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Złoty Dukat Lubuski
Nagrody Kulturalne Marszałka 

wręczali: Romuald Gawlik – wi-
cemarszałek województwa, Ja-
cek Piotr Wójcicki - prezydent 

8 grudnia w Lubuskim Muzeum im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. odbyła się uro-
czystość wręczenia Nagród Kulturalnych Marszałka Województwa Lubuskiego oraz 
nagrody za wspieranie i promowanie życia kulturalnego regionu Złoty Dukat Lubuski. 

Gorzowa Wlkp. i Łukasz Porycki 
- dyrektor Departamentu Infra-
struktury Społecznej. Otrzyma-
ła ją m.in. mieszkanka naszego 

powiatu - prof. dr hab. Elżbieta 
Skorupska-Raczyńska rektor 
Akademii Gorzowskiej im. Jaku-
ba z Paradyża, która w swoim do-
robku naukowym posiada ponad 
sto książek, artykułów, recenzji i 
innych publikacji poświęconych 
w głównej mierze językowi pol-
skiemu.

Nagrody za wspieranie i promo-
wanie życia kulturalnego regionu 
ZŁOTY DUKAT LUBUSKI otrzyma-
li m.in. Małgorzata i Kazimierz 
Czułup - wydawcy portalu Ziemia 

Międzyrzecka. Portal jest platfor-
mą informacyjną o wydarzeniach 
kulturalno–oświatowych oraz 
informacji z obszaru turystyki, 
gospodarki i polityki regional-
nej. Redakcja wyprodukowała 
ponad 270 reportaży i relacji 
filmowych ukazujących wyda-
rzenia kulturalne, polityczne, a 

także codzienne życie i działa-
nia lokalnej społeczności. Portal 
wspiera różnego typu aktywność 
podmiotów i osób fizycznych na 
zasadach współdziałania, promo-
cji i patronatu. Serdecznie Gratu-
lujemy!

Red.
Fot. www.miedzyrzecz.biz

XXV lecie Fundacji 
SERCE NA DŁONI

SKWIERZYNA Pod patronatem 
„Przekroju”

III Memoriał im. sier-
żanta Pawła Poświata
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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

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!

W kraju zawierucha. No 
może bardziej na szczycie kra-
ju, albo jak kto woli szczycie 
władzy. Trochę to dla mnie 
polityczna hipokryzja. Z jednej 
strony rządzący obóz chwalił 
swoją panią premier Szydło 
jako najlepszą (zaraz rzecz ja-
sna po samym J. Kaczyńskim), 
by następnego dnia odwołać 
ją ze stanowiska. W zasadzie to 
pani premier podała się do dy-
misja sama, bo odwołać dzień 
wcześniej chciała ją opozycja 
stawiając wniosek o wotum 
nieufności, ale… partia rządzą-
ca ja od tego wybroniła. Logika 
już dawno nabrała w tym kraju 
drugiego, głębszego znacze-
nia. 

I tak to po wielu odcinkach 
telenoweli pt. Rekonstrukcja, 
żadnemu ministrowi na razie 
włos z głowy nie spadł, a pole-
ciał jeden z głównych autorów 
„dobrej zmiany”. Jest rewo-
lucja, muszą być ofiary… No 
dobrze, a kim jest nowy szef 
polskiego rządu. Mateusz Mo-
rawiecki? Złośliwi powiedzieli-
by, że nieźle awansował. W rzą-
dzie Tuska był członkiem Rady 
Gospodarczej przy premierze. 
U początków swojej kariery 
zawodowej pełnił funkcję pre-
zesa Banku Zachodniego WBK, 
banku w 100% obcym kapita-
łowo. To raczej zaprzeczenie 
ideału PiS-oswskiego polityka. 

minął miesiąc

Dwa lata temu został w rządzie 
Beaty Szydło wicepremierem i 
ministrem rozwoju, a rok póź-
niej również ministrem finan-
sów. W tym czasie znany był z 
prezentacji pokazujących wiel-
kie, ambitne projekty (np. Cen-
tralny Port Komunikacyjny), w 
których brakowało szczegółów 
i źródła finansowania. Bez wąt-
pienia jednak przyczynił się do 
większej ściągalności podatków 
i ukrócenia karuzeli podatko-
wych. Początkowo sceptyczny 
wobec programów socjalnych 
(w tym również 500 PLUS) i nie-
chętny wobec obniżeniu wieku 
emerytalnego, dziś próbuje się 
uwiarygodniać w oczach głębo-
ko socjalnego elektoratu PiS.

Trudno powiedzieć co zade-
cydowało, że w oczach Jarosła-
wa Kaczyńskiego Mateusz Mo-
rawiecki zasłużył na najwyższe 
wykonawcze stanowisko w kra-
ju. I to do tego stopnia, że sam 
prezes PiS zrezygnował z teki 
Prezesa Rady Ministrów. Jest 
pewne jednak, że nowy premier 
będąc członkiem PiS dopiero od 
półtora roku raczej nie zdążył 
zbudować swojego zaplecza 
politycznego, a to oznacza, że 
będzie w pełni zależny od pre-
zesa. Było to wyraźnie widać 
podczas exposé Morawieckie-
go. Nowy premier podkreślał 
znaczenie programu Mieszka-
nie Plus (na razie kuleje), mówił 

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

o powstrzymaniu emigracji naj-
zdolniejszych Polaków na Za-
chód i o dążeniu Polski do bycia 
rozgrywającym w Unii Europej-
skiej. To sprawy, które z pewno-
ścią chciał usłyszeć prezes.

Osobiście mam nadzieję, że z 
nowym premierem przyjdą po-
zytywne zmiany dla tworzenia 
i rozwoju małych i mikroprzed-
siębiorstw. Nasza gospodarka 
nabrała rozpędu, a ta jej dział-
ka może spowodować, że jesz-
cze szybciej dogonimy zachód, 
szczególnie pod względem za-
sobności portfela.

