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POWIAT MIĘDZYRZECKI  Mieszkańcy nie zawiedli

Orkiestra gorących serc znów zagrała
Za nami 23 Finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej pomocy. W 
tym roku pieniądze były zbie-
rane na diagnozowanie cho-

rych dzieci oraz godną opiekę 
medyczną dla osób starszych. 
Jak co roku w naszym regionie 
można było przyłączyć się do 

orkiestrowego grania.

W Polsce i na całym świecie na 
ulicach kwestowało 120 tys. wo-

lontariuszy. Finał WOŚP przebie-
gał bezpiecznie i spokojnie. Na 
dzień 12 stycznia Orkiestra ze-
brała 36 mln 228 tys. zł. Ostatecz-

ny wynik zbiórki będzie znany za 
kilka tygodni. Orkiestra gorących 
serc rozgrzała również mieszkań-
ców powiatu międzyrzeckiego.

Międzyrzecz: pokaz nurkowa-
nia na „Kasztelance”
Moc atrakcji na mieszkańców 
Międzyrzecza w ramach 23 fi-
nału WOŚP czekało na Miejskiej 
Pływalni „Kasztelanka”. Pokaz 
nurkowania zaprezentowali 
miłośnicy tego sportu ze Szko-
ły Nurkowania Extreme-Dive, 
którzy swoją siedzibę mają nad 
jeziorem Głębokie koło Między-
rzecza. Swoich sił mogli rów-
nież spróbować mieszkańcy, 
którzy wsparli skarbonkę WOŚP. 
Wieczorem w ramach finału w 
Międzyrzeckim Ośrodku Kultu-
ry odbył się koncert, podczas 
którego mieszkańcy mogli okla-

14 stycznia 2015

REKLAMA
511 225 133

nr 1(9)/2015

G
az

et
a 

b
ez

p
ła

tn
a PRZEKRÓJ

lokalny

www.przekrojlokalny.pl

ISSN 2084-4255
SKWIERZYNA

MIĘDZYRZECZ

LECH MALINOWSKI
Kandydat 

do Rady Powiatu 
 Międzyrzeckiego

ZADZWOŃ – PRZYJADĘ 
i pomogę Ci wybrać ofertę 

skrojoną idealnie dla Ciebie!

Doradca Klienta

Krzysztof Piotrowski
tel. 501 693 387

Agencja Pośrednictwa Pracy 
oferuje pracę w Holandii
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Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca nie zamówionych tekstów , a także zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. 
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Brawa dla Zuzi i Kacpra

OgłOszenia DrObne

LOKUM Biuro Nieruchomości w Sulęcinie oferuje 

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie 
prowadzące działalności gospodarczej

KUPON NA OGŁOSZENIE

Ogłoszenie drobne może zamierać maksymalnie 20 słów łącznie z ceną, numerem telefonu itp.

TREŚĆ OGŁOSZENIA (drukowanymi literami): ..........................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO.......................................................   ADRES ....................................................................

.......................................................................................NR TELEFONU........................................................

1. Wypełniony kupon należy przesłać na adres redackji: Ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub wstrzymania jego publikacji
3. Jeden kupon może zawierać tylko jedno ogłoszenie
4. Warunkiem publikacji ogłoszenia jest podanie danych osobowych ogłoszeniodawcy. Dane te 
będą przetwarzane przez wydawcę wyłącznie dla potrzeb realizacji zlecenia.

Na sprzedaż:

- mieszkania w Sulęcinie :
ul. Dudka, Pl. Czarneckiego, 
Pl. Mickiewicza, ul. Lipowa, 
Kościuszki, Torzym, Osiedle 
Żubrów, Długoszyn x8, 
Przęślice
-domy:
Rychlik. Lubień x2, Sulęcin x3, 
Torzym x2, Trześniów, Słońsk
- działki:
Ostrówek, Bobrówko, 
Muszkowo, Słońsk x5, Torzym 
x2, 

Do wynajęcia:
mieszkanie 3-pokojowe w 
Sulęcinie.
mieszkanie 2-pokojowe w 
Sulęcinie
mieszkanie 2-pokojowe w 
Torzymiu
dom ul. Ekkela
hala handlowa 300m w 
Sulęcinie

Wydawca: Agencja Reklamy ROGRESS Adam Piotrowski, ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin; Redaktor naczelny: Adam Piotrowski
Redakcja: Alina Cywilko, Marcin Piotrowski, Kamila Piotrowska, Jacek Filipek, Przemysław Mielczarek, Wojciech Obremski, Ryszard Waldun
Adres redakcji: ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin, tel. 509 247 682, obreb@interia.pl; Oferta reklamy: Ewa Kaczmarzyk, tel. 511 333 514
Druk: Polskapresse Oddział w Poznaniu; Nakład: 10.400 egz.); Kolportaż: Agencja Reklamy PROGRESS

Opiekunki j. niemiecki 
minimum komunikatywny, 
legalnie do 1500 euro, 
opiekunka za nic nie płaci ! 
od zaraz 730 497 771

kawiarnia Bajka
sklepy ul. Kilińskiego, 
Kościuszki, Kupiecka

Pozostałe oferty, zdjęcia i opisy  
na: 
http://nieruchomosci.
sulecin.biz.pl
h t t p : / / l o k u m . t c n . n e t .
p l

Biuro Nieruchomości LOKUM  
Ostrów 2c, 69-200 Sulęcin

tel. 503 65 75 00  
l o k u m @ s u l e c i n . b i z .
p l  

PRACA

Sprzedam garaż na Os. Słonecznym w 
Sulęcinie w/w stacji gazu. Właśność z 
księgą wieczystą. Cena do negocjacji. 
Tel. 665 137 750 po 15.

Sprzedam mieszkanie własnościowe 
52 m2, dwa pokoje, kuchnia - 2 piętro 
w  Kęszycy Leśnej. Cena 85 tys. zł.

Rodzina z Ukrainy, mieszkająca 
obecnie w Międzyrzeczu, 
zaprasza do wspólnego 
studiowania Pisma Świętego 
i modlitwy w ramach grupy 
domowej; zajęcia biblijne dla 
dzieci; darmowa nauka języka 
rosyjskiego i konwersacje 
języka ukraińskiego. 
ищу контакта с 
евангельскими христианами 
из Украины или России 
kontakt: email: 
voronin858@gmail.com

Sprawiedliwości nie było, nie 
ma i nie będzie (niektórzy 
dodadzą „i nie potrzeba”). Pe-
symistycznie zabrzmiało, ow-
szem. Stwierdzenie to jednak 
w tej chwili nie jest dla mnie 
bezpodstawne. Jeszcze do 
niedawna płaciłem podwój-
ny ZUS. Składkę zdrowotną 
odprowadzał za mnie pra-
codawca (umowa o pracę) i 
dodatkowo na swoje zdrowie 

U nas wszystko wolniej...

przelewałem kasę w związku z 
prowadzoną działalnością go-
spodarczą. Jeszcze bym zrozu-
miał, jeżeli odkładałbym dwa 
razy na społeczne, które zasiliło-
by moją przyszłą emeryturę… 
Może jej wysokość byłaby wyż-
sza niż 40 proc. ostatnich zarob-
ków (tak szacują specjaliści).
Moje podwójne ubezpieczenie 
zdrowotne nie miało również 
żadnego znaczenia w momen-

cie, gdy jako świeżo upieczony 
tatuś trafiłem z córką do lekarza 
podstawowej opieki zdrowot-
nej (jeszcze niedawno miałem 
obawy, czy w ogóle będę miał 
gdzie pójść…) na pierwsze 
szczepienie. No i lekarz zapro-
ponował dla córeczki dodatko-
wy pakiet szczepień przeciwko 
pneumokokom za jedyne 320 
zł (+ dwa razy szczepienia przy-
pominające za 6 „stówek”). Jak 
dla mnie to totalny brak logiki. 
Gdyby w ramach opłacanych 
składek zdrowotnych szczepie-
nie to było w pakiecie darmo-
wych, dzieci uniknęłyby chorób 
wywołanych przez tą groźną 
bakterię i tym samym system 

Adam Piotrowski
Adam.Piotrowski2@gmail.com

Redaktor naczelny

oszczędziłby kasę na ich lecze-
nie. Niestety, na razie zrozumieli 
to tylko nasi zachodni sąsiedzi, 
u których szczepienia przeciw-
ko pneumokokom są darmowe. 
U nas wszystko tak wolniej…
Wolniej też niż mógłbym przy-
puszczać zapadły decyzje o 
likwidacji 4 kopalni węgla ka-
miennego na Śląsku. Zakłady 
te od lat przynosiły ogromne 
straty. W samym 2014 r. z na-
szych kieszeni rząd dopłacił do 
nich 821 mln zł! Zmroziło mnie 
gdyusłyszałem, że jako podat-
nicy dokładamy do produkcji 
węgla w Polsce ok. 60 zł do każ-
dej tony. Nieźle się wkurzę, jak 
rząd ulegnie górnikom, którzy 

już szykują się na Warszawę. 
Może to właśnie przez nieren-
towne kopalnie w budżecie 
brakuje na bezpłatne szerokie 
szczepienia? Ok, rozumiem, 
że nieciekawie jest stracić pra-
cę górnika w miejscu, gdzie 
poza górnictwem prawie nic 
nie ma. Ale z tą decyzją wiąże 
się pokaźny pakiet osłonowy, 
na skalę niemającą wcześniej 
miejsca. Górnicy nie zostaną 
pozostawieni sami sobie. A pu-
bliczną kroplówkę najwyższy 
czas już odciąć.

Prezydium Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów w Międzyrzeczu z okazji 
obchodów Dnia Seniora 2014, 
zorganizowało dla swoich 
członków wyjazd do  Teatru 
Muzycznego i Teatru Wielkie-
go w  Poznaniu.

W związku z dużym zaintereso-
waniem naszych członków  wy-
jazdem do Poznania, pierwsza 
50 osobowa grupa w dniu 23 
października 2014 roku sko-
rzystała z broadwayowskiego 
musicalu na deskach Teatru Mu-
zycznego w Poznaniu pt. Jeky-
ll&HYDE. Jest to niesłychana 
historia o walce dobra ze złem, 
która, jak głosi legenda, została 
napisana przez Luisa Stevensona 
w ciągu trzech dni, 
a następnie spalona po to, by 
ja ponownie odtworzyć. Jest to 
opowieść o doktorze Jekyll, który 
po spożyciu magicznego napoju 
zmienia swoje oblicze. Pod osło-

Dzień Seniora u emery-
tów, rencistów i inwali-
dów z Międzyrzecza

MIĘDZYRZECZ

ną nocy przemienia się w niebez-
piecznego i szalonego Hyde’a, 
który staje się autorem tajemni-
czych zbrodni.                         Było 
to wspaniałe widowisko muzycz-
no- taneczne.
W dniu 7 listopada 2014 roku 
następna, 50 osobowa grupa na-
szych członków w Teatrze Wiel-
kim w Poznaniu obejrzała operę 
Giuseppe Verdiego pt. Traviata.
Jest to wzruszająca opowieść o 
miłości między Violettą a Alfre-
dem. Na drodze do szczęścia stoi 
jednak przeszłość kobiety, która 
w przeszłości była kurtyzaną, (w 
tytule określona jako „niewin-
na”).  Miłość ta nie może być za-
akceptowana przez ojca młode-
go arystokraty. Burzliwy romans 
kończy się śmiercią dziewczyny 
w objęciach ukochanego.  
Stu  emerytów  mogło skorzystać  
z obu pięknych spektakli , dzięki 
sfinansowaniu zakupu biletów 
przez Międzyrzecki Ośrodek Kul-
tury.

Krystyna 
Zaleska

Polski 
Związek 

Emerytów, 
Rencistów i 
Inwalidów 

w Międzyrze-
czu
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skiwać wokalistów oraz tance-
rzy ze Studia i klubu Fan Dance. 
Koncert był również okazją do 
licytacji rozmaitych gadżetów 
ofiarowanych na rzecz Fundacji. 
Pod młotek poszły m.in. rysunki 
więźniów międzyrzeckiego za-
kładu karnego.

Skwierzyna: występy arty-
styczne i koncerty
Na medal spisali się również 
mieszkańcy Skwierzyny. Jak in-
formuje Paweł Grusza, szef lo-
kalnego sztabu WOŚP, udało się 
zebrać 15,5 tys. zł. O godz. 15 w 
Skwierzynie rozpoczął się kon-
cert, na którym swoimi uzdolnie-
nia mogło pochwalić się wielu 
wokalistów, zespołów i tance-
rzy. Odbyły się również licytacje 
przedmiotów podarowanych 
przez mieszkańców. Kwestę 
wspomagali m.in. strażacy z OSP 
w Skwierzynie i Świniarach, ra-
townicy medyczni i harcerze.

Kęszyca Leśna: kwestowali i… 
grali w piłę
Tradycyjnie do akcji WOŚP do-
łączyli się mieszkańcy Kęszycy 
Leśnej. Z inicjatywy Jerzego Kar-

Orkiestra gorących serc znów zagrała

deli, prezesa stowarzyszenia „Kę-
szyca Leśna sobie i sąsiadom” za-
rejestrowano sztab WOŚP. Jego 
szefem został Krzysztof Adam-
czak.
Do pracy włączyła się Rada So-
łecka, KGW z przewodniczącą 
Teresą Wroną, zespół „Kęszy-
czanki”, miejscowa OSP, hotel p. 
Marmurowczów i wszyscy ludzie 
dobrej woli. Licytację na aukcji 
ofiarowanych rzeczy prowadzi-

ła, jak zawsze, Beata Błaszczak. 
Posiłki regeneracyjne (było zim-
no, wietrznie i chwilami mokro) 
przygotowało KGW (zupa gula-
szowa) i hotel p. Marmurowczów 
(grochówka i kiełbaski z rożna).
W czasie gdy rozgrywano tra-
dycyjny turniej noworoczny w 
piłkę nożną na miejscowym Or-
liku, śpiewały „Kęszyczanki” z 
nowym, prężnym akompaniato-
rem, wzmocnione nową solistką 

Najmłodsi piłkarze, zwycięzcy z Kęszycy Leśnej z opiekunem

Pluszak wylicytowany na jednej z aukcji 
WOŚP

i z nowym repertuarem 
otrzymały należyte bra-
wa.
Piłkarska rywalizacja, 
sędziowana przez Mar-
ka Judka i Władysław 
Brzeszcza (grano w sys-
temie każdy z każdym 2x8 
min) przyniosła zwycię-
stwo zespołowi „Pyrzyna”. 
Kolejne miejsca zajęły 
zespoły: „Huligani” (pisa-
ni niegodnie z ortografią, 
ale tak brzmi nieco cieka-
wej), „Zawiecha” (zdobyły 
puchary). Grały jeszcze 
„Brudasy”, „Minotaury” i 
„Dzikie Węże| (dwa ostat-
nie zespoły miejscowe). 
Sporo zainteresowania 
wzbudził pojedynek naj-
młodszych. Wygrany 1 : 0 
po wspaniałym strzałem 
z dystansu Antosia Witta, przez 
„Skałki”. Pokonali „Dół”. Nazwy 
wywodzą się z charakterystycz-
nych miejsc Kęszycy Leśnej.
Na wspomnianej licytacji były 
przedmioty codziennego użytku 
bądź do zabawy jak i okazjonal-
ne gadżety. Hitem były owsiako-
we serduszko wypełnione grosi-

kami, koszulki WOŚP i domowy 
makaron wykonany przez KGW. 
Imprezę zakończyła konsumpcja 
wspaniałego tortu z charaktery-
stycznym logiem. Wolontariusze 
zebrali ponad 2300 zł.

