrzyk radości, toastu, 49) na nogach sprintera, 50) dziewięciu
muzyków, 51) zbiornik wodny
Litery z kratek ponumerowanych dodatkowo uszeregowane od 1do 26 utworzą rozwiązanie, które należy nadesłać
do REDAKCJI do dnia 19 lipca 2010 r.
Red. Eugeniusz Luc

~~~~l,~~r~!Y~ h~!o~~~~~c~!s ~ r~~!!!~!a~od~~~z~!{ą P~J.Psochacki ze Stolu
2

nia oraz Krzysztof Sułkowski z M iędzyrzecza .
W krzyżówce dla najmłodszych hasło brzmiało : "Wakacje". Nagrodę otrzymują: Maja Banaszkiewicz z Między
rzecza, Julia Miszon z Międzyrzecza oraz Weronika Słota z Międzyrzecza.
Nagrody ksiąikowe do odebrania w redakcji. Gratulujemy!
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piłarki

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

kosiarki spalinowe i elektryczne,
kosiarki samojezdne,
glebogryzarki, wertykulatory

Studi Mebli Kuchennych
BLACK RED WHITE ®

ul. Konstytucji 3-go Maja 16
tel./fax 95 741-25-41

STOLARSTWO
MEBLOWE
ul. Marcinkowskiego l
Międzyrzecz

ul. Reymonta 4
telJ fax 95 741-23-60

tel./fax 95 741-23-60
OFERUJEMY
kompleksową
zabudowę wnętrz:

+ kuchnie
+ biura

Stół

POLI -

Krzesło PIANO -

zł

170 zł

USŁUGI

TRANS PORTOWE,
PRZEPROWADZKI
www.meblemielczarek.

CENTRUM

USŁUGOWE

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

tel. 95 742 11 18

S,_ekt

kAMIENIA~

Firma Ju

SKLEP PAPIERNICZY

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

NOWA KOLEKCJA
ART. SZKOLNYCH:
PLECAKI - PIÓRNIKI

-nagrobki
- grobowce rodzinne
- parapety, okładziny schodowe
-kominki
Do produkcji wykorzystujemy granity,
marmury krajowe i importowane
o szerokiej kolorystyce.
Solidność, terminowość,
niepowtarzalność wzornictwa.
Udzi~lamy wieloletnich gwarancji.
Transport na terenie województwa bezpłatny.

Zapraszamy

'{.,.PLAST
66-300

MIR

Międzyrzecz,

ul. Sportowa 18

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

OKNA BRAMY DRZWI

ADAMIAK

PRODUCENT

·-............

.

OKNA i DRZWI
z PCV i ALUMINIUM

ROLETY, PARAPETY

Zapraszamy do siedziby firmY•
Międzyrzecz,

SUPER PROMOC.IA

• OKNA 1465x1435 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@okplast.

