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Zapraszamy do oddziału 
firmy Audiofon 

w Świebodzinie  
ul. Matejki 1 gab. 117                     
(Przychodnia POZ, I piętro) 

czynne w poniedziałek  
i środę 9.30 - 14.30

tel. 68 381 0377
GSM: 605 886 011

KOLPORTAŻ ULOTEK!

• Do skrzynek pocztowych
• 5 gr. za sztukę
• Rekomendacje

Sulęcin, Międzyrzecz, Kostrzyn nad Odrą

511 225 133

MIĘDZYRZECZ

Czynne: poniedziałek - piątek 8 - 16;    sobota 8 - 13

SKWIERZYNA

Nadleśnictwo Międzyrzecz, 6 
października otrzymało sztan-
dar ufundowany przez Społecz-
ny Komitet Fundacji Sztandaru 
(Grzegorz Gabryelski - starosta 
powiatu, przewodniczący komi-
tetu, Remigiusz Roch Lorenz 
– burmistrz Międzyrzecza, Zofia 
Plewa – radna powiatu między-
rzeckiego, st. bryg. Marek Har-
kot – Komendant Powiatowy 
PSP, Waldemar Glinka – radca 
prawny, Bartłomiej Kucharyk 
– wójt Gminy Przytoczna, Ro-
man Romuald – Zakład Usług 
Leśnych Lubikowo). Uroczystość 

Sztandar dla Leśników
POWIAT MIĘDZYRZECKI

O sprawie pisaliśmy w po-
przednich numerach Przekroju. 
Wójt Przytocznej chciał wyciąć 
w Strychach 112 drzew i zrobić 
tam plac zabaw dla dzieci. W 
2014 r. dostał pozwolenie na wy-
cinkę, ale gdy okazało się, że do 
wycięcia jest o 54 drzewa więcej 
w starostwie międzyrzeckim 
sporządzono nowy dokument, 
ale ze starą datą. W maju zapadł 

Starosta i wójt czekają na 
ostateczny wyrok sądu
7 października w Sądzie Okręgowym w Gorzowie 
odbyła się rozprawa apelacyjna w sprawie starosty 
międzyrzeckiego i wójta Przytocznej oskarżonych o 
przekroczenie uprawnień i próbę wyłudzenia unijnej 
dotacji. Wyrok ma zapaść 20 października.

wyrok sądu pierwszej instancji w 
sprawie obu samorządowców. 
Sąd rejonowy uznał ich winę i 
wymierzył karę grzywny: wójto-
wi gminy Przytoczna 15 tys. zł, 
staroście – 12 tys. zł.

Zarówno prokurator, jak i 
obrońcy oskarżonych złożyli 
apelację. Prokurator chce uchy-
lenia wyroku i ponownego roz-
patrzenia sprawy. Oskarżeni 
chcą ostatecznego uchylenia 
wyroku. Wyrok sądu apelacyj-
nego poznamy 20 października. 
Jeśli zostanie utrzymany w mocy 
starosta straci stanowisko.

Red.

W numerze:

STR. 14

STR. 4

STR. 10

MIĘDZYRZECZ

8 października odbyło się 
oficjalne otwarcie Rynku 
Miejskiego w Skwierzynie. 

>> cd. na s. 4 Prezentacja sztandaru przez Jerzego Pawliszaka

Rynek jak spod igły

Zmiana na stano-
wisku dyrektora 
Aresztu Śledczego

Nowy dodatek do Prze-
kroju Lokalnego

STR. 14
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TU ZNAJDZIESZ NASZE GAZETY!     
MIĘDZYRZECZ: kolportaż do wszystkich mieszkańców; WSIE NA TERENIE GMINY MIĘDZYRZECZ:  kolportaż poprzez sklepy spożywcze. SKWIERZYNA: RATUSZ ul. Rynek; EKO ul. 
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Wyborcze obietnice PiS
Zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony

• Program „500plus” – 500 zł 
miesięcznie na drugie i każde 
kolejne dziecko w rodzinie 
(na pierwsze przy zarobkach 
na osobę w rodzinie nie prze-
kraczających 800 zł);

• Obniżenie wieku emerytalne-
go – 60 lat dla kobiet i 65 lat 
dla mężczyzn;

• Zwiększenie kwoty wolnej od 

podatku do 8 tys. zł;
• Obniżenie podatku VAT z 23 

do 22 proc.;
• Zlikwidowanie 8 procentowe-

go podatku VAT na ubranka 
dla dzieci;

• Mieszkania po 2 tys. zł za mkw;
• Obniżenie z 19 do 15 proc. po-

datku CIT dla małych firm;
• Minimalna stawka godzinowa 

wynagrodzenia na poziomie 
12 zł brutto;

• Przewalutowanie „franko-
wiczów” na korzystnych dla 
nich warunkach;

• Przedszkola mają być dar-
mowe, a do szkół mają pow-
rócić dentyści i pielęgniarki;

• 1,2 mln nowych miejsc pracy 
dla młodych ludzi do 35 roku 

życia;
• Leki za darmo dla seniorów;
• Walka o polski przemysł po-

przez np. reaktywację stoczni 
szczecińskiej, pomoc ko-
palniom, brak zgody na ich 
zamykanie.

• Zwiększenie wydatków na 
armię do ok. 3 proc. PKB.

Brawa dla Zuzi i KacpraBEZPŁATNE 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 lub 
zeskanowany na adres e-mail: Adam.Piotrowski2@gmail.com
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub wstrzymania jego publikacji
3. Warunkiem publikacji ogłoszenia jest podanie danych osobowych ogłoszeniodawcy. Dane te 
będą przetwarzane przez wydawcę wyłącznie dla potrzeb realizacji zlecenia.

Prąd w XXI w. to luksus?
Na początku października 

musiałem wybrać się na chwilę 
do naszej Polskiej stolicy. „Na 
chwilę”, to dobre określenie 
zważywszy, że podróżowałem 
w obie strony łącznie samocho-
dem i pociągiem 9 godzin, a 
na miejscu w Warszawie prze-
bywałem 2 godziny. Stwierdzi-
łem jednak, że dnia nie stracę 
– wystarczy laptop i telefon i 
można sporo przez 8 godzin 
podróży pociągiem zrobić. Ja-
kież było moje zdziwienie, gdy 
podłączyłem się do gniazdka 
w pociągu typu InterCity relacji 
Berlin – Warszawa Wschodnia a 
prąd… nie popłynął. Uprzejmy 
konduktor poinformował mnie, 
że do prądu w pociągu można 
się podłączyć tylko w klasie I, ja 
natomiast miałem wykupiony 
bilet w kl. II. Postanowiłem prze-
nieść się do wagonu restaura-
cyjnego, by spróbować popra-
cować przy szczęku widelców 

minął miesiąc

innych pasażerów, tam jednak w 
ogóle nie było żadnego gniazd-
ka. Nie poddałem się tak łatwo 
i ostatecznie rozsiadłem się w 
wagonie kl. I. Co prawda konduk-
torzy kręcili nosem, ale jakoś im 
wytłumaczyłem, że bez laptopa 
tej podróży nie przeżyję. To jed-
nak dla mnie szokujące, żeby te 
trochę zużytego prądu było luk-
susem zarezerwowanym tylko 
dla klientów klasy I.

To jednak pestka w porówna-
niu z innym „prądowym” przy-
padkiem. Nasz kolega redakcyjny 
Lech Malinowski z Międzyrze-
cza po niedawnej przeprowadz-
ce przez 30 dni czekał, aż zakład 
energetyczny podłączy mu prąd 
do mieszkania. Nie pomaga-
ły prośby, groźby ani błagania. 
Śmialiśmy się, że przez ten mie-
siąc cofnął się nieco w czasie – 
chodził spać i wstawał z kurami. 
Dobrze przynajmniej, że mógł 
korzystać z komputera w biblio-
tece. Dzięki temu mógł na bieżą-

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

co pisać i przesyłać kolejne mate-
riały do Przekroju.

Niewdzięczna lama…
Czy ktoś z naszych szanow-

nych czytelników kiedyś słyszał, 
że lamy plują na ludzi? Z biologii 
tego nie pamiętam, wieść gmin-
na niosła jednak, że może się coś 
takiego zdarzyć, w co szczegól-
nie wiary nie dawałem. Do czasu 
własnych traumatycznych prze-
żyć. 

Pewnego ciepłego wrześnio-
wego popołudnia wybrałem się 
z rodzinką do najbliższego w na-
szej okolicy mini ZOO w Mostkach 
(przy stacji paliw PORT 2000). Dla 
dzieciaków (jeszcze nie nasto-
latków), to naprawdę świetna 
atrakcja. Dla dorosłych też, tym 
bardziej, że wstęp jest darmowy. 
Mając w pamięci poprzednie wi-
zyty przygotowałem się i zabra-
łem siatkę suchego chleba, by 
niektóre zwierzątka trochę pod-
karmić. Na części ogrodzeń wiszą 

co prawda tabliczki, by zwierząt 
nie dokarmiać, ale na niektórych 
takich zakazów nie ma. Ku ucie-
sze dziatwy podkarmiliśmy więc 
koniki, osły i… lamy. W zasadzie 
już pod sam koniec zbliżyłem 
się, na szczęście sam, do grupki 
lam, by rozdać resztki chleba z 
siatki. Częstowałem sprawiedli-
wie wszystkie po kolei tym co 
zostało, ale najwyraźniej jednej 
z nich się to nie spodobało i 
ostentacyjnie na mnie prychnę-
ła… Na tym może zakończę.

Szanowni czytelnicy, uważaj-
cie na lamy! 
One napraw-
dę plują.

TŁUMACZENIA prZysIęgŁE - wsZysTkIE jęZykI
MIędZyrZECZ, Ul. wAsZkIEwICZA 23

TEl. 503 372 586

OgłOszenia DrObne

O prądzie i innych lamach...

Sprzedam dom parterowy 
w Sulęcinie, nowo wybu-

dowany w stanie surowym 
otwartym. Pow. użytkowa 
114 m2. Pow. działki - 21 

arów. Tel. 608 275 272

Opiekunki do Niemiec 
AMBERCARE24 , wyma-

gany j. niem. komunikaty-
wny, do 1500 euro na 
rękę, legalnie od zaraz 

535 340 311 lub  533 848 
005 lub 730 340 005

Ocieplanie budynków, 
tel. 881 507 760

Kupię medale, znaczki pocz-
towe, monety złote, srebr-
ne, stare kartki pocztowe i 
koperty ze znaczkami: pol-
skie, rosyjskie i niemieckie.

Tel. 609 110 831

Zamienię własne z gruntem, 
II piętro, 48 m2 + garaż 

w Bornem Sulinowie 
k/Szczecina na podobne 

w Sulęcinie, Torzymiu, Lub-
niewicach.

Tel. 739 422 759

Sprzedam ziemię HUMUS, 
kopaną ze stawu. 

10 ton - 250 zł + transport
Tel. 608 275 272
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Zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony

Centrum olstafUbezpieczen Michał Stafiniak
Międzyrzecz, ul. 30 Stycznia 45/1

tel. 95 741 25 43, e-mail: olstaf@wp.pl
Nasze placówki:

Zbąszynek
ul. Długa 1

Pszczew
ul. Rynek 14

Przytoczna
ul. Główna 1

OFERUJEMY UBEZPIECZENIA:
komunikacyjne (OC, AC, NW)
majątkowe i gwarancje
osobowe
rolne (uprawy)
koszty leczenia
na życie

Dodatkowa zniżka
do 50%

Jesień w Gliśnie
REGION

18 września Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Lubniewicach zor-
ganizował w Gliśnie imprezę integracyjno-promocyjną pt. Jesień w Gliśnie. Celem 
była integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej, prezentacja tradycji, kultury i 
twórczości ludowej regionu oraz promocja firm pracujących na rzecz rolnictwa. 
Uczestniczyło ok. 140 wystawców.