Kotłuje się w sprawie zmian w 
ordynacji wyborczej do samo-
rządów. Poza dość kontrower-
syjnym zapisem o wyborze naj-
wyższych członków Państwowej 
Komisji Wyborczej w głównej 
mierze przez Sejm (dotąd poli-
tycy nie mieli takiego wpływu 
na skład PKW) najbardziej ab-
surdalnym pomysłem jest likwi-
dacja jednomandatowych okrę-
gów wyborczych do rad gmin i 
rad miejskich. Uważam, że sys-
tem JOW doskonale się spraw-
dził w samorządach. Wreszcie 
mieszkańcy mieli bezpośred-
ni wpływ na to, kto będzie ich 

radnym. Zanim wprowadzono 
JOW-y często spotykałem się 
z pytaniami, kto jest radnym 
miejskim tej czy tamtej ulicy. 
Gdy mieszkańcy kilku ulic mo-
gli wybrać swojego jednego 
reprezentanta w radzie, ten 
problem zniknął. Poza tym do 
rad startowali lokalni społecz-
nicy, osoby zaangażowane, 
które nie musiały wplątywać 
się w politykę, wiązać z partią 
czy inną grupą. Wystarczyło, 
że założyli nawet jednoosobo-
wy komitet i mogły startować. 
To co było krokiem w XXI wiek 
teraz rządzący chcą zaprzepa-
ścić. Mam nadzieję, że w porę 
się opamiętają. 

I tymi politycznymi akcenta-
mi (przyznam, że średnio lo-
kalnymi) kończę roczek 2017. 
S e r d e c z n o -
ści życzę 
Państwu na 
Ś w i ę t a  
i pomyślności 
na Nowy Rok!

Likwidacja JOW-ów cofa nas w rozwoju

ODSZKODOWANIA
TEL. 783743841

Skup aut, motorów  
i busów wszystkich marek 

i roczników
Gotówka i formalności  

od ręki
tel. 791 545 424
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MIĘDZYRZECZ 

Podziękowanie dla lokalnych mediów

Przybyłych dziennikarzy „Przekroju Lo-
kalnego” i „Głosu Międzyrzecza i Skwie-
rzyny”. przywitał Grzegorz Rydzanicz 
– dyrektor ośrodka, podkreślając wielką 
rolę mediów w promocji imprez sporto-
wych prowadzonej na łamach obu pism. 
W towarzystwie Arkadiusz Żyły – me-
nadżera ds. sportu MOSiW, wręczył pa-
miątkowe ryngrafy z podziękowaniem 
za dotychczasową współpracę redakto-
rom naczelnym – Adamowi Piotrow-
skiemu i Dariuszowi Brożkowi.

Statuetki w podziękowaniu za współ-
pracę i zaangażowanie w organizację 
wydarzeń sportowych realizowanych 
przez MOSiW na terenie Gminy Między-
rzecz w 2017 r. otrzymali dziennikarze: 
Michał Hulecki, Artur Anuszewski i 
Lech Malinowski.

Po oficjalnej części, podczas rozmów 
poruszano tematy związane z przeka-
zem informacji w wersji papierowe oraz 
na portalach. Redaktorzy podkreślali 
profesjonalne przygotowanie materia-
łów przez MOSiW przed i po zakończe-
niu imprez sportowych, co powinno 

Wielką niespodzianką było zorganizowane w połowie grudnia przez dyrektora Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynki 
spotkanie, na które zaproszeni zostali przedstawiciele lokalnej prasy.

być wzorem dla organizatorów innych 
imprez, nie tylko masowych. Docenienie 
pracy dziennikarskiej czy reporterskiej 
jest miłym akcentem ze strony MOSiW. 
Jest to także, bodajże po  raz pierwszy 
w Międzyrzeczu, ukłon w stronę lokal-
nych mediów. Ze strony redaktorów 
naczelnych (bardzo mile zaskoczonych 
wyróżnieniami dla redakcji i zespołów 
redakcyjnych) padły sugestie ułatwia-
jące pracę podczas  masowych imprez 
nie tylko sportowych, co zostało przy-
jęte ze zrozumieniem. Przypomniano w 
formie anegdot dziennikarskie wpadki 
i nieprzychylność co niektórych organi-
zatorów imprez w mieście. Lokalna spo-
łeczność ma prawo wiedzieć, co i gdzie 
się dzieje, a od tego ma nas piszących, 
nagrywających i fotografujących.

Red.
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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 
zadumą. Zatrzymaj się… albo idź. Jestem 
ciekaw, kiedy poetyckie strofy, prezento-
wane na spotkaniach (a stały się one już 
tradycją) będą dostępne w formie tomi-

Turniej dla i z aktywnym udziałem 
uczniów klas pierwszych odbył się w SP-6 
z oddziałami gimnazjalnymi, 7 grudnia w 
hali widowiskowo-sportowej MOSiW. Or-
ganizatorami byli nauczyciele wychowa-
nia fizycznego: Jolanta Lorenz, Agniesz-
ka Boguta, Anna Janusz i Łukasz 
Iwiński. Cel świetnie przeprowadzonej, 
jak się okazało, imprezy był wielotorowy 
– promocja szkoły w lokalnym środowi-
sku, kultywowanie tradycji związanych z 
obchodzeniem Mikołajek, integracja po-
przez gry i zabawy sportowe.

Przy dźwiękach świątecznej muzyki 
na parkiet zostały wprowadzone przez 
gimnazjalistki - klasy pierwsze.  Wycho-
wawczynie (Joanna Kostka – 1a, Joanna 
Markowska-Ban – 1b, Anna Suchecka 
– 1c) zamykały wejście swoich klas. One 
jak i uczniowie mieli kolorowe koszulki 
(czerwone, żółte, niebieskie) z logiem UKS 
„Kasztelan” . Nieco z boku, także w koszul-
kach klubowych, ale w innych kolorach, 
stały gimnazjalistki, które jak się okazało 
zabezpieczały poszczególne konkurencje.

