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Miejsce na TWOJĄ reklamę!

Promuj swoją działalność wśród 
tysięcy czytelników 

Przekroju Lokalnego!

Łukasz „Łyczek”  
Łyczkowski walczy 

w The Voice of Poland
- Ta przygoda nadal trwa, ale 

będzie ciężko. Mam bardzo sil-
ną konkurencję – mówił nam 
przed drugim odcinkiem na 
żywo programu The Voice od 
Poland Łukasz Łyczkowski na 
stałe mieszkający w Sulęcinie. 
Po pierwszym, w którym wy-

konał utwór Marka Piekarczy-
ka „Nie widzę Ciebie w swych 
marzeniach” w swojej grupie 
dostał od widzów najwięcej 
głosów.

- Jestem wszystkim niezmier-
nie wdzięczny za wsparcie. Ja to 
czuję, jak wiele osób mi kibicuje i 

obiecuję, że zrobię wszystko, żeby 
was nie zawieść – mówił szczę-
śliwy „Łyczek” przed wyjazdem 
na kolejny odcinek programu.

A kolejny występ Łukasza 
odbędzie się w sobotę 18 li-
stopada. Początek programu o 
godz. 20.05 na TVP 2. Wierzymy, 

że nie będzie to ostatni popis 
wokalnych umiejętności Łuka-
sza w tym programie. Do tego 
potrzebna jest jednak również 
nasza pomoc – dlatego zachę-
camy do wysyłania na Łukasza 
smsów. 

Zanim wokalista 5 Rano wy-
jechał do Warszawy udało nam 
się złapać go na chwilę, by opo-
wiedział nam o swoich przeży-
ciach, wzruszeniach i planach 
na najbliższą przyszłość. Cały 
wywiad można przeczytać na 
stronie 4.                                       (AP) 

ROZMOWA PRZEKROJU

Polska SENIORA
O działaniach na rzecz 
seniorów rozmawiamy  
z lubuską posłanką Ka-
tarzyną Osos

GREENMEDline 2017
REGION / MIĘDZYRZECZ



  
2 nr 11(43)/2017 9 listopada 2017

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. Roz-
powszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione

Wydawca: Agencja Reklamy ROGRESS Adam Piotrowski, ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin; Redaktor naczelny: Adam Piotrowski
Redaktor wydania: Lech Malinowski; Redakcja: Anna Suchy, Marcin Piotrowski, Iwona Wróblak, Zdzisław Musiał, Michał Hulecki (fotoreporter)
Adres redakcji: ul. Kilińskiego 9, pok. 1, 69-200 Sulęcin, tel. 511 225 133, Adam.Piotrowski2@gmail.com; Oferta reklamy: tel. 511 225 133
Druk: Polskapresse Oddział w Poznaniu; Nakład: 8.800 egz.; Kolportaż: Agencja Reklamy PROGRESS

TU ZNAJDZIESZ NASZE GAZETY!     
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skiego, SKLEP WĘDKARSKO-ZOOLOGICZNY ul. Piłsudskiego; KIOSK RUCHU ul. Piłsudskiego; INTER MARCHE ul. 2-go Lutego. PSZCZEW: BIBLIOTEKA ul. Poznańska; SEZAM Sklep 
Spożywczy ul. Poznańska; URZĄD GMINY, ul. Rynej; OLSTAF Centrum Ubezpieczeń ul. Rynek. BLEDZEW

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.

OgłOszenia DrObne

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

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.

Do wynajęcia Kiosk w Mię-
dzyrzeczu na ul. Wojska 

Polskiego. Lokal m 30 m², 
3 pomieszczenia (główne, 
socjalne i wc). Nadaje się 
na gabinet kosmetyczny, 
lekarski, sklep, biuro. In-

formacje Tel. 607 544 540

Twoje ogłoszenie drobne 
- dla osób fizycznych 

za darmo!

SKUP AUT OSOBOWE 
DOSTAWCZE CIĘŻAROWE 

CIĄGNIKI ROLNICZE 
tel. 533675566

Dostałem niedawno gruby list 
od Głównego Inspektora Trans-
portu Drogowego. Można się 
było spodziewać co jest w środ-
ku, chociaż nie przypominałem 
sobie, żebym gdzieś przekroczył 
prędkość i nadział się na radar. 
Ta zawartość mnie jednak to-
talnie zaskoczyła –  informacja 
o najwyższym wymiarze kary 
w wysokości 500 zł. Do tego 
pamiątkowe zdjęcie z Gorzowa 
z ul. Kasprzaka, na którym sła-
bo widoczny pojazd (godzina 
23.30) z moimi tablicami reje-
stracyjnymi jedzie z prędkością 
110 km/h przy ograniczeniu do 
50 km/h. Przy takiej prędkości, 
niechybnie za chwilę zapukała-
by policja, żeby zabrać mi na 3 
miesiące prawo jazdy. I wszyst-
ko byłoby ok (a raczej drama-
tycznie źle), gdybym to jechał 
ja i był to mój samochód. Mój 
udział w tym zdarzeniu polegał 
jedynie na tym, że na fordzie 

minął miesiąc

(auto mocno zaciemnione, ale 
do rozpoznania) były zawieszo-
ne tablice rejestracyjne z mojego 
samochodu marki fiat. Skąd się 
tam wzięły? Otóż zostały mi tego 
samego wieczora skradzione. I 
pewnie byłoby mi znacznie mniej 
przyjemnie, gdybym następne-
go dnia tego faktu nie zgłosił na 
policję. Liścik od GITD przyszedł 
po 3 miesiącach od kradzieży a 
miesiąc wcześniej otrzymałem 
pisemko od mundurowych o nie 
wykryciu sprawcy i zamknięciu 
sprawy. Na szczęście miałem więc 
podkładkę. Co byłoby gdybym 
nie zgłosił kradzieży tablic na po-
licji? Pewnie musiałbym się grubo 
tłumaczyć. Jest to więc wyraźny 
dowód, żeby takich spraw nie 
bagatelizować. Nawet jak tablice 
znikną tylko na parę dni…

Z 28 na 29 października zno-
wu zmieniliśmy czas. Zamiesza-
nia jak zwykle co nie miara, bo 
o ile nasze sprzęty elektroniczne 

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

trochę bardziej inteligentne, jak 
komputer czy telefon, same się 
przestawiają, to pozostałe ze-
garki trzeba ręcznie. To jednak 
w tym wszystkim wydaje się naj-
mniejszy problem. Może kiedyś, 
gdy większość ludzi chodziła do 
pracy na 5 rano i była obawa, że 
bez światła dziennego robotni-
cy mogą włożyć rękę gdzie nie 
trzeba i ta ręka już tam zostanie 
był sens zafundowania godziny 
więcej snu, co miało się przełożyć 
na większą przytomność i szyb-
sze funkcjonowanie na wysokich 
obrotach. Dziś jednak grom ludzi 
rozpoczyna pracę na 9 lub 10, 
pracują przy sztucznym świetle, 
a gdy wychodzą z pracy jest już 
ciemna noc. Badania wykazały, 
że w krajach, które odeszły od 
zmiany czasu wcale nie zużywa 
się więcej energii na oświetlenie. 
Naukowcy wykazali też, że taka 
zmiana zaburza nasz rytm dnia. 
Sprawia, że nasz zegar biologicz-
ny na chwilę „głupieje”, bo nagle 
musimy wstać godzinę szybciej 
lub godzinę później i potrzebuje-
my 2-3 dni, żeby się do tego przy-
zwyczaić. Po co nam więc zmiana 

czasu? Nawet najstarsi górale 
tego nie wiedzą. Co więcej, po-
nad 70 proc. Polaków nie chce 
zmiany czasu, a reszcie jest to 
obojętne. Jeżeli taka wola suwe-
rena, to przyczyny braku zmian 
w tej kwestii należy się doszu-
kiwać w opieszałości kolejnych 
władz. Bo po co zajmować się tą 
kwestią, jak można politykowa-
niem i innymi pierdołami… 

Na szczęście coś w temacie 
drgnęło. Ludowcy z PSL złoży-
li projekt dotyczący likwidacji 
zmiany czasu. Komisja Admini-
stracji i Spraw Wewnętrznych 
poparła projekt. Trzeba więc 
mieć nadzieję, że na w ostatnią 
niedzielę marca 2018 będziemy 
mieli już ostatnią zmianę czasu 
na letni i taki 
pozostanie już 
na stałe. 

Pozostawmy czas w spokoju
ODSZKODOWANIA

TEL. 783743841
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1. Sklep Tabac & Caffe  
przy ul. Garncarskiej

2. Kwiaciarnia Agnieszki i Pawła  
przy ul. Świerczewskiego (obok 
wejścia na bazar)

3. Bazarek „U Wiesi, Jasi i Aloszy”
4. Sklep Joker przy ul. 30 Stycznia
5. Sklep kosmetyczny przy ul. 30 Stycznia
6. Pływalnia „Kasztelanka”
7. Starostwo Powiatowe
8. Ratusz

Punkty dystrybucji Przekroju Lokalnego w Międzyrzeczu
9. Nadleśnictwo Międzyrzecz
10. Powiatowy Urząd Pracy
11. Szpital Powiatowy
12. 17 Wielkopolska Brygada 

Zmechanizowana
13. Sklep spożywczy „Pszczółka”  

przy ul. Piastowskiej
14. Sklep „Grosik”
15. Sklep warzywny przy ul. Krasińskiego
16. Sklep spożywczy przy ul. Kasińskiego 
17. Restauracja „Brama Zamkowa”

18. Intermarche
19. Bricomarche
20. Sklep „ABC” Międzyrzecz Obrzyce
21. Kiosk „Ruch” ul. 30 Stycznia 

(naprzeciwko Orlenu)
22. Kwiaciarnia przy targowisku
23. Lewiatan przy ul. 30 Stycznia
24. Pizzeria Caruso przy ul. 30 Stycznia
25. Piekarnia Cukiernia „Ziomek”  

przy ul. 30 Stycznia

Wyborcze obietnice PiS
Zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony

Na Rynku można 
podziwiać mural

SKWIERZYNA

Na ścianie bloku przy ul. Niepodległości 
można zauważyć jeden z pierwszych mu-
rali w Skwierzynie. Malowidło nawiązuje 
do historii, przedstawia przedwojenną 
kamienicę, pokrytą czerwoną dachówką. 
W oknach widoczne są doniczki z kwia-
tami oraz firanki. Cały budynek przykuwa 
uwagę, ponieważ zadbano o najmniejsze 
szczegóły i detale m.in. dwa gołębie na 
dachu, ozdobne gzymsy, skwierzyński 
herb przedstawiający lwa, jak również 
chłopca, który wrzuca list do skrzynki 
pocztowej. 

- Murale to nowoczesny sposób na po-
wrót do historii. Każdy z nich ma przedsta-
wiać budynek stojący niegdyś na skwie-
rzyńskim rynku. Spora część zabudowań 
została spalona w 1945 roku i wyburzona 
po wojnie. W ten sposób przypominamy o 
historii miasta i upiększymy otoczenie ryn-
ku” – mówi burmistrz Skwierzyny – Le-
sław Hołownia. 

Skwierzyński mural podoba się nie tyl-
ko mieszkańcom, ale i odwiedzającym na-
szą gminę turystom. Autorem muralu jest 
skwierzynianin Remigiusz Bilski wraz 
z synem Bartoszem. Ścianę budynku 
udostępniła Spółdzielnia Własnościowo 
- Lokatorskiej przy ul. Niepodległości 1 E. 

W projekt zaangażowała się również fir-
ma Krzywulski Zakład Budowlany z Mię-
dzyrzecza udostępniając rusztowana do 
prac malarskich.

Źródło: www.skwierzyna.pl



  
4 nr 11(43)/2017 9 listopada 2017

  
4 nr 11(43)/2017 9 listopada 2017

MIĘDZYRZECZ Jesienna odsłona festiwalu

XVI Lubuski Weekend Gitarowy
Grzegorz Klicki - gitara i Maciej Dana 

- klarnet to zespół składający się z dwóch 
różnych osobowości muzycznych i dwóch 
różnych instrumentów. Artyści, a ściślej 
instrumenty pomimo sporych różnic po-
trafią się harmonijnie dopełniać, a nawet 
stworzyć dźwiękowy monolit. Dzięki ko-
jącemu ucho repertuarowi przekonują do 
siebie oraz dają słuchaczom porcję warto-
ściowej muzyki z pogranicza muzyki po-
ważnej i rozrywkowej.

Gorzowscy muzycy wystąpili przed mię-
dzyrzecką publicznością po raz pierwszy. 
Myślę, że nie po raz ostatni. Były utwory 
taneczne Menuet G-dur i Musette Jana 
Sebestiana Bacha, którymi rozpoczęto 
koncert. Utwory pełne romantycznego 
ciepła, Nicolo Paganini – Serenada. Nie 
mogło zabraknąć narodowego Polskiego 
kompozytora Fryderyka Chopina - Etiuda 
E-dur. Pełnej słońca uroczej melodii Fran-
cesco Tarrega - Recuerods de la Alhambra 
(Wspomnienie z Alhambry). Pojawiły się 
utwory lokalnego twórcy. Pierwszy utwór 
pt. „Dwie  rzeki“ nawiązywał motywami do 
Międzyrzecza. A więc można było sobie 
wyobrazić Obrę i Paklicę, zamek, starówkę 
miasta czy piękną przyrodę. Wyobraźnia 
nie zna granic. Była to prapremiera kom-
pozycji z cyku „Muzyczne Obrazki Ziemi 
Międzyrzeckiej”. Nuty wydało w 2013 r. 
Wydawnictwo Muzyczne „Absonic”. Ko-
lejna kompozycja zatytułowane po pro-

stu „Oberek“ bardzo przypadła do gustu 
publiczności, która na bis domagała się 
wykonania jeszcze raz tego utworu. Na 
klarnet i gitarę również wykonane po raz 
pierwszy. Zapewne wkrótce zostanie wy-
dana w formie nut na ten skład instrumen-
talny. Cieszy fakt, że mogę wnieść odro-
binę muzyki do skarbnicy kulturowej tej 
ziemi, która nie ma zbyt długiej tradycji w 
tej materii. Jeden z utworów Czesława Nie-
mena – „Pod papugami” również przypadł 
do serc słuchaczy. Również był wykonany 
na bis.  

Wiosenne marzenie to utwór napisany 
przez Mirosława Drożdżowskiego na gitarę 
solo. Pięknie wybrzmiał na klarnet i gitarę. 
Tak zakończył się oficjalny program tego 
niezwykłego koncertu. Dwa bisy dopełni-
ły całości muzycznych doznań. Po koncer-
cie Anna Sawka, sekretarz UM, wręczyła 
obu wykonawcom pamiątki związane z 
naszym królewskim grodem. Uczniowie 
również dostali upominki w postaci strun 
do gitary. Były kwiaty dla wykonawców za 
udany koncert. Rolę konferansjera pełnił 
piszący te słowa. 

Muzyczny duet zagrał utwory pocho-
dzące z kilku epok: baroku, romantyzmu, 
neoromantyzmu i kompozytorów współ-
czesnych. To niestety już ostatni z serii 
koncertów pod hasłem XVI Lubuski Week-
end Gitarowy 2017. Poprzednie koncerty 
odbywały się w czerwcu br. Sądząc po po-

zytywnych opiniach „Bardzo dziękujemy 
za piękne doznania  duchowe, cudowna 
muzykę i atmosferę. Bardzo dziękujemy i 
pozdrawiamy” (Sms po koncercie od Pani 
Anny). Pozytywnych i budujących opinii 
usłyszałem więcej. 