Wszystkich przybyłych, w tym 
znaczne grono vipów, serdecz-
nie przywitał Zbigniew Żywień, 
dyr. LODR w Kalsku i Zbigniew 
Ejchan, dyr. lubniewickiego od-
działu. Trochę to trwało, „oficjeli” 
z tzw. górnej półki zawsze tutaj 
wielu przyjeżdża. Bo od zawsze 
impreza jest wspaniała, ma swój 
koloryt i klimat. Wokalnie roz-
począł zespół „Kęszyczanki” 
z Kęszycy Leśnej. To duże wy-
różnienie zaistnieć na „wejściu”. 
Kolejne zespoły  pojawiły się na 
schodach pałacyku dopiero w 
godzinach południowych.

Tradycyjnie odbył się turniej 
sołectw pod hasłem „Przeszłość, 
teraźniejszość i przyszłość wsi 
lubuskiej”. 7 zespołów prezento-
wało własne gminy i powiaty. W 
tym roku walczył m.in. zespół z 
Wyszanowa. Rywalizowano w 
9 konkurencjach (m.in. scenka 
rodzajowa z życia wsi, wystawka 
promująca osiągnięcia wsi, do-
wolny taniec dzieci, test z bhp 
w pracy w rolnictwie, domu i 
zagrodzie, wypieki, transparent 
promujący wieś, ubijanie piany z 
jednego jajka). Zwyciężył zespół 
ze wsi Rychlik, gm. Sulęcin. Po-
nieważ wszystkie zespoły otrzy-
mały nagrody rzeczowe, więc 
smutek z przegranej nie był duży. 
O sumie zdobytych punktów de-
cydowały końcowe zmagania, 
bo stawka była wyrównana.

Sporo emocji, szczególnie 
smakowych towarzyszyło trady-
cyjnemu jesiennemu konkurso-
wi kulinarnemu „Rozgrzewające 
zupy”. Startowały Koła Gospodyń 
Wiejskich, stowarzyszenia, Kluby 
Nowoczesnej Gospodyni i sołec-
twa. W sumie 15 kandydatów 
do najwyższego trofeum. Naszą 
gminę reprezentowało KGW z 

V Konkurs Plastyczny

Kęszycy Leśnej (przew. Teresa 
Wrona) serwując dla jurorów 
zupę paprykową. Faktycznie 
ostra i rozgrzewająca. Zwycięży-
ła zupa grzybowa z makaronem 
przygotowana przez KGW z Gro-
nowa. Zwycięzcy mieli wyjątko-
wego farta, bowiem startowali 
w konkursie po raz pierwszy. Z 
werdyktem jury się nie dysku-
tuje. Jurorzy mieli niczym nie 
uzasadnione pretensje do braku 
wazy, jakby z gorącego garnka 
inaczej smakowało. Osobiście 
byłem wręcz zdegustowany ser-
wowaniem zupy przez jednych 
ze startujących w wymyślnej 
porcelanie z masą zieleniny róż-
nego rodzaju. Niegdyś podawa-
no w miseczkach lub talerzach 
jednorazowego użytku, a teraz 
Wersal całą gębą. Przez Geslero-
wą poprzewracało się chyba nie-
którym w główkach. Wcale bym 
się nie zdziwił, gdyby wygrał ro-
sół. Rosół przyprawiony spirytu-
sem. Jednak każda zupa podana 
na gorąco jest rozgrzewająca. 

Cieszyły oko prezentacje rę-

kodzieła twórców ludowych. 
Smakowały domowe wypieki i 
regionalne potrawy. Do KGW, 

Prezentacja wsi Wyszanowo

stowarzyszeń i sołectw dołączyła 
w tej ofercie 2 Drużyna Harcer-
ska „Wataha” z Glisna. Ciekawa 
była ekspozycja „Chryzantemy 
złociste” czy oferta handlowa In-
spiracji Ogrodowych ze Starego 
Dworu (Krystyna i Józef Jedno-
rowiczowie). Smakołykami wła-
snego wyrobu i ciekawą formą 
edukacji w atrakcyjnych kierun-
kach kształcenia przyciągało, za-
interesowaną nie tylko młodzież, 
stoisko Zespołu szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Kamie-
niu Małym. Porządna placówka 

podlegająca bodajże pod Mini-
sterstwo Rolnictwa. O wspania-
łych kogutach, kurach, królikach, 
kaczkach, nutriach, gołębiach i 
kanarkach nie wspominam, bo 
to klasyka wiosennych jak i je-
siennych imprez w Gliśnie. A że 
przy okazji można było nabyć 
chleb, mydło i powidło, to nic 
dziwnego. I chleb, i powidła i ko-
smetyki też były w ofercie. Takie 
są niezbywalne prawa takich im-
prez. 

L. Malinowski

Śpiewają Kęszyczanki

Międzyrzeckie Koło „Wspieramy 
Młode Talenty” ogłasza konkurs 
plastyczny dla uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjów pod patro-
natem Starosty Międzyrzeckiego pt. 
„Obiekty chronione w Powiecie Mię-
dzyrzeckim”.

Prace plastyczne można wykonać 
dowolną techniką w formacie A3 
lub A4 i dostarczyć je do siedziby 
koła WMT (sekretariat Ekonomika w 
Międzyrzeczu) do 31 grudnia 2016 r.

Redakcja „Przekroju Lokalnego” 
objęła konkurs Honorowym Pa-
tronatem i ufundowała nagrody 
(przedstawiciel redakcji będzie w 
jury konkursu), wręczy je redaktor 
naczelny miesięcznika.                 (red.)

MIĘDZYRZECZ
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miała miejsce w bazylice Sank-
tuarium Matki Bożej Cierpliwie 
Słuchającej w Rokitnie. Sztan-
dar umieszczony na pastorałach 
myśliwskich poświęcił ks. bp dr 
Tadeusz Lityński, ordynariusz 
diecezji Zielonogórsko-Gorzow-
skiej. Był on również celebran-
sem Mszy św. w intencji leśników 
odprawionej po poświęceniu i 
przekazaniu sztandaru. Towarzy-
szyli mu: ks. Wojciech Musiałek 
– kapelan leśników Rejonowej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w 
Szczecinie, ks. dziekan Marek 
Walczak – kapelan służb mundu-
rowych w Międzyrzeczu i ks. ku-
stosz Józef Tomiak – proboszcz 
parafii w Rokitnie.

Na uroczystość przybyli rów-
nież: zastępcy Dyrektora RDLP: 
Krzysztof Sielecki – ds. gospo-
darki leśnej, Jacek Więckowski – 
ds. ekonomicznych, Maria Brzo-
zowska – ds. rozwoju (Dyrektor 
RDLPw Szczecinie, Sławomir 
Wencel, dojechał nieco później 
wracając z narady w stolicy), płk 
Piotr Malinowski – d-ca 17 WBZ 
w Międzyrzeczu, mjr Patrycja Na-
pierała – z-ca Dyrektora Aresztu 
Śledczego w Międzyrzeczu, ppłk 
Adam Gorczyński – emerytowa-
ny Dyrektor AŚ w Międzyrzeczu, 
podinsp. Paweł Rynkiewicz – 
Komendant Powiatowy Policji w 
Międzyrzeczu, Lesław Hołownia 
– burmistrz Skwierzyny, Krystian 
Grabowski – z-ca wójta Gminy 
Pszczew, Lech Kołdyka – Nadle-
śniczy Nadleśnictwa Świebodzin, 
Przemysław Jarosik – dyrektor 
Technikum Leśnego w Starości-
nie, Kamil Jakubowski – prezes 
szpitala w Międzyrzeczu, Maciej 
Wróbel – przewodniczący Mię-
dzyregionalnej Sekcji Pracowni-
ków Leśnictwa NSZZ Solidarność 
w Szczecinie, Bronisław Sasin – 
przewodniczący Związku Zawo-
dowego Leśników Polskich w RP 
Regionu Zachodniego. Ponadto 
obecni byli fundatorzy sztandaru 
z 45 podmiotów gospodarczych i 
prywatnych.

Po poświęceniu sztandaru 
zgodnie z ceremoniałem, został 
on przekazany przez przewodni-
czącego społecznego komitetu 
fundacyjnego na ręce Krzysztofa 
Sieleckiego, ten z kolei przeka-
zał go Jerzemu Pawliszakowi 
– Nadleśniczemu Nadleśnictwa 
Międzyrzecz. Po obustronnej 
prezentacji płachty sztandaru, 
został on wręczony pocztowi z 
Nadleśnictwa w składzie: Artur 
Stańko, Krzysztof Skomra, An-
drzej Klepczarek. Asystentką 
podczas ceremonii sztandarowej 
była Anna Łojko.

Oprawę nabożeństwa stano-
wiły poczty sztandarowe z: 17 
Wielkopolskiej Brygady Zmecha-
nizowanej, Aresztu Śledczego, 
Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej, Komendy 

Sztandar dla Leśników
>> cd. ze s. 1

Powiatowej Policji, Rejonowej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w 
Szczecinie, Nadleśnictwa Rzepin, 
Związku Zawodowego Leśni-
ków Polskich NSZZ Solidarność 
w Szczecinie, Związku Leśników 
Polskich RP Regionu Zachod-
niego. Również gra sygnalistów 
z Technikum Leśnego w Staro-
ścinie. Czytanie fragmentów z 
Pisma Świętego powierzono 
Piotrowi Pawlakowi, modlitwę 
wiernych – Adamowi Jagodzie. 
Po uroczystej Mszy św. dary ołta-
rza na ręce ks. bpa złożyli: Alicja 
Zduńska (kwiaty), Marcin Pacia 
(owoce), Małgorzata Jakimczuk 
(hostia) i Grzegorz Włodarczyk 
(woda i wino). Kosze z darami 
lasu otrzymali: ks. kustosz sank-
tuarium, ks. dziekan i ks. kapelan 
leśników RDLP.

Po nabożeństwie  Nadleśniczy 
Jerzy Pawliszak wraz z Zbignie-
wem Jakimczukiem, Głównym 
Księgowym Nadleśnictwami 
Międzyrzecz wręczał fundatorom 
akty ufundowania oraz miniatury 

repliki sztandaru. Fundatorzy do-
konali wpisów w Księdze Pamiąt-
kowej. Następnie zgromadzeni 
wysłuchali koncertu w wykona-
niu sopranistki Anny Ulwańskiej 
(wspaniały głos bez wykorzysta-
nia mikrofonu).

Na zewnątrz świątyni Krzysz-
tof Siedlecki, w asyście nad-
leśniczych z Międzyrzecza i 
Świebodzina, złożył wiązankę 
biało-czerwonych kwiatów pod 
tablicą przy obelisku ufundowa-
nym przez leśników lubuskich z 
okazji pielgrzymki Jana Pawła II 
do Polski. Sygnaliści w tym czasie 
grali Hejnał Leśników Polskich.