Uczniów szkoły, pedagogów oraz licznie 
przybyłych rodziców, dziadków czy opie-
kunów przywitał serdecznie Krzysztof 
Marzec, dyrektor szkoły. Zmagania spor-
towe zostały poprzedzone rozgrzewką w 
rytm wpadających w ucho melodii. Naśla-
dowanie przez pierwszaków gimnazjalist-
ki prowadzącej rozgrzewkę już zapowia-
dało ciekawą wizualnie rywalizację.

Klasy usiadły na parkiecie przed linia 
startową. Rozpoczęto od biegu z czapecz-
ką św. Mikołaja, którą nakładano na pa-
chołki, a po obiegnięciu tyczki zabierano 
ją w celu przekazania kolejnemu zawodni-
kowi. Rzucano styropianową bombką do 
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bramki (niektórzy chłopcy wzorem piłka-
rzy ręcznych podczas rzutu wykonywali 
wyskok). Rzucano piłką na półmetku bie-
gu do trzymanego przez asystentki koca. 
Sporo śmiechu i zamieszania było pod-
czas wyścigu z workami po zapakowane 
prezenty. Problem czy pakować pierwszą 
z brzegu paczkę, a jeżeli tak to małą czy 
dużą?  Aby dać nieco odpocząć uczestni-
kom były zadawane proste pytania i za-
gadki, które pierwszoklasiści rozwiązali ce-
lującą. Było układanie puzzli jak i rzucanie 
woreczkiem w stojącego bałwana. 

Doping na trybunach był dopełnieniem 
wrzawy na parkiecie. Chciałoby się, aby ta-
kie cheerleaderki z pomponami wspierały 
inne sportowe zmagania na hali. Po za-
kończeniu wszystkich konkurencji pierw-
szaki wraz z wychowawcami ustawili się 
przodem do widowni, a gimnazjalistki na 
lewym skrzydle. Ukłon w stronę widowni 
i rzęsiste oklaski od obecnych doceniają-
cych wolę sportowej rywalizacji. Medale 
wręczał Remigiusz Lorenz – burmistrz 
miasta (pojawił się nieco spóźniony tuż po 
rozpoczęciu zawodów). Były uściski dłoni, 
piąteczki i żółwiki. Dla wielu uczestników 
był to pierwszy zdobyty medal, w dodat-
ku otrzymany z rąk włodarza miasta. Za 
udział w turnieju, integrację uczniów, 
pracę nauczycieli (wuefiści mieli dotych-
czas do czynienia ze starszymi uczniami, a 
maluchy to niby dyscyplina ale i żywioł…) 
oraz przybyłym rodzicom i opiekunom. 
W podobnych słowach wypowiedział się 
dyrektor szkoły i oficjalnie zamknął miko-
łajkowy turniej (dofinansowany przez UM 
Międzyrzecz). Wspólna fotografia zwień-
czyła spotkanie.

LM
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Najlepsze kasztany
są na placu Pigalle w Paryżu

Lech MaLinowski

lechm47@wp.pl

Cytat znany. Byłemu dyrektorowi 
MOK wyraźnie zaszkodziły. Nie tyle ja-
dalne kasztany (bywają w Biedronce), 
co wyjazd w celach szkoleniowych do 
Paryża. Może plan szkolenia ujrzy świa-
tło dzienne? Jakby tego było mało, ów 
odmówił przedstawicielowi Burmistrza 
wglądu do części dokumentów w cza-
sie kontroli finansowej. W tym miejscu 
tytuł prasowy – Jak przedawkować 
moc? Odpowiedź – Własną pychą.

Ponad 2 lata mnie i naczelnego 
miesięcznika ciągano po sądach, aby 
udowodnić, że został naruszony ho-
nor i dobre imię dyrektora i MOK. Wg 
zapewnień pozywających są oni kryni-
cą czystości moralnej, a wszelkie kon-
trole były pozytywne. No i wyszło to, 
co wyszło. Wygórowane ego, przerost 
ambicji i niegospodarność stwierdzo-
ne przez magistrat. Sprawę sądową w 
pierwszej instancji przegrał dyrektor i 
MOK. Desperacko oskarżyciel atakował 
mnie nie ad meritum lecz ad personam. 
Sąd wydał wyrok na podstawie faktów, 
a nie przedstawianych przeciw nam 

bzdur. Sprawa zamknięta, chociaż jest 
odwołanie. 

Kilku radnych przyznało mi rację (dzię-
kuję), że postąpiłem słusznie szukając 
odpowiedzi na działalność MOK. I może 
sprawy by nie było, gdyby nie lenistwo 
poprzedniej przewodniczącej Komisji 
Rewizyjnej w Radzie Miasta. Moje pyta-
nia do niej adresowane od razu skiero-
wała do MOK, a jego szef równocześnie 
dał odpowiedź, jakże pełną frazesów i 
ogólników do prasy i do KR. Tym samym 
mierząc się ponad równymi w demokra-
cji, nie wpuścił mnie na imprezę związa-
ną z otwarciem biblioteki, a naszą kole-
żankę redakcyjną wyprosił. Sam niczym 
Bóg podjął decyzję sprzeczną z prawem 
prasowym, decyzją poprzedniego bur-
mistrza i zdrowym rozsądkiem. Problem 
pęczniał niczym groch w wodzie. Nowy 
włodarz miasta to dostrzegł i efekty już 
są. Pycha zawsze poprzedza klęskę. Wy-
starczy poczytać na stronach www.mie-
dzyrzecz.biz - wiele da to do myślenia.