Przed zaproszonymi artystami wystąpił 
uczniowski duet: Zuzanna Gabiga i Bar-
tosz Zieliński. Wykonali „Spacer pod gwiz-
dami”. Był to udany debiut duetu. Mam 
przyjemność uczyć oboje gitarzystów. 
Taniec brazylijski ma gitarę solo zagrała 
Z. Gabiga. Zapewne koncerty jesienne w 
przyszłych edycjach festiwalu zagoszczą 

na stałe.
Organizatorem wydarzenia były: Pań-

stwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Mię-
dzyrzeczu i Stowarzyszenie Lubuski Week-
end Gitarowy. Patronat medialny objął 
m.in. Portal Społecznościowy Ziemia Mię-
dzyrzecka i „Przekrój Lokalny”. Burmistrz 
Międzyrzecza objął patronat honorowy. 
Zdjęcia dzięki uprzejmości www.miedzy-
rzecz.biz. Więcej na tym portalu.

W imieniu organizatorów 
Zdzisław Musiał 

MIĘDZYRZECZ Muzeum jest miejscem, gdzie spotkania mają sens

„Zatrzymaj się… 
albo idź”.  Jesienne 
spotkanie poetycko
-muzyczne

Piosenką „Ojczyzna” autorstwa Marka 
Grechuty, w wykonaniu uczennic SP-3 
(Julia Szymańska, Zuzanna Ogiba i 
Małgosia Orzłowska) przy akompania-
mencie Ewy i Wojciecha Witkowskich 
(duet: instrument klawiszowy i flet) roz-
począł się wieczór poetycko-muzyczny. 
Jesienny. Licznie przybyłych do Sali Staro-
ścińskiej Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej 
im. Alfa Kowalskiego przywitał Andrzej 
Kirmiel, dyrektor placówki, następnie 
oddał głos Marii Marciniak, która w ca-
łości przygotowała program. Przekazała 
wiele serdeczności pod adresem publicz-
ności i przedstawiła wykonawców jak i 
program wieczoru. 

Poetyckie teksty autorskie prezento-
wali: Halina Relich i Maria Marciniak. 
Własną twórczość przedstawiły również 

uczennice: Ewa Lechert, Julia Gojdka 
i Alicja Figiel. Młode poetki prowadzi 
polonistka Karolina Pawelczak. Cieka-
we wstawki biograficzne, opracowane 
dla potrzeb wieczoru były interesujący-
mi przerywnikami. Przerywnikami, które 
wprowadzały w kolejne recytowane lub 
czytane wiersze. Podobnie jak przeryw-
niki w formie piosenek. Rzęsiste oklaski 
nagradzały wykonawców. 

Jesień refleksyjna. Jesień życia. Wspo-
mnienia. Nostalgia ale i radość z doko-
nań – dominowała w poetyckim przeka-
zie. Chwila jest również przekazem… lub 
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Władza twardo nas traktuje. Chwilami 
jak więźniów swej Dobrej Zmiany. Pro-
testy lekarzy rezydentów bez wątpienia 
słuszne, są różnie przez nas postrzegane. 
W sieci krąży wywiad jednego z dyrek-
torów renomowanego w kraju szpitala, 
udzielony komercyjnej stacji, gdzie pa-
dła kwota 2 tys. za dyżur i chętnych brak. 
Od razu, niczym w bolszewickiej wizji 
naprawy świata usłyszałem, ileż to re-
zydenci zarabiają. Ale to dotyczy wspo-
mnianych dyżurów, a przecież każdy ma 
życie tylko jedno, rodzinę i chce godnie 
zarabiać ale nie kosztem nadgodzin. Do 
czego to doprowadza znamy po zgo-
nach lekarzy z przemęczenia. 

Zmuszony do zmiany prawa jazdy 
wydanego w 1968 r. (zabytek niemalże 
pół wieczny) składając stosowne do-
kumenty musiałem zmienić przygo-
towane zdjęcie. Ustawa z 2016 mówi, 
że fotka ma być frontowa. Podobnie w 
paszportach i dowodach. Wzorem reje-
stracji skazanych można dodać fotkę z 
lewej i prawej strony, a na tej frontowej, 
na tabliczce na piersiach wpisać pesel. 
Stosowne kopie wysłać do służb specjal-
nych i Służby Ochrony Kolei. Będą mieli 
to, do czego obecna władza zdąża, do 
posiadania pełnej wiedzy o suwerenie.

Trudno winić szpital za ograniczenia 

w udostępnianiu wizyt u specjalistów. 
Granda, co nie który powie. Racja, ale 
adresatem złości jest MINISTERSTWO, 
bo to ono zabiera nam z emerytur czy 
rent konkretne kwoty, także z umów  
o prace. Nasze pieniądze zamiast być 
kierowane do placówek służby trafiają 
poprzez rządowe kombinacje jako pod-
wyżki dla IPN (instytucja która niczym 
sąd orzeka personalnie o winach wielu 
Bogu ducha winnych, co też jest SKUR… 
i się „szarogęsi”, beznadziejnej TVPis  
w formie zapomogi, aby dalej kasę trwo-
niła na gwiazdorskie apanaże, toruńskiej 
uczelni znanego dyrektora, bo na ojca to 
on nie wygląda, na kolejne limuzyny BOR, 
chociaż chyba już pod inną nazwą, dla 
policji na stawianie barierek i płotów, bo 
władza niby wybrana większością boi się 
suwerena, na loty wojskowymi samolota-
mi czy śmigłowcami niczym taksówkami, 
itp., itd. Wyliczanka może trwać dalej.

Budowa siłowni na Kolejowej Łączce w 
Międzyrzeczu, to chyba nie najlepszy po-
mysł. Podczas montażu urządzenia stoją 
już w wodzie. Wiosną i jesienią od zawsze 
jest tu grunt więcej niż podmokły. Osobi-
ście widziałem zdjęcia z lat 50.tych ubie-
głego wieku, na których są pływając dzieci 
w balii na łąkowym rozlewisku. 

Będzie Jarmark Świąteczny, 6 grudnia. 

Zapewne bogaty w ofercie i z występa-
mi dzieci. Może i jakaś niespodzianka się 
znajdzie, bo organizatorzy, a jest nim Ra-
tusz, na razie trzyma to w tajemnicy. Było 
super rok temu, to i teraz będzie.

Są fundusze na remont dawnego Ogni-
ska Muzycznego. Budynek jest potrzebny 
dla wielu pozarządowych organizacji. Co 
z tego, skoro do ogłoszonego przetargu 
brak chętnych. Podobnie jest z wydzier-
żawieniem pomieszczeń na kompleksie 
pływalni. Dobrze, że chociaż harcerzom 
kilka pomieszczeń udostępniono. Od lat, 
niczym sieroty, nie mają swego lokum na 
stałe.

Ciekawe kiedy ulegnie likwidacji „bun-
kier atomowy” relikt dawnej władzy? 
Mowa oczywiście o toaletach w centrum. 
Postawi się kontener jak na targowisku, 
gdzieś poza i miejsce jest do wykorzysta-
nia. Radni powinni coś pomyśleć, wybory 
samorządowe niebawem… Królewskie 
Miasto Międzyrzecz godne jest należnego 
wyglądu. Sąsiednia Skwierzyna dorobiła 
się porządnego placu przed Ratuszem jak 
i sympatycznej fontanny. U nas fontanna 
jest jaka jest, niektórzy przed swymi do-
mami mają lepszą. Zobaczymy wiosną 
na co pójdzie przyznana kasa na rekul-
tywację terenów zielonych. Póki co idzie 
zima, więc pojawią się typowe problemy. 

Już dziś z perspektywy czwartego piętra 
widać jak snuje się smog nad miastem. 
Pozdrawiam palacza w firmie stolarskiej 
przy targowisku. Są dni, że zatruwa do-
kładnie wszystko dookoła. Zanim powia-
domione odpowiednie służby dojadą, 
albo i nie dojadą, już jest „pozamiatane”. 
Kwadratura koła można rzec. 

Coś drgnęło na miejskim bazarku. 
Przyjechali, zasypali stojące kałuże i od-
jechali. Dzień później lało jak z cebra i 
trzeba było ponownie kopać rowki aby 
woda spłynęła. Wszystko wróciło do nor-
my, czyli zostało po staremu. Jest firma 
dbająca o bazar, z prezesem złotoustym 
jak się w mieście mówi. Efekty jego pra-
cy na tym odcinku znikome, nie licząc 
opłat od stołów targowych. 

Polecam stronę internetową www.
miedzyrzecz.biz. Oj Będzie się działo…

Gdzie jest kasa na służbę zdrowia?
MIĘDZYRZECZ Muzeum jest miejscem, gdzie spotkania mają sens

„Zatrzymaj się… 
albo idź”.  Jesienne 
spotkanie poetycko
-muzyczne

ku. Tomiku, do którego warto by sięgnąć, 
bowiem poezja jest jednym z antidotum 
na stres życia codziennego.

Wieczory poetyckie w muzeum, kame-
ralne, bez blasku jupiterów, za to w bla-
sku świec, na stałe wpisały się w pejzaż 
kulturalny miasta. Jest trochę ciasno we-
wnątrz. Fakt. Ale faktem bezsprzecznym 
jest zaszczyt bycia tam zaproszonym. 

Od paru lat zadaję sobie pytanie, i chy-
ba nie tylko ja - Dlaczego znacznie więk-
sza Sala Lustrzana w MOK nie służy temu? 
Ta utrzymywana przez podatników in-
stytucja kultury ma  odpowiedni sprzęt 
nagłaśniający i oświetleniowy. Stosunko-
wo szybko sobie odpowiedziałem – Tam 
nie ma klimatu. Kameralnego klimatu. W 
muzeum on jest. Podobnie jak jest do-

bra wola dyrekcji, aby przyjąć non-profit 
skromnych animatorów życia kultural-
nego w Królewskim Mieście. M.in. dzięki 
Marii Marciniak wierzę, że poezja zajmu-
jąc niszowe miejsce w kulturze masowej 
nie zniknie i zawsze znajdzie odbiorców. 
Rośnie kolejne pokolenie, szkolna edu-
kacja poetycka ogranicza się do znanych 
wieszczy. Dobrze, wręcz bardzo dobrze, 
że wieczory poetyckie promują poezję 
pisaną przez najmłodszych. Tutaj w mu-
zeum kontakt jest bezpośredni. Dlatego 
muzeum jest miejscem, gdzie spotkania 
mają sens. Więcej + film na www.mie-
dzyrzecz.biz

LM, fot. Michał Natoński
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ROZMOWA PRZEKROJU

Polska 
SENIORA

A.W. :Polska Seniora to nowy projekt 
Platformy Obywatelskiej w którym bie-
rze pani udział. Skąd to zaangażowanie 
w politykę senioralną? 
K. Osos: Spotykając się z seniorami widzę 
jak fantastyczni , pełni pasji i energii  są to 
ludzie.  Chcą żyć aktywnie, bo umówmy się 
nie straszna jest starość, straszna jest sa-
motność. Dlatego ważne jest aby Państwo 
usuwało przeszkody, które  wykluczają se-
niorów z aktywnego życia społecznego. 
Pamiętajmy, że seniorzy są nieocenio-
nym źródłem tzw. wiedzy pragmatycznej 
czyli wiedzy budowanej na podstawie 
długoletnich życiowych i zawodowych 
doświadczeń. Pozwolić im zamknąć się 
w domach to byłby wielki błąd.  Młodsze 

pokolenia powinny  czerpać z tej wiedzy 
i doświadczenia.  Osobiście dostrzegam 
jak ważną częścią społeczeństwa  są  se-
niorzy i jak ważną rolę odgrywają ale wi-
dzę również ich potrzeby i stąd moje za-
angażowanie w politykę senioralną. Chcę 
aby nasi seniorzy żyli godnie, aktywnie, a 
przede wszystkim zdrowo.
A.W.: Co państwo proponujecie? Jak bę-
dzie wyglądała Polska Seniora?
K. Osos – Warto przypomnieć, że dla Plat-
formy Obywatelskiej polityka senioralna 
była ważnym elementem polityki społecz-
nej. To rząd PO-PSL przyjął trzy strategicz-
ne dla polityki senioralnej dokumenty: 
Założenia Długofalowej Polityki Senioral-
nej na lata 2014-2020; Program na Rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Starszych na 
lata 2014-2020 oraz Program Solidarność 
Pokoleń czyli zwiększenie aktywności 
w wieku 50+. To rząd PO-PSL umożliwił 
powoływanie Rad Seniorów jako organu  
opiniodawczo – doradczego, dzięki cze-
mu seniorzy są włączani w procesy decy-
zyjne  w gminach. To rząd PO-PSL uchwalił 
Program Senior – Wigor i przeznaczył 360 
mln zł na stworzenie sieci placówek, które 
mają pomóc w aktywizacji osób starszych. 
W samym 2015r powstało 100 placówek i 
cieszę się, że program ten jest kontynu-

owany. To rząd PO – PSL przeznaczył po-
nad 20mln na Narodowy Instytut Geriatrii, 
który nie tylko leczy, ale przede wszystkim 
prowadzi badania naukowe i wyznacza 
standardy opieki nad seniorami, a Polska 
Seniora to kolejne nasze propozycje dla 
Seniorów
A.W.: Czyli co konkretnie państwo pro-
ponujecie?
K. Osos: Wymienię tylko niektóre z na-
szych propozycji. To np.  coroczne bada-
nia profilaktyczne i monitorowanie stanu 
zdrowia tzw. bilans 60-latka, to inwestycje 
w oddziały geriatryczne i opiekę długo-
terminową, to darmowe szczepienia czy 
urlop wytchnieniowy. To również zwolnie-
nie ze składek wynagrodzenia osób, które 
po osiągnięciu wieku emerytalnego będą 
kontynuować swoją pracę zawodową, 
emerytury bez podatku czy czek opiekuń-
czy.  Ale to także biura seniora w każdym 
powiecie, które zapewnią doraźną pomoc 
w funkcjonowaniu seniorów w danym 
powiecie, karnety aktywizacyjne czy bu-
dżet dla rad seniorów. Marzy mi się aby w 
każdym większym mieście funkcjonowało 
call center dla seniorów, aby standardem 
były takie projekty jak dziś realizowane 
są przez Miasto Poznań np. „Złota Rączka 
dla Seniora” czyli bezpłatne wsparcie dla 

seniorów przy drobnych naprawach czy 
„ Taksówka dla Seniora”, która bezpłatnie 
dowiezie do lekarza czy urzędu. 
A.W. : Uda się to wszystko zrealizować? 
Stać nas na to? Warto?
K. Osos: Z roku na rok przybywa osób 
starszych i ta tendencja będzie się utrzy-
mywać. To jest fakt. Dlatego musimy or-
ganizować życie społeczne tak aby do-
stosować się do tej sytuacji – i właśnie to 
chcemy robić :)
A.W.: Rozumiem, że konsultacje z senio-
rami  odbędą się również w naszym re-
gionie.
K. Osos: Oczywiście. W ramach projektu 
planujemy spotkania w marcu ale jak bę-
dzie taka potrzeba pojedziemy wszędzie 
tam gdzie seniorzy będą chcieli się z nami 
spotkać, wysłuchać naszych propozycji 
ale przede wszystkim porozmawiać o 
swoich potrzebach, uwagach i spostrze-
żeniach.  Zachęcam do kontaktu w celu 
ustalenia terminu spotkania: e-mail Kata-
rzyna.Osos@sejm.pl
A.W.: Dziękuję za rozmowę

Notował Adrian Walczak

O działaniach na rzecz 
seniorów rozmawiamy  
z lubuską posłanką Kata-
rzyną Osos 5-lecie  Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Miasteczku

Weekendowy Szlak Naukowy

Promocja książki o skarbach znalezionych w…
Swego czasu pisałem o tytułowych 

skarbach, omówionych na konferencji na-
ukowej numizmatyków i archeologów we 
Wschowie. Dziś są one wspaniale opisane 
przez dra Tadeusza Szczurka z Gorzowa 
Wlkp. W ramach Weekendowego Szlaku 
Naukowego, 20 października w Muzeum 
Lubuskim im. Jana Dekerta w Gorzowie 
Wlkp. odbyła się promocja książki połączo-
na z wykładem autora. Licznie przybyłych 
powitała Ewa Pawlak, dyrektor placówki.  