Wieczorna część integracyjna 
odbyła się w Folwarku Amalia, 
gdzie zgodnie z tradycja i oby-
czajem nie zabrakło doskonale 
przyrządzonej dziczyzny. Nad 
całością logistyczną czuwał Da-
riusz Skarżyński, sekretarz Nad-
leśnictwa Międzyrzecz

Tekst i fot. Lech Malinowski

Maria Brzowoska z RDLP w Szczecinie dokuje wpisu w Księdze Pamiątkowej

- Dzisiejszy dzień, jest dniem 
szczególnym dla nas i naszego 
miasta. Spotkaliśmy się, aby w 
sposób symboliczny przeciąć 
wstęgę i przekazać nowo wyre-
montowane ulice i Rynek miesz-
kańcom naszej gminy w rocznicę 
Jubileuszu 720-lecia nadania 
praw miejskich Skwierzynie. Jest 
to również moment, w którym 
chciałbym podziękować wszyst-
kim, którzy przyczynili się do re-
alizacji tej inwestycji – mówił do 
zebranych gości i mieszkańców 
burmistrz miasta Lesław Ho-
łownia. 

- Dziękuję panu wojewodzie - 
Władysławowi Dajczakowi, za 
docenienie naszego projektu i 
przyznanie dotacji - 2,6 mln zł. 

Rynek jak spod igły
SKWIERZYNA

8 października odbyło się oficjalne otwarcie Rynku 
Miejskiego w Skwierzynie. W uroczystości tłumnie wzię-
li udział mieszkańcy miasta oraz wielu znamienitych 
gości. 

Dziękuję Staroście Powiatu Mię-
dzyrzeckiego za współfinanso-
wanie projektu. Dziękuję Radnym 
Rady Miejskiej za wspólną pracę, 
której efektem jest ta inwestycja 
i wiele innych. W ciągu niespełna 
2 lat zrealizowaliśmy inwestycje o 
wartości ponad 8 mln zł. Dziękuję 
pracownikom Urzędu Miejskiego, 
dyrektorom jednostek organi-
zacyjnych gminy za to, że wasza 
wspólna praca pozwoliła pozy-
skać środki finansowe o wartości 
ponad 8 mln zł. Mam tu na myśli 
inwestycje już zrealizowane i pod-
pisane umowy. Dziękuję miesz-
kańcom za cenne uwagi, podpo-
wiedzi, pomysły. Za to, że dzięki 
Waszej pracy możemy tego typu 
inwestycje realizować. Są one re-
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Zimno, mokro i chłodno

Lech MaLinowski

lechm47@wp.pl

Po gorącym lecie mamy to, co mamy. 
Wiadomo. Gdzieniegdzie można zna-
leźć kozaczki, choć nadal liczę na ciepło 
i wysyp grzybów. Stare grzyby, bo tak 
określam zawodowych polityków mają 
się lepiej niż dobrze. Są wielosezonowi. 
Nie chcą zejść ze sceny. Wiadomo – kasa 
i układy. Wymyślają i wyolbrzymiają rze-
czy różnej rangi. Rząd nie ciąża, można 
usunąć. Trudno usunąć niezatapialnych. 
Czyż nie było idiotyzmem czytanie Ape-
lu Smoleńskiego podczas krakowskich 
obchodów rocznicy bitwy pod Wied-
niem? Było. I cóż z tego. Rozkaz to roz-
kaz. Autor wiadomy. Psychiatrzy wszyst-
kich krajów łączcie się...

Z argumentami opartymi li tylko na 
wierze nie da się dyskutować. Upoli-
tycznienie religii, hasła nacjonalistyczne 
i w pewnej mierze państwo policyjne 
zmusza do zastanowienia. Śledząc de-
baty sejmowe widać wyraźnie usuwa-
nie z dyskursu politycznego odmiennie 
myślących. W Międzyrzeczu od prawie 
roku brak w publicznej bibliotece Gaze-
ty Wyborczej (włodarz miasta ją otrzy-
muje). Tym samym społeczność nie ma 
możliwości poznania innych opinii, tylko 
te narzucone przez rządzących i Prezy-
denta RP, którzy faktycznie są kierowani 

przez szeregowego posła. Towarzysz Wie-
sław też był szeregowym posłem, a trząsł 
krajem. PRL w czystym wydaniu. Brawo!

Genialna polonistka z gimnazjum, 
gdzieś w Polsce, na gazetce szkolnej 
przedstawia swoje typy „twórców Polski 
porozbiorowej” – Józef Piłsudski, Jan Pa-
weł II i Lech Kaczyński. Takie nieprzemyśla-
ne ograniczenia są fatalną formą edukacji. 
Likwidacja gimnazjów, to nie tylko bardzo 
wielkie straty finansowe samorządów, to 
przede wszystkim likwidacja rozbudzonej 
świadomości społecznej wśród gimnazja-
listów (chwała tym, którzy potrafili to sen-
sownie ukierunkować) i „budowanie” mło-
dego pokolenia wg pasującym tej władzy 
standardów. Jeszcze tej władzy.

Rektorem dawnej Akademii Obrony Na-
rodowej został autor doktoratu o żołnier-
zach wyklętych. Speców od pola walki w 
większości usunięto. W tym miejscu zacy-
tuję słowa przewidziane na wypadek „W” 
– Berety i hełmy zdejm i do modlitwy!

Na miejscu wyciętego srebrnego świer-
ka przed MOK-iem posadzono w błyska-
wicznym tempie inne, nie mniej atrak-
cyjne drzewka. Widocznie Dobra Zmiana 
i tego dotyczy. Powody wydania decyzji 
bez wątpienia były zasadne. 

Kolejna batalia znanych samorządow-

ców przed sądem w Międzyrzeczu. Krzy-
kliwe tytuły prasowe. Proza życia. Sympa-
tycznie i ciekawie przygotowany Gminny 
Dzień Seniora zbudził zainteresowanie. 
Sami seniorzy na sali widowiskowej okla-
skiwali występy dzieci, może i wnuków 
oraz zespół śpiewaczy na zasadzie z łaski 
na uciechę. Może zdrowie ich już nie takie. 
Może percepcja nie najlepsza. Ale w wal-
ce o kawałek tortu, kanapki czy filiżankę 
gorącego napoju – toczyli boje niemalże 
zażarte. Mogą być aktywni? Mogą. Tylko 
nie zawsze. 

Wszystkie służby mundurowe w Kró-
lewskim Mieście Międzyrzecz mają swo-
je sztandary. Nie wiem czy harcerze, też 
umundurowani takowy mają. Wiem jed-
nak że Komenda Hufca nie ma własnej 
siedziby i jest gdzieś przycupnięta dzięki 
życzliwości osób przychylnych. Nie wstyd 
Wam Radni? Wielu podczas kampanii wy-
borczej postulowało wyremontowanie 
budynku vis a vis wjazdu na targowisko 
i oddanie je do użytku. Korzystacie z po-
mocy harcerzy w oprawie wielu imprez 
i tylko na to Was stać? Stać Was było na 
podniesienie własnych, wcale nie dużych 
diet, więc ruszcie dupy (przepraszam za 
kolokwializm) i działajcie. Wszak lokalna 
społeczność patrzy.

W poprzednim felietonie wspomnia-
łem o kłopotach związanych z podłącze-
niem energii elektrycznej. ENA wykona-
ła to po 30 dniach. Oto Polska Dobrej 
Zmiany właśnie! Niech dalej w zarzą-
dach spółek zasiadają Miśkiewicze... Zło-
śliwi mówią, że do rządowego koryta jak 
i spółkowych korytek dorwała się Dojna 
Zmiana. I chyba mają rację!

W mieście i powiecie żyje wielu eme-
rytów wojskowych. Minęło wprawdzie 
wykreślone z kalendarza święto. Jednak 
z okazji 12 października składam Wam 
serdeczne życzenia. Ponieważ jestem 
jednym z Was, wiem co ono znaczyło i 
dalej znaczy. Obchodzone dziś we wła-
snym, wspomnieniowym, gronie. W za-
sadzie w konspiracji, ale jednak to Nasze 
jest Święto. 

SKWIERZYNA alizowane z Waszych podatków 
i muszą spełniać Wasze oczeki-
wania oraz potrzeby. Te ostatnie 
2 lata pokazały, że jesteśmy silni, 
bo jesteśmy razem. Jest to nasza 
gmina, którą będziemy wspólnie 
zmieniać dla dobra przyszłych 
pokoleń. – kontynuował L. Ho-
łownia.

Na ręce Wicestarosty Między-
rzeckiego i wykonawcy inwe-
stycji burmistrz wraz z przewod-
niczącą Rady Miejskiej Zofią 
Zawłocką przekazali listy gratu-
lacyjne oraz podziękowania za 
pomoc i pracę wykonaną przy 
inwestycji. Wyróżnienia otrzy-
mali również pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Skwierzynie:

- Piotr Machajski za napisanie 
w 2015 roku projektu, który uzy-
skał dofinansowanie,

- Bartosz Wawrzyniak za 
przeprowadzenie procedury za-
mówień publicznych,

- Zbigniew Moraczyński za 

nadzór nad inwestycją.
Następnie wicestarosta Po-

wiatu Międzyrzeckiego - Rafał 
Mikuła, burmistrz - Lesław Ho-
łownia, przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Skwierzynie Zofia 
Zawłocka oraz wykonawca in-
westycji - Ryszard Laskowski 
uroczyście przecięli wstęgę prze-
chodząc po tryskającej wodą 
fontannie.

Dzięki remontowi nawierzchni 
Rynku Miejskiego poprawiło się 
bezpieczeństwo w ruchu dro-
gowym i pieszym mieszkańców 
oraz uległa poprawie dostęp-
ność obszaru dla osób niepełno-
sprawnych.

Na zakończenie uroczystości 
wystąpiła gwiazda wieczoru - 
Mrozu.

Źródło: www.skwierzyna.pl

Spotkanie autorskie
MIĘDZYRZECZ

Konflikty plemienne poparte 
zbrojnie targają tym krajem nie-
malże nieustannie. Nie dali rady 
Brytyjczycy podporządkować 
sobie tego górzystego kraju, 
potem Rosjanie, a teraz Amery-
kanie i ich koalicjanci, wśród któ-
rych są polscy żołnierze. 

Autor rozpoczął spotkanie 
od prezentacji filmowej, któ-
ra dodała dreszczyku emocji i 
grozy. Potem nawiązał do wie-
lu misji polskich żołnierzy na 
przestrzeni kilkudziesięciu lat. 
Powierzchownie. Fakt. Jednak 
nie to było wszak celem spotka-
nia. Jednak wspominając swoją 
misję i w nawiązaniu do treści 
napisanej książki – nie uniknął, 
co jest zrozumiałe, bowiem jest 
czynnym, wysokim oficerem WP, 
„zaszufladkowania” stricte  
poprawności politycznej. – Do 
Afganistanu nie pojechaliśmy 
walczyć lecz budować szkoły, dro-
gi, ujęcia wodne, ochraniać budu-
jących i lokalną administrację jak 
i miejscową społeczność. Takie 
były założenia lub pobożne ży-
czenia polityków godzących się 
wysłać tam naszych żołnierzy. 

Biblioteka miejska w Międzyrzeczu była 29 września miejscem wieczoru autorskiego 
Grzegorza Kaliciaka (ppłka w 17 WBZ), który promował swoją najnowszą książkę 
pt. „Afganistan. Odpowiedzieć ogniem”. Pozycja, podobnie jak poprzednia, jest 
wspomnieniami związanymi także z walką o przeżycie na misjach. Tym razem z po-
bytem na misji w Afganistanie. 

Proza życia okazała się bardziej 
niż okrutna i o tym jest książka. 
Odpowiedzieć ogniem... czyli 
unicestwić, bo jak nie my to oni. 
Żadnej filozofii tutaj nie ma. Wła-
śnie po to żołnierz jest szkolony. 