Lech Malinowski
Adam Piotrowski

Fot. Lech Malinowski

Cytaty roku i stare dylematy

Lech Malinowski

Zimę mamy jaką mamy. Jed-
ni się cieszą, drudzy martwią. 
W starostwie spokoje debaty, 
w ratuszu gorąco, bo projekt 
budżetu sprezentowany przez 
poprzedników jak i przedłużo-
ne umowy personalne trudne 
są do przełknięcia. Swoją dro-
gą to posłów ustawodawców 
mamy do d..., skoro nie zabronili 
wprowadzania zmian w okresie 
wyborczym jak i bezpośrednio 
przed ślubowaniem nowych 
władz samorządowych. Chodzi 
o kwestie umów personalnych. 
I tym sposobem kukułcze jaja 
pozostają (czytaj spłata za wier-
ność). Jak kraj długi i szeroki, 
łącznie z królewskim miastem 
Międzyrzecz.
Nikt wam tyle nie da ile ja wam 
obiecam – prześmiewczy ponoć 
cytat, ale słowa mają w sobie 
coś na rzeczy. Komu to przypi-
sywano, wiadomo. Z programu 
wyborczego jednego z kan-
dydatów na fotel burmistrza 
– Budowa obwodnicy północno-
-wschodniej – typowe kłamstwo 
wyborcze, bo jest to zadanie 
rządowe, Co najwyżej można 
lobbować. Inny z kolei – Budowa 
żłobka-przedszkola. Zapomniał 
oświadczający widać, że takowy 
obiekt sprzedał czy zwyczajnie 
zlikwidował. I tak można bez 
liku opierając się na wyborczej 
literaturze czyli na zarchiwizo-
wanych Dokumentach Życia 
Społecznego. Istne perełki peł-
ne obłudy. Można by rzec – Bły-
snęli jak chrząstka w salcesonie.

Co innego cytowane wypo-
wiedzi w lokalnej prasie. Tutaj 
rządzi spontaniczność, czasami 
determinacja. – Chcę wyjechać 
za granicę, do Niemiec, tam zna-
leźć pracę i zamieszkać – rzekła 
jedna, przesympatyczna, miesz-
kanka Międzyrzecza pracująca 
na bazarku. Poniekąd ma rację, 
bo praca na bazarze porówny-
wanym słusznie do dalekow-
schodniego z uwagi na ogólny 
syf i radosną twórczość handlu-
jących w postaci zawieszonych 
szmacianych, dziurawych, zada-
szeń co jest fatalnym wizerun-
kiem miasta. Rynny nad stołami 
od dawien dawna są niedrożne 
i częściowo brakujące. A kasę 
za stanowiska miasto w postaci 
znacznego haraczu bierze w za-
mian dając kwitek zapłaty.
A’ propos bazarku. Ostatnimi 
dniami, gdy nieco posypało mo-
krym śniegiem, gość, zza grani-
cy, złamał rękę. Skomplikowa-
nie, bez śrub chyba się nie obyło. 
Bez wątpienia zaskarży miasto 
i wygra w cuglach odszkodo-
wanie. Że nie uważał? Bzdura, 
którą przeciętny adwokat szyb-
ko obali. W Polsce od pewnego 
czasu na wokandy trafiają takie 
sprawy i sąd dla urzędników jest 
bezlitosny. Wiedzą coś więcej o 
tym także właściciele posesji, 
którzy muszą odśnieżać chodni-
ki, jak i usuwać sople z dachów 
lub inne nawisy z rynien. W nie-
których rosną już spore krzewy, 
co widać jak się głowę zadrze 
do góry idąc chodnikiem, Nie 

ma w mieście Straży Miejskiej, 
a policja ma ważniejsze sprawy 
na głowie. Stawianie na rozwój 
gospodarczy to nie wszystko. 
Zaniedbana stara infrastruktura 
i dyletanctwo właścicieli posesji 
to również problem do rozwiąza-
nia. Wszak wspólnie korzystamy 
z miasta. Życie wymusi na samo-
rządowcach korektę swych prio-
rytetów wyborczych. Chwilowe 
łatanie przysłowiowych dziur to 
przecież polska specjalność. 

Na koniec kamyczek do ogród-
ka PKW szczebla powiatowego. 
Nadal brak oficjalnych wyników 
poszczególnych kandydatów. 
Zwyczajny bajzel, bo nawet tego 
burdelem nazwać nie można, 
bo tam jest porządek, choć ko-
lokwialnie używa się takowego 
określenia w odniesieniu do 
wszystkiego co nam nie pasuje i 
jest niezgodne z normami życia 
społecznego.
Jest i optymistycznie. Wśród rad-
nych powiatu ogłoszono (mnie-
mam, że i to samo uczyniono w 
radzie miasta) o charytatywnej, 
comiesięcznej, wpłacie na rzecz 

wspierania młodych talentów. 
Tym samym powstaną stypen-
dia, co jest chwalebnym dla dar-
czyńców.
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Międzyrzecz
UL. Poznańska 106

Dla STOLARZA wszystko z jednej ręki

Po co jechać do Gorzowa?
Po co jechać do Zielonej Góry?

Tel. 95 742 7000 www.valentin.com.pl

- płyty meblowe, wiórowe surowe, pilśniowe, sklejki, OSB i MDF; 
- fronty meblowe;
- podłogi, listwy i akcesoria;
- blaty robocze KRONOSPAN i JUAN;
- parapety BIUROSTYL;
- akcesoria i okucia meblowe;
- elementy szaf przesuwnych;
- usługa wycinania płyt na format i oklejania obrzeży

Międzyrzecz
ul. Poznańska 106

tel. 95 742 7000 www.valentin.com.pl

663 225 225

Pomijam promocję książki, któ-
ra przyciągnęła do międzyrzec-
kiego muzeum wielu więcej lub 
mniej znakomitych gości. Była 
bardzo miłym akcentem (licz-
ne wystąpienia pełne uznania 
dla publikacji i sesji). Zawsze 
w międzyrzeckim muzeum 
jest więcej niż ciepłe przyjęcie 
i wspaniała atmosfera. Plus nie 
do podważenia! 
Sama pozycja zatytułowana 
„Pierwsi męczennicy polscy. 
1010. rocznica śmierci” wg 
opisu jest zbiorem materiałów 
z sesji naukowej z listopada 
ubiegłego roku. Byłem na niej, 
więc wiem co na niej było. Był 
m.in. wspaniały referat ks. dra 
Grzegorza Cyrana, który nie 
został, nie wiedzieć czemu, za-
mieszczony. 
Temat losów rzeczonych braci 
jest sam w sobie trudnym. Żyli 
i zginęli męczeńską śmiercią z 
czasach, gdzie chronologiczny 
zapis był rzeczą nie znaną w po-
równaniu dzisiejszym. Znamy 
imiona i miejsce pochodzenia 
oraz czas i teren (nie zupełnie 
do końca) ich misji. Reszta jest 
opisem na zasadzie porównań 
lub domniemań. Stąd wielką 
stratą dla książki jest brak cie-
kawego wykładu szczecińskie-
go księdza. 

Przesyt i niedosyt
MIĘDZYRZECZ

Najwyższemu chyba wypada 
podziękować, za dobry, wni-
kliwy, pełen analogii,  tekst 
Andrzeja Kirmiela, dyrektora 
muzeum, który nadał pozycji 
częściowo historyczny charak-
ter. Częściowo, bowiem pozy-
cję zdominowało mówiąc kolo-
kwialnie – sacrum.
Na wspomnianej konferencji 
naukowej nie było listu paster-
skiego, jak również homilii, li-
stów i innych ściśle religijnych 
tekstów – tutaj zawartych w 
rozdziale pt. Ojciec Święty Jan 
Paweł II. Sesja naukowa a nie 
popularnonaukowa ma okre-
ślone standardy i o takowych 
tekstach nie wspomniano. Naj-
wyraźniej przedobrzono i do-
datkowo opatrzono licznymi 
zdjęciami, które pasują do rocz-
nicy śmierci męczenników i ich 
kultu wiadomej parafii. Jest ta-
kie znane powiedzenie – Panu 
Bogu świeczkę, a diabłu oga-
rek. Wyszło jak wyszło. Przesyt i 
niedosyt. Niedosyt historyczny. 

dr Lech Malinowski

Wspieramy Młode Talenty
MIĘDZYRZECZ

Od kilkunastu lat w Międzyrze-
czu działa koło Wspierania Mło-
dych Talentów przy Lubuskim 
Stowarzyszeniu Pomocy Szkole. 
Kieruje nim Lidia Woźniak, któ-
rą wspomagają: Zdzisława Jaro-
szewicz (wiceprzewodnicząca), 
Elżbieta Skibińska (sekretarz), 
Beata Przybysz (skarbnik), Mał-
gorzata Stucka, Anna Górzna 
i Urszula Wasilewska-Łabuza. 
Organizacja pozyskuje fundu-
sze na zapewnienie stypendiów 
dla utalentowanych uczniów i 
studentów wywodzących się 
z miasta i powiatu. Dzięki ich 
wsparciu młodzi ludzie mogli 
ukończyć szkoły wyższe. Talent 
wsparty rzetelną nauką musi 
być wspierany ekonomicznie, 
a nie wszystkich na to stać mó-
wiąc kolokwialnie. Koszty życia 
studentów są nie małe. Ci, co 
ukończyli studia i byli wspoma-
gani finansowo w formie skrom-
nych stypendiów, odwzajemnili 
się serdecznie. Są już członkami 
stowarzyszenia i wspierają go 
poprzez przekazanie 1% od swo-
ich podatków. Podobnie czynią 
ich rodzice. Serce za serce można 
by rzec. W ciągu ostatnich 8 lat 
ufundowano ponad 600 stypen-

diów, w tym 38 dla uczniów ZSE. 
Koło zrzesza w swych szeregach 
80 osób.
Również w ramach wspierania 
młodych talentów, osoby fi-
zyczne fundują stypendia dla 
konkretnych osób. m.in. Jerzy 
Gądek i Edward Fedko. Trudno 
nie wspomnieć o darczyńcach-
-firmach: „TOMBUD” Piotra Je-
zierskiego, „ACER” i miejscowej 
Suszarni. Stowarzyszenie pozy-
skuje również fundusze poprzez 
organizację charytatywnych im-
prez typu aukcje, rajdy i spływy 
kajakowe, koncerty, loterie. Tutaj 
warto wymienić fundatora głów-
nej nagrody w postaci roweru, 
którym jest Krzysztof Kukla, 
który uczynił to trzykrotnie.
Wśród stypendystów byli lub ak-
tualnie są m.in. Piotr Pawłowski, 
absolwent Prawa i Administracji 
UAM w Poznaniu, dziś aplikant 
jednej z kancelarii prawnych 
stolicy Wielkopolski, biegle wła-
dający kilkoma językami; Piotr 
Klebieko, absolwent Prawa i 
Administracji poznańskiego 
UAM, obecnie biegły księgowy 
i specjalista od podatków, do-
skonale posługujący się kilkoma 
językami, pracownik firmy do-

radztwa podatkowego, autor i 
współautor licznych publikacji 
podatkowych; Aleksandra Bie-
la, studentka wydziału Filologii 
Polskiej i Klasycznej UAM w Po-
znaniu, laureatka Ogólnopol-
skich Przeglądów Twórczości Li-
terackiej; Sylwester Szymański, 
student Wydziału Architektury i 
Wzornictwa UA w Poznaniu i Wy-
działu Architektury Politechniki 
Poznańskiej, finalista II Konkursu 
„Jump the gap” (3000 projektan-
tów z całego świata), wyróżniony 
w konkursie Mazda „Poczuj ra-
dość tworzenia”. 
Czasami stowarzyszenie wspo-
maga uzdolnionych uczniów 
jednorazowo w przypadku cięż-
kiej choroby. Potrzeb jest wiele, 
mniej możliwości, stąd stałe za-
bieganie wszystkich członków 
koła o fundusze. Radni powiatu 
od  pięciu kadencji wspierają 
stowarzyszenie, radni miejscy 
ubiegłej kadencji także. Obec-
ni chyba również nie odmówią 
pomocy w wspieraniu młodych 
talentów wśród uczniów miasta 
i powiatu.

Lech Malinowski

Komenda Powiatowa Pań-
stwowej Straży Pożarnej w 
Międzyrzeczu przeprowadziła 
w 2014 r., kontrole gotowości 
operacyjnej OSP w Skwierzy-

Chłopcy na schwał
SKWIERZYNA Kontrole strażaków

nie i w Świniarach. Obie jed-
nostki zostały ocenione pozy-
tywnie. 
Kontrola dotyczyła tylko jedno-
stek działajacych w Krajowym 
Systemie Ratowniczo-Gaśni-
czym, a więc w naszej gmi-
nie strażaków w Skwierzynie i 
w Świniarach. Obie jednostki 
otrzymały ocenę dobrą, co ozna-
cza, że przygotowanie straża-
ków uznano za zadowalające. 
Ocenie podlegało sześć elemen-
tów:
- alarmowania;
- gotowości ratowników;
- gotowości pojazdów, sprzętu 

silnikowego i ratowniczego;
- gotowości urządzeń łączności;
-prawidłowości prowadzenia do-
kumentacji operacyjnej;
- uprawnienia w zakresie kwali-
fikacji ratowniczych oraz do ob-
sługi sprzętu ratowniczego.
Zarówno OSP w Skwierzynie jak 
i strażacy w Świniarach uzyskali 
41 na 50 możliwych do zdobycia 
punktów.

Red. na podst. www.skwierzyna.pl



  
6 nr 1(9)/2015 14 stycznia 2015

Wicestarosta powiatu

Toast noworoczny wzniesiony 
przez starostę

www.szczanowicz.pl
Międzyrzecz, ul. Mickiewicza 34

KOMPLEKSOWY SERWIS SAMOCHODOWY
DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA

KLIMA - SERWIS

Gmina zakupiła schodołaz
SKWIERZYNA

Urząd Stanu Cywilnego w Międzyrzeczu we wrześniu 2015 r. zorga-
nizuje zbiorową uroczystość z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego 
dla par, które w roku 1965 zawarły związek małżeński. W celu zade-
klarowania swojego udziału w uroczystości wyżej wskazane osoby są 
proszone o osobiste przybycie do Urzędu Stanu Cywilnego w Mię-
dzyrzeczu, pok. 102, ul. Rynek 1 lub zgłoszenie telefoniczne pod nr tel. 
957426939, do końca kwietnia 2015 roku.

Od dnia 22 stycznia 2015 r. Urząd Miejski w Międzyrzeczu będzie 
czynny w następujących godzinach:
poniedziałek – 9:00-17:00,
wtorek-piątek – 7:00-15:00.

Do dnia 30 stycznia można składać wnioski o przyznawanie stypen-
dium za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i 
młodzieży. Wraz z wnioskiem należy złożyć dokumenty potwierdza-
jące wyniki sportowe uzyskane w 2014 r.
Szczegółowe zasady uzyskania stypendium oraz wzór wniosku do-
stępne są na stronie internetowej www.miedzyrzecz.pl oraz w sekre-
tariacie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu (ul. Rynek 1).

Red.

MIĘDZYRZECZ Komunikaty urzędu

Uroczystość 50-lecia
pożycia małżeńskiego

Zmiana godzin pracy 
urzędu

Stypendium sportowe 
w 2015 r.

Skwierzyna ma już budżet na 
2015 r. Podczas III sesji Rady 
Miejskie radni jednogłośnie 
przyjęli budżet na kolejny rok. 
W roku 2015 planowane do-
chody wyniosą 43 639 402,25 
zł a wydatki 41 839 402,25 zł. 
Nadwyżka, która wyniesie 1 
200 000,00 zł w całości zostanie 
przeznaczona na spłatę kredy-
tu. Podczas sesji radni przyjęli 
również plan pracy Rady. Sesje 

Budżet na 2015 r. przyjęty
SKWIERZYNA

tak jak do tej pory będą orga-
nizowane w czwartki. Zmianie 
uległa jednak godzina ich roz-
poczęcia - będzie to 14.00.