Opłaty sądowe zostaną „wrzucone” w 
koszty firmy. Prywatnie uderzą w kieszeń 

dyrektora. Kasa w błoto, dla zaspokoje-
nia ambicji? Krynica czystości okazała się 
źródłem skażonym. To, co niczym samot-
ny wilk, zapoczątkowałem, odżegnany 
od czci i wiary przez wielu dumnych rad-
nych tego miasta, okazało się czubkiem 
góry lodowej. Walec poczucia sprawie-
dliwości lokalnej toczy się i zdąży przed 
wyborami samorządowymi. Dziękuję 
Panie Burmistrzu w imieniu własnym i 
wielu bezimiennych mieszkańców.

Miał być felieton zwieńczający mijają-
cy rok, ale sprawy potoczyły się szybko. 
Nie było sensu czekać. Poczekają za to 
sprawy nie załatwione na miejskim tar-
gowisku. Opisywane nie raz, nie dwa, 
przeze mnie w felietonach. Ostatnio 
chyba w ramach oszczędności zlikwido-
wano kilka koszy na śmieci. Panie Preze-
sie… zbliżają się Święta, żółtej kartki tym 
razem nie będzie. 

Na koniec trudno nie wyrazić uznania 
za udane Mikołajki pod Ratuszem. Było 
więcej niż sympatycznie. Za wspania-
łe kulturalne i tematyczne imprezy w 
międzyrzeckim muzeum, za koncerty 

w świątyniach, za pikniki dla lokalnej 
społeczności organizowane przez woj-
sko, policję, parafie i innych, za imprezy 
sportowe, te na hali i biegi w terenie, za 
wiele imprez promujących miasto. I tak 
trzymać! Dziękuję za zaproszenia, te 
wysłane i nie wysłane. A to, że w mie-
ście pojawił się pierwszy „sygnalista” to 
znaczy, że uprzejmie donosząc - sam 
się dowartościowuje. Lubię go i po-
zdrawiam.

Parafrazując znane porzekadło, a na 
pewno pod wpływem dwóch (ogłupia-
jących) reklam, świątecznie życzę – Ty-
skiego Najtańszego!

MIĘDZYRZECZ 
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Jubileusz Klubu Abstynenta „Zdrój” w Skwierzynie
SKWIERZYNA Pod patronatem „Przekroju”

XX-lecie jest dość znaczną 
okrągła rocznicą. Bez wątpienia. 
Istotnym jest fakt, że stowarzy-
szenie skupia tych, którzy mają 
silną wolę powstrzymania się od 
zgubnego nałogu. Klub powstał 
w styczniu 1997 r., rejestracja 
miesiąc później. Pełny rys histo-
ryczny poparty pokazem slajdów 
przedstawiła Maria Stańczuk 
– prezes klubu. Wspomagał ją 
Włodzimierz Szopiński - prze-
wodniczący Powiatowej Rady 
Organizacji Pozarządowych w 
Międzyrzeczu i Radny Sejmiku 
Rady Seniorów Województwa 
Lubuskiego. Wcześniej jednak 
oboje serdecznie przywitali gości 
(impreza odbyła się 24 listopada 
w skwierzyńskim Domu Wesel-
nym „Pod bocianim gniazdem”). 

Wśród obecnych byli m.in. Jan 
Świrepo, były wicewojewoda 
lubuski, od lat współpracujący 
z klubem, Lesław Hołownia – 
burmistrz Skwierzyny, Grzegorz 
Mrowicki – radny w powiecie, 
prezentujący starostę, Zofia Za-
włocka – przewodnicząc RM, 
Bożena Kasków - sekretarz UM, 
Ewa Zdrowicz-Kulig – prezes 
Fundacji „Serce na dłoni”, Sylwia 

Guzicka - prezes międzyrzeckie-
go Stowarzyszenia „Szansa”, Aga-
ta Smoleń – kierownik Domu Se-
niora Dziennego Pobytu,  Anna 
Szulga Prezes Honorowy tego 
stowarzyszenia i Maciej Zawidz-
ki – dyrektor Skwierzyńskiego 
Ośrodka Kultury. Prowadząca 
przedstawiła aktualny skład za-
rządu, zrealizowane i planowane 
przedsięwzięcia. Imponujący do-
robek i nie mniej ambitne plany.

Prezes klubu wręczyła pamiąt-

kowe statuetki za wieloletnią 
współpracę i wsparcie realizacji 
celów statutowych stowarzysze-
nia przyznane przez Zarząd KA. 
Otrzymali je: Lesław Hołownia, 
Renata Nawrot, Grzegorz Ga-
bryelski, Włodzimierz Szopiń-
ski. Członkowie Klubu Abstynen-
ta wyróżnili: Marię Stańczak, 
Elżbietę Szopińska, Krystynę 
Wasylkowicz, Mariusza Rybar-
czyka - statuetkami za wielolet-
nią prace w zarządzie i kreowanie 

pozytywnego wizerunku Sto-
warzyszenia w społeczeństwie. 
Członkowie klubu otrzymali listy 
gratulacyjne.

Burmistrz wraz z sekretarzem 
miasta wręczył na ręce M. Stań-
czuk akt nadania KA „Zdrój” - 
Medalu Burmistrza Skwierzyny 
„Bene Meritus Skwierzyna – Mia-
sto Królewskie” za działalność i 
zaangażowanie na rzecz Gminy 
Skwierzyna i jej mieszkańców. 
Taki sam medal otrzymała Maria 
Stańczuk, Elżbieta Szopińska, 
Jan Nowacki, 

Były kwiaty, życzenia i krótkie 
okolicznościowe wystąpienia. 
Wystąpiła jedna z formacji ze-
społu „Trans”, Jerzy Garniewicz 
(solista Kapeli Wileńskiej) oraz 
Maciej Zawidzki  - nagrodzono 
ich rzęsistymi oklaskami. Spo-
tkanie integracyjne, oczywiście 
bezalkoholowe, ale za to z suto 
zastawionym stołem zwieńczyło 
jubileusz, który został połączony 
z II Powiatowym Spotkaniem Or-
ganizacji Trzeźwościowych i Abs-
tynenckich.