Książka będąca zapisem pa-
mięci. Na pewno nie chronolo-
giczną, nie do końca pełną, Czas 
leczy rany, jednak nie traumę 
związaną z utratą podwładnych. 
Czasy polityczne są takie jakie 
są. Współuczestnicy tamtych 

zdarzeń różnie do tego podcho-
dzą. I wcale się im nie dziwię. Na 
spotkaniu padało wiele pytań, 
niemalże na wszystkie padła od-
powiedź. Bez satysfakcjonującej 
odpowiedzi lub wcale tylko kil-
ka. To też jest zrozumiałe. Tłuma-
czenie ograniczam do tajemnicy 
służbowej i niech tak pozostanie. 

Po zapowiedzi wydania kolej-
nej książki, z pewnym przekąsem 
rzekłem – Czekam na czwartą, 
bez cenzury... I nie była to zło-
śliwość, bo sam wydając kilka-
naście książek czy uzupełniając 
swymi rozdziałami inne wydaw-
nictwa zwarte - poznałem cen-
zurę. Tak własnego sumienia jak 
i wydawcy. Nie wolno naruszać 
prywatności, a wojsku na pewno 
tajemnicy i ciszy tych co nie stoją 
już w szeregu...

„Afganistan. Odpowiedzieć 
ogniem” jest skromnym, lecz 
zapisanym edytorsko gestem 
solidarności wobec poległych w 
Afganistanie żołnierzy 17 WBZ.

Lech Malinowski
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Zajadali pieczone ziemniaki
SKWIERZYNA

Współorganizatorem Rajdu 
było Nadleśnictwo Skwierzy-
na, OSP w Skwierzynie, a także 
Drużyna ZHP GROM. Opiekę i 
bezpieczeństwo na ulicach za-
pewnili nam policjanci dzięki 
staraniom zastępcy komendanta 
Komisariatu w Skwierzynie.

Trasy rajdu opracowane zosta-
ły przy pomocy pracowników 
Nadleśnictwa, którzy również 
udostępnili nam miejsce na pik-
nik i dostarczyli chrust na ogni-
ska.

Opracowane mapki tras otrzy-
mały wszystkie grupy rajdowe. 
Trasy były dostosowane do moż-
liwości poszczególnych grup 
wiekowych. Na trasach ucznio-
wie musieli się wykazać umiejęt-
nościami w udzielaniu pierwszej 
pomocy; klasy pierwsza i drugie 
miały zabandażować skaleczony 
palec, pozostali uczniowie wy-
konywali sztuczne oddychanie 
na fantomach. Dodatkowo klasy 
piąte i szóste miały możliwość 
postrzelać z karabinków do pa-
intboola.

Po dotarciu na miejsce przy 
ogniskach można było upiec 
kiełbaskę i spróbować pieczone-

go w ognisku ziemniaka. Ogni-
ska przygotowali rodzice, którzy 
z wielkim zaangażowaniem pod-
jęli się pomocy w zorganizowa-
niu całej imprezy. Trasy pomogli 
oznakować harcerze Drużyny 
Grom z Druhną Mariolą Tul.

Zabezpieczenie przeciwpoża-
rowe zapewnili strażacy, którzy 
pokazali przy okazji jak się gasi 
zarzewia pożarów. Pracowni-
cy Nadleśnictwa rozmawiali z 
dziećmi o ochronie środowiska. 
Pokazaliśmy uczniom jak można 
aktywnie spędzać czas, jak się 
dobrze bawić na świeżym po-
wietrzu tak, aby było bezpiecz-
nie i wesoło.

4 października w Szkole Podstawowej w Skwierzynie odbył się Rajd Pieczonego Ziemniaka zakończony piknikiem przy ogniskach.

Bardzo dziękujemy wszystkich, 
którzy umożliwili zorganizowa-
nie rajdu i jego sprawne przepro-
wadzenie. Wielkie podziękowa-
nia dla rodziców, pracowników 
Nadleśnictwa Skwierzyna, stra-
żaków z naszej OSP, policjantów 
i oczywiście harcerzy z Gromu. 
Wielkie dzięki.

Po skończonym pikniku wszy-
scy uprzątnęli teren, a harce-
rze usunęli oznakowania tras. 
Uśmiechnięci i zmęczeni bez-
piecznie wróciliśmy do szkoły i 
do domów.

Maria Materna
Źródło: www.skwierzyna.pl
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Przekrój Lokalny: Panie senato-
rze, 6 października zakończyło 
się 27 posiedzenie Senatu. Ja-
kie tematy były poruszane pod-
czas obrad?
Władysław Komarnicki: Pod-
czas obrad zabrałem głos w 2 
sprawach. Pierwsza to ustawa o 
umowie koncesji na roboty bu-
dowlane. Jako przedsiębiorca 
związany z branżą budowlaną 
od prawie 50 lat bardzo się cie-
szę, że ta ustawa wreszcie po-
wstała. Projekt ma na celu ogra-
niczenie niepewności prawnej 
przy zawieraniu umów koncesji 
oraz ułatwienie realizacji pro-
jektów publiczno-prywatnych w 
obszarach infrastruktury i usług 
strategicznych oraz ma zapew-
nić najlepszy możliwy stosu-
nek jakości do ceny koncesji. 

Wieści z Senatu
ROZMOWA PRZEKROJU

O bieżących sprawach poruszanych w Senacie RP z senatorem Władysławem  
Komarnickim rozmawia Adam Piotrowski.

Wprowadzane zostają zatem 
trzy tryby wyboru koncesjona-
riuszy: przetarg ograniczony i 
nieograniczony oraz negocja-
cje. Kolejnym instrumentem są 
nowe zasady szacowania war-
tości umowy koncesji na roboty 
budowlane lub usługi. Wartość 
umowy koncesji ma być szaco-
wana przez zamawiającego, a na 
szacunkową wartość składać się 
będzie całkowity przychód kon-
cesjonariusza uzyskany w okre-
sie obowiązywania umowy, bez 
podatku VAT. Pozytywny wpływ 
na procesy inwestycyjne będą 
miały prostsze i bardziej przej-
rzyste zasady udzielania zamó-
wień w drodze umów koncesji 
na roboty budowlane lub usługi.
PL: Czego dotyczyła druga 
sprawa?

WK: Drugi temat to inicjatywa 
PiS, aby Krajowej Szkole Admi-
nistracji Publicznej nadać imię 
śp. Lecha Kaczyńskiego. Moim 
zdaniem to działanie niewła-
ściwe. Doskonale pamiętamy o 
zasługach śp. pana prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego na wielu 
polach – jako szefa Najwyższej 
Izby Kontroli, ministra sprawie-
dliwości, prezydenta Warszawy 
i prezydenta kraju. Jednak czy 
pan prezydent Rzeczypospoli-
tej Lech Kaczyński był twórcą 
Krajowej Szkoły Administracji 
Publicznej? Czy był jej absol-
wentem? Dlaczego w takim razie 
szkole nie zostanie nadane imię 
Tadeusza Mazowieckiego? Przy-
pomnę, że premier Mazowiecki 
współtworzył Towarzystwo Kur-
sów Naukowych, a więc kuźnię 

niezależnego myślenia także o 
państwie polskim. Krajowa Szko-
ła Administracji Publicznej zo-
stała utworzona decyzją właśnie 
pierwszego niekomunistyczne-
go premiera w roku 1990 i przy-
pomnę, że była to pierwsza tego 
typu instytucja w krajach Euro-
py Środkowo - Wschodniej. Czy 
naprawdę większość rządząca 
będzie proponować aby każda 
instytucja, każda inwestycja po-

cząwszy od Gazoportu w Świ-
noujściu, kończąc na KSAP była 
imienia pana prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego? Ja mam wątpli-
wości.
PL: Dziękuję za rozmowę
WK: To ja dziękuję i korzystając 
z okazji pozdrawiam serdecznie 
wszystkich czytelników Przekro-
ju Lokalnego.

Kto? Oczywiście „Kęszyczan-
ki” z Kęszycy Leśnej. W Gminie 
Międzyrzecz jest kilka zespołów 
ludowych, śpiewaczy i chórów 
seniorów. Każdy z nich ma swój 
repertuar, styl i tradycje, Mają w 
swym dorobku udział w prze-
glądach, festiwalach czy okazjo-
nalnych występach. Mają swoją 
historię. Co zostało opisane w 
lokalnych mediach, zapisane w 
kronikach i zarejestrowane w 
formie zdjęć lub cyfrowego ob-
razu na DVD. „Kęszyczanki” mają 
dodatkowo wydany własnym 
sumptem kolorowy folderek. 
Składankę, która promuje ze-
spół. Nie chwaląc się, byłem tym, 
który po raz pierwszy przygoto-
wał takowy z okazji ich występu 
podczas miejskiej kolacji wigilij-

Są na topie!
MIĘDZYRZECZ / KĘSZYCA LEŚNA

nej. Teraz bardziej profesjonalnie 
zajął się tym Michał Hulecki, 
który jest niestrudzonym doku-
mentalistą zespołu. 

„Kęszyczanki” w tym roku wy-
stępowały na rożnych scenach, 
nie tylko gminy czy powiatu. 
Sulechowska Sala Widowiskowa 
SDK gościła ich wśród 7 innych 
zespołów i chórów na V Przeglą-
dzie Pieśni Maryjnych „Głosem 
pieśni wielbimy cię”. Wykonana 
przez Lucynę Szagdaj wraz ze-
społem „Santa Maryja” podbiła 
serca publiczności i organizato-
rów i zespół został zaproszony na 
wieczór wigilijny do Sulechowa.

W Kożuchowanie, w Centrum 
Kultury na Zamku, w IV Regio-
nalnym Przeglądzie Chórów To-
warzystwa Uniwersytetów Lu-

dowych zespół oceniony został 
przez jury najwyżej. Gratulacje! 
Organizatorzy imprez z reguły 
tak ustawiają kolejność wystę-
pujących, aby najlepsi otwierali 
bądź zamykali imprezę. Pierwsi 
mają zadanie „rozbujać” publicz-
ność, ostatni stworzyć niedosyt, 
że było super ale to niestety ko-
niec. Tutaj bisy mają swój nieza-
przeczalny urok. 

„Kęszyczanki” otwierały Targi 
Jesienne w Gliśnie i zamykały, 
kilkakrotnie bisując, VII Lubuski 
Kiermasz Ogrodniczy w Kalsku. 
Występują z wykorzystaniem 
muzyki na żywo, akompaniato-
rem i kierownikiem jest Eusta-
chy Kucharski. Są zespoły śpie-
wające pod nagrany podkład 
muzyczny i czasami zdarzają się 

wpadki na scenie w wyniku złej 
synchronizacji. W liczących się, 
poważniejszych przeglądach czy 
festiwalach – jury takowe zespo-
ły zdecydowanie niżej ocenia. 
„Kęszyczanki” występując od 
wielu lat (niebawem jubileusz 
zespołu) promują nie tylko sie-
bie, także gminę, powiat i MOK 
– o czym decydenci powinni pa-
miętać.

W zespole są solistki: Halina 
Kucharska i Lucyna Szagdaj. 
Różna skala wokalna, ale obie 
umiejętnie swym śpiewem są 

wplecione w repertuar. Ostatni 
oficjalny występ „Kęszyczanki” 
miały na scenie MOK podczas 
Gminnego Dnia Seniora. Były 
jedynym zespołem tego typu w 
tym dniu. Repertuar jest dobie-
rany do odbiorcy w zależności 
od imprezy. Często schodzą ze 
sceny i w radosnym tanecznym 
korowodzie bawią się z publicz-
nością. Czasami oczekuje się ży-
wiołu na scenie, Z przytupem. 

