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1. Oliwia Olender c. Przemyslawa i Kingi
2. Nadia Maś lak c. Juliusza i Agnieszki
3. Oliwia Zalewska c. Mariusza i Iwony
4. Hubert Olejniczak s. Adama i Patrycji
5. Patrycja Zofia Horodecka c. Przemysława i Agnieszki
6. Michał Krzysztof Sułkowski s. Krzysztofa i Barbary
7. Szymon Bienias s. Dawida i Aleksandry
8. Karolina Prokopiec c. Dariusza i Agnieszki
9. Natalia Nikola Dziembowska c. Kamila i Angeliki
10. Stanisław Plichta s. Przemysława i Katarzyny
11 . Wiktoria Amelia Tkacz c. Jana i Anny
12. Matylda Gali c. Pawła i Barbary
13. Zofia Kamińska c. Adama i Magdy
14. Julia Baziak c. Marcina i Magdaleny
15. Martyna Natalia Niezbecka c. Mariana i Anny
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Informujemy, że biuro redakcji jest CZYNNE:
do środy w godzinach 10:00 -1 3:00
• w czwartki w godzinach 13:00 -16:00
Można również kontaktować się z nami pod adresem:
kurier.miedzyrzecki@wp.pllub telefonicznie: (095} 741 88 29.
Materi ały do druku i ogłoszenia prosimy dostarczać do 17 grudnia.
Jeśli istnieją możliwości techniczne, prosimy na dyskietkach lub plytach
CD (po wykorzystaniu zapewniamy zwrot!)
Ceny ogł oszeń/reklam:
e czarno- biale 1,00 zł (brutto) za cm 2
e kolorowe 1,50 zł (brutto) za cm2
• od

poniedziałku

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !

1. Witold Jaroszek zam. Międzyrzecz ur. 1935 r.
2. Irena Kowalewska (zd. Borkowska) zam. Międzyrzecz ur. 1936 r.
3. Krystyna Bredzińska zam. Kolonia Żólwin ur. 1923 r.
4. Władysław Ziółkowski zam. Porąbka ur. 1948 r.
5. Helena Walenciak zam. Międzyrzecz ur. 1923 r.
6. Regina Kopczyńska zam. Międzyrzecz ur. 1938 r.
7. Ludwika Pencarska zam. Międzyrzecz ur. 1916 r.
8. Maria Stępień zam. Międzyrzecz ur. 1946 r.
9. Antoni Figlarek zam. Żólwin ur. 1929 r.
10. Jan Kmieciak zam. Międzyrzecz ur. 1928 r.
11. Izabela Gemborowska-Wiącek zam. Międzyrzecz ur. 1935 r.
12. Henryk Ratajczak zam. Międzyrzecz ur. 1932 r.
13. Józef Podgórny zam. Święty Wojciech ur. 1938 r.
14. Marianna Kopczyńska zam. Międzyrzecz ur. 1923 r.

t

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
teł. {95) 741 25 40
Parafia pw. Pierwszych Męczenni ·
ków Polski
wtorki, czwartki w godz. 16:00- 17:00,
soboty 10:00 - 11 :00
www.sanktuarium.miedzyrzecz.pl
tel. {95) 74213 60; tel. kom. 515 070 634
Parafia pw. św. Wojciecha

poni edziałki, środy, czwartki w godz.
16:00-17:00
www.swietywojciech.republika.pl
tel. {95) 741 25 90

Parafia pw. Ducha św.
wtorek- piątek, po mszy św. od 1B:30
-1 9:15
.......
tel. {95) 741 47 47
~
Parafia pw. Matki Boskiej Cierpliwie
w Rokitnie
www.rokitno.org.pl
Słuchającej

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

wMIDĘDZYRrnczu zaprasza
Do zwiedzania stalej ekspozycji muzealnej:
• Dział Sztuki: Portret trumienny
• Dział Archeologiczny: Tysiąc lat Międzyrzecza (zamknięty do odwołania)
• Dział Etnograficzny: Kultura ludowa polskiej ludności rodzimej z Dąbrów
ki Wlkp. Z XIX i XX wieku
- wystawy czasowej .. Joannici na ziemi lubusklej" (tylko do końca grudnia)
- wystawy prac zorganizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Międ zyrzeczu
...
Od grudnia Muzeum będzie miało w ofercie .Wirtualn 111 F? po Międzyrze
czu, polegający na prezentacji modelu polączo go z wyświetlaniem i omawianiem międzywojennych zdjęć.
Za prezentację będzie pobierana piata 30 zlotych od grupy.

Muzeu~ CZV,ńne:

od wtorku do iątku wgodz. 9:00 • 16:00
w niedziele od 10:00 do 16:00
w poniedziałki l soboty zamknięte

26.11-02.12
03.1 2- 09.12
10.12-16.12
17.12 - 23.12
24.12
25.1 2
26.12
27.12 -30.12
31.12

Apteka "Ratuszowa" Rynek1
Apteka "Dbam O Zdrowie" ul. Konstytucji 3 Maja 7
Apteka mgr Urszula Szczerba ul. 30 Stycznia 51
Apteka "Aspirynka" os. Centrum 3
Apteka "Grodzka" ul. Zachodnia Ba
Apteka "Ratuszowa" Rynek t
Apteka "Medyk" ul. Chrobrego 3
Apteka "Grodzka" ul. Zachodnia Ba
Apteka ul. Konstytucji 3 Maja (TESCO)

Debata

{95) 741·29-n
(95) 742·10·39
(95) 742·25·40
(95) 741·25·38
(95) 741·60-48
(95) 741·29-77
(95) 741·11·37
(95) 741·60-48
(95) 742·12·35

w~borcza

Po raz pierwszy KM zorganizował debatę wyborczą kandydatów na burmistrza .
Wperfekcyjnymprzygotowaniu calego przedsięwzięci a pomogło nam wiele osób,
którym serdecznie dziękuję:
1. Kamilowi Żeberskiemu za profesjonalizm i pomysłowość
2. Agencji BM Multimedia za wyjątkowe plakaty, orygi nalną stronę internetową oraz świetny film
3. Pani Ani i Panu Mirkowi ze starostwa za przygotowanie sali.
J uż teraz zapraszam mieszkańców Międzyrzecza na debatę w roku 2014.
Anna Kuźmińska·Świder

Str. 4

60 rocznica

KURIER

ślubu

MIĘD:lYRZECKI

Nr 12 (238)

Anastazji i Józefa Sochackich

Historia pe\Vnej

n1iłości . ..

Z,diamentowym' małżeństwem rozma- żeństwa . Tego dnia Józef wziął swoją wybrankę pod pachę i razem w towarzystwie
wiam w ich domu zbudowanym z miłości ,
zapachu kwitnącej jabłoni ruszyli za tlumem
pracy i wzajemnego szacunku. Anastazja
i Józef to dziękujące Bogu za każdy wspól- mieszkańców. Nie wiedzieli jeszcze, że za
cztery lata udadzą się tą samą drogą by
nie spędzony dzień małżeństwo , które zna
ślubować sobie miłość aż do śmierci. Jako
wartość bardzo ulotnej chwili. ...
Anastazja urodziła się w 1930 roku w narzeczeństwo pokłócili się tylko raz. Nie
rozmawiali wtedy ze 1""11:.._,...,.11r"'_...,.-._
Tarnopolu na Ukrainie. Od zawsze chciała
sobą trzy tygodnie.
być krawcową . Powojnie przywieziono ją
Żadne z bohaterów
z matką i rodzeństwem do Polski. Maszerując po opuszczonych miejscowościach
nie pamięta przyczyny konfliktu, ale
zatrzymali się w małej wiosce o nic nieznaczącej nazwie ,Schonefelde'. Nie sądziła ,
niebawem po tym
zdarzeniu postanoże miejsce to odmieni jej życie na zawsze.
Tego samego roku wraz z rodziną do
wili się pobrać.
(późniejsza nazwa} Stoiunia przybył Józef.
29 październiOsiemnastoletni mężczy
zna przyjechał
z województwa Łódzkie 
go. Jako syn
wielkiego gospodarza od
dziecka uczony był szacunku i miłości do
ziemi. Wiedział, że sam
też będzie gospodarzem.
Codz ienność powoka 1950 roku dwoje
jennego Stomłodych ludzi ze StoIunia upływa łunia złożyło przysięla pod znagę przed Bogiem i rokiem akceptadziną . •Pamiętam ten
cji i oswajania
~::..__ _...::::!!ii::j"----1 dzień i słowa przysię·
się z nowo napotkanym krajobrazem. Gdy
gi, która od wielu lat się nie zmienia. Jest
dorośli starali się na nowo zrekonstruować
prosta, ale i bardzo mądra · - wspomina
obraz z rodzinnych stron młodzież spotypani Anastazja . •Na weselu bawi/o się sto
kala się na skraju lasu, by wspólnie się zadwadzieścia osób' - dodaje pan Józef.
bawiać. Śpiewy przy ognisku, opowieści o
Gdy na świat przyszedł pierwszy syn ojstworach i duchach oraz tańce przy harciec był dumny, że niebawem ktoś pomoże
monijce przyczyniały się do integracji i ak- mu w pracy przy gospodarstwie. Rodzina
ceptacji nowej młodzieży. Anastazja i Józef powiększa się o kolejne dziecko. Tym rawłaśnie w taki sposób się poznali.
zem to dziewczynka- marzenie Anastazji.
Wiosną 1946 poczuli do siebie coś więNiebawem pojawia się kolejny syn. Straszcej i od tego dnia stali się parą. Jako że najnym bólem i ciosem w serca rodziców była
bliższy kościół był w Pszczewie cała katolicprzedwczesna śmierć córki. Lekarze nie
ka społeczność udawała się tam na nabobyli wstanie jej pomóc. Umarła mając 5

Wieczór

dla_patriotyzmu
- Dzisiaj patriotyzm ludzi młodych co innego znaczy niż
kiedyś- mówi kierownik Klubu Garnizonowego Wiesława
Murawska, zachęcając do obejrzenia spektaklu słowno
muzycznego wystawionego przez młodzież, reżyserowane
go przez Jolantę Glurę . Co nie znaczy, że jest mniej ważny.
W wieku szkolnym być patriotą znaczy uczyć się, starsza młodzież ponadto powinna wykazywać się przedsię
biorczością. Patriotyzm dzisiaj to termin wielopłaszczyzno
wy, być może trudniejszy intelektualnie do ogarnięcia niż w
czasach braku niepodległości. Tym bardziej warto i trzeba
uczyć nawyków rozumienia podstawowych praw i obowiąz

ków życia w historyczno kulturowej społeczności, identyfikowania się z tradycją w ramach dobrze pojętej indywidualnej autonomiczności. Miejsca swojego, które wyrasta
na podłożu literatury i doświadczeń , przekazów pokoleń ,

ci. Teraz to się zmieniło. Każdy chciał mieć
jak najwięcej dzieci, bo rodzina to było sila
i pomoc we wszystkim"- komentuje pani
Anastazja .• Teraz mówią, że kiedyś było ła
twiej. Człowiek wszystko mial i nie by/o takich wydatków. A dzisiaj wszystko jest drola!. Wtedy to mlode maiżeńsiwo otrzymagie, z pracą różnie a utrzymać dziecko jest
lo ciężką lekcję od losu.
bardzo ciężko. My mieliśmy piątkę dzieci do
Z czasem w domu państwa Sochackich
wykarmienia. Cały czas musialem oddawać
ponownie zawitaJ płacz i śmiech niemowląt.
na rzecz państwa większą część własnych
Wniedług i m odstępie czasowym pojawiały plonów. Gdybym nie oddawal to mógłbym
się kolejno dwie córki i syn .•Dawniej rzeczą
stracić życie' - wspomina pan Józef. Pańnormalną by/o posiadanie dużej ilości dziesiwo Sochaccy mimo wielu niesprzyjają.._,....,.~- cych wiatrów odchowali piątkę dzieci i
każdemu wyprawili piękne wesele.
Doczekali się czternastu wnuków i
dziewięciu prawnuków. Obydwoje przybyli do Stoiunia z dalekich stron, ale jak
razem stwierdzili cały ich świat to wła 
śnie to miejsce. Nawet teraz po 60 latach od zawarcia związku małżeńskie•....;;",.;;~-..11ti1111 go moi bohaterowie trzymają się ze
Lech Nawrocki napisał: ,Droga
jest śliska i wyboista. Dlatego 7~Knrn,~n"
trzymają się za ręce '. Czy jest
sposób na długie i szczęśliwe
siwo? , Najważniejsze to żyć w
i szacunku do Boga i rodziny. My się
----~ kłóciliśmy, bo każde z nas wiedziało,
kie ma obowiązki. Teraz pozostały
już tylko wspomnienia o dawnych
sach i wieści o ślubach naszych
ków. Cieszymy się na wieści o
nach naszych prawnuków, bo
cież też nasze dzieci' - od(Jov.nadlaial
szczęśliwi jubilaci.

rozumienia i odczuwania tego bogactwa, którego częścią
jesteśmy, bo powinniśmy być.
Przekazywać młodym spuściznę naszych dziadów.. .
Wychowawcy wiedzą o trudzie i skomplikowaniu tej pracy.
Pewne tropy są stałe. Jak zacząć? Wsali Klubu Garnizonowego dekoracje o kolorach biało- czerwonych, jak tła·
ga narodowa. Nauczyć dziecko małować Symbole. Jest
nim koń , na którym jeździł marszałek Piłsudski. Opowiedzieć o Legionach, ułanach. Sagi patriotyczne, najpierw
jako legendy narodu. Zachęcić do mówienia wierszy, słu
chania starych pieśni.
,Święta milości kochanej Ojczyzny·. Muzyka strof, rytm,
powtarzalność . Znamy te wiersze z radia i telewizji. Ze
szkoły. Weźmy udział w fieście narodowej. Na miarę naszych zdolności jej rozumienia. Zróbmy papierowe czapki,
zabawmy się w żołnierzy. Będzie to łącznikiem z patosem
chwili rocznicy Niepodległości , którą trzeba szanować. Nasza historia dobitnie mówi, że nie jest Ona, Niepo.dłegłość,
dana na zawsze. Punkty historii, które trzeba pamiętać,
cofając się do ,Bogurodzicy', gdzie dopiero zawiązywały
się zaczątki naszej społecznej wspólnotowej świadomo
ści. Zdejmiemy z głów te papierowe czapki, kiedy trzeba

•----4

będzie postawić pytanie, i nań odpowiedzieć

-,Kto ty
-... Polak mały'.
Kiedy wiemy, kim jesteśmy, możemy dalej pytać, .Ko·
chasz Ty dom, rodzinny?' ... aktualne pytanie, na przykład
o wymiar, jakość naszego patriotyzmu. Warto je postawić,
chociaż raz w roku. W ciszy wybrzmi pieśń stara, ubiegło
wieczna ,Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród.. .• Czy możn
żyć ,bez tej Milości (...) mieć serce suche jak orzeszek~
l .jakiej mi/ości", tej z małej litery, ,brak/o im', tym wypa
!onym. Emigracji polskiej, tej wewnętrznej, która znajduje
przyczyny, by nią być. Warto od czasu do czasu posłuchać
pieśni o ułanach, malowanych dzieciach, by coś ponad eko·
nomikę drgnęło w sercach ludzi spracowanych. Kraj ma·
rzeń powinien przeistaczać się w rzeczywistość. Nie słow·
ną, ostentacyjną, politykującą . Może dobrze, że niekiedy
.rzadko na moich wargach', by nie był wyświechtanym na
nich wielki wyraz · ,Ojczyzna'. Topos ostatni. .My, pierw·
sza brygada", która po stu kilkudziesięciu latach nareszcie
wywalczyła niepodległość, niepodległość o której marzy·
ły pokolenia, przelewały w krew, emigrowały z braku wol·
ności. Pieśń nasza do zapamiętania , nucimy ją czasami
bezgłośnie.
Iwona Wróblak
steś
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BEZPRZEWODOWY INTERNET W GMINIE
Od 1grudnia 2010 r. w całej Gminie będą Państwo mieli możliwość uzyskania bezpłat
nego dostępu do internetu w ramach realizowanego przez Gminę projektu monitoringu
miasta i dostę pu do internetu szerokopasmowego.
Pasmo pracy 2.4 GHz jest w zasięgu 300 m od położenia 5 kamer monitoringu (docelowo 10), umiejscowionych w różnych częściach miasta i można j uż będzie odbierać in·
ternet z komputerem wyposażonym w odbiornik WiFi (większość laptopów jest wyposażona w taki odbiornik), natomiast sieć szerokopasmowa w paśmie 3.6 GHz. zgodność ze
standardem WiMAX 802.16 swym zasięgiem obejmować będzie cale miasto Międzyrzecz
oraz sołectwa Kalawa, Bukowiec, Wyszanowo, Bobowicko, Kuźnik, Wysoka, Nietoperek,
Zólwin oraz Kalsko. Odbiór Internetu na tych terenach uzależniony będzie od doposaże 
nia w antenę działającą w paśmie 3.3-3.8 GHz również zgodnym ze standardem Wimax
802.16 (koszt takiej anteny wynosi ok. 100 zł).
Gmina Międzyrzecz zyskuje bardzo wiele na tym projekcie. Przede wszystkim zwięk
szy to atrakcyjność inwestycyjną regionu poprzez dostarczenie usług, niemożliwych do
zaoferowania z wykorzystaniem dotychczasowych sposobów komunikacji i możliwość
pr zyciągnięcia innych tego typu przedsięwzięć . Taka usługa stanie się również dodatkową zachętą dla turystów chcących odwiedzić nasze okolice. Możliwości wykorzystania
nowej technologii obejmują obszary bezpieczeństwa, wspomaganie sterowania ruchem,
nadzór nad służbami miejskimi, zdalną naukę czy transmisje multimedialne.
Pomiędzy sołectwami i miastem będzie możliwa realizacja łącza na bezpłatne połą
czenia telefonii VoiP, a pomiędzy podmiotami wymiana bezpłatnych informacji w formie
elektronicznej, system obiegu dokumentów, który również pomoże w składaniu elektronicznych wniosków przy wdrażaniu i funkcjonowaniu E-urzędu.
Sieć internetowa umożliwi odbiór telewizji online, której oglądanie będzie możliwe po
ustaleniuodpowiedniego transferu oraz zamontowaniu przetworników w instalacji. Można
np. korzysta ć z telewizji lpla z usługą VOD lub innych audycji. Naszym zadaniem jest stworzeniewarunków do odbioru każdej telewizji, począwszy od prywatnych nadawców, poprzez
telewi zję publiczn ą i lokalną . Możliwości internetu są nieograniczone pod tym względem .

REMONT UL. KONSTYTUCJI 3-GO MAJA l UL. SPOKOJNEJ
Jest nam milo Państwa poinformować, że Gmina Międzyrzecz zajęła l miejsce na liście
rankingowej z wynikiem 107 punktów wśród 52 wniosków zgłoszonych do dofinansowania
w ramach ,Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-201 1' na 2011
r. To kolejna inwestycja dzię 
ki, której będzie możliwa cał
kowita przebudowa ul. Konstytucji 3-go Maja i ul. Spokojnej. Kwota inwestycji ok.
6,6 mln zł. Jest to najwięk
sze przedsięwzięcie drogowe realizowane kiedykolwiek
przez Gminę . Zakres robót
to przebudowa całej drogi z
nową podbudową od budynku Poczty Polskiej do Stacji Uzdatniania Wody z chodnikami, oświetleniem i parkingami. Przy realizacji tej inwestycji zakładamy modernizację całej
infrastruktury, o której poinformowaliśmy odpowiednie przedsiębiorstwa odpowiedzialne
za media. Dodatkowo poza projektem Gminy zostaną przeniesione pod ziemię przewody
telefoniczne, zmodernizowana kanalizacja sanitarna i kanały burzowe. Powstanie ,bezpieczne skrzyżowanie" przy budynku poczty oraz parking przy bibliotece. Nowy chodnik
zostanie poszerzony i wybudowany na calości realizowanej inwestycji, czyli do wspomnianej Stacji Uzdatniania Wody.

KONFERENCJE Z UDZIAŁEM WŁADZ BERLINA,
BAD FREIENWALDE l MIĘDZYRZECZA
Wdniu 28 października br. odbyło się spotkanie Burmistrza Komisarza Rządowego Mariana Sierpatowskiego, przedstawicieli Międzyrzecza w zakresie sportu, turystyki i oświa
ty z Burmistrzem Bad Freienwalde Raitern Lehmanem i reprezentacją strony niemieckiej. Celem spotkar:a-"!r''!'21i~Ei'--·,
nia było nawiązan i e
ścisłej współpracy w
dziedzinach wspo1 mn ianych powyżej. Strona polska
przedstaw iła swoje
propozycje dotyczą
ce m.in.: zawodów
sportowych, turniejów pił ki nożnej i siatkowej, zawodów pły
wackich. W ramach

t
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nych jest możliwość wdrożenia projektów związanych z nauką języków, organizacją biwaku, wymianą młodzieży, kursów językowych , poznawania historii obu państw, zwiedzania lokalnych atrakcji turystycznych, wypoczynku dzieci i młodz ieży, organizacji spływów
kajakowych. W Międzyrzeczu posiadamy również odnowione zabytkowe organy i jest
możliwość zorganizowania wspólnego koncertu jesiennego z udziałem zespołu muzyki
dawnej ,Antiquo More". Dyrektor Zespołu Edukacyjnego Alicja Blochowicz zaproponowała partnerstwo w zakresie organizacji biwaków i obozów harcerskich. Kierownik Między
rzeckiego Rejonu Umocnionego Tomasz Blochowicz zaproponował współpracę z muzeum
historii po stronie niemieckiej i zorganizowanie wspólnej konferencji jesienią 2011 roku.
Burmistrz Raił Lehmann wodpowiedzi zaproponował otwarcie wspólnej wystawy polskoniemieckiej oraz wymianę m iędzynarodową i współpracę pomiędzy szkołami z udziałem
dzieci w wieku 7-13 lat. Zaproponował zorganizowanie wymiany w czasie ferii. Nawiązał
również do pomysłu koncertu organowego. W Bad Freienwalde organizowane jest świ ęto
starego miasta, podczas którego odbywają się prezentacje różnych form muzyki, tradycjonalnych potraw, sprzedaży wyrobów regionalnych. Zaproponował udział strony polskiej w
tej imprezie poprzez zorganizowanie stoiska promującego nasz region.
Następnego dnia tj. 29 października Burmistrz Komisarz Rządowy Marian Sierpatowski z przedstawicielami strony polskiej spotkał się z Burmistrz Moniką Thiemen i delegacją strony niemieckiej. Pani Thiemen przekazała materiały informacyjne, promujące dzielnicę Charlottenburg-Wilmersdorf oraz podziękowala za tegoroczny udział międzyrzeckiej
reprezentacji w Święcie Narodów zapraszając do udziału naszej gminy w przyszłym roku.
Wrozmowie dotyczącej współpracy dyrektor MOK Andrzej Sobczak zaproponował udzia ł
w plenerowej imprezie , Młodzi dla Europy" organizowanej w lipcu przyszłego roku. Zaprosił również na plener malarski z udziałem utalentowanej młodzieży z Polski i Niemiec
oraz profesjonalistów, dzięki czemu pojawi się możliwość powstania akademii twórczości z wystawą powstałych prac. Dyrektor Plywalni .Kasztelanka' Augustyn Filipczak zaproponował zorganizowanie w przyszłym roku zawodów pływacki ch z udziałem dzieci i
młodzieży z Polski i z Niemiec.
W odpowiedzi burmistrz Monika Thiemen zaaprobowała pomysł zorganizowania pleneru oraz organizacji wspólnych zawodów sportowych. Po spotkaniu goście z Berlina odwiedzili MRU i miejską pływalnię.

KONFERENCJA DOT. JEZIORA GŁĘBOKIE
W dniu 27 wrześn ia odbyło się spotkanie naukowców z lntergeo i władz miasta dotyczące przyczyn spadku lustra wody w jez. Głębokim . Na wstępie spotkania prof. Wrzecionarz pogratulowal U rzędowi Miasta w Międzyrzeczu i Nadleś nictwu Międzyrzecz za wydanie publikacji pt. ,Pojezierze i
·
atlas
·
geografa, który od 50 lat prowadzi badania na terenie Gminy i okolic. Są to opracowania,
które w znaczący sposób poszerzają wiedzę, jak również
rozbudowują świadomość o
naturze jaka nas otacza- mówił profesor. Konty nuował , że
obniżanie poziomów wód jest
zjawiskiem, za które zazwyczaj winny jest człowiek i to
,Co człowiek zepsuł, teraz należy naprawić". Dr Kościetniak 1. . . . . ..
- kierownik projektu na wstę- •
pie podkreślił, że dzięki dobrej współpracy z urzędem uzyskał informacje, które były niezbędne w ustaleniu przyczyn oraz stwierdził , że można odwrócić niekorzystne zjawisko
opadania lustra wody. Następnie przedstawił wyniki swoich badań, a na spadek lustra
wody skupiło się wiele przyczyn i zaniedbania 50 lat, które sprawiły, że Głębokie przestało właściwie funkcjonować. Stwierdził równ ież, że są rzeczy, na które nie mamy wpływu ,
takie jak: przepływ wody pod ziemią , ukształtowan ie i skład niecki jeziora, ale jednocześnie mamy wpływ na pozostale uwarunkowania.
Przedstawił decydujące przyczyny. Należy w pierwszej kolejności zająć się melioracją
i popraw ić funkcjonowanie cieków wodnych wokół jeziora, gdyż tam wg naukowców tkwi
jedna z przyczyn. W obręb i e miejscowości Rojewo zalęgają ogromne ilości wody, które są obszarem alimentacyjnym jeziora, a kanały, specjalnie do tego zbudowane, doprowadzające wodę pod drogą Międzyrzecz- Skwierzyna, są suche do tego stopnia, że nie
można było dokonać pomiarów.
dokumentacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że wysokość opadów atmosferycznych i ilość dopływów podziemnych zmien iła się bardzo niewiele przez
33 lata i spadki o kilka centymetrów m iały wpływ tylko ,sezonalny'. W takim przypadku
poziom wody podnosi się o kilka centymetrów w dółlub w górę, ale nie jest on na tyle decydujący, gdyż doszukujemy się poważnego problemu, a jest to ubytek od 700 000 m' do
1 000 000 m' wody. Różnica bierze się z pomiarów geodezyjnych. Otóż okazuje się, że
analizując pomiary geodezyjne na przestrzeni 128 lat poziom jeziora nie ul egł znaczącej
zmianie. W 1882 r. było to 50,4 m, w 1954r. -50,4 m, 1960r.-50,4 m, 1992r.-50,6 m, natomiast obecny pomiar wykazuje 49,79 m. Czyli w zależności od tego, czy pomiar dotyczył
poprzednich dziesięcioleci , czy badań z roku 1992, jest to ubytek odpowiednio o 81 cm
lub 61 cm, stąd różnica w calości szacowanej wielkości.
Kolejna przyczyna tkwi w studniach głębinowych funkcjonujących w obrębie leju depresyjnego. Doktor porównał tą sytuację do szklanki, ~której wypompowywana jest woda
i nikt nie napełnia jej z powrotem. Dlatego nalezy albo zaprzestać pompowa ma lub zbudować oczyszczalnię ścieków i kan alizację, tak żeby woda z powrotem ,wracała' do jeziora .
Również stwierdził, że należy wykopać odpowiednie kanały melioracyjne lub innym
sposobem doprowadzić wodę z rejonu Rojewa. Wszystkie te działania przy- ~

z

KURIER

Str. 6

~

MIĘDZYRZEC Ki

wrócą pierwotny stan wody w jez. Głębokim w ciągu 3,5 roku.

Podsumowując, wyraził opinię, że jez. Głębokie jest absolutnie do uratowania. Szczegółowy raport poznamy na koniec roku.

SREBRNY MEDAL
POLSKIEGO KLUBU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
Zarząd Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej uhonorował Srebrnym Medalem Burmistrza Komisarza Rządowego Mariana Sierpalowskiego za zaangażowanie w rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w mieście oraz umiejętne wykorzystanie dostępnych
środków na rozbudowę bazy sportowej. PKIS uznał również Pana Burmistrza jako partnera merytorycznego Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, który został ogłoszow rankingu miesięcznika
l
•

..

~.- ~. --~~~--~-

Wdniu 161istopada 2010 r. Burmistrz Komisarz Rządowy gościł na hali sportowej, gdzie
Dyrektor MOSiWu zadeklarował użyczenie hali
wokresie jesienno-zimowym. Tym samym zostaną stworzone warunki do uprawiania sportu dla najmłodszych. Jest to również zasługa czynnie działającego Prezesa Pawła Czopa,
co podkreśliła jedna z matek, dziękująca Burmistrzowi za zaangażowanie w tej sprawie.
Damian Piłarczyk
wręczył stroje sportowe dla najmłodszych.

Z okazji

zbliżajacych się

Świąt Bożego Narodzenia

i Nowego 2011 Roku
pragnę złożyć życzenia

wszystkim mieszkańcom
Powiatu Międzyrzeckiego.
Niech przy zapachu choinki upłyną
piękne chwile rodzinnej Wigilii.
Życzę przeżywania Bożego Narodzenia

w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej
atmosferze, a kolejny nadchodzący Nowy
Rok niech będzie lepszy niż . ten
który właśnie mija.

Starosta
Międzyrzecki

Grzegorz
Gabryelski

Rażde

Nr IL tL.HSJ

dziecko jest inteligentne
padało

Siewca sial, a ziarno
na żyzną glebę i na litą skalę. ..

~ijit;'!I!J
·_ __ _

Daniel Goleman w książce ,Inteligencja emocjonalna· opisuje ciekawe badania nad bogatymi i biednymi w doświadczenie szczurami. Szczury tzw. ,bogate' przebywały w klatkach, w których pełno było urządzeń dostarczających im rozrywki, takich jak drabinki i
bębenki ze szczeblami itp., dzięki czemu mogły więcej się uczyć, a ich mózg miał bogate doświadczenia. ,Biedne' szczury, żyły w środowisku, gdzie miały znikomą ilość bodź
ców stymulujących mózg. Trzymano je w klatkach zupełnie pustych i pozbawionych wszelkich urządzeń. Po kilku miesiącach w korze mózgowej ,bogatych w doświadczen ie' szczurów wykształciły się dużo bardziej skomplikowane sieci połączeń między neuronami niż
uszczurów ,biednych'. Różnica była tak duża, że mózgi ,bogatych' szczurów stały się wręcz
cięższe niż mózgi ich mało stymulowanych i uczących się pobratymców. Nie dziwi też fakt,
że dawały one sobie znacznie lepiej radę w różnych eksperymentalnych sytuacjach, np. w
labiryncie. Podobne eksperymenty na małpach wykazały takie same różnice między osobnikami o ,bogatym' i ,ubogim' doświadczeniu. Wiemy też, że to samo zjawisko występu
je również wśród ludzi. Badania pokazują, że niezwykły potencjał naszego mózgu i rozwój
jego możliwości zależą nie tylko od naszych genów, ale przede wszystkim od środowiska , w
którym dojrzewaliśmy. Mózg jest jak ziarno. Kiedy gleba, na którą padnie jest żyzna i
bogata, a "ziarno" oświetlone jest światłem mi/ości, podlane wiarą l życzliwością,
wyrośnie z niego piękna i silna roślina. Jeśli jednak to samo ziarno padnie na litą, twardą skałę, w cieniu negacji i krytyki, nie będzie mogło wpełni rozwinąć swojej potęgi i piękna.
WYTRAWNY CZYTELNIK, CZYLI WYJĄTEK, KTÓRY POWINIEN STAĆ SIĘ REGUŁĄ
Odkąd istnieje czytelnictwo, zawsze były jednostki, które wykazywały się wtym względzie
wybitnym talentem. Czy wiesz, że pojęcie ,sprawne, szybkie czytanie' nie pojawiło się, jak
uważa większość ludzi, w XX wieku? Biegli czytelnicy istnieli od zawsze. Zdzisław Szkutnik, wybitny bibliotekoznawca twierdzi, że szybko czytać potrafił Napoleon, Bałzac,
Tołstoj , Marks, Lenin, John F. Kennedy. Szybko czytają również Aniony Robbins,
Ken Wił ber, Leszek Balcerowicz. Już w 1760 roku naukowcy, którzy badali czytelnictwo
zaobserwowali, że wśród całej rzeszy czytelników czytających z przeciętną sprawnością
są również jednostki niezwykle biegłe w czytaniu, które czytają znacznie sprawniej. Nazywano ich ,wytrawnymi czytelnikami'. Na przestrzeni wieków obserwacje te były regularnie
potwierdzane. Szeroko zakrojone badania sprawności czytelnictwa przeprowadzone w latach 70 XX wieku w Europie również wykazały, że okole 2% czytelników, wykazuje się w
tym względzie ponadprzeciętnym talentem. Przeciętny czytelnik czyta tempem około 200250 słów na minutę. Wytrawni czytelnicy czytają przynajmniej dwukrotnie szybciej. Okazu.
je się, że najsprawniejsi czytelnicy nauczyli się czytać pned pójściem do szkoły.
NIE WIEDZĄ, 2E SĄ WYBITNI
Często wybitni czytełnicy nie zdają sobie sprawy z tego, jak sprawnie czytają.
Pamiętam, jak zrobiliśmy badanie sprawności czytania Pani z poznańskiej biblioteki,
kiedy przyszliśmy z propozycją przeprowadzenia warsztatów dla studentów. Pani była
sceptycznie nastawiona do metod szybkiego czytania, ale na szczęście była zainteresowana pomiarem swojego tempa. Z testu wynikało, że Pani czytała ponad 700 słów na minutę , czyli ponad trzykrotnie szybciej niż przeciętny czytelnik. Prawidłowo odpowiedziała
na pytania testowe dotyczące czytanego tekstu. Kiedy Pani dowiedziała się, że przeciętni
ludzie czytają trzykrotnie wolniej niż ona, była tym bardzo szczerze i głęboko poruszona.
Spytała nas ,to jak oni czytają , wyraz po wyrazie?'. Wtedy też z chęcią zaangażowała
się w organizację warsztatów, a nasza współpraca jeszcze kwitła jeszcze prze parę lat.
Innym razem na warsztatach z rodzicami, na których omawiałam zagadnienia związane z
czytaniem i nauką czytania dzieci i młodzieży (warsztaty dla rodziców są integralną częścią
kursów w Akademii), jeden z rodziców niecierpliwie zapytał ,tyle pan mówi o tym szybkim czytaniu, ale co to właściwie jest?'. Warsztaty zawsze kończą się treningiem szybkiego czytania,
żeby rodzice mogli poznać technikę trenowania z dziećmi i doświadczyć na ,własnej skórze'
jej skuteczności. Okazało się, że ten rodzic czytał tempem ponad 400 słów na minutę, czyli dwukrotnie szybciej, niż przeciętny czytelnik, a po kilkunastu minutach treningu, przeczytał
drugi tekst tempem 650 słów na minutę! Zapytałem go czy nauczył się czytać przed pójściem
do szkoły. Odpowiedział , Rzeczywiście tak było. Jako dziecko bardzo łubiłem czytać i już w
drugiej klasie samodzielnie przeczytałem Potop. Ale, aż do dzisiaj nie uświadamiałem sobie,
że jestem aż tak sprawnym czytelnikiem na tie innych. Zawsze wydawało mi się, że czytam
normalnie, tak jak każdy'. Dziś biegłe czytanie należy jeszcze do wyjątkowych umiejętności .
Naszym marzeniem jes~ żeby każde dziecko było tak uczone czytania, żeby mogło bez wysiłku sprawnie i dobrze czytać. Żeby to co wyjątkowe, stało się normalne. Nasze doświadcze
nia pokazują, że jest to osiągalne dla każdego dziecka, a czytanie może się przyczynić do
niezwykłego rozwoju inteligencji i możliwości dziecka. Te efekty, możliwości i doświadczenia
mogą potwierdzić Rodzice, dzieci, młodzież i dorośli, którzy uczestniczyli w zajęciach AKADEMII NAUKI już od ponad 18 łat. Jaki potencjał tkwi w zabawie wczytanie, zobrazuje histońa
czytającego dziecka, które nie miało prawie połowy mózgu ... -o tym wnastępnym ,Kurierze' Dorota Grześkowiak l zespół trenerów Akademii Nauki w Międzyrzeczu
Zrób test szybkości czytania!/! Test badający tempo czytania wraz z interpre·
facją dostępny jest na stronie www.akademlanauki.pl
Jeśli Państwo cierpliwie przeczytaliście ten artykuł- bardzo dziękujemy!
Jeśli zadumałiści e się Państwo chociaż przez chwilę- bardzo się cieszymy!
Jeśli macie Państwo ochotę podyskutować łub potrenować- serdecznie zapraszamy!!!
Zajęcia popołudniowe w Szkole Podstawowej nr 2 w Międzyrzeczu :
.Mały Odkrywca: Zaczarowany Zajączek i Beziudna Wyspa~ . Piracik~ .Mądre Dziecko~
,Tina- Mądre Dziecko~ .Jedi-Mądre Dziecko" . Uczeń z Charakterem~ .Gimnazjalista z klasą ~ ,Kwantowy Umysł~ .Ortofrajda ~ .Magie Eng/ish ~.Magisches Deutsch~ , Magisk Svensk~
.Francais Magique•
Opracowanie i przygotowanie- Dorota Grześkowia k
kontakt tel. 500·269·014 oraz e·maił: margpoł@o2.pł Grudzień 2010
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w obchodach

Święta Niepodległości
Delegacja naszego UTW przyozdobiona biało-czerwonymi kotylionami zło
ż yła wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Tysiąclecia. Uczestniczyliśmy także we
mszy św. za Ojczyznę . Brawa dla Geni Filipek, Irki Paszkowskiej, Antoniego Szpytko, Emila Saleja, Stasi Kuczyńskiej i Krysi Kulk.
Oddzielne podziękowanie ślemy Geni Filipek l Halince Nowackiej za niezwykle pięknie wykonane kotyliony. Dziękujemy!!!

chaczom wielkie zadowolenie i ogromną
nie gromki śpiew...