Red. na podst. 
www.skwierzyna.pl

Schodołaz to rodzaj transpor-
tera, który pomaga pokonać 
schody osobom poruszającym 
się na wózkach lub mających 
problem z chodzeniem.
Urządzenie zostało skonstruowa-
ny tak, aby mogło przemieszczać 
się po każdym rodzaju schodów 
- nawet bardzo stromych. Do-
datkowo można go szybko roz-
łożyć oraz przetransportować w 
dowolne miejsce. Podczas pre-
zentacji, która miała miejsce w 
poniedziałek 29 grudnia, nowe 

urządzenie przetestowała Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej Zofia 
Zawłocka. Mieszkańcy, którzy 
dotąd mieli problem z dotarciem 
na pierwsze lub drugie piętro 
urzędu miejskiego, od teraz będą 
mogli korzystać z urządzenia.

Red. na podst. 
www.skwierzyna.pl

POWIAT MIĘDZYRZECKI

Idealna współpraca
Mam na myśli pracę radnych 
powiatowych. Jednomyśl-
ność w podejmowaniu uchwał 
świadczy o dobrej pracy w ko-
misjach, jak również o silnym 
lobby mających przewagę. No-
wym wicestarostą został wy-
brany Rafał Mikuła, członkami 
zarządu – Zofia Plewa, Dariusz 
Orzeszko i Ferdynand Sańko.
Grudniowa sesja dotyczyła m.in. 
przyjęcia programu usuwania 
azbestu i wyrobów zawierają-
cych azbest. Z tym problemem 
boryka się nie tylko Polska, 
również szereg krajów, także 
zachodnich. Przedstawiona w 
formie multimedialnej informa-

cja o zlokalizowanych wyrobach 
azbestowych w gminach po-
wiatu nie napawa optymizmem. 
Powierzchnia bliska 476.000 m² 
o wadze ok. 5178 t stanowi pro-
blem dla gmin powiatu, które 
kilka lat temu zaczęły wdrażać 
program utylizacji. Powiat jako 
jednostka samorządu teryto-
rialnego może pozyskać środki 
zewnętrzne na aktualizację in-
wentaryzacji lub programu usu-
wania. Środki do 89% kosztów 
zadania można uzyskać w wyni-
ku konkursu ogłoszonego przez 
Ministerstwo Gospodarki. Wioski 
muszą być złożone do przeło-
mu lutego/marca. Zatem jedno-
myślność radnych w podjęciu 
uchwały była właściwą. Jeden 
głos wstrzymujący się świadczy 
o tym o czym świadczy. Azbest 
wywołuje wiele chorób, w tym 
nowotwory złośliwe i sądzę, 
że ów radny to rozumie. Jego 
wstrzymujący głos nie zakłócił 
obrad, które sprawnie prowadził 
Jarosław Szałata, przewodniczą-
cy rady.
Jako obserwatora życia społecz-
nego miasta i powiatu, nieco 
zatrważa postawa tzw. zaproszo-
nych gości. Nie wszyscy szefowie 
z placówek podlegających staro-
stwu mogą być obecni, ale mają 
swoich zastępców, o czym po-

winni pamiętać, mając na uwa-
dze choćby szacunek do swego 
chlebodawcy. Były życzenia i 
lampka szampana. 
Kilku radnych stanęło w kolizji z 
przepisami, bowiem prawo sta-
nowi, że w terminie do 30 dni od 
daty złożenia ślubowania powin-
ni złożyć oświadczenie majątko-
we. Zapominalscy...

Tekst i fot. Lech Malinowski

http://www.miedzyrzecz.pl
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Czyścili Obrę na 
potęgę

SKWIERZYNA

W sobotę 6 grudnia Nado-
brzański Klub Płetwonurków 
„Obra” przeprowadził Druży-
nowe Zawody w Czyszczeniu 
Obry, ze śmieci pływających 
oraz zalegających w rzece. 
W zawodach wzięły udział trzy 
drużyny. Ośmio-kilometrowy 
odcinek rzeki oczyszczało dzie-
sięć osób. Łącznie zebrano czter-
naście worków 160 litrowych i 
4 worki 120 litrowe. Plastikowe 
butelki, słoiki, letnie obuwie, ka-
wałki styropianu oraz inne śmie-

ci, to „prezenty”, które zostawili 
po sobie turyści, kajakarze oraz 
wędkarze. Największym zasko-
czeniem były pływające żarów-
ki. Oczyszczono zaledwie osiem 
kilometrów rzeki. Ne ma wątpli-
wości, że tego typu akcje powin-
ny odbywać się częściej i trwać 
w miarę możliwości nawet kilka 
dni. Inaczej korzystanie z Obry 
może stać się bardzo nieprzy-
jemne. 

Red. na podst. www.skwierzyna.pl

Rozmowa z Remigiuszem Lo-
renzem, międzyrzeczaninem, 
społecznikiem, a od niedawna 
burmistrzem Międzyrzecza.

Przekrój Lokalny: Serdecznie 
gratuluję wygranej w wybo-
rach. Jaka była pana pierwsza 
reakcja na wieść o zwycięstwie? 
W końcu poprzedni burmistrz 
zajmował to stanowisko z prze-
rwami 12 lat.

Remigiusz Lorenz: Nie byłem za-
skoczony, startowałem i celem 
było wygranie tej kampanii. Po-
przednik 12 lat sprawował urząd 
i były tego plusy i minusy. Był to 
okres, który dał możliwość zwe-
ryfikowania podejmowanych 
przez niego działań. My, jako Fo-
rum Międzyrzeckich Inicjatyw ze 
mną, jako kandydatem na bur-
mistrza i z kandydatami do rad 
wykazaliśmy w programie zakres 
potrzebnych inwestycji. Program 
ten trafił do oczekiwań miesz-
kańców.

PL. No właśnie, pana kampania 
opierała się na organizacji spo-
łecznej FMI. Co Pana zdaniem 
było jej najsilniejszą stroną?

RL: Czynnik organizacji, osób, sto-
warzyszeń - widzieliśmy potrze-
bę stworzenia stowarzyszenia, 
które ma za zadanie wspomagać 
aktywizację stowarzyszeń w so-
łectwach lub danych obszarach, 
kulturalno-sportowych. To jest 
główne założenie Forum Mię-
dzyrzeckich Inicjatyw. Oprócz 
bieżącego działania stowarzy-
szenie jest na etapie organizo-
wania nieodpłatnych ośrodków 
dla osób bezdomnych. Samo FMI 
nie powstało w momencie trwa-
nia kampanii, zostało założone 
na początku 2013 r. Z założenia 
te osoby, które kandydowały z 
nami do rad gminy czy powiatu, 
wpisywały się jako członkowie 
stowarzyszenia, widząc potrzebę 
tego ruchu. Najsilniejsze strony - 
jasny, klarowny program, który 
oczywiście mamy zamiar reali-
zować. 

PL: Jaki Międzyrzecz zastał Pan 
po objęciu władzy?

MIĘDZYRZECZ Rozmowa Przekroju

Nowatorskie rozwiązania 
dla Międzyrzecza

RL: Trudno mi powiedzieć, ja go 
nie zastałem, on jest, był. Może 
nie tyle co zastałem, ale co na-
leży zrobić, zmienić, bo z racji 
życia tutaj trudno mówić, że ja 
zastałem Międzyrzecz. Raczej 
to co jest konieczne do zmian, 
potrzeby. Kwestia aktywizacji 
rozwoju gospodarczego, bo 
mamy park przemysłowy, który 
do dnia dzisiejszego jest nie-
uzbrojony, a należy to wykonać 
również poprzez powiązanie z 
takimi inwestycjami jak budowa 
mostu i obwodnicy. Wiąże się z 
tym problem komunikacyjny. 
Pragnąłbym po raz pierwszy 
na łamach Przekroju Lokalne-
go powiedzieć, że planujemy 
wprowadzenie w Międzyrzeczu 
systemu SIM CITY, czyli oGPSo-
wanie liczników, oGPSowanie i 
automatyzacja świateł drogo-
wych i świetlnych. Sygnalizacja 
świetlna w Międzyrzeczu będzie 
działała zależnie od natężenia 
ruchu. Teraz np. na jednym z do-
jazdów do skrzyżowania stoi 20 
samochodów, a na innym 1 auto 
i oczekiwania na światło zielone 
jest dla wszystkich takie samo. 
Ten system policzy auta, pokie-
ruje sygnalizacją przez co nie bę-
dzie takich korków. OGPSowanie 
sieci wodociągowej, pozwoli 
szybko wyłapywać, gdzie np. jest 
przeciek. Oświetlenie miejskie 
będzie działać w razie potrzeby, 
a nie cały czas. To nam przynie-
sie realne oszczędności. Kolejne 
kwestie to aktywizacja stowa-
rzyszeń, wprowadzenie budżetu 
obywatelskiego.

PL: Jak wyglądał pierwszy mie-
siąc w urzędzie, czy nastąpiły 
lub nastąpią jakieś diametralne 
zmiany? Może kadrowe?

RL: Tak jak już wcześniej mówi-
łem, że jeżeli chodzi o zmiany, to 
przewiduję wyłącznie na szczy-
cie, czyli zastępca, sekretarz. 
Trzeba pamiętać, że urząd to nie 
mury tylko urzędnicy. Pozbycie 
się pracowników z wieloletnim 
doświadczeniem nie zawsze nie-
sie za sobą pozytywy, natomiast 
ja osobiście będę się przyglądał 
pracy poszczególnych urzędni-
ków i dopiero wtedy weryfiko-
wał. 

PL: Jak wygląda tegoroczny bu-
dżet dla Międzyrzecza?

RL: On jeszcze nie wygląda. On 
dopiero będzie zatwierdzony 21 
stycznia, będą wprowadzane po-
prawki, także trudno powiedzieć. 
Mam budżet ustalony przez po-
przednika, co daje niezbyt duże 
możliwości kreowania. 

PL: Szykują się jakieś poważne 
inwestycje?

RL: Ulica Świerczewskiego, czyli 
kontynuacja Schetynówki, na 
którą wcześniejszy burmistrz 
złożył wniosek. Jako powiat też 
udało nam się wprowadzić dwie 
inwestycje na listę wojewody w 
tym roku.

PL: Część przychodni w gmi-
nie Międzyrzecz w pierwszych 
dniach stycznia było zamknię-
tych. Czy udało się zabezpie-
czyć tak sytuację, by pacjenci 
nie pozostali bez opieki zdro-
wotnej?

RL: Przede wszystkim szpital 
przejął pacjentów. Poza tym 
otwarte były 2 praktyki. Większy 
problem był tam, gdzie nie było 
SPOZ.

PL: Jak wygląda sytuacją z 
oświatą w gminie Międzyrzecz?

RL: Temu tematowi będę się 
przyglądał z panią dyr. Izabelą 
Korejwo, dyrektor Gminnego Ze-
społu Oświaty będę analizował 
sytuację szkół.

PL: Jakie są pana najbliższe i 
również dalekosiężne plany?

RL: Bliskie plany wiążą się z da-
lekosiężnymi. Żeby zbudować 
obwodnicę najpierw musimy 
wykupić grunty, przygotować 
dokumentację. To samo dotyczy 
się parku przemysłowego. Dale-
kosiężne plany, to kwestie zwią-
zane nie tylko z komunikacją ale 
i z budownictwem komunalnym, 
socjalnym. Duże środki w per-
spektywie Unii Europejskiej na 
lata 2014-2020 będą przezna-
czone na pomoc stowarzysze-
niom, aktywizację mieszkańców 
sołectw, środowisko sportowe 
trzeba wspierać, kwestia sta-
dionu – możliwości aktywnego 
przebywania przez dzieci i mło-
dzież.

PL: Na koniec chciałbym zapy-
tać, jak układa się sytuacja w 
Radzie Miejskiej?

RL: W Radzie wszyscy się zna-
my, jesteśmy międzyrzeczanami 
i na gminie Międzyrzecz nam 
zależy. Proszę zauważyć, że na 
dzień dzisiejszy nie powstał ża-
den klub. Będzie propozycja dla 
wszystkich radnych o wejście do 
jednego klubu.

PL: Dziękuję za rozmowę.

Notował: Adam Piotrowski

POWIAT MIĘDZYRZECKI

W końcówce 2014 r. GDDKiA 
podpisała umowę z firmą Bu-
dimex na budowę  drugiej nit-
ki obwodnicy Międzyrzecza. 
Na jej wykonanie firma ma 22 
miesiące. 
O natężeniu prac będzie decy-
dowała obecnie pogoda. Ich 
nasilenie planowane jest na wio-
snę. Inwestycja zakłada również 
powstanie węzła Międzyrzecz 
Zachód, który połączy drogę S3 
z drogą wojewódzką nr 137. Wę-
zeł ten komunikacyjnie odciąży 
Międzyrzecz, ponieważ kierowcy 
wjeżdżający na S3 od strony Su-
lęcina (lub zjeżdżający z trasy w 

MIĘDZYRZECZ

Ruszyły prace na 
obwodnicy miasta

tym kierunku), nie będą musieli 
przejeżdżać przez miasto. Naj-
ważniejsze jednak, że inwestycja 
zlikwiduje tzw. wąskie gardło na 
trasie S3, które w czasie wzmożo-
nego ruchu na drodze ekspreso-
wej powodowało nieraz gigan-
tyczne korki.
Koszt inwestycji został wycenio-
ny na 103 mln zł. W tym samym 
czasie ma powstawać również 
druga jezdnia obwodnicy Go-
rzowa Wlkp. Dzięki obu inwesty-
cjom S3 na całej swojej długości 
zyska parametry drogi ekspreso-
wej.   

Adam Piotrowski
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Obradowali strażacy ochotnicy
REGION - POWIAT MIĘDZYRZECKI

MIĘDZYRZECZ

Kolędy na jazzowo
Mała Akademia Jazzu w Gorzowie 
Wlkp. z jej pomysłodawcą Bogusławem 
Dziekańskim zagościła 17 grudnia w 
murach Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Międzyrzeczu. 