L. Malinowski, fot. M. Hulecki
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PRZEKRÓJ POLECA GOTUJ Z PRZEKROJEM

7 października na ekrany polskich kin 
weszła nowa produkcja Wojciecha Sma-
rzowskiego „Wołyń”. Reżyser takich filmów 
jak „Pod Mocnym Aniołem”, „Róża” czy 
„Drogówka” postanowił opowiedzieć swo-
im widzom o  tragicznym losie Polaków 
mieszkających na Kresach, a dokładnie we 
wsi na tytułowym Wołyniu. Jest to historia, 
którego tematu nie dotykano w publicznej 
dyskusji przez pokolenia, a wątek o niej  był 
szeroko omijany nawet na lekcjach historii 
w większości polskich szkół.

Akcja filmu zaczyna się wiosną 1939 r. 
Piękna i młodziutka Zosia (Michalina Gło-
wacka) tuż po ślubie ukochanej siostry 
zostaje wydana przez swojego ojca (Jacek 
Braciak) za Macieja (Arkadiusz Jakubik) 
owdowiałego sołtysa z dwójką dzieci. Mło-
da dziewczyna czyni to z wielką niechęcią, 
jest bowiem zakochana z wzajemnością w 
swoim ukraińskim sąsiedzie Petro (Wasyl 
Wasylik). Wkrótce jednak miłosne rozter-
ki dziewczyny muszą zejść na drugi plan 
gdy zaczyna się II Wojna Światowa. Zosia 
choć stara się żyć jak dawniej, pracując na 
polu, prowadząc dom i wychowując dzie-
ci nieobecnego męża, to mimo woli staje 
się świadkiem rosyjskiej, a potem niemiec-
kiej okupacji, jak również cicho rosnącej 
niechęci i spisków wśród ukraińskich są-
siadów, którzy coraz mniej przychylnym 
okiem spoglądają na Polaków.

Film „Wołyń” to nie tylko obraz bogaty w 
folklor i oddający klimat dawnych lat życia 
kresowiaków, ale również ekranizacja za-
pomnianej przez lata rzezi na Polakach, w 

której sąsiad stanął przeciwko sąsiadowi, 
brat przeciwko bratu, a mąż przeciwko żo-
nie. Przed Smarzowskim stanęło nie lada 
wyzwanie: jak pokazać ludziom jedno z 
największych na kartach historii przemil-
czane ludobójstwo -Rzeź Wołyńską? Reży-
ser uniknął jednak przerysowania w swoim 
filmie. Kiedy potrzebował pokazać praw-
dziwe polsko-ukraińskie wesele, to pokazał 
w całym bogactwie jego tradycji i barwie 
folkloru, kiedy potrzebował unaocznić be-
stialstwo rzezi, nie zabrakło krwi i prawdzi-
wych scen okrucieństwa, ani przez chwi-
lę jednak widz nie ma uczucia przesady. 
Kiedy chciał pokazać wewnętrzne rozterki 
ludzi uczestniczących w tamtych wydarze-
niach, ich lęk, zagubienie, ale i czające się 
w sercach pragnienie zemsty to pokazał i 
sądzę, że nikt nie poczuje się tym obrazem 
urażony. 

Warto pójść na ten film, pozwolić mu się 
dotknąć, przesiedzieć w ciszy aż do ostat-
niego nazwiska przy napisach końcowych 
i również bez słowa z ciężkim sercem opu-
ścić kino, mając w głowie jedno: „to wyda-
rzyło się naprawdę”, bo jak mądrze wspo-
mniał reżyser filmu w jednym z wywiadów:

„Nie ma mowy o pojednaniu, jeżeli za-
tai się prawdę. Za-
tajenie prawdy o 
zbrodni to prosta 
droga do nowych 
zbrodni.” 

Życzę SMACZNEGO  :)
Kamila Piotrowska

Nie mam ostatnimi czasy weny na go-
towanie… Pogoda chyba robi swoje i 
skutecznie zniechęca mnie do nowych 
wyzwań kulinarnych. Pewnie gdyby nie 
to, że mam do wykarmienia dwie małe 
dziewczynki ( a jestem zwolenniczką tra-
dycyjnego żywienia domowego dzieci), 
poszłabym na łatwiznę i codziennie kazała 
mężowi zamawiać sobie „COŚ” na obiad…

Tak, jak wspomniałam, moje dzieci są 
dla mnie inspiracją, z resztą nie tylko w tej 
kwestii. Postanowiłam połączyć moje je-
sienne „nie chce mi się” ze świadomością 
matki dbającej o dobre odżywianie swo-
ich dzieci i tak oto powstały:

Pałki z kurczaka w musztardzie, miodzie 
i ziołach

Pałki z kurczaka w musztardzie, 
miodzie i ziołach

SKŁADNIKI
- 1 kg pałek z kurczaka
- 2 łyżki miodu
- łyżka musztardy delikatesowej
- świeżo zmielony pieprz, sól
- świeże zioła: tymianek, rozmaryn, szał-
wia
- słodka czerwona papryka w proszku
- łyżka oleju rzepakowego

Pałki z kurczaka umyć, osuszyć i opró-
szyć solą, pieprzem, papryką i drobno 
posiekanymi ziołami. Wstawić do nagrza-
nego ( 200 stopni) piekarnika w naczyniu 
żaroodpornym i piec ok. pół godziny.

Miód, musztardę i olej wymieszać do 
uzyskania jednolitej konsystencji i po-
smarować mięso z każdej strony. Piec do 
miękkości, aż mięso będzie odchodzić od 
kości.

Polecam podawać z ryżem i surówką z 
marchwi.

Wołyń – to wydarzyło się naprawdę

Anna Suchy

Poprzednia, dwa lata wstecz, odbyła 
się w międzyrzeckim muzeum, o czym 
obszernie informowaliśmy. Tym razem 
odbyła się 24 września w muzeum we 
Wschowie. Imprezie przewodniczył 
Adam Wojtkowiak - prezes Oddziału w 
Zielonej Górze Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego, który wręczył Ho-
norowe Dyplomy PTN przyznane przez 
zarząd główny i opatrzone stosownymi 
podpisami i pieczęciami. Otrzymał go 
m.in. Łukasz Bednaruk, pracownik mię-
dzyrzeckiego muzeum, za działalność 
przyczyniającą się do promocji i rozwoju 
numizmatyki oraz do popularyzacji idei 
ochrony zabytków numizmatycznych.

Wygłoszono 4 referaty: „Pozyskanie i 
wstępna charakterystyka skarbu z Kunic. 
X w.” (Paweł Kazimierczak); „Ślad reno-
wacji menniczej czy przypadek? Znalezi-
sko identycznych denarów brandenbur-
skich z końca XIII w. w Kunowicach pod 
Słubicami (dr Tadeusz Szczurek); „Skarb 
monet z Guzowa” (Marlena Magda-Na-
wrocka) i „Działalność mennicy wschow-
skiej w okresie panowania Jagiellonów” 
(Ryszard Kozłowski). Referaty poparte 
bogatą dokumentacją ikonograficzną 
przedstawioną multimedialnie wzbudziły 
zrozumiałe zainteresowanie oraz szeroką 
dyskusję.

Gospodarz muzeum, a była nim Marta 
Małkus - dyrektor, z dumą zaprezentowa-
ła swój dział numizmatyczny. Zbiór cieka-

II Lubuska Sesja Numizmatyczna
REGION

wy, liczący blisko 1500 jednostek, obej-
mujący monety (ponad 950 zabytków), 
banknoty, medale, odznaczenia, pieczę-
cie, żetony i plomby. Ułożony tematycznie 
według okresów dynastii panujących lub 
miejsc emisji. Gabinet numizmatyczny 
ma również ciekawe opracowany folder. 
Oczywiście korzystając z okazji uczestni-
cy sesji zwiedzili całe muzeum, a następ-
nie zabytkowe i sympatyczne miasto ze 
wspaniałą fontanną.

L. Malinowski

Prezes zielonogórskiego oddziału PZN wrę-
cza dyplom honorowy Łukaszowi Bednaru-
kowi

Z roku na rok przybywa amatorów dy-
niowego szaleństwa, które odbyło się po 
raz trzeci w Inspiracjach Ogrodowych 
w Starym Dworze gdzie gospodarzami 
są: Krystyna i Józef Jednorowiczowie. 
„Święto Dyni” przyciąga zainteresowa-
nych z okolicznych miejscowości, również 
z odległej Zielonej Góry, Gorzowa czy 
Słubic. Zgodnie z tradycją na przybyszów 
czekało wiele atrakcji. Tuż przy wejściu 
swoje wyroby oferowali rękodzielnicy, 
m.in. Ewa Lipińska ze swymi pejzażami 
malowanymi na liściach, Halina Jerzyk 
oferująca wypalane szkło. Podziwiać, rów-
nież zakupić, można było pamiątki z wikli-
ny papierowej, aniołki z masy solnej, cuda 
i cudeńka z wypalanego szkła, miniatu-
rowe pejzaże malowane na liściach lub 
biżuterię ręcznie malowaną. Nie zabrakło 

Królowa jesieni – Dynia
TRZCIEL / STARY DWÓR

stoiska z cebulkami tulipanów. Jednak 
wszędzie, w różnych konfiguracjach sce-
nograficznych dominowała Królowa Je-
sieni – Dynia. 

Gospodarze serwowali własnoręcznie 
przygotowane dyniowe pyszności (panią 
Krystynę wspomagały dwie sympatyczne 
córki). Było ciasto z dyni, pasztet i zupa 
dyniowa. Niebo w gębie lub pychota – jak 
wielu mówiło po degustacji. Zapowie-
dzieli przyjazd tutaj za rok, na kolejna edy-
cję dyniowego święta.

Był również konkurs na najciekawszą 
dynię (matka natura potrafi nieźle usta-
wić wizualną formę) oraz ozdobę z dyni. 
Była również loteria fantowa, ciesząca się 
dużym zainteresowaniem. Kto mógł tam 
być, a nie był – niech żałuje!

L. Malinowski, fot. E. Jednorowicz
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ARTYKUŁY BUDOWLANE

PŁYTY OSB I GKB

NARZĘDZIA

ARTYKUŁY METALOWE, 

INSTALACYJNE, ELEKTRYCZNE

DRZWI

PODŁOGI

Centrum Instalacyjno-Techniczne

„lITka” Jarosław litka
www.litka.pl

Wykonawstwo instalacji sanitarnych,  

grzewczych i gazowych.

Sulęcin, ul. Poznańska 1a
tel. 95 755 22 39, 501 544 686

Jej pierwszy wywiad...
ROZMOWA PRZEKROJU

I chyba nie ostatni, bowiem dziewczynka ma talent. Agatka Bara-
nek, uczennica III kl. SP-4 w Międzyrzeczu i III kl. Szkoły Muzycznej 1.st. 
w Międzyrzeczu.

Przekrój Lokalny: Dlaczego wybrałaś 
wiolonczelę? 
Agata Baranek – Dziś instrument jest dla 
mnie nieco duży, ale grając na nim czuję go i 
jest fajny w głosie jaki pod moim smyczkiem 
wydaje. 
PL: Nauka wymaga systematycznego 
ćwiczenia, jak to u ciebie wygląda? 
A.B.: Dużo ćwiczę, lubię muzykę klasyczną. 
Podczas występu na zamku zagrałam me-
nueta. Lubię również grać Allegro. 
PL: Wiolonczela jest wykorzystywana 
również w grze zespołowej, czy takie 
doświadczenia masz już za sobą? Czy 
większy od ciebie instrument nie spra-
wia trudności? 
A.B.: Tak, gram w zespole w szkole muzycz-
nej. Mój instrument podczas gry jest nieco 
położony, więc nie mam problemów z od-
powiednim ułożeniem palców do chwytów 
na gryfie. 
PL: Co cię interesuje poza muzyką kla-
syczną? 
A.B.: Uwielbiam malowanie z wykorzysta-
niem znanych technik. Szczególnie pejzaże. 
Malowanie to forma ćwiczeń ręki i palców, 
co jest mi przydatne w nauce gry na instru-
mencie smyczkowym.