-

radość.

Dalej

wesoło

niech

popły-

Starostowie grup wybrani

Znakomity wykład
Antoniego Taczanowskiego

Od pierwszych dni października prężnie działają już wszystkie sekcje - literacka zainaugurowała zajęcia 25 listopada. Poszczególnymi zespołami kierują
wybrani przez słuchaczy starostowie grup. Oto oni: starosta lektoratu j. angielskiego- Emil Salej, j. niemieckiego- Maria Parys-Balcerkiewicz, j. francuskiego - Andrzej Kiczka, zespołu chóralnego - Eugenia Filipek, zespołu gimnastyki • Irena Masztalerz, sekcji historycznej - Wacława Kuczyńska , sekcji literackiej - Jola Walczak.

Na wykładzie Dyrektora Muzeum i Biblioteki w Międzychodzie mgr. A. Taczanowskiego sala starościńska muzeum była wypełniona po brzegi. .Kontakty naszych miast na przełomie wieków"- to temat naszych kolejnych zajęć.
Zaczęło się od wyjaśnienia podobnych nazw naszych miast. Międzyrzecz od położenia miedzy rzekami, Międzychód -od .chodzenia między brodami"Międzybród, potem Międzychód .

W listopadzie - zgodnie z planem zajęć - słuchacze poznali dzieje, zabytki i
atrakcje turystyczne Szczecina l Karpacza. Grupa 32 siuchaczy poznała historię Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu. Wprzyszłym roku
planowany jest 10-dniowy wyjazd do Barcelony poszerzony o zwiedzanie Nicei l Monaco.

Jakże wielkie zdziwienie wywołała informacja o tym, że w roku 1793 siedziba
powiatu międzyrzeckiego znajdowała się w Międzychodzie. A potem - wykła
dowca ze swoistą swadą, niezwykle interesująco omówił wspaniałą postawę absolwentów Królewskiego Seminarium Duchownego w Paradyżu wobu miastach,
dobrą współpracę starostów obu miast i wielkim wpływie Cystersów z Bledzewa
na przyspieszenie rozwoju gospodarczego istniejących już tutaj miejscowości.
Wykladowca z wielkim podziwem mówił o swojej niezwykłej współpracy z Alfem
Kowalskim - twórcą i dyrektorem naszego muzeum.

Tradycyjne spotkanie opłatkowe
12.00 w restauracji .. Piastowska".

.

Wesoło

i chóralnie

Ponad 30 słuchaczy systematycznie doskonali umiejętność chóralnego śpie
wu w zespole śpiewaczym . Krąg". W klubie seniora w piątki rozlegają się melodie znanych piosenek różnych regionów Polski, a teraz także polskich kolęd.
Coraz poprawniejsze śpiewanie w układzie 2-glosowym sprawia naszym siu-

słuchaczy

W dniu

w środę 15 grudnia godz.

Bożego

Narodzenia

- z dźwiękiem dzwonów melodyjnych,
wraz z opłatkiem wigilijnym
- słuchaczom
i sympatykom naszego Uniwersytetu
składam życzenia

WSZYSTKIEGO., NAJLEPSZEGO!
Prezes UTW
Antoni Tkocz

...
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20.10. 2010 • W Skwierzynie na ul. 2-go Lutego kierujący samochodem marki ,Mercedes", 19-letni mieszkaniec
Siarakowa z nieustalonych przyczyn zjechał z Jezdm, WJezdżając na zatoczkę najechał na stojącą przy zaparkowanym tam pojeździe 43-letnią mieszkankę S~wierzyny. W
wyniku zdarzenia kobieta doznała obrazeń c1ala postaci głowy i została przewieziona do szpital~ w Skw.lerzyme.

"!

21.10.2010. W Międzyrzeczu w trakcle libacJI alkoholowej młody mężczyzna dokonał pob!cia 55-letnie~o ?ez:
domnego grożąc mu śmiercią. Pob1tego z obrazamaml
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głowy przewieziono do szpitala, gdzie w trakcie reanimacji
zmarł. Sprawca, 20-letni mieszkaniec Sulęcina , został zatrzymany przez policję, a w prokuraturze usłyszał zarzut dokonania
zabójstwa. Przyznal się do popełnien ia czynu. Na wniosek
Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu Sąd zastosował
wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
22.10.2010 • 36-letni mieszkaniec Skwierzyny zgłosił,
że poprzedniego dnia został pobity, a z kieszeni jego
spodni sprawca zabral100 zł oraz telefon komórkowy.
Po kilku godzinach policjanci zatrzymali sprawcę . Okazał się nim 22-letni mieszkaniec Skwierzyny, który został

Firma EWE energia przy współpracy policji i
szkól podstawowych zorganizowała akcję ,Zabłyśnij na drodze. Zostań bohaterem'. Akcja ta
ma na celu pokazanie pierwszoklasistom, jak
w łatwy sposób można zachować bezpieczeń
stwo, będąc uczestnikiem ruchu drogowego w
drodze do i ze szkoły.
W5 szkolach podstawowych na terenie woj.lubuskiego dzieci uczęszczające do pierwszych klas miały możliwość uczestniczenia wszkoleniu o bezpieczeństwie . Szkolenie było
przeprowadzone przez miejscową policję.

że

zatrzymany w KPP w Międzyrzeczu do wytrzeźwienia i
zdarzenia. Po wytrzeźwieniu
usłyszał zarzut z art. 280 §1 kk, za który grozi kara do
12 lat pozbawienia wolności.
28.10.2010 • Dwie nieznane osoby: kobieta i mężczy
zna, pod pretekstem wręczenia prezentu dla najstarszego
mieszkańca ulicy, wyłudzili pieniądze w kwocie 199 zł na
szkodę 85-letniego mieszkańca Międzyrzecza .
29.10.2010 ·Na drodze K-24 pomiędzy miejscowościa
mi Chełmsko - Skwierzyna, kierujący samochodem marki ,Mercedes', 42-letni mieszkaniec Szamotuł, wykonując
manewr wyprzedzania, potrącił prawym bocznym lusterkiem rowerzystę. Potrącony 59-letni mieszkaniec Chelmska doznał obrażeń ciała w postaci złamania lewej ręki i
został przewieziony do szpitala.
wyjaśnienia okoliczności

Na szkoleniu dzieciom rozdano kamizelki odblaskowe oraz breloki pulsacyjne, a takdyplomy za aktywny udział.
----------~--~~~

Spotkanie zostało zakończone spektaklem teatralnym pt. .Bezpieczne przedstawienie' w wykonaniu teatru z Zielonej Góry.

Aspirant sztabowy Waldemar Kieżuń ,
ze służby, zauważył wypadek
- samochód uderzył w drzewo i stanął w
płomieniach. Zatrzymał się, wyciągnął z
płonącego auta 21-letniego kierowcę i zaczął je gasić. Po raz kolejny uratował czyjeś życie. Wubiegłym roku polski kierowca
zasłabł w Holandii. Kiedy asp. sztab. Waldemar Kieżuń otrzymał tę informację natychmiast skontaktowal się z konsulatem.
Ustalono miejsce postoju kierowcy i przewieziono go do szpitala, ratując mu życie.
Wsobotę, 6 października 2010 r., przed
godz. 21.00 na drodze krajowej nr 3 kierowca opla omegi, 21-letni mieszkaniec Skwierzyny zpowodu nadmiernej prędkości wpadł
wracając

wpoślizg, zjechał na lewe pobocze i uderzył
w drzewo. Opel uderzając w drzewo, zapalił się z pozostającym wśrodku uwięzionym,
między kierownicą a fotelem, 21-latkiem.
Na to nadjechał wracający ze służby asp.
sztab Waldemar Kieżuń- zastępca dyżur
nego KPP w Międzyrzeczu. Policjant, widząc zagrożenie, podjął natychmiastową
interwencję, narażając się na utratę zdrowia, a nawet życia. Policjant podbiegł do
palącego się pojazdu, wyciągnął chłopaka
z palącego się samochodu i odciągnął go

Asp. sztab. Waldemar Kieżuń ma 48
lat, od 1990 roku jest funkcjonariuszem Policji. Pracowal wpatrolu, służył jako dzielnicowy, obecnie pracuje na stanowisku zastęp
cy dyżurnego w Komendzie Powiatowej Policji w Międzyrzeczu. Mieszka w Skwlerzynie
gdzie wraz z żoną wychowuje dwóch synów
Krzysztofa i Mateusza. Jego hobby to hodowla rybek akwariowych, filatelistyka oraz
wędkarstwo. W 2003 roku zdobył li miejsce
w Międzynarodowych Zawodach Wędkar
skich. Jest skromnym, ale otwartym kolegą
i zawsze służy pomocą.
Źródło: (KWP w Gorzowie WlkpJjs) -----;;o::.~:....r:"".

od auta na kilkanaście metrów, po czym
sam zaczął gasić opla. Wezwał pomoc. Na
miejsce przyjechała jednostka straży pożarnej , niestety auto doszczętnie spłonęło.
21-latek trafil do szpitala ze złamaną lewą
ręką i ogólnymi potluczeniami. Gdyby nie
natychmiastowa reakcja policjanta chłopak
najpewniej zginąłby w płomieniach. To nie
pierwsza tego typu interwencja asp. sztab.
Waldemara Kieżunia z KPP w Międzyrze
czu. W ubiegłym roku, w kwietniu pracow-

nik jednej z firm transportowych, wracając
z Holandii do Polski, źle się poczuł. Powiadomił o tym szefa, a ten powiadomi! Policję.
Telefon ten odebrał asp. sztab. Waldemar
Kieżuń, pracujący na dyżurce KPP w Mię
dzyrzeczu. Policjanci natychmiast skontaktowali się z konsulatem, którego pracownicy poinformowali o zdarzeniu służby ratownicze w Holandii. Dzięki temu kierowca
szybko znalazł się w szpitalu, okazało się,
ze mial udar mózgu.

IR'rnflt r~ 1irrn rEID~w~ tA! 1

Nowy radiowóz dla międzyrzeckich policjantów
W piątek 29 paź
dziernika br. nastą
piło uroczyste przekazanie nieoznakowanego radiowo,.,.:c"=-..-. zu marki Renault
Megane. Koszt nowego pojazdu to
57 tys. zł, z czego
25 tys. zł zapłaciły
władze powiatu oraz
gmin Międzyrzecz,
Trzciel, Pszczew i
Bledzew. Nowy radiowóz wykorzystywany będzie przez służby kryminalne w całym powiecie międzyrzeckim.
Przypominamy, że to kolejny zakup w tym roku, który został dokonany z udziałem finanso.wym samorządów. Wcześniej były tonarkotesty i urządzenia do badania stanu trzeźwości.

p
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TPG. Tu Przekraczamy Granice
191istopada późnym popołudn iem zjechali się członkowie Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym-osoby z jednoczesnym problemem ze wzrokiem
i słu chem z całego województwa, aby wspólnie się spotkać, wymienić doświad
czeniami, zintegrować. Nabrać wiary, że pomimo niepełnosprawności można
być szczęśliwym, pomocnym innym, aktywnym, a głuchoślepota nie jest równoznaczna z wyrokiem, ciężką przypadłością, z którą osiągnięcie szczęścia
nie jest możliwe. Ale by wzniosłe idee organizatorów spotkania można było
zrealizować potrzebni są inni. Już w piątek poza spotkaniem w gronie zażyłych
przyjaciół pojawili się nowi ludzie potrzebujący wsparcia - Krysia i Krzysiek
z okolic Zielonej Góry, z którymi przyjechała Karima Krupska, zielonogórzanka pełniąca funkcje koordynatora wolontariatu Lubuskiej Jednostki TPG, a tak-

że Kazimierz z Międzyrzecza . Przybyli także się pobawić, bo andrzejki za pasem... Doskonałą zabawę zapewnił członkom zespół muzyczny .. Ag ant" ze
Skwierzyny. To niezmierna radość bezinteresownie robić coś dla innych, dlatego Pan Andrzej Kowalewski z .Agantu" ku uciesze członków zaproponował
st ałą współpracę z Klubem. Wspaniała relacja nawiązała się pomiędzy naszą
klubową piosenkarką - Karoliną Szułgą , a wokalistką zespołu - Agnieszką
Kownacką , które wymieniały się rolami, a chwilami tworzyły śpiewający duet.
Klub się rozwija, przybywa zarówno członków, jak i wolontariuszy. Realizują
drugą edycję projektu .,Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy ", który przynosi wymierne efekty. Na spotkanie przyjechali Andrzej i Ewa
z dziesięciodniowych warsztatów komputerowych w Bydgoszczy. Podbudowani,
choć zmęczeni podróżą , z radością dzielili się z wszystkimi nowymi doświadcze 
niami. Wsparciem służyli na spotkaniu nie tylko tłumacze przewodnicy, wolanta-

TPG

Lubu$ł<i>

Towarzystwo Pornocy
G łu chon i cwido mym

Jednostka

1ewód2ka

ŻEBY CIĘ LEPIEJ
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~W~tf~Ć
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riusze, doradca zawodowy, ale i psycholog - Patrycja Leonciuk-Frelichowska, która koi potrzeby duszy klubowiczów.
Na początku listopada Ewa Skrzek-Bączkowska wraz z Agatą Raciborską przeprowadziły spotkanie z młodzieżą zgromadzoną przez Pana Janusza
Rutkowsklego w Gimnazjum nr 1. Zgłosiło się siedem dziewcząt, które odnalazły w sobie pokłady pozytywnej energii, odrobinę czasu, odwagę i ciekawość świata, aby stać się na chwilę oczami i uszami innej osoby. Są to: Mari·
ka Podstawek, Joanna Bryłewska, Joanna Malinowska, Joanna Rybarczyk, Patrycja Kuszczyk, Marta Cap, Katarzyna Tokarz. Pierwsze spotkania z głuchoniewidomymi za nimi! Życzymy im wytrwałości i odnalezienia pasji
w tym, czego doświadczają .
Jedna z liderek !ubuskiego TPG -Agata Raciborska koordynuje Akcję .. Szła·
chetna Paczka" w naszym powiecie. Inni wolontariusze organizacji na czele z
Pawłem Borowcem są także bardzo zaangażowani w ten szczytny cel. W zeszłym roku dzięki tej akcji wspaniałe prezenty na święta otrzymało kilkadziesiąt
rodzin. Liczymy na hojność ludzi dobrej woli, opisy rodzin potrzebujących znajdziecie Państwo na www.szlachet napaczka.pl
3 grudnia o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie przedświąteczne organizacji, zaś 9 grudnia o godzinie 16:30 nauczycielki SOSW zapraszają dzieci z wieloraką niepełnosprawnością l Ich rodziców na spotkanie
klubu dla dzieci.
Takie przedsięwzięcia nie byłyby możliwe, gdyby nie ciężka praca, jaką wykonują wolontariusze. Nal eżą s ię ogromne brawa i podziękowania za trud cało
rocznej pracy dla najaktywniejszych: Agaty Raciborskiej, Karlmy Krupski ej,
Pawła Misiarza, Sylwii Bartczak, Mateusza Krzyżana, Marty Kosteckiej,
Pawła Borowca. Jest to zgrana ekipa, dzięki której Ewa Skrzek-Bączkowska
może realizować pełnomocnictwo TPG i docierać do potrzebujących wsparcia
głuchoniewidomych w lubuskiem.
Towarzystwo Pornocy Głuchoniewidomym

Zapraszamy na bezbolesne, nieinwazyjne
badania całego kręgosłupa i stóp.
Akc ja promocyjna badań prowadzona bedzie:
- Międzyrzecz dnia 09.12.2010r.
ul. Konstytucji 3-go Maja 32
w Przychodni "Provita" w godz 9:00-17:00
Badania obejmują wszystkie odcinki kręgosłupa
(szyjny, piersiowy, l edźwiowy), a jego obraz graficzny widoczny na wyniku przedstawiony jest w trzech płaszczyznach.
Badanie stóp wykrywa płaskostopie, koślawość palucha,
palca, stopę cukrzycową, siły nacisku , pozwa la
także zaprojektować wkładki ortopedyczne itd.

szpotawość

Pacjenci odbie rając wyniki otrzymują adekwatnie dobrany
zestaw ćwiczeń i za leceń oraz skierowanie do ewentualnej
placówki rehabilitacyjnej .
Badania przeznaczone dla osób dorosłych , młodzieży
i dzieci powyżej 3 roku życia. Dzieci do li roku życia
badające kręgosłup- badanie stóp GRATIS.
Zapraszamy zarówno mieszkańców Międzyrzecza i okolic.
Całkowity koszt badania całego kręgos łupa- 30zł,
całkowity koszt badania stóp- 30zł ,
koszt badania kregosłup + stopy = 50zł.
#

Rejestracja w godzinach 9.00- 17.00
pod numerami telefonów: 661-191 -727,530-725-608
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"Od s t~gmatu do eksterminacji"- c z~ li jak rodz i s ię
świat pros t~ch odpowied z i.
BANALNOŚĆ ZŁA - śmiertelna mieszanka

Polsko - niemiecka konferencja wObrzycac
Zła nie da się pomyśleć. Jest,
często banalne. Nie ma żadnych

bywa,
moty·
wów, poza tym, co jest konieczne, by awan·
sować w hierarchii urzędni czej. - Chcieli·
byśmy . mówił w jednym z referatów Mi·
chael Oschinski · żeby masowi mordercy
mieli w sobie coś bestialskiego, ale oni s
ą normalnymi ludźmi, ale nie dobrymi normalnymi ludźmi.
W Niemczech wlatach 60. została przeprowadzona publiczna debata na temat
sprawców holokaustu. Zanalizowano przyczyny, sposób myślenia , aspekty Wlelosel·
letniej kultury z głęboko w niej zakorzenia·
nym antysemityzmem, i niedawną historię.
WNiemczech nie było rewolucji burżuazyj
nej, pędu do indywidualizacji, wolność i autonomię odczuwano jakoobciąż e n i e.
Egzystencjalny lęk trwania tu i teraz. Uległa
radykalnej restrukturalizacji oświeceniowa
idea społeczeństwa zintegrowanego. Do
tego doszedł kryzys ekonomiczny lat 30.
Mechanizmy obronne tworzą ambiwalencj ę do starej dawnej moralności. Po wzię
ciu przez kogoś odpowiedzialności można
było przejść od absolutnej deklasacji do
absolutnej nobilitacji. Ostatecznie o przyjęciu nazistowskiej doktryny zadecydowały czynniki sytuacyjne, zachowania grupowe, konformizm, potrzeba autorytetu i niechęć do indywidualizmu. Czynniki kulturowe i sytuacyjne zmieniły moralność i etykę.
Pozbyto się refleksji na temat tego, co się
robi. Można powiedzieć, ludzie c z e k a l i
na narodowych socjalistów.
Żydowski stygmat lat 30., kontekst. Niearyjskość Żydów nobilitowała , uszlachcała

- mający się za zdrowy- pozostały a r yi s
k i element społeczeństwa , który przestawał sobie zdawać sprawę , czym jest przestępstwo. Zdrowyaryjczyk mus iał mieć, jak
krzywe lustro - chorego psychicznie albo
Żyda. Eugenika stała się nową moralnością, tak jak wykluczenie i antysemityzm.
l można było przejąć żydowskie dobra.
Masowy mord stawał się kolektywną
pracą koniecz ną, obowiązkiem. Stwarzał

przyzwolenie społeczne na administracyjnie zorganizowane zabijanie. Nastąpi ła
radykalna radykalizacja niemieckiej rasy i
stygmatyzacja innych ras.
Sala konferencyjna Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Obrzycach.
Konferencja polsko - niemiecka pt . •Od
stygmatu do eksterminacji". Dyrektor Szpitala Tadeusz Grabski- przelamywanieste·
reotypów, budowanie partnerstwa obu narodów nie jest sprawą łatwą, szczególnie
dla starszego pokolenia. Nie można od·
ciąć się od historii, trzeba o niej pamiętać.
Temu służy konferencja w Obrzycach, w
miejscu mordu kilku tysięcy ofiar nazizmu.
Uczestniczy w nim, jako gospodarz, burmistrz Międzyrzecza Marian Sierpalowski
i zaproszeni goście z Niemiec: Ralf Leh·
mann- burmistrz Bad Freienwalde i Monika Thiemen- burmistrz CharlotteburgWilmersdorf (dzielnica Berlina).
·
Muzeum, które powstanie w Obrzycach, będzi e trwałym świadectwem historii. Musimy nauczyć się, mówili goście, wyciągać z niej wnioski. Nie ma życia niewartego życia. Proste odpowiedzi są fałszy
we, za sprawą takich rozwiązań świat stal
się miejscem zbrodni. Władysław Biernat,

były dyrektor Szpitala w Obrzycach, mówi,
że po konferencji będzie my mieli okazję
zapalić znicze na zbiorowej mogile ofiar i
zło żyć

kwiaty.
Adam Ruszczyński .Granice wolności i
władzy". Bardzo satysfakcjonujący intelek·
tualnie referat. Eugenika ma swoje korzenie
kulturowe. Autor swobodnie analizuje historię i historiozofię naszej kultury. Od Greków,
cechujący ich myślenie sceptycyzm, przez
antyintelektualizm papieża Grzegorza · do
szoku będącego wynikiem XIX w. zdobyczy technicznych - maszyny parowej oraz
rewolucji darwinistycznej, która była po·
czątkiem reakcji lańcuchowej i wykreowa-

la nowe pokolenie filozofów. Ludźmi przestal rządzić stwórca, władzę przejęła zim·
na nauka. Jak twierdzi pan Ruszczyński ,
to był ślepy zaułek ... Na pewno zrodzi! potworki typu supremacja białych nordyków
jako prawo naturalne. Demony przydatności społecznej w protestanckim etosie pracy. Nie tylko w Niemczech, przedtem w An·
glii, Ameryce, Skandynawii. Na eugenikę
było wyraźne intelektualne przyzwolenie.
.Mein Kampf" nie powstała w próżni , ale
tam w Niemczech zostały stworzone warunki likwidacji .zatrutej krwi" silami wła
dzy państwowej . Wielka była popularność
nazizmu wśród niemieckiej elity lekarzy,
którzy niczym starożytni bogowie przejęli
jako własny program wypaczonego darwi·
nizmu społecznego. Gorzkie owoce ludzkiego umysłu . Nie osądzono sumień. Jakie są granice wolności i władzy. Kto ją ma
sprawować i w czyim imieniu i nad czym ...
Prometeizm w medycynie jest silnym trendem. Na te pytania nie doczekalam się od·
powiedzi. Pan Ruszczyński nie daje jej, nie
czuje się uprawniony. Przedstawia, naświe·
tla kontekst i słucha. Skiania nas wszystkich do myśleni a .
Poznać historię . Dokładn i e , do bólu.
Statystyki, liczby, nazwiska ofiar. Tech·
niki i miejsca zabijania. Dr Boris Bohm . Uśmiercanie polskich i niemieckich pacjentów psychiatrycznych w ramach (konieczny cudzysłów) ,eutanazji" - Instytut
Pirna - Sonnenstein 1940141". Christina
Hartel - •Transporty śmierci, deportacja
pacjentów z berlińskiego sanatorium Wit·

tenauer do Szpitala w Obrzycach". W celu
Historia choroby jednej z licznych ofiar. Jej nazwisko i imię - niech bę
dzie znane, c hociaż tak uczcijmy jej pa·
mięć ... Dr Georg Lilie ntal - .Polskie ofiary
zakładu śmierci -Hadamar (1942-1945)".
Dr Stefan Eisner - ,Specjalistyczna Klinika
Rhein-Mosel Andernach oraz Eutanazja Program Narodowosocjalistyczny". Higiena
rasowa. Posiedzenia sądów zdrowia psychicznego, decydujących o życiu i ś mierci.
Przeważnie o śmierci. .. Niemiecka precyzja
w dokładnym przytaczaniu · tabel, faktów,
dat. Analiza nazistowskiego prawa. Euta·
nazja, wtedy, to d o b r a śm i erć ... Ze strony wykonawców żadnych wyrzutów sumie·
nia ... Powojnie sprawcy nie zostali ukarani.
Artur Hojan .Techniki zagłady w nazistowskich akcjach eutanazyjnych na terenie
Warthegau (1939-1940)". Zagazowywanie
w samochodach specjalnie do tego przystosowanych było efektywne i nie powodowało psychicznego dyskomfortu wśród ob·
sługi. Zabijał tlenek węgla i gaz spalinowy.
Obrzyce. Historia straszna .•Zrozumieć"
- tak zatytułował swój referat pomyslo·
dawca konferencji Łukasz Paczkowski.
30.11 .1941 r. ze stanowiska dyrektora szpi·
lala w Obrzycach usunięty został dr Johannes Banse. Na jego miejsce przyjechał
członek NSDAP Walter Grabowski. Na medycynie nie znal się, jego zadaniem było
przygotowanie szpitala do akcji uśmierca
nia psychicznie chorych przywożonych z
zachodnich terenów Rzeszy. Przy pomocy veronalu, evipanu, luminalu, połącze
nia skopolaminy i morfiny, wstrzykiwania
powietrza, mordowano nawet dwadzieścia
osób dziennie. Na wezwanie Grabowskie·
go w celu uśm i ercania chorych przybyły dr
Wernicke i dr Mootz, które miały klasyfikować chorych do eutanazji, i pi elęgniarze :
Amanta Ratajczak i Gulke, potem sądzeni
wprocesie monachijskim. Uśmierceni grzebani byli w zbiorowych mogiłach w pobli·
skim lesie. Liczba zgładzonych od wiosny
1942 r. do stycznia 1945 r. waha s i ę od 7 do
18 tys. osób. Pan Paczkowski pyta, gdzie
. badając przestrzeń semantyczną pojęcia
.człowiek " albo . pełnowartościowy czło 
wiek", znalazłby się .chory psychicznie"
albo .pacjent szpitala psychiatrycznego"?
Jak daleko deklaratywność tolerancji jest
jedynie tym, deklaratywnością ... Na ile
nasz, obecnie, ciepły do nich stosunek wynika z obowiązku , presji, by być nowocześni, niefobijni, bez tak niemodnych dzisiaj
uprzedzeń. Na ile archetypiczna struktura
została pogrążona , na ile zaś ukryta w cieniu? Problem osób psychiczne chorych w
epoce chrześcijańskiej nie uległ , wymknął
się w dużej mierze, przemianom społecz
nym, pozostal związany z ingerencją szatana. Większość obrazów zapamiętanych ,
czy też nazwanych w dzieciństwie po raz
pierwszy, w niezmienionej formie pozostaje w nas także w okresie dorosłości , w
swej prymitywnej formie. Jeśli w trudnych
czasach postanowimy zadbać, byśmy jako
społeczeństwo byli psychicznie sprawni,
ci, którzy sprawni psychicznie nie są, sta·
ną się dla nas zag rożeniem ...
Historia osób chorych psychicznie w
dziejach to w rzeczywistości historia pięt
na. Piętno jest narzędziem, z pomocą któ·
rego konstruowana jest i podtrzymywana
hierarchia społeczna . (Erying Goffman).
Główną osią piętna jest głębokie przekonanie, że osoba piętnowana nie jest w
pełni człowiekiem .•Ja odzwierciedlone" to
termin, który mówi, że musimy patrzeć na
siebie w taki sposób, jak widzą nas inni.
uśmiercenia .
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Dzięki temu jesteś my wyczuleni na sygnały,
które dotyczą naszych zachowań i czasami
drażnią nas ci, którzy nie stosują się do pła
cenia tej społecznej daniny. Stygmatyzacja
jest jednym ze społecznych schematów
obronnych. Sol idarność w zwalczaniu inności buduje nie tylko tożsamość społeczną,
ale pozwala także we wszelkiego rodzaju
odmiennościach upchać zarchetypizowane
społeczne demony, z którymi gdyby nie Zydzi, murzyni, homoseksualiś ci i inni, nie byloby co zrobić . To grupa, którą można obarczyć za wszelkie zło, która pomoże spuścić
nadmuchany europejski balon narodowości owych animozji i uprzedzeń . Uznanie, że
człowiek dotknięty chorobą psych icz ną jest
nam równy, byłoby niebezpieczne. Byłby to
utylitarny obowiązek wynikający z potrzeby utrzymania społecznej równowagi, nie
misja, lecz wolny wybór. ..
Pierwszy prawdziwy kryzys będzie papierem lakmusowym dla odporności na populizm, oparty zazwyczaj o ekstremum, na
przekaz • prymitywny nierzadko, ale selek·
tywnie powtarzany. Nowe atrakcyjnie opakowane NIC. Żyjemy w epoce niusów, po·
dawanych niebywale szybko i często. Znika
przed nimi obrona i umiejętność koncentracji
nad wysublimowanymi sposobami prezentacji idei, wytworów ludzkiego rozumu. Trwają, b ijąc się ze sobą wschizofrenicznym zwidzie, dwa nasze .ja' społeczne . Jedno przyjazne dla odmienności, choć silnie powierzchowne, drugie oparte o archetypy mroczne
i naturalne w swej agresywności .
Iwona Wróblak

Szanowni Uczestnicy
konferencji
Chciałbym serdecznie podziękować
Państwu w imieniu zespołu organizacyjnego, a także w swoim własnym,
za uczestnictwo w konferencji, wygło
szone referaty i udział w dyskusji. Jesteśmy bardzo wdzięczni za tak liczne
przybycie! To właśnie Państwo stworzyl/ niepowtarzalną atmosferę tej konferencji. Mam nadzieje, ze wywież/iście z
Obrzyc dobre wspomnienia l nawiązali
ście owocne kontakty. Jesteśmy otwar·

ci na konstruktywną krytykę, za którą
z góry dziękuję, i obiecuję uwzględ·
nić Państwa uwagi przy następnych
projektach.
Na naszej stronie Internetowej zamieścimy niedługo zdjęcia oraz trag·
menty nagrań wideo z konferencji.
O publikacji księgi pokonferencyjnej
poinformujemy Państwa w póżniej
szym terminie.
Wyraz wdzięcznoścli uznania za pomoc w organizacji konferencji pragnę
również złożyć wszystkim pracowni·
kom szpitala zaangażowanym w przy.
gotowywanie konferencji, 6 Drużynie
Harcerskiej ,.WAGABUNDA" działają·
cej przy Zespole Edukacyjnym Szkoły Podstawowej nr 4 w Międzyrzeczu Obrzycach, młodzieiy l Uceum Ogólnokształcącego im. He/iodora ŚWięcickie
go w Międzyrzeczu i Zespół Szkól Ekonomicznych lm. Stanisława Staszica w
Międzyrzeczu oraz Ochotniczej Straiy
Pożarnej w Międzyrzeczu-Obrzycach.
Zorganizowanie l przebieg tej Konfe•
rencj/ możemy uznać za nasz wspól·
nysukces!
Tadeusz Grabski
Dyrektor Szpitala
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Najważniejsza
...

Choć to impreza z małym budżetem , bez sztucznych ogni i celebrytów, co rok staje się przebojem.
Widzowie gromadzą s i ę w każdym zakątku sali. Nikt
nie kryje wzruszenia. Dumni ojcowie gwiazd wieczoru pstrykają niezliczone ilości zdjęć , a babcie chusteczkami ocierają lzy. Najdzielniejsi są chyba sami
bohaterowie imprezy. Przecież piosenki dobrze znają, wierszyki nie są trudne, a w razie czego niedaleko, tuż za plecami, stoi pani. "Nasza pani" mówią
pierwszaki, a oddanie i zaufanie niezmiennie maluje
się na ich buziach. Tak samo jak na twarzach ich rodziców przed laty.
Pasowanie na pierwszoklasistów odbył o się 27 października 2010 roku. Ślubowanie
uczniów to n aprawdę najważniejsza szkolna impreza. Dzieci z powagą wypowiadają słowa ślubowania
nad sztandarem szkoly. Każdy pierwszak deklarował uroczyście, że:

O będzie starał się być dobrym i uczciwym,
O będzie strzegł honoru i dobrego imienia szkoły,
O będzie szanował swoich rodziców i nauczycieli,
O będzie uczył się tego, co mądre ,
O będzie kochal swoją ojczyznę.
W trakcie uroczystości każdy został osobiście
pasowany wielkim ołówkiem przez panią dyrektor
Annę Kmieciak. Wszystkim pani dyrektor Izabela Banaszak uścisnęła rękę i wręczyJa pamiątko
wy dyplomik. To poważna sprawa! Dzieci były przejęte i zadowolone. Kiwały do swoich opiekunów, ale
z uwagą śledziły przebieg imprezy, by włączyć się w
odpowiednim momencie. Ich panie świetnie ich przygotowały - pierwszaki pięknie odśpiewały hymn pań
stwowy i porywający hymn szkoły. Nad przebiegiem
spotkania czuwali pani Hanna Barezawska l pan
Janusz Jończyk . Z humorem i taktem wprowadzali
n ajmłodszych do grona "prawdziwych" uczniów. Zrobili nawet klasówkę z wiersza "Katechizm polskiego
dziecka" Wacława Belzy. Dzieciaki bezbłędnie odpowiedziały nie tylko na pierwsze pytanie Kto ty jesteś?.
W tym roku wychowawczyniami klas pierwszych

Jesień

MIĘDzyRZECKI

impreza w Dwójce

zostały panie:
Grażyna Bfochowicz

Bardzo miłym momentem w czasie każdej uroczy• kl. 1 a
stości pasowania są podziękowania dla Pań z przedJolanta Bojarek • kl. 1 b
szkoli, zerówek. Dzieci niosą kwiaty swoim wycholrena Kubik· kl. 1c
wawczyniom, a te nie kryją wzruszenia. Bardzo dzię Mirosfawa Kuczera • kl. 1 d
kujemy Paniom za Wasz ą obecność! Podziękowania
Beata Kwiatkowska. kl. 1e
nale żą się również harcerzom ze szkolnej drużyny
Organizatorki uroczystości zaprosiły gości . Swo- Plomienie, na których można polegać jak na Zawiją ?becnością uświetnili imprezę: proboszcz Paraszy. Pilnowali porządku i pomagali dzieciom w czafii Sw. Jana Chrzciciela - ks. Marek Walczak, dy- sie całej imprezy.
rektor Gminnego Zespołu Oświaty -pani Izabel/a
Wprzyszłym roku szkolnym dzieci z rocznika 2005,
Korejwo oraz starszy
""""n"v ,_
wizytator Kuratorium
~
Oświaty w Gorzowie pani Ewa Bączkow
ska. Ks. Walczak zawsze wprowadza zebranych w wesoły nastrój
swoimi przemówieniami, lecz jednocześnie
skłania do refleksji. W
tym roku pocieszal dzieciaki: Szkoła to nie jest
żaden nowy pomysł.
l zapewniał, że Jezus
musiał się uczyć trzech
języków! Najważniej

sze przesłanie ks. proboszcza dotyczyło jednak komunikowania się
dzieci z rodzicami. Wprostych, zrozumiałych dla najmłodszych słowach: lećcie do rodziców, prosil ich, by
mówili opiekunom o wszystkim co dobre i złe.
Dla dzieci ważnymi gośćmi byli też przedstawiciele Małego Samorządu Uczniowskiego, którzy wręczyli
pierwszym klasom piłki oraz przedstawiciele Młodzie 
żowej Rady Szkoły, którzy podarowali pierwszakom
sznury do gry. Dolączyli też miłe życzenia i zapewnienie pomocy: ,pomożemy wam znaleźć zgubiony
worek" i "pobawimy się z wami na przerwie". Pierwszaki na was liczą!

z Chopinem i nie tylko...

Koncert w Szkole
Muzycznej

..

Str. 11

Rok Chopinowski 2010, dwusetna rocznica urodzin wielkiego kompozytora,
stal się wspaniałym pretekstem do zorganizowania w Szkole Muzycznej koncertu, w którym wystąpili czynni nauczyciele tej szkoły.
Koncert dla miasta, w którym oprócz słuchania muzyki na żywo na bardzo dobrym poziomie mog liśmy poznać bliżej nauczycieli w naszej Państwowej Szkole Muzycznej J. st. Jak powiedziała dyr. Szkoły Małgorzata Telega, to duża odwaga dla pedagoga, wystąpić na żywo przed swoimi uczniami, społecznością
miasta, przed ludźmi, których się zna osobiście.
Współorganizatorem koncertu było Starostwo Międzyrzeckie. Podziękowano
także darczyńcom za wkład finansowy w kupno nowego fortepianu dla Szkoły.
Koncert, prowadzony przez Kazimierza Dziembowskiego, składał się z trzech
części. Wpierwszej wystąpiła Anna Olszewska- flet, z towarzyszeniem fortepianu: Tadeusz Nowak. Wykonali Johna Ruttera, współczesnego kompozytoraSuite Antique cz. 1- Prelude, cz. III Aria i cz. V Chanson, Stanisława Moniuszki
znaną . Prząśniczkę" - parafraza Wilhelma Pompa oraz gruzińskiego kompozytora Otara Taktakiszvili - Sonatę cz. 11 Aria. Pani Olszewska jest nauczycielem
klasy fletu w międzyrzecklej Szkole Muzycznej. Ukończyła licencjat w Akademii
Muzycznej w Poznaniu, obecnie jest na ostatnim roku studiów magisterskich.
Na fortepianie towarzyszył jest Tadeusz Nowak - nauczyciel klasy fortepianu
oraz akompaniator w naszej PSM. Pan Nowak ukończyłlicencjat w Szczecinie
w filii poznańskiej Akademii Muzycznej. Zagrał nam F. Chopina -Preludia z op.

a więc sześcioletnie, będą mogły rozpocząć naukę w
klasie pierwszej. Warunkiem przyjęcia dziecka będzie
uczęszczanie do przedszkola wroku poprzedzającym ,
czyli w rozpoczętym już 2010/2011 . Wroku szkolnym
2011/2012 wejdzie zaś w życie obowiązek rocznego
przygotowania przedszkolnego pięciolatków. To oni w
roku 2012/2013 obowiązkowo też będą uczęszczali do
szkoły. Czekamy na Was!
Małgorzata Szaremet
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Szarych Szeregów

28: A-dur, c-moll, Des-dur .Deszczowe" i g-moll. Milo było słuchać Chopina w
wykonaniu nauczyciela gry na fortepianie.
Wostatniej części koncertu wystąpił Czesław Nowakowski -saksofon, na
fortepianie akompaniował mu Tadeusz Nowak. W wykonaniu pana Nowakowskiego, nauczyciela klasy saksofonu i klarnetu w PSM w Międzyrzeczu , usłysze
liśmy F. Chopina -Etiudę E-dur op. 10 nr 3 (opracowanie na saksofon altowy},
Ronalda Binge - koncert saksofonowy: cz. l Allegro spiritoso, cz. 11 Romance.
Ada nte espressivo i cz. 11 Rondo. Allegro giocoso, znanego kompozytora Astora
Piazzolli- Oblivion, i Pedro lturralde - Pequena Czarda. Czesław Nowakowski
u kończył Akademię Muzyczną we Wrocławiu- instrumentalistykę w klasie saksofonu prof. Mieczysława Stachury. Niecodzienny koncert, w którym nauczyciele
dzielą się swoimi umiejętnościami koncertowymi, jakkolwiek na co dzień zajmują się pracą pedagogiczną . Dla nas słuchaczy to pokaz zasobów artystycznych,
potencjału naszych lokalnych wykwalifikowanych muzyków. Mam nadzieję, że
usłyszymy ich jeszcze nie raz, uczących gry na instrumentach, na koncertach
w Szkole Muzycznej, może nie tylko w tym miejscu, propagujących kulturę muzyczną na własnym , jak najbardziej, przykładzie osobistego angażowania się w
dzieło pod tytułem -jaka pię kna jest muzyka.
Iwona Wróblak

SPRZEDAM DZIAŁKI
BUDOWLANE
NAD JEZIOREM LUBIKOWSKIM
TEL. 601- 575 - 965
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BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI "DOM"
66-300 MIĘDZYRZECZ OS.CENTRUM 8
tel/fax 095-741-10-23: 095-741-26-49; 0508 147 224

e-mail: bondom@o2.pl ,
www.bondom.rep ublika.pl
Członek Wlkp.