Gościem był Piotr Lemański – gitarzysta 
jazzowy, który improwizował na moty-
wach kolęd. Jak przystało na profesora 
MAJ gitarzysta między wykonywanymi 
utworami wygłaszał wykłady. - Improwi-
zowanie jest podstawową kwintesencją 
muzyki jazzowej. W improwizacji nie ma 
zapisanego tekstu nutowego. Na samym 
początku wykonuje się temat, następnie  
muzyk przefiltrowuje go przez swoją oso-
bowość. Dodaje kolejne dźwięki od siebie i 
taka muzyka ma niewiele wspólnego z tą, 
która my słuchacze znamy. Poszczególne 
wersje mogą różnić się miedzy sobą. Zale-
ży to od wielu czynników: dnia, charakteru, 
miejsca… - podkreślał Lemański.
Improwizacja to rodzaj interakcji między 
muzykami a publicznością. Muzyk, który 
improwizuje musi znać utwór. Harmonia 
to ubiór, szata zdobiąca utwór. Do har-
monii trzeba dostosować i dopasować 
improwizację. Na ogół na cały koncert 
jazzowy przypada 80 proc. improwizacji, 
a więc nieznanej materii dźwiękowej. To 
sprawia, że tak chętnie jest słuchana przez 
publiczność. 
Początek muzyki jazzowej to XX wiek. W 
pierwszych składach orkiestr jazzowych 
gitara była instrumentem akompaniują-
cym. Wyraźnie było słychać bicie kostką 
o struny. Pulsacja w utworach była moc-
no rytmizująca. Wynalezienie gitary elek-
trycznej mocno zrewolucjonizowało jazz. 
Od tego momentu gitara stała się instru-
mentem solowym.
Piotr Lemański improwizował na tle sekcji 
rytmiczno - basowej: perkusji, kontrabasu 
i fortepianu (z konieczności na płycie CD), 
które to instrumenty tworzyły harmo-
nię, czyli charakter utworu. Wykonywane 
przez jazzmana improwizacje jazzowe 
były muzyką bardzo rytmiczną. Konglo-
merat połączenia muzyki etnicznej czar-
nych mieszkańców Ameryki i europejskiej. 
Muzyk wspomniał o genezie powstania 

jazzu. Najpierw były śpiewy murzynów 
amerykańskich, z nich narodził się blues. 
Jazz to bardzo wyrafinowana odmiana 
muzyki mocno synkopowana. 
Słuchaliśmy znane kolędy polskie i tra-
dycyjne  anglojęzyczne piosenki świą-
teczne o tematyce bożonarodzeniowej.  
M.in.: „Wśród nocnej ciszy”, „Dzwonki sań”, 
„Rudolf – czerwonawy renifer”, czy „Ci-
cha noc”. Wykonane na jazzowo są raczej 
mniej znane. Nieco przydługie objaśnia-
nie powstania tych melodii nie nużyło, ale 
publiczność spontanicznie reagowała na 
wykonywaną muzykę. Nie tylko na melo-
die rytmiczne i w szybszym tempie, ale też 
i tę w wolniejszym tempie z rozciąganymi 
dźwiękami gitary. Swingujący rytm na tle 
kaskady dźwięków gitary wypadł bardzo 
interesująco. Uczniowie szkoły muzycznej 
zostali wciągnięci w zabawę. Na liczne py-
tania zadawane ze sceny odpowiadał naj-
częściej las rąk. Publiczność: dzieci, mło-
dzież i dorośli była bardzo zaciekawiona. 
Zachęceni do wspólnego muzykowania 
– muzyk gra publiczność rytmicznie klasz-
cze - zachęciło na pewno do kontynuowa-
nia przygody z muzyką jazzową. Gromkie 
brawa były nagrodą i sprawdzianem, że 
warto takie koncerty w przyszłości orga-
nizować.  
Zapytałem kilku uczniów po koncercie 
o wrażenia: „Ta muzyka różniła się od tej, 
której się uczę”, „Była bardzo fajna”, „Muzy-
ka była bardzo ciekawa, aż zachęcała do 
klaskania!”, „Wszystko było super”, „Pan za 
dużo mówił”,  „Miał ciekawą gitarę i bardzo 
ładnie grał”.

Zdzisław Musiał: Piotr Le-
mański: muzyk, jazzman, 
pasjonat i … człowiek. 
Jak się grało w naszej auli 
szkoły muzycznej, jak od-
biór dziatwy?

Piotr Lemański: Jestem 
mile zaskoczony, tym, co 
mnie tutaj spotkało. Dzie-
ci i młodzież chętnie słu-
chające, żywo reagujące, 
zdyscyplinowane w swym 
zachowaniu. Był miło i 
przyjemnie. Młodzież jest 

zawsze wdzięcznym słuchaczem. To jeden 
z przyjemniejszych koncertów.

ZM: Dzieciaki czekały cierpliwie na ten 
koncert. Odbiór i brawa potwierdziły nie 
tylko moje odczucia Będą kolejne kon-
certy?

PL: Tak będą. Będziemy ten cykl spotkań 
prezentować z muzyką jazzową dalej. 
Przygodę z jazzem kontynuuję już 28 lat. 
W kolejnym miesięcy przyjedzie kolejny 
wykładowca Małej Akademii Jazzu.

ZM: Panie Bogusławie, skąd pomysł kon-
certu Małej Akademii Jazzu w Gorzowie 
Wlkp. w Międzyrzeczu?

Bogusław Dziekański: Pomysł koncertu 
w Międzyrzeczu zainicjowała dyrektor 
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w 
Międzyrzeczu Małgorzata Telega. Zaprosi-
ła nas, a my chętnie przyjechaliśmy. 

ZM: wrażenia po pierwszym koncercie w 
Międzyrzeczu?

BD: Nigdy jeszcze nie jechaliśmy 140 km 
z MAJ. Dzieciaki są wspaniałe, czekały na 
nas cierpliwie. Dziękujemy im. Pierwsze 
koty za płoty. Publiczność jest świetna, 
bardziej wyrobiona. Wyraźnie to widać, że 
jest bardziej oswojona z muzyką. Inna, niż 
w szkołach podstawowych.  

ZM: Czy będą kolejne koncerty?

BD: Tak, będzie za kilka tygodni. W lutym 
posłuchamy o bluesie
Szczegóły wkrótce.

ZM: Dziękuję panom za rozmowę.

Z muzycznym pozdrowieniem
Zdzisław Musiał

Jazzowy gitarzysta i pedagog Piotr Le-
mański na muzycznej scenie pojawił się 
na początku lat 80-tych. Tajniki jazzowej 
gry studiował przez kilka lat u legendy 
polskiej gitary – Marka Blizińskiego. Ma na 
swoim koncie współpracę z większością 
muzyków stanowiących czołówkę pol-
skiej sceny jazzowej. Od 1995r. prowadzi 
klasę gitary jazzowej w dwóch warszaw-
skich szkołach muzycznych: ZSM im. F. 
Chopina na Wydziale Jazzu, oraz ASMRiJ 
im. K. Komedy. Współpracuje z muzyczny-
mi periodykami - „Gitara i Bas”, „Gitarzysta”.

Bogusław Dziekański - od 30 lat prowa-
dzi Jazz Club Pod Filarami. Od ćwierć 
wieku jest rektorem Małej Akademii 
Jazzu. Sprowadza światowe gwiazdy 
do Gorzowa. Odznaczony przez mini-
stra kultury Glorią Artis.

W siedzibie KW PSP w Gorzowie Wlkp. 
odbyło się kończące ubiegły rok, spo-
tkanie Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego OSP Województwa Lubuskiego z 
udziałem m.in. dh Edwarda Fedki (pre-
zes ZOW ZOSP RP) i st. bryg. Huberta 
Harasimowicza (Lubuski Komendant 
Wojewódzki PSP), nadbrygadiera Sta-
nisława Węsierskiego i nadbrygadie-
ra Ryszarda Dąbrowy (rektor Wyższej 
Szkoły Służby Pożarniczej). Z powiatu 
międzyrzeckiego był dh Kazimierz Pu-
chan (członek zarządu) i niżej podpi-
sany (członek wojewódzkiej Komisji 
Rewizyjnej).

Gospodarz obiektu w formie multime-

dialnej przedstawił statystykę zagrożeń 
i udziału lubuskich strażaków i druhów-
-ochotników w różnych akcjach, również 
z podziałem na zagrożenia i obszar dzia-
łania. Dla nas istotna była informacja o 

zmianach w przepisach odnośnie przyję-
cia jednostek OSP do Krajowego Systemy 
Ratowniczo-Gaśniczego. Sprawa o tyle 
ważna, bowiem staraniem Zarządu Miej-
sko-Gminnego w Międzyrzeczu i tutej-
szej KP PSP, robi się wiele aby OSP Kaława 
została do KSRG przyjęta. Plany są od co 
najmniej roku, ale na razie tylko się o tym 
mówi.
Dh. Elżbieta Polak (dyrektor biura zarzą-
du) przedstawiła informację o środkach fi-
nansowych przyznanych jednostkom OSP 
na dofinansowanie działalności w 2014 r.  
Przewodniczący komisji problemowych 
złożyli swoje sprawozdania, a dh Edward 
Fedko omówił plan pracy zarządu na 
2015 r. oraz plan współpracy ze Związ-

kiem Straży Pożarnych Brandenburgii. 
Jednostki OSP pozyskują również fundu-
sze z odpisów 1%. Nie są to duże kwoty, 
ale np. w województwie są o takie co 
otrzymują nawet pond 4 czy 5 tys. zł. OSP 
w powiecie z tych odpisów otrzymują 
sumy od 10,93 zł w Skwierzynie do 516,42 
w Kaławie czy 1278,89 w Trzcielu. 
Obradowali również strażacy-ochotnicy w 
Międzyrzeczu, z udziałem nowego burmi-
strza miasta. Spotkanie prowadził dh Ire-
neusz Jarnut, prezes zarządu. Przed nami 
kampania sprawozdawcza, planowe szko-
lenia, rozbudowa remizy w Wyszanowie 
(stanowiska garażowe), monitorowanie 
przyjęcia OSP Kaława do KSRG oraz dalsza 
modernizacja obiektów z zabytkowym 
sprzętem pożarniczym, jak również jego 
renowacja.

Lech Malinowski

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.tekstowo.pl%2Fpiosenka%2Ckoleda%2Cjingle_bells.html&ei=rIqSVO-xKoTSO57ygNgK&usg=AFQjCNFTUosMudyVLFQ0WTyDpKwy2cH3yw&bvm=bv.82001339,d.ZWU
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15% rabatu 
na brylanty!

W poniedziałek 15 grudnia w hali spor-
towej gimnazjum w Skwierzynie od-
były się Mistrzostwa powiatu w piłce 
koszykowej chłopców w ramach roz-
grywek Lubuskiej Olimpiady Młodzie-
ży.
Zwycięzca tych Mistrzostw reprezento-
wał będzie powiat międzyrzecki w roz-
grywkach rejonowych, które odbędą się 
w roku przyszłym na przełomie lutego i 
marca. W walce o tytuł Mistrzostw udział 
wzięły 3 drużyny: Gimnazjum Pszczew, 
Gimnazjum nr 1 Międzyrzecz i Gimna-
zjum ze Skwierzyny. Rozgrywki odbyły się 
systemem „każdy z każdym”, 4 kwarty po 
8 minut każda. Mecze były bardzo zacięte 
na bardzo dobrym poziomie, obfitowało 
w szybkie i zaskakujące akcje. Każda dru-
żyna dysponowała przynajmniej jednym 
elementem technicznym lub taktycznym, 
który zaskakiwał przeciwnika i nie pozwa-
lał na duże straty punktów. Turniej stał 
na bardzo wysokim poziomie i pozwala 
stwierdzić, że koszykówka w powiecie 
międzyrzeckim jest znana i lubiana. Po 

Lubuska Olimpiada Młodzieży
SKWIERZYNA

trzygodzinnych zmaganiach mistrzem 
powiatu w piłce koszykowej chłopców zo-
stała drużyna Gimnazjum w Skwierzynie, 
wygrywając dwa mecze; drugie miejsce 
zajęło Gimnazjum nr 1 z Międzyrzecza i 
trzecie Gimnazjum w Pszczewie. Wśród 
zawodników mistrzostw wyróżnili się: 
Kacper Figura ( Skwierzyna) 42 pkt (6 za 
3 pkt) ; Filip Niesiewicz ( Międzyrzecz) 
32 pkt (2 za 3 pkt) i Bartłomiej Idziorek 
(Pszczew) 21 pkt.
Wszystkim zawodnikom dziękujemy za 
udział w zawodach, a zawodnikom Gim-
nazjum w Skwierzynie życzymy udanych 
rozgrywek na szczeblu rejonu. Dziękuję 
również za dobrą i właściwą postawę na 
boisku i poza nim, za grę „fair play” zawod-
ników wszystkich drużyn.
Za organizację i przeprowadzenie impre-
zy odpowiedzialni byli nauczyciele wy-
chowania fizycznego: Krzysztof Mysz-
czyński i Marcin Kieżuń.

Krzysztof Myszczyński, 
www.skwierzyna.pl

Mikołajkowy Turniej 
Brydża Sportowego

SKWIERZYNA

W sobotę 13 grudnia w 
skwierzyńskim gimnazjum 
odbył się Mikołajkowy Tur-
niej Brydża Sportowego. 
Zawody otworzyła dyrektor 
szkoły Danuta Brama oraz 
pełniący obowiązki dyrektora 
OSiR Jakub Nawrot. O pu-
chary walczyła młodzież z Go-
rzowa Wlkp., Kłodawy i Skwie-
rzyny. Wystąpiło 21 duetów, 
a zwyciężyła doświadczona 
para: Klaudia Galasińska – 
Ada Kicińska. Drugie miejsce 
zajęła również para dziewczęca: Sandra 
Wilcząb – Julka Franczyk. Honor męż-
czyzn uratowali Kacper Figura i Maciej 
Mrowicki, którzy zajęli miejsce 3. Skwie-

rzynianie zdominowali zawody, plasując 
się na pierwszych 7 miejscach.

Red. na podst. www.skwierzyna.pl
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Kandydaci na podoficerów

Wigilia u Strzelców Konnych

Sprawność fizyczna, odporność psy-
chiczna, umiejętność logicznego my-
ślenia i radzenia sobie ze stresem to 
tylko niektóre cechy, którymi musi cha-
rakteryzować się rasowy zwiadowca.

Właśnie te cechy były oceniane podczas 
dwudniowej kwalifikacji kandydatów do 
służby w kompanii rozpoznawczej Uła-
nów Wielkopolskich, która została zor-
ganizowana w Wielkopolskiej Brygadzie. 
Selekcja została przeprowadzona w ra-
mach zajęć taktycznych pod nadzorem 
dowódcy kompanii – porucznika Pio-
tra Dąbrowskiego. Kandydaci poddani 
zostali sprawdzianowi pod względem 
posiadania pożądanych w pododdzia-
le rozpoznawczym predyspozycji psy-
chofizycznych. Zajęcia rozpoczęły się 
od sprawdzenia sprawności fizycznej 
kandydatów, którzy wykonywali wybra-
ne konkurencje sprawdzianu rocznego 
z wychowania fizycznego. Następnym 
etapem było sprawdzenie wyposaże-
nia żołnierzy i przygotowania osobiste-
go do wyczerpujących zajęć dobowych. 
Część taktyczna zaczęła się od ponad 
40-kilometrowgo marszu kondycyjnego z 
pełnym oporządzeniem, gdzie kandydaci 
musieli wykazać się wysokimi umiejęt-
nościami nawigacji w terenie bez wyko-

Rozpoznawcza selekcja
rzystania urządzeń GPS, również w nocy. 
Kolejne zadanie wiązało się ze sprawdze-
niem umiejętności logicznego myślenia 
podczas wykonywania rozmaitych zaga-
dek. Kandydaci mieli okazję przekonać 

się, jak wyczerpanie fizyczne może 
negatywnie wpłynąć na zdolności 
myślenia i właściwej oceny sytu-
acji. Po rozwiązaniu wszystkich 
łamigłówek żołnierze otrzymali za-
danie zorganizowania bytowania 
w określonym rejonie. Drugi dzień 
zmagań rozpoczęło przenikanie z 
wykorzystaniem łodzi rozpoznaw-
czej. Kandydaci przepłynęli wraz z 
instruktorem-ratownikiem blisko 3 
km po rzece Obra. Na brzegu cze-
kało na nich zadanie przeprawie-
nia się przez rzekę z wykorzysta-
niem przygotowanego wcześniej 

„mostu murzyńskiego”. Ostatnim etapem 
było przekroczenie przeszkody wodnej z 
wykorzystaniem łodzi jednoosobowych. 
Instruktorzy na wszystkich etapach se-
lekcji sporządzali notatki o każdym z po-
tencjalnych zwiadowców, co pomogło w 
wytworzeniu rzetelnych opinii o każdym 
z nich pod względem umiejętnościach, 
możliwościach, motywacji, jak również 
posiadanych cechach osobowości. „Żoł-
nierze uczestniczący w zajęciach odznaczali 
się dużym zaangażowaniem, determinacją 
i dobrym przygotowaniem do działania. 
Wykazali się wysoką sprawnością psycho-
fizyczną, dobrze radzili sobie z nawigacją 
w terenie, wszystkie zadania wykonywali 
sprawnie i w przemyślany sposób. Więk-
szość z nich zaprezentowała postawę 
uprawniającą do ubiegania się o zasilenie 
szeregów najlepszych zwiadowców w Woj-
skach Lądowych” – podsumował podpo-
rucznik Łukasz Doliński.