Tekst i fot. L. Malinowsk
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Wielki Koncert Pieśni Patriotycznej
99 lat temu Polska odzyska-

ła niepodległość. Tradycją stało 
się już, że w murach Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Mię-
dzyrzeczu w listopadzie odbywa 
się wydarzenie artystyczne, które 
krzewi idee wolności. 17 listopa-
da 2017r. Przemysław Kojtych 
powitał zaproszonych gości, m. 
in. sekretarz Urzędu Miasta Mię-
dzyrzecz Annę Sawkę. Prosząc 
wszystkich o powstanie i zapo-
wiadając Mazurek Dąbrowskie-
go. Odśpiewaniem hymnu przez 
chór szkolny wspomagany przez 
pianistę Przemysława Kojtycha. 
Tym mocno narodowym akcen-
tem rozpoczął się Wielki Koncert 
Patriotyczny. 

Klaudia Nowacka i Julia Szy-
mańska, które prowadziły kon-
cert przypomniały dwie piękne 
sentencje Józefa Piłsudskiego. 
Niech będą one mottem koncertu 
„Naród, który traci pamięć przesta-
je być Narodem – staje się jedynie 
zbiorem ludzi, czasowo zajmują-
cych dane terytorium”, „Ten, kto nie 
szanuje i nie ceni swej przeszłości, 
nie jest godzien szacunku teraźniej-
szości ani ma prawo do przyszłości”. 

W dalszej  części artystycznej 
uczniowie wykonywali pieśni, 
wiersze, melodie. Cały wykony-
wany program był w duchu pa-

triotycznym. W części artystycznej 
wystąpili uczniowie i nauczyciele: 
Julia Skabardis, Tadeusz No-
wak, Aleksandra Pabin, Kamil 
Grocholewski, Maria Kmieciak, 
Nikola Krygiel. Kwartet gitarowy: 
Zuzanna Gabiga, Julia Kaszko-
wiak, Alan Świątkowski, Bar-
tosz Zieliński. Zofia Drabińska, 
Kalina Tomysek, Urszula Su-
checka, Filip Witkowski, Karo-
lina Sielicka, Kinga Buszewska. 

Trio wiolonczelowe: Agata Bara-
nek, Amelia Raszewska i Mar-
lena Szpigun, Julia Skabardis i 
Kinga Fryza, Nadia Furmanek, 
Duet wiolonczelowo-fortepiano-
wy: Oliwia Bućkowska i Nikola 
Krygiel, Trio wokalno-instrumen-
talne: Laura Cerniak, Patrycja i 
Igor Oleksak. Jakub Marszałek. 
Trio instrumentalne fletowo–gita-
rowe: Aleksandra Pyrcz, Renata 
Klimaszewska, Małgorzata Or-

łowska, bracia Wołoszynowie, 
Zespół akordeonowy: Aleksan-
dra Bartkowiak, Jan Farbotko, 
Szymon Mikrut, Diana Fiedo-
rowicz, Nadia Furmanek, Trio 
saksofonowe: Sharath, Pranav, 
Aleksander Kubrycht, Nikodem 
Bulicz, Przemysław Kojtych.

Uczniów przygotowali: Kata-
rzyna Cegielska, Jolanta Hel-
wig, Barbara Horyd, Wanda 
Kuryłowicz-Król, Przemysław 

Kojtych, Zdzisław Musiał, Tade-
usz Nowak, Czesław Nowakow-
ski, Małgorzata Telega–Nowa-
kowska, Alina Plebanek, Daria 
Puciata, Agnieszka Wenda.  

Wysoki poziom artystyczny 
zaprezentowanego programu 
świadczy o poważnym i rzetelnym 
podejściu wszystkich nauczycie-
li i uczniów do tego wydarzenia. 
Dodajmy, że uczniowie, ich ro-
dzice, najbliższe rodziny, znajomi, 
sympatycy… to niemała grupa 
społeczna licząca w przybliżeniu 
tysiąc osób!  W tej małej lokalnej 
Ojczyźnie pracujemy, uczymy się, 
wychowujemy = czyli po prostu 
żyjemy w duchu poczucia patrio-
tycznego.

Wszystko, co w swym życiu 
czynił marszałek Józef Piłsud-
ski - czynił z myślą o Polsce, w 
szczególności zaś o jej wolności, 
niepodległości i wielkości. Dziś 
żyjemy w niepodległej, wolnej 
Ojczyźnie i tę niepodległość i wol-
ność chcemy i mamy obowiązek 
umacniać. Czynić to powinniśmy 
prostymi obowiązkami, codzien-
ną pracą, duchowym bogactwem 
życia rodzinnego. Dziś możemy 
powiedzieć, że los naszego kra-
ju nie zależy od męstwa na polu 
walki, ale od uczciwości w pracy i 
podejmowania mądrych decyzji. 
Dziękując serdecznie wszystkim 
przybyłym na nasz koncert, chcia-
łybyśmy pożegnać się życzeniem:  
„Żeby Polska była Polską”.

Tekst i fot. Zdzisław Musiał
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KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA
ODSZKODOWANIA
ROSZCZENIA
BŁĘDY MEDYCZNE
SPRAWY ROZWODOWE
WINDYKACJA
POŚREDNICTWO W NIERUCHOMOŚCIACH

6 listopada w Zielonej Górze 
odbył się wojewódzki finał XV 
Konkursu Plastycznego Sztuka 
Osób Niepełnosprawnych, zor-
ganizowany przez PFRON. Swo-
je prace prezentowali twórcy 
- uczestnicy Warsztatów terapii 
Zajęciowej i mieszkańcy Domów 
Pomocy Społecznej z całego wo-
jewództwa. W grupie laureatów, 
których prace zakwalifikowano 
do finału ogólnopolskiego zna-
lazł się skromny Krzysztof Siast, 
uczestnik WTZ przy DPS w Mię-
dzyrzeczu. W kategorii malar-
stwo i witraż jego obraz pt. „Szum 
Bałtyku” wysoko został oceniony 

MIĘDZYRZECZ / REGION  Jesteśmy tacy sami…

Laur dla skromnego
przez jury. Z rąk Andrzeja Gonia, 
dyrektora PFRON w Zielonej Gó-
rze otrzymał dyplom i nagrodę 
finansową. 