Stowarzyszenia Pośred ników w Obrocie Nie ruchomościami
Biuro ubezpieczone, Licencja Zawodowa nr 2783, nr 3465

Nasze najnowsze oferty
1. MIĘDZYRZECZ - KOLONIA KĘSZYCA

WIDOK Z TARASU NA JEZIORO !!! TO ATUT TEJ N I ERUCHOMOŚC I!
FANTASTYCZNA LOKALIZACJA !
Dom wol nostojący, jednorodzinny nie podpiwniczony o powierzchni 152,9
m2, wstanie surowym, zamkniętym , polożony na zboczu około 10m od jeziora. Działka o pow. 1 796m 2• W budynku ściany zewnętrzne ocieplone styropianem i otynkowane, w środku posadzki betonowe, brak tynków. Na dachu
dachówka ceramiczna, okna PCV.
Media: prąd przy działce , woda ze studni, szambo, przewidywane ogrzewanie olejowe. Wcenie nieruchomości projekt budowlany - to ekonomiczne
rozwiązanie przestrzeni.
Plan projektu przewiduje:
Parter: garderoba o pow. 2,7 m2, aneks kuchenny o pow. 13,4 m2, pokój
dzienny o pow. 30m 2, pokój o pow. 11,5 m2, pomieszczenie gospodarcze o
pow. 9,8 m2, WC o pow. 1,8 m2.
Piętro: łazienka o pow. 9,9 m2, pokój 1o pow. 15,6 m2, pokój 2 o pow. 20,4
m2, pokój 3 o pow. 11,1 m2.
N i e ru chomość położona około 3 km od centrum Międzyrzecza, w otoczeniu lasu i jeziora Oczko w kompleksie budowanych domków jednorodzinnych. Jest to wspan iałe miejsce na wypoczynek, z dala od miejskiego zgiełku .
Cena: 499 000 zł
2. MIĘDZYRZECZ - KOLONIA KĘSZYCA
FANTASTYCZNA LOKALIZACJA !
Działki z warunkami zabudowy na budowę domku jednorodzinnego. Do
każdej działki projekt budowlany w cenie n ieruchomości . Siedem działek o
powierzchni od 1 488m2 do 2 334m 2•
Plan projektu przewiduje: Dom wolnostojący, jednorodzinny nie podpiwniczony o powierzchni 152,9 m2•
Media: prąd przy dz iałce , woda ze studni, szambo, przewidywane ogrzewanie olejowe.
PARTER: garderoba o pow. 2,7 m2, aneks kuchenny o pow. 13,4 m2, pokój dzienny o pow. 30m 2, pokój o pow. 11,5 m2, pomieszczenie gospodarcze
·o pow. 9,8 m2, WC o pow. 1,8 m2•
PIĘTRO: łazienka o pow. 9,9 m2, pokój 1 o pow. 15,6 m2, pokój 2 o pow.
20,4 m2, pokój 3 o pow. 11 ,1 m2•
Nieruchomość położona około 3 km od centrum Międzyrzecza, w otoczeniu lasu i jeziora Oczko w kompleksie budowanych domków jednorodzinnych. Jest to wspaniałe miejsce na wypoczynek, z dala od miejskiego zg iełku.
Cena: 90 złlm 2
Współpracujemy z Bankami w uzyskiwaniu kredytów hipotecznych.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO BIURA l NA STRONĘ I NTERNETOWĄ
Ewa Młszczak i Iwona Stachowiak
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Taka

Martwe dziecię

b aś ń

Pomi ędzy skibką głodnego

Tuż

przed samą wigi l ią
zna leziono go
w fo li owym worku
przed kościołem

ch leba
a gwiazdką
sku lony siedzi
mały chłopiec

z ulicy

biedaków

taka ofiara
cielca
i " biedy"

na kolana
pada ś nie g

zło tego

mróz ostrzy

martwe dz i ecię
jak szczeniak
niepotrzebny nikomu
wyrzucony na wiatr

rozcina niebo
chłopiec

o krok dalej
jak stara panna
św i ec i choinka
za c i e płą szy b ą

w telew izji pokazali
pomarszczoną

wykrzywioną

nóż

wątłym i rączkam i

twarz

na zimny bruk
z jękiem spada

to był chłopiec
porzuco ny

betlejemska

tak po prostu
fo liowy
martwy
jak

ręce chłopca

po omacku

sz ukaj ą

św i atła

i serca

śmieć

w naszych czasach
baśń Andersena

Irena

Zielińs ka

opowiada s i ę sama

Irena

Zielińska

A jednak ...

komentarz do

wiersz~

Na ogół grudzień kojarzy się nam wszystkim: z pyzatymi Mikołajam i, z
i skrzącymi od świątecznyc h światełek sklepami, z kupowaniem zabawek,
prezentów. Koniec grudnia jest czasem hojnych choinek, pod którymi leżą
owe prezenty dane od Boga, od Losu czy też od Tradycji. Wkażdym bądź
razie, właśnie w grudniu, każdy z nas chce być dzieckiem obdarowanym.
Z aś dzieci z moich wierszy są biedne i autentyczne, wzięte . żywcem" z programów interwencyjnych...
Irena Zielińska

Dziękuję

za zaufanie

Wyniki tegorocznych wyborów samorządowych zaskoczyły pewnie niejedną
osobę. Pewnie każdy z nas ma swoje zdanie na temat dokonanych wyborów.
Sama idea samorządności jest wie lką zdobyczą demokracji. Wiele do życze 
nia pozostawia ordynacja wyborcza i sposób przeliczania głosów, preferujący
d uże partie, a nie lokalne komitety wyborców.
To duża strata dla samorządów, bo wiem z obserwacji, że to właśnie społeczne komitety są przykładem autentycznego zaangażowan ia mieszkańców
w sprawy własnej dzielnicy, miasta i gminy. Dziękuję mieszkańcom za liczny
udział w wyborach . Tych wszystkich, którzy obdarzyli mnie zaufaniem i oddali
na mnie swój głos, zapewniam, że to dla mnie dodatkowy bodziec do dalszego
udziału w życiu społecznym naszego miasta.
Andrzej Chmielewski

Szanowni Państwo,
Drodzy Wyborcy
Wszystkim Mieszkańcom, którzy oddali Swój głos
na kandydatów do Rady Miejskiej z listy
Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Międzyrzeczu
pragnę złożyć serdeczne podziękowania
Przewodniczący Rady

Gminnej SLD w Międzyrzeczu
Daniel Gądek
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GABINET PROKTOLOGICZNY

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

ul. Rynek 2

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

Str. 13

Janusz Jaskowicz
SPECJALISTA O RTOPEDII
i CHIRURGil URAZOWEJ
(choroby i urazy narządu ruchu i kręg osłu pa,
usg stawów}

Przyjmuje w poniedziałki
w godzinach od 15°0 do 17°0
M iędzyrzecz, ul. Rynek 2 przy aptece "Ratuszowa"

krzysztof.adamkowicz@wp.pl

teJ. 601 55 61 67

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

Lek. med. Agnieszka ZIEMECKA

Teresa

Maleńczyk-

Taborowska

Specjalista chorób wewnętrznych
Przyjmuje w czwartki

Gabinet Laryngologiczny
{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. 600 317 241

USG- INTERNISTA- EKG
MEDICUS - Ryszard Lis
CODZIENNIE - rejestracja telefoniczna
teJ. kom. 602-291-075

24h - teJ. kom. 668-109-005
www.medicus.boo.pl

Apteka Grodzka, ul. Zachodnia 8A
Przyjmuje w

środy w

godzinach od 16:30 do 17:30

Kontakt teł. dom (95) 741-81-48
lub apteka (95) 741-60-48

PROTEZ ZĘBO'NVCH
tel. (95) 741·24·11
695 261 080

Danuta Sawka
PRACOWNIA PROTETYCZNA
CZYN HE:
w godzinach 8 00 - 1700
wtorki, czwartki i piątki w godzinach 8 00 • 1500
[ .. MIĘDZVRZECZ, OS. GEN. SIKORSKIEGO 7
poniedziałki i środlj

~-

STANISŁAW

KLISOWSKI

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

Przyjmuje 3 i 17 grudnia
wgodz. 16.00- 18.00
Międzyrzecz , os. Centrum 3
przy aptece .Aspirynka" (wejście od strony osiedla)
Rejestracja telefoniczna: 608 802 553

...

...~.?...

PSYCHOTERAPIA

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

POMOC PSYCHOLOGICZNA
Rejestrada teł.: 504089831 Międzyrzecz

Teresa Gałązka-Bazydło
Specjalista psychologii ~klinicznej
Psychoterapeuta
Członek Polsklego Towarzystwa
Psychoterapil Psychoanalitycznej

l

--"'i

Str. 14

KURlER

MlĘDZYRZECKl

Z radością i dumą, czyli
Narodowe Święto Niepodległości obchodzone
jest w całym kraju, a najważniejsze obchody odbywają się w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego
pod Grobem Nieznanego Żołnierza . Dzień 11 listopada ustanowiono świętem w 1937 roku, czyli przed
2 wojną światową obchodzone było tylko dwukrotnie. Powojnie wielokrotnie organizowane przez opozycję manifestacje patriotyczne były tłumione przez
oddziały ZOMO. Uczestnikom takich manifestacji
9roziło aresztowanie przez Służbę Bezpieczeństwa.
Swiętem narodowym władze PRL ustanowiły dzień
22 1ipca - datę podpisania manifestu PKWN. Święto
obchodzone 111istopada zostało przywrócone przez
Sejm PRL-u IX kadencji ustawą z 151utego 1989 r.
W szkole podstawowej, noszącej dumne imię

Szarych Szeregów, szczególnie ważne są obchody
świąt patriotycznych. Co roku rodzi się wśród grona pedagogicznego dylemat, jak tym razem uczcić
Święto Niepodległości. Szczególnie trudne zadanie
mają wychowawcy klas l - III, którzy nie mogą odnieść się do historycznej wiedzy uczniów. Padają
więc pytania o nowe rozwiązania , konieczność dotarcia w adekwatny sposób do kolejnych pokoleń
uczniów. Jednak w kwestii świąt narodowych najlepiej odwoływać się do sprawdzonych metod. Dzieci lubią wspólne świętowanie: śpiew, apel, który
gromadzi wszystkich uczniów, jednakowe elementy
na mundurkach. Tak kształtuje się w nich poczucie
wspólnoty, będące przecież naturalną potrzebą ludzi. Uczniowie z pewnością zapamiętują też dekoracje w kolorach bieli i czerwieni, gdyż sami uczestniczą w ich przygotowaniach.
Odpowiedzialną za szkolne obchody święta w
klasach nauczania początkowego została Panl
Irena Kubik, od lat z powodzeniem organizująca
kolejne imprezy związane z listopadowym świę
tem. Towarzyszyły jej panie: Hanna Barczewska, Zofia Kasprowicz, Grażyna Błochowicz.
W tym roku przygotowania trwały od 8 listopada.
Dzieci wykonywały kotyliony i chorągiewki, przygotowywały wiersze i piosenki patriotyczne. Rozwią
zywały zadania o tematyce niepodległościowej na
kartach pracy.
10 listopada uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną podejmującą zagadnienia patriotyczne,
tłumaczącą w przystępny sposób zagadnienie ,niepodległości". Dzieciom naprawdę trudno zrozumieć,
co znaczy to wielokrotnie powtarzane hasło. Jednak
informowanie ich w prostych słowach o 123 latach
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11 listopada w Dwójce

niewoli i powrocie Polski na mapy św i a ta trafia do
ich świadomości . Dowiad ują się również , ż e tego
dnia czcimy pamięć wszystkich tych, którzy walczyli
o niepod ległość Polski. Dzieci próbują to zrozumieć,
lecz przede wszystkim uczestniczą z powagą we
wspólnej refleksji i to pozostawia w nich ślad.
Obecność pani dyrektor na uroczystym apelu, mundurek udekorowany kotylionem, a przede wszystkim
przemarsz pod Pomnik Tysiąclecia , są dla nich informacją, że to nie jest po prostu kolejne spotkanie,
lecz ważna impreza, którą dorośli pieczołowicie dla
nich przygotowali. Kiedy uczniowie składali wiązankę
z biało- czerwonych kwiatów, zapalali znicze pod pomnikiem, zrobiło się szczególnie świątecznie . Choć
święto narodowe Polaków przypada w tak mało radosnym czasie, dzieci potrafią się tym wydarzeniem cieszyć. Kto nie wierzy, musiałby posłuchać, jak
w czasie apelu pierwszaki recytują wiersz pt. "Ojczyzna", czy odpowiadają na pytania związane z

To było udane przed sięwzięcie. Może w przyszłym
roku zaprosimy do takiego wspólnego świętowan ia
dziadków i pradziadków naszych uczniów?
Dziś trudno niektórym dostrzec wagę świąt obchodzonych w szkołach . Kojarzą się one z obowiązko
wymi apelami i recytacją wciąż tych samych wierszy.
Wszelkie wątpliwości gasną, gdy wraca świadomość,
że to ,dla tych, co zginęli ". Wczasie pierwszej wojny
światowej około 400 tys. Polaków zginęło, walcząc
przeciwko sobie w armiach zaborczych. Ponad 100
tys. straciło życie w obronie granic i niepodległoś ci,
a źródła podają , że nawet 400 tys. ludności cywilnej zmarło na skutek chorób i złych warunków bytowych. Około 3 mln osób wysiedlono z Polski, niszcząc cały ichdobytek. Trzeba też sobie przypomnieć,
że niezliczone straty ponieś li Polacy pod zaborami
-w czasie powstań, przymusowych wysied leń i ruchów migracyjnych.
Chciałbym, aby tak jak w t918 roku to warzyszyła
Polakom nie tylko podniosła atmosfera, lecz przede
wszystkim radość i duma z sukcesu będące
go ukoronowaniem 123 lat wysiłków i starań kilku
kolejnych pokoleń - napisał Prezydent RP Broni-

symboliką narodową. Każ

de, choć trochę wrażliwe
polskie serce zadrży, gdy
dzieciaki z powagą wyznają
swoje przywiązanie do Polski, polskości.
Wwyjątkowy sposób obchody narodowego święta
obchodzili uczniowie klas IV- VI. Nad całością działań wśród starszych uczniów sprawowała pieczę nauczycielka historii pani Aneta Sochala - Rucka.
Przygotowania trwały kilka tygodni- na lekcjach muzyki i historii. 9listopada przez cały dzień miało miejsce gromkie, zbiorowe śpiewanie pieśni patriotycznych. Kiedyś funkcjonowały one szerzej w świadomo
ści publicznej. Wielu dziadków śpiewało je po prostu
swoim wnukom. Polacy śpiewali je nie tylko przy okazji świąt, lecz także w czasie rodzinnych i towarzyskich spotkań. Dziś pamięć o nich trzeba szczególnie
pielęgnować, gdyż niosą nie tylko wiedzę o wydarzeniach historycznych, lecz również emocje tych, którzy je śpiewali na polach walki, w okopach i lasach.
Pani Sochala- Rucka przygotowała grupę uczniów,
którzy przed każdą pieśnią przedstawiali historyczny kontekst. Teksty kolejnych utworów wyświetlane
były na dużym ekranie, więc wszyscy mogli śmiało
śpiewać My, pierwsza brygada; Wojenko, wojenko;
Przybyli ulani pod okienko i Piechotę. Uczniów wspie·
rai chór. Na długo zostanie w pamięci uczestników
przejmujący śpiew Pauliny Laskowskiej (kl. VI c),
która solo zaśpiewała Rotę. Pieśni powstańcze legionistów Józefa Piłsudskiego są ogromnie wzruszają 
ce i ich nastrój udzielił się wielu uczniom. Widać było
autentyczną radość dzieci ze wspólnego śpiewania .

sław Komorowski w liście do nauczycieli, apelując
o włączanie najmłodszych w obchody Narodowego Święta Niepodległości. Sam wraz z małżonką
i uczniami Szkoły Podstawowej nr 26 na warszawskiej Woli przygotowywał kotyliony symbolizujące
radość Polaków.
92 lata po odzyskaniu niepodległości Polacy mogą
cieszyć się Polską jakże inną od tej zniszczonej, rozkradzionej po latach niewoli, powstań i wojny. W1918
roku cieszyli s i ę jak dzieci, choć kraj był zrujnowany.
Dziś z raportu Programu Narodów Zjednoczonych ds.
Rozwoju (UNDP) wynika, że Polska po raz pierwszy znalazła się w gronie państw o bardzo wysokim poziomie rozwoju społecznego . UNDP
ogłosiło ranking uwzględniający 169 państw. Polska
zajmuje 41 . pozycję mierzoną poziomem współczyn
nika HOl. Najważn iejsze dane brane pod uwagę przy
obliczaniu HOl to oczekiwana długość życia , wskaź
nik skolaryzacji, wskaźn ik um i ejętności czytania ze
zrozumieniemi pisania oraz dochód narodowy brutto
per capita. Mamy powody do rad ości i 11 listopada
szczególnie powinniśmy o tym pa m iętać.

Szkoła

Małgorzata Szeremet
Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Szarych Szeregów
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WKlubie Garnizonowym~~
Międzyrzecki Chór Kameralny dał
kon cert w Klubie Garnizonowym .
Chór istnieje od 2008 r., dyryguje
nim Wojciech Witkowski, absolwent
Akademii Muzycznej w Poznaniu .
Pan Witkowski ukończył tam wydział
Edukacji Muzycznej i Dyrygentury
Chóralnej. Muzyka chóralna towarzyszyła mu od początku jego edukacji muzycznej, śpiewał w chórach
dziecięcych i młodzieżowych , na studiach w chórach uczelnianych, wspólnie z grupą studentów założył kwintet
wokalny specjalizujący się w muzyce
dawnej i współczesnej .
Chór kameralny ma w swoim repertuarze pieśni religijne, patriotycz-

ne, również popularne. Od dwóch
lat koncertuje na scenie kuHuralnej
naszego miasta i województwa. W
planach ma w 2011 r. zorganizowanie Powiatowego Przeglądu Chórów.
Wprzerwie występu Chóru w holu
Klubu Garnizonowego można było
obejrzeć obrazy Wandy Namiestnik o tematyce symboliczno - religijnej. Wszystkie zatytułowane, w określonej tonacji wyrażającej nastroje.
Czerwone jasne kwiaty kojarzą się
autorce ze śpiewem i radością. Są też
biblijne motywy osobiście przez malarkę przeżywane. Wieczność w odcieniach beżu i brązu w postaci dorosłego dziecka, właściwie jego gło-

wy z dużymi, błyszczącymi, pełnymi
nadziei oczami. Chrystus jest starozakonny, surowy, otoczony białymi
łabędziami. Malarstwo pani Wandy
to kopalnia symboli i archetypów,
ich interpretacja może być tak różna
jak sposób patrzenia oglądającego.
W dalszej części występu Chóru mieliśmy przyjemność wysłuchać
melorecytacji Wiesławy Murawskiej,
pieśni solo z własnym akompaniamentem Ewy Witkowskiej i kilku pie-

śni wwykonaniu całego Chóru. Obejrzeliśmy także układ taneczny pt.

.Tańcząca w samotności " zespołu
•Trans ", balet starszych dziewcząt
tego zespołu , jak zawsze bardzo widzów artystycznie satysfakcjonujący.
Chór Kameralny zaprasza wszystkich chętnych do muzykowania. Jest
otwarty na nowe głosy, zainteresowanych prosimy o kontakt z dyrygentem
Wojciechem Witkowskim.
Iwona Wróblak

Wyremontowana
sala gimnastyczna w LO

przekazana młodzieży
Wobecności marszałka województwa lubuskiego Marcina Jabłońskie
go, przewodniczącej rady powiatu Zofii Plewy, starosty międzyrzeckiago
Grzegorza Gabryelskiego, wicestarosty Remigiusza Lorenza, burmistrza
Mariana Sierpatowskiego, przedstawiciela kuratora lubuskiego Urszuli
Szymkowiak, prezesa firmy Bud-Pol Czesława Dworczaka, przedstawiciela pracowni projektowej ANTA- Architekci- Dariusza Górnego, inspektora
nadzoru budowlanego Ryszarda Paczkowskiego oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu, radnych nauczycieli, przedstawicieli organizacji sportowych, mediów - uroczyście przekazano w użytkowanie wyremontowaną salę gimnastyczną.

Przy okazji publicznie po raz pierwszy zaprezentowano herb i flagę powiatu międzyrzeckiago autorstwa Aleksandra Migdala.
Dyrektor LO Maciej Rębacz - długo czekaliśmy na ten remont, skiadamy podziękowania Radzie Powiatu i wszystkim, którzy przyczynili się
do sfinalizowania zamierzenia, szczególnie staroście międzyrzeckiemu.
Urszula Szymkowiak, w imieniu kuratora -tego obiektu sportowego liceum potrzebowało od dawna, by rozwój fizyczny młodzieży by/ pełny w
warunkach, na które zasługuje, spełnia/ wieloraką rolę wychowawczą, jaką
niesie ze sobą sport. Szkoła będzie wizytówką Międzyrzecza.
Uroczystość uświetnił krótki program artystyczny wwykonaniu młodzie
ży. Tańce klasyczne prezentowali Maciek i Ania Barszczak. Piosenki śpie
wali: Joachim Ryczek, Ula Bachta, Filip Konieczny, Artur Siwak, Katarzyna
Antonowicz, Klaudia Serkis i Marta Anhalt. Gitara - Adam Szarata, perkusja - Paweł Sadłowski , skrzypce - Kl~udia Rzepecka, Marysia Lamcha,
Katarzyna Skotnicka i Daniel Sierbin. Zongierka piłką koszykową we Freestyle'u - Łukasz Czarski.
Iwona Wróblak

SPRZEDAM KAWALERKĘ
Międzyrzecz,

ul. Piastowska

PROPONUJEMY
* OPALANIE NATRYSKOWE
*makijaż

*usuwanie owłosienia
*pielęgnacja twarzy
*DIAGNOSTYKA RODZAJU CERY
* wiele innych zabiegów
* tipsy, manicure, pedicure
* VIBRA
*henna plus regulacja
*parafina
~

ZAPRASZAMY:
pn-pt 9- 17 so 9- 14

teł:

609-212-400

Międzyrzecz

ul. Młyńska 20
kom. 509111 595
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sty ostre, rzeczy i fakty nazwane po imieniu, zobrazowane świ etnym aktorstwem. Każdy pam i ęta postać n i eśm i ałego Adama, lokalnego artysty, który
chce zadebiutować na scenie. M i ałkość dziennikarstwa telewizyjnego w skeczu- program interwencyjny. Sonda - co wiemy o Święcie Niepodległości ...
Nic nas Ono nie obchodzi, wynika z niej, nawet poseł RP niewiele wie na ten
temat, z resz tą - spieszy s i ę na sesję ... Kto kandyduje na najważniejsze stanowiska? M oże każdy, to przywilej demokracji, nawet
szef panienek przy autostradzie, też obywatel. Życie
sportowe. Zawodniczki mało rozg arnięte i trener niedużo mądrzejszy, próbujący coś wyk rz esa ć z nała
dowanych sterydami dziewczyn. Skrzecząc a polska
rzeczywistość w pośredniaku -Wandzia, niegustownie ubrana dziewczyna z pól świat ka , która nie boi s i ę
komornika, będzie sek retarką w dużej firmie związa
nej z finansami, jej doświadczenia będą przydatne.
Lekcja historii o Mieszku i niezbyt pięknej Dąbrów
ce, ich pierwszej randce. Stroje- owszem, jest skóra
zwie rzęca i zmierzwiona czupryna. Mieszko wzbudza
sympatię swoją bezpośredniością i wstrętem do potężnej jak facet czeskiej księżniczki. Język daleki od
staropolskiego, raczej współczesny, całość zabawna, dialogi logiczne i śmieszne . Wreszcie na koniec
znany skecz o Polakach chcących dostać się do nieba i Piotrze prowadzącym z nimi dysputy. Zmienia się
im, za sprawą różdżki , miejsce życia , ale sedna naszej historii to nie odmieni, bo - mamy widocznie jakiś defekt w charakterze narodowym .. .
.Neonówka" się nie starzeje, tematów będzie miała w bród na wiele lat... a my uciechy. Może jeszcze
kiedyś uda się zaprosić artystów do Międzyrzecza .
Iwona Wróblak
~--~~--~~~~--~~------~

"Neonówka"

-jeden
z najlepszych polskich kabaretów
w Klubie Garnizonowym
- Kabaret to poważna sprawa, a dobry kabaret
to bardzo poważna sprawa - tak zaanonsowała
występ .Neonówki" kierownik Klubu Garnizonowego Wiesława Murawska . •Neonówka " należy
do tych kabaretów, które nie poddają się, stańczy
kowskim obyczajem, żadnym tabu. Satyra ostra i
cięta , humor inteligentny, ale nie przeintelektualizowany, słowem zdrowy śmiech na każdy temat.
Swobodna gra słów, burzenie stereotypów, nic
świętoszkowate go i brak wazeliny. Artyści przygotowali się na występ w Międzyrzeczu i znali kilka
faktów z naszego lokalnego życia politycznego,
jako temat traktowanego na równi z wielką sceną
Sejmu. Swoje gagi panowie traktują bez dogmatu, każdy występ to błyskotliwa improwizacja, przy
której sami świetnie się bawią.
Myśmy też świetnie się bawili na półtorago
dzinnym występie jednego z najlepszych kabaretów w Polsce. Występ miał tytuł: .Alkohol, seks
i k s iążki " . Przy czym książek , jak nas zapewniano, m ia ło być najmniej .. . Nie nudz i ć , to był cel
artystyczny stricte, w pełni zrealizowany. Każ
da scena to pastisz, demaskowanie hipokryzji
i kł amstwa w życiu społecznym i polityce. Tek-

Herbie H. Hart Quartett wystąpił w
Wauli Szkoły Muzycznej miał miejsce, zorganizowany przez Międzyrzec
ki Ośrodek Kultury, superkoncert z
udziałem charyzmatycznego saksofonisty Herbiego H. Harta z West Coast
Ouartett. Pochodzący z Los Angeles
Herbie to wychowanek mistrzów takich jak: Michael Brecker, Lee Konitz,
Billy Harper czy Eddie Daniels. Muzyk przez wiele lat mieszkał w Nowym
Jorku, gdzie koncertował i nagrywał z
największymi sławami tamtejszej sceny jazzowej. Herbie H. Hart to także
ceniony kompozytor muzyki filmowej.
Jego pomysły można usłyszeć np. w
nominowanym do Złotego Globu obra-

zie ,Beyond The Sea" z Kevinem Spacey w roli głównej . Jako muzyk multiinstrumentalista, Herbie posiada oryginalny i bardzo ekspresyjny styl gry.
West Coast Quartet współtworzą :
Krzysztof Ciesielski -kontrabas, gitara basowa, Mariusz Smoliński -fortepian, Rhodes, syntezatory i Ireneusz
Budny - perkusja. Muzycy mają na
koncie wiele nagrań płytowych i telewizyjnych. Współpracowali z czołów
ką polskiej sceny jazzowej (min: Piotr
Wojtasik, Piotr Baron, Maciej Sikała,
Zbigniew Lewandowski).
Muzyka jazzowa gości u nas od
kwietnia. Takiej klasycznej tradycyj-

Międzyrzeczu

nej swingowo - jazzowej jeszcze nie
mieliśmy. Herbie H. Hart, czyli saksofon w najlepszym brzmieniu, mistrzowskim. Jazz przyjemny w słu 
chaniu, zrzeszający najwięcej fanów,
nietrudny w odbiorze. Każdy z towarzyszących saksofoniście muzyków
jest mistrzem w swoim fachu, co mieliśmy okazję usłyszeć . Wzajemnie się
dopełniająca , mała orkiestra jazzowa
cieszyła si ę dużym uznaniem widowni.
Na naszych scenach międzyrzeckich
gościmy wybitnych muzyków. l uczy-

my się wszyscy słuchać dobrego jazzu. Porywające solówki. Szczególnie
w wykonaniu Herbiego, to szkoła też
dla naszych młodych saksofonistów
ze Szkoły Muzycznej. Trzeba uczyć
się od najlepszych. Bardzo kontaktowy wykonawca, który zechciał nas tutaj
odwiedzić. Wspaniały wieczór muzyczny, który zaoferował nam MOK. Nie zapomnimy go i czekamy na dalsze, zapowiedziane przez dyr. A. Sobczaka.
Iwona Wróblak
Fot. A. Anuszewski, MOK

Apel do rowerz!7stów!!!
Szanowni Państwo.
Często podziwiam Państwa umiejętności , ale czasem drżę o wasze ży
cie. Międzyrzeckie ulice nie są przyjazne rowerzystom, bo niewiele jest
ścieżek rowerowych. Chodniki są zbyt wąskie, aby bezpiecznie wyminąć
pieszego, czasem dochodzi do konfliktów. Wiem, że wszyscy się spieszą ,
ale warto pomyśleć, co jest ważniejsze , zdrowie i życie czy nawet 10 minut .zaoszczędzonego czasu". Zamiast ryzykować spadnięcie z krawęż
nika na jezdnię lepiej bezpiecznie prowadzić rower po chodniku. Przepisy
zabraniają przejeżdżania rowerem przez przejście dla pieszych. Niestety
ten zakaz jest nagminnie łamany. Świadczy to o bezmyślności rowerzysty. Dbajmy o siebie nawzajem.
Parniętajmy ponadto, że rowerzysta l pieszy odziany w szare, brązo
we lub czarne ubranie jadący/idący skrajem jezdni jest niewidoczny na tle
drzew, łąk i pól. Kierowca samochodu (szczególnie o zmroku) może nie zauważyć odpowiednio wcześnie , tak ubranego człowieka . Próby hamowania łub ominięcia w ostatniej chwili mogą skończyć się TRAGICZNIE!
Założenie kamizelki w jaskrawym kolorze z elementami odblaskowymi może uratować życie. Niech jazda rowerem będzie źródłem
zdrowia, a nie p rzyczyną tragedii!
W.M.
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Rycerze nasi wróciwszy na Zamek,
rezydują na bastei północnej ... i inne wieśc i z Muzeum
A różne rzeczy mają też oni, Rycerze z Bractwa
Ziemi Międzyrzeckiej, w planach. Ćwiczą się pewnie w fechtunku, a i jawią się czasami na salach i
podwórcach zamkowych, świetność przypominając
Zamku naszego. Wbłyszczących zbrojach, hełmach
z mieczami można ich oglądać i opowieści słuchać z
dziejów dawnych zaczerpniętych. A i słuchała dziatwa szkolna z SP nr 3, i rodziciele ich, pogadanki dyrektora Muzeum, jak to bywało onegdaj, kiedy one
rycerze po Zamku chodzili, bo ich czasy były. Prawdziwi są , słusznie tu wróciwszy na swe miejsce, nie
duchy (owa panna, co si ę ukazuje czasem, na razie
odpoczywa), na dowód tego zbroje i miecze swoje
dali dotykać i przymierzać, by dzieci też się potęż
ne i mężne poczuły. W pogodną niedzielę jesienną
to się działo, dyrektor zaprasza innych na podobne
lekcje historii na żywo, z dekoracjami. Na wiosnę i latem w Muzeum i na Zamku wiele będzie się działo ...
Jest nowa wystawa czasowa w Muzeum. Twórczość lokalna, jej próbka, najróżniejsze style i kie-

runki. Religijno - symboliczne malarstwo Wandy
Namiestnik, pejzaże Małgorzaty Stepczyńskiej i Felicji Kostrobały, kolorowe, piękne. Rzeźba z korzenia drzewa: Krystyna Pers. Rękodzieło artystyczne:
znane w środowisku nazwiska- Czesława Kacmajor, Janina Michalik, Genowefa Filipek, Urszula Wło
darczyk, Helena Bura, Nicola Sroczyńska.
Dyrektor Muzeum mgr Andrzej Kirmiel, z pomocą
podświetlonej makiety dawnego Międzyrzecza, opowiada o historii miasta. Obrazy z lat 20. i 30. wyświe
tlane projektorem równolegle zwykładem fotografie,
wzięte ze zbiorów muzealnych - już nieistniejących
pomników, budynków. Wskaźnikiem po mapie. Frapująca, działająca na wyobraźnię lekcja, kilkadziesiąt
zdjęć, mnóstwo ciekawych szczegółów, opowieść
zza parawanu czasu o miejscu, w którym żyjemy.
Autorem makiety dawnego Międzyrzecza jest Alfons
Latzke, malarz pochodzący z artystycznej rodziny,
który miał do naszego miasta wielki sentyment. Makieta przyjechała zWewelzburga k. Poderbom, gdzie

jest muzeum poświęcone dawnym powiatom - mię
dzyrzeckiemu i skwierzyńskiemu. Muzeum założyli
dawni niemieccy mieszkańcy tych ziem.
Hitem Muzeum, obok makiety, jest stale wzbogacany o nowe dane, panel dotykowy w holu muzealnym. Wirtualny spacer wciąga jak dobra zabawa
komputerowa. Wkraczamy w ekran, nasze nogi są
kursorem, którym zwiedzamy sale muzealne, ekspozycje, park, teraz też Obrzyce i Międzyrzecki Rejon
Umocniony. Tunele z czasów 11 wojny światowej, napisy na ścianach, możemy obejrzeć wszystko z tak
bliska, jak chcemy. Pod różnym kątem, przez szkła
powiększające. Wyraźne ostre zdjęcia, do których
możemy .podejść", prezentacja multimedialna imituje
spacer rzeczywisty, do tego dodane są efekty dźwię
kowe. Świetna, do tego ucząca zabawa nie tylko dla
dzieci i młodzieży, dla których świat komputerowy jest
już normą. Zachwyceni są także dorośli. Zapraszamy do tej wielkiej, nienudzącej , przygody z historią .
Iwona Wróblak

I a n Hus - prekursor Reformacji

Seans w

Kaplic~ Kościoła

31 października jest Dniem Reformacji Kościołów ewangelickich. Z tej
okazji w Kaplicy Kościola Ewangelicko
- Metodystycznego na uli. Ks. Skargi
mial miejsce seans filmowy opowiadający o życiu i śmierci Jana Husa, waż
nym etapie w drodze prowadzącej do
Reformacji. Książki historyczne niewiele wspominają o tym czeskim księ
dzu, który żył na sto lat przed Marcinem Lutrem i Protestancką Reformacją i otwarcie nauczał o tym, że Biblia
powinna być przedstawiana w potocznym języku , zbawienie otrzymuje się
przez wiarę w Jezusa Chrystusa a
Słowo Boże jest ostatecznym autorytetem. Nauczał tego na Uniwersytecie
w Pradze ajako pastor wykazywał nadużycia średniowiecznego chrześcijań 

stwa. Intrygi i fałszywe obietnice utkały przejmującą historię człowieka, który
poświęcił się wierze wJezusa Chrystusa. Został wezwany na Sobór w Konstancji, gdzie obiecano mu bezpieczny
proces. Wkońcu oskarżono go, uwię-

Ewangelicko -

ziono i osadzono jako heretyka. Spa·
łono na stosie Slipca 1415 r.
W dziejach chrześcijaństwa największa i najsłynniejsza reformacja
miała miejsce w pierwszej polowie
XVI wieku, jej początków można szukać już w wieku XV, a nawet XIV. Za
symboliczny początek reformacji przyjmuje się ogłoszenie 31 października
1517 roku, przez ks. dr Marcina Lutra,
augustiańskiego zakonnika i wykladowcy na Uniwersytecie w Wittenberdze (Niemcy), 95 tez wzywających do
reformy katolickiej nauki o odpustach
oraz życia religijnego w Kościele . Tezy
M. Lutra nie odbiegały jeszcze od ortodoksji katolickiej, niemniej zostały one
odrzucone przez władzę kościelną .
Propozycja reformy Kościola została poparta przez kilka nieza l eżnych
księstw Rzeszy niemieckiej oraz podczas powstania chłopskiego . Już w
1525 roku zsekularyzowany Zakon Rycerzy Najświętszej Marii Panny (Krzyżacy) w Prusach przyjął zasady wiary