Młodą wiolonczelistkę na lekcje muzyki 
kilka razy w tygodniu dowożą rodzice. Ta-
lent wsparty nieodzowną nauką nauczy-
ciela – Katarzyny Cegielskiej i pomocy 
rodziców rodzi nadzieję, że i w Międzyrze-
czu kiedyś w świetle scenicznych jupite-
rów zabłyśnie Prześliczna Wiolonczelistka.

L.M.

Koncertowali dla dostojnych 
Jubilatów

MIĘDZYRZECZ 

W sobotę 24 września 2016 r. w Urzę-
dzie Miasta i Gminy Międzyrzecz miała 
miejsce niesamowita uroczystość. Jede-
naście małżeństw, które w tym roku ob-
chodziły jubileusz 50-lecia wspólnego ży-
cia, oraz jedna para mogąca się poszczycić 
60-letnim małżeńskim stażem, zostały od-
znaczone przez burmistrza Międzyrzecza 
Remigiusza Lorenca medalami Prezyden-
ta RP Andrzeja Dudy.

Podczas tego wzniosłego wydarze-
nia nie mogło zabraknąć muzyki, którą 
zapewnili uczniowie i nauczyciele Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I st. w Między-
rzeczu. Jako pierwszy zaprezentował się 
kwartet skrzypcowy w składzie: Maria 
Kmieciak, Kornel Grocholewski, Emilia 
Rozwadowska oraz p. Jolanta Helwig – 
nauczyciel skrzypiec odpowiedzialny na 
przygotowanie. Zespół wykonał słynny 
Kanon D-dur Johanna Pachelbela. Na-
stępnie przy akompaniamencie pianina p. 
Przemysława Kojtycha, flecistka Urszula 
Suchecka z klasy fletu p. Barbary Horyd, 
zagrała utwór Andrzeja Kurylewicza pt. 
„Polskie Drogi”. Na koniec wystąpił duet 
nauczycieli w składzie: Katarzyna Ce-
gielska- wiolonczela, Przemysław Koj-
tych- pianino. Wspólnie wykonali Gawot 
Françoisa-Josepha Gosseca oraz Ave Ma-
ria Gounoda-Bacha.

W imieniu wszystkich uczniów i nauczy-
cieli PSM I st. w Międzyrzeczu składam 
serdecznie gratulacje wszystkim Jubila-
tom oraz życzę kolejnych przepięknych, 
szczęśliwych, przeżytych w zdrowiu lat 
w małżeństwie. Są Państwo wspaniałym 
wzorem do naśladowania oraz dowodem 
na to, że słowa przysięgi małżeńskiej są 
jednymi z najważniejszych obietnic w ży-
ciu człowieka.

Katarzyna Cegielska
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Zmiana na stanowisku dyrektora
MIĘDZYRZECZ

Straż Pożarna kontra palący się gaz ziemny - specjalistyczne szkolenie EWE
POWIAT MIĘDZYRZECKI

Priorytetem EWE jest bezpie-
czeństwo mieszkańców gmin, w 
których działa spółka, dlatego 
celem szkolenia było przygo-
towanie służb ratunkowych, w 
szczególności Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej, do radzenia sobie z 
usuwaniem skutków ewentual-
nych awarii związanych z gazem 
ziemnym. Istotną częścią szko-
lenia były ćwiczenia praktyczne. 
Na wybudowanym w tym celu 
małym odcinku realnego gazo-
ciągu – około 120 strażaków, za-
równo z Państwowej jak i Ochot-
niczej Straży Pożarnej (powiat 
Międzyrzecki) ćwiczyło gaszenie 
palącego się gazu. 

W sobotę, 24 września, w Międzyrzeczu odbyło się już 31 szkolenie organizowane przez EWE energia sp. z o.o. dla Straży Pożarnej. 

Uczestnicy szkolenia zostali 
skonfrontowani z trzema sytu-
acjami: 

• Pożar instalacji we-
wnętrznej niskiego ciśnienia 

• Pożar na gazociągu 
średniego ciśnienia w wykopie 
otwartym 

• Pożar na gazociągu 
średniego ciśnienia pod ziemią 

W praktyce można było rów-
nież sprawdzić działanie kurty-
ny wodnej, która ma za zadanie 
ukierunkować ulatnianie się 
gazu ziemnego podczas awarii. 
Przećwiczono również w prakty-
ce zaciskanie sieci gazowej, któ-
re stosuje się w przypadku braku 

możliwości zamknięcia istnieją-
cych zasuw gazowych lub, gdy 
zasuwy znajdują się w znacznej 
odległości od miejsca awarii. 

Szkolenie obserwowali rów-
nież przedstawiciele lokalnych 
władz wchodzących w skład po-
wiatowego sztabu kryzysowego 
oraz przedstawiciele pozosta-
łych służb, odpowiedzialnych za 
zapewnienie bezpieczeństwa. 

Podczas szkolenia dla miesz-
kańców Gminy Międzyrzecz 
rozdano ponad 100 czujek gazu 
ziemnego. 

Źródło: EWE

30 września na terenie Aresz-
tu Śledczego w Międzyrzeczu 
odbyło się, zgodnie z ceremo-
niałem, przekazanie obowiąz-
ków dyrektora. Na emeryturę 
po ponad 30 latach pracy w re-
sorcie odszedł ppłk Adam Gor-
czyński. Rozkazem podpisanym 
przez gen. Jacka Kitlińskiego 
- Dyrektora Generalnego Służby 
Więziennej, dyrektorem został 
kpt. Stanisław Soboń. Tenże był 
dotychczas kierownikiem Działu 
Penitencjarnego AŚ w Choszcz-
nie. 

Na uroczystość przybył ppłk 
Ryszard Chruściel – Dyrektor 
Okręgowy Służby Więziennej w 
Szczecinie. Udział wzięli przed-
stawicie władz samorządowych: 
Grzegorz Gabryelski – Starosta 
Międzyrzecki, Jarosław Szałata 
– przewodniczący Rady Powia-
tu Międzyrzeckiego, Remigiusz 
Roch Lorenz – burmistrz Mia-
sta Międzyrzecz, Maria Kijak – 
przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Międzyrzeczu. Również Jerzy 
Pawliszak – Nadleśniczy Nad-
leśnictwa Międzyrzecz, st. bryg. 
Marek Harkot – Komendant 
Powiatowy PSP, st. kpt. Dariusz 
Surma – d-ca JRG PSP i Komen-
dant Gminny OSP, Andrzej Kir-
miel – dyrektor Muzeum Ziemi 
Międzyrzeckiej, Andrzej Sob-
czak – dyrektor MOK, płk Woj-
ciech Żółkowski – z-ca d-cy 17 
WBZ w Międzyrzeczu, nadkom. 
Marek Kozanecki – reprezen-
tujący Komendę Powiatową Po-
licji, kpt. w st. spocz. Antoni Kra-
śnicki, mjr w st. spocz. Paweł 
Kaczmarek, Krzysztof Martysz 
- prezes Sądu Rejonowego i ks. 
kusztosz Marek Rogeński SAC 
– proboszcz Sanktuarium Pierw-
szych Męczenników Polskich w 

Międzyrzeczu i kapelan AŚ.
Sztandar został zgodnie z ce-

remoniałem przekazany. Były 
okolicznościowe wystąpienia 
oraz życzenia dla odchodzącego 
dyrektora oraz przyjmującego 
obowiązki. Ppłk Adam Gorczyń-
ski w swym wystąpieniu podkre-
ślił silną współpracę z samorzą-
dem i instytucjami na różnych 
płaszczyznach, także z innymi 
służbami mundurowymi w mie-
ście. Był dumny wymieniając 
AŚ w Międzyrzeczu jako jedyny 
w Okręgu Szczecińskim, który 
zrealizował program „Więzienie 
stracony czas”, w którym wzię-
ło ponad 1500 uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych i samorządowców. Nie 
bez znaczenia był stały kontakt 
z kapelanem, który sprawując 
duchową opiekę nad osadzo-
nymi, poszerzył ją na funkcjona-
riuszy i pracowników cywilnych. 
W grze zespołowej jaką jest siat-
kówka, funkcjonariusze w 2013 
r. zdobyli tytuł Mistrza Polski w 
resorcie. Cenna była współpra-
ca ze Związkami Zawodowymi. 
Odchodzący dyrektor wymienił 
jeszcze wiele rzeczy, które za 
jego kadencji zostały zrealizo-
wane. Nie zapomniał o sztan-
darze, jaki lokalna społeczność 
ufundowała dla AŚ. Podziękował 
wszystkim za okazaną pomoc 
w realizacji przedsięwzięć i ży-
czył wszystkiego najlepszego. 
W imieniu samorządowców 
głos zabrał starosta powiatowy 
i wspólnie z przewodniczącym 
rady powiatu wręczył pamiątko-
wy ryngraf. Miejscowy Nadleśni-
czy w swym krótkim wystąpieniu 
podkreślając cenną współpracę 
z placówką penitencjarną wrę-
czył okolicznościowy upominek. 

W imieniu funkcjonariuszy AŚ 
życzenia wraz z kwiatami złożyła 
delegacja, której przewodniczy-
ła mjr Patrycja Napierała.

Kpt. S. Soboń w krótkim wy-
stąpieniu dołączył się do życzeń 
i wyraził nadzieję, ze współpra-
ca z funkcjonariuszami i pra-
cownikami cywilnymi ułoży 
się pomyślnie, bowiem są oni 
szczególną wartością jednostki. 
Ta placówka nie wymaga rewo-
lucyjnych zmian i była dobrze 
zarządzana. Wysoko postawioną 
poprzeczkę bez wątpienia wszy-
scy wspólnie utrzymamy. 

Zamknięto pewien rozdział w 
historii AŚ i otworzono następ-
ny. Zmiana na stanowiskach jest 
rzeczą oczywistą, wpisaną w 
proces funkcjonowania firm jak 
i ścieżce personalnej zatrudnio-
nych. Odejście na emeryturę jest 
z reguły finałem pracy zawodo-
wej.

Zdjęcia i fot. Lech Malinowski

Kwiaty odchodzącemu dyrektorowi wręćzają funkcjonariusze AŚ
Nowy dyrektor AŚ
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Pod koniec września br. uka-
zała się płyta CD z duetami na 2 
gitary. Nagrań dokonali: Moni-
ka Konik i Tomasz Radziszew-
ski. Jak napisano we do płyty 
„…rozpoczęli swoją działalność 
w  duecie w 2014 roku. Od tamtej 
pory młodzi wiele już osiągnęli, 
a do ich największych sukcesów 
należą: współpraca z jednym z 
najlepszych współczesnych kom-
pozytorów gitarowych - Markiem 
Pasiecznym podczas Letniego Fe-
stiwalu Gitarowego w Krzyżowej 
w 2014 r., czy koncert na Jasnej 
Górze w 2014r. na corocznym czu-
waniu Polonii. Duet upiększał mu-
zyką także X Lubuskie Spotkania 
Gitarowe, czy jeden ze słynnych 
„Wieczorów Tumskich” we Wro-
cławiu. Niedawno współpraco-
wali również ze Zdzisławem Mu-
siałem-nauczycielem w PSM w 
Międzyrzeczu grając na koncercie 
podczas XIV Lubuskiego Weeken-
du Gitarowego oraz nagrywając 
na niniejszą płytę utwory na dwie 
gitary przeznaczone dla najmłod-
szych autorstwa właśnie Zdzisła-
wa Musiała. Duet chętnie grywa 
na koncertach prezentując zróż-
nicowany repertuar”. Obecnie są 
studentami Akademii Muzycznej 
we Wrocławiu w klasie gitary kla-

Utwory na 2 gitary
sycznej.