 
Tekst i zdjęcia: ppor. Łukasz Doliński 

22 grudnia br., tuż przed Świętami Bo-
żego Narodzeni, Strzelcy Konni zorga-
nizowali batalionowe spotkanie opłat-
kowe, podczas którego złożyli sobie 
świąteczne życzenia.

 W przedświątecznym spotkaniu wzięły 
udział delegacje pododdziałów bata-
lionu. Zapro-
szony został 
również ksiądz 
kapelan. Przed 
rozpoczęciem 
s p o t k a n i a 
opłatkowego 
dowódca ba-
talionu ppłk 
Artur Barański 
ciepło przywi-
tał wszystkich 
żołnierzy, a 
ksiądz kape-
lan odmówił 
krótką modli-
twę. Następnie 
przyszedł czas 

na tradycyjne składanie życzeń oraz ła-
manie się opłatkiem. Oczywiście podczas 
wieczerzy wigilijnej nie mogło zabraknąć 
12 potraw oraz ciepłego i miłego nastroju. 

Tekst i zdjęcia: ppor. Radosław Musin  

12 stycznia artylerzyści z 7 dywizjonu 
Artylerii Konnej Wielkopolskiej, razem 
z innymi pododdziałami 17. Wielkopol-
skiej Brygady Zmechanizowanej, wyru-
szyli na szkolenie poligonowe.
Pododdziały Wielkopolskiej Brygady szkolą 
się na trzech różnych kierunkach: w Wędrzy-
nie, Świętoszowie i Karlikach. W sumie na 
różnych obiektach przez dwa tygodnie za-
dania będzie wykonywało blisko 1700 żoł-
nierzy oraz 250 różnego rodzaju pojazdów.  
Duży zakres działania będzie wymagał 
od wszystkich dowódców bezpiecznego 
i skoordynowanego przemieszczenia do 
rejonu, a następnie realizacji szkolenia 
poligonowego i wszystkich zadań w jego 
ramach. Wszystkie zajęcia są zaplanowane 
i będą zorganizowane w taki sposób, aby 
kształtować odporność psychofizyczną 
żołnierzy związaną z dużą intensywnością 
szkolenia w warunkach niskich temperatur.  
Zimowa szkoła ognia nie jest niczym no-
wym dla pododdziałów Wielkopolskiej 
Brygady. W grudniu 2014 roku szkoli się 
m.in. artylerzyści z 7 dywizjonu Artylerii 
Konnej Wielkopolskiej. W trakcie grudnio-
wego szkolenia artylerzyści realizowali 
szereg przedsięwzięć, podczas których do-
skonalono zgrywanie sztabu z ćwiczącymi 
pododdziałami dywizjonu. Kwintesencją 
szkolenia była realizacja treningu kiero-

wania ogniem ze strzelaniem amunicją 
bojową oraz z wykorzystaniem środków 
pozoracji pola walki. Dodatkowo artyle-
rzyści mieli do dyspozycji wyrzutnię arty-
lerii rakietowej 122 mm WR-40 Langusta 
oraz bezzałogowy statek powietrzny Fly 
Eye z 23 śląskiego pułku artylerii z Bole-
sławca, które dowódca dywizjonu przyjął 
w podporządkowanie. Fakt ten spowodo-
wał znaczne urozmaicenie szkolenia. Sztab 
dywizjonu w procesie planowania musiał 
uwzględniać dodatkowo zadania dla przy-
dzielonego dywizjonu artylerii rakietowej 
czy dla Fly Eye. Obok stanowisk ogniowych 
baterii 152 mm armatohaubicy Dana znaj-
dowało się stanowisko dla WR-40 Langu-
sta, która brała udział w realizacji zadań 
ogniowych oraz manewru.
 ,, Działanie z przedzielonymi elementami 
odgrywa na współczesnym polu walki ol-
brzymie znaczenie. Dlatego cieszę się, że 
nasze Sekcje Wysuniętych Obserwatorów 
mogły współpracować z Fly Eye podczas 
prowadzenia rozpoznania. Pomimo ogra-
niczonego czasu lotu bezzałogowca ze 
względu na silne porywy wiatru szkolenie 
było bardzo owocne i dało nam nowe do-
świadczenia” - podsumował trening kpt. 
Andrzej Kowalczyk. Artylerzyści są prze-
konani, że ubiegłoroczne doświadczenia 
będą pozytywnie skutkowały podczas zbli-
żających się ćwiczeń. Styczniowe zgrupo-
wania poligonowe zakończą się 24 stycz-
nia br. powrotem wszystkich ćwiczących 
elementów do miejsc stałej dyslokacji. 

Tekst: por. Martyna Fedro-Samojedny, kpt. 
Andrzej Kowalczyk 

Zdjęcia: ppor. Łukasz Jaworski, archiwum 
17WBZ 

Zimowa szkoła ognia

WIEŚCI Z 17 WBZ

Wraz z rozpoczęciem nowego roku, 37 
żołnierzy 17. Wielkopolskiej Brygady 
Zmechanizowanej rozpoczęło naukę w 
Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych 
w Poznaniu.

Przez najbliższe pół roku kandydaci na 
podoficerów będą kształcili się w ramach 
szkolenia podstawowego oraz specja-
listycznego. To pierwsze odbywa się w 
Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych 
(SPWL), a drugie w ośrodkach szkolenia 
takich jak Toruń, Zegrze, Grudziądz czy 
Poznań.
Przyszłych podoficerów czeka nie lada 
wyzwanie, gdyż szkolenie podstawowe 
obejmuje wiele przedmiotów wśród, któ-
rych są m.in. musztra, regulaminy, język 
angielski czy międzynarodo-
we prawo konfliktów zbroj-
nych. Kolejne trzy miesiące 
to szkolenie zgodnie ze spe-
cjalnością wojskową, a także 
w ramach tego praktyka do-
wódcza, która ma ich przy-
gotować do wykonywania 
przyszłej roli lidera-dowódcy.  
„Każdy kandydat, który jest kie-
rowany na egzaminy wstępne 
do Szkoły Podoficerskiej jest 
wcześniej weryfikowany w ma-

cierzystym pododdziale, tak aby tylko naj-
lepsi mogli zostać podoficerami i pełnić rolę 
przywódców” – zapewnił starszy chorąży 
sztabowy Maciej Nisiewicz, Pomocnik 
Dowódcy do spraw Podoficerów. Po inten-
sywnym okresie nauki 37 kandydatów cze-
kają egzaminy, które potwierdzą efekty, 
jakie przez pół roku osiągnęli w szkoleniu. 
Wszyscy Ci, którzy je ukończą i pozytyw-
nie zdadzą egzaminy mają szansę na etaty 
podoficerskie w Wielkopolskiej Brygadzie.  
Już w marcu odbędą się kolejne egzami-
ny, które wyłonią kandydatów do SPWL, 
na które skierowanych będzie około 20 
żołnierzy Wielkopolskiej Brygady.

 
Tekst: por. Martyna Fedro-Samojedny 

Zdjęcia: archiwum 17WBZ 
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 wyższa przepuszczalność światła
 doskonalsza izolacyjność akustyczna
 jeszcze lepsza termoizolacja
 większa możliwość tworzenia dużych przeszkleń

Poznaj 4 dodatkowe korzyści nowego 
pakietu szybowego 4 Xglass Ug = 0,5

Wybierz okna Winergetic Premium 
lub Platinium Evolution² 
z pakietem 4 Xglass w standardzie*.

Najwyższa jakość okien
to dla nas standard

*  Standardowe wyposażenie okien Winergetic Premium 
i Platinium Evolution² – szczegóły w salonach sprzedaży OKNOPLAST.

Teraz 4 dodatkowe korzyści  
pakietu szybowego  

4 Xglass Ug = 0,5 tylko  
w oknach OKNOPLAST   

w standardzie*!

PARTNER HANDLOWY: 
CENTRUM BUDOWLANE MÓJ DOM
Sulęcin, ul. Kościuszki 32, tel. 95 755 01 23www.oknoplast.com.pl

Klub Muzyczny „Kwinto”. Sympatycy i 
przyjaciele Mariusza Rodziewicza, jesz-
cze z czasów, kiedy był praktykującym 
rycerzem… I pamiętam, jak mówił mi, 
że się nie przebiera w niego, tylko UBIE-
RA…
Teraz w Pieśni się ubiera. Bezczasowe. 
Niemające początku ani końca. Ich trwa-
jący mimośród, jak centrum wszechświa-
ta, ma osiadać nam głęboko we wnętrzu. 
Jak mówi Mariusz – zapodróżujemy przez 
kultury muzyczne. Tak się zapętla historię 
muzyki. Dawny koloryt kompozycjom na-
daje flet i perkusja. Na początek udajemy 
się w stronę wschodu, jako wspólnego 
mianownika tej muzyki, któremu na imię 
(staro)dawność. Stylizacja w stronę tajem-
nic Wschodu (bo tam, podobno, narodziła 
się, wraz z człowiekiem, muzyka i folk?). 
Mariusz odkłada flet, jeden z fletów (pro-
stych i trzcinowych), których będzie uży-
wał, i sięga po mandolinę. Semicki bliski 
wschód na skrzypcach (Agnieszka Bącz-
kowska). Mocny surowy wokal na prze-
ponie, jarmarczny, bardzo dobrze brzmi. 
Staro hiszpańskie rytmy. Gitara klasycz-
na. Wsłuchujemy się, jak mogą brzmieć 
iberyjskie brzmienia w wykonaniu „Ro-
deryka”. (Roderyk to jeden z wizygockich 
wodzów-królów, Mariusz jako były, czy 
istniejący ciągle, rycerz jest pasjonatem 
historii powszechnej).
Sitar – gitara bardzo wschodnia. Hin-
dusko-perska. Ostro brzmiąca, jak dowia-
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Mariusz Rodziewicz. Roderyk czyli trawestacja

duję się, chodzi tu o szeroki próg. W ogóle 
jest nieco inna niż zwykłe, jest mi pozwo-
lone dotknąć jej strun. Progi są ruchome, 
można je przyklejać w dowolnej odległo-
ści od siebie… Wyobrażam sobie multum, 
dzięki temu, jej możliwości muzycznych… 
Wysłuchalibyśmy (nie tylko ja) osobnego 
koncertu na tę gitarę… Perkusista sięga 
po djembe. Ciągle nam brzmi jednolity 
rytm, podobno charakterystyczny dla śre-
dniowiecznej muzyki… Nasze panie in-
struktorki z Zespołu Muzyki Dawnej „An-
tiquo More” przyszły dzisiaj specjalnie na 
koncert Rodziewicza, słuchają ciekawie, 
co może wyniknąć z inspiracji dawnością 
muzyki jako jej walorem samym w sobie, 
kiedy się uruchamia wyobraźnię na temat 
kultury muzycznej epoki, o której siłą rze-
czy niewiele wiemy z zapisów nutowych. 
Czytamy tylko o niej przekazy historycz-
ne, oglądamy stroje, artefakty archeolo-
giczne… No i słuchamy pieśni starych ce-
gieł na przykład naszego Zamku…
Stylizacje na wszystkie możliwe dawności 
rodem z różnych stron geograficznych. Ty-

betańscy górale, wyobrażamy sobie ich re-
ligię boon i Himalaje, Wyżynę Tybetańską, 
tajemniczy płaskowyż. Wojowniczy niepo-
korny naród, posłuszny jednakże swoim 
lamom i nauczycielom. Szwedzką kulturę 
znamy z wykopalisk. Wędrowali dolinami 
naszych rzek. Są ich kurhany. Pochówki z 
bronią i szczątkami łodzi i koni. Misternie 
rzeźbionymi elementami uzbrojenia. Pół-
nocne kultury. Przedwieczne. Legendarne 
przez swój wpływ na ziemie nasze i ruskie. 
Jak by brzmiały w swojej tkance muzycz-
nej?? Możemy się pokusić o rekonstruk-
cję…
Mariusz Rodziewicz, Agnieszka Bącz-
kowska, Tomasz Tomasik, Tomasz Or-
szulak. Cztery osobowości spowite cza-
rem muzyki jedynej w swoim rodzaju. Ich 
osobistej jej wizji, kompozycjami autorski-
mi, wsłuchującymi się w pogłos minionych 
epok, tysiącleci i setek lat – motywów i har-
monii tkwiących w nas, zdaje się jakby po-
przez pośrednictwa medium, cieni historii 
naszych przodków, ich pieśni i eposów. 
Muzycy szukają instrumentów tradycyj-

nych o naturalnym brzmieniu, strojeniu. 
Muzyka folkowa (taniec z muzyką). Forma 
wyrażania siebie poprzez swe zaistnie-
nie w kulturach – myślę, jednoczesne we 
wszystkich regionach świata. Etniczna w 
najgłębszym znaczeniu. Jak mówią mu-
zycy - burdanowa harmonia charaktery-
zowała wieki średnie. Jednostajny dźwięk; 
werbel żywotów naszych antenatów, 
obecnych, stojących o krok na nami. Nasze 
zaplecze i tożsamość z przodkami. Mu-
zyczne i harmoniczne. Przewijają nam się 
przez wyobraźnię obrazy. Średniowieczne. 
To bardzo długi okres w historii. Ponad ty-
siąc lat, a może o wiele dłużej, sięgające jak 
każda epoka, wrosła korzeniami w tkankę 
dziejów, w przeszłość i przyszłość… Te-
raźniejsze, bo odpowiada na potrzeby 
ekspresji ludowej, etnologicznej naszej 
tęsknoty za prawdami uniwersalnymi, za 
opowieściami przy ognisku ilustrowanymi 
muzyką i pieśnią opowiadającą o Czasie, 
który się bez przerwy DZIEJE, mocno i in-
tensywnie…

Iwona Wróblak



  
12 nr 1(9)/2015 14 stycznia 2015

(autorstwa pani Elżbiety Zech, 
z napisem: 2015), który trzeba 
tak podzielić, by każdy z 45. w 
tym roku  uczestników (plus 
trzech rowerzystów) zdegusto-
wał kawałek… A Bieg nam się 
liczebnie rozrasta, coraz szersze 
kręgi zatacza piękna lokalna 
międzyrzecka tradycja, bardzo 
zdrowa i rozwojowa, bo rosną, 
jak mówią gospodarze, młode 
wilki, czyli najmłodsi uczestnicy, 
kilkunastoletni, jak obserwuję, 
co przysiedli na schodach pro-
wadzących pewnie na pięterko 
posesji. Są też dziewczyny, i pa-
nie w średnim wieku, atmosfera 
pobiegowa jest bardzo rodzinna, 
są nawet bardzo malutkie (przy-
szli biegacze?) kilkuletnie dzieci 

14 grudnia, w przedświątecz-
nym okresie w sanktuarium 
Pierwszych Męczenników Pol-
ski w Międzyrzeczu odbył się 
III Koncert Świąteczny dla Ro-
dzin, zatytułowany „Kolędy i 
pastorałki polskie”.