Metod~st~cznego

wyrażone przez Lutra i jego zwolenników, stając się pierwszym państwem
luterańskim . W 1529 roku podczas sejmu w Spirze doszło do otwartego protestu zwolenników reformacji luterań
skiej z 6 księstw i 14 miast niemieckich
przeciwko cesarzowi i Kościołowi papieskiemu. Rok ten można uznać za
początek nowych organizmów kościel 
nych, zwanych potocznie Kościolam i
protestanckimi, które odrzuciły władzę
papieża . Główne idee teologiczne reformacji można najogólniej zmieścić
w trzech zasadach: tylko Pismo, tylko
wiara i tylko łaska. Wszystkie one są
osadzone na zasadzie podstawowej tylko Chrystus. Reformacja duży nacisk polożyła na ukazaniu wartości i
znaczenia Biblii (Pisma Świętego). Zaowocowało to licznymi tłumaczeniami
Biblii z języków oryginalnych na języki
narodowe, a także rozwojem nauk biblijnych. Równolegle do reformacji lu-

terańskiej ,

zwanej też reformacją niemiecką , w Szwajcarii dzieło reformacyjne podjął Jan Kalwin. Nurt chrześci
jański powstały wwyniku reformy Jana
Kalwina nazywa się często chrześci 
jaństwem kalwińskim lub reformowanym, a jedną z jego form - prezbiterianizmem. Reformacja kalwińska objęła głownie Szwaj carię, część Francji, Holandię, Węgry, Szkocję, a także
w dużym stopniu Polskę. Luteranizm
rozprzestrzenił się we wschodnich i

pólnocnych Niemczech, Czechach i
w krajach skandynawskich . Odręb 
nie rozwijała się reformacja w Anglii,
która miała bardziej charakter organizacyjny, wyrażony zerwaniem więzi z
papieżem , niż teologiczny. Oprócz M.
Lutra i J. Kalwina, do znanych reformatorów tamtego okresu zalicza się Ulricha Zwingli'ego, Filipa Melanchtona,
Johna Knoxa i Jana laskiego.
Iwona Wróblak

Wszystkim pomagającym nam
Wszystkim Mieszkańcom,
którzy mnie wspierali
oraz tym, którzy na mnie głosowali
w wyborach samorządowych,
serdecznie dziękuję l
Z wyrazami szacunku
Maria Kijak

w czasie choroby i śmierci M amy,
odprowadzającym Ją w ostatniej drodze,
wspierającym powołane przez Nią
stowarzyszenie

..

składamy

serdeczne podziękowania
Rodzina Zofii Ratajczyk
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To skromna forma podziękowań dla grona osób, które nieodpłatnie oddają
nieznanym sobie ludziom krew, najbardziej potrzebny lek, ratując czyjeś zdrowie i życie. Długa lista Honorowych Krwiodawców, szlachetnych ludzi o wielkim
sercu, naszych sąsiadów i znajomych:
Radosław Kosak, Łukasz Ceglarz, Sebastian Szulczyk, Paweł Owczarek, Jeremlasz Wichrowskl, Ryszard Hołubowlcz, Bartłomlej Dębowskl,
Adam Pyrkosz, Bogusław Weber, Adrian Bil, Jacek Kaniuk, Patryk Kiełba
sa, Kamil Kuryś, Ireneusz Szkoda, Wojelech Jackowski, Przemysław Kutryb, Adrian Knloch, Eugeniusz Focht, Tomasz Pawłowski, Jarosław Kutryb, Gerard Ordon, Błażej Bierka, Błażej Buratowskl, Maurycy Stefańskl,
Łukasz turakowskl, Mariusz Bąbelek, Robert Szmulko, Jarosław Kozak,
Mariusz Jura, Adam Kępka, Michał Głuszyk, Plotr Ufnlak, Józef Lecho·
wlcz, Michał Siedlecki, Pawet Slnklewicz, Dawid Lubawskl, Dawid Karczmarski, Damian Łyczak, Rafał Staszewski, Kacper Kozdrowskl, Bogdan
Łagoda, Marek Karczmarek, Bogdan Pokolenko, Grzegorz Kaliclak, Se·
baslian Warszawski, Michał Zarzycki, Dominik Robak, Wacław Grzybowski, Michał Wiktorowicz, Paweł Adamczak, Rafał Pertyk, Mariusz Kamyszek, Krystian Mazana, Paweł Blńczak, Paweł Fidler, Dariusz Flleger, Piotr
Klapczyński, Paweł Wandowskl, Irena Wróbel, Bogdan Deneka, Paweł Bakowicz, Zbigniew Niecka, Tomasz Vogel, Dawid Milewski, Jerzy Wojtaś,
Krzysztof Ksiądz, Mateusz tegleń, Anna Synowiec, Małgorzata Synowiec,
Krzysztof Synowiec, Przemysław Łukomskl, Grażyna Sanek, Kamil Zaremba, Łukasz Swoboda, Bartosz Swoboda, Tomasz Klemke, Jan Kamlń·
ski, Marek Kobus, Bartosz Urbanek, Paweł Rzeszowski, Paweł Przybysz,
Piotr Bińczak, Paweł Bojarek, Rafał Gajdzlńskl; Jakub Nowicki, Szczepan
Bralczyk, Magdalena Ufnlak, Paullna Tamaka, Sławomir Podyma, Jan Podyma, Marek Matelskl, Dawid Matelskl, Marcin lwanlckl, Wojelech Melcer,
Paweł Hader, Piotr Stoplńskl, Roman Plszczygłowa, Plotr Nlżnik, Maclej
Furmani ak, Adrian Górnlak, Mirosław Kur, Robert Somerfeld, Wiesław Jasiński, Anatol Przybylski, Jerzy Clborowski, Radosław Sorblan, Krzysztof Krakowiak, Waldemar Pawłowicz, Anna Hintz, Piotr Wllowskl, Łukasz
Kazik, Henryk Soszka, Marek Mlkoś, Zbigniew Cybulski, Andrzej Zięba,
Mirosław Szmyt, Ewa Rałowlec, Henryk Kądzloła, Dariusz Jakubowski,
Bartosz Feifer, Andrzej Pawłowski, Sebastian Barłóg, Marcin Jezierski,
Marcin Jenek, Szymon Lenartowicz, Jonasz Pawllk, Marek Antonimów,
Janusz Lingo, Monika Pilatowska, Mirosław llnlckl, Bogdan Karniewlcz,
Karol Barszczak, Damian Drożdżyńskl, Jarosław Derda, Damian Ćwierz,
Grzegorz Hajnas, Paweł Szewczyk, Paweł Kiełbik, Łukasz Urbaniak, Karol Karczmit, Tomasz Lisleckl, Przemysław Pion, Krzysztof Balski, Marta
Matuszczak, Jan Owczarek, Jarosław Kołodziej, Adam Suszczyńskl, Jan
Kamiński, Wojciech Bujalskl, Beata Adamczak, Paweł Kaczkowski, Radosław Talarek, Sebastian Smolińskl, Jakub Górny, Tomasz Damas, Grzegorz
Szyszka, Kamil Młyńczak, Mateusz Zglerskl, Józef Karczmarek, Mirosław
Filipkiewicz, Marcin Barłóg, Aneta Sar, Jakub Mlecżak, Artur Woźniak,
Mateusz Słocińskl, Piotr Ostrowski, Mikołaj Kapała, Tomasz Wachowicz,
Damian Turczyn, Krzysztof Roklckl, Dariusz Rauchut, Jerzy Madyda, Mariusz Cimaszewskl, Mariusz Puk, Mleczysław Bogajewlcz, Anna Gacyk Malowana, Łukasz Gacyk, Dariusz Klubków, Dariusz Pyra.

:~rni7nn,nwv Aromat kawy, koncert
z obiecanych
koncertów bluesowych. Formacja bluesowa jeszcze nie doceniona, a bardzo dobra.
Wokalista z charyzmą . Energetyczny, osobowość sceniczna. Lekka chrypa, stylowa metalowa gitara tzw. ,dobro", druga klasyczna. Tak zwany prawdziwy blues, ze

Droga Redakcjo:)
Witam Bardzo serdecznie!
Pozwalam sobie przesłać do Państwa
garść informacji, które dotyczą pewnych
projektów muzyczno-kulturalnych, jakie
mam przyjemność współtworzyć w Mię
dzyrzeczu oraz Sulęcinie .
Pierwszy projekt to koncerty z cyklu
Kawa i Blues - koncerty pełne smaku.
Pomysłodawcą Kawy i Blues jest Jacek
Filipek z Sulęcińskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji. Koncerty organizowane są przez naszą Agencję Artystyczną Jamm artoraz Klub Garnizonowy w Międzyrzeczu . Dotychczas odbyły
się już dwa koncerty. Pierwszym z nich
był występ akustycznego duetu Małgo
sia Werbińska i Błażej Pawlina. Koncert
zgromadził dość liczną publiczność, która została zaczarowana pięknymi dźwię
kami pochodzących z gitar Błażeja oraz
niesamowitego głosu Małgosi. Podczas
drugiego koncertu w Klubie Garnizonowym wystąpił zespół Yellow Cab.
Zwracam się z prośbą do Redakcji Kuriera Międzyrzeckiego o objęcie patronatem medialnym naszego projektu. Liczymy na to, że każdy kolejny koncert będzie
przyciągał coraz to liczniejszą publiczność. Wierzę, że Międzyrzecz nie jest
skazany na kulturalną stagnację. Wierzę, że w Międzyrzeczu jest miejsce na
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każdy gatunek muzyczny, a szczególnie
jest miejsce na bluesa. Wjego każdym
odcieniu w każdej aranżacji.
Już niebawem kolejny koncert z cyklu
K&B. Tym razem na deskach sceny garnizonowej wystąpi czeski duet Zdenek
Bina i Jan Urbanec. Słów kilka o duecie.
Wgrudniu 2009 roku rozpadł się jeden z
ciekawszych zespołów czeskich -123min.
Założyciel zespołu i niekwestionowany lider wprowadził w życie kiełkujący od lat
pomysł, grania akustycznie. 31 grudnia
w czeskiej telewizji pojawił się w Nocy z
Aniołem duet Zdenka Biny zJanem Urbanem (na zdj.). Śpiew oraz gitara akustyczna i akustyczna gitara basowa.
Koncert w Międzyrzeczu 10.12.2010r.
o godz. 19:30 w Klubie
Garnizonowym.
Liczę na pozytywne przyjęcie naszej
propozycji, by Kurier Międzyrzecki wspierał nas swoim patronatem, tak by gama
wydarzeń kulturalnych w naszym mieście
był coraz bogatsza ... Wszelkie informacje o kolejnych projektach będzie można
odszukać na stronie internetowej Mię
dzyrzeckiego Festiwalu Zespołów Rockowo-Bluesowych w zakładce polecane
imprezy http://www.mcz.rockblues.pllindex.phpflmprezy
Pozdrawiam serdecznie
Jacek Borowiak

szkoły, wydaje mi się, Tadeusza Nalepy, którego Wojtek Hamkało ceni- i gorszy
nie jest .. . Blues jak rytm serca, relaksacyjny, dobrze grany, gdzie tekst jest pretekstem do muzyki. Mieszczący się w konwencji, ale nie banalny do przesady, manifest
o wolności jednostki.
Polski blues, jaki jest, każdy widzi. Na przykladzie ,Yellow Cab" - dobry. Uniwersalny. Klasyczny, co najbardziej lubimy. Bardzo lubimy. Nie zawiedli się ci, któryż po
taki przyszli. ,Jellow Cab" czuje bluesa. Nie chcieliśmy wypuścić muzyków ze sceny.
Utwory amerykańskich znanych bluesmanów. Dość jednolite gatunkowo blues i folk.
Wykonawcy udało się odtworzyć ich klimat. Dzięki swoim możliwościom głosowym i
wrażliwości na ten rodzaj muzyki przychodzi mu to z łatwością, chociaż ma również
własny styl. Sam pisze piosenki, muzykę i sam ją, ze świetnymi kolegami- perkusistą Tomkiem Karkoszką i basistą Jarkiem Szajerskim, wykonuje. Każdy z nich ma
ponadto swój własny zespół. Ale razem lubią grać bluesa i dobrze im to wychodzi.
Bo dobry blues jest jak alkohol, też rozluźnia , tylko nie szkodzi. Zrównuje wszystkie
rytmy w jeden słyszalny na scenie, kosmiczne drgania, łatwe, bo inne - naturalne, z
dawna oczekiwane. Tak drgamy, kiedy spoczywamy- odpoczywając, do crescendo,
kiedy sala jest wielkimi oklaskami. Sen - odpoczynek fazy beta przed ozdrawiającą
hipnozą . Kameralna scena, widownia wiekowo zróżnicowana , ale dająca się porwać
muzyce starej mentalnie, jak bicie serca, poruszającej nawet najbardziej zestresowany i zmęczony czyjś świat. Dane nam było posłuchać ,Yellow Cab". l bardzo dobrze. Teraz będą grać w Sulęcinie, mamy nadzieję, ja osobiście , że zawitają kiedyś
po raz wtóry do Międzyrzecza .
Iwona Wróblak
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1 Dubicki Tadeusz

63

wyższe

2 Grabarek Grzegorz

52

śred n ie

techniczne

MIĘDZVRZECKI

Międzyrzecz,

Nowa Wieś,
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nie nal eży do partii politycznej

członek

3 Lorenz Remigiusz Roch

35

wyższe

4 P!ewa Zofia Teresa

SB

średnie

5 Sieroatowskj Marjan

58

wyższe

6 Smejlis Zbigniew

46

wyższe

40

wyższe

Międzyrzecz,

Wiodarski WQjciech

7

należy

nie

37.37%

264

2.71%

Nie

1542

15.81 %

Nie

620

6.36%

Nie

Prawa i Sprawiedliwości

Bobowicko, członek Platformy Obywatelskiej
Rzeczypospolitej Polskiej'
Międzyrzecz, czfonek Po skiego Stronnictwa
Ludowego
Międzyrzecz, członek P!atformy Obywatelskiej
Rzeczypospolitej Po!skiej
Nietoperek, nie należy do partii politycznej

Uczestniczy w
ponownym glosowaniu

3645

1377

14.12%

1786

18.31%

519

5.32%

do partii politycznej

Nie
Uczestniczy w
ponownym głosowaniu
Nie
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filimer
~RYszard
mals-Sl!yaek
~

4 Rudo Artur Marell
Woźniak Grzeoorz

Manil.
Kaqmarek Józef
Głosów

61

Mtędzyrzea

na

67

N;e

3.38%

Mcie
,~ ~
•

Uaba
głosów

Hazwisko i 1!lll0!1a Wiek

%gł!lsów waln)m

wa1nydl
oddanydl

75

Międzyrzea

19

0.96%

Nie

59

Mi ędzyrzea

82

4.14%

Tak

34

Międzyrzea

29

1.46%

25

Międzyrzea

24

1.21%

Nie

Halczak Alldrzej

59

Międzyrzea

241

12.16%

Tak

Jad!owjq K!)sMla

41

Międzyr2ecz

462

23.31%

Grzvwaayk Renata

32

Międzyrzecz

11

Tobis Malgoczata

41

Międzyr2ecz

13

46

Międzyr2ea

0.10%

Nie

37

Międzyr2ecz

0.35%

Nie

36

Międzyr2ecz

20

Międzyr2ecz

na listę

60
59

pacztowsti Grzeoorz 34

Międzyrzea

M~

42
38

2.12%

NIE!

1.92%

Nie

Morjka

~qakAdriana
~Sebastian

~an

10 MidliŁ

Międzyr2ecz

83

4.19%

Nie

26

1.31%

Nie

17

0.86%

Nie

15

n76%

Nie

0.55%

Nie

0.66%

Nie

0.20%

Nie

20

1.01%

Nie

198

9.99%

62 ~

34

l.n%

Nie

Głosów na istę

M~

64

3.23%

N'e

l , J, ·\

~

69M~

20

1.01%

Nie

fili~-:\

~

60

Międzyrzea

19

0.96%

Nie

na.;~& Na~~o i I~ Wiek Mie]S(e :zamieslkama tli!lnydl OOdanyt:h
1śJe1!;!i,, "
• "* '.. . .
.
l<l kanm ta

Strt:ińsl!i

59

fliędzvrzea

10

0.50%

Nie

227

11.45%

Sztu~edsi Jeny

61

Zygm\Jlt

na listę
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U!2ba gł!lsów

~jaczyńslij!mjrdk

~ooekHaljna
flibifła.

Adamqyls Madl!Sl

ezapoow Ewa

~
~
i'latli<os CiZeoorz
~
~
~

~
Madt:;z Stanjs!aw

6.31%

125

56 przez i'latfoona

Tak

ObYwatelska RP
38 przez i'latfoona

30

1.51%

Nie

96

4.84%

Nie

11

0.55%

Nie

Głosów

M~zyrzecz , ~na

51 przez i'latfoona

ObYwatelska RP

M~ecz.~ny

35 przez i'latfoona

18

58 przez i'latfoona

0.91%

Liat\l głooo\> • •

, • • ·

l

Fn.i ,· • Nazwisko llnuooa w-~ !·I~JSCe lil!llleSll-.ania wainydHxtJanj(n
llśde
.:: • .;,
na!-iro,'llala ·
~

~

63 Bdlowid<.o

·•

64

3.23%

Nie

2.77%

Nie

0.50%

Nie

0.30%

Nie

51

Międzvrzea

55

62

Międzyrzecz

10

INszewskcJ Ewa

46

Międzyrzea

Stanl9ewia Ern~

69

Męlzyrzecz

91

4.59%

39 Międzvrzea

23

1.16%

249

12.56%

~
~

Kornoczak Alina
f!mla..
Głosów na listę

54

Międzvrzea

21

tłe
tłe

1.41%

14

0.71%

tłe

42

Międzyrrea

0.45%

tłe

~

50

Międzyrrea

0.25%

tłe

na listę

117

· ·'.·

5.90%
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Uabaa!orow

% glc~' ~azrr,m

r;ciXIat

laruta Maria Utiana

54

Międzyr2ea

34

1.72%

N~

SliK.taJ.ilk

37

Międzyr2ea

17

0.86%

Nie

&t

Międzyrzea

88

4.44%

Nie

38

Międzyrzea

13

0.66%

Nie

33M~

19

0.96%

Nie

171

8.63%

Głosów na listę

•"

%gkoów W<lll}m

lłe

1.06%

28

Sli:zellzlt

.!fl~f:*~
..-••~ ~~rlilt •
• '·"-"'·· ··' •

tłe

0.66%

Międzvrzea

4~

~:·

1.36%

13

Międzyrrea

~

Nie

14.13%
.,

27

Międzyrrea

57

~

~~ ~~:·.zi~·~ ;' Ustanr5·KOMJTFJVI'(e;..''IRCZYI'AAWOISPRA:VIEDU~\i'OŚĆ·lart!j€S!l\1Wana

Międzvrzea

na · ~i~.o•ltruOila · lw.:k ~lie)l(l!z~ ważnym~
nsoe
. . ' .. ,.
na

(l)ywatelska RP
280

27
60

ihm.er':,_:;;f:.' · :;: • .. ,:...

ObYwatelska RP

Maodat

48

~;·-: *~

ObYwatelska RP

%głosÓw ~lnydt

ElmfLl
Aodrttflafill
Janaszek Wttold
Janillil

M~ea.~ierany

M~zyrzecz ,~ierany

Numer ~

Mattdut

na
katxJ

Łaoowsta

Głosów

Miejsc~

lll11iestkanla

ulła m15- KOMITET\\~llORCZ\' wYBORCÓW PORO..'Ut-llEN!E MJĘDZ\'RZECZ • Zarejestrowi>'la
Nuner

na

Nar:lllhl•lnl!OOa

Wiei:

~1Jąsce 1~

~

!Jaba glosólt
..altl';d1 OOda!lyd1
~~

" 'll • l ....r.

•r.

MW Cleslaw Mn

3.48%

Nie

"'80

4.04%

Tak

M~

40

2.02%

Nie

34~

40

2.02%

Nie

278

14.03%

Rlus Tadeuszlcmcy

60

M~

Tak

C•tiriowska KMlyna
~
Mn!mwjq Madej

57

Nie

Głosów na listę

flanclat

2.47%

Emma S!antsława

~

%giOSÓII..a!rr,dl

~
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l

l ~
~

8!lela..
~

=
~

~
wm.

Krwtr;WieS!aw

G!ze!IQa.
1~ 6a!l!2:niei

~
~

!O ~

56

~ezPiatforma

40

1.68%

Nie

83

3.48%

Tak

62

2.ffi%

Nie

28

1.17%

Nie

17

0.71%

Nie

47

1.97%

Nie

71

2.98%

Nie

205

S. fil%

Tak

47

1.97%

Nie

16

0.67%

Nie

616

25.85%

~skaRP .

o' popieraN

34 ~ez ~atforma

PieSki , pqie-al\l ~ez
Plattoona Obywatełska RP
Kaława , pq~~erany ~ez
47
Platforma Obywatelska RP
KiiKp.Yo , pqie-01a ~ez
37
Platforma ObywateJska RP
Bukoll;ec , pqierana ~ez
51
Pla~oona ObywateJska RP
ll<fuyjcko' pqierany
57 ~ezPiatforma
=tełskaRP
ec , pqierany ~ez
37
Platforma Obywatelska RP
Bukoll;ec , pqierana ~ez
30
Platforma Obywatełska RP
Kałsko , ~erany ~ez
57
Platforma Obywatelska RP

Głos&.YI\l l~tę

cnsztz~~~sr~

~

'~•

33

1.38%

Nie

3.99%

Nie

65 Kalsko

34

1.43%

Nie

38 Kalawa

Nie

l ~
~

. t
~
ro
~a8!el!.\aoora ]]

b

Kęszyca Leśna

29

1.22%

ll<fuyjcko

15

0.63%

Nie

ll<fuyjcko

21

0.88%

Nie

217

9.53%

Głosów na listę

SJaDisłaiY..

TcmńsJd KrMz!of

Jan.

41 Prie'I>Q

140

5.87%

56 Cm,ta

82

3.44%

Nie

54 llciJowiOO

lO

0.42%

Nie
Nie

4 Krupnjckj Kaljm;ea

64 Pieski

17

0.71%

s

Żit..lan.

68 Ktrn>

16

0.67%

Nie

~Tadeusz

50 Bcb:lwid<o

lO

0.42%

Nie

275

11.54%

Głosów na /~tę

l t.oczakStaris!ow

63

Kałsko

2 ~

57

~

59

~
4 ~
N~/gk

Wg!f(]Mli!

~
--~ila

t:latil

Nie

Międzyrm

0.38%

Nie

Włącz się

Kałsko

0.13%

Nie

59

Międzyrm

0.25%

Nie

Szlachetna Paczka!

56

Międzyrm

11

0.46%

Nie

32

Międzyrm

0.21%

Nie

lOS

4.41%

Głos&.Y 1\l l~tę

l llxie Mroy;!aw Jan 52
Baavń5ki

Jacek

1Qi!D~~Til!1l!Jsi

~

4 'łia!~fYJil:z IJg!ioa
~

~

~ka
Gam<.

Międz)Tlecz

45

1.89%

Nie

45 POOYO

106

4.45%

Tak

48 Kursko

26

1.09%

Nie

56 Cm,ta

19

0.80%

Nie

1.80%

Nie

0.38%

Nie

33

Szumiąca

31

Międzyrzecz

42 Bctxmd<o

8 Mif!!ikMam.

45

Iwill!a !la!l!!oa
lO

Kaława

16 N~

-ek!'.lmil

1\arsi<i Rcmuald
~
Głosów na listę

43

11

0.50%

Nie

19

0.80%

Nie

12

0.50%

Nie

0.11%

Nie

196

11.42%

17 Kęszyca Leśna

~

Głos&.Y !\l listę

~
~
~
~

Źródło: www.pkw.gov.pl

2.98%

71

39 BOO!iec
34

26

1.09%

14

0.59%

Nie

0.21%

Nie

Międzyrzecz

18 &OOv.id<o

12

0.50'/o

Nie

73 &OOv.id<o

10

0.42%

Nie

0.38%

Nie

76

3.19%

66

Międzyrzecz

~~~

95

66

2 Ond< MMJjna

>?&·'"'(;.;~$:"% ~" ~,-..<=-"'

naOO

40 Śv.ięlyWopech

2 &lrli!:IUm.

~ateJskaRP

52
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do akcji

SZLACHETNA PACZKA to system pomnażania dobra, w którym konkretna
pomoc trafia do konkretnych osób. Paczka łączy w przemyślany sposób tysią
ce ludzi: wolontariuszy, rodziny w potrzebie, darczyńców (wspierają konkretną
rodzinę) i dobroczyńców (wsparcie finansowe). Nie pomagamy biedzie roszczeniowej, a nasi wolontariusze sami szukają potrzebujących .
Jak działa SZLACHETNA PACZKA?
Najpierw nasi wolontariusze szukają potrzebujących w swojej okolicy. Informacje o rodzinach i potrzebnej pomocy umieszczają na stronie www.szlachetnapaczka.pl. Tutaj darczyńcy mogą sami wybrać ludzi, którym pomogą i przygotować dla nich PACZKĘ według szczegółowej listy potrzeb.
Dlaczego warto zrobić SZLACHETNĄ PACZKĘ?
· SZLACHETNA PACZKA to mądra i przemyś lana pomoc konkretnym ludziom
· integracja grupy poprzez wspólne działanie
· zaangażowanie społeczne , realny wpływ na ludzi w najbliższej okolicy
· bezcenne doświadczenie i satysfakcja z pomagania innym
Jak można włączyć się w SZLACHETNĄ PACZKĘ?
Wystarczy wejść na www.szlachetnapaczka.pl, wybrać jedną z rodzin w potrzebie i przygotować dla niej pomoc według szczegółowej listy. PACZKĘ dla
jednej rodziny może przygotować grupa przyjaciół, znajomych, bliskich, studentów na uczelni, kolegów z pracy.
Jak my znaleźliśmy się w paczce?
Do Międzyrzecza Paczka trafiła całkiem przypadkowo! Oakcji dowiedzieliśmy
się w zeszłym roku na spotkaniu regionalnego Towarzystwa Pomocy Głucho 
niewidomym. Nasza wolontariuszka z Bytomia Odrzańskiego działa w niej od
lat. .. Zobaczyliśmy w niej odpowiedż na potrzeby naszych podopiecznych z Towarzystwa, których sytuacja finansowa jest często opłakana. A święta to szczególny czas spełniania marzeń. Stwierdziliśmy : to jest to! Udało nam się zorganizować pomoc -wspaniałe bożonarodzeniowe prezenty dla 23 rodzin. Jednak to
nie tylko materialna pomoc - dla .naszych rodzin", było to potwierdzenie, że nie
są sami, dało nadzieję i siły na przyszłość. A siedząc przy wigilijnym stole ciepło
myśleli o tych wspaniałych ludziach, którzy ich obdarowali spełnieniem marzeń ...
W tym roku również potrzebujemy pomocy, by ponownie pomnożyć dobro.
22 rodziny czekają na tą pomoc. Razem z wolontariuszami: Ewą Bączkowską ,
Karimą Krupską, Justyną Borowiec, Januszem Rutkowskim oraz wspaniałymi
pomocnikami z Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Przytocznej i Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu , działamy ile starcza nam sił.
Czekamy również na Państwa. Nasz magazyn mieści się w Między
rzeczu na ul. Ogrodowej 7. W dniach 10 • 12 grudnia będziemy tam czekać na naszych wspaniałych darczyńców • może właśnie na Państwa.
Wlejmy razem świąteczną moc w wiele serc.
WEZ UDZIAŁ W SZLACHETNEJ POMOCY!
Agata Raciborska i Paweł Borowiec - Liderzy Rejonu M i ędzyrzecz

Zapraszamy
Międzyrzecz,

ul. Rynek 7
tel. 95 742 70 40; 742 70 44; 605 910 303
23

JEDEN
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MAŁO

TO

BAL SYL
GŁĘBOKIE

-ARCHIMEDES
"

ZESPOŁ
* cena 400

zł l

ANTRAKT

z konsumpcją

POWRÓT DO MIĘDZYRZECZA W CENIE

CENTRUM TURYSTYCZNE

DUET

Jacek & Beata Beb:

tel. 601 576 593
fax : 95 742 22 56

* :1.-90 stycznia zapraszaMy na 9rzane
wino z. kiełbaską prz.y ognisku !!!!!
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RRSO dla kwoty 2000zl na okres 12 m ·cy wynosi 12,5%
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66-300 Międzyrzecz, os.Kasztelańskie 3
66-400 Skwierzyna ul.2 Lutego 15A
"My w INTERMARCHE

wędzimy

sami"

Zapraszamy po wędliny własnej produkcji- codziennie i na miejscu- wg
tradycyjnych receptur i bez użycia jakichkolwiek konserwantów czy
barwników. Możliwe 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"
25

CENTRUM MEBLOWE

Gotujemy
dla Ciebie

t.

Polecamy:
~
- --~~
• flaki
• golonka b/k
łi
~
• szaszłyki
• zupy ( węgierska. pomidorowa,)
grochowa. tu rek
oFeruiemv gotowe
• pierogi
'P
'l
'J
• krokiety
dania na wynos
• dania mięsne
do odgrzania w domu
RÓWNIEŻ POJEDYNCZE PORCJE

wołowe

--~
~.~ ~-

l

www.gastron.pl

.....,." 14-

DOWÓZ GRATIS!!!

Gmina Międzyrzecz zaprasza mieszkańców do korzystania z krytej Pływal
ni Miejskiej ,Kasztalanka" w Międzyrzeczu. Realizacja projektu pn.: "Budo·
wa krytej pływalni w Międzyrzeczu" została współfinansowana przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013. Dofinansowanie wynosi 50% wydatków kwalifikowanych.
Pływalnia Miejska KASZTELANKA w Międzyrzeczu
os. Kasztelańskie 8 B, 66-300 Międzyrzecz, tel. (95) 742 14 60
e-mail: kasztelanka@miedzyrzecz.pl

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ...
. . . dla rozwoju Lu bu skiego
PROGRAM
REGIONALNY
NA~ODOWA STI.ATtGIA SJIÓJNO~CJ

lubusRie
W•,t•zad'lodu

o~EBLE
ORLIK
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Uczniowie z Międz!Jrzecza śladami
,Z Moskwy, z Warszawy, Paryża i Szanghaju
grają młodzi ludzie dzieła Fryderyka ...
To taka szczególnie wrażliwa na piękno,
dziewczyn i chłopaków artystyczna klika.'
Krzysztof Nieborak
M ies iąc temu, na łamach Kuriera, rozpoczęliśmy naszą rel ację z dwudniowej wycieczki uczniów Państwo

wej Szkoły Muzycznej l st. do Warszawy. Miała ona
miejsce na początku października br. Podążając ślada
mi miejsc związanych z naszym największym kompozytorem zawitaliśmy m.in. do Żelazowej Woli i małego
Dworku, gdzie na świat przyszedł mały Frycek, odwiedziliśmy niesamowite Muzeum Chopina w Warszawie,
które swoim multimedialnym przekazem zadziwia nawet Japończyków, a także przeżyliśmy chwilę zadumy
przy urnie z sercem kompozytora w kościele św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu . Nasz pierwszy dzień
ostatecznie zakończyliśmy pod Pałacem Prezydenckim , gdzie Chopin dał swój pierwszy publiczny koncert.
Program drugiego dnia naszej wycieczki może nie
obfitował w tyle atrakcji, ale zawierał za to jej najważ
niejszy element- wizytę w Filharmonii Narodowej i wysłuch anie ośmiu uczestników XVI Międzynarodowe·
go Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Cho·
pi na {4 października- sesja przedpołudniowa ; etap 1).
Przejęci uczniowie biegali po schronisku już od
wczesnych godzin porannych nie czekając na oficjalną pobudkę . Po porannej toalecie, śniadaniu , spakowaniu bagażu , wszyscy o czasie, w eleganckich strojach i dobrych humorach wyruszyliśmy piechotą w kierunku Filharmonii.
Obecny gmach Filharmonii Narodowej, został odbudowany po wojnie w zupełnie odmiennym stylu i oddany do użytku w 1955 r. Dysponuje dwoma salami: Koncertową (z 1072 miejscami), gdzie odbywały się przesłuchania uczestników konkursu oraz Kameralną (z 378
miejscami). Do tej ostatniej zostaliśmy skierowani wraz
z uczniami innej szkoły, by oglądać zmagania pianistów
na telebimie. Organizatorzy tłumaczyli taki stan rzeczy
problemami z pomieszczeniem wszystkich chętnych na
Sali Koncertowej, ale można zaryzykować stwierdzenie, iż polski uczeń przegrał po prostu w konfrontacji
z japońskim turystą.

~~--........-----
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talentu Chopina - cz. 2

i tak. Na szczęści e nasza młodzi eż zachowywała się
wzorowo! Niesforna grupa nie pojawiła się po przerwie.
Nie tęskniliśmy.
Jakby tego było mało , co jakiś czas bokiem sali zaczęli przemykać jacyś Panowie lub Panie na obcasach.
Na uwagę, że ich obecność rozprasza młodzież , miła"
Pani z obsługi stwie rdziła zdziwiona , a l eż to przecież
TELEWIZJA!". No cóż , tym razem polski uczeń przegrał z czwartą władzą .
Podczas szerokich ujęć , gdy kamera pokazywała
publiczność, uczniowie słusznie zauważyli , że jednak
nie wszystkie miejsca na Sali Koncertowej są zajęte.
Pan Zdzisław Musiał stwierdził , że nie zaszkodzi
spróbować przemieścić się z grupą uczniów do głów
nej sali. l udało się! Woczekiwaniu w foyer na wejście
do Sali Koncertowej uczniowie mieli czas na zdjęcia,
drobne zakupy, zapoznanie się z ekspozycją materiałów o Konkursie Chopinowskim.
Przed wejściem , by nie robić zamieszania, podzieliliśmy się na mniejsze grupy i w tempie presto zajęli 
śmy wolne miejsca. Teraz mogliśmy wciszy i skupieniu
chłonąć muzykę naszego geniusza w bardzo dobrym,
co trzeba przyznać , wykonaniu.
To była bardzo ,mocna" sesja. Aż sześciu pianistów
z ośmiu zakwalifikowało się do Ił etapu. Uczniowie byli
szczególnie pod wrażeniem gry: Claire Huangci z USA,
czy Anny Fedorovej z Ukrainy. Do finału dotarła i otrzymała wyróżnienie Helene Tysman z Francji.
Uczniowie, którzy ,nie zmieścili się' na Sali Koncertowej otrzymali nagrody pocieszenia -czekoladki weleganckim ,chopinowskim' opakowaniu, a Pani Paulina
Karpciw, ich opiekunka - Program Konkursu.
Pełni wrażeń opuszczaliśmy gmach Filharmonii. A
że była pora obiadowa udaliśmy się do ulubionej restauracji uczniów - McDonald's. Mimo, że wszyscy
otrzymali ten sam zestaw, nikt nie protestował. Chyba
naprawdę byliśmy głodni , no i gonił nasz czas. A lody
były po prostu pycha!
Wschronisku odebraliśmy bagaże , zmieniliśmy ubranie z galowego na podróżne i popędzi li śmy do autokaru. Byliśmy już spóźnieni , a czekał nas jeszcze nie
mniej ważny, ostatni punkt programu - Cmentarz Powązkowski.

Na Starych Powązkach pochowana jest rodzina Fry-

sióstr Fryderyka tj. Emilki Chopin (zmarła wwieku 14 łat
na gruźlicę) , Ludwiki Jędrzejewiczowej ( przyw iozła serce brata do Warszawy) oraz lzabelli Barcińskiej . Na grobie rodziców Fryderyka złożyliśmy symboliczny wianek.
Zaraz obok znajdowały się groby naszych wielkich kompozytorów: Stanisława Moniuszki i Henryka Wieniawskiego. Trochę dalej pochowany był ostatni nauczyciel
Chopina- Józef Elsner. Na tymcmentarzu pochowana
jest elita naszej kultury. Mijal i śmy m.in. groby Czesława
Niemena, czy Gustawa Holoubka.
Po godzinie z żalem , ale musieliśmy opuścić najsłynn i ejszą polską nekropolię . Czekała nas siedmiogodzinna droga powrotna do domu. Jeszcze ostatnie
zdjęcie przed autokarem i nadszedł czas pożegnania
z naszą stolicą .
Wracaliśmy w doskonałych nastrojach. Przez całą
wycieczkę dopisywała nam piękna pogoda. Dwudniowy program wycieczki został zrealizowany w całości.
Dostarczył uczestnikom wielu wrażeń , które na pewno zostaną w ich pamięci na długo. Uczniowie, mię 
dzy którymi była duża różnica wieku, okazali się niesamowicie zdyscyplinowani i zgrani. Rodzice mogą być z
nich naprawdę dumni.
Jeżeli były jakieś problemy to dotyczyły one braku sprawnej organizacji w warszawskich instytucjach.
Można to określić jednym słowem -chaos. To smutne, że przez co najmniej pięć lat nie potrafiono w profesjonalny sposób przygotować się do obchodów Roku
Chopinowskiego i zwiększonego zainteresowania osobą kompozytora.
Jakby było tego mało, to ciągle trzeba było tłumaczyć
zdziwionym Paniom w kasie, że nie jesteśm y z Międ zy
rzeca Podlaskiego, ani z województwa lubelskiego!
Wycieczka nie doszłaby do skutku, gdyby nie znaczna pomoc Rady Rodziców naszej szkoły. Szczególne
podziękowania należą się ubiegłorocznej przewodniczącej , Pani Katarzynie Szabat.
Nad bezpieczeństwem uczniów profesjonalnie czuwali opiekunowie: Magdalena Mróz-Olejniczak, Paulina Karpciw, Kazimierz Dziembowski, Zdzisław Musiał (główny fotograf wycieczki) oraz pisząca te słowa .
Kończy się Rok Chopinowski. W roku 2011 czeka
nas kolejne ważne dla naszej kultury wydarzenie. W
październiku , w Poznaniu odbędzie się XIV Między -

__...;.~-~,_

Po małych problemach technicznych rozpoczęła się
transmisja koncertu. Niestety nie było nam dane w ciszy i spokoju zbyt długo delektować się muzyką Chopina. Rówieśnicy z innej szkoły najwyraźniej pomylili
filharmonię z kinem. Trzeba było zwracać im uwagę,
że się nie rozmawia, nie konsumuje, ani nie wychodzi
w trakcie słuchania utworów. Ich opiekunki, co smutne, nie widziały w tym nic zdrożnego . No cóż , można

deryka Chopina i jego nauczyciele. Po wejściu na cmentarz Bramą św. Honoraty zrozumieliśmy, że bez mapy
kwater szybkie znalezienie konkretnego grobu jest raczej niemożliwe. Podobne wrażenie ma się będąc na
cmentarzu Per Lachaise w Paryżu, gdzie pochowany
jest sam Chopin. Tam każdy turysta porusza się z mapą .
Wracając na Powązki , po usilnych poszukiwaniach,
a było dosyć pochmurno, udało nam się znaleźć groby

narodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego. Mamy blisko, więc jeżeli finanse pozwolą to...
Na koniec pragnę zwrócić uwagę na pewne wydarzenie, które zostało przyćmione obchodami Roku Chopinowskiego. Właśnie.}Tlinęło 100 lat od powstania Roty
- jednej z najważniejszych naszych pieśni patriotycznych. Ale to chyba temat na osobny artykuł.
Iwona Skwarna
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Kościół św. Jana odsłania

kolejne

tajemnice

W zabytkowej świątyni z XV w. od ponad
roku trwa remont. W tym czasie dokonano tam
dwóch sensacyjnych odkryć. Dzięki nim wia-·
domo, że dzieje najstarszego kościola w Mię·
dzyrzeczu były inne, niż do tej pory sądzono.

Najpierw odkryto na
prezbiterium renesansowe polichromie.
Widniał przy nich rok fundacji · 1545. Oznacza to
koniec sporów o wiek prezbiterium, co do którego
historycy mieli wątpliwo
ści. Niektórzy datowali je
nawet na XVII wiek. Teraz
wiadomo, że prezbiterium
jest starsze. Potwierdza to
zresztą kolejne odkrycie.
We wrześniu br., podczas
prac konserwatorskich, natrafiono na niszę w ścianie.
To tzw. wnęka sakracyjna. Do początku XVII wieku
przechowywano wniej tabernakula z sakramentami.
Dopiero od 1614 roku, za sprawą papieża Pawia V.
zaczęto umieszczać je na oltarzach · wyjaśnia Ryszard Patorski z międzyrzeckiago muzeum. Obecność takiej wnęki w prezbiterium jest jednym z dowodów na jego XVI-wieczną metrykę.
ścianach

IAPEL

===~!!!:::::::!!!!!~ GIMNAZJALISTÓW Zl "B"
Klasa l B z Gimnazjum nr 2 jako jedyna z Międzyrzecza bierze

udział

w plebiscycie

,Pokażcie klasę' pod patronatem Kuratorium Oświaty i Gazety Lubuskiej. To wspaniała
okazja, aby pokazać, że ,nie samą nauką uczeń żyje". Jest to także próba dla wszyst·
kich uczniów, rodziców i mieszkańców Międzyrzecza. Próba solidarności lokalnej! Do·
staliśmy się do finału. Bardzo dziękujemy za dotychczasowe głosy. Musimy wykonać kolejne zadania. Ich efekt będzie można śledzić zarówno w papierowym wydaniu Gazety

Lubuskiej, jak i na stronie internetowej.
Prosimy wszystkich o wsparcie nas w głosowaniu SMS · wym.l!!
Wysyłając swój głos na hasło: klasagin.2 pod numer 71466 do 6 grudnia, stajesz się
naszym przyjacielem! Jeden SMS kosztuje tylko 1,22 z VAT.
Klasa l B z wychowawczynią

Obecnie trwa konserwacja polichromii na wschodniej ścianie prezbiterium. Parafianie muszą się jednak uzbroić w cierpliwość, ponieważ z powodu braku
funduszy prace mogą potrwać nawet 2 · 3 lata. Ale
kiedy już dobiegną końca, będziemy mogli cieszyć
oko jednymi z najwspanialszych malowideł renesansowych w Europie· zapewnia R. Patorski.
Joanna Maciejewicz
Fot. Ryszard Patorskl

Boules na Zamku
Piękna sceneria zamku międzyrzeckiego, twarde podłoże, kilka metalowych kuł i ludzie, którzy chcą bawić się w bou/es. Plac przy Muzeum był wpiękną jesienną niedzielę
widownią gry, która być może stanie się modna w Międzyrzeczu. Płanowany jest poważ
ny turniej, na który zgłaszają się już ochotnicy. Swoich sił w boules próbowali zawodnicy z Gorzowa, reprezantacja polskich juniorów. Zmierzyli się z Francuzami. W grze
mogą uczestniczyć zawodnicy obojga płci, nieważny jest też wiek i zawód. Wystarcza
ochota i chęć zabawy na powietrzu. Organizatorem zawodów był Mariusz Wesołowski.
Historia gry w kule sięga czasów starożytnych, kiedy to Grecy, a później Rzymia·
nie, grali w grę przypominającą dzisiejszą petanque. Jako kul używano kamieni (spheristies) oraz kuł drewnianych pokrytych żelazną blachą. Gra w kule wraz z ekspansją Rzymu była rozpowszechniana wśród wszystkich krajów śródziemnomorskich,
gdzie przyjęła różne formy i na- ~

zwy: boccia, boules, bowls itp. "'
Obecna petanque, zasady gry
wywodzą się z przełomu XIX
i XX wieku, z gry zwanej ,jeu
provencal" (gra prowansal- ~ iJtQłł~~~flt:l
ska). 100 łat temu w Marsy- ~
lii powstała Międzynarodowa
·"'•""""'""""''..,
Federacja Petanque i Gier Pro·
wansalskich. Połska Federacja
Petanque został powołana we
Wrocławiu w roku 2002 i jej siedzibą jest również Wrocław. Grać w petanque (boules)
można w zasadzie na każdym podłożu na boiskach, ścieżkach i alejach parkowych, placach itp. Generałnie zawody sportowe odbywają się na placach (boulodrom) a boiska, w
miarę możliwości terenowych, mają wymiary: długość 13-15 m, szerokość 3,5-4,5 m.
Dwie drużyny grają przeciwko sobie. Składają się one z dwóch lub trzech graczy, któ·
rzy mają po 6 kul na drużynę. Mogą również współzawodniczyć dwie osoby. Wdruży
nach jedno ·oraz dwuosobowych każdy gracz ma trzy kule, w drużynach trzyosobowych
-dwie kule. Przed rozpoczęciem gry należy ustalić (wylosować), która drużyna ma pra·
wo wyznaczyć cel, czyli wyrzucić małą drewnianą kulkę o średnicy 25-30 mm (świnkę)
na odległość od 6 do 10 metrów. Zawodnicy rzucają kule z okręgu o średnicy 35-50 cm,
a w czasie rzutu obie stopy rzucającego muszą dotykać ziemi tak długo, aż rzucona kula
spadnie na ziemię. Grę rozpoczyna zawodnik z drużyny, która rzuciła ,świnkę', próbując
umieścić swoją kulę jak najbliżej ,świnki'. Następnie jeden z graczy drużyny przeciwnej
rozgrywa swoją kulę, mając do wyboru trzy możliwości: celuje jak najbliżej świnki, celuje w kulę przeciwnika, próbując ją wybić (odsunąć od świnki), stara się przesunąć ,świ n·
kę' tak, by oddalić ją od kuli przeciwnika. Jeśli po rzucie jego kula znajduje się najbliżej
,świnki', to następny rzut należy do drużyny przeciwnej. Jeśli natomiast zawodnikowi nie
udało się umieścić kuli najbliżej ,świnki', to jego drużyna gra do momentu, kiedy ich kula
znajdzie się najbliżej ,świnki' lub do wyczerpania wszystkich swoich kul. Jeżeli jedna drużyna nie ma już kul, to druga drużyna rozgrywa wszystkie kule, które jej pozostały w grze.
Po wyrzuceniu wszystkich kul przez obie drużyny następuje koniec pierwszej rozgrywki.
Punkty zdobywa tylko jedna drużyna, w zależności od tego, ile kul ma bliżej ,świnki' od
kul przeciwnika, a więc możliwe jest zdobycie od 1do 6 punktów. Koniec partii następuje
wtedy, gdy którakolwiek z drużyn zdobędzie 13 punktów.
Iwona Wróblak
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Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno - Montażowych
Spółka z o.o. w Międzyrzeczu, ul. Reymonta 7

WYDZIERZAWI:
pomieszczenia warsztatowe, magazynowo-handlowe
l biurowe z zapleczem socjalnym przy ul. Reymonta 7
o łącznej powierzchni 700 m2, place składowe,
oraz lokal mieszkalny o pow.39m 2 {dwa pokoje, trzecie piętro)
zlokalizowany w budynku mieszkalnym w centrum miasta.
SPRZEDA:
ciągnik siodłowy MAGNUM rokprod. 1997
naczepa PACTON rok prod. 1992
Kontakt: tellfax (095) 741·16·55
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Szukamy nowego domu
Miały kiedyś dom, znały pewnie ciepły dotyk ludzkiej ręki. Ale los, nie wiedzieć
czemu, zmienił ich życie w bezdomną tułaczkę. Ich historia nie jest zbyt długa.
Wszystko zaczęło się w listopadzie, kiedy to mieszkańcy Skoków zauważyli, że
od kilku już dni po tej malej miejscowości błąkają się dwa dość duże psy. Swoją wielkością wzbudzały strach i niepokój gospodarzy. Jednak obawy te okazały się niesłuszne. Wystarczyło podać im pomocną dłoń, a ich wdzięczność była
tak duża, jak one same. Ciężko było stwierdzić, czy błąkające się czworonogi
uciekły swoim właścicielom, czy zostały porzucone. Przez ostatni miesiąc psy
szukały swojego Pana. Ogłoszenia i zdjęcia można było spotkać wszędzie. Przecież , jeśli uciekłyby, zaginęły, to na pewno ktoś za nimi tęsknił, ktoś ich szukał.
Niestety, jak do tej pory nikt nie zgłosił zaginięcia dwóch czworonogów. One
jednak tęsknią, każdego dnia czekają aż ktoś je przygarnie otaczając troskliwą
opieką i odrobiną miłości.
Rodzeństwo? Przyjaciele? Nie wiadomo, ale jedno jest pewne - te psy są
ze sobą bardzo mocno związane. Niczym .Bolek i Lolek", zawsze gotowi wyruszyć razem wposzukiwaniu przygody. Zwierzęta są młode, w tym samym wieku.
Umaszczenie podobne do dalmatyńczyka (białe w czarne laty}, ale masą nieco
wię ksze . Psiaki są czyste, grzeczne i bardzo przyjacielskie.
W stosunku do innych czworonogów nie są agresywne, potrafią się ,dogadać". Razem spędzają każdą chwilę . Niezwykle przyjacielsko nastawione do
wszystkich dwunożnych , czyli ludzi. Towarzyskie, łagodne i zawsze radosne.
Zdolne i chętne podążać za swoim Panem, dosłownie wszędzie, za odrobinę
miłości, jaka zostanie im podarowana. Ze względu na więź, jaka istnieje pomię
dzy psami, szukają wspólnego domu. Nie wyobrażają sobie życia bez siebie ...
Wierzymy, że znajdzie się dom, w którym wystarczy miejsca dla tych
dwóch psiaków, bez potrzeby ich rozdzielania. Mamy nadzieję, że Czło-

Nasze czworonogi
Powstaje stowarzyszenie ekologiczno-kulturalne
"Pakla", którego celem będzie m.in. opieka nad bezdomnymi zwierzętami. Wszystkich zainteresowanych zapraszam na
otwarte zebranie, które odbędzie się 6 grudnia 2010 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w bibliotece miejskiej.

wiek, który zdecyduje się podarować im swój dom i serce dostrzeże w nich bez problemu oprócz zewnętrznego piękna prawdziwych
i kochających przyjaciół.
Może ktoś z Państwa sprawi, że los tych sympatycznych czworonogów odmieni się
na zawsze. Zbliżają się święta, może to właśnie idealny moment, aby okazać
im odrobię serca i podarować im swoją przyjaźń .
Kontakt w sprawie psów:
Pan Stanisław teł. 609661810

,~1_ Turniej taneczny Grand Prix