Wyróżniony dyplomem zo-
stał m.in. w tej samej kategorii, 
Grzegorz Krawiec – mieszkaniec 
międzyrzeckiego DPS. Tytuł jego 
pracy – „Warszawa, kościół św. 
Jana”. Z laureatem i wyróżnionym 
pracują w sensie opieki meryto-
ryczno-plastycznej: Magdalena 
Paczkowska, Dorota Władyka 
i Katarzyna Sieniuć Muraszow. 

Zielonogórskie spotkanie 
zwieńczone zostało częścią arty-
styczną w wykonaniu uczestnika 

WTZ Winnica i studentów wy-
działu muzycznego Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego.

Red., fot archiwum WTZ

 Ad dilectam
A są to słowa listu napisa-

nego przez naszego rodaka 
do swej ukochanej między-
rzeczanki. To właśnie Mar-
cin z Międzyrzecza pisał tak, 
wyjeżdżając z rodzinnego 
miasta, powołany do kariery 
urzędniczej w stolicy Wiel-
kopolski. Te piękne słowa 
pokazują jak bardzo Marcin 
kochał wybrankę swego ser-
ca - ledwie przebył pół drogi 
do Poznania, a już serce stę-
sknione kazało mu, na po-
pasie w Szamotułach, pisać 
do swej panny zapewnienia  
o gorącej miłości i wierności.  
„Wiedz, moja panno, iże, acz-
koliciem ja od ciebie daleko, 
a wszakoż wżgim nie była ani 
będzie nad ciebie jina miła, 
jedno ty sama, panno milej-
sza ma”. 

List ów został zamieszczo-
ny w Retoryce - zbiorze do-
kumentów i listów spisanym 
w latach 1428-1429 przez 
Marcina  z Międzyrzecza. 
Swego rodzaju paradoksem 
jest, że autor tego wyjątko-
wego, pierwszego napisane-
go po polsku listu miłosnego 
- nie był poetą, lecz urzędni-
kiem, późniejszym notariu-
szem i sekretarzem biskupa 
poznańskiego Stanisława 
Ciołka.

 „Ad dilectam” – to jedyne 
słowa po łacinie oznaczające 
„Do ukochanej” - tytuł listu,  

„Panno moja najmilejsza …”  - słowa, te brzmią tak bardzo współcześnie 
… aż trudno uwierzyć, że powstały prawie… 600 lat temu!

o którym współcześni poeci 
mogli, by bez obrazy dla po-
ezji, powiedzieć… biały wiersz. 
List jest datowany, aczkolwiek 
nie jest to pełna data…”Dano 
w Szamotułach, we śrzodę.”. 
Dodajmy, że o niezwykłości 
tego historycznego tekstu 
świadczy to, że powstał …100 
lat(!) przed Mikołajem Rejem, 
zwanym ojcem polskiej litera-
tury.

Tak się składa, że wkrótce 
ruszą prace nad wielkim pro-
gramem rewitalizacji terenów 
zieleni miejskiej, dodajmy za 
kilka milionów unijnych pie-
niędzy pozyskanych przez 
burmistrza Remigiusza Loren-
za. Burmistrz, jak się okazuje, 
nie tylko potrafi zdobyć fundu-
sze, ale i w niekonwencjonal-
ny sposób je wydać. Oto, jak 
ćwierkają ratuszowe wróbelki, 
pojawił się pomysł, żeby przy 
okazji rewitalizacji parków  
i skwerów, w pięknej formie 
artystycznej, uczcić pamięć 
naszego zakochanego przod-
ka i tamto niezwykłe wydarze-
nie. Międzyrzecz, który miał  
w czasach zaboru niemieckie-
go wiele pomnikowych od-
niesień do niemieckiej historii, 
odniesień zatem obcych i do 
tego wcale nie związanych z 
historią miasta. Tym bardziej 
więc Międzyrzecz zasługuje na 
pamięć o niezwykłych polskich 
wydarzeniach w swej historii, 

a takim jest bez wątpienia 
pierwszy polski list miłosny 
naszego rodaka. 

Jakże często w Między-
rzeczu słychać odgłosy swa-
rów, a nawet epitety i kubły 
pomyj obficie wylewane w 
mediach społecznościowych 
i portalach internetowych… 
Spróbujmy zapomnieć  
o kłótniach, choćby na jakiś 
czas i skupmy się wokół idei 
zbudowania „ławeczki zako-
chanych” – rzeźby Marcina 
utrwalonego w spiżu piszą-
cego miłosny list do swej 
panny ukochanej. Zróbmy to 
– godne tego jest wydarze-
nie z przed 600 lat – nie dość, 
że to pierwszy list napisany 
w języku polskim, to jeszcze 
list miłosny. Zasługuje na to 
Międzyrzecz – nasze dumne 
miasto królewskie! To ważne, 
jeśli bowiem miasto ma two-
rzyć rzeczywistą, a nie tylko 
formalnoprawną wspólnotę, 
musi integrować się wokół 
wspólnych pięknych idei, 
które łączą ludzi, budują po-
czucie wspólnoty i dumy ze 
wspólnej małej ojczyzny.