Autor książki na wstępie podziękował 
wszystkim tym, którzy wspomagali go 
w swej pracy. Wymienił m.in. Andrzeja 
Kirmiela, dyrektora muzeum w Między-
rzeczu, jak również Łukasza Bednaru-
ka, pracownika tegoż muzeum i członka 
Lubuskiego Oddziału Polskiego Związku 
Numizmatyków i Ryszarda Patorskiego, 
emerytowanego pracownika naszego mu-
zeum. Podziękował również pracownikom 
Narodowego Banku Polskiego, bowiem 

pozycja została wydana dzięki projektowi 
realizowanemu z NBP w ramach progra-

mu edukacji ekonomicznej (muzeum w 
ramach tego programu wydało broszu-
rę dla dzieci, pełną zabawnych tekstów, 
rebusów, rysowanek, krzyżówek, itp., pt. 
Grosz Gustaw idzie do skarbczyka).

Skarby znalezione na historycznej Ziemi 
Torzymskiej w Toporowie, w Międzyrzeczu 
i Goraju w gminie Przytoczna,  Kunowi-
cach k/Słubic, Gorzowie Wlkp., i w Strzel-
cach Krajeńskich zostały szczegółowo 
przedstawione w rozdziałach książki „Póź-
nośredniowieczne skarby monet z pogra-
nicza Królestwa Polskiego, Śląska i Bran-
denburgii”. W załączonym suplemencie 
autor omówił podobne znaleziska w za-
chodniopomorskim. Podczas ciekawego 
wykładu T. Szczurek przedstawił to, czego 
nie ma w jego publikacji. Podał przeliczni-
ki pieniężne krążących monet na rzeczo-
nym obszarze i co za nie można było w 
tamtym okresie kupić. Ponieważ domino-
wały grosze praskie, półgrosze koronne, 

denary zachodniopomorskie, marchijskie 
fenigi brakteatowe, do tego dochodziły 
grosze miśnieńskie, szelągi z Gdańska lub 
Torunia – był to swoisty konglomerat. Czy-
telnik sporo dowie się na temat okoliczno-
ści odkrycia i zawartości skarbów, analizy 
monet i informacji o mennicach. Bardzo 
bogata dokumentacja zdjęciowa i obszer-
na bibliografia jest bezcenną gratką dla 
zainteresowanych.

Zwieńczeniem spotkania była możli-
wość osobistego wybicia pamiątkowego 
„pieniążka” o wartości 1 szczurka z repro-
dukcją denara Bolesława Chrobrego na 
awersie (pierwszy wizerunek orła na pol-
skiej monecie). Opisana w tekście książka 
zapewne niebawem będzie dostępna w 
Bibliotece Publicznej w Międzyrzeczu.

L. Malinowski

mailto:Katarzyna.Osos@sejm.pl
mailto:Katarzyna.Osos@sejm.pl
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KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA
ODSZKODOWANIA
ROSZCZENIA
BŁĘDY MEDYCZNE
SPRAWY ROZWODOWE
WINDYKACJA
POŚREDNICTWO W NIERUCHOMOŚCIACH

Rywalizowali o Złotego 
Lwa Skwierzyny

SKWIERZYNA

22 października .2017 roku w 
Skwierzynie odbył się III Wood-
waste Półmaraton o Złotego Lwa 
Skwierzyny. 

Po kilku pięknych, jesiennych 
dniach, niedziela powitała nas 
deszczem. Pomimo niesprzyja-
jącej aury w biegu wzięło udział 
około 230 zawodników z zachod-
niej części Polski, jak również 

REGION  Pod patronatem Przekroju

ImproH 2017 – uśmiejesz 
się do rozpuku!

ImproH 2017 Festiwal Impro-
wizacji i Humoru odbędzie się w 
dniach 8-9 grudnia 2017 roku w 
Piwnicy Artystycznej Kawon w 
Zielonej Górze. Organizatorem 
jest Stowarzyszenie Inicjatywa 
Sceniczna Fruuu, która zrzesza 
osoby zafascynowane taką for-
mą sceniczną jak improwizacja. 
Festiwal ma na celu promocję 
środowiska artystycznego w Zie-
lonej Górze. Do pomocy przy or-
ganizacji tego wydarzenia zgło-
siło się Zielonogórskie Zagłębie 
Kabaretowe „Klub Gęba”. 

Pierwszego dnia festiwalu w 
długiej formie improwizacyjnej 
zobaczyć będziemy mogli ak-
torów ze stowarzyszenia Fruuu 
oraz z Gęby, później zaś nastąpi 
druga część wieczoru pod ha-
słem „The Best of Gęba”, gdzie 
wystąpią dobrze nam znane 
zielonogórskie kabarety, komicy 
oraz młodzi artyści w popular-
nych fragmentach gębowych 
produkcji takich jak „Nie tylko 

kabaret” oraz „Playback Show”. 
Część ta łączyć będzie kabaret, 
stand up, piosenkę, poezję itd. 
Drugi dzień festiwalu rozpocz-
niemy od Sceny Otwartej Im-
pro, na której zaprezentują się 
4 grupy improwizacyjne z całej 
Polski (wcześniej wybrane przez 
organizatorów) w celu pokaza-
nia zielonogórskiej publiczności 
różnorodność tegoż gatunku 
scenicznego. Jest to również 
ukłon w stronę młodych wyko-
nawców, którzy jeszcze nie mają 

wielu okazji do zaprezentowania 
się przed większą publicznością. 
W drugiej części tego wieczoru 
zaprezentuje się grupa impro-
wizacyjna Impy z Warszawy oraz 
posłuchamy koncertu w wyko-
naniu Sekcji Muzycznej Kołłą-
tajowskiej Kuźni Prawdziwych 
Mężczyzn z Krakowa.

Bilety na Festiwal dostępne są 
na www.abilet.pl. Dokładny pro-
gram na stronie www.przekroj-
lokalny.pl. 

kilku żołnierzy amerykańskiej 
armii stacjonującej w Skwierzy-
nie. Punktualnie o godzinie 10;00 
zawodnicy wystartowali z Rynku 
Miejskiego w Skwierzynie. 

Ponad 21-kilometrowa trasa 
biegu prowadziła ich ulicami 
Skwierzyny do Świniar i z po-
wrotem. Jako pierwszy na mecie, 
z czasem 01:12:09, pojawił się 

Marcin Zagórny z  Radnicy, któ-
ry po raz trzeci został zwycięzcą 
półmaratonu organizowanego w 
naszym mieście. Pierwszą kobie-
tą, która przekroczyła linię mety, 
była Augustyniak Agnieszka z 
Gorzowa Wielkopolskiego.

Źródło: www.skwierzyna.pl

http://www.abilet.pl


  
8 nr 11(43)/2017 9 listopada 2017

Otwarcie z udziałem wielu 
oficjeli odbyło się 4 listopada w 
Hali Widowiskowo-Sportowej 
MOSiW. Byli m.in.: Krystyna Si-
bińska - Posłanka na Sejm RP, 
Waldemar Gredka - Dyrektor 
Biura Wojewody Lubuskiego, Re-
migiusz Lorenz – burmistrz Mię-
dzyrzecza, płk Piotr Zieja – szef 
sztabu 11 DKPanc w Żaganiu, 
płk Piotr Malinowski – d-ca 17 
WBZ, jego zastępca płk Wojciech 
Ziółkowski, ppłk Dariusz Gajek 
–z-ca d-cy 4 pplot w Czerwińsku, 
st. bryg. Marek Harkot – Ko-
mendant Powiatowy PSP, insp. 
Paweł Rynkiewicz - Komendant 
Powiatowy Policji, Zofia Plewa 
– członek zarządu rady powiatu. 
Gościem Honorowym był gen. 
broni dr Mirosław Różański. 
Symbolicznego otwarcia doko-
nali wspólnie Mirosław Janz 
(komandor ćwiczeń) i ppłk Rafał 
Miernik – Szef Szkolenia 17 WBZ. 
Obaj 12 lat temu podjęli inicja-
tywę organizacji takich ćwiczeń 
i z powodzeniem od 11 lat im to 
wychodzi.

Dużo się mówi obecnie o bez-
pieczeństwie – mówi gen. M. 
Różański. -  Według mnie bezpie-
czeństwo to symetria. A dzisiejsze 
ćwiczenia to jest dobry przykład 
współdziałania wszystkich służb i 
różnych agent naszego państwa 
jest taką gwarancją. Zarówno de-
cydenci, dowódcy, włodarze miast 
i gmin oraz wy, biorący udział w  
ćwiczeniach, zdają sobie sprawę, 
że jest jeszcze wiele do zrobienia 
w zakresie legislacji, w zakresie 
rozwiązań funkcjonalnych i proce-
duralnych. Życzę aby te ćwiczenia 
były dobrym asumptem do poszu-
kiwania takich rozwiązań. 

Bezwzględnie miał rację gen. 
Różański. Wojsko poprzez misje 
w Iraku i Afganistanie opracowa-
ło normy ratownictwa medycz-
nego na polu walki, unormowało 
prawnie i finansowo status ra-
towników. Na odcinku cywilnym 
jest jednak wiele do zrobienia.

.Jestem tutaj kolejny raz – mówi 
K. Sibińska. – Takie ćwiczenia 
konsolidują wszystkie służby ra-
townicze reprezentowane przez 
wojsko, policję straż pożarną, ra-
towników medycznych, wolonta-
riuszy. Bardzo ważna jest współ-
praca samorządów lokalnych 
i administracji państwowej, bo 
różna jest podległość służbowa. 
Sytuacja kryzysowa jednoczy i te 
ćwiczenia temu służą. Ćwiczenia 
doskonalą i eliminują błędy. Nad 
bezpieczeństwem warto praco-

GREENMEDline 2017
REGION / MIĘDZYRZECZ

Ćwiczenia ratownicze i XI Mistrzostwa Ratownictwa Medycznego Ziemi Lubuskiej 
odbyły się w Międzyrzeczu po raz 9. Pod patronatem Wojewody Lubuskiego i Bur-
mistrza Międzyrzecza 

wać, pewne rzeczy mamy niedo-
pracowane legislacyjnie lub pro-
ceduralnie. Warto docenić tych, 
choćby w wymiarze finansowym 
tych, którzy nad naszym bezpie-
czeństwem czuwają. 

Lokalna społeczność była, po-
przez plakaty, zaproszona na 
stację paliw NEO, gdzie odbyła 
się pełna dynamiki pokaz ata-
ku terrorystycznego, działanie 
gorzowskiego Samodzielnego 
Pododdziału Antyterrorystycz-
nego Policji, policji z KPP, służb 
ratowniczych, wojska i nie mniej 
efektywnego działania niemiec-
kich ratowników-ochotników z 
Katastrophenschutz z Frankfur-
tu/Odrą. Rozwinęli oni namioto-
wy szpital polowy do segregacji 
osób poszkodowanych z pełnym 

wyposażeniem do zabiegów, o 
którym nasze służby ratownicze 
mogą tylko pomarzyć, bowiem 
takowego nie mają. To ćwiczenie 
było obserwowane m.in. przez 
Władysława Dajczaka - Woje-
wodę Lubuskiego. 

Jako wojewoda bardzo się cie-
szę, że po raz dziewiąty takie ćwi-
czenie tutaj w Międzyrzeczu jest 

przeprowadzane – mówi W. Daj-
czak. – Bezpieczeństwo mieszkań-
ców jest jednym z podstawowych 
priorytetów i biorąc pod uwagę to, 
co wokół na świecie się dzieje, ćwi-
czenie współdziałania wszystkich 
służb odpowiedzialnych za bezpie-
czeństwo łącznie z udziałem służb 
z zagranicy, tutaj grupy niemiec-
kiej z granicznego Frankfurtu nad 
Odrą jest niezwykle cenne dla pod-
noszenia bezpieczeństwa. Ćwiczą-
cy doskonalą się po to, aby w razie 
realnego zagrożenia nieść pomoc 
na którą społeczeństwo ma prawo 
liczyć.

Transmitowane było również 
przez TVP-3 Gorzów i TVN-24. 
Widzowie mogli obejrzeć akcję 
na zainstalowanym telebimie 
(działania antyterrorystów we-

wnątrz lokalu, niesieni pomocy 
przez służby medyczne cywilne 
i wojskowe). Kolejne etapy dzia-
łań były komentowane przez fa-
chowców. Z uwagi na nagrywa-
nie i przekaz przez kilka kamer TV 
na żywo, siła nagłośnienia była 
ograniczona, aby nie powsta-
ły zakłócenia sprzęgające, stąd 
nie wszędzie merytoryczny opis 

działań był słyszalny.
W ćwiczeniach wzięło udział 30 

zespołów ratowniczych, cywilnych 
i wojskowych – mówi Mirosław 
Janz. – Dodatkowo grupa antyter-
rorystyczna, policjanci, żołnierze z 
17 WBZ i strażacy zawodowi oraz 
druhowie-ochotnicy. Przeprowa-
dzono pozorację nocną na miej-
scowym targowisku i dzienną na 
stacji paliw NEO. Ćwiczenia były 
integralną częścią XI mistrzostw 
ratownictwa medycznego nasze-
go województwa. Gościnnie bierze 
udział zespół ratowniczy z Byd-
goszczy.

17 WBZ wystawiła bojowe Ro-
somaki, w tym w wersji sanitar-
nej. Swoje stoisko miał Wydział 
Prewencji KWP i KPP oraz Wydział 
Ruchu Drogowego KWP z Gorzo-
wa Wlkp.

Zwieńczeniem ćwiczeń była 
związana tematycznie konfe-
rencja w sali MOK. Otworzył ją 
Robert Paluch - Wicewojewoda 
Lubuski. Referentami byli pra-
cownicy dydaktyczni Akademii 
im. Jana Z Paradyża w Gorzowie 
Wlkp.  Dr hab. Karol Mausch 
„Stres-osobowość i radzenie so-
bie ze stresem”, dr inż. Stanisław 
Lenard „Problematyka kierowa-
nia działaniami nadzwyczajnymi”, 
dr Andrzej Skwarski i dr Robert 
Maciejczyk „Formalno-prawne 
aspekty pracy operacyjno-roz-
poznawczej w zwalczaniu terro-
ryzmu”. Dodatkowo był wykład 
Adama Pogorzelskiego „Sys-
tem teleinformatyczny DGT. Bez-
pieczna komunikacja w obliczu 
cyberzagrożeń”. Moderatorem 
był ppłk Rafał Miernik. W holu 
MOK czynna była wystawa sprzę-
tu technicznego, pomocnego w 
pracy ratowników medycznych.

W ćwiczeniu brała grupa 
umundurowana, Samodzielna 
Jednostka Strzelecka nr 4053 
z Zielonej Góry. Jej członkowie 
pełnili służbę na wyznaczonych 
posterunkach chroniąc obiekt 
zakwaterowania ćwiczących jak i 
park pojazdów ratowniczych. 

Służba w wojsku mnie inspiruje, 
zanim ukończę szkołę zdecydowa-
łem się na członkostwo w „Strzel-
cu” w którym jestem już ponad 
rok – mówi Izabela Nawrot. – 
Ćwiczymy m.in. taktykę zieloną w 
trenie leśnym oraz czarną w zabu-
dowaniach. Jest to namiastka tak-
tyki wojskowej. Jestem mieszkanką 

Nowej Soli, i tutaj nasza jednostka 
w zespole szkół spożywczych ma 
swoją siedzibę. Stanowimy zgrany 
zespół, instruktorzy są wspaniały-
mi perfekcjonistami. Udział nasz 
w tym ćwiczeniu polega na ochro-
nie mienia ćwiczących Ponieważ 
ćwiczące służby korzystały z wła-
snych środków łączności, pracu-
jąc w różnych częstotliwościach, 
koordynatorem łączności był st. 
chor. sztab. Rezerwy Sławomir 
Rynkowski.