~~~ m Gorzowie Wielkopolskim
W piętnastej edycji Gorzowskiego Turniejutańca Towarzyskiego, która odbyła się
211istopada 2010 r., uczestniczyły pary pod
opieką instruktora Piotra Soi z Klubu Tań
ca Towarzyskiego działającym przy Mię 
dzyrzeckim Ośrodku Kultury.
Pary zajęły miejsce w kategoriach:
Pary pierwszy krok do 8 lat:
11 m. - Jasiu Woźniak i Marta Paszko
Pary rekreacia do 9 lat
l m. Dawid Woźniak i Ania Guzowska
Pary 10-11 lat rekreacia:
l m.- Michał Chojak i Julia Baczyk, Jakub
Wolk i Natalia Denisewicz, Szymon Woź-

niak i Nina Strzelecka
11 m. - Mateusz Chojak i Karolina Nowak,
Szymon Nisiewicz i Julia Siemieniak
III m. - Jakub Gajewski i Oliwia Komo rowska
Pary 12-13 lat rekreacja
l m. - Marek Leżyński i Klaudia Osadnik
III m. - Mateusz Paszko i Milena Zięba
kowska
IV m. - M ichał Okal i Zuzanna Rywak
V m. -Kamil Januszewski i OIiwia Konopa
VI m. - Michał Żabka i Marika Brodacka
Parom serdecznie gratulujemy i ży.
czymy dalszych sukcesów
Międzyrzecki
Ośrodek

To pierwsza sala zabaw w Międzyrze
czu. Skąd pomysł na przedsięwzięcie?
Jako rodzic często miałem dylemat, jak
zorganizować atrakcyjne zabawy w mieszkaniu. Do pewnego momentu zabawy i
zabawki w domu wystarczają , ale potem
dziecku potrzebne są nowe bodźce i chciałoby czegoś innego. Jeździliśmy z naszymi
synkami na podobne sale zabaw i pewnego
dnia podjęliśmy decyzję o powstaniu takiej
sali w Międzyrzeczu .
Co sprawiło największą trudność?
Znalezienie lokalu. Nam się udało, jesteśmy w fazie rozruchu.
Jaka jest idea sali zabaw?
Ideą sali zabaw jest wspólna zabawa
rodziców i dzieci. Taka aktywność doskonale wpływa na rozwój dzieci, które mają
okazję spędzać czas zarówno z rodzicami jak i rówi eśnikami. Opiekunowie mają

wspaniałą okazję do spotkania i rozmowy
z innymi rodzicami. Nie jest to przedszkole.
Czy są ograniczenia wiekowe?
Nie ma limitu wieku, ani dolnego, ani
górnego. Zazwyczaj przy chodzą jednak
dzieci w wieku do 12 lat. Starsze zaczynają się już wstydzić ,dziecinnych' zabaw.
Jakie atrakcje czekają na dzieci?
Mamy zjeżdżalnie , basen z p iłeczkami,
piłki , domki interaktywne, dmuchany zamek i wiele innych zabawek, czyli wszystko to, co powinno znajdować się w takim
miejscu. Wszystkie sprzęty posiadają wymagane atesty. Mamy też do dyspozycji
bufet dla rodziców i dla dzieci, gdzie moż
na kupić napoje i jedzenie.
A gdyby ktoś chciał zorganizować w
sali imprezę okolicznościową, np. urodziny swojej pociechy?
Mamy w ofercie organizację imprez uro-

dzinowych i okolicznościowych , np. Mikołajki, Andrzejki, bale przebierańców. Mamy
również ofertę dla grup zorganizowanych.
Jeśli więc ktoś byłby zainteresowany taką
imprezą, może po wcześniejszym uzgodnieniu terminu zarezerwować salkę urodzinową .
Plany na przyszłość?
Planujemy zorganizować Klub Maluszka.
Chcielibyśmy, żeby wwyznaczone dni i wwyznaczonych godzinach naszymi gośćmi byli
rodzice małych dzieci, tych dzieci, które nie
chodzą jeszcze do przedszkola. Chcemy dać
im możliwość integracji i zabawy z rówieśni
kami. Zdarza się tak, że przychodzi rodzic z
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małym dzieckiem, ale akurat wtym czasie nie
ma innych małych dzieci.Ustalimy więc dzień
tygodnia i godziny, w których będzie większa
możliwość spotkania się mam i maluszków.
Niebawem uruchomimy też własną stro nę
internetową.
Dziękuję

za rozm owę.
Joanna Maciejewicz
Sala Zabaw ,Rku Miku' mieści się w budynku dawnego kina . Piast~ obok Urzędu
Skarbowego. Godziny otwarcia: pon. - sob.
11:00 - 19:00, niedz. 12.00- 19:00. Cena za
pierwszą godzinę zabawy wynosi 10 z/, każde
następne 30 minut 3 z/ za 1dziecko.
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ST\'PENDIA XXIV ED\'CJI ROZDANE
Nie ma światła, które świeciloby dla sie·
biesamego.
Każde szczęście rozjaśnia świat.

/Hans Margoliusl
9 listopada br. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego odbyła się już XXIV Edy·
cja Stypendialna Kola ,Wspieramy Mlode
Talenty'. Spotkanie rozpoczął występ sty·
pandystów oraz minikoncert uczniów Szko·
ły Muzycznej, których przygotowała p. E.
Skibicka. Młodzi muzycy zadziwili zebra·
nych sprawnością gry na instrumentach i
dużą wprawą gry w zespole.
Sporą część spotkania wypełniły wspomnienia o p. Zofii Ratajczyk, założyciel·
ce naszego Stowarzyszenia. Panią Zofię
wspominali m. in. Jej były uczeń p. Edward
Fedko, Mirosława Franas, Grzegorz Ga·

bryelski, Zofia Plewa, Tadeusz Biczysko
oraz inni zaproszeni na spotkanie goście.
Następnie przewodnicząca L. Woźniak
przedstawiła zebranym roczne sprawozdanie z działalności Koła . Wciągu 10 miesię·
cy pozyskano 22 196 zł , a na 42 stypendia
przeznaczono 21 210 zł. Taka liczba przyznanych stypendiów była możliwa dzięki
naszym licznym darczyńcom , tzn. radnym
powiatowym oraz pp. E. Fedce, J. Gądkowi,
G. Gabryelskiemu, Cz. Kacmajor, Suszarni
dzięki firmie XXX, Gospodarstwu Agroturystycznemu MAYA z Gorzycy, a także dotacji
z Urzędu Gm. M-cz (4 OOOzł).
Ostatnia wolą wspomnianej Pani Zofii
Ratajczyk było, by zamiast kwiatów żałob
nicy ofiarowali datki na fundusz Stowarzyszenia. Zgromadzoną kwotę 1826 zł Ro·

Ruch Poparcia Palikota w
Na krajowej i lokalnej scenie politycznej od dawna nie
dzieje się najlepiej. Rzec by można, iż sytuacja z każ
dym dniem się pogarsza. Oskarżenia, afery, kłótnie, a
przede wszystkim kłamstwa i obłuda rządzących spowodowały, że wśród obywateli zaistniała potrzeba powołania stowarzyszenia ,Ruchu Poparcia Palikota' oraz
utworzenia partii ,Ruch Poparcia'. Nazwa sama w sobie
budzi spore kontrowersje i wwielu przypadkach spotyka
się z drwiną, obojętnością, a nawet oburzeniem. Dlaczego? Ponieważ założycielem Organizacji jest Janusz
Palikot. Przeciwnicy byłego posła PO mylnie kierują się
nagłaśnianym przez media jego zachowaniem, przysła
niając tym samym stawiane przez niego tezy i pytania,
a eksponując jednocześnie jego zabiegi o przestrzeganie przez władze Polski neutralności światopoglądowej
jako prymitywny antyklerykalizm. Pomimo to człowiek
ten zyskał poparcie wśród tysięcy młodych obywateli,
którzy nie tyle zaakceptowali jego ekscentryczne zachowanie jako motyw przewodni, lecz powiedzieli głośno
,TAK!' dla budowania nowoczesnej Polski podług 15
przedstawionych postulatów. W całym kraju organizują
się oddolnie grupy poparcia dla tego przedsięwzięcia,
wyłaniają się lokalni liderzy, ludzie zaczynają przejmować inicjatywę i powoli Ruch Poparcia nabiera kształ
tu, a jego działania realnego wymiaru.
W myśl statutu stowarzyszenia, naszym głównym
celem jest: podejmowanie działań ukazujących istniejącą obłudę w życiu politycznym i zwalczanie jej, wspie·
ranie akcji społecznych promujących rozwój Polski nowoczesnej i otwartej, zrzeszanie ludzi chcących działać
dla dobra społeczeństwa obywatelskiego.
My - młodzi mieszkańcy powiatu międzyrzeckiago
pełni wiary i nadziei na lepszą przyszłość, już dziś po·
dejmujemy szereg czynności zmierzających ku budowie
nowoczesnego państwa . Po ,aferze ratuszowej' i wielu innych bulwersujących wydarzeniach, które wywarły
negatywny wpływ na wizerunek gminy, chcemy zaraz
po wyborach samorządowych zaangażować się w pracę

dzina zmarłej przekazała na konto StowaSzczególnie miłym akcentem spotkarzyszenia. Koło otrzymało także wsparcie
nia były słowa jednego z naszych najstarz odpisu 1% od podatku za 2009 rok. Jest szych stypendystów, Piotra Pawłowskiego:
to kwota 2 484 zł w dużej części uzyska·
.. .Jestem niezmiernie dumny będąc styna dzięki przyjaznej firmie ACER. Razem z pendystą Stowarzyszenia. Pomoc, a przede
szesnastoma placówkami oświatowymi , na
wszystkim pamięć tych wspaniałych ludzi
które były wskazania, otrzymaliśmy 16 004 skupionych wokół Stowarzyszenia, pozwazł. Znaczące kwoty przeznaczono dla ZSR
la mi nieustannie wierzyć w to, że dobroć
w Bobowieku {3500 zł) , Przedszkola nr 1 ludzka istnieje. Wczasach, w których inte(ponad 3000 zł), ZE w Międzyrzeczu (po·
res prywatny oraz swoisty egoizm społecz
nad 3 250 zł) czy też Szkoły Muzycznej.
ny, zdają się przytłaczać naszą rzeczywiWszystkim Państwu, znanym i niezna·
stość, pomoc drugiemu człowiekowi nabienym z imienia i nazwiska, odpisującym
ra szczególnego, nieocenionego znacze1% bardzo dziękujemy i prosimy o pamięć nia. Podać rękę człowiekowi oznacza tyle,
w następnym roku. Stypendia XXIV Edycji
co podtrzymać idee, które Stowarzyszenie
otrzymali następujący uczniowie i studenci: na gruncie swojej działalności propaguje.
-stypendia im. Zofii Ratajczyk: Karolina Jestem bowiem przekonany, że zebrani tuSroga- Gimn. nr 1 M-cz, Angelika Stel- faj na sali stypendyści nie zapomną wprzy.
mach- Gimn. Brójce, Karolina Lisiecka szłości o wspaniałomyślnych gestach, kfó·
- ZSR Bobowicko, Edyta Siwek - ZSE
rych teraz są beneficjentami i sami wswoim
M-cz. Dawid Dzięgielewski ZSB M-cz;
czasie odwdzięczą się tym samym innym
- szkoły podstawowe: Beata Olejniczak · pokoleniom zdolnej młodzieży/...!.
SP Brójce, Szymon Dudek · SP Kaława;
.. .Na koniec dziękuję darczyńcom oraz
- gimnazja - Paulina Bartkowiak • Gimn.
członkom Stowarzyszenia za propagowaPrzytocz na;
nie tak szlachetnej idei jak wspieranie mło
-szkoły średnie: Paulina Kozdrowska- SM
dych talentów. Osobiście chciałbym poM-cz i LO M-cz, Paulina Wałaszek · ZSE
dziękować panu Edwardowi Fedce. Za
M-cz. Szymon Belgrau i Kamila Golwiej dobre serce.
- LO M-cz, Maria Lamcha - SM M-cz i
Z okazji zbliżających się świąt Bożego
LO M-cz, Beata Karasińska · Tech. WeNarodzenia oraz Nowego roku
terynaryjne Września, Suzana Furede ·
wszystkim sympatykom naszego Koła
Bramley, GB;
Wspieramy Młode Talenty
- szkoły wyższe · Sylwester Szamański
życzymy spokoju oraz radości
· U. ART. Poznań , Piotr Klebieko UMK
w gronie najbliższych.
Toruń , Piotr Pawłowski· UAM Poznań.
łii~~~~~Zarząd Kola WMT

Międzyrzeczu

nad społecznym monitoringiem nowo wybranych władz
miejskich, gminnych i powiatowych. Nie bierzemy udzia·
lu wwyborach samorządowych, nie brakuje nam jednak
determinacji i chęci działania. Systematyczne zbieranie i
analizowanie informacji pozwoli nam określić czy wykonywane przez nowych włodarzy działania będą zgodne
z planem, ich obietnicami wyborczymi i czy osiągane są
pożądane rezultaty. Zamierzamy bacznie przyglądać się
aktywności radnych Rady Miasta i informować mieszkańców Międzyrzecza o poczynaniach tychże. Obserwacja i kontrola pracy rządzących da mieszkańcom moż
liwość uczestniczenia i wsparcia zmian pozytywnych
oraz sprzeciwu i protestu wobec zmian postrzeganych
jako negatywne. Będzie to również z korzyścią dla nowo
wybranych samorządowców- pozwoli udoskonalać plany, programy i prowadzone działania, umożliwi wprowadzanie lepszych rozwiązań, zwiększy efektywność planowania poprzez informacje zwrotne.
Podejmowane przez nas działania będą prowadzone jawnie z wykorzystaniem umocowanych w obowią
zującym porządku prawnym możliwości. Zarówno stro·
na rządząca jak i lokalna społeczność zostaną poinformowane o przystąpieniu do monitoringu, jego zakresie
i celu za pomocą pisma do monitorowanej instytucji,
informacji w mediach, na tablicach ogłoszeń i stronach
internetowych. Będziemy także zabiegać, by korzystano z różnych form konsultacji społecznych w ważnych
dla mieszkańców Międzyrzecza kwestiach . nie tylko
wykorzystując referendum i nie tylko w krytycznych dla
miastach momentach.
Nawiązaliśmy stałą współpracę ze Stowarzyszeniem
Ruchu Poparcia w Gorzowie Wlkp., gdzie w niedzielę
281istopada o godzinie 12.00 w sali biblioteki miejskiej
odbędzie się spotkanie z Januszem Palikotem. Zapraszamy wszystkich serdecznie na owe spotkanie i rozmowę z posłem z Bilgoraja.
Lidia Zwłerzyńska
Borys Morawlak

Kolędy na _iazz'owo

MACIEJ FORTUNA
QUINTET
Magia kolęd w jazzowych aranżacjach, przygotowanych specjalnie na występ przed międzyrzecką
publicznością. Agencja jamm art oraz Klub Garnizonowy w Międzyrzeczu zapraszają na koncert 17 grudnia, o godz. 19:00.
Szczegóły na stronie www.mcz.rockblues.pl
Zespół MACIEJ FORTUNA QUINTEt powstał we
Wrocławiu, a dokładniej na wydziale jazzu tamtejszej
Akademii Muzycznej. Wszyscy muzycy są tegorocznymi absolwentami łub studentami tamtejszej uczelni.
Każdy z nich ma już swoje osiągnięcia na konkursach,
grywa w kilku projektach i świadomie kształtuje swoją ścieżkę artystyczną. Muzycy mają w tej chwili w repertuarze zarówno standardy jazzowe, jak i utwory li·
dera, Macieja Fortuny. Zespół w tym roku rozpoczął
współpracę z amerykańskim saksofonistą Mackiem
Goldsburym koncertem na Świętogórskich Zadusz·
kach Jazzowych. MFQuintet opracował bogaty wybór
kolęd, nie tylko tych tradycyjnych. Zespół powiększył
repertuar o utwory bożonarodzeniowe z XVI wieku, w
autorskiej aranżacji jazzowej, inspirowanej projektami
Jana Garbarka z chorałami średniowiecznymi. Z pew·
nością zabrzmią ciekawie w towarzystwie tych dosko·
nale znanych kolęd. Skład zespołu to:
M. Fortuna- trąbka, Iluegeihorn
Karol Gola - saksofony, flet
Dominik Mąkosa - fortepian/klawiszeGrzegorz
Piasecki - kontrabas/gitara basowa Wojciech Buliń·
ski • perkusja
www.myspace.com/mfQuintet
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mnie złapał za

An ioł dzi ś

rano złapał mnie za
skrzy dłem puszystym otulił ,
sze pnął do ucha,
że Pan zaraz przyjdzie,
że pora Go pi ę knie przyw ita ć.

rękę

"ŚPIEWAJĄCY SMOK I SKRADZIONE KLUCZE"

''SZLIFIERNIA TALENTÓW''
PRZEDSZKOLE NR 6 IM.JANA BRZECHWY

brokatem twarz stroję,
by wz lecieć z aniołem do nieba;
Tam gwiazda już błyszczy,
ko l ę d ę w głos ś piewa ,
Pan już się rodzi,
biegnijmy, bo trzeba!
l razem z aniołem biegniemy po niebie,
by cześć oddać Jezusowi ,
co w św iat wielki spogląda
i mu błogosławi,
Jezus, Jezus się n arodził!
Ś piewamy z aniołem kolędę przepiękną,
serca nam ku Panu wzlatują;
Ta dobroć wszechwiełka
ogarnia nas całych ,
ta Miłość Niepoj ę ta!
Tak pięknie jest Pana witać co roku
w te cudne, magiczne Święta!
Niech trwa w nas Pan,
niech będzie z nami ,
niech płonie w nas Miłość Wszechwielka!
WESOŁYCH ŚWlĄ T!

Marzena Wieczorek

A śnieżek prószy i prószy...
śnieżek
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KONCERT MUZYCZNY W RAMACH PROJEKTU
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE

rękę ,

Więc s ukni ę zakładam ,

A za oknem

MIĘDzyRZ ECKI

Dziecko w wieku przedszkolnym ma swój zaczarowany, bajkowy świat, w którym od
wieków panuje raz dobro, raz zło . Przedszkolacy lubią słuchać bajek nie tylko na dobranoc. W baśniach i bajkach wszystko jest możliwe , to przecież królestwo magii. To wła
śnie dzięki niej przedmioty ożywają, zwierzęta mów ią ludzkim głosem . Poprzez pryzmat
bajki poznaj ą świat, doświadczają bycia w różnym środowisku. Zapoznają się z celami,
do których dąży dorosły człowiek, poznają sens egzystencji, uczą się wzorów zachowań ,
poznają normy moralne, które są oczekiwane i nagradzane za dobre uczynki. Bajki przez
to, że pokazują część rzeczywistości, zachęcają dzieci do jej poznania. Wszyscy wiedzą ,
że dobroć , pracowitość, odwaga są nagradzane, a chciwość, lenistwo i wszelkie zło potę
piane. Bajka wpływa na sferę emocjonalną dzieci, co w idać w czasie wspólnych wędró
wek po zaczarowanych krainach. M·ali widzowie raz płaczą, raz się śmieją .. ale zawsze
w napięci u czekają na dalszy rozwój wypadków. Ma to duże znaczenie w odniesieniu do
wychowania społecznego. Dzieci chętnie identyfikują się z bohaterami, ich przeżyciami ,
wyborami, konfliktami i dzięki temu bajka pozwala lepiej zrozumieć innych ludzi, a także
zachodzące m iędzy nimi interakcje.
W listopadzie dzieci 5 i S-letnie wybrały się do Zielonogórskiej Filharmonii na koncert muzyczny pt. "Śpiewający smok". Był to wyjazd zorganizowany w ramach Projektu
współfinansowanego przez Unię Europejską, .Szlifiernia Talentów", który nasze przedszkole realizuje od wrześn ia bieżącego roku. Dzieci wzięły udział w dwóch koncertach z
udziałem orkiestry symfonicznej oraz orkiestry kameralnej. Barwną postacią naszego muzycznego spotkania był oczywiście sympatyczny smok, który wesoło wprowadził dzieci w
świat muzyki poważnej. Skakał z kluczem wiolinowym i basowym po niskich i wysokich
dżwiękach pięciolinii. Spotkanie ze Śpiewającym Smokiem i muzyką poważną okazało
się bardzo i nteresujące dla dzieci. Jak dowiodły badania, muzyka, zwłaszcza klasyczna,
wpływa pozytywnie na rozwój dziecka, zdolność uczenia si ę i koncentrację. Warto przyzwyczajać maluchy do jej słuchania od najmłodszych lat. Także na koncercie. Co innego
słuchać w domu z płyt, a zupełnie inaczej jest słuchać jej na żywo. Koncert to okazja dla
najmlodszych, aby przyjrzeć się z bliska jak powstaje muzyka? Obejrzeć instrumenty i to
w jaki sposób muzycy na nich grają : naciskają klawisze, szarpią za struny, uderzają pałeczkami. Muzyka grana na żywo pobudza większe emocje. Dziecko ma okazj ę zobaczyć ,
jak w jej wykonanie wczuwają się muzycy, ale również reakcje publiczności na gorąco .
Z muzycznym pozdrowieniem
wychowawczynie gr. "Krasnoludki"
Anna Czapracka i Katarzyna Kwiatkowska

prószy,
na uszy,

czapkę wełnianą naciągam

buty zakładam
i w świat wybiegam
sz ukać Bożej Dzieciny.
Dziecina Boża dziś nam się zrodziła
jest wszędzie,
w domu,
w kościele ,
gdzie ża l i smutek,
łzy i rozpacz,
jest teraz radości wiele.
Pan zagościł na świecie na dobre,
jest w każdym sercu i każdym domu ;
Przyszedł cichutko,
tak skromnie, zwyczajnie,
nie mówiąc nic nikomu ...
Już brzmi w głos kolęda,
dzwon bije w kościele ,
płyną życzenia, marzenia,
~
łamiemy opłatek na znak miłości ,
na znak, że Pan Wszechmocny
na zawsze w nas zagościł ;
A ś nieżek prószy i prószy
i tylko cisza wokoło .. .
l ś ni gw iazda na niebie,
s p og l ą da na Ciebie,
mój miły, kochan y Panie ...
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"NIM GWIAZDKA ZABŁYŚNIE ..."

na najpiękniejszą ozdobę choinkową.
Międzyrzecki Ośrodek Kultury

że ogłoszenie wyników, oraz wręczenie
· nagród laureatom
ędzie się

dnia 13.12.201 Or. o
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Marzena Wieczorek

Międzyrzecki Ośrodek Kultury

Str. 32

KURIER

MIĘDZVRZECKI

Nr l2 (238)

Martynki. Przetaczano krew. Pracę płuc zastępowały specjalne aparaty. To one
jej oddychać. Przez długie 32 dni walki o przeżycie w stanie śpiączki
farmakologicznej, to one pomagały jej oddychać.
Od sierpnia Martynka jest już w domu. Jest śliczną dziewczynką. Jej system
obronny immunologicznej został jednak poważnie uszkodzony przez wiele leków
w bezpardonowej walce o życie . Martynce potrzebny jest cały cykl specjalistycznych szczepień ochronnych, aby uchronić ją przed zakażeniami, z których każde
może wywołać poważne zagrożenie dla zdrowia i życia . Kosz1 tylko jednej z wielu szczepionek, których nie refunduje NFZ wynosi 7 tysięcy złotych . Takich iniekcji potrzebnych jest pięć! Razem stanowi to 35 tysięcy złotych.
Ponadto stwierdzone schorzenia wymaga dodatkowych stosowania leków
wziewnych oraz rehabilitacji w sanatorium. Koszt kompleksowego leczenia Martynki przekracza nasze możliwości.
Prosimy o wsparcie i jednoczenie dziękujemy za każdq wpłatę.
pomagały

APEL o

PKO BP S.A. l O. Zielona Góra 07 1020 5402 0000 0702 0020 5716
z dopiskiem: C-P 557/2010 Martynka
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
ul. Kościelna 6 65-064 Zielona Góra
NIP 929-13-33-282, Regon 210009263, KRS 0000226818
Wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć leczenie Martynki, prosimy o
wysyłanie sms-ów: Treść POMOC ·Na numer 72601, Koszt 2,44 zł

POl\tłOC

DLA MARTYNKI
Szanowni Państwo,
21.06.2010 r. przyszła na świat Martynka, długo oczekiwana przez nas córeczka. Niestety, okazało się, że jest bardzo chora. W czasie pierwszych godzin ży
cia zdiagnozowano sepsę, krwawienie z płuc, zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli. W trakcie leczenia dodatkowo córeczka zapadła na obustronną odmę opłuc
ną i niedokrwistość. Po przewiezieniu z Międzyrzecza do Zielonej Góry, na oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka podjęto heroiczną walkę o ży
cie naszego dziecka.
Nie liczono kosz1ów. Pomimo zastosowania wielu nowoczesnych metod leczenia, utrzymywania czynności życiowych za pomocą specjalistycznej aparatury,
życie Martynki było zagrożone. Bywały momenty, że lekarze i personel oddziału tracili wiarę w sukces. Dawano nam, rodzicom, znikome szanse na przeżycie
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100% zebranych środków zostanie przekazane na leczenie i rehabilitację
Martynki. Zgodnie z umową zawartą z Caritas, darczyńcy pozostają anonimowi dla obdarowanego.