Przybyłych powitał ksiądz Ma-
rek Rogeński, proboszcz parafii 
Pierwszych Męczenników Pol-
ski w Międzyrzeczu. Po krótkim 
wstępie przed zgromadzoną w 
kościele publicznością wystąpiło 
Trio Instrumentalne „FERMATA”, 
które tworzą: Izabela Serpina 
– flet poprzeczny, Katarzyna 
Cegielska – wiolonczela, Zdzi-
sław Musiał – gitara klasyczna.  
W prospekcie o wykonawcach 
czytamy: „Jesteśmy muzykami, 
którzy chcą podzielić się swoją 
pasją. Uczestniczymy w wielu 
projektach muzycznych na te-
renie województwa lubuskiego 
i kraju, a także współtworzymy 
Gorzowską Orkiestrę Kameralną, 
Filharmonię Gorzowską oraz or-
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III Koncert Świąteczny dla Rodzin

ganizujemy wydarzenia muzycz-
ne na terenie ziemi międzyrzec-
kiej i gorzowskiej. Trio kameralne 
Fermata tworzą Absolwenci Aka-
demii Muzycznych, pedagodzy 
szkół muzycznych i muzycy z 
Gorzowa, Międzyrzecza i Słubic”.  
Muzycy tego dnia wystąpili tak-
że jako wokaliści, co dla niektó-
rych było wielkim zaskoczeniem. 
Koncert świąteczny wzbogaciła 
miejscowa schola. Wspólne ko-
lędowanie: muzyków Fermaty, 
scholi i publiczności ubogaci-

ło doznania 
a r t y s t yc z n e. 
O d w a ż n y c h 
i chętnych 
dzieci do śpie-
wania kolęd 
było wiele, 
czego organi-
zatorzy kon-
certu chyba 
do końca nie 
przewidzieli .  
Wspólnie za-
śpiewane ko-
lędy: „Lulajże 

Jezuniu”; „Cicha noc”; „Jezus 
Malusieńki”; „Przybieżeli do Be-
tlejem”; „Wśród nocnej ciszy” i 
„Gore gwiazda Jezusowi” zjed-
nało zapewne organizatorom 
wielu sympatyków. Dla ułatwie-
nia tym, którzy nie pamięta-
li słów poszczególnych kolęd 
Stowarzyszenie Lubuski Week-
end Gitarowy przygotowało 
wydruki ze słowami kolęd. Wy-
konawców nagrodzono grom-
kimi brawami. Organizatorami 

tego sympatycznego koncertu 
były: Stowarzyszenie Lubuski 
Weekend Gitarowy i Parafia 
Pierwszych Męczenników Polski 
w Międzyrzeczu. To wspaniałe 
charytatywne przedsięwzię-
cie wsparli: Wojewoda Lubuski, 
Starostwo Powiatowe i Urząd 
Gminy Międzyrzecz oraz Go-
spodarczy Bank Spółdzielczy w 
Międzyrzeczu, a także instytucje 
i osoby prywatne. Organizatorzy 
koncertu przekazują specjalne 
podziękowanie za pomoc Jerze-
mu Gądka i Marii Bobińskiej.  
Po koncercie 
w imieniu or-
g a n i z a t o r ó w, 
burmistrz Re-
migiusz Lorenz 
rozdał wszyst-
kim dzieciom   
ś w i ą t e c z n e 
paczki z łakocia-
mi.
P a t r o n a t e m 
h o n o r o w y m 
imprezę objęła 

senator RP Helena Hatka, która 
międzyrzeckim dzieciom także 
przywiozła  torbę pełną słodyczy.  
Koncert został zarejestrowany. 
Więcej na portalu www. Między-
rzecz.biz.
Serdeczne podziękowania dla 
Portalu Społecznościowego Zie-
mia Międzyrzecka, który udo-
stępnił zdjęcia.

Tekst: Kazimierz Czułup 
i Zdzisław Musiał

Foto: Artur Januszewski

- Tradycja jest taka – mówi pan 
Jerzy Rudnicki, od wielu lat 
sędzia główny Biegu Sylwe-
strowego – że nie powiadamia-
my… Wiadomo, 31. grudnia, 
jest piętnasta, to się przychodzi 
pod Zamek…
Państwo Ewa i Andrzej Frabiń-
scy, jak mówią, od 31. lat nigdzie 
nie wyjeżdżają tego dnia. W Syl-
westra muszą być w domu, bo 
trzeba przyjąć sylwestrowych 
biegaczy (śpiewają im w podzię-
ce za to STO LAT…).  W korytarzu 
złożone są ich sportowe plecaki i 
torby, jak powrócą - będzie gorą-
ca kawa i herbata. Uraczona do-
skonałą herbatką z pigwowym 
dodatkiem (wyrób jest smako-
wity, domowej produkcji siostry 
pani Frabińskiej) oglądam opasłą 
Kronikę Biegów Sylwestrowych. 
Końcowa strona to skrupulatny 
spis nazwisk wszystkich biega-
czy, którzy przez 31 lat (!) wzięli 
udział w Biegu Sylwestrowym. 
128 nazwisk. I kraj pochodzenia. 
Biegacze są nie tylko z Polski. W 
Kronice wpisani są również za-
wodnicy z Holandii, czy Niemiec. 
Pierwsze strony są z 1985 r., pi-
sane flamastrem, obok nazwisk 
własnoręczne podpisy. W jed-
nym roku jest nawet odnotowa-
na temperatura (-1 C), także trasa 
Biegu, co roku ta sama – do dębu 
Michała w Świętym Wojciechu 
i z powrotem, 7-8 km. Wolnym 
truchtem, ile kto ma siły i ochoty 
(Bieg zajmuje uczestnikom nie-
całą godzinkę). Oczywiście są pa-
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Międzyrzecka sylwestrowa tradycja

miątkowe fotografie, i wycinki z 
gazet. Będzie w tym roku piękny 
kolorowy Dyplom Uczestnictwa.
Bieganie tu jest nawykiem i nało-
giem. Powinowactwo z poznań-
skim maratonem, Pszczewską 
Dwudziestką (20. km - półma-
ratonem) i pełnometrażowymi 
maratonami, także tymi zagra-
nicznymi, w Rzymie np., jakie 
zaliczają uczestnicy Biegu, jest 
zauważalne. To sportowcy, któ-
rzy przygodę z bieganiem także 
wyczynowym zaczęli jeszcze w 
latach młodzieńczych, na stu-
diach. Młodzi biorący udział w 
tym roku także nie wszyscy są 
amatorami. Biegają zresztą nie 
tylko w Sylwestra, można przyjść 
w każdą niedzielę ok. 9.00. W 

Międzyrzeczu (dobry) sylwe-
strowy zwyczaj się przyjął, stał 
się fajnym Obrzędem, tradycją 
naszą lokalną. Jest ona dla mnie 
czytelna w saloniku Domu Pań-
stwa Frabińskich w przyzamko-
wym parku, ludzi bawiących się 
sportem, który dla nich stał się 
pretekstem, i powodem, oka-
zją do towarzyskich spotkań i 
wieloletnich przyjaźni. Lampka 
szampana sylwestrowego, toast 
noworoczny, z ciastem – ciągle 
przez te same osoby przygoto-
wywanym (pewnie ten sam od 
lat sprawdzony przepis…), ciem-
nym murzynkiem (autorstwo: 
pani Jadzia Czyż), delikatnym 
sernikiem (pani Isańska), śpie-
wem. I tortem czekoladowym 

(da się w Międzyrzeczu stworzyć 
modę na bieganie, jak to onego 
czasu zrobił w Polsce pewien 
dziennikarz?)
Wieści o Sylwestrowym między-
rzeckim bieganiu rozchodzą się 
nie tylko na łamach prasy i me-
diów. Poczta pantoflowa bywa 
skuteczniejsza… Opowieści, 
jak fajnie było, że się dobiegło 
(i z KIM się biegło!) Z naszym, 
np. Krzysztofem Kochanem, 
sportowcem, którego nie trzeba 
międzyrzeczanom przedstawiać, 
z przedsiębiorcami, ludźmi naj-
różniejszych profesji. Na miejscu 
startu do Biegu podziwiałam 
wyposażenie niektórych biega-
czy, na dresach firmowe logo 
miasta, aerodynamiczne kostiu-
my – ludzie traktują sylwestrowe 
bieganie bardzo poważnie, taka 
rozgrzewka przed puszczaniem 
noworocznych fajerwerków i 
tańcami do białego rana… Jedna 
z pań prezentuje mi naramienny 
pulsometr (telefon komórkowy z 
aplikacją), jest na nim wyświetla-
ne średnie tempo biegu w minu-
tach na kilometr. 
Warto napisać, co robiono już 
wiele razy, o panu Ryszardzie 
Czernickim, który – mimo pro-
tez – bierze udział w każdym co-
rocznym międzyrzeckim Biegu 
Sylwestrowym (gra też w tenisa 
stołowego – reprezentuje nasze 
miasto). Najstarszy jest pan Sta-
nisław Skrzek, opowiada nam, 
jak to było kiedyś w Między-
rzeczu… 31 lat temu Andrzej 
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Spotkań opłatkowych odbyło 
się w mieście i gminie więcej 
niż więcej. Tłumy były na wigi-
lii miejskiej, kameralnie w gro-
nach stowarzyszeń. Tu i tam 
były tradycyjne akcenty, łącz-
nie z potrawami. Różniły się, 
co jest oczywistym, jednak nie 
wypaczały poczucia dostojeń-
stwa spotkania.

Miejska wigilia przyciągnęła więcej osób 

MIĘDZYRZECZ

Opłatki i życzenia już za nami

niż w roku ubiegłym. Z kolei śpiewanie 
kolęd powierzono wspaniałym dziewczę-

tom z Bukowca, aczkolwiek na sali 
były gotowy zespół z Nietoperka. Był 
nowy włodarz miasta, kilku radnych i 
proboszcz najbliższej parafii. Dlacze-
go tylko kilku radnych z przewod-
niczącą? Widocznie pozostali byli 
dyplomatycznie usprawiedliwieni. 
Przy końcu tłum zwyczajowo zgar-
nął ze stołów wszystko nie bacząc na 
sąsiadów. Istne prawo dżungli. 
Wigilia w KGW w Kęszycy Leśnej, 
w gronie społecznie działających 
kobiet miała kameralny charakter. 

Frabiński, Roman Strzelczyk, Tadeusz 
Świder, Bronisław Kalisz i Stanisław 
Odoliński u stóp Zamku się spotkali i od 
tego zaczęła się ta historia, a pan Rosół 
odpalił wtedy po raz pierwszy petardę 
jako sygnał startu.
Słuchamy opowieści o historii Domu, w 
którym jesteśmy. Od 31. lat jest centrum, 
że tak powiem, na poły amatorskiego 
spontanicznego sportu w Sylwestra… to 
jego druga historia. Ale ten Dom ma też 
duszę. Przylega przecież do zamkowych 
włości, kiedyś był przyzamkową stajnią, 
państwo Frabińscy zastali tu nawet koń-
skie żłoby, ale duchy poprzednich miesz-
kańców ich nie nawiedzają. Chyba że te 
dobre, z ciekawością konstatujące, co też 
nowi użytkownicy robią z ich ukochanym 
domostwem. 
I kto też wygrał tym razem w Biegu Sylwe-
strowym Anno Domini 2014? Skrupulat-
nie są spisywane, na pewno na potrzeby 
protokołu do Kroniki, nazwiska uczestni-
ków, pan Rudnicki ma bardzo poważną 
minę, pomaga mu pan Zbigniew Kolis, 
doświadczony szkoleniowiec (który ma 
wiele pomysłów dotyczących rozwo-
ju kultury fizycznej dzieci i młodzieży w 
naszej gminie). Ogłoszone są po chwili 
oficjalne wyniki: pierwsze miejsce zajął 
Szymon Belgrau, drugie: Tadeusz Bel-
grau, trzecie – Karol Maciąg. Po raz 31. 
idea: pożegnać na sportowo rok, została 
urzeczywistniona. Z serca śpiewamy: Sto 
lat dla samorzutnych organizatorów tego 
sympatycznego międzyrzeckiego wyda-
rzenia sportowo – towarzyskiego. 

Iwona Wróblak

POWIAT MIĘDZYRZECKI

O uśmiech zdrowia Mirki Górnej
Postanowiliśmy zrobić Mirce zdjęcie 
TERAZ, kiedy jest w niej tyle nadziei 
na zdrowie… Wróciła z Indii, z terapii 
komórkami macierzystymi. Teraz tylko 
praca rehabilitacyjna, żeby utrwalić i 
wspomóc działanie 8. iniekcji komórek 
macierzystych. Mirka Górna od urodze-
nia choruje za Rdzeniowy Zanik Mięśni 
(SMA), typ II, porusza się na wózku inwa-
lidzkim.
Różnie się mówi w tzw. sloganach – że 
Świata się nie zbawi, (ale chociaż jedną 
osobę), a pieniądze szczęścia nie dają, ale 
Mirce były potrzebne, żeby móc wyjechać 
na terapię do Mayom Hospital w New Del-
hi. Mirka Górna została zakwalifikowana 
do leczenia komórkami macierzystymi z 
szansą powodzenia terapii sięgającą 80 
%! - na spowolnienie lub zatrzymanie po-
stępu zaniku mięśni, a przede wszystkim, 
jak mówi, na znaczne zwiększenie siły mię-
śniowej i sprawniejsze funkcjonowanie. 
Potrzebna była ogromna kwota – jednora-
zowo 140 tys., którą udało się zebrać… 
Komitet Organizacyjny Zbiórki Publicz-
nej pod nazwą „Mirka Górna – wygrajmy 
z SMA, II edycja” uzyskał pozwolenie na 
przeprowadzenie w terminie od 1.12.2013 
r. do 31.12.2014 r. ogólnopolskiej zbiór-
ki publicznej. W sierpniu zorganizowano 
zbiórkę publiczną na terenie gminy Mię-
dzyrzecz. W Klubie Muzycznym „Kwinto” 
zagrano koncert charytatywny pod ha-
słem „wyGRAJMY z SMA”, w Pszczewie w 

Folwarku były aż dwie imprezy (chary-
tatywne), potem znowu koncert w Mię-
dzyrzeckim „Kwinto”, następnie znowu 
włączył się rodzinny Pszczew: „Caritas”, 
serduszkowa akcja gimnazjalistów, półma-
raton „Pszczewska Dwudziestka” – osobiste 
sprawnościowe wyzwanie dla Mirki, razem 
z grupą Night Runners elektrycznym wóz-
kiem przejechała trasę w 2. godziny i 6 mi-
nut, jej życiowy rekord. Pszczewski „Caritas” 
oraz Ośrodek Pomocy Społecznej pomógł 
zebrać książki na sprzedaż, dary spływały 
z całej Polski. Były sprzedawane w lipcu 
podczas 31. Jarmarku Magdaleńskiego i na 
„Święcie Pomidora” w Przytocznej. Pienią-
dze zbierano w Międzyrzeczu w czasie Po-
wiatowego Pikniku Rodzinnego, podczas 
innych imprez i działań, wpływały z 1% da-
rowizny na konto „Fundacja Avalon Bez-
pośrednia Pomoc Niepełnosprawnym 
Michała Kajki 80/82/1 04-620 Warszawa 
nr konta 62 1600 1286 0003 0031 8642 
6001 – tytuł wpłaty: Mirosława Górna, 
Górna 607”.
Pomagaliśmy wszyscy. Widziałam nie raz, 
że dla niej słowo „Indie” brzmiało jak na-
dzieja… Mirce udało się zebrać pieniądze. 
Wyjechała na leczenie 3. listopada ubr. 
Szpital Guragon jest na przedmieściach 
New Delhi. Dr Kumar opiekował się nią, 
miło wspomina jego i serdeczną atmosferę 

Stół zastawiony tym, co powinno się nań 
znaleźć. Kolędy, opłatek, życzenia i wiele 
serdeczności. Pojawił się wiceprzewod-
niczący rady, zresztą mieszkaniec miej-
scowości. W skrytości ducha liczono na 
przybycie burmistrza, który wybrał jednak 
wieczerzę wśród innych mieszkańców tej 
miejscowości. Poniekąd mu współczuję, 
bo na pewno chciałby być wszędzie, ale 
przy takim napływie zaproszeń, trudno 
jest być wszędzie. Niech żałuje, jego stra-
ta, bo atmosfery panującej na imprezie 
wśród członkiń KGW w Kęszycy Leśnej, 
której przewodniczy Teresa Wrona, nie da 
się niczym zastąpić.
Nadmiar tychże spotkań od przedszkoli 
poprzez klasy szkolne, organizacje i sto-
warzyszenia, itp., itd., zaniżają charakter 
wartości. Wielu optuje za spotkaniami 
noworocznymi, te zwyczajowo mogą być 
przesunięte w czasie, a wigilia to jak sama 
nazwa mówi jest poprzedzeniem dnia 
ważniejszego.