Obserwatorzy dokonali oceny 
działań ratownictwa medycz-
nego i na zakończenie ćwiczeń 
zostały wręczone puchary przez 
kierownictwo ćwiczeń i wice-
wojewodę. Puchary burmistrza 
Międzyrzecza otrzymały zespo-
ły  za zajęcie: 1 m-ca Nowy Szpi-
tal Świebodzin, 2 m-ce – 4 Pułk 
Przeciwlotniczy w Czerwińsku, 3 
m-ce Szpital w Gorzowie Wlkp. 
Puchary starosty Powiatu Mię-
dzyrzeckiego otrzymali: 1 m-ce 
Biuro ćwiczeń, 2 m-ce – „Strzelec” 
Nowa Sól-Zielona Góra, 3 m-ce 
– DRK Frankfurt/Odrą. Ponadto 
za całokształt ćwiczeń Puchar 
Wojewody Lubuskiego otrzymał 
Komendant Powiatowy Policji 
w Międzyrzeczu (odebrał go za-
stępca).

Organizatorami byli: Starosta 
Powiatu Międzyrzeckiego, 11LD-
KPanc, 11 WBZ w Międzyrzeczu, 
Komenda Powiatowa Policji, Ko-
menda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej, Obrona Cywilna 
w Międzyrzeczu, Sztab Ratownic-
twa SKSR  Międzyrzeczu., MEDli-
ne, Adbart, Mactronic Wrocław, 
Tylda Zielona Góra, MOSiW i 
MOK. Partnerami ćwiczeń byli: 
Nadleśnictwo Międzyrzecz, Al-
com, Nortpol, PCK Międzyrzecz, 
PKS Międzyrzecz, DRK Franjfurt/
Oder, SP-2 m SP-3, SP-6 w  Mię-
dzyrzeczu, Jerzy Gądek, Robex, 
Duet Międzyrzecz, Armed, Olstaf 
– Centrum Ubezpieczeń, Szpital 
Międzyrzecz-Obrzyce, Żelazny, 
Mrówka Świebodzin, Między-
rzecz, Akademia im. Jakuba z 
Paradyża w Gorzowie Wlkp. Za 
rok jubileuszowe X ćwiczenie 
GREENMedline 2018.

L. Malinowski, 
fot. autor i M. Hulecki
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„Nadal nie dochodzi do mnie, że ta przygoda trwa nadal…”
Przekrój Lokalny: „Nie widzę 
Ciebie w swych marzeniach” 
wykonane przez ciebie w 
pierwszym odcinku na żywo 
programu The Voice od Poland 
zachwyciło jurorów, publicz-
ność i widzów – dostałeś naj-
więcej głosów z drużyny Tom-
sona i Barona. Ty jednak nie do 
końca jesteś zadowolony.
Łukasz Łyczkowski: Byłem 
bardzo zły na siebie, z nerwów 
przed samym wykonaniem nie 
miałem słuchawek w uszach. 
Wchodzi orkiestra, a ja ich po 
prostu nie słyszę. Spanikowa-
łem w pierwszym momencie i 
zbyt mocno zaatakowałem tę 
piosenkę. Zamiast ją zaśpiewać, 
to ją trochę zakrzyczałem. Uwa-
żam, że o wiele lepiej wyszło mi 
na próbie. Dlatego drodzy czy-
telnicy, wybaczcie.
PL: Myślę, że jesteś zbyt skrom-
ny, bo z kim nie rozmawiam, 
to twoje wykonanie bardzo się 
podobało. Świadczy też o tym 
pierwsze zwycięstwo w głoso-
waniu widzów. 

Z Łukaszem „Łyczkiem” Łyczkowskim, wokalistą zespołu 5 Rano, uczestnikiem programu The Voice of Poland rozmawia Adam Piotrowski

ŁŁ: Jestem jeszcze w szoku. Na-
dal nie dochodzi do mnie, że ta 
przygoda trwa nadal. Zdaję so-
bie sprawę, że konkuruję z gło-
sami, do których technicznie nie 
mam polotu, ale wkładam całe 
serce w śpiewanie i wiem, że to 
się podoba i procentuje. 
PL: Nie bez znaczenie jest na 
pewno twoja postawa scenicz-
na. Mam tu na myśli twój wy-
stęp z Agatą Hylińską i pomoc, 
gdy zapomniała tekstu.
ŁŁ: Uważam, że każdy by tak 
zrobił. Nie jestem wcale boha-
terem, jak niektórzy uważają. 
To był impuls i coś naturalne-
go. Z Agatą zresztą w ogóle nie 
myślałem o rywalizacji. Oboje 
chcieliśmy po prostu zaśpiewać 
tę piosenkę jak jeden organizm.
PL: Po ostatnim twoim wyko-
naniu w programie zadzwonił 
Marek Piekarczyk. Było to dla 
ciebie zaskoczenie?
ŁŁ: To był dla mnie szok. Ktoś, 
kogo słuchałeś jeszcze z kaset, 
twój idol muzyczny, człowiek, 
którego darzysz niesamowitym 

szacunkiem dzwoni, żeby po-
wiedzieć, że podobało mu się 
moje wykonanie.
PL: Łukasz, bywałem na two-
ich koncertach na przestrzeni 
ostatnich kilku lat i teraz jak 
ciebie słucham w programie, to 
mam wrażanie, że coś w twoim 
śpiewaniu się zmieniło. Głos 
ten sam, ale coś jakby ewolu-
owało. Czy mi się tylko wydaje, 
czy to może zasługa Tomsona i 
Barona?
ŁŁ: Jest w twoim spostrzeżeniu 
dużo racji, ale ta praca została 
wykonana, gdy jeszcze nawet 
nie myślałem o The Voice of 
Poland. Doszedłem do takiego 
punktu, jeżeli chodzi o mój wo-
kal, że powiedziałem dość. Nie 
mogłem już dalej siebie słuchać. 
Wiedziałem, że muszę coś zmie-
nić, bo inaczej już się nie da. 
Ubolewam, że wcześniej zlek-
ceważyłem pracę z emisją gło-
su. Zacząłem więc jak dziecko 
od pierwszych literek na nowo 
kształtować swój głos, który 
wreszcie polubiłem. 

Oczywiście sam program też ma 
tutaj ogromne znaczenie. Samo 
przebywanie z tak wspaniałymi 
głosami, podsłuchiwanie ich, ale 
również praca z trenerami dają 
kolejne rezultaty. 
PL: Poziom programu jest na-
prawdę wysoki. Inne podobne 
programy nie umywają się do 
tego.
ŁŁ: To jest muzyczny Mont Eve-
rest. W The Voice liczy się po-
ziom muzyczny, poziom aran-
żacji, poziom orkiestry. Jestem 
zaszczycony, że mogłem się zna-
leźć w gronie tych ludzi.
PL: Czy możesz powiedzieć co 
będziesz śpiewał w następnym 
odcinku programu?
ŁŁ: Niestety, podpisaliśmy umo-
wy, żeby takie informacje utrzy-
mywać w tajemnicy. Ma to być 
dla wszystkich niespodzianka. 
Mogę powiedzieć tylko, że pio-
senka jest o mamie i ja ją zade-
dykuję mojej mamie.
PL: Stresujesz się jeszcze na 
scenie?
ŁŁ: Jedno chciałbym w tej chwili 

podkreślić. Drodzy sulęcinianie 
i czytelnicy obiecuję, że zacznę 
się uśmiechać. Stres jest. Zdając 
sobie sprawę, że rodzina, bliscy, 
sąsiedzi mnie widzą, patrzą mi 
w oczy, nawet przez ekran, robi 
mi się taki balon tremy nad gło-
wą, który trochę przeszkadza. 
W ostatnim wykonaniu doszedł 
jeszcze problem z tą słuchawką, 
która wypadła mi z ucha i przez 
to jeszcze bardziej się nakręci-
łem.
PL: Ale jak zaczynasz śpiewać, 
to gdzieś ta niepewność znika.
ŁŁ: Tak, wtedy jest żywioł. Daję 
z siebie wszystko. I tak właśnie 
chcę do końca. Z honorem, kla-
są i uśmiechem reprezentując 
Sulęcin. Chcę, żeby ludzie zo-
baczyli, że zdecydowałem się 
zrobić coś poza jakieś ramy. Zro-
bię wszystko, żebyście byli ze 
mnie dumni. Ale proszę was też 
o wsparcie w tych bardzo waż-
nych w moim życiu chwilach.
PL: Tego możesz być pewien. 
Powodzenia Łukasz, trzymamy 
kciuki!

ROZMOWA PRZEKROJU

Spotkanie w sali starostwa 
powiatowego, 27 października, 
było przede wszystkim poświe-
cone historii i wspomnieniom. 
Przybywających gości, już w pro-
gach Sali, osobiście witała Eweli-
na Białuga - dyrektor placówki. 
Dobry staropolski obyczaj został 
ciepło przez wielu zauważony. 
Oczywiście w chwili rozpoczę-
cia uroczystości jubileuszowej 
ponowne powitanie pozwoli-
ło wielu poznać, kto i zacz jest. 
Wśród nich byli m.in. Grzegorz 
Gabryelski - starosta powiatu, 
Jarosław Szałata - przewodni-
czący rady powiatu, Zofia Plewa 
- członek zarządu, Jerzy Kuź-
micz - radny, Halina Pilipczuk 
– Naczelnik Wydziału Oświaty, 
Spraw Społecznych i Promocji 
w starostwie, Jolanta Lipińska 
z Kuratorium Oświaty, Agniesz-
ka Śnieg - wiceburmistrz Mię-
dzyrzecza, Izabella Korejwo  
- dyrektor Gminnego Zespołu 
Oświaty w Międzyrzeczu, Elż-
bieta Górna – dyrektor PCPR i 
Małgorzata Telega-Nowakow-
ska – dyrektor międzyrzeckiej 
Szkoły Muzycznej. Szczególnie 
ciepło powitała emerytowanych 
pracowników poradni.

Pokaz multimedialny nt. histo-

POWIAT MIĘDZYRZECKI / MIĘDZYRZECZ

50 lat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

rii powstania i rozwoju placówki 
był omawiany ze swada przez 
dyrektorkę instytucji. Czasami 
wtrąciła anegdotę, co ożywi-
ło przedstawiane dokumenty, 
zdjęcia, dane personalne oraz 
osiągnięcia wypracowane przez 
zespół poradni. Jubileusz zawsze 
łączy przeszłość i teraźniejszość.

Ta powstała w 1967 r. i zlokali-
zowana w dzisiejszej SP-3 nosiła 
nazwę Poradni Wychowawczo-
-Zawodowej. Kierownikiem zo-
stał Marian Kuś. Pracownikami 
byli: Tomasz Jasiński i Andrzej 

Rademacher. 
Ten skromny 
zespół praco-
wał do 1972 
r. Wówczas 
d y r e k t o r e m 
placówki zo-
stała Barbara 
Nowak, jedno-
cześnie zostały 
z w i ę k s z o n e 
etaty. W 1977 
r. dyrektorem 
został Tomasz 
Jasiński. W 
1984 r. zastąpił 
go Zbigniew 
Koziński, ten-
że pełnił obo-

wiązki do 2017 r. Kadra zmieniała 
się na przestrzeni lat, blisko 30 
osób zostało zapisanych na kar-
tach historii.

Filia w Trzcielu powstała w 1989 
r. Skromna trzy osobowa obsada: 
Maria Górna-Bobrowska, Łu-
cja Zgoda i Beata Basińska. W 
1991 r. filia stała się samodzielna 
instytucją, powróciła jako filia 
(decyzją rady powiatu) w 1999 r. 
Kierownikiem jej była Krystyna 
Czajkowska, po niej Grażyna 
Fedoruk.  Międzyrzecka placów-
ka zmieniła nazwę na Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną 
w 1993 r. W maju 2012 r. podjęto 
decyzje o likwidacji filii w Trzcie-
lu. Od tego momentu poradnia  
w Międzyrzeczu prowadzi  
3 punkty konsultacyjne w Trzcie-
lu, Brójcach i Pszczewie. 

Lata 2013-2017 to bardzo in-
tensywny rozwój poradnictwa. 
Postawiono na wczesne wspo-
maganie rozwoju dziecka, tera-
pia EEG Biofeedback, badania 
przesiewowe Platformą Badania 
Zmysłów (widzę, słyszę, mówię), 
badania CAPD przy pomocy au-
diometru tonalnego, rozwój sieci 
współpracy i samokształcenia, 
nowością było wprowadzenie 
negocjacji i mediacji. To wiązało 
się m.in. z uzyskaniem kolejnych 
kwalifikacji zawodowych przez 
pracowników oraz pozyskaniem 
specjalistycznego sprzętu. Przez 
poradnię przez lata przewinęło 
się w charakterze pracowników 
na zlecenie wielu lekarzy. Obec-
nie jest nią Grażyna Wierzbicka. 
Bogata historia poradni to tak-
że liczne przeprowadzki. Osta-
tecznie „zacumowała” w Arce  
w 2000 r.

Działalność jest wielostronna i 
oferta usług nie jest definitywne 
zamknięta. Szczegóły na www.

ppp–miedzyrzecz.pl Slajd przed-
stawiony podczas jubileuszu 
jest na stronie. Podane dane 
personalne i liczbowe świadczą 
o zaangażowaniu pracowników 
jakże potrzebnej w procesie dy-
daktycznym placówki

Drugą częścią uroczystości był 
występ nauczycieli z PSM 1.st. 
w Międzyrzeczu z ciekawym re-
pertuarem. Tercet był w jednym 
z utworów wzmocniony grą 
ucznia, laureata konkursów mię-
dzynarodowych. Prowadzącym 
na zasadzie opisu mających na-
stąpić utworów, był nauczyciel 
gry na instrumentach klawiszo-
wych. Zwieńczeniem były życze-
nia, okolicznościowe ryngrafy, 
pamiątki o kwiaty wręczone na 
ręce dyrektorki placówki. Nie 
obyło się bez osobistych wąt-
ków, związanych z własnymi 
dziećmi, które korzystały z usług 
placówki. Jubileuszowy tort, in-
dywidualne rozmowy, często z 
rzewną nutką wspomnień, do-
pełniły ceremoniał sympatycz-
nego spotkania. 

Tekst i fot. L. Malinowski

http://www.ppp
http://www.ppp
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Międzyrzecki DPS
Od 2004 r. kieruje nim Anna 

Kwiecińska. Doświadczenie za-
wodowe zdobywała wcześniej 
jako kierownik działu terapeu-
tyczno-opiekuńczego w DPS Ro-
kitno 58. W kierowanej przez nią 
placówką mieszka 40 osób, któ-
rzy zgodnie z przepisami płacą 
za swój pobyt. Mieszkańcami są 
dorośli mężczyźni. Najstarszy ma 
68 lat.

Na miejscu mamy własną kuch-
nię – mówi A. Kwiecińska. - Ist-
nieje stała możliwość robienia 
posiłków między serwowanymi z 
produktów własnych lub naszych 
stale dostępnych. Opiekę sprawu-
ją wysokokwalifikowani opieku-
nowie-terapeuci. DPS ma również 
stałą opiekę medyczną. 

Ośrodek jest znany ze swych 
wyrobów rękodzielniczych. 
Warsztatem Terapii Zajęciowej, 
czynnym w godzinach 7-15, kie-
ruje Beata Romanowska. Ko-

rzystają z niego także inni, spoza 
mieszkańców DPS. Tutaj również 
funkcjonuje nieodpłatna Powia-
towa Wypożyczalnia Sprzętu 
Rehabilitacyjnego i Urządzeń 
Pomocniczych dla zainteresowa-
nych w powiecie.