•

Podopieczni OPS korz~stają
z dofinansowania unijnego
Od 1czerwca 2010 roku OPS realizuje trzeci projekt, współfinansowany przez
programu operacyjnego Kapitał Ludzki, pod nazwą
,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji osób bezrobotnych przez Ośro
dek Pomocy Społecznej na terenie gminy Międzyrzecz". Uczestniczą w nim osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej .
Uczestnicy projektu, w ramach zadania ,aktywna integracja", mają już za sobą
spotkania z psychologiem, podczas których zdobywali wiedzę nt. komunikacji
interpersonalnej. Drugim etapem były zajęcia ze specjalistą do spraw aktywizacji zawodowej, gdzie uczestnicy zapoznali się z techniką pisania dokumentów
aplikacyjnych i zostali wyposażeni w wiedzę, jak utrzymać się na rynku pracy.
Obecnie są w trakcie zajęć z radcą prawnym, który zapozna ich z zagadnieniami kodeksu pracy, prawami i obowiązkami pracownika. Od 4 października 2010
roku OPS prowadzi szkolenia w ramach podnoszenia umiejętności zawodowych.
Uczestnicy projektu biorą udział w kursie komputerowym z obsługą Internetu,
kursie kasy fiskalnej oraz kursie kierowcy wózków widłowych.
Projekt obejmował też trzydniową wycieczkę integracyjną, zakup odzieży i
obuwia dla uczestników oraz wyjazd do kina. W harmonogramie zaplanowano jeszcze spotkania, które pozwolą poprawić wizerunek uczestników. Ostatnim punktem projektu będzie uroczysta kolacja z udziałem gości, podsumowująca jego realizację.
Beata Dec
pracownik socjalny asystent managera
Unię Europejską w ramach
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LITERACKIE PODRÓŻE Z DKK
Wnaszej ,oazie literatury wszelakiej" odbyło się kolejne
spotkanie w ramach projektu .Dyskusyjne Kluby Książki ".
Dla pod kreślenia atmosfery pracownicy biblioteki stworzyli
...--- - - - - . namiastkę oazy. Była palma, piasek
-: pustyni, tajemniczy bębenek z Egiptu
?\t.,,,utL'
od zaprzyjaźnionej czytelniczki i maGrc t k o w sk a ska wojownika autorstwa Mieczysła·
\l.lto~(. fHl rm! .. Lu wa Miesojeda. Jakzwykle dla klubowiczek przygotowałyśmy wspaniałą
wystawę o książkach i ich autorach.
Program był bardzo ambitny i różno 
rodny, zarówno pod względem treści
jak i formy omawianych przez nas lektur (Izabela Sowa . Podróż poślubna";
Manuela Gretkowska , Miłość po polsku'; Beata Pawlikowska .Wdżungli miłości '; Martyna Wojciechowska .Kobieta na krańcu świata'). Motywem przewodnim była podróż , jej różne oblicza i aspekty.
W ks iążce Izabeli Sowy bohaterka książki Paloma jest
zdegustowana postawą swojego
męża , który nie może się zdecydować, gdzie udać się w podróż poślubną. Szuka różnych rozwiązań
i pomysłów na wyjście z impasu.
,Dawno już nie słucha samej siebie,
kieruje się radami bardziej ,oświe 
conych" - poradniki uczące jak żyć
zna na pamięć. Niestety ich znajo·
mość nie przekłada się na relacje
z mężem i matką. Nie wnoszą nic
c::;,.._..;:.;_..llllltl wartościowego do ich życia (np. w
tekście słowo matka jest zaznaczone maleńką , ledwo widoczna czcionką) . Kiedy lektury specjalistów od życia nie
są wystarczająco pomocne, nasza bohaterka zdaje się na
niekonwencjonalne metody prywatnej pani detektyw. Do·
kąd zaprowadzi ta współpraca i jaki będzie miała wpływ
na naszą bohaterkę? Z kolei książka Beaty Pawlikowskiej
(znanej podróżniczki i dziennikarki) .W dżungli życia" nie
jest opowieścią z podróży. To generalnie poradnik o byciu
wojownikiem, samotności , silnej woli, odwadze, oczeki·
waniach, alkoholu. Po prostu o tym jak radzić sobie z brakiempoczucia własnej wartości, złymi emocjami i bezsilno-

Zjazd

ścią. To wreszcie książka o milości
i szczęściu . Autorka z lekkoś cią pisze o problemach i życiowych wyborach, zachęca do , podróży• w
głąb siebie. Zamiast czekać, aż ktoś
nas uszczęśliwi lepiej wziąć sprawy
w swoje ręce . Wyróżnia dwie posla·
wy wobec życia -leniwca i wojowni·
ka. Człowiek ,leniwiec idealnie dopasowuje się do wymagań otoczenia i odpowiada mu taki stan, kiedy
nie musi robić więcej niż to konieczne'. Człowiek wojownik
,nie wpada w rozpacz z powodu problemu, który nagle staje na jego drodze.. .. Stara się racjonalnie i spokojnie zastanowić nad sposobami jego rozwiązania , po czym konsekwentnie próbuje to zrobić'. Wspólnie zastanawiałyśmy
się czy osoby odczuwające silną depresję powinny po nią
sięgnąć? Czy wyniosą cokolwiek z lektury tego poradnika?
Zdecydowanie wszystkim bardziej podobała się pierwsza
część tej książki pt. ,Wdżungli życia ". Za to prawdziwą podróż odbyłyśmy na kartach książki Martyny Wojciechowskiej ,Kobieta na krańcu świata", która powstała podczas
realizacji programu pod tym samym tytułem . Wraz z autorką poznajemy fascynujące historie kobiet z najdalszych
zakątków globu. Podpatrujemy ich codzienne życie , pasje
i marzenia. Wspólnie zastanawiamy się, dlaczego tak, a
nie inaczej potoczyły się ich losy. Wszystkie reportaże zawierają bogaty materiał fotograficzny jak na wydawnictwo
,National Geographic' przystało. Do przeczytania książki
zachęcamy przede wszystkim, tych
czytelników, którzy nie og lądali serialu telewizyjnego. Również w naj·
nowszej książce Manueli Gretkow·
skiej pt. , Miłość po polsku' odnaj·
dujemy motyw podróży. Jej bohater
to typ nomady. Jedynie w podróży i
w ruchu może być naprawdę szczę
śliwy. Mężczyzna , którego portretuje to człowiek zagubiony. W Szwecji, gdzie mieszkał i założył rodzinę,
czuje się wyrzucony poza margines. W Polsce towarzyszy
mu uczucie cofnięcia cywilizacyjnego. Świadomie podej-
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muje decyzję o powrocie do kraju, ale i tu czuje się obco.
Jego wyjazdy działają mobilizująco i uaktywniają jego siły
twórcze. Na przykład wyjazd do Wenecji umożliwia odbudowę relacji partnerskich, a relacje z dziećmi są najlepsze
wtedy, gdy nie ma go w Szwecji. Gretkowska proponuje
czytelnikom opowie ść o mężczyź nie poszukującym i rozczarowanym oraz o kobietach, które rezygnują z własne
go szczęścia na rzecz rodziny. Podsumowaniem wieczoru
była projekcja filmu ,Kwiat pustyni", powstałego w oparciu o
bestsellerową powieść o tym samym tytule. Film jest autobiografią Waris Dirie, która urodzona w Somalii, w jednej z
koczowniczych osad, w wieku Sial zostaje poddana rytualnemu obrzezaniu. W wieku 13 lat zostaje sprzedana, jako
czwarta żona . Ucieka do Mogadiszu do babci, stamtąd do
Londynu, by w końcu zostać amerykańs ką supermodelką.
Obecnie ma 441ata i pracuje, jako rzeczniczka Organizacji
Narodów Zjednoczonych. Przeciwdziała praktykom obrzezania na całym świecie . Zarówno w książce jak i w filmie
scena obrzezania budzi ogromne emocje. Dosłownie czuje się ten ból na sobie. Po projekcji długo jeszcze dyskutowałyśmy, czy my z swej perspektywy jesteśmy w stanie
poczuć ten ból i upokorzenie, strach i przerażenie towarzyszące dziewczynkom od pokoleń w trakcie tego rytuał u .
Film zmusza nas do zajęcia jednoznacznej postawy. Dopełnieniem
tej historii jest książka ,List do
matki" W. Dirie. Autorka zaprosiła
swoją matkę do Wiednia i próbowała porozmawia o nieporozumieniach, które zaszły między nimi w
przeszłości. Niestety nie była to do
końca udana wizyta. Mama autorki
wychowana tradycyjnie, uwięziona
we wszystkich rytuałach i obyczajach nie potrafi zrozum ieć i zaakceptować wielu rzeczy, które robi lub mówi córka. Zarówno .Kwiat pustyni" jak i ,List do matki" zostały natychmiast
wypożyczone przez nasze czytelniczki. Podczas następ 
nego spotkania skupimy się na książce Orhana Pamuka
,Muzeum niewinności " i Andy Rottenberg . Proszę bardzo·.
Zachęcam również czytelników ,Kuriera Międzyrzeckiego"
do odwiedzenia naszej placówki bibliotecznej lub na rozmowę o książkach podczas spotkań w dyskusyjnym klubie
książki . ,Nie trzeba być krytykiem, by czerpać przyjem ność
z dyskutowania o literaturze".
Krystyna Pawłowska

Nadzw~czajn~

9.XI.2010 r. odbył się Zjazd Nadzwyczajny Hufca Skwierzyna ZHP z
Ni; 0 *udziałem Komendanta Chorągwi hm. Leszka Kornosza, podczas którego wybrano delegatów na Zjazd Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP. Nasze harcerskie
środowisko będą reprezentowali hm. Katarzyna Dymel i pwd. Andrzej Dziedzic. Powo·
łany został też Skwierzyński Związek Drużyn . Po przerwie, na wniosek międzyrzeckich
drużynowych, gdzie środowisko harcerskie znacznie powiększyło swoje szeregi, jednogłośnie utworzony został Hufiec Międzyrzecz ZHP. Tym samym Hufiec Skwierzyna
zakończył swoją działalność . Komendant Chorągwi i instruktorzy serdecznie podzię
kowali druhnie hm. Halinie Mąderek- Matysik za długoletnią służbę harcerską i ki ero·
wanie Hufcem. Na tym samym Zjeździe dokonano wyboru władz Hufca Międzyrzecz .
W skład Komendy Hufca wchodzą:
• komendantka - phm Maria Sobczak - Siuta • skarbnik- pwd Andrzej Dziedzic
• z-ca komendanta- phm Hanna Barezawska
• członek komendy - komendant Skwierzyńskiego Związku Drużyn - hm Halina
Mąderek- Matysik
Tymczasowa siedziba biura komendy znajdować się będzie w budynku Biblioteki
Miejskiej w Międzyrzeczu , os. Centrum 8.
Uczestnicy Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca Skwierzyna

"A ona ma we

włosach

motyle... "

(Dla Nikolki)
Oto mała księżniczka
w kolorowych spódniczkach,
przed lustrem zasiada co rano;
i snem muśnięta,
lekko zaspana,
we w łosy wplata motyle...
Motyle dorodne,
piękne, cudowne,
ś w ieżo z chmur obenvane,

są

niczym kokardy,

lśniące, błyszczące ,

niczym nietljarzmione...
dziecinne,
tęczowe, niewinne,
we włosach subtelniefalzlją;
do ucha coś szepczą księżniczce malutkiej
i lepiej j ej w małym serduchu;
motyle zwiewne trzepocą skrzydłami
do tańca proszą księżniczkę;
gdz ieś w niebo wysoko wzla tują,
są jak myś li

księżniczka się

cieszy.
mówi
i buzię uśmiec he m malzlje;
achjakże cudownie jest mieć we włosach
motyle,
co w myśli przenikclją;
jest piękniej,
bajkowo
i tak kolorowo ~
choć przez ulotną chwilę ... !
Marzena Wieczorek
śpiewa, coś
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"Dyskretna nuda
Nakładem wydawnictwa ,Halart" ukazała się debiutancka książka Dominiki
Ożarowskiej pt. ,Nie
uderzy żaden piorun". Autorka ma 19
lat i jest absolwentką
liceum plastycznego
w Krakowie. Wydawnictwo promowało
książkę, jako ,pierwszą powieść o pokoleniu urodzonym w III
RP". Jednak już sama
autorka w jednym z
wywiadów zastrzega - ,nie miałam takich ambicji,
żeby napisać powieść pokoleniową, bo ja jestem
przeciwna takiemu generalizowaniu, że te lub tamte
roczniki należą do tego lub innego pokolenia". Swoją powieść autorka dedykuje raczej trzydziestolatkom i starszym. Uważa, że dla jej rówieśników to
żadna egzotyka, a jedynie dość realistyczny opis tej
grupy, który im do niczego nie może służyć. O czym
więc jest ta książka? To smutny opis współczesnych
nastolatków. Kasia, ,z pobłażliwą minką , która, jak
się zdaje, zadomowiła się na jej twarzy już na dobre". Wanda: , chodząca sumienność , rezolutność,
koleżeńskość - pięćdziesiąt kilo żywego rozsąd-

rcr:rr.-~ ~o

Wigilia -

Boże

Niepowtarzalna uroda polskiej wigilii
czyni z tego niezwykłego wieczoru zjawisko nigdzie niespotykane w świecie. Tak
przynajmniej twierdzą ci, którym przyszło
kiedyś przeżywać Wigilię z daleka od ojczyzny. Nic więc dziwnego, że przez cały
rok oczekujemy na ten wyjątkowy dzień,
odmierzając niecierpliwie, ile czasu musi
upłynąć, zanim znowu przełamiemy się
opłatkiem, zapalimy światła na choince i
zaśpiewamy kolędę.

Boże Narodzenie- święto chrześcijań
skie obchodzone na pamiątkę Narodzenia
Jezusa wKościele Katolickim 25 grudnia,
a w Kościele Grekokatolickim 6 stycznia.

Moja Wigilia na Kresach
Swoją Wigilię wspominam z 1944 roku.
Miałem wtedy 111at. Mieszkałem na pięk
nej Wyżynie Podolskiej w miejscowości

Dziwnogród pod Buczaczem, która kiedyś należała do Polski (dziś Ukraina).
Był piękny dzień roku, Słońce dochodziło kresów, dzień chyba najkrótszy w
roku, a noc najdłuższa. Obserwowałem
gwiazdy na niebie, przy pięknym blasku
księżyca nad lasem grabowym. Mama od
rana krzątała się wkuchni, szelest rozpakowywanych prezentów, zapach barszczu
z uszkami, ojciec przygotował kutię, czyli
potrawę zpszenicy od łuski. Zaduma i refleksja, pamiętam, pamiętam ... Grudzień
1944 roku, trwa wojna, niedaleko przebiegała pierwsza linia frontu, była sroga zima. Okupacja niemiecka. Święta
obchodzono ze strachem, łamaliśmy się
opłatkiem zRusinami, było też dwóch żoł·
nierzy niemieckich zfrontu, dobrze mówili po polsku, pochodzili ze Śląska Opolskiego. Była choinka przyniesiona zlasu,
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młodej burżuazji"

ku dziwnie pozbawionego życia . Potem Tomcio na
niego szkoda słów, a za nim Badyl - zasrany paź ,
konformista bez osobowości. Po Badylu Kalka, to
samo, tylko jeszcze gorzej. Dalej Bela, anonim, co
boi się odezwać, nudna, żadna i zbędna, a zajmuje tylko miejsce i jeszcze żąda sympatii. Cyryl, który nie może się zdecydować, kogo lubić, więc lubi
wszystkich. Magda absolutne zero, brak inicjatywy,
łatwa rezygnacja, truchło o przeciętnej ambicji." ...
,Wdziurawym mózgu świszcze wiatr". Wreszcie Kamila - reprezentuje nanibyzm, głosi nijakość, pustkę
na sztandary. ,Nanibyzm, nijakość i pustka zestawem ideologicznym najbliższym zbiorowemu sercu
mas". Powieściowi nastolatkowie nie dążą do niczego, niczym się szczególnie nie ekscytują , nie wyrażają żadnego buntu. Trudno im znaleźć jakikolwiek
autorytet, bo tak naprawdę wszystko jest niejednoznaczne, rozmyte, wykpione i pozbawione treści.
Jednym słowem nuda!!! l tak przez czterysta stron.
Bohaterowie urozmaicają sobie tę nudę rozmowami
o różnych książkach (Gra w klasy, Wilk stepowy), reżyserach i filmach (Antonioni , Powiększenie", Almodówar). Służą one tylko sportretowaniu tego pokolenia? Wszystko zależy od odbiorcy. Jeżeli chce, by
coś wynikało, to wtedy wynika. l taka jest ta książ
ka otwarta na interpretacje. To powieść o ludziach,
którzy wiedzą , że już nie pojawi się nic, z czym będą
mogli walczyć. Dlatego potrzebę przeżycia czegoś
ważnego szukają w sobie.

Książka wywołała ogromne emocje i wiele skrajnych opinii. Ale jak stwierdził Paweł Dunin -Wąso
wicz, ta .książka może okazać się ważniejsza niż
niejedna współczesna powieść i może mówi nam
coś, czego on nie potrafi zauważyć". l tak też się
stało. Powieść Dominiki Ożarowskiej stała się
przedmiotem debaty o pokoleniu III RP, czyli pierwszej generacji urodzonej po 1989 roku, na łamach
,Tygodnika Powszechnego". Przyczynkiem do dyskusji był artykuł Jana Sowy pt. ,Dyskretna nuda mło
dej burżuazji". Nie krytykuje on młodych za bierność
i bezideowość. Uważa jedynie, że , Młodzi dostosowali się do reguł, których nie ustalali. Winne jest raczej pokolenie ich rodziców. To oni byli architektami polskiej transformacji i projektantami ideowego
porządku ostatnich dwóch dekad". Z kolei Edmund
Wnuk-Lipiński twierdzi, że , młodzi muszą wreszcie
odwrócić role: z konsumentów przeistoczyć się w
obywateli". Inny socjolog Krzysztof Kosela zapewnia, że ,na tle rówieśników z innych krajów polska
młodzież to kolorowa grupa o wyrazistym profilu".
Nie uważa ją za bezbarwną. Wini za to system edukacji, który nie uczy funkcjonowania w grupie. Głos
zabrali także Jadwiga Staniszkis, Michał Boni, a także przedstawiciele pokolenia.
Zarówno książkę jak i ,Tygodnik Powszechny"
możecie państwo znaleźć w naszej bibliotece. Zachęcam do lektury i polemiki.
Krystyna Pawłowska

Narodzenie

siano, biały obrus. Potem ojciec przyniósł
snop owsa i postawił w kącie izby.
Przed spożyciem wieczerzy wigilijnej
uklęknęliśmy i modliliśmy się. Po wieczerzy mama zaczynała kolędować. Paliła się świeczka, na ścianie wisiała lampa naftowa, okna były zasłonięte . O pół
nocy poszliśmy na pasterkę. Niedaleko,
bo około 5 km od naszej wsi, przebiegała linia frontu. Było słychać wystrzały, niebo rozjaśniały rakiety, pociski. Wkoście
le rozbrzmiewały kolędy, pasterkę doprawiał ks. Sztaufer, proboszcz z Buczacza.
Wgrudniu 1945 roku przyjechałem z
rodzicami na piękną Ziemię Lubuską, by
żyć, uczyć się i pracować. Pierwsze świę·
ta, pamiętam je doskonale. Razem z siostrą Anastazją przyozdabialiśmy jabłkami
choinkę z lasu. Mama robiła potrawy. Ojciec przyniósł tradycyjny snop owsa. Do
wieczerzy zasiedliśmy o godzinie 18:00.
Wizbie panowal półmrok, ponieważ pa-

liła się jedna świeczka. Światła elektrycz-

było. Były potrawy wigilijne.
Składaliśmy sobie życzenia, żeby już nigdy nie było wojny. Z ojcem poszedłem
na pasterkę.

nego nie

Pafrzymy w Gwiazdę betlejemską ,
żeby oczy nasze nabrały blasku, żeby
nabrały jej świat/a. Przychodzimy do żłób
ka Jezusa, żeby ręce nasze się ogrzały.
$piewamy kolędy, żeby serca nasze odtajały, żeby się stały bardziej czule na
wszystko, co się wo~~l.nas dzieje.

Ks. Jan Twardowski: ,l pomyśl -ja·
kie to dziwne, że bóg miallata dziecinne,
osiołka, Betlejem.'
Kazimierz Kulas

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
W PRZEDSZKOLU NR 6
IM. JANA BRZECHWY
Pasowanie na przedszkolaka to wyjątkowy dzień w życiu nie tylko przedszkolaka, ale również rodziców. Czas adaptacji dziecka 3·1etniego do nowych, przedszkolnych warunków właśnie się zakończył. Wiemy, że ciężko było dzieciom rozstawać się z rodzicami, jednak mamy to już za sobą ! Teraz rodzice wiedzą, że
swoje pociechy zostawiają pod dobrą i fachową opieką.
Uroczystość Pasowania na przedszkolaka odbyła się w listopadzie z udziałem rodziców.
Wszystkim gościom spodobały się popisy aktorskie i taneczne dzieci, a także śpiew przedszkolnych piosenek o Jasiu, Stasiu, wesołej Oli i Joli. Nawet kolorowe zabawki na półkach dopingowały maluszki podczas ich pierwszych występów, uśmiechały się do swoich nowych przyjaciół.
Uroczystość przebiegła w doniosłej atmosferze, pełnej przyrzeczeń o tym, że
dzieci nie będą już w przedszkolu od dziś płakać, ale zawsze się uśmiechać, tań
czyć i wesoło skakać. W prezencie grupa ,Biedronki' otrzymała odznaki " Super
Przedszkolaka. ,Kochani, witajcie w naszym przedszkolu!!"
Z uroczystym pozdrowieniem
• Anna Czapracka

...

l.
KURIER

Nr 12 (238)

MIĘDrrRZECKI

Str. 35

PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
Izabela i Konrad Ziarkowscy
Międzyrzecz,

• dlagnostyka i naprawa fizycznyc h u szko d z eń
komputero lap topy l stacjonarne
• serwis komputerowy no miej scu. z moillwośc lq
dostawy kom putera pod wskaza ny a dres
• proj ektowonie stron www, portali internetowyc h
• odzyskiwonie utrac onyc h danych
• projektowanie, modernizacj a ora z tworze nie
lokalnyc h sieci komputerowych. bezprzewodowych

66-300

4

Usług i

ul. Zachodnia 8A
Budynek Apteki Grodzkiej
(Stomatologia Estetyczna, stomatologia dziecięca,
leczenie protetyczne, cyfrowe rtg zębów)

Międzyrzecz

ui.Staszica l
kom. 50 1 546 630
fuhdzak@gmail.com

www.dzak.pl

od

Gabinet czynny:
do piątku w godz. 9-19

ponied z iałku

(po wcześn iejszym umówieniu m ożliwość przyjęcia w soboty)
w przypadkach bólowych dyżur telifoniczny do godz. 21

i serwis na tel efon z dojazdem d o klien ta

Rejestracja o sobiście, lei. 605 435 626 lub 515 282 802

Serwis RTV " Dom Rzemiosła"
u/.30-go Stycznia 39
teł. 95- 742-228 7
Pn - Pt 9,00 - 17,00; przerwa 15,00 - 16, 00

podłóg

Sobota 9,00 - 13, 00
Środa : nieczynne (praca w terenie)
A ktualn ośc i : www. tvserwis.prv. pl

tel. (95) 741 22 57 lub 606 827 525

KOMPLEKSOWE WYKAŃCZANIE WNĘTRZ
D
1 • Dawid Drablńskl

e

POGOTOWIE KRAWIECKIE
Eliza Baranowska
O

.Qknti.t;_
glazury
e montaż regipsów (klej i stel aż)
szpachlowanie, tynkowanie, malowanie
e układanie paneli podłogowych
e wymiana drzwi i okien
e dacieplenia budynków
e budownictwo od A do Z

e

66·300

l pal'kletów

układanie

Usługi

krawieckie, ekspresowe skracanie,
wymiana zamków

O Fachowość
O Profesjonalizm
Zapraszamy
Międzyrzecz, ul. Świerczewskie g o 8

DOM HANDLOWY (parter)
10:00 - 17:00 ; Sobota 10:00 - 13:00

Mlędzyrzecz,

ul. Łąkowa 20c/5
tel. 602 557 057

tel. (95) 741 18 88

BIURO PROJEKTOWO • USŁUGOWE
Inż. Wojciech GÓRZNY

Ld•llk•••
Hondlowe

Os.Gen.Sikorsk.iego 9
66-300 Między rzecz
(0-95) 742 92 os

Ualucow•
Proftkcyjftł

Goopoołarac

Doradztwo łecllnlaae •
Wyceay l kontorysy •
Opinie lecllalczae

• Projekty budowiu e lleclanoJociCZDe
• Moderoizacja i rozb1dow1 budyaków lstaleJ•cycll
• Nadzór l klerowuie robolami budowlanymi

SPRZEDAŻ 11 PROJEKTÓW GOTOWYCH"
Zarząd

Cmentarzy Komunalnych Gminy

Międzyrzecz

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

USt.UGI
CMENTARNEIPOGRZEBOWE
66-300 Międzyrzecz, ul. Konstytucji 3-go Maja 35
tel. (95) 742 82 85, 606 837 843 (czynny całą d obę)

l ~l

,Jrl. ~,

NASZA FIRMA OFERUJE:

~l

•transport karawanem (kraJ zagrantca) 4"l;A.t

~ :tP'~,~i~~ /

l:.;_~

•kompleksową organlzacj~ ~ogrzeb.ów
t

• budowę grobowców

*sprzedaż trumien, odzieży i wieńców

'·

· :R~
·:, '..:J

FIRMA •• MARGPOL" ~
r-

•
•
•
•
•

w Międz~rzeczu
1TTT
tT
ROK ZAŁO ENIA 1988
rULI
mgr inż. Marek Grześkawlak
LIII
POLECA:
budowa i remonty budynków
kierowanie i nadzór robotami budowlanymi
projektowanie i adaptacja projektów budowlanych
wyceny, kosztorys i opinie technic zne~
handel materialami budowlanymi
KONTAKT: tel. (95) 741 26 01, kom. 502 274 580
lub e-mail: margpol@o2.pl

r-

h'
h'
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PIĘĆDZIESIĄTA SESJA RADY POWIATU
27 października 2010 r. odbyła się przedostatnia - pięćdziesiąta sesja Rady Powiatu kadencji
2006-2010.
Starosta • Grzegorz Gabryelski dokonał podsumowania tej kadencji. Skupił się przede wszystkim
na przekazaniu informacji dotyczącej poniesionych
nakładów inwestycyjnych. Łącznie na drogi wydatkowano 14 724 000,00 zł, w tym udział własny powiatu wynosi 7 029 600,00 zł, dofinansowanie z funduszy (Narodowy Program Przebudowy Dróg, Gambit
- Program Poprawy Bezpieczeństwa na drogach) 6 331 200,00 zł. Swoją ,cegielkę" do remontowanych dróg dołożyły gminy: Skwierzyna
- 235 000 zł, Pszczew - 885 500,00
zł, Przytoczna 80 000,00 zl i Biedzew
162 700,00 zł. Na remont zamku w Mię
dzyrzeczu wydano łącznie 1 533 000,00
zł., w tym: dotacja otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- 732 000,00 zł, dotacja Gminy Mię
dzyrzecz - 285 OOO,OOzł i środki powiatu w wysokości - 516 000,00 zł.
Z zakresu pomocy społecznej zrealizowano szereg zadań. Wykonano windę
dla niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skwierzynie. Zakończono standaryzację wszystkich 5 domów pomocy społecznej uzyskując zezwolenia na prowadzenie domów. Łącznie na dostosowanie warunków bytowych wydano 1 338124,00 zł.
Na ukończeniu są prace standaryzacyjne w Domu Dziecka w Skwierzynie. Łącznie wydatkowano na ten cel ponad 200 000,00 zł. Utworzono
powiatową wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego
i pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w
Międzyrzeczu , która dofinansowana była ze środków
PFRON w ramach Programu ograniczania skutków
niepełnosprawności w kwocie 210 300,00 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje od 2008 r.
program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- Dz.7.1.2 POKL ,Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" -wartość łączna 1 087
590,00 zł. Trwają prace adaptacyjne w budynku w
Skwierzynie, wktórym powstaje Powiatowy Ośrodek
Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi łączna wartość prac 824 516,00 zł.
Również placówki oświatowe pozyskały szereg
środków :

861 000,00 zł. z Kapitału Ludzkiego, ze środków
Ministerstwa Edukacji Narodowej· 411 400,00 zł,
z PFRON- 240 000,00 zł. Łącznie -1 512 400,00
zł. Na stypendia dla uczniów i studentów wydano
1117 900,00 zł. Największa inwestycja została zrealizowana w l Liceum Ogólnokształcącym im. Heliodara Święcickiego w Międzyrzeczu.
Udzielono również dotacji celowych dla szpitala
w Międzyrzeczu na kwotę 315 000,00 zł na zakup
sprzętu i 150 000,00 zł na wymianę okien.

INFORMACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDO
WYCH l PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
Na sesji Rady Powiatu w dniu 27 października
2010 r. podjęta została uchwała w sprawie uchwalenia ,Programu współpracy Powiatu Międzyrzec-
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nanej ze środków powiatu, której koszt wyniósł
1 300 000,00 zł, z czego 100 000,00 zł pozyskano z Ministerstwa Sportu.
W·uroczystości udział wzięli między innymi:
Marszałek Województwa - Marcin Jabłoński w
kiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego imieniu Lubuskiego Kuratora Oświaty - starszy ~i
zytator Terenowego Oddziału w Międzyrzeczu- Urna rok 2011 ".
Program określa cele, zasady, formy współ szula Szymkowiak. List gratulacyjny przesłał Wicepracy, priorytetowe zadania publiczne, okres wojewoda Lubuski - Jan Świrepo.
Wswoim wystąpieniu Pan Starosta - Grzegorz
i sposób realizacji programu. Jednocześnie wskaGabryelski
podziękował
zuje zakładaną wysokość środków przeznaczonych
- Czesławowi Dworczakowl - prezesowi firmy
na jego realizację. Program precyzuje również tryb
Budpol z Międzyrzecza , który jako wykonawca wypowoływania i zasady działania komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w kon- kazał się sumiennością i starannością (firma była
kursie ofert. Program stworzono we współpracy z również wykonawcą l etapu inwestycji),
-Aleksandrze Rybak l Dariuszowi Górnemu z
organizacjami pozarządowymi w ramach konsultabiura projektowego ANTA z Gorzowa Wlkp. za przyi c::nrolor·7 mu•h
a.::-11'-~-~~--- gotowanie dokumentacji i udział w radzie budowy,
- Ryszardowi Paczkowskiemu,
który w imieniu Powiatu pelnil nadzór
inwestorski,
oraz współpracownikom, za pełne
zaangażowanie w realizację inwestycji:
- wicestaroście Remigiuszowi Lorenzowl, za przygotowanie wniosku
do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie zadania,
- sekretarzowi Powiatu • Bogusławowi Maciejczakowi za udział w
posiedzeniach Rady Budowy, wielogodzinne ustalenia z przedstawicielami wykonawcy, biura projektowego i
nadzoru inwestorskiego, jak również za
przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na tę inwestycję,
-dyrektorowi Maciejowi Rębaczo
wi, za aktywny udział w procesie inweUstalono następujące zadania do realizacji w
stycyjnym oraz Zofii Pfewie - przewodniczącej
2011 roku.
1. Wzakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultu- Rady Powiatu w Międzyrzeczu i radnym Rady Pory i tradycji- w formie wsparcia. Organizacja imprez wiatu za podjęcie tej inwestycji i uruchomienie środ
ków finansowych.
kulturalnych o zasięgu powiatowym.
Uroczystość uświetniły występy uczniów, które
2. Wzakresie upowszechniania kultury fizycznej i
zostały przygotowane przez nauczycieli: Grażynę
sportu- wformie wsparcia. Organizacja imprez sporBułach i Artura Dudę. Całość uroczystości protowych o zasięgu powiatowym.
wadził Artur Duda.
3. Wzakresie działalności na rzecz osób niepelSymbolicznego przekazania sali dokonał Starosta
nosprawnych - w formie powierzenia. 'Sport, kultuMiędzyrzecki wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu.
ra i turystyka osób niepełnosprawnych".
Wszyscy życzyli dyrektorowi i uczniom, aby ta
4. W zakresie ekologii i ochrony zwiesala
dobrze im służyła, była wizytówką Międzyrze
rząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
cza
i
nie tylko materialną bazą dla rozwoju kultury
- w formie wsparcia.
fizycznej, ale i nośnikiem wartości wychowawczych,
,Przedsięwzięcie związane z ochroną wód oraz
które kryje w sobie sport.
działania proekologiczne na rzecz poprawy środowi
ska wodnego poprzez zarybianie jezior powiatu mię
OSTATNIA SESJA RADY POWIATU
dzyrzeckiago cennymi ichtiologicznie gatunkami ryb".
Sesja kończąca III kadencję Rady Powiatu w
Szczegółowy termin realizacji poszczególnych zaMiędzyrzeczu odbyła się 121istopada 2010 r. w sali
dań określony będzie w warunkach konkursu ofert,
który zostanie ogłoszony przez Zarząd Powiatu na konferencyjnej starostwa powiatowego. Przed sesją
została wciągnięta na maszt flaga naszego powiapoczątku 2011 r.
tu
. Na sesji gościł Marszałek Województwa LubuInformacje dostępne będą na tablicy ogłoszeń
w budynku starostwa, w Biuletynie Informacji Pu- skiego-Marcin Jabłoński. Starosta- Grzegorz
Gabryelski oraz Przewodnicząca Rady Powiatu
blicznej www.m iedzyrzecz.starostwo. bip.
- Zofia Plewa podziękowali radnym oraz dyreknet. pl oraz na stronie internetowej powiatu: www.
torom podległych placówek za czteroletnią współ
powiat-miedzyrzecki.pl.
pracę. Obecni na sesji goście - dyrektorzy szkół,
poradni, domów pomocy społecznej i pozostałych
UROCZYSTE OTWARCIE SALI GIMNASTYCZNEJ pod l egłych placówek złożyli podzi ękowania na
Wl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. HELIO- ręce przewodniczącej za konstruktywną i twórczą
DORA ŚWIĘCICKIEGO WMIĘDZYRZECZU
współpracę w minionej kadencji. Relacja z przebie4 listopada 2010 r. odbyło się uroczyste otwargu sesji jest dostępna na stronie www.powiatcie sali gimnastycznej w l Liceum Ogólnokształcą
cym im. Heliodora Święcickiego w Międzyrzeczu . m iedzyrzecki .pl.
Halina Pillpczuk
Świętowano zakończenie 11 etapu inwestycji, wyko-
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W PRZEDSZKOLU NR 6 IM. JANA BRZECHWY
Patriotyzmdziecka wwieku przedszkolnym jest ściśle związany z domem rodzinnym i środowiskiem , wktórym żyje dziecko.
Dzieci biorą czynny udz iał w organizowanych wydarzeniach, uroczystościach dnia
codziennego. Środowisko ma duży wpływ
na kszta łtowanie osobowości dziecka i jego
uczuć patriotycznych. W naszym przedszkolu małe dzieci są stopniowo wdraża
ne w patriotyzm, poznają najbliższe otoczenie. a póź n iej przechodzą do spraw
trudniejszych . Dostarczamy dzieciom wiadomości o naszym m ieści e , okolicy, a nastę pn ie regionie i kraju poprzez literaturę,
legendę, opowiadania, obrzędy, obyczaje
i tradycje polskie.
Tradycja spełnia ważną i pożyteczną
rol ę w rozwoju dziecka. Nie powinno jej
zab raknąć wwychowaniuprzedszkolnym w
myśl powiedzenia ,czym skorupka za mło
du nasiąknie ...' powinnyśmy my- nauczyciele przedszkoli - ukazywać dzieciom to,
co w ich regionie, kraju jest piękne, ciekawe, godne zaprezentowania, to najprostszy
sposób budzenia przywiązania i milości do
rodzinnej ziemi. Powinnyśmy zapoznawać
dzieci z przeszłością i h i stori ą, by uchronić
od zapomnienia to, co stanowi naszą kulturę narodową. Nie będzi e prawdziwej Polski
bez Polaków znających jej przeszłość, kul-

turę i tradycję . Uczymy dzieci więzi z wła
snym krajem i regionem poprzez organizowanie wycieczek po okolicy i mieście, zapoznawanie z zabytkami kultury, pomnikami,
ciekawymi ulicami i placami, poprzez wyjści a do muzeów, teatrów, wycieczek krajoznawczych.
Przechodząc od tego prostego patriotyzmu do coraz szerszego związanego z obrzędami , zwyczajami, symboliką narodową
- uświadamiamy dzieciom, kim jesteśmy,
skąd się wywodzimy i jaka jest nasza przeszłość. Uczymy je bycia Polakami oraz miłości do kraju ojczystego. W tym roku postanowiliśmy uczcić kolejną rocznicę Odzyskania Niepodległości.
Najstarsza grupa ,KRASNOLUDKI
'przygotowała piękny program artystyczny związany obchodami święta li Listopada. Dzień był niezwykle uroczysty: dzieci ubrane galowo odśpiewały hymn Polski,
flagi biało-czerwone, mapa Polski i godło w
tle dodawały powagi uroczystości.
Warto dodać, że dzieci w takich sytuacjach bogacą swój zasób wiadomości , ale
uczą się również dyscypliny, pracy w grupie. Mają przekonanie, że rola, którą mają
zagrać, jest ważna i bez niej nie będzie zamierzonej całości. Uroczystości, a zwłasz
cza przygotowania do nich, stwarzają wiei-

kie możliwości integracji treści programowych, form i metod pracy, wychowania estetycznego, a wreszcie oddziaływania na
różne sfery osobowości dziecięcej . Ważne
jest kształtowanie kultury współżycia , podejmowanie pracy, której cel jest akceptowany przez dzieci, a zarazem przygotowanie do planowego realizowania zamierzo-