Atmosfera pod-
czas sesji nagra-
niowej była bardzo 
twórcza, szczegól-
nie dla młodych 
muzyków. Jest to 
pierwszy w ich do-
robku krążek. Pły-
ta CD jest dobrym 
startem i drzwiami 
na sceny. Nie pa-
miętam kto to po-
wiedział/napisał? 
Kolejny szczebel do 
artystycznej kariery. Sympatycz-
na aura sprawiła, że możemy cie-
szyć się zapisanymi dźwiękami, 
słuchając ich w zaciszu domo-
wym. Dopełnieniem i uzupełnie-
niem każdej płyty jest okładka. 
Barwna z dwiema gitarami wy-
raźnie różniącymi się kolorami. 
Po prostu przyciąga wzrok. 

 Cały projekt zrealizowany zo-
stał lokalnymi siłami i pomysłami 
osób, które się zaangażowały w 
to wydanie. Podziękowania dla 
panów: Artura Anuszewskie-
go, Grzegorza Radziszewskie-
go, Łukasza Bednaruka, Parafii 
Pierwszych Męczenników Polski 
w Międzyrzeczu, Gospodarcze-
go Banku Spółdzielczego w Mię-

dzyrzeczu. 
Krążek zawiera 16 utworów, 

zróżnicowanych stylistycznie. 
Płyta jest dopełnieniem arty-
stycznym wydanego w 2015 
roku zbiorku nutowego pod tym 
samym tytułem „Utwory na 2 gi-
tary”. Wydało go Wydawnictwo 
Muzyczne „Contra”. Jest również 
siódmym autorskim wydawnic-
twem nutowym, które służy ce-
lom dydaktycznym. Korzystają z 
tego zbiorku nutowego nie tylko 
szkoły muzyczne, ale też ogniska 
muzyczne, liczne szkółki i amato-
rzy grania w duetach.

Z muzycznym pozdrowieniem
Zdzisław Musiał
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MIĘDZYRZECZ

Król przyjeżdża na Zamek

Strażnicy, podobnie ubrani, 
u wejścia do bramy Zamku, czy 
mnie wpuszczą bez obowiązu-
jącego dzisiaj renesansowego 
kostiumu? Taki mają pani Zofia 
Kasprowicz – plastyk, opieku-
je się choreografią, Katarzyna 
Chmielewska, szef „Antiquo 
More” i Agnieszka Juszczak 
– menadżer Zespołu. Nasze 
międzyrzeckie księżniczki, jak 
je przedstawi kasztelan królew-
ski imć Maciej Wajman, panie 
przeniosą dzieci w czas prawie 
bajkowy, chociaż historyczny. 
Nasz międzyrzecki zamkowy 
średniowieczno-renesansowy 
świat.

Na dziedzińcu zamkowym 
zaroiło się od dzieci w kami-
zelkach odblaskowym z logo 
macierzystych przedszkoli. Sto-
warzyszenie Przyjaciół Zespołu 
Muzyki Dawnej „Antiquo More” 
przygotowało dla nich, w ra-
mach działań poprzedzających 
V edycję konkursu plastycznego 
dla dzieci, scenariusz zabaw z 
koncertem. Koncert ma charak-
ter edukacyjny i będzie częścią 
projektu pt.: „Muzyczny wehikuł 
czasu”, który autorzy napisali do 
TESCO i który wygrali.

Stworzona została sceneria, 
miała miejsce wspaniała zaba-
wa interaktywna, wychodząca 
naprzeciw środowisku dzie-
cięcej wyobraźni, a przy okazji 
bardzo skutecznie edukująca. 
Otóż – specjalnie dla dzieci - 
nasz zamek królewski odwiedził 
Król. Wjechał, razem ze świtą, 
na karym (królewskim) koniu 
– ze stajni Kuźnik Joanny Sta-
wasz. Konie wjechały pięknym 
stępa, nie mniej godnie niosąc 
na swym grzebie dostojnych 
jeźdźców jak ich przodkowie w  
tym miejscu przed wiekami. 

Ale zanim to nastąpiło, mieli-
śmy, niczym w wehikule czasu, 
wgląd w codzienne życie to-
warzyskie dworu królewskiego, 
mogliśmy podejrzeć i  posłu-
chać, co (dla króla) grano, jak 
tańczono. Miała miejsce krótka 
lecz treściwa lekcja mająca za 
zadanie przybliżyć wiedzę o 
instrumentach, na jakich gra 
Zespół, także powiedzieć co 
nieco o pięknych renesanso-
wych strojach, w których muzy-
cy i tancerze występują – dzieci 
się dowiedziały na przykład, że 
sajany to kurtki wierzchnie, a 
pludry to są spodnie według 
dawnej dworskiej mody. 

Renesansowa muzyka i ta-

niec, żonglerka flagami rodem 
ze średniowiecza, pokaz fech-
tunku (na kije), który sprawnie 
opanowali młodzi mistrzowie 
sztuk średniowiecznych walk. 
Prezentowany był renesanso-
wy taniec branel, który później 
dzieci same ćwiczyły – pod 
okiem i przewodnictwem tan-
cerzy z Zespołu. Rozdane zo-
stały chorągiewki i flagi, który-
mi dzieci witały nadjeżdżającą 
(z wielkiej wyprawy w dalekie 
kraje) świtę królewską. Mocno 
huknęła hakownica Wielkiego 
Puszkarza (artylerzysty) pana 
Czesława Mejzy. Rozległ się 
warkot bębnów i śpiew. Muzy-
ka, rytm dworskiego Orszaku. 
Poprzedzeni przez dostojny 
orszak Pana Zamku, w szyku 
zbrojnym zapowiadający wej-
ście Króla, dzieci utworzywszy 
szpaler osobiście machały cho-
rągiewkami monarsze, który 
właśnie przywiózł specjalnie dla 
nich, dla swego ukochanego 
ludu, trzy cenne skrzynie pełne 
podarunków – jak oznajmił im 
kasztelan, namiestnik królewski 
– pan Maciej Wajman (prezes 
Stowarzyszenia Przyjaciół „An-
tiquo More”). 

Rozłożono następnie te Dary 
– dla każdego Przedszkola 
osobno. Na stołach prezento-
wały się skarby wyjęte ze skrzyń, 
pyszne nasze lokalne jabłka, 
inne owoce, także świecące mo-
nety, pełne sakiewki z moneta-
mi, kosztownościami, dary dla 
dzieci za ich zaangażowanie, za 
udział. Teraz tylko te  wrażenia 
przetworzyć w dziecięcej wy-
obraźni – i malować... Tak rzecze 
Specjalny Królewski Rozkaz, któ-

ry wręczony został opiekunom.
No ale przed pracą trzeba 

się posilić. Co jedzono na Zam-
ku? W dawnych czasach, na 
dziedzińcu zamkowym, kiedy 
książę wracał z wypraw czy 
podróży, lud jego biesiadował 
ciesząc się, że znowu ma u sie-
bie swojego monarchę. Na pła-
skich kamieniach rozgrzanych 
na ogniskach pieczono pod-
płomyki. Lepiono je w formie 
placków najprawdopodobniej 
z żytniej grubo w żarnach mie-
lonej mąki, z otrębami oczywi-
ście. Placuszki i teraz się pieką 
(na wielkiej patelni), będziemy 
je zaraz degustować. Panu Lu-
cjanowi, (średniowiecznemu) 
kucharzowi z firmy Jacka Bełza, 
pomagają pomocnicy, kuchciki, 
mali kucharze pracujący przy 
wielkiej patelni. Klepią placusz-
ki wygniecione z mąki i wody. 
Jak te delicje będą smakować? 

To zdrowe jedzenie, bez soli 
(była droga w dawnych wie-
kach) i słodkie. Dawniej taką 
spyżę suszono robiąc zapasy. 
Grzeje nas ognisko, każdy musi 
spróbować ciemnego zamko-
wego podpłomyka, czyli naj-
prostszej formy chleba przy-
gotowywanej na rozgrzanych 
kamieniach. Czy to będzie nasz 
turystyczny zamkowy produkt 
regionalny?

Niepubliczne Przedszkole 
„Bajkowy Zakątek”, Przedszkole 
Nr 4 „Bajkowa Kraina”, Niepu-
bliczne Przedszkole „Tęczowa 
Akademia”, Przedszkole nr 1 
„Jutrzenka” z grupami żłobko-
wymi, Przedszkole nr 6 im. Jana 
Brzechwy, Oddział zerowy z S.P. 
nr 2 im. „Szarych Szeregów”, Od-

dział zerowy z S.P.  nr 4 w Mię-
dzyrzeczu-Obrzycach – mali ar-
tyści, nasyciwszy się wrażeniami 
– też smakowymi - rozpoczną 
pracę. Cóż powstanie pod pa-
luszkami? Na  pewno będzie w 
MOK, może w przedszkolach, 
wystawa ich prac, no i nagrody. 
Ślad tego, jak dzieci przeżyły 
wrażenia tego dnia, a było ich 
sporo. Organizatorzy zadbali, 
by dzieciaki się nie nudziły, by 

miały o czym malować, co zapa-
miętać. 500 lat historii naszego 
Zamku w dziecięcych pracach. 
Powitanie gości przez Macie-
ja - pod nieobecność Króla. Jak 
namalują Jego królewskiej mo-
ści wizytę?  Przenieśliśmy się w 
przeszłość, by smakować jej kli-
maty, dworską sztukę i muzykę. 
By była ona inspiracją do twór-
czości i edukacji już od przed-
szkola. Muzycznej edukacji o 
rodzajach fletów – ich rodziny 
od najmniejszych sopranino, 
poprzez altowy, tenorowy, ba-
sowy. Ciekawostek o dawnych 
ubiorach – długich do ziemi 
pięknych sukniach zdobionych 
klejnotami, ubiorach które na 
pewno zobaczymy na wystawie 
rysunków dziecięcych w wyni-
ku realizacji projektu „Muzyczny 
wehikuł czasu”. O tańcach na 
dworach, w których się brało 
udział, o kuchni - smakowanej 
osobiście z patelni.

Iwona Wróblak
www.iwona-wroblak.blogspot

.com

Na podwórcu zamkowym w cieniu drzew, koło figur 5. Braci Międzyrzeckich, królewskie konie ze wspaniale ubranymi w sajany jeźdźcami. 
Jakąż rolę będą pełnić w dzisiejszej imprezie? To na razie tajemnica…  
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Wieści z Międzyrzeckiego rATUSzA
Gmina Międzyrzecz na pikniku  
z 17. Wielkopolską Brygadą  
Zmechanizowaną w Warszawie

22 września br., uczniowie 
warszawskich szkół mieli oka-
zję zapoznać się z historią i 
wyposażeniem 17. Wielkopol-
skiej Brygady Zmechanizowa-
nej. Imprezę, która odbyła się 
w Centralnej Bibliotece Woj-
skowej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego otworzył pod-
sekretarz stanu w Minister-
stwie Obrony Narodowej prof. 
dr hab. Wojciech Fałkowski. 
W tak ważnym dla jednostki 
dniu, nie mogło zabraknąć sta-
nowiska promocyjnego gminy 
Międzyrzecz, które cieszyło 
się dużym zainteresowaniem. 
Największą atrakcją była ma-
kieta Międzyrzeckiego Re-
jonu Umocnionego, a hitem 
wśród młodzieży okazały się 
ciastka-nietoperzyki. Wszyst-
kie foldery reklamujące ziemię 
międzyrzecką oraz gadżety 
promocyjne rozeszły się jak 
ciepłe bułeczki. Okazuje się, że 
nasze miasto i jego okolice są 
dość dobrze znane i często od-
wiedzane przez mieszkańców 
stolicy. Dowiedzieliśmy się 
również, że sporo stołecznych 
klas wybiera się do nas w roz-
poczętym właśnie roku szkol-
nym. Przez cały dzień odpo-
wiedzieliśmy na tysiące pytań, 

a burmistrz Remigiusz Lorenz 
przedstawił zaciekawionym 
uczniom historię MRU i zwią-
zane z nią zjawisko zimowa-
nia nietoperzy. Dziękujemy 

wszystkim, którzy nas odwie-
dzili oraz 17. Wielkopolskiej 
Brygadzie Zmechanizowanej 
za zaproszenie na to szczegól-
ne wydarzenie.