W każdym systemie zbiorowym 
są różne problemy, te staramy się 
szybko rozwiązywać. Często są to 
rzeczy błahe, częściej spory słow-
ne, jednak dla zainteresowanych 
urastają do dużej rangi. Współ-
mieszkańcy potrafią jednak dojść 
do porozumienia, czasami jest 
potrzebna pomoc terapeuty lub 
opiekuna, którzy potrafią sprawę 
wytłumaczyć. Życie przez wiele 
lat w zbiorowości jest same w so-
bie szkołą życia. W nocy zawsze 
są dwie osoby, w tym pielęgniar-
ka. System pracy jest 12 godzinny. 
Świadczenia są nie najwyższe, ale 
nie my i nie nasz organ prowadzą-
cy ustala stawki. Praca z miesz-

kańcami niepełnosprawnymi z 
różnymi schorzeniami, także z za-
burzeniami psychicznymi, zasłu-
guje na wyższy wymiar wynagro-
dzeń. Placówka ma pełną obsadę 
terapeutyczno-opiekuńczą, zgod-
nie z obowiązującymi standarda-
mi.

Ośrodek ma samochód typu 
bus, przystosowany do przewozu 
osób niepełnosprawnych. Do-
wożona jest m.in. dziewczyna z 
domu do WTZ. Wielu zajęcia tera-
pii zajęciowej traktuje jak pracę. 
To ich wciąga i motywuje.

Organizowana od 20 lat olim-
piada przez nasz DPS i WTZ jest 
potwierdzeniem wielkiego zaan-
gażowania osób sprawnych ina-
czej do tego co robią. Akceptacja 
tego z jaką się spotykamy i chęć 
udzielenia nam pomocy logi-
stycznej jest satysfakcjonująca. W 
społeczeństwie obywatelskim dla 
wszystkich jest miejsce. Jest ono 
różne, to zrozumiałe jednak daje 
poczucie satysfakcji dla mieszkań-
ców DPS jak i uczestników WTZ. 
Już dziś zapraszam na kolejna edy-
cję i objęcie patronatu medialnego 
– kończy rozmowę dyrektor DPS.

Mieszkańcy DPS wyjeżdżają 

na liczne wycieczki, byli m.in. w 
Poczdamie w wytwórni filmowej 
(to efekt współpracy z niemiec-
kim odpowiednikiem), we Francji 
(przelot samolotem był frajdą dla 
uczestników), we Wrocławiu, zna-
ją Muzeum Międzyrzeckie oraz 
Muzeum Bunkrów i Nietoperzy. 
Być może polecą do Gruzji, bo ta-
kie są plany. Mieszkańcy przygo-
towują się do Przeglądu Kolęd w 
Kostrzynie. Cały czas coś się robi. 
I to kolokwialne coś, ma swój 
konkretny, dydaktyczny, wymiar. 
Corocznie, w różnej formie, pro-
wadzone są zajęcia związane z 

konkretnym krajem w Europie. 
W ten sposób poznano historię i 
kulturę Francji, Niemiec, Włoch. 
W najbliższej perspektywie Gru-
zja. 

Przed dyrektorką nie tylko pla-
ny do realizacji, również szuka-
nie środków poza budżetowych, 
programów, konkursów itp., itd. 
Na bieżąco sprawdza się strony 
internetowe PFRON, MRPiPS, 
ROPS w Zielonej Górze i Urzędu 
Marszałkowskiego, również wiele 
innych, także ościennych DPS.

L. Malinowski, 
fot. Marta Rywak-Dudzik

Anna Kwiecińska i Beata Romanowska podczas otwarcia olimpiady

MIĘDZYRZECZ 

Orchestra Paradiso z koncertem muzyki sakralnej
Kościół p.w. św. Wojciecha go-

ścił wspaniały Zespół Muzyki 
Sakralnej „Orchestra Paradiso”, 8. 
młodych muzyków: Magdale-
nę Makowską-Pabich (sopran), 
Justynę Ołów (mezzosopran), 
Mateusza Eckerta (baryton), 
Agnieszkę Mirecką-Lodow-
ską (skrzypce), Natalię Makuch 
(wiolonczela), Alinę Gawryś 
(obój), Adama Kędzierskiego 
(fagot) i ks. Mateusza Szerwiń-
skiego (organy). Honorowy Pa-
tronat nad koncertem objął ks. 
bp dr Tadeusz Lityński.   

Koncert Muzyki Sakralnej „Ave 
Maria” zorganizowany został w 
kościele, gdzie proboszczem jest 
ks. Paweł Tokarczuk, w stulecie 
Objawień Fatimskich. Jak powie-
dział gospodarz tego wydarzenia 
– Bóg przemawia w pięknie ota-
czającego świata, poezji i muzyce, 
a ks. Szerwiński, prowadzący kon-
cert, także akompaniujący muzy-
kom, po koncercie dodał – Bogu 
niech będą – dźwięki… Piękne, 
muzyczne tony tych dźwięków, 
wspaniałych religijnych, pełnym 
wysokiego tonu utworów, znacz-
ników człowieczego sacrum, w 
wykonaniu młodych, ale już bar-
dzo sprawnych zawodowych mu-
zyków. Byliśmy pod wrażeniem 
ich kunsztu, profesjonalizmu, 
zwłaszcza – pięknego koloratu-
rowego mezzosopranu Justyny 
Ołów, (dopiero) studentki śpie-
wu. Mam nadzieję, że artystka w 
przyszłości zrobi karierę w świe-
cie muzyki klasycznej. 

To X koncert, z XIII zamierzo-
nych w wykonaniu Zespołu, cie-
szymy się, że zawitali z nim do 
Międzyrzecza. Z przyjemnością 
wsłuchiwaliśmy się w muzyczne 
sacrum, poważne i dostojne, z 
nutami Dobrej Nowiny, zwłasz-
cza te kobiece zwiastowania, de-
likatne i mocne zarazem, pełne 
oddania, miłości i subtelności. 
Sonaty i arie, fragmenty pieśni. W 
programie było: Arcangelo Core-
lli: „Sonata da chiesa g-moll op.10 
nr 1” (fragment), „Grave II Allegro 
V. Allegro”. Johann Sebastian 
Bach/Charles Gounod: „Ave Ma-
ria”. Benedetto Marcello: Largo z 
„Sonaty wiolonczelowej F-dur op.2 
nr 1”. Gaetano Donizetti: „Ave Ma-
ria”, Gabriel Faure: „Maria, „Mater 
gratiac”. Johann Sebastian Bach: 
„Quia fecie mihi magna”. Astor 
Piazzolla: „Ave Maria”. Giovanni 
Batista Pergolesi: „Stabat Mater 

dolorosa”. Giulio Cacciini/Vladi-
mir Vavilov: „Ave Maria”, Giacomo 
Puccini: „Salve Regina”. Ks. Ma-
teusz Szerwiński: „Ave Maria dla 
Matki Bożej Rokitiańskiej”, Johann 
Sebastian Bach: „Aria z III Suity 
D-dur”.

Koncert wyśmienitej muzyki 
sakralnej, uzupełniony auten-
tycznymi fragmentami Objawień 
Fatimskich, czytanymi przez ks. 
Mateusza Szerwińskiego, czyli 
muzyka i Słowo, wspaniały spo-
sób celebracji święta religijnego. 
Szkolone żeńskie, i męski, głosy – 
z akompaniamentem skrzypiec, 
wiolonczeli, oboju i fagotu, oraz 
cichym, nieprzeszkadzającym 
muzykom, jak powiedział ksiądz 
Mateusz, tuszem organów. Popi-
sy wokalne pań – sopranu Mag-
daleny Makowskiej-Pabich i Ju-
styny Ołów, w duetach, solo i w 
tercecie z barytonem Mateusza 

Eckerta. Tego ostatniego – solo 
z akompaniamentem fagotu 
Adama Kędzierskiego. Wysokie 
partie na skrzypce. Przejmujące 
„Stabat Mater dolorosa” Justyny 
Ołów. Szczególny klimat tego 
utworu udzielił się słuchającym. 
Znane utwory J. S. Bacha i G. Puc-

ciniego, także innych kompozy-
torów, w tym Astora Piazzolii.

 Rajska muzyka to nie-
zapomniane wrażenia słuchaczy 
z pobytu młodych wybitnych 
muzyków, którzy podzielili się 
z nami swoimi pasjami, dużymi 
umiejętnościami i radością z ob-
cowania z muzyką sakralną.

Iwona Wróblak
iwona-wroblak.blogspot.com

Foto. www.miedzyrzecz.biz
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MIĘDZYRZECZ Family Cup 2017 pod patronatem medialnym „Przekroju Lokalnego”

XI Amatorskie Mistrzostwa Polski w Pływaniu
Family Cup będący corocznym 

cyklem zawodów w kilku dyscy-
plinach: narciarstwo alpejskie, 
narciarstwo biegowe, snowbo-
ard, kolarstwo górskie, tenis i 
pływanie – zaczęto organizować 
w kraju dokładnie 11 listopa-
da 1995 r. Inicjatywa wyszła od 
redakcji czasopisma „Sportowy 
Styl”. Rozpoczęto skromnie od 
edycji zimowej, zjazdu na jedy-
nym wówczas w Polsce stoku 
igielitowym w Gdańsku-Palance. 
Potem do wielu dotarło, że jest 
szereg dyscyplin, które świetnie 
uprawia się rodzinnie. Rodzice są 
najczęściej pierwszymi trenerami 
i idolami sportowymi. Zawody 
rozgrywano w dni wolne od pra-
cy, stopniowo poszerzając ofertę 
dyscyplin. Od 2007 r. w okresie 
tzw. martwym, październiku i li-
stopadzie, edycję w pływaniu. 

Zawody są do 35% dofinanso-
wane przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki (w tym roku minister-
stwo przekazało mniejsze środki, 
dlatego zamiast w 16 wojewódz-
twach, zawody rozegrają się w 
12).  Pozostałe środki zdobywa-
ne są przez organizatorów w 
wielkich firmach produkujących 
sprzęt sportowy. Family Cup dalej 
wspiera „Sportowy Styl”. TVP, PR i 
Interia.pl. Od kilku lat zawody są 
objęte honorowym patronatem 
Prezydenta RP, który rokrocznie 
funduje Puchar Dla Najbardziej 
Usportowionej Rodziny w Polsce 
(przyznawany najlepszej rodzinie 
startującej w największej ilości 
edycji zawodów). Regulaminy, 
ideę i logistykę przekazano także 
Słowakom, którzy podobnie jak 
Polacy organizują Family Cup u 
siebie.

Na pływalni miejskiej „Kaszte-
lanka” w Międzyrzeczu, po raz IV, 
zorganizowano zawody na szcze-
blu województwa. Do zawodów 
zgłosiło się 101 zawodników 
m.in.  z: Zielonej Góry, Bledze-
wa, Międzyrzecza, Świebodzina, 
Sulechowa, Gubina (KP „Szuwa-
rek”), Świętego Wojciecha, Kur-
ska, Trzebiechowa, Studzieńca, 
Chodzieży, Łobżenicy, Więcbor-
ka. Organizatorzy dopuścili gości 
z Wielkopolski i Kujawsko-Po-
morskiego, aby wykorzystać w 
pełni tory startowe i umożliwić 
sportową rywalizację.

Główny organizator Family 
Cup z Krakowa wydelegował do 
Międzyrzecza Mikołaja Longie-
wicza, będącego od 11 lat stałym 
przedstawicielem na zawodach 
szczebli wojewódzkich. Z reguły 
zajmuje się biurem zawodów. – 
Tutaj w Międzyrzeczu jestem po 
raz czwarty – mówi M. Longie-
wicz - Każdy startujący musi prze-
płynąć 25 m stylem dowolnym. Od 

trzech lat również na dystansie 
100 m stylem zmiennym, co uroz-
maica imprezę. Nie ma granicy 
wieku. Pamiętam, że kiedyś pły-
nęła mama z niemowlakiem na 
desce, a senior miał ponad 90 lat. 
Nie pomnę miejscowości, wszak 
edycje pływacką prowadzimy już 
11 lat. Propagowanie sportu to 
zdrowie. 

Sędzią głównym zawodów był 
Arkadiusz Żyła (MOSiW) - Star-
tujemy na 6 torach. Pomiar czasu 
jest elektroniczny, wyniki są wy-
świetlane na doskonale widocznej 
tablicy. Dystans 25 metrów pod-
stawowy, w różnych stylach i szta-
fecie rodzinnej jest przemierzany 4 
razy. Najmłodsi, do 6 lat startują 
na basenie rekreacyjnym na dy-
stansie 12,5 m. 

Grupa najmłodsza liczyła za-

ledwie 5 zawodników (3 dziew-
czynki i 2 chłopców). Rywalizacja 
była zacięta. Mikołaj Lewan-
dowski, sześciolatek ze Świętego 
Wojciecha, dopingowany przez 
rodziców po nieudanym starcie, 
nadrobił stratę i pokonał rywa-
la. – Startowałem po raz pierwszy, 
mój starszy brat Jakub już brał 
udział w zawodach pływackich i 
zdobył medale. Chcę  być taki jak 
on. Chodzę często na basen aby 
pływać, a tata jest moim trenerem. 

Wyniki najmłodszych. Dziew-
czynki (kat. A/K rocznik 2011 i 
młodsi) 1 – Oliwia Łabiszewska 
(Gubin, wiek 6 lat), 2 – Aleksan-
dra Polaszyk (Gubin 6 lat), 3 – 
Matylda Bednorz (Świebodzin 
5 lat). Chłopcy (A/M) 1 – Mikołaj 
Lewandowski (Święty Wojciech 
6 lat), 2 – Krzysztof Lasota (Stu-
dzieniec 6 lat). Nagrodami wrę-
czonymi przez Grzegorza Ry-
dzanicza, dyrektora MOSiW, były 
dyplomy, puchary i plecaki.

Kat. B/K (rocznik 2010-2011, 
startowało 11 zawodniczek) 1 – 
Julia Leczycka (Gubin 8 lat), 2 
– Natalia Gawlik (Gubin 8 lat), 
3 – Amelia Matlak (Chodzież 
8 lat). Kat B/M (startowało 8 za-
wodników 1 – Wojciech Weber 

Martyna Grela z Międzyrzecza - pierwsza  
w swojej kategorii wiekowej

Mikołaj Lewandowski ze Świętego Wojciecha - zwycięzca wśród najmłod-
szych startujących

(Chodzież 8 lat), 2 – Piotr Kara-
lus (Sulechów 8 lat), 3 – Oliwier 
Strzelczak (Sulechów 7 lat).

Kat. C/K (rocznik 2008-2007, 
startowało 16 zawodniczek) 1 – 
Nadia Kinitz (Chodzież 10 lat), 
2 – Nikola Gawlik (Gubin 10 lat), 
3 – Barbara Palicka (Sulechów 
9 lat). Kat C/M (startowało 11 za-
wodników) 1 – Wiktor Bednarz 
(Świebodzin 10 lat), 2 – Szymon 
Prasał (Gubin 9 lat), 3 – Stani-
sław Pawliszak (Międzyrzecz 10 
lat).

Kat. D/K (rocznik 2006-2005, 
startowało 10 zawodniczek) 1 – 
Patrycja Konmandowska (Świe-
bodzin 12 lat), 2 – Marta Kita 
(Międzyrzecz 11 lat), 3 – Jagoda 
Kruszwicka (Chodzież 11 lat). 
Kat. D/M (startowało 9 zawod-
ników) 1 – Mateusz Tomczyk 

(Sulechów 11 lat), 2 – Patryk Rol-
ka (Chodzież 11 lat), 3 – Tadeusz 
Lasota (Studzieniec 11 lat).