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
WPRZEDSZKOLU "POD JARZĘBINKĄ"
"Kiedy jesień jest wokoło, wtedy wszystkim jest wesoło .
daleko lecą ptaki, a w przedszkolu - przedszkolaki
dzielnie spełnią swe zadanie.
Bo dziś będzie pasowanie na dzielnego przedszkolaka,
bo to już tradycja taka!! l"
Jak co roku w każdym przedszkolu miesiąc wrzesień jest chyba najtrudniejszym okresem dla dzieci, które po
raz pierwszy przekroczyły progi przedszkola. Przystosowanie się do życia w nowej społeczności i uczenie się peł
nienia roli przedszkolaka wymaga wiele wysiłku i cierpliwości ze strony nauczycielek i rodziców. Pierwszym waż
nym wydarzeniem jest przygotowanie z myślą o dzieciach uroczystości ,PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA".
W naszym przedszkolu uroczystość ta odbyła się z udziałem rodziców 9 listopada. Julka z grupy starszaków powitała młodszych kolegów ciepłymi slowami piosenki ,Jest takie miejsce'. Maluchy - dzielne
przedszkolaki - recytowały wiersze, śpiewały piosenki i pięknie zatańczyły dla zaproszonych gości.
Zanim dzieci złożyły ślubowanie musiały wykonać zadania, którymi powinien wykazać się wzorowy przedszkolak.
Dzieci popisywały się, a rodzice oceniali ich umiejętności. Po każdym dobrze wykonanym przez dzieci zadaniu rodzice podnosili w górę ,uśmiechniętą buzię' i stwierdzali, że było fenomenalnie, fantastycznie, no i fajnie. Nie zabrakło również zadania dla rodziców, którzy musieli zaśpiewać piosenkę ,Bo nasze przedszkole to jedna rodzina·.
Wreszcie nadszedł czas na uroczyste ślubowanie dzieci i rodziców. Maluchy obiecały pić mleko i nie odchodzić
daleko. Piżamę samemu zakładać i na leżakowaniu nie gadać. Nie płakać, nie szlochać i panie mocno kochać.
Pomagać kolegom, kapcie zakładać i do sprzątania się przykładać. Dbać o salę i bawić się doskonale. Zabawki
szanować i dookoła wszystf
ko porządkować. Nie sikać w
galoty, bo z tym dużo roboty.
A rodzice stwierdzili, że
dziecko jest ich największym
skarbem, postarają się więc
ze wszystkich sil być najlepszymi Rodzicami na świe
cie. Obiecali kochać swoje
dziecko mądrze i wskazywać mu ścieżki , po których
ma kroczyć. Następnie Pani
Dyrektor Halina Siwczak
uroczyście czarodziejskim
czerwonym ołówkiem pasowala każdego malucha na
przedszkolaka. Było również
uroczyste wręczenie pamiąt
kowych dyplomów, upominków i grupowe zdjęcie.
Gdzieś

Wychowawczyni
grupy maluszków
Halina Kołodziejczyk

nych celów. Dodatkowym, a zarazem bardzo istotnym walorem uroczystości jest to,
że pomagają one umocnić więź przedszkola i lepiej poznać dzieci z pozostałych grup.
Odpowiedzialne za przygotowanie uroczystości wychowawczynie grupy ,Krasnoludki': Katarzyna Kwiatkowska i Anna
Czapracka

Obchody Święta
Niepodległości w Międzyrzeczu
Święta miłości kochanej ojczyzny,
Czują cię tylko umysły poczciwe!
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny,
Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe .
Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny,
Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe,
Byle cię można wspomóc, byle wspierać,
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.
(Ignacy Krasicki: .Hymn do milości ojczyzny")

IIIistopada obchodziliśmy Święto Niepodległości , które przypomina o 92. rocznicy powstania 11 Rzeczypospolitej. W 1918 r., po 123 latach niewoli Polska odzyskała
niepodległość . Na pamiątkę tego wydarzenia, od 1937
r. dzień 11 listopada jest polskim świętem narodowym.
Rocznica skłania do przypomnienia losów ojczyzny,
do szacunku dla tych, którzy podjęli wyzwanie historii,
potrafili wywalczyć i obronić odrodzone państwo. Centralnym punktem obchodów rocznicy Święta Niepodleglości w Międzyrzeczu była msza św. w intencji ojczyzny,
odprawiona dzień wcześniej w koście l e parafialnym pw.
św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu przez ks. kapelana Mariusza Antczaka.
Jako gospodarz parafii, w zastępstwie ks. kan. Marka
Walczaka, ks. Mariusz Łuszczek- wikary, gorąco powital Poczty Sztandarowe, władze samorządowe i powiatowe, wojskowe, Kompanię honorową , harcerzy, zuchów,
kombatantów, orkiestrę miejską , parafian i mieszkań
ców Międzyrzecza. Celebrantem był ks. Marek Rogeń
ski, proboszcz parafii Pierwszych Męczenników Polski
w Międzyrzeczu . Homilię wygłosił ks. kapelan Mariusz.
Na zakończenie zaśpiewano , Boże , coś Polskę'.
Po nabożeństwie przedstawiciele międzyrzeckich instytucji i stowarzyszeń złożyli przed Pomnikiem Tysiąc
lecia wieńce i wiązanki kwiatów. Było też przemówienie
burmistrza - Mariana Sierpatowskiego, apel poległych ,
salwy honorowe.
Pamięć o NIEPODLEGŁEJ to żywa lekcja historii, naszego patriotyzmu, refl@ksja i zaduma nad przemijającym
czasem. To piękna karta historii do przekazania młode
mu pokoleniu.
Kazimierz Kulas
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Szkolenie w Niemczech
Od początku października 108 żołnierzy z 17. Wielkopolsklej Brygady Zme·
chanizowanej z Międzyrzecza uczestniczy w szkoleniu poligonowym w ba·
zie armii Stanów Zjednoczonych w Hohenfels w Niemieczech.
W szkoleniu, oprócz kierowców pojazdów typu MRAP (Mine Resistant Ambush
Protected) z 1, 2 i 3 batalionu piechoty zmotoryzowanej biorą udział żołnierze siedemnastej brygady, którzy w czasie IX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego
Islamskiej Republiki Afganistanu pelnić będą służbęwskladzie zespołów doradczołącznikowych armii afgańskiej (OMLT).

Żołnierze, po ukończeniu tygodniowego kursu kierowania pojazdami MRAP,
uczestniczą w szkoleniu

poligonowym, przygotowującym brygadową grupę bojową
US Army do misji na terenie Afganistanu. Poza uczestnictwem w ćwiczeniu żołnie
rze .Wielkiej Błękitnej Siedemnastki" doskonalą swoje umiejętności z naprowadzania
ognia artylerii, szkolenia ogniowego w składzie drużyny z wykorzystaniem laserowego symulatora strzelań, naprowadzania wsparcia lotnictwa, a także doskonalenia
procedur ewakuacji obowiązujących w sytuacji, gdy podczas jazdy pojazd opancerzony zostaje uszkodzony przez wybuch lED (improwizowanego ładunku wybuchowego). Dowódcą Zgrupowania -starszym narodowym jest ppłk Bogusław Leśniak.
IX zmiana PKW wyleci do Afganistanu wiosną przyszłego roku. Zmieni żołnie
rzy 10 Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa oraz pozostałych jednostek
.czarnej dywizji'.
Tekst: ppor. Magdalena Goliszek
Foto: Archiwum 17 WBZ
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Szkolenie żołnierzy •Wielkiej Błękitnej Siedemnastki" rozpoczęło się utrwaleniem
teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy na polu
walki. Wjego ramach żołnierze z Międzyrzecza i Wędrzyna mieli okazję doskonalić swoje umiejętności używając sprzętu będącego na wyposażeniu Armii Stanów
Zjednoczonych oraz poznać sojusznicze procedury stosowane na polu walki. Szkolenie medyczne zakończone zostało praktycznym egzaminem.
W kolejnych dniach żołnierze 17WBZ przeszli szkolenie zapoznawcze z bronią
używaną przez Amerykanów- M4 i M9. Wskład szkolenia wchodziły: zajęcia z teorii
strzelania, budowy broni, zasad jej obsługi oraz strzelania na symulatorze. Finalem
tego szkolenia było odbycie strzelań przygotowawczych i strzelań sprawdzających w
dzień, w nocy oraz w maskach przeciwgazowych. Żołnierze .siedemnastki" potwierdzili wysokie wyszkolenie uzyskując bardzo dobre wyniki z poszczególnych strzelań.
Jednym z ciekawszych zajęć, jakiego doświadczyli piechocińcy, było uczestniczenie
w symulacji .dachowania" pojazdu HMMWV, oraz ewakuacji z przewróconego pojazdu w warunkach oddziaływania przeciwnika. Żołnierze ,Czarnej Dywizji" szkolą
się w pełnym zakresie programowym, poczynając od rozruchu fizycznego od godziny 5.30, kończąc szkoleniem na Irenażerach o godz. 21.00.
W kolejnych dniach szkolenia zaplanowano udział piechurów w strzelaninach
sytuacyjnych, terenoznawstwa, znajomości kultury afgańskiej oraz realizacji procedur taktycznych.
Wspólne szkolenie żołnierzy z 17WBZ oraz Gwardii Narodowej Stanu lllinois ma
na celu lepsze przygotowanie do realizacji wspólnej misji w ramach operacji NATO
w Afganistanie. 17WBZ przygotowująca się do IX zmiany Polskiego Kontyngentu
Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu otrzymała zadanie sformowania
najważniejszych komponentów: dowództwa i sztabu Polskich Sil Zdaniowych, zespołów bojowych w sile dwóch wzmocnionych batalionów, grupy rozpoznawczej,
grupy łączności oraz pięciu zespołów doradczo-szkoleniowych odpowiedzialnych
za szkolenie Afgańskiej Armii. Gwardia Narodowa stanu lllinois będzie wspierać
działanie polskich żołnierzy w prowincji Ghazni Zespołem Wsparcia .BEST" (Bilatera! Embedet Supported Team).
Tekst: ppor. Marta Dolińska
Foto: archiwum 17 WBZ

Zostań żołnierzem

17. Wielkopolskiej
Brygady Zmechanizowanej

"Wielka Błękitna Siedemnastka" ogłasza nabór na stanowiska w korpusie szeregowych. Jeśli jesteś żołnierzem rezerwy, szukasz ciekawej pracy,
stalej pensji i przygody, dołącz do najlepszych. W Brygadzie czeka na Was
ponad 200 miejsc pracy.

Przygotowanie do IX zmiany PKW w USA
Od 14 października br. w ramach przygotowania do IX zmiany Polsklego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, żołnierze 17. Wielkopolskiej
Brygady Zmechanizowanej (17WBZ) z Międzyrzecza z zespołów bojowych,
oraz sztabu Polskich Sil Zadaniowych rozpoczęli wspólne szkolenie z żoł·
nierzami lllinois National Guard w ośrodku szkoleniowym w Marselles w
stanie lllinois, USA.

Aby zostać żołnierzem 17. Brygady jedyne, co musisz zrobić, to przygotować odpowiednie dokumenty i przystąpić do egzaminu z wychowania fizycznego. Wszyst·
kle informacje uzyskasz na stronie internetowej 17WBZ www.17wbz.sow.mil.pllub
pod numerem telefonu: (95) 741 42 29.
Miesięczne podstawowe wynagrodzenie w stopniu szeregowego wynosi 2500 zł
brutto. Żołnierzom przysługuje także comiesięczny dodatek za wysługę lat, raz w
roku trzynasta pensja oraz równoważnik mundurowy. Jako żołnierz możesz skorzystać z bezpłatnego zakwaterowania w lokalu mieszkalnym, kwaterze internatowej
lub otrzymać comiesięczne świadczenie mieszkaniowe w wysokości od 300 zł do
510 zł. Podczas pracy masz możliwość wykupienia posiłków w stołówce wojskowej.
Ponadto jako żołnierz 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej będziesz mial
możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na kursach doskonalących oraz
sprawdzić się podczas wyjazdu na misję pokojową. Od kilku lat 17 utrzymuje się
na bardzo wysokim poziomie zarówno wyszkolenia, wyposażenia jak i realizacji za-
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dań. Żołnierze brygady wykonywali trudne zadania bojowe w Iraku, Afganistanie i

Czadzie. Doświadczenia , które tam zdobyli wykorzystywane są podczas szkolenia
w Polsce. Służba w 17WBZ to gwarancja możliwości rozwoju zawodowego, praca z
najlepszymi żołnierzami na najnowocześniejszym sprzęcie. Brygada jako pierwsza
została wyposażona w nowoczesne Kolowe Transportery Opancerzone ,Rosomak".
Żołnierze otrzymali najnowocześniejsze wyposażenie osobiste, by ich działanie na
współczesnym polu walki było efektywniejsze i skuteczniejsze.
- Przygotowujemy każdego żołnierza do jak najlepszego wykony wania
zadali najego stanowisku służbowym . Doskonała baza szkoleniowa, pionierski w Wojskach Lądowych system szkolenia, stawiają naszą brygadę
i każdego j ej żołnierza wśród wojskowych elit- mówi dowódca 17WBZ, gen.
bryg. Sławomir Wojciechowski.
Poszukujemy żołnierzy we wszystkich specjalnościach : piechocińców, artylerzystów, zwiadowców, logistyków, łącznościowców, kierowców z kat. B i C, działono
wych operatorów. Swoją służbę możesz rozpocząć w jednym z trzech batalionów
zmotoryzowanych, dywizjonie artylerii samobieżnej, dywizjonie przeciwlotniczym,
kompanii rozpoznawczej, kompanii saperów, kompanii remontowej, kompanii zaopatrzenia, czy plutonie chemicznym. Jeśli nie lubisz nudy i nie boisz się wyzwań to
przyjdź i spróbuj swoich sił jako szeregowy zawodowy, starszy szeregowy zawodowy.
To ty musisz zdecydować czy chcesz być profesjonalistą. Wybór należy do Ciebie!
Tekst: por. Joanna Nowakowska
Foto: archiwum 17 WBZ

Ucyfrowiony batalion
łączności w Białobrzegach
miejsce pokaz możliwości ucyfrowlonego komponentu Wojsk Lądo
wych w zakresie Interaktywnego zarządzania l dowodzenia polem walki.

5 listopada 2010 roku na terenie 9 batalionu

miał

Gośćmi pokazu byli: Marcin ldzłk Podsekretarz Stanu ds. Uzbrojenia
i Modernizacji, generał brygady Andrzej Duks radca-koordynator podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej ds. uzbrojenia i modernizacji, generał
brygady Zbigniew Czerwiński , szef Zarządu Planowania Rzeczowego P-8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W dzisiejszych czasach łączność i informatyka
to jedność. Technologie takie jak telefonia cyfrowa czy wideokonferencje to standardowe narzędzia dowodzenia nie tylko na wysokich szczeblach. Umiejętności dowódcze wspomagane komputerowo, zarządzanie nowoczesnym polem walki to klucz do
sukcesu- powiedział podpułkownik Tomasz Bledzłak, dowódca 1 batalionu piechoty zmotoryzowanej z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Nowoczesne
systemy, które wojsko posiada, powinny być rozwijane, powszechne, dostępne dla
pojedynczego żołnierza. Tak się też dzieje z systemem C31S Jaśmin rozwijanym w
oparciu o moduły, które z powodzeniem mogą być implementowane na platformach
mobilnych Wojsk Lądowych. Zastosowane w modułach międzynarodowe standardy
umożliwiają współpracę ze środkami łączności innych producentów, takimi jak Ruchomy Węzeł Łączności Cyfrowej (RWŁC) czy Przenośno Przewoźny Terminal Satelitarny (PPTS) - zauważył Szef Zarządu Dow~zenia i Łączności G-6 Dowództwa
Wojsk Lądowych , pułkownik Leszek Styplk. Zołnierze i pracownicy wojska Centrum Wsparcia Mobilnych Systemów Dowodzenia (CWMSD) integrują w jednolity
system kolejne elementy warstwy transmisyjnej i aplikacyjnej współczesnego pola
walki celem uzyskania możliwości zarządzania nimi na potrzeby dowodzenia, a tym
samym uzyskania świadomości sytuacyjnej przez dowódców i walczące pododdziały.
Modułowa budowa systemu JASMIN zapewnia jego implementację na .wszystkich"
szczeblach dowodzenia Wojsk Lądowych. Wprowadzane przez producenta uaktualnienia wersji wpierwszej kolejności są testowane w ramach warsztatów międzyna
rodowych if. Combined Endeavor oraz ćwiczeń CWIDICWIX, a następnie w ramach
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warsztatów i ćwiczeń narodowych tj. ASTER, STOKROTKA, gdzie następuje weryfikacja standardów ze światem rzeczywistym, a więc starszymi systemami będącymi
w wyposażeniu- powiedział pułkownik Mirosław Gruszka Komendant Centrum.
Dowódca drużyny jadący Kołowym Transporterem Opancerzonym Rosomak może
mieć na swoim terminalu stan przestrzeni powietrznej pochodzący z pulpitu stanowiska dowodzenia dywizjonu przeciwlotniczego (system ŁOWCZA). Wyżej przedstawiony system gromadzi informacje pochodzące ze stacji radiolokacyjnych Wojsk Lą
dowych, a także z Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania (ODN) Sił Powietrznych.
Podczas warsztatów łączności i informatyki ,Aster 201 0" przeprowadzono skuteczną próbę integracji systemu z pulpitem powietrznego stanowiska dowodzenia (ZSŁ)
na śmigłowcu Mi-17. Z biegiem czasu dowódca dru żyny będzie móg ł korzystać także
z systemów rozpoznania. Patrzenie oczami szeregowego żoł n ie rza to realna przyszłość . Pokaz możliwości ucyfrowionego komponentu Wojsk Lądowyc h obserwował
także Zastępca Szefa Sztabu Generalnego wiceadmirał Waldemar Gluszko wraz
z grupą specjalistów Oddziału Analiz i Użycia Wojsk Lądowych Zarządu Planowania
Operacyjnego oraz Szefem Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności
P-6 SG WP generałem brygady Andrzejem Kaczyńskim, który jest zwolennikiem
rozwijania nowoczesnych technologii teleinformatycznych w Wojskach Lądowych.
Miejmy nadzieję, że żołnierze batalionu zmotoryzowanego będą mieli możliwość uż y
cia najnowocześniejszego systemu teleinformatycznego w warunkach bojowych. 1
batalion piechoty zmotoryzowanej z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej
ma szanse powrócić na afgańską misję z nowoczesnym sprzętem łączności i informatyki, czego my wszyscy żołn ierzom życzymy.
Tekst i zdjęcia : ppor. Andrzej Begdański

Reagowali na zasadzkę
Strzelanie drużyną w reakcji na zasadzkę było głównym tematem zajęć
ogniowych żołnierzy 1. kompani piechoty zmotoryzowanej ze Zgrupowania
Bojowego "Bravo" IX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, którzy przygotowują się do udziału w operacji na poligonie w taganlu.

Ćwiczenie polegało na ostrzelaniu celów, które pojawiają się na trasie marszu
drużyny. - Weryfikacji podlega nie tylko umiejętność prowadzenia ognia, ale także kierowania drużyną wwalce - podkreśla dowódca kompanii z 17. Wielkopolskiej

Brygady Zmechanizowanej kpt. Paweł Szczyszek. - Istotna jest również kolejność
eliminowania celów -dodał kapitan. Dowódcy drużyn musieli podejmować decyzje
dotyczące szyku ugrupowania, podziału sektorów obserwacji i manewru ogniem.
Oprócz strzelania, żołnierze ćwiczyli także inne elementy działań taktycznych. Podzieleni na kilka grup szkoleniowych doskonalili min. udzielanie pierwszej pomocy
na polu walki, nawiązywanie łączności czy zasady działania w punkcie kontrolnym.
Szczególną uwagę szkoleni zwrócili na kwestie posługiwania s i ę mapą. - Urządzenia
elektroniczne mogą wnajmniej oczekiwanymmomencie zawieść, dlatego tak istotna
jest umiejętność czytania i orientacji mapy -podkreślał st. szer. Łukasz Szymczak.
Bardzo ważne było także działanie w zakresie reagowania na kontakt ogniowy
z przeciwnikiem. Procedury, jakie stosują p iech oci ń cy z Mi ędzyrzecza, ewaluowały
dzięki wnioskom z innych operacji, w których brali u dzia ł. - Staram się zawsze wykorzystywać doświadczenia z podobnych zdarzeń z Afganistanu i wdrażać je do szkolenia mojej sekcji -podsumował jeden z instruktorów, dowódca sekcji ogniowej st.
szer. Marek Chmieli ński. IX zm i anę Polskich S ił Zadaniowych w Afganistanie będą
tworzyć przede wszystkim żołnierze z 17. WBZ i pozostałych jednostek ,Czarnej Dywizji". Uzupełniać ich będą specjaliści z innych jednostek oraz instytucji Wojska Polskiego. W rejon operacji wylecą wiosn ą przyszłego roku, gdzie zmie nią misjonarzy
z 10. Brygady Kawalerii Pancernej.
Tekst i foto: mjr Szczepan Głuszczak
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W SP 3
,Zawsze takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie.•
Święto Niepodległości. W relacjach świadków wydarzeń 92 lata temu ulice wielu polskich miast wyglądały wtedy przedziwnie. Polacy wylegli na ulice, gromadzili się na placach, organizowali pochody. Okazywali swoją radość, wzruszenie i szczęście. Manifestowali swoje przywiązanie do barw narodowych. Przejęcie władzy przez Pilsudskiego, choć

było jeszcze wtedy gestem symbolicznym, miało dla wielu Polaków ogromne znaczenie.
Stało się kamieniem węgielnym pod odradzającą się polską państwowość.
Wtym roku szkolnym razem z koleżanką Elżbietą Galach miałyśmy zmierzyć się z tym
jakże trudnym i niezrozumiałym dla dzieci w wieku 6-9 lat świętem i zorganizować apel z
okazji odzyskania niepodległości. Mając świadomość, że przez zabawę, ruch można małym
dzieciom wytłumaczyć takie pojęcia jak ojczyzna i patriotyzm, opracowałyśmy odpowiedni

scenariusz. Nasi uczniowie (11 a i 11 d) przez kilka tygodni przygotowywali się do występu.
10 listopada w sali gimnastycznej naszej szkoły odbył się apel dla klas O- III, który
rozpoczęła Pani Donata Groll krótką rozmową z dziećmi na temat tego ważnego dla Polaków święta . Następnie my pokazaliśmy owoc naszej pracy. Przedstawienie istoty tego
święta w sposób radosny, ale i podniosły spowodowało, że widzowie w skupieniu, i z zainteresowaniem obejrzeli nasz występ. Mam nadzieję, że poprzez .oswajanie' dzieci z
historią i pokazywanie jej bogactwa wyraz patriotyzm nie będzie tylko jednym z haseł w
encyklopedii, ale ważną wartością w życiu każdego Polaka.
Justyna Pawliszak

PASOWANIE NA UCZNIA W SP 3
Dzień 21 października na pewno na długo zapisze się w pamięci ,pierwszaków'. W
tym oto bowiem dniu odbyło się Pasowanie na ucznia. Pasowanie Pierwszoklasistów na
pelnoprawnych uczniów szkoły podstawowej należy od wielu lat do tradycji naszej szkoły.
O godz. 17 w sali gimnastycznej SP 3 pani Kamila Bandura-Ksiądz powitała Panią
Dyrektor, dzieci, ich rodziców, rodzeństwo i wszystkich przybylych gości. Wprowadzono sztandar i odśpiewano hymn państwowy. Aby godnie dostąpić zaszczytu pasowania
na ucznia każda klasa pięknie się zaprezentowała : klasa l a i l b w piosence, klasy l c i
l d powiedziały wiersz. Na zakończenie prezentacji wszyscy uczniowie klas l wspólnie
zaśpiewali piosenkę ,Razem w szkole'. Następnie dzieci usłyszały wiele ciepłych słów
od Pani Dyrektor Donaty Groll i od przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego, która w
imieniu starszej społeczności uczniowskiej powitała najmłodszych kolegów. l w ten sposób uroczystość doszła do najważniejszego momentu. Pani Dyrektor Donata Groll przeprowadziła uroczyste ślubowanie. Wszystkie pierwszaki powtarzały tekst ślubowania:
, Ślubuję być dobrym Polakiem Dbać o dobre imię swojej szkoły. Będę uczyć się wszkole
jak kochać ojczyznę, Jak dla niej pracować kiedy urosnę. Będę stara/ się być dobrym kolegą, Swym zachowaniem i nauką Sprawiać radość rodzicom i nauczycielom- ŚLUBUJĘ"
Następnie przewodniczący klas l publicznie przypieczętowali swoim odciskiem palca tekst ślubowania . l oto nadszedł drugi ważny moment tego dnia - pasowanie. Każ
da wychowawczyni pasowala uczniów swojej klasy słowami : ,Pasuję cię na ucznia klasy
l SP 3'. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, w której mogliśmy wysłuchać
występu uczennic naszej szkoły - Marty Plewy i Weroniki lgnatowicz. Po nich specjalnie
dla pierwszaków zatańczyli uczniowie klas starszych. Na zakończenie wszyscy pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy, słodkie prezenty i upominki od starszych kolegów i koleżanek .
Elżbieta Kruk

ZABŁ\?ŚNIJ NA DRODZE.
ZOSTAŃ BOHATEREM
27 października 2010 roku firma EWE Energia Sp. z o.o. zorganizowała dla uczniów
klas pierwszych naszej szkoły akcję Zabłyśnij na drodze. Zostań bohaterem. Wszystkie klasy pierwsze uczestniczyły w spotkaniu z panem policjantem, który przedstawił
główne zasady dotyczące bezpieczeństwa , a zwłaszcza podkreślił to, jak ważne jest, by
dzieci były widoczne na drodze, i jak dużą rolę pelnią w tym różnego rodzaju odblaski.
Następnie uczniowie obejrzeli spektakl pod tytułem ,Bezpieczne przedstawienie'. Podczas przedstawienia dzieci uczestniczyły w wydarzeniach na scenie. Głównym bohaterem był tutaj klaun, który w sposób pełen humoru i przy pełnym zaangażowaniu dzieci przekazał wiele istotnych informacji o tym, jak bezpiecznie i prawidłowo poruszać się
po drodze, zapoznał uczniów z najważniejszymi znakami drogowymi. Po przedstawieniu każda z klas zaprezentowała swoje prace plastyczne ,Bezpieczna droga'. Na koniec
spotkania każde dziecka otrzymało dyplom za udział w zabawie, plan lekcji i odblask.
Na ręce pań nauczycielek zostały przekazane kamizelki odblaskowe, które w myśl zasady ,jeśli jesteś widoczny na drodze, to jesteś bezpieczny' będziemy ubierać podczas
wspólnych wyjść klasowych.
Elżbieta Kruk

MD< Wielka Orkiestra Świątecznej
WEDlYRZEOO OSitooo: IUllJR"'f

""""~

Pornocy

Jak co roku, w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury działa Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Koncert plenerowy odr. na placu za budynkiem MOK. Start zaplanowany jest na godzinę 15:00, zakończenie światełkiem do nieba o godzinie 20:00. Wprogramie zaplanowane są występy zespołów oraz licytacje.
Do Sztabu można dostarczać przedmioty do licytacji na rzecz WOŚP. Po raz pierwszy Sztab w Międzyrzeczu planuje prowadzenie licytacji za pośrednictwem serwisu sprzedaży Allegro. Wszelkie informacje odnośnie Finału Ogólnopolskiego dostępne są na http://www.wosp.org.pl
Międzyrzecki Ośrodek Kultury
będzie się dnia 9 stycznia 2011
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Harcerski styl
Coraz częściej można zobaczyć na ulicach naszego
miasta młodych ludzi w harcerskich mundurach. Przenikają do społecznego życia w sposób naturalny, uczestnicząc w nim, przyj mują c wyznaczone dzieciom i młodzieży
role. Wykonuj ą zadania na miarę swoich możliwości, dą
żąc do osią gnię cia harcerskiego ideału.
Jaki jest ten i deał? Wyznaczają go Prawo i Przyrze.
czenie Harcerskie, będące drogowskazami w ksz tałtowa
niu włas nej osobowości.
Harcerz to człowiek odpowiedzialny, potrafiący odróżnić
dobro od zła . Radzi sobie wtrudnych sytuacjach życiowych
postępując zgodnie z przyjętymi zasadami. Wyróżnia go
cywilna odwaga. Przy tym jest człowiekiem otwartym na
otaczający go świat, drugiego człowieka i na samego siebie. Jest radosny i wrażliwy na piękno przyrody. Chętnie
pomaga innym podej mując różne wyzwania i odważne decyzje. Jest dzielny i zaradny. Stale poszerza swą wiedzę i
doskonali umieję tności. Dba o własne zdrowie.
Takim harcerzem chce być każdy chłopak i dziewczyna.
Droga, by ten cel osiągnąć , nie jest łatwa . Nikt przez to,
że wiożył mundur, nie stal s ię prawdziwym harcerzem. To
prawda, ale znalazł się na szlaku, który prowadzi do celu.
Droga ta pełna jest wyzwań , pasji i przygód, radosnej zabawy i prawdziwych przyjażni. Kto zasłuży na miano harcerza pozostaje nim na zawsze.
Od września zuchy i harcerze wzięli udział w wielu spotkaniach i uroczystościach :

KURIER
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Kominek , Zwychowawcą' z okazji Dnia Edukacji zorganizowany przez Międzyrzecki Szczep ,Piomienie'
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i zapalają znicze na kwaterze polskich żołnierzy pochowanych na Cmentarzu Zolnierzy Radzieckich.
Kandydaci - przyjmowani są do ZHP w sposób szczególny

Jesienny Rajd do Gorzycy zorganizowany przez PTTK
- wspólne śpiewogranie
Nocne biwaki w szkole, podczas których tradycyjnie już
przeprowadzany jest ,Chrzest Biszkoptów'

Przed Świętem Zmarłych zuchy porządkują dziecię
ce groby,

11 Listopada międzyrzeccy harcerze uczestniczyli w
Mszy św. za Ojczyznę i pełnili służbę honorową

To tylko przykłady działalności harcerskiej. Najważniej 
sze sprawy dzieją się na zbiórkach, podczas których harcerze i zuchy mają okazję do pracy nad własnym charakterem, nad własną osobowością, co w konsekwencji prowadzi do świadomego przyjęcia harcerskiego stylu życia .
Z harcerskim pozdrowieniem. Czuwaj!
phm Maria Sobczak • Siuta

BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA ...

Wmodlitewnym oczekiwaniu świąt Bożego Narodzenia, w roku 2010, roku zmat tej Wielkiej Córy Kościoła , napełniali świat Miłością i Pokojem. l Woloncierpienia naszej Ojczyzny, również wielu Polek i Pola~ów z powodu
tariuszkom i Dobrodziejom dziękuję za każdy Dar przekazany
tragedii z 10 kwietnia, przesyłam bardzo serdeczne życzenia. Zyczę i
na rzecz Ubogich. Ta wielka Dobroć pozwala nam służyć Ubomodlę się. by Boże Dziecię w Noc Wigilijną obdarzyło nas
gim i to już 10 lat.
MIŁOSCIĄ, POKOJEM l RADOŚCIĄ.
Kochani Ubodzy, 24 grudnia spotkamy się przy Wigilijnym stoNiech Światło Ewangelii rozświetli nasze zawiłe drogi życia, a rok
le, na którym już tradycyjnie będzie czekało 100 paczek świątecz
2011 będzie cały szczęśliwy i Błogosławiony.
nych, siedem potraw wigilijnych, opłatek i serdeczne życzenia.
Serdeczne życzenia kieruję do Redakcji KM, do Wszystkich PrzyjaŻycząc błogosławionych Świą~ Wszystkich ogarniamy cociół i Dobroczyńców naszej Stołówki dla Ubogich. Szczególne życze
dzienną modlitwą i wdzięcznością. Wuroczysty Dzień Wigilijny
nia dla naszych Ubogich, aby lm nigdy nie zabrakło Miłości i codzienw duchu łamiemy się Opłatkiem. Z wdzięcznością i modlitwą u
nego chleba, a codzienny trud życia niech zamieni się w radość i speł
stóp Bożego Dzieciątka
nienie nadziei.
L.:..L.J..;~.L..;~-.::.J
m. Stanisława Golec ze Wspólnotą
pełnym

..

Wszystkim Sponsorom, którzy w różny sposób nam pomagają, dziękuję i ży

czę Błogosławionych Świąt i Błogosławionego Nowego Roku 2011 .
Kochanym Członkom Towarzystwa Przyjaciół Świętej Klary i Stowarzyszeniu Misjonarek Świętej Klary, życzę dalszej działalności, by ukazując Chary-
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Ostrzeżenie!
W związku ze sprzedażą przez sklepy internetowe
różnego rodzaju nowych produktów określanych jako
środki lecznicze, suplementy diety i inne .cudownie działające", Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega przed
zakupem i spożywaniem takich środków nieznanego
pochodzenia. Często są to preparaty bez etykiety opisującej skład , stężenie substancji czynnych i substancji dodatkowych, nieznany jest producent i dystrybutor.
Przykładem jest produkt, który ostatnio pojawił się w
sprzedaży- Miracle Minera! Solution (Mi racie Minerai Supplement, MMS). Światowa Organizacja Zdrowia
ostrzega przed doustnym przyjmowaniem tego preparatu. Jest to produkt przeznaczony do dezynfekcji i uzdatniania wody pitnej (posiada właściwości bakteriobójcze,
grzybobójcze i wirusobójcze) i nie jest przeznaczony do
spożycia przez ludzi. Natomiast jest sprzedawany przez
Internet (w chwili obecnej, dostępny również w Polsce)
jako naturalny środek mineralny, wzmacniający system
immunologiczny organizmu i jako środek skuteczny w
leczeniu wielu chorób, w tym HIV, gruźlicy, malarii, zapalenia wątroby i nowotworów. Produkt Miracle Mine-

rai Solution (MMS) zawiera 28% r-r chlorynu sodu NaCI02 o pH 13. Zaleca się stosowanie preparatu MMS
wraz z aktywatorem · kwasem cytrynowym w proporcji
1:5, rozcieńczonego w wodzie, w dawce 15 kropli/2-3
razy dziennie. Mieszanina chloranu sodu i kwasu cytrynowego powoduje powstawanie dwutlenku chloru,
który jest aktywnym składnikiem mającym właściwo
ści przeciwbakteryjne i jest wykorzystywany do uzdatniania wody i dezynfekcji.
Po przeprowadzeniu oceny toksyczności chloranu
sodu ustalono dzienne przyjcie (TDI) chloranów do organizmu na poziomie 30 iJg/kg masy ciała (co odpowiada 40,5 IJg chloranu sodu l kg masy ciała) (JECFA
Food Aditives Series 59).
Inny produkt o nazwie MMS2 występuje w postaci kapsułek zawierających 400 mg proszku podchlorynu wapnia. Według zaleceń ma być przyjmowany z
2·3 szklankami wody. Przyjęcie preparatu MMS2 bez
odpowiedniego rozcieńczenia i na małej powierzchni,
może spowodować uszkodzenie błony śluzowej przewodu pokarmowego.
Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi

po przyjmowaniu chloranu sodu są wymioty i biegunka,

prowadzące do odwodnienia; bóle brzucha i pieczenie
w gardle. W przypadku bezpośredniego spożycia 10 g
chloranu sodu (ok. 167 mg l kg masy ciała) może dojść
także do methemoglobinemii, hemolizy oraz ostrej niewydolności nerek (Lin, J.-L. i Lim, P.-S . {1993) Acute
sodium chlorile poisoning associated with rena! failure.
Rena! failure 15:. 645-648).
Odnotowano przypadki negatywnego oddziaływania
preparatu MMS wśród ludzi na terenie 8 krajów, w tym
w niektórych przypadkach moglo dojść do poważnego
zagrożenia życia po spożyciu MMS (Australia, Belgia,
Kanada, Czechy, Francja, Szwajcaria, Wielka Brytania i
USA). Do tej pory, co najmniej w 7 krajach podjęto działania w celu ograniczenia treści informacji na stronach
internetowych i /lub do zamknięcia stron internetowych
i biur sprzedaży, które reklamują produkty sprzedawane pod nazwą Miracle Minera! Solution, Miracle Minera!
Supplement, MMS, MMS2, których nie należy stosować
doustnie, ponieważ może to być szkodliwe dla organizmu i nie ma naukowych dowodów wskazujących na ich
korzystne oddziaływanie na organizm człowieka.
Informację przygotowała : Anna Paśniewska
· Kierownik Sekcji Epidemiologii

25 października 2010 dniem otwartym Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Wdniu 25.10.2010 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej po raz piąty
zorganizowano Dzień Otwarty Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Celem tego przedsięwzięcia było przybliżenie społeczności lokalnej specyfiki pracy, zakresu działania
oraz struktury organizacyjnej Inspekcji Sanitarnej.
Wramach obchodów Dnia Otwartego zorganizowano punkt informacyjny dla chęt
nych osób gdzie prezentowano pracę komórek organizacyjnych PSSE Międzyrzecz .
Osobom zainteresowanym udzielano informacji i porad na wybrane tematy zwią
zane z ochroną zdrowia, w tym na temat szczepień osób wyjeżdżających za granicę
i innych szczepień ochronnych, profilaktyki nowotworów piersi, zapobiegania HIV!
AIDS, chorób zawodowych, wprowadzania systemów bezpieczeństwa żywności , prowadzonych badań jakości wody i powietrza atmosferycznego, niebezpieczeństwach
związanych ze zbieraniem grzybów i in.
Wykonano kilkadziesiąt pomiarów ciśnienia, wskaźnika BMI oraz kilka badań próbek wody w zakresie wybranych parametrów (twardość , mętność i ph).