Tymczasem Wesołych 
Świąt oraz zdrowia i pomyśl-
ności w Nowym 2018 Roku 
naszemu miastu i mieszkań-
com życzy …

ZŁOTOUSTY

Międzyrzecz,  grudzień 2017 r.
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Pociągiem do współpracy…
Konferencja w Gorzowie 

Wlkp., 18 listopada, była zwień-
czeniem projektu „Pociągiem 
do współpracy – bogata historia 
kolejnictwa polsko-niemieckie-
go pogranicza”, dofinansowane-
go przez Euroregion Pro Europa 
Viadrina, a przeprowadzonego 
przez Stowarzyszenie Natura+, 
które jest niezwykle aktywne 
w województwie lubuskim i 
ma swój oddział w podmiędzy-
rzeckich Skokach. W spotkaniu 
uczestniczyło blisko 60 osób z 
Polski i Niemiec. Wielu znało się 
ze spotkań w Wolsztynie i Let-
schin. Pierwsze było opisane na 
naszych łamach. 

Referujący przedstawili cieka-
we wystąpienia nt. przeszłości, 
teraźniejszości i przyszłości szla-
ków kolejowych obecnego po-
granicza polsko-niemieckiego.  
Wśród obecnych n konferencji 
byli m.in. Józef Kruczkowski, 
radny do Sejmiku Województwa 
Lubuskiego, Patryk Skopiec, 
prezes Instytutu Rozwoju i Pro-
mocji Kolei TurKol.pl i Łukasz 
Bednaruk z międzyrzeckiego 
muzeum. Moderatorem konfe-

rencji był Tomasz Żółkiewicz, 
prezes Stowarzyszenia Natura+. 
Tłumaczem, jakże doskonałym, 
był żaranin Edward Zys.

„Zapomniana linia kolejowa 
nr 364, przeszłość, teraźniej-
szość i przyszłość” przedstawił 
w formie multimedialnej Ma-
riusz Hassa, międzyrzeczanin z 
urodzenia, obecnie mieszkaniec 
Opola. W 1887 roku rozpoczyna 
się historia żelaznego szlaku ko-
lejowego, który dziś znamy jako 
linię 364, która obecnie biegnie 
z Wierzbna przez Międzyrzecz, 
Sulęcin do Rzepina. Oczywiście 
pełny kształt linia ta uzyskała 
w 1892 r. kiedy to Międzyrzecz 
połączono z Sulęcinem, do któ-
rego kolej z Rzepina dotarła 
niespełna dwa lata wcześniej. 
Kiedy ukończono budowę linii 
kolejowej do Sulęcina, stacja w 
Międzyrzeczu stała się węzłem, 
z którego pociągi wybiegały 
w trzech kierunkach (Zbąszyń, 
Międzychód, Rzepin). 

Przedstawiciel stowarzyszenia 
w Letschin przestawił Pruską Ko-
lej Wschodnią z Berlina do Köni-
gsberg. Referat ciekawy, bo-

wiem dotyczył m.in. obecnego 
odcinka Kostrzyn/O – Gorzów 
Wlkp. – Krzyż. Bernd Kutzke z 
kolei zaprezentował Muzeum 
Kolejowe w Letschin.

Nieliczni pamiętają wypadek 
kolejowy na trasie Gorzów – 
Krzyż. Rozpędzony skład towa-
rowy rozwalił stacje kolejową 
Strzelce Krajeńskie Wschód w 
gminie Zwierzyń. Dziś stoi tam 
jedyny w województwie Inno-
wacyjny Dworzec Kolejowy. Bo-
dajże jeden z czterech w kraju. 
Andrzej Wiśniewski z Gminy 
Zwierzyń omówił, w formie mul-
timedialnej jak wszyscy, rozwój 
kolejnictwa w swojej gminie.

Dodatkowo wystąpił Józef 
Kruczkowski  z Gorzowa, radny 
i zapalony turysta. Tenże omó-
wił aktualnie prowadzone prace 
remontowa na estakadzie kole-
jowej biegnącej wzdłuż Warty. 
I pomyśleć, że jeszcze w po-
czątkach wieku XIX tory leżały 
równolegle do ulicy, na jednym 
poziomie. 

Interesujące było wystąpienie 
Patryka Skopiec  z Biura Tu-
rystyki Kolejowej TurKol. Jego 

słowa miały potwierdzenie w 
otrzymanych rozkładach kole-
jowych pociągów turystycznych 
w 2017 r. Analizując owe dobrze 
wydane składanki odniosłem 
wrażenie, że pociągi turystycz-
ne omijają Międzyrzecz lub 
rzadko tu przejeżdżają. Północ 
i południe województwa, Wiel-
kopolska i Dolny Śląsk są na tym 
rozkładzie jazdy priorytetem dla 
parowozów ze starymi wago-
nami. A nazwy tych zestawów 
są bardziej niż ciekawe (po-
ciąg „Katarzynka” 25 listopada 
przemknął przez Międzyrzecz). 
Wsparcie m.in. UM w Skwierzy-
nie umożliwiło turystyczną kole-
jową atrakcję.

Zwieńczeniem konferencji 
była podróż studyjna szlakiem 
ciekawostek kolejowych (m.in. 
most w Międzyrzeczu) oraz 
przejazd kolejką ogrodową w 
Nietoperku. Niebawem wystawa 
w formie dużych plansz fotogra-
ficznych z opisem zawita na kil-
ka dni do Międzyrzecza. Wydany 
w formacie A5+ 32-stronicowy 
w pełnym kolorze, dwujęzyczny 
folder zawiera referaty, zdjęcia i 
wiele innych kolejowych cieka-
wostek. 