Kat. E/K (rocznik 2004-2002, 
startowało 5 zawodniczek) 1 – 
Martyna Grela (Międzyrzecz 14 
lat), 2 – Anna Maria Wiśniewska 
(Kursko 14 lat), 3 – Julia Włazik 
(Łobżenica 14 lat). Kat. E/K (star-
towało 8 zawodników) 1- Grze-
gorz Arabski (Zielona Góra 14 
lat), 2 – Mariusz Gruntkowski 
(Chodzież 14 lat), 3 – Michał Ka-
rolak (Międzyrzecz 15 lat).

Kat. F/K (rocznik 2001-1988) 
startowała tylko Joanna Palicka 
(Sulechów 16 lat). Kat. F/M wy-
startował tylko Piotr Piłka (Cho-
dzież 16 lat).

Kat. G/K (rocznik 1997-1988) 
startowała tylko Małgorzata Ka-
czanowcz (Chodzież 29 lat). Kat. 
G/M startował tylko Marcin So-
kalski (Gubin 29 lat).

Kat. H/M (rocznik 1987-1978, 
starowało 5 zawodników) 1 – Se-
bastian Szmytkowski (Chodzież 
38 lat), 2 – Artur Weber (Cho-
dzież 38 lat), 3 – Przemysław La-
sota (Studzieniec 39 lat). 

Kat. I/K (rocznik 1977-1968, 
wystartowała tylko Małgorzata 
Frankoska (Trzebiechów 46 lat). 

Kat. I/M startował tylko Mi-
chał Nowicki (Rozłogi 40 
lat).

Kat. J/K (rocznik 1967 i 
starsi) startowała tylko Do-
rota Krassowska (Zielona 
Góra 53 lata). Kat. J/M star-
tował tylko Robert Pałys 
(Trzebiechów wiek 54 lata).

Kat. 100 m stylem zmien-
nym. Kobiety (startowało 
11 zawodniczek) 1 – Mar-
tyna Grela (Międzyrzecz, 
czas 1:25.660), 2 – Patrycja 
Konmandowska (Świe-
bodzin 1:35.920), 3 – Jo-
anna Palicka  (Sulechów 
1:38.140). Mężczyźni (star-
towało 15 zawodników) 1 
– Grzegorz Arabski (Zielo-
na Góra 1:11.010), 2 – Mi-
chał Strumnik (Chodzież 
1:14.800), 3 – Piotr Piłka 
(Chodzież 1:14.900).

Wyniki sztafety rodzinnej: 1 – 
Weber (Chodzież, czas 1:13,58) 
2 – Nowicka (Rozłogi, 1:19,09), 
3 – Paterek (Więcbork, 1:25,10), 
4 – Gawlik (Gubin, 1:35,02), 5 
– Lasota (Studzieniec, 1:41,49), 
6 – Frankowska-Pałys (Trzebie-
chów, czas 2:39,04).

Klasyfikacja rodzinna jest przez 
organizatorów najbardziej hono-
rowana. Składy w konfiguracjach: 
matka, ojciec, dziecko; babcia, 
dziadek syn lub córka, wnuk lub 
wnuczka; rodzic lub dziadek, 
dziecko lub wnuk. Ojczym czy 
macocha są dopuszczeni, Wszel-
kie ciotki, wujkowie, siostrzeńcy, 
kuzynowie, stryjkowie czy bracia 
i siostry nie są uwzględniane wg 
regulaminu.

Dyplomy i puchary zostały 
wręczone. Zgodnie z tradycją lo-
sowano nagrody rzeczowe. - Za 
rok kolejne spotkanie – powie-
dział Grzegorz Rydzanicz, dy-
rektor MOSiW w Międzyrzeczu 
po wręczeniu pucharów. – Z roku 
na rok doskonalimy kwestie logi-

styczne. Nie odnotowaliśmy żad-
nych problemów, zawody przebie-
gły zgodnie z harmonogramem. 
Nad przebiegiem imprezy czuwała 
komisja sędziowska i pracownicy 
ośrodka. Ponadto zabezpieczał 
medycznie sam szef sztabu ra-
townictwa SKSR, Mirosław Janz 
z grupą ratowników medycznych. 
Kibice dopingowali swoich zawod-
ników. Wyniki w starszych wieko-
wo grupach są mniej istotne, tutaj 
liczył się udział, a więc wola walki 
na wodnym torze. Cieszy udział 
najmłodszych i młodzieży.

Gdy pływacy opuszczali pły-
walnię, już przed wejściową 
bramką ustawiona była kolejka 
chętnych do korzystania z base-
nów. Może wśród nich są zawod-
nicy przyszłorocznych zmagań 
Family Cup? Kolejna udana duża 
impreza sportowa organizowana 
przez MOSiW.

Tekst: Lech Malinowski, 
fot. autor i Michał Hulecki
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MIĘDZYRZECZ

Jesień 2017 w PZERiI
Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w 

Międzyrzeczu we wrześniu realizował dwa 
zadania:

1 . Wyjazd współfinansowany ze środ-
ków PFRON pn.”Organizacja sportu, rekre-
acji osób niepełnosprawnych” w dniach od 
3 – 9 września 2017 roku, realizowany pod 
hasłem: „SENIORZY W BIESZCZADACH”. 
Był to wyjazd integracyjno – turystyczny, 
w którym udział  wzięło 60 osób, w tym 43 
osoby o różnym stopniu niepełnospraw-
ności.

Przez kilka dni zwiedzaliśmy BIESZCZA-
DY – tereny nie skażone cywilizacją, wręcz 
z dziką przyrodą. Dowiedzieliśmy się o 
historiach  przesiedleńczych, które przez 
lata odbywały się na tych terenach. Po-
nadto zwiedziliśmy takie miejsca jak:
• BYSTRE – JABŁONKI, miejsce śmierci gen. 

Karola Świerczewskiego, gdzie znajduje 
się jego pomnik.

• CISNA (wzgórze BETCEJEMKA, SIEKIERE-
ZADA, plac Bieszczadzkich zakapiorów)

• MUCZNE - Centrum Promocji Leśnictwa 
, gdzie zwiedziliśmy Pawilon  6 ekspozy-
cji przedstawiających florę i faunę Biesz-
czadów. Każda z wystaw przedstawia 
inna porę roku oraz inne gatunki zwie-
rząt.

• MUZEUM BIESZCZADZKIEGO PARKU 
NARODOWEGO

• SOLINĘ , zaporę wodną, obejrzeliśmy 

film o wnętrzu zapory i jej historię ,
• REJS STATKIEM PO JEZIORZE SOLIŃSKIM.
• CENTRUM KULTURY EKUMENICZNEJ w 

MYCZKOWICACH – znajduje się tu pra-
wie 200 miniatur drewnianych cerkwi 
greckokatolickich, prawosławnych oraz 
kościołów rzymskokatolickich z terenu 
południowo – wschodniej Polski, Słowa-
cji oraz Ukrainy. Atrakcją jest tu również 
największy w Polsce Ogród Biblijny zwa-
ny Bieszczadzką Ziemią Świętą.

• SANOK - SKANSEN BUDOWNICTWA LU-
DOWEGO, jest to obszar 38 ha, na któ-
rym jest prezentowana kultura polsko 
– ukraińskiego pogranicza we wschod-
niej części polskich Karpat (Bieszczady, 
Beskid Niski ) wraz z Podkarpaciem. Po-
szczególne grupy etnograficzne (Bojko-
wie, Łemkowie, Pogórzanie i Dolinianie) 
posiadają oddzielne sektory, dostoso-
wane do fizjografii terenu. Jest to spo-
sób na ocalenie historii od zapomnienia 
i objęcie jej ochroną.

• BYSTRE i okolice, SPCER DOLINĄ POTO-
KÓW

• MAJDAN - przejazd Bieszczadzką 
ciuchcią (niezwykły zabytek techniki) do 
PRZYSŁUPIA i powrót do MAJDANU.
Myślę, że poprzez realizację tego zada-

nia emeryci, osoby niepełnosprawne zo-
baczyli piękny zakątek naszego kraju, a 
poprzez wspólne przebywanie, rozmowy 

towarzyskie i spotkania jeszcze mocniej 
się zintegrowaliśmy.

2. Zadanie publiczne obejmujące „dzia-
łalność  na rzecz osób w wieku emerytal-
nym” realizowane pod tytułem „SENIOR Z 
PZERiI POZNAJE GMINĘ PSZCZEW”.

Zadanie współfinansowane przez  Urząd 
Miejski w  MIĘDZYRZECZU.

Realizacja  zadania została zorganizowa-
na w formie pikniku, na który zaproszeni 
byli też emeryci z PZERiI z Bytomia Od-
rzańskiego - 45 osób. Na początek  poka-
zaliśmy im nasze miasto, muzeum, ruiny 
zamku a następnie wspólnie z emerytami 
naszego Związku udaliśmy się do Pszcze-
wa.

W Pszczewie zwiedziliśmy Folwark - Go-

spodarstwo Agroturystyczne, zapoznali-
śmy się z licznymi atrakcjami organizowa-
nymi w Folwarku. Następnie udaliśmy się 
do Borowego Młyna do Ośrodka BORO-
WA ZATOKA, gdzie odbyło się spotkanie 
integracyjne z poczęstunkiem w formie 
grilla przy muzyce i tańcach. Ogólna ilość 
uczestników to 170 osób.

Rezultaty naszego zadania to integracja 
i uaktywnienie fizycznego samopoczucia 
naszych emerytów poprzez wspólne spo-
tkania, rozmowy i zabawy.

Krystyna Zaleska
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwa-

lidów w Międzyrzeczu
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Jest to projekt na rzecz integra-
cji osób i rodzin – mówi Ewa Ła-
zarska, koordynator projektu. 
– Ukierunkowany jest na aktywi-
zację społeczno-zawodową z wy-
korzystaniem instrumentów ak-
tywizacji edukacyjnej, społecznej 
i zawodowej. Obejmuje następu-
jące formy wsparcia: kontrakt so-
cjalny lub równoważny, program 
aktywności lokalnej, program inte-
gracji społecznej i zawodowej osób 
z niepełno sprawnościami. Jest za-
tem skierowany do konkretnych 
osób, np. należących do grup obję-
tych wsparciem przez PCPR, tj. nie-
pełnosprawnych, pozostających 
w pieczy zastępczej lub ją opusz-
czających, dla rodzin przeżywają-
cych trudności w pełnieniu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, do-
tkniętych przemocą domową, do 
młodzieży nieletniej i pełnoletniej 
będącej w kryzysie. Głównym jego 
celem, który od 2016 r. realizujemy 
w kilku grupach, jest zwiększenie 
szans na  zatrudnienie poprzez 
wielopłaszczyznowe działanie.

Powiat międzyrzecki liczy 
58640 mieszkańców. Według 
danych za rok 2015  na 100 męż-
czyzn przypadały 102 kobiety. 
Około 2% mieszkańców powiatu 
jest klientami PCPR. Z dostępnej 
analizy wynika, że klientami PCPR 
w 2015 r. było między innymi: 
359 osób niepełnosprawnych, 
63 rodziny zastępcze, 113 wy-
chowanków z pieczy zastępczej, 
40 pełnoletnich wychowanków 
na etapie usamodzielniania, 15 
osób dotkniętych przemocą. W 
tym okresie 164 rodziców miało 
swoje dzieci w rodzinach zastęp-
czych Nawarstwianie się różnych 
negatywnych zjawisk społecz-
nych jest powodem powstania 
u tych osób apatii, zniechęcenia 
czy wręcz permanentny brak 
wiary w siebie. To w konsekwen-
cji prowadzi do obniżenia aktyw-
ności społecznej, a tym samym 
do braku aktywności zawodowej.

Dzięki kompleksowemu wspar-
ciu uczestników projektu i indy-
widualnemu  do nich podejściu, 
powstaje realna szansa lepszego 
ich funkcjonowania w społeczeń-
stwie – kontynuuje E. Łazar-
ska. – Uczestnicy zdobędą nowe 
kwalifikacje  zawodowe i nauczą 
się poruszać na rynku pracy. Po-
średnio realizacja projektu może 
wpłynąć na dzieci poniżej 17 roku 
życia. One muszą posiąść  świado-
mość w zakresie pełnienia roli w 
życiu dorosłym. Prawa i obowiązki 
edukacyjne, społeczne i zawodo-
we szkoły, w których podopieczni 

Uwierz w siebie – możesz więcej
POWIAT  MIĘDZYRZECKI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu, którym kieruje Elżbieta Górna, realizuje projekt pozakonkursowy „Równo-
waga społeczna”. Jest on jednym z wielu Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w części współfinansowanej 
przez Europejski Fundusz Społeczny.

PCPR kontynuują naukę. Robimy 
wsparcie w zakresie programów 
profilaktycznych, nauki obowiąz-
kowości, staranności, odpowie-
dzialności. Istotna jest dla nich 
pomoc w zakresie doradztwa za-
wodowego, istoty i roli organizacji 
pozarządowych czy nabycie umie-
jętności aktywnego poszukiwania 
pracy.

W powiecie nie ma barier 
uwarunkowanych płcią. Realizo-
wany projekt zakłada równy do-
stęp do każdego wsparcia przez 
uczestników, na każdym etapie. 
To gwarantuje integrację w gru-
pach uczestników. Wg. założeń w 
projekcie do końca grudnia 2018 
r. uczestniczyć będzie blisko 122 
klientów PCPR. Rekrutacja zo-
stała poparta wywiadem środo-
wiskowym. W 2016 r. rozpoczęło 
projekt 35 osób, w bieżącym do-
szły 44, a po naborze w listopa-

dzie i grudniu, w roku przyszłym 
będzie uczestniczyć kolejne 43 
osoby. Chętni podzieleni na gru-
py (nabór prowadzony był i jest 
czasowo) po wypełnieniu sto-
sownych dokumentów uczestni-
czą w zajęciach, które nie kolidują 
z ich codziennymi obowiązkami.

W stosunku do uczestników pro-
jektu prowadzone są wielokierun-
kowe działania – mówi E. Łazar-
ska. – Prowadzimy szczegółowe 
rozpoznanie sytuacji w rodzinie, 
diagnozę sytuacji społecznej, edu-
kacyjnej, zdrowotnej i zawodowej. 
Diagnozują trzy osoby – psycho-
log, pedagog i doradca rozwoju. 
Jest to niezbędne aby opracować 
indywidualną ścieżkę reintegra-
cji. Realizacja poradnictwa ma na 
celu niwelowanie trudności w roz-
wiązywaniu podstawowych pro-
blemów życiowych. Organizujemy 
treningi umiejętności społecznych, 

m.in. w zakresie komunikacji in-
terpersonalnej, asertywności, 
pracy w zespole czy otwarcia na 
otaczające środowisko. Wspólne 
wyjazdy łączymy z warsztatami. 
W przypadku 4-dniowych warsz-
tatów w Ranczo w Trzcielu, te pro-
wadzono osobno dla rodziców i 
dzieci, zakończone wspólnie. Dla 
niepełnosprawnych zorganizowa-
no warsztaty wyjazdowe nad mo-
rzem. Miały ono hasło – „Wierzę 
w siebie”. Wspieramy edukacyjnie 
na podstawie diagnozy pedago-
gicznej, edukacja jest z reguły in-
dywidualna. Wsparcie zawodowe 
to szkolenie, doradztwo, treningi 
czy pośrednictwo pracy. W tym 
temacie jest również wolontariat 
zgodny z możliwościami uczest-
nika projektu. Są wizyty studyjne 
u ewentualnych przyszłych pra-
codawców. Uczymy zatrudnienia 
socjalnego w rożnych, dostępnych 

formach. W pierwszej grupie, która 
uczestniczy od 2016 r. uczestni-
cy zdobyli kwalifikacje w zakresie 
operatora wózka widłowego, pro-
wadzenia kadr i płacy, spawacza, 
organizacji przedsiębiorstwa ABC. 
W drugiej grupie będzie m.in. kurs 
palacza CO

Nad tym wszystkim czuwają 
wykwalifikowani pracownicy so-
cjalni i opiekunowie grup: Ma-
rzenna Owczarek, Aleksandra 
Sobiak, Marta Tyktor i Małgo-
rzata Stopka. Natomiast działa-
nia o charterze zawodowym zle-
cono Wielobranżowej Spółdzielni 
Socjalnej Winda-2 z Lutola Mo-
krego. Dotychczas zorganizowa-
no kilka imprez warsztatowych 
o charakterze integracyjny m.in. 
Dzień Dziecka. W planie są Miko-
łajki.  Pomocny jest tutaj Program 
Aktywności Lokalnej. Sposób 
kreatywnego spędzania czasu 
jest formą edukacji.