"Strach na
wróble"
noc jest prawdziwa
bezbarwna
bezludna

bezmyślna

jak Bóg
i równie mądra
W SWeJ ClSZY
noc jest święta

Prowadzono dystrybucję materiałów informacyjnych dotyczących profilaktyki promocji zdrowia. Zaproszona młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych miała okazję obejrzenia filmów i spotów TV na temat meningokoków, grypy, szkodliwości palenia tytoniu i AIDS. Szczególną atrakcją dla młodzieży była możliwość zwiedzania laboratoriów i zapoznania się z pracą Oddziału Laboratoryjnego.
Uwieńczeniem obchodów Dnia Otwartego bylo szkolenie na temat dopalaczy zorganizowane dla dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Osoby odwiedzające PSSE podkreślały często , że wizyta w Stacji pozwoliła im
na inne niż dotychczas spojrzenie na Inspekcję Sanitarną i stwierdzały (zwłaszcza
młodzież szkolna), że będą zachęcać innych do brania udziału w Dniach Otwartych
w przyszłości.
Informację przygotowała Aleksandra Gomula
- Higiena Dzieci i Młodzieży w Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu

bezsenna
i szczera
przez to
straszna
niepotrzebna
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Rada Sportu, czg towarzystwo wzajemnej adoracji?
...

Obowiązek

konsultowania i opiniowania wydatków fi- 41 pkt 7 ,Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie" (Dz. dzil zawsze na swój koszt. To samo dotyczy startów Annansowych w zakresie sportu w yn ikał z art. 18a ,Ustawy z U. z dnia 151ipca 2010 r.):
drzeja Frabińskiego w Maratonie Warszawskim, w którym
dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej". Bardzo długo
,Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w klubie uczestniczy od 32 lat, bo ma takie hobby i zdrowie mu na
zapis .Ustawy' nie był w praktyce realizowany przez wła
sportowym uczestniczącym we wspólzawodnictwie orga- to pozwala. Dwa lata temu był wgronie 17 osób wcałej Poldze gminy Międz yrzecz . Przez 141at nie powolano jednak
nizowanym przez polski związek sportowy mogą prowa- sce, którzy zaliczyli je wszystkie. Ostatnio z M iędz yrzecza
Społecznej Rady Sportu. Zapisów obowią zującego prawa
dzić wylącznie osoby posiadające tytuł zawodowy trenera
z tego grona biegaczy wyróżnił się również Zbigniew Ronikt nie przestrzegał.
lub instruktora sportu'.
sół i Paweł Witczak- (studiuje w Poznaniu), którzy zdobyli
Po raz pierwszy Burmistrz - Komisarz R ząd owy w M ię
3. Wnioski do sekretariatu gminy Międzyrzecz złożyły
tzw. ,Koronę Maratonów"- startowali w ciągu roku w p ię
dzyrzeczu p owolał Społeczną Radę Sportu, jako doradczy
równ i eż kluby i stowarzyszenia spoza naszej gminy. Było
ciu największych maratonach w Polsce: w Krakowie, we
organ, swoim Za rządze n ie m z dnia 17 marca 2010 r. Wjej takich wniosków 4 (cztery) - na szczęście zostały rozpa- Wrocławiu, w Warszawie, w Poznaniu i w Dębnie. Wtabeskład powo lał 6 osób. Niektórzy działacze sportowi i natrzone negatywnie przez Radę Sportu .
li wyników przy ich nazwisku zawsze jest wpisana nazwa
uczyciele czuli się jednak niedocenieni.
4. W przyznawaniu dotacji nie kierowano się obiektyw- naszego miasta. Promują Międzyrzecz w całej Polsce bieNa odbytym pod koniec kwietnia w ratuszu spotkaniu z nymi kryteriami, lecz sympatią lub antypati ą do działaczy
gając w koszulkach z jego nazwą i nigdy nie przyszli do
ud ziałem Burmistrza - Komisarza Rządowego i zaproszoklubowych. Wymownym przy kładem jest tutaj klub FC Kurgminy po p ieniądze . M ają swój honor i poczucie godności.
nych osób, odbyć się miała dyskusja nad prz yszłoś cią i kie- sko - nowo powsta ły w tym roku w naszej gminie zespól
Obok na zdjęci u jest mój dyplom za zwycięstwo w zaworunkami rozwojuszeroko pojęteg o sportu w Międzyrzecz u.
piłkarski. Przewodzi w rozgrywkach w B - klasie. Komisja
dach na orientację, aby go zdobyć musialem przejechać w
Słuchając wypowiedzi wielu osób na tymspotkaniu można
wnioskuje przyznanie mu tylko kwoty 6 000 zł, znacznie jedną stronę prawie 400 km, a później biegać prawie dwie
było odn ieść wraże nie , że jego uczestnikom nie chodzi o
mniej ni ż wnioskowano, pomimo powszechnie znanego
godziny. Wszystkie koszty poniosłem sam.
wypracowanie konstruktywnych wniosków i wsparcie władz
faktu, że Klub z Kurska potrzebuje pien iędzy na budowę
Jestem ogromnie ciekaw, ilu radnych z nowo wybranej
miasta. Nie wypracowano też kierunków rozwoju określ o 
boiska w swojej miejscowości.
Rady Miasta przeznaczy część ze swojej diety lub chonych dyscyplin sportu dzieci i młodzie ży w Międzyrzeczu .
5. Wniosków o dotację i wsparcie finansowe na dziaciaż złotówkę na rozwój sportu w Międzyrzeczu . Łatwo
Gorąca, ale mało merytoryczna dyskusja sprowadziła się
łalność sportową w swoich sekcjach nie złożył żaden z
jest rozdawać pieniądze i glosować za wydatkami, byle
do wzajemnego wytykania sobie błędów i obrażania się.
Uczniowskich Klubów Sportowych dz iałających wszkolach nie ze swojej kieszeni.
Wynikiem sporówbyło odwoła nie przewodniczącego Spopodległych gminie. Nie ma się co dziwi ć temu stanowi rzePiszę o tych faktach po to, aby znów Międzyrzecz nie
ł eczn ej Rady Sportu.
czy w naszych szkołach . Opublikowany ostatnio raport NIK
znalazł się w raporcie NIK-u. Nie ma bowiem w tym żadnej
Burmistrz- Komisarz Rządowy przychylił się do postu- w zakresie kontroli lekcji WF w szkolach w Polsce potwierpromocji a jest jedynie wielki wstyd. Wychodzi wtedy nielatów środowiska sportowego i nauczycieli WF i rozszerzył
dza, że zajęcia obowiązkowe z WF kuleją :
znajomość prawa i brak szacunku do jego przestrzegania.
na podstawieswojego Zarządzenia nr 59 z dn. 16 1ipca 2010
- w szkolach podstawowych 17 % uczniów nie bierze
Zbigniew Kolis
r. skład Spo łecznej Rady Sportu do 15 osób. Po takimdow nich udziału
wa rtościowan iu i włączen i u do pracy w Radzie osób od lat
- w szkolach średnich ponad
., .. .. " _ •
KTO PI SAŁ l NIE OTRZ YM AŁ DOTACJI
prac ujących w sporcie szkolnym można było się spodzie30 % uczniów nie bierze w nich
•
~
Do Urzędu Miejskiego w M i ędzyrzeczu
wać pozytywnych efektów ich działa ń . Niestety z bardzo
udziału
lai
~ ~ wpłynęły w tym roku 23 wnioski o dotację na
dużej chmury powstal mały deszcz.
- nauczyciele idą na łatwiznę
Olł'J -- · wsparcie działalności wzakresie sportu. Z neW dniu 22 października 2010 r. odbyło się zebranie
otnyrnoUe
· gatywną opinią Społecznej Rady Sportu spoi proponują w większości gry zeSpołecznej Rady Sportu z udziałem zastępcy Burmistrza.
spolowe hasłem ,macie piłkę i po·-- __l<..QL.l.S.____ _
tkały się wnioski złożone przez:
Rozpatrywano i opiniowano złożone przez kluby sporto- grajcie' lub z języka japo ńskiego
-·-----~!Qltl Nlfhl ... _
· 1. Polski Związek Hodowców Goł ębi sekcja
we i stowarzyszenia wnioski do gminy o dofinansowanie
.mata i grata'
Międzyrzecz - zakup nagród dla członków
• zbyt często i łatwo przychodzi
za zojęde A. . miejsca
kwota 5 000 zł
dzi a łalnoś ci w zakresie sportu i rekreacji w 2011 r. Przy porodzicom i lekarzom wypisywanie
w kategorii \:\:::.~.5'
2. Lubuską Federację Strongmen z Pszczewa
dejmowaniu decyzji o przydziale ś rodków finansowych nie
zwolnienia z zajęć WF - hasło ,w
w XXX Mlstno5twoch Polski
· kwota wnioskowana 9 000 zł
przykładano należytej uwagi do obowiązującego prawa i
w Długodys ta n sowym
nikt nie zawracał sobie g ł owy stosowaniem obiektywnych
zdrowym ciele zdrowy duch' odeBiegu 110 Orien to<ję
3. Lubuski Klub Karpiowy Karpiarz z Gorzowa
kryteriów. W tym zakresie dz iw ić może ogromnie fakt jak
szlo do lamusa.
· kwota wnioskowana 8 000 zł
mo gą spokojnie spać urzędnicy i członkowie Społecznej
.k6. Dzkia tablno~ć sportowa zdawbod__ ..łiJ ~:::.4. Nadobrzański Klub Pfeiwonurków SkwierzyRady Sportu, gdy jest tyle n iejasności i przekłamań. Wynl a w u 1e Jest zawsze o rona · kwota wnioskowana 3 000 zł
stępują one w następujących sprawach:
wolna. Nikt nie ma prawa z muszać
~ """'~ it!SSI1ii!ll
5. Lubuski Klub Sportowy ,Lubusz' ze Słubic
1. Wnioski nie przeszły należytej weryfikacji w zakresie
do udziału w treningach sporta- ll•aiiii.Siiiiiilll•• - kwota wnioskowana 25 000 zł
wych, jeśli nie ma si ę podpisanej
6. M iędzyrzecki Klub Tenisowy- kwota wniosprawdzenia faktycznej działalności klubu :
- złożony został wniosek przez KS Bukowiec o dofi- umowy lub kontraktu. Dodatkowo, aby w sporcie amatorskowana 25 000 zł
nansowanie w roku 2011 na kwotę 27 000 zł. Klub w sezoskim móc rywalizować, trzeba p osiadać licencję . Niesie7. Grupę narciarską Giganty z M iędzyrzecza· kwota wnionie 2010 / 11 w ogóle nie bierze udziału w rozgrywkach w ty we wszystkich klubach i stowarzyszeniach koszty opłat
skowana 6 640 zł - cel przeprowadzenie mistrzostw
piłkę nożną w B- klasie. Wniosek został jednak złożony,
licencyjnych: za klub, zawodników przerzuca si ę na barki
Międzyrzecza w rekreacyjnym narciarstwie alpejskim.
gminy, czyli wszystkich podatników. Jakim prawem? Czy
a Społeczna Rada Sportu wnioskuje o przydział 15 000
ci zawodnicy, którzy uzys kują z tytułu udziału w rozgrywzł. W imieniu klubu wniosek podpisał Prezes Klubu, który
W tym miejscu należy zadać sobie pytanie czy miasto
kach lub zawodach profity finansowe oddają j a kąś ich
chyba w ogóle nie ma pojęcia , w jakich rozgrywkach Klub
ma finansować hobby dorosłych? Czy miasto ma tylko w
część na rzecz gminy?.
zakresie sportu stwarzać warunki w celu odkrycia, wspiebierze udz iał. A może wie, tylko przydalaby się większa ,
7. Złożony został również wniosek o peł n e sfinansowa- ra nia i rozwijania sportowych talentów dzieci i młodzieży.
darmowa kasa?
- klub ,Orzeł AWF' M iędz yrzecz złożył wniosek o do- nie udziału w zawodach w siatkówce plażowej przez dwie Czy do sportów można zaliczyć połów ryb i organizowafinansowanie w 201 1 r. na kwotę 1 500 000 zł. Jako uza- prywatne osoby. Koszty 11 zawodów na terenie Polski wy- nie zawodów wędkarskich na Obrze przez trzy istniejące
cenili sobie na 6 400 zł. W zamian za reklamę na koszul- w m ieście kola wędkarskie? Czy w klubie Międzyrzeckiego
sadnienie tak ogromnej kwoty podano m iędz y innymi fakt
kach gmina M iędzyrzecz ma im opłacić: stroje, licencje, Stowarzyszenia Brydża Sportowego w brydża grają sami
u działu drużyny w rozgrywkach liiligi w piłce siatkowej. Zadojazdy na zawody i zakwaterowanie, diety i wpisowe. Po
d orośli czy jest tam też grupa młodzieży i dzieci?
równo w poprzednimjak i obecnym sezonie zespól z M ię 
prostu chce się żyć w naszym mieście przy takim sponsoWymieniona pod pozycja nr 7 grupa narciarska wymadzyrzecza w tych rozgrywkach nie brał i nie bierze udziału .
ga szczególnego komentarza. Wynika to z faktu, że zawody
To samo dotyczyło w poprzednim sezonie ligi młodzi ków i rze. Jedna z tych osób jest zawodnikiem ,Orla'.
8. Społeczna Komisja Sportu nie otrzymała od skarb- miały się odbyć zgodnie z propozycją wnioskodawców na
kadetów. Dodatkowego smaczku całej sprawie dodaje fakt
nika gminy czy Komisarza ogólnej kwoty przewidzianej w terenie Czech za pieniądze gminy. Dojazd, zakwaterowaumieszczenia w składzie kadry szkoleniowej klubu ,Orzeł'
nie, w yżywie nie , nagrody opłacić ma ze swojego budżetu
budżecie do podz iał u na wsparcie klubów i stowarzysze ń
Ł ukasza lwiński ego - członka Społecznej Rady Sportu miasto Mi ędzyrzecz. Przewidywany koszt opłat ze strony
w działalności sportowej w 201 1r. Wychodzi wi ę c na to, że
który nic o tym fakcie nie wiedział. Dopiero przy zapoznagminy to 6440 zł. Uczestnik rekreacyjnych zawodów w nartak naprawdę nasze zebranie i próba przedłoże n ia opinii co
waniu s ię z uzasadnieniem wielkich potrzeb finansowych
ciarstwie pokryć ma tylko koszt karnetu na wyciąg w kwocie
do podziału kwot pien iędzy nie miało wi ększeg o znaczenia
klubu usłyszał, że jest w takim dokumencie wpisany. Był
bowiem rządzący i tak rozdz ielą to po swojemu zgodnie z 40 zł. Cz łonkowie tej sekcji mają szansę zaistnieć w Polsce
tym sam mocno zaskoczony.
w dyscyplinach alpejskich jedynie w hodowli krów spełnia
przewidywanymi wpływami do budżetu.
2. Składane przez kluby wnioski do gminy nie zawierają:
jących normy w produkcji mleka do czekolady ,Milka'. W
- żadnej realnej kalkulacji kosztów udziału w zawoprzeciwieństwie do narciarstwa alpejskiego krowy można
W M iędzyrzeczu jest kilka osób, które w Klubie Biegadach sportowych,
wypasać również na nizinach wzdłuż brzegów rzeki Obry
- finansowego wkład u własnego klubu, rodziców, spon- cza spotykają się , tren ują , jeżdżą na zawody. Wielu wystę
puje w strojach z napisem MIĘDZYRZECZ Nikt z gminy i Paklicy. Będzie się to odbywało z korzyścią dla miasta ·
sorów itp.
nie sponsoruje ich dojazdów, opłat startowych, zakwate- ubędzie koniecznoś~wykaszania trawy wzdłuż brzegów.
- ilości zawodników z licencją i podziałem na grupy
Dodatkowo hodowla krów i produkcja mleka jest w Unii Eurowania, diet podróżnych itp. Klasycznym przykładem jest
wiekowe,
- wykazu kadry szkoleniowej z wypisanymi uprawnie- tutaj Krzysztof Kochan, który przez ?lat wygrywal w Grand ropejskiej dotowana i można zarobić stały grosz.
Zbigniew Kolis
Prix w woj. tubuskimw biegach ulicznych. Na zawody jeżniami do prowadzenia szkolenia zgodnie wymogami art.
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Jest takie bardzo mądre powiedzenie:
prawa nie zwalnia nikogo z
jego przestrzegania".
Do prawa sportowego zawartego w
"Ustawie o sporcie" powinny być w swej
treści dostosowane wnioski o dofinansowania działalności sportowo- rekreacyjnej składan e
przez kluby i stowarzyszenia sportowe. Niestety w
Międzyrzeczu w zakresie treści merytorycznych zło 
żonych wniosków występuje dowo lność w interpretacji przepisów prawa. Wszyscy s kładający wnioski
o dot ację liczą być może na to, że skoro do tej pory
to przech odziło, to i teraz uda s ię załapać na darmo·
wą kasę . Bogaty i jedyny sponsor w postaci budżetu
gminy opłaci wszystko.
Prze cież gmina nigdy nie może zbankrutować ,
może też zaci ągnąć kredyt. Czy nowo wybrany sam orząd Międzyrzecza stanie na wysokości zadania i
nie pozwoli na finansowanie z budżetu miasta nastę 
p ujących kosztów:
- o płacania zawartych przez władze klubu kontraktów zawodników
- o płat za wynagrodzenie sędziów
- dojazdów zawodników na treningi
- o płat czynszowych za wynajmowane przez klub
mieszkania
· op łat eksploatacyjnych mieszkań (woda, gaz,
ogrzewanie)
- opłat za ubezpieczenia zawodników
- opłat za licencje klubów i zawodników
- opłat za transfer zawodników do klubów z Mię dzyrzecza
- zwrot kosztów za pranie odzieży sportowej itp.
Przedstawiony przez siatkarzy wykaz koniecznych
i n i ezbędnych opłat opiewa na kwotę 1 500 000 zł.
To są dane z kalkulacji kosztów funkcjonowania klubu i realizacji zadania w piłce siatkowej. Złożył je w
swoim wniosku o dofinansowanie w roku 2011 z bud żet u gminy Międzyrzecz Prezes MKS "MOW Orzeł"
Międzyrzecz . Jesteśmy tak bogatą gminą, że stać
. N ieznaj o mość

W dniach 03-05 .09 .2010 r.
Uczniowski Klub Sportowy .Orliki" przy Szkole Podstawowej nr 2
w M i ędzyrzeczu uczestniczył w Mistrzostwach Polski w minipiłce siatkowej w Zabrzu. Brały w nich udział
72 najlepsze drużyny chłopców i 72
najlepsze drużyny dziewcząt w Polsce. Nasze województwo reprezen-
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nas na takie kaprysy. Kolejnym potentatem w kwocie wnioskowanej dotacji są wład ze klubu p ił karskie 
go "Orła" M i ędzyrze cz . Złożony wniosek opiewa na
kwotę 600 000 zł.
W tej sumie p odzi ał ś rodków finansowych wyglą 
dać miał następująco :

· zadanie Promocja Gminy M i ędzy rzecz - kwota 320 000 zł
- szkolenie dzieci, m łodzieży i do rosłyc h - kwota 280 000 zł.
W jaki sposób można rozl i czyć tak d u żą kwotę ,
szczególnie w dziale promocja? Czy Klub płaci rachunki środkom masowego przekazu za relacje sportowe w telewizji i radiu, czy też za sponsorowane artykuły w prasie?
Prezes klubu świadomie wprowadza w b łąd wła
dze gminy Międzyrzecz mówiąc , że grający piłka
rze l (pierwszego) zespołu .Orła" pochodzą z Mię
dzyrzecza.
Jest to nieprawda. Wliilidze w tym zespole, w wyjściowym składzie występuje z reguły tylko jeden zawodnik (Cygan Paweł) , a na ławce rezerwowej dwóch
zawodników (Kukuska Robert, Sobczak Tomasz). Pozostali zawodnicy to zaciąg piłkarzy z całego województwa lubuskiego. W jaki sposób są opłacani zawodnicy pozostaje tajemnicą władz klubu i gminy. To
zaciężna armia wywalczyła awans do III ligi, a nie wychowankowie klubu z Międzyrzecza .
Kolejna kwestia w funkcjonowaniu tych dwóch klubów to ponoszone opłaty :
- za sędziowanie meczów
- opłaty za bilety wstępu
Potrzebna by tutaj była właściwa kontrola ze strony
organów skarbowych. Każda działalność, która przynosi obywatelowi dochód a taką jest również sędzio-

towane było w kategorii dziewcząt:
.dwójki"- Su Iechów, .trójki"- Orazdenko, .czwórki"- Sulechów. W kategorii chłopców : .dwójki"- Sulechów,
Gubin, .trójki"- Sulechów, czwórki "
- Międzyrzecz.
Drużyna UKS .Orliki" Międzyrzecz
w składzie : Adrian Tama , Konrad
Nowak, Filip Oniszczuk oraz Ma-

wanie zawodów za ok reś loną kwotę
pi en iędzy powinna być opodatkowana.
Z tego tytułu powinny być każdorazowo
wystawiane przez płat n ika odpowiednie
PIT-y, a nie delegacje sędziowskie, które później wystawca (sędzia) wyrzuci do
kosza. Wpa mi ęci i przed oczyma mamjeszcze obraz
pi łkars kie go środowiska sędziows kiego przedstawiony w słynnym filmie z 1988 r. w reżyseri i Janusza Zaorskiego "Pilkarski poker". Kto by po myślał , że fikcja
tam pokazana po kilku latach będzie odbiciem rzeczywistego obrazu w polskiej piłce. Wszechobecna korupcja w środowisku sę dziów, p i łkarzy i działaczy jest
p rzyczyną słabości klubów i reprezentacji Polski. Czy
ten nie najlepszy obraz polskiej pi łki uda się zmienić?
Kolejna sprawa to opłaty ze strony kibiców za bilety wstępu na zawody sportowe na hali sportowej i
stadionie. Gmina dotuje te obiekty przez utrzymywanie na etatach kilku osób. Taki obowiązek nakłada na
nią "Ustawa o samorządzie gminnym". Dlaczego więc
klub piłkarski poprzez swoich działaczy w poprzednim
sezonie wp u s zczał na mecze kibiców po uiszczeniu
dobrowolnej opłaty? W zamian otrzymywał kibic numerowany bilet wstępu , na którym nie była wpisana
wartość dobrowolnie złożonej opłaty. Pieniądze szły
do kieszeni Pana ubranego w pomarańczowe wdzianko, a nie do odpowiednio zabezpieczonej puszki.
Wjaki sposób był taki działacz rozliczany ze sprzedanych biletów, pozostaje tajemnicą .
Wza l eżności od prezentowanego poziomu gry i renomy przeciwnika na miejską halę sportową przychodzi na mecze siatkarzy od 150 do 500 kibiców. Wnoszone opłaty przez kibiców g i ną wklubowej studni bez
dna. "Orzeł" tonie w długach . Kontraktów zawartych
z zawodnikami nie jest w stanie opłacić Zarząd klubu. Dlaczego mają to czyni ć władze miasta poprzez
przelewanie dotacji z budżetu? Czy miasto nie ma innych pilniejszych wydatków na zaspokojenie potrzeb
swoich mieszkań ców?
Zbigniew Kolis

ciej Maćkowiak, Marcin Szulikowski
z UKS .Trójka" Międzyrzecz zajęła
X miejsce, zostając najlepszym zespołem z woj.lubuskiego we wszystkich kategoriach i przedzi ałach wiekowych .
Uczestnictwo w tych rozgrywkach
było możliwe dzięk i finansowej pomocy sponsorów: p. M. Janiszew-

skiemu , p. G. Oniszczukowi, p. J.
Poniedz i ałkowi , p. R. Winnickiemu,
p. M. Kieczkowi, p. J. Bełzowi i p.
S. Nowakowi.
Zawodnicy UKS .Orliki" i UKS .Trójka" bardzo gorąco dziękują w/w darczyńcom .

Trenerzy zespołów :
mgr M. Szanda, mgr P. Szanda
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LIGA
HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

KACZULA NA CZELE TABELl

Liga halowej

..

piłki nożnej ...

Od 10 października toczą się rozgrywki popularnej .halówki". W hali MOSiW-u na
os. Kasztelańskim dwanaście drużyn rywalizuje o tytuł mistrzowski sezonu 2010/2011 .
Mecze rozgrywane są w niedziele według wcześniej ustalonego terminarza, który dla zainteresowanych udostępniony jest na stronie internetowej, na lamach lokalnej prasy, w
gablotach w siedzibie organizatora czy też na afiszach. Po trzech pierwszych kolejkach
na fotelu lidera usadowił się skwierzyński zespól .Kaczula Band", którego zawodnicy
już trzydziestokrotnie znaleźli drogę do bramki rywali. Zapraszając na kolejne mecze ligi
halowej prezentujemy wyniki dotychczas rozegranych spotkań: > 24.10.2010
' DUET ROSOMAK- BMMULTIMEDIA.PL 3:1 (1:1); S. Bartecki, D. Marczak, W. Najderek l M. Krzysztof. • MAFIA- EKO MAX 4:1 (3:0); T. Dolowicz 2, P. Dorada, A. Orłowski l
D. Palubiak. ' KACZULA BAND- OFFSIDE 15:4 (6:1); M. Konefal5, Ł. Korczyński 4, A.
Pilat 3, G. Gogolewski 2, W. Kaczmarek l B. Pawlikowski 2, P. Glowania, S. Suchowski.
• UNICEFT-MANHATTAN VALENTIN .G" 3:3 (1:0); S. Koban, M. Przybyszewski, T. Stachowiak l P. Barczycki, M. Dwojewski, B. Palubiak.' KAFFE BAR U JACKA- VICTORIA
2:2 (1:0); P. Śron 2 l A. Orlicki 2. ' REANIMACJA- LOK ER 0:3 (v.o);
> 14.11.2010
' VICTORIA - UNICEFT 1:2 (1:1); P. Ortyński l M. Grajnert, M. Przybyszewski. '
BMMULTIMEDIA.PL- KACZULA BAND 1:7 (0:2); K. Czyż / Ł. Korczyński 3, M. Konefal
2, G. Gogolewski, W. Kaczmarek. • LOKER-MAFIA 0:7 (0:4); T. Dolowicz 2, R. Kusz 2,
D. Kowalski, A. Orłowski , M. Waltrowski. ' OFFSIDE- KAFFE BAR U JACKA 1:8 (0:2);
M. Kandyba l P. Śron 4, K. Pawlik 2, Z. Pawlik 2. ' MANHATTAN VALENTIN .G"- REANIMACJA 0:2 (0:1); M. Klimaszewski, S. Szymański. Czerwona kartka: Bartłomiej Palubiak .Manhattan Valentin G". ' EKO MAX - DUET ROSOMAK 2:3 (1:1); D. Palubiak,
D. Piglowski l S. Cisoń , R. Miszon, S. Tośta .

1. KACZULA BAND
2. MAFIA
3. DUET ROSOMAK
4. UNICEFT
5. KAFFE BAR U JACKA
6. BMMULTIMEDIA.PL
7. REANIMACJA
B. LOKER
9. MANHATTAN VALENTIN G
10. VICTORIA
11. EKO MAX
12. OFFSIDE

TURNIEJ

MIECZYSŁAWA MIKUŁY

Przygotowania czas zacząć ...
Wprawdzie do kolejnego turnieju 5- tek pllkarskich im. Mleczysława MI·
kuły pozostało jeszcze trochę czasu, a już dziś warto powoli rozpocząć przy-
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30:8
18:4
9:3
12:4
11:4
7:11
5:1 0
3:14
4:6
6:12
4:12
5:26

KRÓL STRZELCÓW - na 14.11.2010
W trzech pierwszych rundach sezonu 2010/2011 pilkarze halowi strzelili 111 bramek.
Na czele klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników ligi przewaga liczebna reprezentantów lidera rozgrywek skwierzyńskiego zespołu ,Kaczula Band', którzy już 30 razy
pokonali bramkarzy rywali.
10 -Łukasz KORCZYŃSKI ,Kaczula Band'
7- Mateusz KONEFAl .Kaczu/a Band"
6- Piotr ŚRON .Kaffe Bar u Jacka"
5- Rafał KUSZ .Mafia"
4- Tomasz DOŁOWICZ .Mafia ", Artur PllAT, Marcin ŻENO obaj .Kaczu/a Band".

-terminarz na grudzień
* 12.12.2010- niedziela
10.00- OFFSIDE- REANIMACJA
10.40 -VICTORIA- LOKER
11.20- DUET ROSOMAK- KACZULA
BAND
12.00- BMMULTIMEDIA.PL- UNICEFT
12.40 - EKO MAX- KAFFE BAR UJACKA
13.20 - MANHATTAN VALENTIN .G" MAFIA
* 19.12.2010 - niedziela
10.00- MAFIA- KACZULA BAND
10.40 - MANHATTAN VALENTIN .G" VICTORIA
11.20- UNICEFT-EKO MAX
12.00- REANIMACJA- BMMULTIMEDIA.PL

KOMUNIKAT

9
9
9
7
5

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

12.40 - LOKER-OFFSIDE
13.20 - KAFFE BAR U JACKA - DUET
ROSOMAK
UWAGA/- Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów rozgrywania meczów.
• Zapraszamy na stronę: www.halowka-miedzyrzecz.pl
oraz www.micdzyrzccz.pl
(Informacje z MOSiW)
Aktualny terminarz rozgrywek, wyniki
oraz pozostale wiadomości dotyczące sezonu 2010/2011 na bieżąco
zamieszczane są na tablicach ogłoszeń
w hali MOSiW-u.
spotkań

gotowania. Wstępny termin ósmego już turnieju to koniec lutego 2011 roku, dokladna data podana zostanie w odrębnym komunikacie. Wturnieju będzie mogła wystartować młodzież urodzona w latach 1997- 2000, koniecznie pod opieką osoby dorosłej. Stąd chętni , którzy zamierzają wziąć udział w rozgrywkach
muszą poszukać opiekuna, na przykład namówić do tej roli rodzica, krewnego
czy też nauczyciela lub trenera. Należy też pamiętać o kompletowaniu składów
i dobrej formie fizycznej.

Radosnych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia,

a

i wielu sukcesów
zarówno w życiu prywatnym,
jak i sportowym w 2011 roku
sportowcom, trenerom,
działaczom i kibicom

także szczęścia

życzy

Dyrekcja i

pracownic~

~
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MIĘDlYRZECKI

HASŁA DO KRZYŻÓWKI DLA DOROSŁYCH
POZIOMO: 4) ptak z rzędu sów, 8) rajokształtna ryba morska, płaszczka, 9) smutny, ża
łobny utwór liryczny, 11) skalna rozpadlina, 14) wojskowy kolor, 16) rozległy referat, 18) mia·
sto w Japonii, 19) aligatory lub kolonia brytyjska na M. Karaibskim, 23) wełnista chmurka na
niebie, 27) hamamelis, 29) obgaduje innych, 33) herbata z Paragwaju, 35) coś co przyciąga
nasze oko, przynęta , 36) obiekt gwiazdopodobny, 37) góry w Europie środk. 38) drogocenne
pudełeczko, szkatułka , 41) do naś ladowania, 44) Henryk, piłkarz i trener, 45) bot. reakcja ro·
ślinna na bodźce, 47) zezwierzęcona wataha, 50) ewidencjonowanie np. ludności , zwierząt,
52) gęstościomierz. 54) na półkach sklepowych, 55) szyderstwo, złośliwa ironia, 59) pobory,
63) niewielka łódź żaglowa , 64) psy szczekają, a ona idzie dalej, 69) perłowy minerał, dwutle·
nek krzemu, 71) podniosły afekt, np: przemowy, 72) garbnik roślinny, 73) marka auta w herbie
Warszawy, 74) dowcipniś , żartowniś .
PIONOWO: 1) wódz Izraelitów następca Mojżesza, 2) znany harcerski batalion powstańczy,
3) malutkie jeziorko w ok. Międzyrzecza , 4) pierwszeństwa lub kokosowa, 5) inaczej rudel, 6)
gospodarskie obejście, 7) zużyte i niepotrzebne rzeczy, 10) służący, 12) drewniany legar, 13)
prezydent USA, 15) na czapce wojskowej, 17) Leonard, wiolonczelista amerykański , 20) sa·
mochód, 21) dawniej waluta Niemiec, 22) słynna przedwojenna Pola, 23) dawny typ kamery
albo kina, 24) desperacja, brak nadziei, 25) reguła wzór, zasada, 26) przedstawicielludności
z Egiptu, 29) bot. rodzaj plastydu, 30) autorka, inicjatorka, 31) polski herb szlachecki, 32) ogół
środków majątkowych , 34) jedno z zaburzeń przemiany materii, dna, 39) państwo w Afryce,
40) inaczej ręce , 42) odmiana wiśni , 43) graficzna prezent. modelu, inaczej graf, 46) jesienny
kwiatek, 48) danie mięsne , 49) na nim pomnik, 51) autor ,Lalki', 'Antka', 53) posada, 56) rze·
ka w Rosji jak nazwa ryby, 57) daje mleko, 58) chłód, mróz, 59) od reguły, 60) miejscowość
Koziołka Matołka, 61) Villa, piłkarze z Birmingham, 62) korab, 65) likier kminkowy. 66) pole·
cenie dla psa, 67) córka Zeusa, 68) słynna tama w Egipcie, 70) dwoje,
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Rozwiązanie krzyżówki
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Rozwiązania prosimy nadsyłać do 17 grudnia 2010 roku.
Przy krzyżówce dla najmłod

U tJ~
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W oznaczonym rzędzie poziomo po·
wstanie rozwiązanie, które należy na·
deslać do REDAKCJI do dnia 17 grudnia 2010 r.

V.

22

35

5

15. przyrząd do obserwacji gwiazd
16. wylęga się z jajka
17. kiedyś służył do odtwarzania kaset
filmowych
18. ten co podpala
19. słynne inteligentne psy niemieckie
20. urządzenie PlayStation do gier na CD
21. italski bóg morza
22. prezencik, upominek,
23. rumiane na twarzy
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HASŁA DO KRZY2ÓWKI DLA NAJMŁODSZYCH

1. lekarz leczący gardło i uszy
2. sztandar
3.... kolorowe u Maryli Rodowicz
4. wielka żaba
5. atleta, ciężarowiec
6. jest pokarmowy i elektryczny
7. ulubiony smakołyk
8. zimowe kolonie w górach
9. kwilaja, drzewo z , mydłem '
1O. niejedno wkoło stadionu
11. słodka , migdałowa masa do ciast
12. 'dłuuuuuga' rasa psów
13. odbywają się w klasie
14. bzdura,
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Litery z kratek ponumerowanych dodatkowo, uszeregowane w kolejności od 1do 21, zło
żą się na rozwiązanie, które należy nadesłać do REDAKCJI do dnia 17 grudnia 2010 r.

PIONOWO:

6

5

szych prosimy o podanie wieku dziecka.
Redakcja
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21

z numeru 11/237/2010

Wkrzyżówce dla dorosłych hasło brzmialo: ,.Listopadowa noc". Nagrodę otrzymują: Mirosława Grząślewicz z Międzyrzecza ,
Teresa Nowak z Międzyrzecza oraz Mariola Radomska z Międzyrzecza .
W krzyżówce dla najmlodszych hasło brzmiało: ,.Mg/a nad jeziorem". Nagrodę otrzymują: Daria Jakszuk z Międzyrzecza i
Igor Moskwa z Międzyrzecza . Nagrody książkowe do odebrania w redakcji. Gratulujemy!
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pilarki spalinowe, kosy z silnikami czterosuwowy mi,
opryskiwacze plecakowe, myjki wyso koci śn i eni owe,
przecinarki do betonu, odkurzacze przemysowe

kosiarki spalinowe i elektryczne,
kosiarki samojezdne,
glebogryza rki, wertykulatory

ul. Konstytucji 3-go Maja 16
tellfax 95 741-25-41

tudio Mebli Kuchennych
BLACK RED WHITE ®
ul. Reymonta 4
tellfax 95 741-23-60

STOLARSTWO
MEBLOWE
ul. Marcinkowskiego l
Międzyrzecz

'\r

tellfax 95 741-23-60

PROMOCJA ROKU!!!

OFERUJEMY

RABATY NAWET DO 65%

kompleksową

oferta promocyjna ważna
od 19.11.2010-23.12.2010

zabudowę wnętrz:

+ kuchnie
+

biura

+ szafy
·+ garderoby

t

Segment Napoli

-1.350 zł

USŁUGI

TRANSPORTOWE, _
PRZEPROWADZKI
www.meblemielczarek.pl

CENTRUM
66-300

USŁUGOWE

Międzyrzecz,

Os. Centrum 15

(parking przy PKO)

tel. 95 742 11 18

kAMIENIA~J

Firma Judek

SKLEP PAPIERNICZY
NOWA KOLEKCJA
ART. SZKOLNYCH:
PLECAKI - PIÓRNIKI

Wl

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

Wykonujemy
-nagrobki
- grobowce rodzinne
-parapety, okładziny schodowe
-kominki
Do produkcji wykorzystujemy granity,
marmury krajowe i importowane
o szerokiej kolorystyce.
Solidność, terminowość,
niepowtarzalność

wzornictwa.
Udzielamy wieloletnich gwarancji.
Transport na terenie województwa bezpłatny.

Zapraszamy

66-300

MIR

Międzyrzecz ,

ul. Sportowa 18

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

OKNA BRAMY DRZWI

''i'PLAST
ADAMIAK

__

1501001:2000

",ZH: 71.10U021t

PRODUCENT

OKNA i DRZWI
z PCV i ALUMINIUM

ROLETY, PARAPETY

SUPER PROMOCJA

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

Zapraszamy do siedziby firmy.
Międzyrzecz, 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.pl