Tekst i fot. Lech Malinowski

tego miejsca, opiekuńczość 
personelu. Mimo oddalenia 
od kraju czuła się tam bez-
pieczna. Była w Indiach przez 
miesiąc. Miała 8 dożylnych 
podań komórek macierzy-
stych, od poniedziałku do so-
boty intensywne ćwiczenia, 
rehabilitacje po 2 razy dzien-
nie. W przerwach między za-
biegami ze szpitalnego tara-
su obserwowała codzienne 
życie hinduskiej ulicy, tak od-
mienne od rodzinnej Polski. 
Poprzez Ambasadę Polską w 

New Delhi nawiązała kontakty z tamtejszą 
Polonią, rodacy odwiedzali ją w niedziele.
Znowu jesteśmy dzisiaj w Pszczewie, tym 
wspaniałym miejscu, gdzie kwitnie życie 
kulturalne i społeczne, jest tak wiele serca 
i pomocy – dla Mirki. Folwark Pszczew – 
piękne miejsce, klimatyczne wnętrza. Wła-
ściciele pensjonatu – państwo Żaneta i 
Łukasz Robak z maleńką pociechą na ręku 
(w czerwonym mikołajowym ubranku) 
opowiedzieli nam o działalności Fundacji 
na Rzecz Polsko – Niemieckiego Sąsiedz-
twa. Znowu goszczą u siebie Mirkę Górną, 
na następnym dla niej koncercie charyta-
tywnym. Dla Mirki najważniejsze są teraz 
najbliższe miesiące. Terapia zacznie działać 
za jakiś czas, niezbędne są ćwiczenia reha-
bilitacyjne, masaże, na które także trzeba 
pieniędzy. To dopiero pierwszy etap lecze-
nia. Konieczny będzie następny wyjazd do 
Mayom Hospital, który powinien nastąpić 
po roku od pierwszych zabiegów. Zatem 
przed Mirką i jej przyjaciółmi kolejny rok 
przeznaczony na zebranie niezbędnych 
funduszy.
Liczymy na to, że uda się to osiągnąć, bo 
walka Mirki o siebie jest imponująca, a dla 
nas to okazja do zrobienia czegoś bardzo 
ważnego,  POMOCY konkretnej, na cel 

przejrzysty i do zrealizowania, za przysło-
wiowy grosik, do którego trzosu - jak się 
wszyscy złożymy po trochę, będzie suk-
ces….
Sympatyczna pszczewska atmosfera Fol-
warku. Nieduża przytulna sala z pianinem 
na parterze. Sobota przed Świętami Boże-
go Narodzenia. Wypielęgnowane podwór-
ko z jarzącą się światłami choinką wskazuje 
licznym, sympatyzującym z Mirką gościom, 
drogę. Okazja do niecodziennych – i bar-
dzo uroczych – Jasełek. Aniołki dosłowne, 
dzieciaki z pobliskiego Przedszkola im. 
„Pszczółki Maji” przyszły pokazać nam swój 
program artystyczny. Dużo pracy ich opie-
kunowie włożyli w wykonanie strojów – są 
piękne, na pleckach starannie uszyte bia-
łe skrzydełka, chłopcy ubrani w kolorowe 
kostiumy Trzech Króli. Pastuszkowie mali 
i małe anieliczki wyuczyli się ról, pięknie 
recytują, w darze z pokłonem dają ma-
leńkiemu śpiącemu w kołysce Jezuskowi 
jabłuszko, szkatułki i swoje osobiste misie. 
Kolędujemy razem z nimi…  
Ogromny brzuchaty Mikołaj przybył wła-
śnie, z laską nieodłączną i słodkimi na-
grodami. Z towarzyszącą mu Śnieżyczką 
nagrodzi wszystkich wykonawców.  Nie 
tylko urocze dzieci, także artystki ze Studia 
Piosenki w Pszczewie i Szkoły Muzycznej 
w Międzyrzeczu: Karolinę Farat, Klaudię 
Nowacką, Ingę Romanów, Maję Nowak, 
Magdalenę Nowak, Zuzannę Melcer, ro-
dzime lokalne talenty wokalne i muzycz-
ne, o których, myślę, jeszcze usłyszymy. 
Ich występy – w repertuarze kolęd, który 
tego dnia będzie dominować – to pierwszy 
akord miłego wieczoru. O sobie opowie w 
przygotowanej Prezentacji Mirka Górna, 
o Indiach, niesamowitych w swej różno-
rodności, kontrastowości, dalekim kraju, o 
którym mówi, że wszystko jest tam inne – 
klimat (teraz jest w Indiach zima, więc nie 
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Areszt za kradzieże aut

W ręce policjantów wpadł mężczyzna, 
który kierował przestępczym proced-
erem polegającym na kradzieży aut z 
terenu Niemiec. Sąd aresztował Marcina 
L. na okres dwóch miesięcy. Za kradzież z 
włamaniem kodeks karny przewiduje karę 
do 10 lat pozbawienia wolności.
Kolejne zatrzymanie w sprawie kradzie-
ży oraz paserstwa samochodów z terenu 
Niemiec to efekt pracy lubuskich stróżów 
prawa, którzy przez ostatnie tygodnie in-
tensywnie pracowali nad sprawą. W po-
niedziałek 15 grudnia w ręce policjantów 
wpadł kolejny mężczyzna, który jak wyni-
ka z zebranego materiału dowodowego, 
kierował całym procederem, począwszy 
od zorganizowania kradzieży, do wywo-
żenia aut z terenu Niemiec do ich sprze-
daży.
Do pierwszych ustaleń i zatrzymań w tej 
sprawie doszło już we wrześniu, kiedy to 
policjanci w Skwierzynie zainteresowali 
się dwoma autami na niemieckich nr re-
jestracyjnych. Kiedy podjęto próbę zatrzy-
mania obu aut, kierowcy zaczęli uciekać. 
Policjanci zatrzymali wtedy jednego z 
kierujących. W wyniku sprawdzenia w po-
licyjnych bazach danych, okazało się, że 
pojazdy pochodzą z kradzieży.
W sprawie wykonano wiele czynności pro-
cesowych oraz operacyjnych, do działań 
zaangażowani byli policjanci z Wydziału 
Kryminalnego KPP Międzyrzecz oraz KWP 
w Gorzowie Wlkp. Policjantom udało się 
ustalić dane mężczyzn zamieszanych w 
proceder kradzieży aut. W efekcie ich pra-
cy zatrzymano pięciu przestępców, którzy 
wielokrotnie byli już karani za przestęp-
stwa przeciwko mieniu- kradzieże, wła-
mania i rozboje.
Na wniosek prokuratury Rejonowej w 
Międzyrzeczu, sąd aresztował kolejnego 
z nich na okres dwóch miesięcy. Za tego 
typu przestępstwo kodeks karny przewi-
duje karę do 10 lat pozbawienia wolności.

Daj się zauważyć. Noś odblaski

Na drogach wciąż giną lub ulegają po-
ważnym wypadkom piesi. Od 31 sierp-
nia 2014 roku każdy pieszy, poruszający 
się po zmroku po drodze poza obszarem 
zabudowanym, ma obowiązek używania 
elementów odblaskowych. Nawet nie-
wielki element odblaskowy może zapo-
biec tragedii i uratować życie. Spot „Noś 
odblaski!” powstał przy współpracy Wy-
działu Ruchu Drogowego KWP w Krako-
wie z firmą Imagine Studio Filmowe.
Od 31 sierpnia każdy pieszy, który będzie 
się poruszał po zmierzchu po drodze poza 
obszarem zabudowanym, musi mieć od-
blask umieszczony w sposób widoczny 
dla kierujących. Za brak elementu odbla-
skowego będzie groził mandat – od 20 do 
500 zł.
Dotychczasowe zapisy ustawy - prawo o 
ruchu drogowym nakładały obowiązek 
noszenia elementów odblaskowych jedy-

nie na osoby poniżej 15 roku życia. Teraz 
ustawodawca rozszerzył go na wszyst-
kich, niezależnie od wieku, którzy będą 
poruszać się po zmierzchu poza obsza-
rem zabudowanym.W przepisach prze-
widziano wyjątek: pieszy będzie mógł się 
poruszać po zmierzchu poza obszarem 
zabudowanym bez elementów odblasko-
wych, jeżeli będzie się znajdował na dro-
dze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych 
lub na chodniku. Nowy przepis nie będzie 
miał zastosowania w strefie zamieszkania 
– tam pieszy korzysta z całej szerokości 
drogi i ma pierwszeństwo przed pojaz-
dem.Elementami odblaskowymi mogą 
być przedmioty doczepiane do ubrania, 
opaski, kamizelki oraz smycze. Ważne 
jest ich umieszczenie: odblaski zaleca się 
umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w 
okolicy środka klatki piersiowej i pleców – 
wówczas będziemy mieli pewność, że są 
dobrze widoczne dla innych uczestników 
ruchu drogowego.Warto przypomnieć, że 
po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój 
jest widziany przez kierującego pojazdem 
z odległości około 40 metrów. Natomiast 
osoba piesza, mająca na sobie elemen-
ty odblaskowe, staje się widoczna nawet 
z odległości 150 metrów. Te dodatkowe 
metry pozwalają kierowcy wyhamować i 
bezpiecznie ominąć pieszego.W uzasad-
nieniu do projektu nowelizacji prawa o 
ruchu drogowym podkreślano, że koszty 
elementów odblaskowych są znikome, 
natomiast koszty leczenia ofiar wypad-
ków, nie licząc strat materialnych, są 
zdecydowanie wyższe i trudne do osza-
cowania. Nowy przepis nie powoduje ob-
ciążenia dla budżetu państwa, może na-
tomiast ocalić życie wielu użytkownikom 
dróg.

Kierowcy na podwójnym gazie

Podczas tylko jednego świątecznego dnia 
policjanci zatrzymali trzech nietrzeźwych 
kierowców. 51-letnia kobieta była tak pija-
na, że nie mogła wysiąść z auta, po tym jak 
uderzyła w ogrodzenie- miała prawie trzy 
promile alkoholu w organizmie.
Okres świąteczny to bardzo szczególny 
czas. Spędza się go wspólnie z rodziną i 
najbliższymi. Jednak nie wszyscy mogą 
rodzinnie spędzać ten czas, w tym okresie 
policjanci mają bardzo dużo pracy, dba-
ją o bezpieczeństwo wszystkich miesz-
kańców powiatu ale również wszystkich 
podróżujących, zwracając szczególną 
uwagę na nietrzeźwych kierujących. Nie-
stety pomimo wielu apeli i nagłaśniania 
tragicznych przypadków wypadków, któ-
rych sprawcami byli nietrzeźwi kierujący, 
również w minione święta przysporzyli 
policjantom wiele pracy.
Tylko jednego świątecznego dnia poli-
cjanci zatrzymali trzech kierowców pod 
wpływem alkoholu. Dwóch z nich „wpa-
dło” podczas kontroli drogowej, natomiast 
kierująca fordem wjechała w ogrodzenie 
domu. Była tak pijana, że nie była w sta-
nie wyjść z pojazdu, okazało się, że ma w 
organizmie prawie trzy promile alkoholu. 
Do tego po sprawdzeniu w policyjnych 
systemach, okazało się, że złamała sądo-
wy zakaz prowadzenia pojazdów, który 
obowiązuje do września 2015 roku.
Kolejny nietrzeźwy kierowca został za-
trzymany w sobotę 27 grudnia 2014 roku, 

który uderzył swoim pojazdem w dom, po 
czym próbował odjechać. 25-latek miał 
1,80 promila alkoholu w organizmie. Zo-
stał zatrzymany, noc spędził w policyjnym 
areszcie. 

Polacy czują się bezpiecznie jak nigdy 
dotąd

Według Eurostatu bezpieczniej od Po-
laków w miejscu zamieszkania czują się 
tylko Chorwaci. Prześcignęliśmy Skandy-
nawów, stawianych za wzór społeczne-
go porządku, Niemcy, Holandię i Wielką 
Brytanię – czytamy w „Dzienniku Gazecie 
Prawnej”. Przemoc, przestępczość lub 
wandalizm stanowią zagrożenie dla zale-
dwie 6,4 proc. Polaków.
Polacy czują się bezpiecznie i to znacznie 
bardziej niż inni Europejczycy - wynika z 
badań Eurostatu, na które powołuje się 
„Dzienika Gazeta Prawna”. Wynika z nich, 
że odsetek mieszkańców, którzy uważają 
przestępczość, przemoc lub wandalizm 
w okolicy za problem, wynosi w Polsce 
tylko 6,4 proc. i jest o 8 pkt proc. niższy 
niż wynosi średnia dla wszystkich krajów 
Unii Europejskiej (14,5 proc.). Według so-
cjologa prof. Ireneusza Krzemińskiego, 
którego cytuje dziennik, z tej statystyki 
wynika, że „bardzo się obniżyło poczucie 
prawdopodobieństwa, że za chwilę może 
ktoś na nas napaść albo że nas pobije lub 
ukradnie nam na przykład samochód 
spod domu czy rozbije szybę w mieszka-
niu”. W artykule podkreślono też, że zjawi-
ska te mocniej doskwierają mieszkańcom 
w krajach rozwiniętych, które uważamy 
za bardziej cywilizowane niż nasza ojczy-
zna: są one np. problemem dla prawie co 
piątego Belga.Prof. Janusz Czapiński, psy-
cholog społeczny, podkreślił w materiale, 
że dane Eurostatu potwierdzają ustalenia 
z Diagnozy Społecznej, według których w 
latach 2009–2013 nastąpił bardzo szyb-
ki wzrost poczucia bezpieczeństwa w 
miejscu zamieszkania. Zaznaczył też, że 
„subiektywne oceny Polaków idą w pa-
rze z obiektywnymi wskaźnikami spadku 
takich zdarzeń jak rozboje, napaści czy 
włamania”. Dodał, że zwłaszcza Warszawa 
– na tle innych stolic – należy do najbez-
pieczniejszych miejsc w Unii Europejskiej. 
Podkreślił też zasługi Policji w zapobiega-
niu przestępstwom.
Duże poczucie bezpieczeństwa odnoto-
wują też inne sondaże: np. w kwietnio-
wym badaniu CBOS dziewięciu na dzie-
sięciu badanych deklarowało, że czuje 
się bezpiecznie w swojej okolicy. Poziom 
poczucia bezpieczeństwa należy do naj-
wyższych w całym okresie III RP.Rosnące 
poczucie bezpieczeństwa Polaków znaj-
duje - według autorów artykułu - odzwier-
ciedlenie w policyjnych statystykach. 
Ogółem w 2013 r. policjantom zgłoszo-
no trochę ponad milion przestępstw, co 
oznacza spadek w stosunku do 2003 r. o 
400 tys. - to z kolei oznacza, że każdego 
dnia było o 1100 przestępstw mniej.
Według policyjnych statystyk, co podkre-
ślono w tekście, na przestrzeni dekady na-
stąpił spadek w przypadku każdego typu 
czynu zabronionego. Liczba zabójstw 
zmniejszyła się o połowę, z 1057 do 574. 
Podobnie rzecz wygląda w przypadku bó-
jek oraz pobić, których średnio dziennie 
jest o 14 mniej, a także kradzieży. Trzyipół-
krotnie spadła liczba kradzieży samocho-
dów - z 54,3 tys. do 15,5 tys.