Budżet PCPR pokryje 15% 
kosztów projektu, tj. 198 364 zł,  
jako wkład  własny, na który skła-
dają się świadczenia społeczne i 
dofinansowanie zgodne z prze-
pisami. Cały budżet projektu po-
dzielono na 3 lata. Ogólny koszt 
projektu wynosi 1 322 426,69 zł. 
Na jednego uczestnika przypada 
10  839,56 zł. Kierownikiem pro-
jektu „Uwierz w siebie – możesz 
więcej” jest Elżbieta Górna. Na 
niej spoczywa odpowiedzialność 
za zawieranie umów z wykonaw-
cami i specjalistami z zewnątrz, 
nadzorowanie finansowe (wyod-
rębniona księgowość) i nadzór 
merytoryczny. Powołany został 
zespół ds. zarządzania projek-
tem, ponieważ jest to jeden z 
większych  projektów realizowa-
ny przez PCPR w Międzyrzeczu.

Z Ewą Łazarską rozmawiał 
Lech Malinowski, 

zdjęcia archiwum PCPR 

Projekt „Uwierz w siebie, możesz więcej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020
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Echa Lubuskich Kniei

Św. Eustachy zanim przyjął wiarę 
chrześcijańską był rzymskim ge-
nerałem o imieniu Placyd. Żył na 
przełomie I i II wieku naszej ery. 
Placyd dwie rzeczy traktował wy-
jątkowo poważnie – polowanie 
na zwierza i na pierwszych chrze-
ścijan. Według legendy pewnego 
dnia zapuścił się za dużym jele-
niem. Psy zagoniły byka na pola-
nę. Gdy Placyd chciał oddać strzał 
z łuku do zwierza, między tykami 
wieńca ukazał się świetlisty krzyż. 
Jeleń ludzkim głosem kazał Placy-
dowi ochrzcić się i odtąd krzewić 
wiarę w Chrystusa. Generał wraz 
z rodziną przyjął nową wiarę. Na 
chrzcie dano mu imię Eustachy. 
Szybko nadszedł jednak dzień 
próby. Rzymski cesarz Hadrian 
kazał wszystkim żołnierzom zło-
żyć hołd i ofiarę starym bogom. 
Placyd odmówił. Za to został ska-
zany wraz z rodziną na pożarcie 
przez lwy. Ku zdziwieniu wszyst-
kich świadków, zwierzęta nie rzu-
ciły się na ludzi, tylko jak wierne 
psy ułożyły u stóp Eustachego. 
To nie uratowało jednak skazań-
ców. Cesarz kazał ich zamknąć w 
dużym spiżowym posągu wołu i 

Patron myśliwych
Św. Hubert jest uznawany, między innymi przez polskich myśliwych, za pa-
trona. Mało kto wie jednak, że pierwowzorem św. Huberta jest św. Eustachy, 
który w Kościele prawosławnym do dziś jest silnie honorowaną postacią.

Jerzy Kossak - Święty Hubert na koniu spotyka się z jeleniem (1939)

rozpalić pod nim ogień. Eustachy 
i jego rodzina upiekli się żywcem, 
ale – tu kolejny cud – ich ciała nie 
nosiły śladów oparzeń. 
Po wyniesieniu na ołtarze św. Eu-
stachy szybko został patronem 
myśliwych.

Legendę przejmuje św. Hubert
Hubert to postać historyczna. 
Urodził się w połowie VII wieku 
na terenie dzisiejszej Belgii. Po-
chodził z arystokratycznego rodu 
spokrewnionego z królewską 
dynastią Merowingów. Po śmier-
ci żony powierzył swój los Bogu. 
Z czasem został biskupem Ma-
astricht. Budował nowe kościoły, 
chrystianizował lud, wspomagał 
hojnie biednych, ściśle przestrze-
gał postów. Już za życia tworzyła 
się jego legenda jako bogoboj-
nego i oddanego Chrystusowi 
człowieka. Pozostało też wiele 
przekazów o uzdrowieniach za 
pośrednictwem Huberta, zwłasz-
cza od wścieklizny. Po śmierci 
Huberta szybko ogłoszono go 
świętym i patronem myśliwych. Z 
czasem też zaczęto mu przypisy-
wać spotkanie z jeleniem, które 

wcześniej było udziałem św. Eu-
stachego. Według podań Hubert 
tak zatracił się w miłości do polo-
wania, że wyjechał w Wielki Pią-
tek na konne polowanie na jele-
nie. Po wielu godzinach pościgu 
z wielkim białym bykiem Hubert 
stanął jak wmurowany, bo mię-
dzy tykami wieńca zwierza świe-
cił się krzyż. Jeleń zapytał Huber-
ta, dlaczego poluje zamiast dbać 
o zbawienie duszy. Od tego zda-
rzenia święty całkowicie zmienił 
swoje życie.
Co zdecydowało o powszechnym 
przyjęciu św. Huberta jako patro-
na myśliwych? Był on postacią re-
alną i lokalną, a nie znanym tylko 
z przekazów dawnym rzymskim 
generałem. Kult św. Huberta do 
Polski przyniósł z Zachodu dwór 
saski. Legenda przypadła do gu-
stu polskim myśliwym i jest kul-
tywowana do dziś.

Tradycja polowania hubertow-
skiego
Tradycyjnym świętem myśliwych 
jest dzień św. Huberta wypadają-
cy 3 listopada. W Polsce jest to też 
umowny termin otwarcia jesien-

no-zimowego sezonu polowań. 
Polowanie organizuje się krótkie, 
z uroczystym pokotem i biesiadą 
myśliwską. Podczas ogniska hu-
bertowskiego dokonuje się czę-
sto obrzędów myśliwskich takich, 
jak ślubowanie lub pasowanie na 
myśliwego. Zgodnie z przesą-
dem myśliwskim, adept przyję-
ty do braci myśliwskiej podczas 
„hubertowin” będzie prawym 
myśliwym i dobrym kolegą. W 
czasie trwania imprez hubertow-
skich, także podczas polowania, 
nie ma sporów i zwad. Taka jest 
myśliwska tradycja. Zawieszo-
ne są wszelkie żale i pretensje. 
Mimo, że święto łowieckie ma 
charakter poważny, to w głęb-
szym przesłaniu ma to być świę-
to radosne, nasycone niefraso-
bliwym humorem myśliwskim, a 
samo polowanie traktowane jest 

z przymrużeniem oka. Podczas 
polowania daje się fora młodym 
nemrodom, szczególnie pilnując, 
aby nie przegapić Króla Pudlarzy. 
Zgodnie z legendą, wg której św. 
Hubert opamiętał się w swojej 
zajadłości myśliwskiej, żaden sza-
nujący się myśliwy w tym dniu 
nie będzie dążył do wypinania 
piersi po tytuł Króla Polowania. 
Za to Król Pudlarzy zbiera nie-
skończone gratulacje. 

Adam Piotrowski

Źródła: Nie tylko Hubert, Marek 
Ledwosiński, Łowiec Polski nr 
11/2017 (2058);
Polowanie hubertowskie i wigilij-
ne, Marek Herduś, www.maga-
zynpolonia.pl

Polowanie prowadzili Zdzi-
sław Trzeciak - łowczy Koła  
i Wojciech Mazurczak. Zbiórka 
i odprawa punktualnie o ósmej 
pod starą Szkołą Rolniczą na ro-
gatkach Ośna. Łowczy przywitał 
myśliwych w sile 19 strzelb oraz 
nagankę z psami, którą prowadził 
tego dnia Andrzej Mazurczak. 
Przypomniał też o zasadach bez-
pieczeństwa. W. Mazurczak prze-
czytał regulamin polowania. My-
śliwi mogli tego dnia zapolować 
na drapieżniki, sarny kozy, jelenie 
łanie i jednego jelenia byka oraz 
na dziki.

Pogoda podczas Hubertusa 
dopisywała, więc myśliwi z ocho-
tą i sprawnie ruszyli do kniei. Już 
w pierwszym miocie celnym, po-
jedynczym strzałem popisał się 
Zygmunt Kiesielewski. Duży 

Czas Hubertusa
Święty Hubert darzył myśliwym Koła Łowieckiego „Tumak” z Ośna Lubuskiego pod-
czas polowania zbiorowego zorganizowanego z okazji święta patrona myśliwych. 
Pokot łowów w dniu 4 listopada to jeleń łania, 8 dzików i 2 lisy.

odyniec zwalił się w ogniu i spisał 
testament w krzewach tarniny. 
W kolejnym miocie do jednego 
dzika strzelało dwóch myśliwych. 
Locha po strzale Krzysztofa 
Szpigiela wyraźnie zaznaczyła. 
Drugi, również celny strzał oddał 
Wojciech Mazurczak. Po oględzi-
nach tuszy myśliwi doszli jednak 
do wniosku, że już pierwsze tra-
fienie było śmiertelne. W tym sa-
mym miocie pozyskane zostały 
jeszcze dwa kolejne dziki i łania. 

Obfitym w zwierzynę okazał 
się ostatni tego dnia miot. Na 
niezbyt dużym rewirze w trzci-
nowisku nad stawem zaległa wa-
taha dzików. Bardzo szybko po 
wejściu naganki do miotu swoim 
graniem oznajmiły o tym pie-
ski. Na linii myśliwych raz po raz 
rozlegały się strzały. Do jednego 

z dzików dwie celne kule posłał 
Albert Miodowicz. Przelatek za-
znaczył, ale i tak wyrwał do młod-
nika zostawiając po drodze ślady 
farby. Do akcji przystąpiła Tajga, 
suka wyszkolona do poszukiwa-
nia postrzałków. Razem z swoim 
właścicielem Wojciechem Ma-
zurczakiem bez wahania weszli 
do gęsto porośniętego młodego 
lasu. Tajga szybko doprowadziła 
po tropie do rannego dzika, by 
ten po strzale Wojciecha Mazur-
czaka spisał testament. W tym 
miocie w ogniu zwaliły się dwa 
inne dziki oraz dwa lisy.

W miejscu zbiórki myśliwych 
wesoło strzelało iskrami dużo 
ognisko. Tradycyjny myśliwski 
pokot - na świerkowych gałąz-
kach ułożone zostały tusze po-
zyskanych tego dnia zwierząt. 

Zdzisław Trzeciak oraz Wojciech 
Mazurczak podziękowali myśli-
wym za bezpieczne polowanie 
oraz nagance za ciężką pracę. 
Bez długiego namysłu tytuł Króla 
polowania Hubertowskiego 2017 
przyznany został Iwonie Redo. 
Jedyna na polowaniu Diana z KŁ 
”Tumak” pięknym strzałem poło-
żyła w ogniu biegnącą łanię. Ty-
tuł wicekróla otrzymał Grzegorz 
Brzeziński za pozyskane dwa 
dziki. Nie było również wątpliwo-
ści co do wyboru króla pudlarzy 
polowania. Tym zaszczytnym ty-

tułem obdarzony został Leszek 
Wawryszuk, który oddał 3 nie-
celne strzały. 

Następnie prowadzący po-
prosili sygnalistów myśliwskich  
w składzie: Leszek Wawryszuk, 
Krystian Trzeciak i Kacper Pel-
czarski o odegranie sygnałów: 
jeleń na rozkładzie, dzik na roz-
kładzie i lis na rozkładzie. Sygna-
liści odegrali również sygnał Darz 
Bór i podziękowanie nagance  
i psom. 

Adam Piotrowski

Iwona Redo przyjmuje gratulacje za tytuł Króla Polowania 
Hubertowskiego
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Wieści z Międzyrzeckiego rATUSzA

xdvf

Święto Seniorów w Międzyrzeczu

Jarmark Mikołajkowy tuż tuż
Już 6 grudnia (środa) 

br. o godz. 16:00 bur-
mistrz Międzyrzecza 
Remigiusz Lorenz ser-
decznie zaprasza na Jar-
mark Mikołajkowy. W 
programie wiele wspa-
niałych atrakcji m.in. 
pokaz laserowy – Mi-
kołajkowa Bajka, wy-

stępy artystyczne dzieci  
i młodzieży, uruchomie-
nie świątecznego oświe-
tlenia i choinki, świą-
teczne stoiska, warsztaty 
artystyczne w domku 
z piernika – przygoto-
wywanie świątecznych 
stroików, możliwość wy-
grania choinki. 

Z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej, Lubuski Kurator Oświaty 
Ewa Rawa odwiedziła między-
rzeckie szkoły. Podczas spotka-
nia z burmistrzem Remigiuszem 
Lorenzem oraz dyrektorami 
placówek oświatowych, kurator 
pogratulowała sprawnie prze-
prowadzonej reformy oświaty. W 
trakcie wizyty w Szkole Podsta-
wowej Nr 1 udzieliła wywiadu 
do gazetki szkolnej oraz spotkała 
się z uczniami.

Zwieńczeniem dnia był kon-
cert zorganizowany specjalnie 

Dzień Edukacji Narodowej w gminie Międzyrzecz
dla pracowników oświaty z oka-
zji ich święta. Przed rozpoczę-
ciem koncertu burmistrz wręczył 
nauczycielom i dyrektorom szkół 
nagrody burmistrza za szczegól-
ne osiągnięcia dydaktyczno-wy-
chowawcze. Złożył wszystkim 
pracownikom oświaty serdeczne 
życzenia oraz podziękował za ich 
wkład w nauczanie i wychowa-
nie młodego pokolenia. Podczas 
koncertu z cyklu „Czarodziejskie 
głosy” wystąpił Jarosław Bręk – 
światowej sławy bas-baryton i 
Marcin Sikorski – fortepian. 

Trzeci koncert z cyklu Jesienne 
Spotkania Kameralne, również z 
okazji Dnia Edukacji Narodowej 
odbył się 24 października. Tego 
dnia specjalnie dla wszystkich 
pedagogów odbył się wspaniały 
koncert pt. „Magia skrzypiec”. 
Na międzyrzeckiej scenie wystą-
piła jedna z najlepszych skrzypa-
czek młodego pokolenia w Pol-
sce, fenomenalna Celina Kotz, 
której na fortepianie towarzyszył 
wytrawny kameralista Marcin 
Sikorski.

10 października w Między-
rzeckim Ośrodku Kultury odbył 
się II Gminny Dzień Seniora. 
Szanownych seniorów powitał 
burmistrz Remigiusz Lorenz, 
który w tym szczególnym dniu 
życzył im samych cudownych 
dni, podkreślił ich wielką rolę w 
naszym życiu i zaznaczył, że ży-

ciowe doświadczenie seniorów 
może być wspaniałą nauką dla 
najmłodszych. 

Seniorzy mieli okazję wziąć 
udział w zajęciach zaplanowa-
nych w trzech strefach tematycz-
nych – sportowej, kulturalnej i 
medycznej. W strefie sportowej 
można było poznać podstawy 

nordic walking, wziąć udział w 
warsztatach samoobrony oraz 
gimnastyki. W części medycz-
nej seniorzy mieli okazję zbadać 
słuch, zmierzyć ciśnienie oraz 
sprawdzić poziom cukru we 
krwi, a w części kulturalnej od-
bywały się warsztaty rękodzieła 
oraz kiermasz przepisów.