Z okazji Światowego Dnia 
Sybiraka, który obchodzimy 
17 września, w gabinecie bur-
mistrza Międzyrzecza odbyło 
się spotkanie z członkami mię-
dzyrzeckiego koła Związku Sy-
biraków. Opowieści o tragicz-
nych wydarzeniach, przez które 
musieli przejść, zanim osiedlili 
się na Ziemi Międzyrzeckiej, 
wywołały falę wzruszających i 
przejmujących wspomnień. Jak 
sami zauważyli, jest ich coraz 

Burmistrz gościł mię-
dzyrzeckich Sybiraków

mniej, lecz nadal czynią stara-
nia, aby nie zapomniano tego, co 
przeżyli będąc małymi dziećmi. 
Niesamowita energia oraz do-
skonały humor, jakim tryskali 
nasi Sybiracy, świadczą o nie-
zwykłym harcie ducha oraz peł-
nym zaangażowaniu w działania 
Związku. Raz jeszcze życzymy 
zdrowia, pomyślności oraz siły 
w realizacji kolejnych planów na 
przyszłość.

W sobotę, 24 września br. w 
ramach działań prewencyjnych 
EWE, burmistrz Międzyrzecza 
oraz Państwowa Straż Pożarna 
zaprosili mieszkańców na prak-
tyczną część szkolenia, mające-
go na celu naukę postępowania 
przy ewentualnych awariach 
sieci gazu ziemnego. W szkole-
niu, które odbyło się na łące ko-
lejowej, wzięli udział strażacy z 
Państwowej i Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej, których podczas sy-

mulowanych akcji – pracownicy 
EWE zapoznali z prawidłowym 
postępowaniem przy opanowy-
waniu np. płonącego gazociągu. 
Możliwość przećwiczenia za-
chowań oraz efektywne metody 
gaszenia pożaru powstałego w 
specyficznych warunkach, wy-
posażyły uczestników szkolenia 
w wiedzę, która w skrajnych 
przypadkach pozwoli odpo-
wiednio zareagować na powstałe 
zagrożenia.

xdvf

Pokaz szkolenia EWE

W związku z ostatnią awarią 
oświetlenia drogowego informu-
jemy, iż natychmiastowo powia-
domiliśmy o zaistniałym proble-
mie właściciela niedziałających 
lamp drogowych. Obecnie na 
terenie gminy Międzyrzecz jest 
nim Enea Oświetlenie Sp. z o.o., 
która w styczniu 2015 r. przeję-
ła infrastrukturę oświetleniową 
od poprzedniego, wieloletniego 
właściciela - Enea Operator Sp. 
z o.o. Stan techniczny znacz-
nej części przedmiotowej sieci 
jest niezadowalający, a wynika 
to między innymi z: jej wie-
ku, który nierzadko liczy sobie 
kilkadziesiąt lat, liczby awarii, 

Informacja dla mieszkańców 
odnośnie awarii oświetlenia

które wystąpiły na przestrzeni 
ostatniego dziesięciolecia, in-
nych urządzeń infrastruktury 
technicznej (wodociągowych, 
kanalizacyjnych, gazowych, tele-
komunikacyjnych itp.) krzyżu-
jących się z liniami kablowymi, 
czy zakresu robót prowadzonych 
w drogach. Gmina Międzyrzecz 
nie ma na to żadnego wpływu i 
wielokrotnie monitowała w tej 
sprawie. Celem naprawy pro-
blemu, od dłuższego czasu pro-
wadzimy rozmowy z obecnym 
właścicielem urządzeń, odno-
śnie modernizacji infrastruktury 
oświetleniowej. Pierwsze działa-
nia mające na celu jej poprawę, 

zostały już poczynione, jednak 
wieloletnie zaniedbania ciężko 
zniwelować w ciągu zaledwie 
kilkunastu miesięcy.

Wszelkie awarie oświetle-
nia drogowego są bezzwłocznie 
przekazywane Enea Oświetle-
nie Sp. z o.o. i możliwie jak naj-
szybciej usuwane. Jednakże ze 
względów technicznych napra-
wa niektórych z nich, wymaga 
większego nakładu czasu.

Wszelkie informacje o awa-
riach oświetlenia drogowego 
na terenie zarówno miasta jak 
i gminy Międzyrzecz można 
zgłaszać pod następujące nu-
mery telefonów: 95 742 69 67 
(Urząd Miejski – w godzinach 
pracy) lub 95 721 75 47 (Enea 
Oświetlenie Sp. z o.o. – cało-
dobowo).
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W słoneczny, sobotni pora-
nek, 24 września br. w murach 
międzyrzeckiego ratusza, 11 
par świętowało 50-lecie i jedna 
para 60-lecie pożycia małżeń-
skiego. Uroczystość rozpoczęła 
Izabela Kępińska, która powi-
tała wszystkich dostojnych ju-
bilatów. Głos zabrał burmistrz 

Małżonkowie świętowali 50-lecie 
i 60-lecie pożycia

Remigiusz Lorenz, który po-
gratulował wszystkim parom 
długich lat wspólnego życia 
oraz życzył świętowania kolej-
nych rocznic w zdrowiu i rado-
ści. Burmistrz wręczył każdej 
parze medal i legitymacje za 
długoletnie pożycie i zapro-
sił do wysłuchania krótkiego 

koncertu dzieci i nauczycieli z 
Państwowej Szkoły Muzycznej 
I st.  w Międzyrzeczu. Na za-
kończenie burmistrz zaprosił 
gości do zaśpiewania jubilatom 
tradycyjnego Sto lat i wznie-
sienia toastu za ich zdrowie.

Przypominamy , że w związ-
ku z trwającą przebudową ulicy 
Świerczewskiego w okresie od 
3 października do 5 listopada 
br., zamknięty będzie odcinek 
drogi od skrzyżowania z ulicą 
Chopina do budynku nr 56.  
W celu umożliwienia dojazdu 
mieszkańców do swoich pose-
sji i dzięki dobrej współpracy 
ze stacjonującą w Międzyrze-
czu 17. WBZ, wyznaczony 
został przejazd przez teren 
jednostki wojskowej. Z prze-
jazdu korzystać mogą pojazdy 
uprzywilejowane oraz  pojazdy 
mieszkańców gminy Między-
rzecz o masie do 3,5 t.  Prze-
jazd zarówno z ulicy Świer-
czewskiego, jak i ulicy Wojska 
Polskiego odbywać się będzie 

Uwaga mieszkańcy!

od strony ogródków działko-
wych. Z przejazdu przez teren 
jednostki wojskowej nie mogą 
korzystać piesi i rowerzyści, 
którzy  będą mogli korzystać 
z pozostawionego pasa wzdłuż 
remontowanej ulicy. Ponad-
to na teren jednostki nie będą 
mogły wjeżdżać  samochody z 
zagraniczną rejestracją.

Za wszelkie utrudnie-
nia przepraszamy i prosimy 
o zwracanie uwagi na nowe 
oznakowanie.

30 września, w sali narad mię-
dzyrzeckiego ratusza odbyło 
się oficjalne podsumowanie 
konkursu Terra Flower Power, w 
którym Międzyrzecz zajął I miej-
sce. Statuetkę i dyplom wręczył 
burmistrzowi oraz zastępcy bur-
mistrza Bogusław Albinowski – 

Podsumowanie konkursu 
Terra Flower Power

założyciel firmy. Przekazanie na-
grody głównej w postaci wieży 
kwiatowej H2000 nastąpi w mo-
mencie wiosennych nasadzeń. 
Raz jeszcze dziękujemy wszyst-
kim, którzy poświęcili swój czas i 
oddali głosy na nasze miasto!

10 października br. w ramach 
XVIII Lubuskiego Tygodnia 
Seniora, odbył się Gminny 
Dzień Seniora. To niezwykłe 
- i dodajmy pierwsze takie w 
historii – wydarzenie, zgroma-
dziło w murach Międzyrzec-
kiego Ośrodka Kultury tłumy 
seniorów. Powitał ich gospodarz 
uroczystości burmistrz Remi-
giusz Lorenz wraz z przewod-
niczącą Rady Miejskiej Marią 
Kijak. Burmistrz zaznaczył jak 
nieocenioną rolę pełnią senio-
rzy w naszym życiu, zachęcił do 
wspólnego świętowania i życzył 
wszystkim wspaniałym senio-
rom wiele radości i zdrowia. 
Uroczystość swoim patronatem 
objął starosta Grzegorz Gabry-
elski, w imieniu którego głos 
zabrała członek zarządu powia-
tu Zofia Plewa. Rozpoczynając 
świętowanie burmistrz wraz z 
przewodniczącą Rady Miej-
skiej, wręczył przedstawicielom 
seniorów Wacławie Kuczyń-
skiej i Elżbiecie Jankowskiej 
symboliczny klucz do miasta. 
Kolejnym punktem uroczysto-
ści był panel bezpieczny senior, 
podczas którego przedstawicie-

I Gminny Dzień Seniora

le Komendy Powiatowej Policji 
przestrzegali przed zagroże-
niami, jakie czyhają na starsze 

osoby. Pracownicy banku BGŻ 
BNP Paribas przekazali garść 
istotnych informacji nt. bez-

piecznej bankowości. Miłym 
przerywnikiem były występy 
artystyczne młodzieży i dzieci 
ze Studia Piosenki i sekcji Tań-
ca Towarzyskiego działających 
przy MOK oraz wesoły występ 
maluszków z Przedszkola nr 1 
„Pod Jarzębinką”. Dzieci wrę-
czyły każdemu seniorowi ko-
lorowe kwiaty, które specjalne 
na tę okazję wykonane zostały 
przez podopiecznych Środowi-
skowego Domu Samopomocy 
i Domu Pomocy Społecznej w 
Międzyrzeczu. Podczas kolej-
nego panelu, kierownik OPS 
Jolanta Górna opowiedziała 
o – jak ważnej dla każdego se-
niora - kopercie życia. W holu 

kina swoją ofertę prezentowały 
liczne stoiska, z którymi każdy 
uczestnik mógł się zapoznać, 
porozmawiać z ich przedsta-
wicielami i wysłuchać wielu 
cennych porad. Seniorzy mie-
li okazję wysłuchać występu 
„Kęszyczanek” oraz zobaczyć 
francuską komedię „Facet na 
miarę”. Słodkim akcentem na 
zakończenie był tort, upieczony 
specjalnie z okazji Gminnego 
Dnia Seniora. Wszyscy zgro-
madzeni seniorzy nie kryli swo-
jego zachwycenia z tego wyjąt-
kowego wydarzenia i zgodnie 
podkreślali, że już nie mogą się 
doczekać przyszłorocznych ob-
chodów.  
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