Zatrzymany za niszczenie mienia

Policjantom z Międzyrzecza wystarczył je-
den dzień na ustalenie i zatrzymanie wan-
dala, który na klatce schodowej zniszczył 
drzwi do piwnic. Policjanci przedstawili 
mu zarzut uszkodzenia mienia, za co ko-
deks karny przewiduje karę do pięciu lat 
pozbawienia wolności.
Do zdarzenia doszło 30 grudnia 2014 roku 
nad ranem. Mieszkańcy bloku w centrum 
Międzyrzecza usłyszeli hałasy dochodzące 
z klatki schodowej, które jednak po chwili 
ucichły. Nikt nie podejrzewał nic niepoko-
jącego, więc, nie zareagował w żaden spo-
sób i nie powiadomił Policji. Dopiero nad 
ranem okazało się, że ktoś uszkodził drzwi 
wejściowe do piwnic. Zniszczono drzwi 
oraz futrynę. Policjanci zaczęli ustalać 
szczegóły zdarzenia, jego świadków oraz 
zbierali wszystkie istotne dla sprawy infor-
macje. Działania operacyjne już kolejnego 
dnia naprowadziły policjantów na trop 
wandala. Był nim 24-letni mieszkaniec 
Międzyrzecza, który jeszcze tego samego 
dnia usłyszał zarzut uszkodzenia mienia 
i przyznał się do zarzucanego czynu. Za 
tego rodzaju przestępstwo kodeks karny 
przewiduje karę do pięciu lat pozbawie-
nia wolności.

Zniszczył auto- odpowie przed Sądem

Wandal uszkodził samochód powodując 
straty w wysokości 1500 zł, bo jego wła-
ściciel był mu winny 50 zł. Mężczyzna 
odpowie za zniszczenie mienia, za co ko-
deks karny przewiduje karę do pięciu lat 
pozbawienia wolności.
Do zdarzenia doszło w nocy 2/3 stycznia 
2015 roku, na terenie Międzyrzecza. Wła-
ściciel Mercedesa poinformował policjan-
tów o zniszczeniu zaparkowanego przy 
bloku pojazdu. Wartość strat oszacował 
na 1500 zł. Policjanci zabezpieczając ślady 
oraz materiał dowodowy wykluczyli, aby 
uszkodzenia te powstały podczas kolizji 
drogowej. W pojeździe wybite były szy-
by oraz uszkodzona karoseria. Zebrany 
w sprawie materiał dowodowy pozwolił 
na szybkie ustalenie sprawcy uszkodze-
nia mienia, był nim 21-letni mieszkaniec 
gminy Bledzew, który, jak ustalili policjan-
ci uszkodził samochód, bo jego właściciel 
był mu winny pieniądze. Krzysztof G. usły-
szał zarzut uszkodzenia cudzego mienia, 
za co kodeks karny przewiduje karę do 
pięciu lat pozbawienia wolności.

998

Karambol na A2
 
20 grudnia 2014 roku, około godziny 4.50 
na 82 kilometrze autostrady A2 w kie-
runku Świecka, doszło do karambolu 5 
pojazdów: dwóch samochodów osobo-
wych, dwóch samochodów ciężarowych 
i samochodu dostawczego. Wskutek zda-
rzenia dwie osoby zostały poszkodowane. 
W działaniach, ratowniczych, które trwały 
7,5 godziny, udział brały dwa zastępy z 
JRG Międzyrzecz, dwa zastępy z JRG Świe-
bodzin, dwa zastępy z OSP Trzciel i jeden 
zastęp z OSP Dąbrówka Wlkp. w sile 41 ra-
towników. Przez cały czas działań pasy w 
kierunku Świecka były zablokowane.

(oprac. red. na podst.: 
www.miedzyrzecz.lubuska.

policja.gov.pl
oraz www.straz-miedzyrzecz.pl)

http://www.straz-miedzyrzecz.pl/index.php/bierzace-interwencje/272-karambol-na-a2
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Podoficerem Roku Wielkopol-
skiej Brygady został starszy 
kapral Przemysław Piątkowski, 
dowódca wozu dowodzenia, 
który pełni służbę w batalionie 
dowodzenia Strzelców Wielko-
polskich.

Co trzeba zrobić, żeby zostać 
Podoficerem Roku?
Ciężko stwierdzić, co trzeba ro-
bić, aby zostać podoficerem roku. 
Uważam, że należy angażować 
się w powierzone zadania, wy-
konywać je jak najlepiej oraz 
współpracować z żołnierzami. 
 
Jakie to uczucie, gdy zosta-
je się obdarzonym zaufa-
niem i zostaje się wybra-
nym Podoficerem Roku ? 
Nie ukrywam, że jest to dla mnie 
ogromny zaszczyt, że zostałem 
obdarzony zaufaniem. Mam 
nadzieję, że sprostam wszyst-
kim zadaniom, jakie zostaną 
mi powierzone. Wiem, że jest to 
trudne zadanie, nie mniej jed-
nak postaram się im sprostać. 
 
Czym dla Pana jest ten tytuł? 
Jest to dla mnie szczególne wy-
różnienie, jestem zaszczycony, że 
moja osoba została wyróżniona 
spośród tylu podoficerów. Nie 

mniej jednak wiem, że będę musiał 
jeszcze ciężej pracować, aby god-
nie reprezentować swój korpus. 
 
Jakie cechy charakteryzują 
żołnierza roku?
Aby zostać żołnierzem roku 
należy być sumiennym, odpo-
wiedzialnym, dyspozycyjnym, 
sprawiedliwym i uczciwym. 
 
Jak rodzina zareagowała na ty-
tuł?
Rodzina bardzo się cieszyła, wszy-
scy są ze mnie bardzo dumni.   
 
Jak wyglądała służba w 2014 
roku?
W mijającym roku moja działal-
ność służbowa toczyła się w wokół 
niezliczonej liczby ćwiczeń i szkoleń 
realizowanych przez 17. Wielko-
polską Brygadę Zmechanizowaną, 
którym musiałem sprostać razem 
z kolegami. W ostatnim roku jak 
co dzień wykonywałem swoje za-
dania sumiennie, starałem się po-
magać kolegom. Wszystkie powie-
rzone zadania zawsze staram się 
wykonywać jak najlepiej potrafię.   
 
Czy uważa Pan, że zapis Kodek-
su Honorowego Żołnierza Za-
wodowego Wojska Polskiego: 
„Fundamentalnymi cnotami 

żołnierza zawodowego są: pa-
triotyzm, męstwo, uczciwość, 
odpowiedzialność, sprawied-
liwość, prawdomówność i soli-
darność zawodowa” są zgodne 
z prawdą? Czy tak wygląda 
współczesny żołnierz, czy są 
to tylko pobożne życzenia? 
Zadania, jakie spoczywają na żoł-
nierzu są bardzo różne, jednakże 
wszyscy powinni pamiętać czym 
jest służba. Zapisy Kodeksu mó-
wią o cechach, jakim powinien 
charakteryzować się każdy żoł-
nierz, lecz z przykrością stwier-
dzam, że nie zawsze tak jest.   
 
Jakie ma Pan plany na nadcho-
dzący 2015 rok?
Rok 2015 to nowe wezwania, zada-
nia z jakimi będę musiał się zmierzyć. 

Rozmawiała: 
por. Martyna Fedro-Samojedny 

Zdjęcie: st. szer. Łukasz Kermel 

Podoficer roku
MIĘDZYRZECZ 17 WBZ

jest gorąco), zwyczaje, a ludzie 
pogodni mimo enklaw biedy. Do 
Pszczewa przyjechał gościnnie 
nasz najlepszy okoliczny, hono-
rowany wieloma nagrodami, Ze-
spół Ludowy „Pod Gruszą” z Kur-
ska, także z kolędami, zaśpiewał 
i zagrał w dwóch odsłonach. Na 
gości czekały przy barze przeką-
ski i świąteczne gadżety do zaku-
pienia. 
Mirka prezentuje mi pamiątkę 
po Indiach. Zdobne wzory na 
rękach i dłoniach. W szpitalu w 
przerwach między zabiegami 
odwiedził ją hinduski malarz hin-
di. Przyniósł pędzelek i hennę. 
Sztuka malowania ciała henną, 
czyli mehendi (hindi) ma dwie 
główne tradycje: arabską i indyj-
ską. Wykorzystywane są różne 
wzory, w Indiach czy Środkowym 
Wschodzie są to głównie moty-
wy roślinne. Tradycyjnie mehendi 
robi się głównie na dłoniach, po 
wewnętrznej i zewnętrznej stro-
nie, oraz na stopach, również na 
podeszwach stóp. Henna jest w 
krajach orientalnych związana 
z obrzędami ślubnymi. Ozdoby 
te mają przynieść młodej parze 
szczęście, zdrowie, miłość, po-
wodzenie finansowe, płodność 
i ochronę przed złymi mocami. 
Wierzymy, że hindi przyniosą Mir-
ce szczęście.

Głównym sponsorem wydarze-
nia była Fundacja na Rzecz Pol-
sko-Niemieckiego Sąsiedztwa, 
Folwark Pszczew. Partnerzy: Dru-
karnia – Bożena Wesołowska-
-Drabik, Przedszkole im. Pszczół-
ki Mai Pszczew, Zespół ludowy 
„Pod Gruszą” z Kurska, Studio Pio-
senki GOK w Pszczewie.
Darczyńcy: Anna Kubiak, Anna 
Badach, Ewa Górna, Anna Min-
ge, Anna Włodarczyk, Elżbie-
ta Skulimowska, Lech Zabo-
rowski, Kamila Nowakowska, 
Agnieszka Wojda, Aneta Fons, 
Gabriela Gorgoń, Agnieszka 
Maszewska, Patrycja Olejni-
czak, Wiesława i Piotr Stefa-
nowscy, Ośrodek Terapii Zaję-
ciowej Świebodzin, Magdalena 
Wersocka, Agroturystyka „Dom 
pod Lipą”, Karolina i Piotr Stel-
maszyk, Villa Toscania, Zespół 
Szkół w Pszczewie, Zofia Mrów-
ka, Teresa Lingo, Jarosław Sza-
łata i Jadwiga Gajewska.
Organizatorzy dziękują wolonta-
riuszom: Paweł Marchewka, Mi-
chał Owsiak, Nina Dąbrowska, 
Magdalena Wersocka, Magda-
lena Surma, Paulina Konieczna, 
Aleksandra Mik, Magdalena 
Stroińska, Anna Nawrot, Mario-
la Marchewka, Zespół BROKER.

Iwona Wróblak

O uśmiech zdrowia Mirki Górnej
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Przekrój Lokalny to bezpłatny miesięcznik dostarczany bezpośrednio do mieszkańców – 
każdy otrzymuje gazetę na przysłowiowej tacy (na terenie Międzyrzecza 6400 gazet trafia co 
miesiąc do skrzynek mieszkańców. Dodatkowo 2000 gazet jest kolportowanych przez punkty 
handlowo-usługowe i urzędy w Skwierzynie oraz na wsiach w gmnie Międzyrzecz).
Dzięki temu reklama w Przekroju Lokalnym to prosty i skuteczny sposób na dotarcie do 
potencjalnych klientów w gminach Międzyrzecz i Skwierzyna. 
Z przyjemnością się z Państwem spotkam, aby omówić Państwa oczekiwania i przedstawić 
propozycje. Sprawna sieć dystrybucji oraz szeroka dostępność czyni z Przekroju Lokalnego 
lidera na lokalnym rynku reklamy.  
Jestem do Państwa dyspozycji codziennie od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 
511 333 514. 

Zapraszam Państwa do reklamowania swoich firm, usług, produktów w Przekroju Lokalnym

Ewa Tomczak
specjalista ds. reklamy prasowej
Tel. 511 333 514
ewkatomczak@gazeta.pl

- najtańsza reklama w prasie lokalnej!

Trzej Królowie
MIĘDZYRZECZ

Kacper, Melchior i Baltazar 
znani są w tradycji od wieków. 
Wspomina się tu i ówdzie o 
czwartym, który spóźnił się 
do betlejemskiej stajenki. Kró-
lowie, a raczej mędrcy w tym 
roku, jak Polska długa i szero-
ka, zaistnieli na ulicach wielu 
tysięcy miejscowości. Nie ina-
czej było w królewskim mie-
ście Międzyrzecz.

Uroczystości Objawienia Pań-
skiego to jedno z najstarszych 
świąt ustanowionych w Kościele 
(w III w. W Kościele Wschodnim, 
IV w. w Zachodnim). Wizytę mę-
drców ze wschodu opisał św. 
Mateusz Ewangelista. Imiona 
Kacper, Melchior i Baltazar nada-

no im dopiero w VIII w.
6 stycznia na dziedziniec zam-
kowy ciągnęły kolorowo oświe-
tlone korowody z miejscowych 
parafii. Poprzedzili je harcerze 

z tutejszej chorągwi, 
dzierżąc błyskającą 
zielenią gwiazdę. Na 
czele orszaku z ko-
ścioła p.w. Św. Jana 
Chrzciciela szedł ks. 
bp. Tadeusz Lityński 
z ks. kan. dziekanem 
Markiem Walcza-
kiem (z gustownym 
błękitnym szalem) 
mając w środku ciem-
nolicego Baltazara.
Na zamkowej scenie, 
doskonale nagło-
śnionej i oświetlonej, 
rządził król Herod. 
Oczywiście do czasu, 

zgodnie z zapisem historycznym. 
W jego postać wcielił się Jakub 
Ratkiewicz z Sp-2. Cały spek-
takl przygotowały nauczycielki z 
tejże szkoły wraz z uczniami. Ja-
sełka mają to do siebie, że trącą 
również nutką ludową i współ-
czesną. Stąd taneczne pląsy były 
w rytmie bałkaniki czy makareny. 
Duży plus dla pomysłodawców.
Po spektaklu przemieszczono 
się do kościoła, gdzie probosz-
czem jest ks. dziekan. Tamże 
celebrowana przez ks. bp. Msza 
św. odbyła się w intencji lokalnej 
społeczności i nowo wybranych 
władz samorządowych.

Tekst i fot. Lech Malinowski

Takie hasło dominowało pod-
czas spotkania jasełkowego 
w Gimnazjum nr 2 w Między-
rzeczu, gdzie dyrektorem jest 
Krzysztof Marzec. 
Aktorami spektaklu 
byli uczniowie, którzy 
samodzielnie podjęli 
decyzję w uczestnic-
twie. Scenariusz opra-
cowały korzystając z 
różnych źródeł: Ewe-
lina Białuga i Rena-
ta Marcinkowska, 
pracownice szkoły. 
Jasełka w tej placów-
ce, w różnej formie, są 
wystawiane od 11 lat. 
U w s p ó ł c z e ś n i o n a 
wersja, bez nadmiaru 
sacrum, była czytel-
na i przyswajalna w 
odbiorze. Pomysłowa 
scenografia i przede 
wszystkim emocjo-
nalne zaangażowanie 
gimnazjalistów było 
podstawą swoistego sukcesu. 
Swoistego, bowiem robili to dla 
siebie samych, nie licząc przyby-
łego Remigiusza Lorenza, bur-
mistrza wraz z Agnieszką Śnieg, 
zastępczynią i Justyną Adami-
rowicz, radną.
Na gitarach grali Iga Marzec 
(również wokal) i Kacper Bara-
niecki. Oprócz aktorów, których 
nagradzano oklaskami, zaanga-
żowani byli realizatorzy tech-
niczni.

Wiara. Nadzieja. Miłość
MIĘDZYRZECZ

Zwieńczeniem imprezy było 
wręczenie nagród Konkursu 
Dyrektora Gimnazjum nr 2 – O 
słodki róg obfitości. Zmagań 

polegających na realizacji róż-
nych przedsięwzięć związanych 
ze Świętami Bożego Narodze-
nia. Zwyciężyli uczniowie kl. I A 
(wychowawca Ewa Franków) 
pokonując kolegów z II B i III A. 
Do otrzymanych słodkości do-
łączono opłatki, którymi wraz z 
życzeniami dzielono się w klaso-
wym gronie.

Tekst i fot. Lech Malinowski

mailto:ewkatomczak@gazeta.pl
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