Na chętnych czekały również 
szachy oraz warsztaty treningu 
umysłu. Na miejscu każdy senior 
mógł złożyć wniosek i otrzy-
mać Kartę Seniora. Specjalnie z 
okazji święta seniorów przygo-
towaliśmy „Informator dla mię-
dzyrzeckich seniorów, ich rodzin 
i opiekunów”. Zwieńczeniem 
dnia był koncert fortepianowy, 
podczas którego seniorzy mogli 
usłyszeć utwory Fryderyka Cho-
pina zagrane przez Piotra Szy-
chowskiego.

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim, którzy aktywnie zaangażo-

wali się w pomoc przy organizacji 
Dnia Seniora: radnemu Pawłowi 
Gallowi, Bogdanowi Walczako-
wi z Zarządu Powiatowego Ligii 
Obrony Kraju, Klubowi Kasz-
telanka i siłowni R-Gym, Sza-
chowemu Klubowi Sportowemu 
Hetman, Stowarzyszeniu Forum 
Międzyrzeckich Inicjatyw, fir-
mie Sonido, rękodzielniczkom z 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
Fundacji Inicjatyw Społecznych 
„Między” oraz wspaniałym wo-
lontariuszom ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1.

27 października br. Między-
rzecz odwiedził znany dziennikarz 
i miłośnik podróży Jakub Porada. 
Swoją wizytę rozpoczął od bi-
blioteki, gdzie opowiadał m.in. 
o swojej najnowszej książce pt. 
„Sztukmistrz z Tczewa czyli mów 
co chcesz”. Kolejnym punktem 
pobytu było zwiedzanie między-

Jakub Porada z wizytą w Międzyrzeczu
rzeckiego muzeum. W tym miej-
scu podróżnikowi towarzyszył 
burmistrz Remigiusz Lorenz. Na 
zakończenie Jakub Porada wpisał 
się do księgi gości i podkreślił jak 
bardzo spodobało mu się miasto i 
że liczy na rychły powrót, tym ra-
zem na spływ kajakowy.   
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L.p Nazwa  zadania Koszt 

realizacji 

1 Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrze-
czu – IV etap

4 808 353,81 

2 Zagospodarowanie placu szkolnego przy SP-2 w Międzyrzeczu 95 218,61
3 Zagospodarowanie palcu szkolnego przy SP-3 w Międzyrzeczu 111 018,27
4 Rozbudowa parkingu przy PKO BP w Międzyrzeczu 144 604,56
5 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nietoperek i Kęszyca - projekt 97 994,10
6 Modernizacja Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu I etap – pro-

jekt 
44 937,53

7 Kanalizacja sanitarna w m. Pieski, Kursko, Zamostowo, Gorzyca 
II etap 

1 134 491,75

8 Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii mikroinstalacje 
prosumenckie na obiektach kubaturowych na terenie Gminy Mię-
dzyrzecz w ramach działania: „Podstawowe usługi dla ludności  
i gospodarki wiejskiej”

768 480,65

9 Budowa kładki przez rzekę Obra w Międzyrzeczu 167 956,23

10 Budowa drogi w miejscowości Pieski – projekt 24 969,00
11 Budowa i przebudowa drogi w miejscowości Święty Wojciech – 

projekt
17 035,50

12 Przebudowa drogi w miejscowości Kalsko – projekt 20 319,60
13 Przebudowa drogi w miejscowości Bukowiec – Program Funkcjo-

nalno-Użytkowy 
10 332,00

14 Przebudowa drogi gminnej nr 003504F w miejscowości Gorzyca 
– Program Funkcjonalno-Użytkowy

10 377,00

15 Przebudowa drogi w miejscowości Kaława (przy szkole) – projekt 22 509,00
16 Przebudowa drogi w miejscowości Żółwin – droga nr 003554F 

– projekt 
18 997,35

17 Wykonanie furtki, chodnika oraz zadaszenia i kraty w oknie przy 
wejściu do Środowiskowego Domu Samopomocy na Stadionie 
Miejskim w Międzyrzeczu

19 837,80

18 Remont kapitalny toalet na I piętrze w budynku Urzędu Miejskie-
go Rynek 7

15 315,00

19 Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Żołnierskiej w Między-
rzeczu

20 189,73

20 Wykonanie opaski przy boisku rekreacyjnym w m. Bukowiec 8 482,84
21 Zabezpieczenie rynien przelewowych do zbiorników wyrów-

nawczych w obiekcie krytej pływalni „Kasztelanka” w Międzyrze-
czu

19 833,93

22 Rozbudowa SP3 w Międzyrzeczu o oddział przedszkolny – pro-
jekt 

39 360,00

23 Budowa siłownia zewnętrznej przy Hali Widowiskowo-Sporto-
wej w Międzyrzeczu – montaż urządzeń siłowni zewnętrznej 

51 669,86

24 Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Bukowcu 24 292,50
25 Wykonanie nawierzchni ciągu pieszego łączącego ulicę S. Wy-

spiańskiego z ul. W. Stwosza
10 500,00

26 Ustawienie pomnika – kamienia pamiątkowego na terenie byłe-
go cmentarza żydowskiego 

5 861,00

27 Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika na dz. 611/62  
w Międzyrzeczu pomiędzy ul. W. Polskiego a ul. Chopina 

4 920,00

RAZEM  7 717 857,62

W związku z kolejną próbą dezinformacji mieszkańców Gminy Międzyrzecz oraz pomówieniami doty-
czącymi marazmu i braku realizacji inwestycji celu publicznego, przedstawiam Państwu poniższe tabele:

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych  
na terenie Gminy Międzyrzecz w roku 2015. Lp Nazwa zadania Koszt realizacji

1 Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu etap V 3 807 061,05
2 Budowa drogi gminnej w miejscowości Pieski 355 178,39
3 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Święty Wojciech 889 768,50 
4 Budowa odcinka drogi wewnętrznej (za blokami przy ul. Poznańskiej) 243 375,42 

5 Budowa drogi na osiedlu Zachodnim działka nr 799/11 (przy stacji paliw Neo) 124 123,02
6 Budowa drogi w Międzyrzeckim Parku Przemysłowym 540 860,14 
7 Utwardzenie działki nr 119/3 w miejscowości Gorzyca 79 000,00
8 Przebudowa drogi gminnej – ul. Łąkowa – projekt 33 210,00
9 Wykonanie zewnętrznej siłowni na osiedlu Kasztelańskim w Międzyrzeczu. 65 969,80 

10 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nietoperek i Kęszyca wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków  
w m. Kęszyca Leśna – projekt 

105 020,45 

11 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kursko. 195 510,29
12 Rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej na działce nr 307/1 w m. Wyszanowo 100 897,83 
13 Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej nad jeziorem Głębokie 314 658,56
14 Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Międzyrzeczu- projekt 29 022,39
15 Utworzenie sztucznego lodowiska na terenie Gminy Międzyrzecz dostawa i montaż kompletnego lodowiska syntetycznego. 117 000,00
16 Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu. 34 527,00
17 Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola Nr 4 w Międzyrzeczu. 40 747,67 
18 Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzeczu 39 360,00
19 Termomodernizacja wraz z montażem OZE budynku byłego ogniska muzycznego przy ul. Świerczewskiego w Międzyrzeczu 7 450,00
20 Budowa oświetlenia linii kablowej nn-0,4kV oświetlenia drogowego za budynkami szeregowymi przy ul. Wodnej w Bobowicku 9 861,14
21 Budowa Sali wiejskiej w miejscowości Kęszyca Leśna- projekt 36 750,00
22 Rozbudowa, przebudowa i remont Sali wiejskiej w miejscowości Pieski – projekt 28 290,00
23 Rozbiórka kotłowni położonej przy ul. Międzyrzeckiej 13 w Bobowicku. 30 000,00
24 Remont dachu (z wymianą stropu) w budynku przy ul. Młyńskiej 2 w Międzyrzeczu – projekt 8 487,00
25 Remont toalet w budynku Ratusza 59 329,57 
26 Wykonanie tynków zewnętrznych na elewacji zachodniej przy ul. Rynek 7 16 506,60
27 Budowa zjazdu  od ul. Długiej do ogrodzenia szpitala – dojazd do SP4 14 187,00
28 Budowa drewnianej kładki dla pieszych przez rzekę Obra w Międzyrzeczu 47 760,85 
29 Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzyrzeczu 8 708,40
30 Budowa linii kablowej nn-0,4kV oświetlenia drogowego  w miejscowości Święty Wojciech 36 459,43 
31 Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych położnych w Gminie Międzyrzecz – MPP2 17 015,00
32 Budowa palcu zabaw wraz z siłownią plenerową w miejscowości Kęszyca Leśna – projekt 2 450,00
33 Dotacja dla Województwa Lubuskiego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej  

nr 137 – ul. Międzyrzecka w Bobowicku 
41 318,00

34 Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3310F – ul. Stoczniowców Gdańskich w Międzyrzeczu oraz 
przebudowa drogi powiatowej nr 1345F w miejscowości Gorzyca w zakresie budowy chodnika i zjazdów

74 946,56

35 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaława – projekt 22 509,00
36 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalsko – projekt 27 820,00
37 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żółwin – projekt 18 998,00
38 Zamontowanie drzwi w ciągu komunikacyjnym do sali głównej Środowiskowego Domu Samopomocy na Stadionie Miejskim  

w Międzyrzeczu 
4 320,00

39 Fs- Kalsko remont remizy strażackiej 16 187,94
40 Fs- Wyszanowo wymiana stolarki okiennej w budynku remizy strażackiej 3 840,00
41 Fs- Święty Wojciech postawienie lamp w Św. Wojciechu 13 182,57
42 Fs- Szumiąca – zakup i montaż lampy oświetleniowej 7 000,00
43 Fs- Kaława – zagospodarowanie parku wiejskiego 4 293,51 
44 Fs- Kuźnik – wykonanie prac inwestycyjnych na działce nr 68 położonej we wsi Kuźnik 7 531,30
45 Fs- Nietoperek – zagospodarowanie placu festynowego, budowa wiat 6 997,73 
46 Fs- Bukowiec – monitoring terenu boiska wielofunkcyjnego 5 967,00
47 Fs- Żółwin – budowa ogrodzenia placu zabaw 11 532,48 

RAZEM 7 704 989,59

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych na terenie Gminy Międzyrzecz w roku 2016

L.p Nazwa zadania Kwota  
w budżecie 

1 Remont płyty boiska do piłki nożnej na Stadionie Miejskim w Międzyrzeczu 1 724 648,79
2 Remont i przebudowa stadionu miejskiego w Międzyrzeczu w zakresie budowy kompleksu lekkoatletycznego  3 990 000,00
3 Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu – etap VI. 7 726 988,33
4 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca 1 030 000,00
5 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec 1 009 501,00
6 Budowa obwodnicy miasta Międzyrzecz – dokumentacja projektowa 148 830,00
7 Termomodernizacja budynku byłego ogniska muzycznego przy ul. Świerczewskiego w Międzyrzeczu wraz z wyposażeniem. 209 000,00
8 Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola Nr 4 w Międzyrzeczu. 85 000,00
9 Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu/ efektywność energetyczna  i wykorzystywanie odnawialnych źródeł 

energii ograniczających emisję zanieczyszczeń powietrza/.
2 066 400,00

10 Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej Nr 6 w Międzyrzeczu 10 000,00
11 Rozbudowa Szkoły Podstawowej  Nr 3 o oddział przedszkolny 1 085 000,00
12 Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Pieski (droga do boiska). 61 337,64
13 Budowa drogi do cmentarza w m. Wyszanowo – projekt. 4 044,00
14 Utwardzenie dojścia do ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Poznańskiej. 11 116,74
15 Budowa sieci kablowej na OW Głębokie. 50 000,00
16 Wykonanie zbiornika na popłuczyny na OW Głębokie. 50 000,00
17 Ocieplenie i położenie blachy na budynku dawnej remizy w Żółwinie 38 000,00
18 Zakup i montaż latarni solarnej przy ul. Rolnej w Międzyrzeczu. 6 765,00
19 Rozbudowa alejek na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu 62 384,43
20 Budowa linii kablowej oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Poznańskiej 98 000,00
21 Budowa punktu oświetleniowego przy ul. Konstytucji 3 Maja w Międzyrzeczu 6 661,84 
22 Remont drewnianej kładki dla pieszych przez rzekę Obra przy ulicy Ożoga 67 000,00
23 Wykonanie boiska rekreacyjnego przy ul. Poznańskiej działka nr 34/14 19 440,00
24 Wyrównanie i uprzątnięcie terenu pod boisko trawiaste w m. Kursko. 20 000,00
25 POMOC FINANSOWA dla Powiatu Międzyrzeckiego – Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Kalsko w kierunku Rokitna (współfinansowane w 50 %). 75 000,00
26 POMOC FINANSOWA dla Powiatu Międzyrzeckiego – przebudowa dróg 600 000,00
27 POMOC FINANSOWA dla Gminy Pszczew – przebudowa dróg 310 000,00
28 POMOC FINANSOWA dla Gminy Przytoczna  – przebudowa dróg 100 000,00
29 POMOC FINANSOWA dla Gminy Skwierzyna   – przebudowa dróg 360 000,00
30 Fs-Jagielnik – remont i modernizacja jednego pomieszczenia w budynku na terenie gminy przy boisku. 10 485,00
31 Fs-Bukowiec – zagospodarowanie i remont placu zabaw dla dzieci. 14 146,38
32 Fs-Gorzyca – wybudowanie grilla przy sali wiejskiej z miejscem do siedzenia. 2 700,00
33 Fs-Gorzyca – zakup i montaż lampy przy siłowni zewnętrznej 7 000,00
34 Fs-Kuźnik – budowa pomieszczenia gospodarczego. 10 774,92
35 Fs-Nietoperek – urządzenie placu festynowego. 4 598,97
36 Fs-Szumiąca – zakup i montaż lampy oświetleniowej. 6 765,00
37 Fs-Wyszanowo – budowa chodnika na cmentarzu komunalnym. 5 500,00
38 Fs-Bobowicko – zakup kontenera i utwardzenie placu 4 080,00
39 Fs-Pieski – zakup i montaż przyrządów do wykonania siłowni zewnętrznej 8 400,00
40 BO- Kreatywny plac gier z miasteczkiem rowerowym przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzyrzeczu. 99 642,30
41 BO- SP Bukowiec – zadaszenie tarasu. 18 056,00
42 BO- „BODY” siłownia przy Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzeczu. 90 254,05
43 BO-Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej Międzyrzecz – Wybudowanie. 13 284,00
44 BO-Oświetlenie placu festynowego w miejscowości Nietoperek. 15 000,00
45 BO-Budowa siłowni zewnętrznej w Międzyrzeczu na terenie łąki kolejowej. 27 270,00
46 BO-Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości  Kaława 16 230,00
47 BO-Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości  Gorzyca 45 597,79
48 BO- Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Bukowiec 100 000,00 

RAZEM 21 524 902,18

 

 Powyższe tabele obrazują, 
jak wiele energii zostało oddane 
w ramach przygotowania doku-
mentacji, uzyskania pozwoleń, 
zamówień publicznych, nadzoru 
i rozliczeń. Od dłuższego czasu 
istnieje w Międzyrzeczu grupa, 
która uprawiając populistyczną 
propagandę najniższych lotów, 
próbuje dezinformować społe-
czeństwo i przekłamywać fakty. 
Resztę przemyśleń pozosta-
wiam Państwu bez komentarza. 

Burmistrz Międzyrzecza
Remigiusz Lorenz

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych na terenie Gminy Międzyrzecz w roku 2017
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