Tekst i fot. L. Malinowski

XXV lecie Fundacji SERCE NA DŁONI
SKWIERZYNA Pod patronatem „Przekroju”

25 listopada w Skwierzyńskim 
Ośrodku Kultury odbyła się uro-
czysta jubileuszowa gala naj-
starszej i najbardziej zasłużonej 
fundacji w regionie, prowadzącej 
nieodpłatną działalność pożytku 
publicznego w sferze pomocy 
społecznej i ochrony zdrowia. 
Imprezę po mistrzowsku prowa-
dzili: Monika Śniowska i Maciej 
Zawidzki. Gości witała gospo-
dyni jubileuszu, prezes Zarządu 
Ewa Zdrowowicz-Kulik. Uro-
czystość zaszczycili: Wojewoda 
Lubuski Władysław Dajczak, 
Małgorzata Łukiewska repre-
zentująca Marszałek Wojewódz-
twa Lubuskiego Elżbietę Annę 
Polak, Aleksandra Mrozek - re-
prezentująca Posła na Sejm RP 
Pawła Pudłowskiego, Lesław 
Hołownia burmistrz Skwierzyny, 
Zofia Zawłocka przewodniczą-
ca Miejskiej Rady w Skwierzynie. 
Przywitano przybyłych  radnych 
skwierzyńskich i powiatu mię-
dzyrzeckiego, urzędników samo-
rządowych, dyrektorów, nauczy-
cieli i pracowników placówek 
oświatowych, kierowników i pra-
cowników pomocy społecznej, 
prezesów organizacji pozarządo-
wych z Gorzowa Wlkp., Między-

rzecza, Rokitna i Skwierzyny. Cie-
szono się z obecności przyjaciół 
i darczyńców z Gorzowa Wlkp., 
Drezdenka, Słońska, Dębna, Mię-
dzyrzecza i maleńkiej Kęszycy Le-
śnej. Nie zabrakło powitania dla 
wolontariuszy, członków Rady i 
Zarządu Fundacji Serce na Dłoni.

Na tle prezentacji multimedial-
nej pani prezes przedstawiła 25 
letni okres działalności fundacji, 
która powstała 23.11.1992 r., z 
inicjatywy Jadwigi Wiszniewskiej, 
ówczesnej dyrektor Wojewódz-
kiego Zespołu Pomocy Społecz-
nej w Gorzowie Wlkp. Zmiany ad-
ministracyjnego podziału kraju, 
zmiany prawne i społeczne z któ-
rymi żyła fundacja przez ćwierć 
wieku, wymuszały dostosowy-
wanie się do tych zmian w spo-
sób nie naruszający żywotnych 
interesów podopiecznych fun-
dacji o czym obrazowo opowie-
działa szefowa fundacji. - Celem 
naszym jest niesienie wszechstron-
nej pomocy osobom i rodzinom 
mieszkańcom województw lu-
buskiego i zachodniopomorskie-
go, które z powodu ubóstwa, ka-
lectwa, choroby lub tragicznych 
zdarzeń losowych znalazły się 
trudnej sytuacji życiowej -powie-

działa Ewa Zdrowowicz- Kulik i 
przedstawiła skład personalny 
Zarządu i Rady „Serca na Dłoni”. 
- Dziś prowadzimy 45 projektów 
indywidualnych, za nami 33 za-
kończone. Realizujemy równolegle 
takie projekty, które służą jedno-
cześnie wielu niepełnosprawnym 
np. dofinansowywaliśmy zakupy 
busów do przewozu niepełno-
sprawnych mieszkańców Domu 
Pomocy Społecznej w Gorzowie 
Wlkp. i uczestników Powiatowego 
Ośrodka Wsparcia „Razem Raź-
niej” w Skwierzynie. Dołożyliśmy 
się do budowy nowej windy do 
transportu niepełnosprawnych 
wychowanków w Ośrodku Reha-
bilitacyjno-Edukacyjno-Wycho-
wawczym w Gorzowie Wlkp. i do 
zakupu USG do badania serca w 
Szpitalu Powiatowym w Barlinku. 
Zadbaliśmy o poprawę warunków 
edukacyjnych niepełnosprawnych 
dzieci w szkołach w Skwierzynie, 
Murzynowie i Trzebiszewie. Wspo-
mogliśmy wypoczynek i edukację 
120 ubogich dzieci z terenu gmi-
ny Santok. Dokładaliśmy się do 
kosztów operacji, leczenia, rehabi-
litacji, pielęgnacji setek niepełno-
sprawnych i ubogich mieszkańców 
naszego regionu- mówiła pani 

prezes. Podziękowała darczyń-
com, przyjaciołom za hojność, 
wolontariuszom za nieodpłatna 
pracę a mediom za komunikację 
społeczną.

Po tych słowach przyszedł czas 
na wzniosłe i uroczyste chwile 
będące rekompensatą za dzia-
łalność publiczną i społeczną. 
Wojewoda Lubuski w imieniu 
Prezydenta RP odznaczył Barba-
rę Schroeder (przewodniczącą 
Rady Fundacji) Srebrnym Krzy-
żem Zasługi, a Jolantę Bach (se-
kretarz Zarządu Fundacji) Brązo-
wym Krzyżem Zasługi. Natomiast 
Rada Miejska w Skwierzynie 
nadała Ewie Zdrowowicz- Kulik 
tytuł „Honorowego Obywatela 
Skwierzyny”. Uchwałę wykonała 
przewodnicząca Rady Miejskiej 
Zofia Zawłocka w asyście Bur-
mistrza Skwierzyny Lesława Ho-
łowni. Były oczywiście kwiaty i 
serdeczności, bowiem szefowa 
fundacji znana jest ze swej ak-
tywnej działalności w wojewódz-
twie lubuskim i poza nim. 

Nie zabrakło także wspaniałych 
wrażeń artystycznych, które gra-
tisowo zafundowali: Jan Marku-
szewski Prywatna szkoła Muzyki 
Elektronicznej w Gorzowie Wlkp., 
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Pierwsza ekranizacja „Morder-
stwa w Orient Expressie” jednego z 
bestsellerów wirtuoza  kryminałów 
Agathy Christie weszła do kin w 1974 
r., a za kamerą stanął wówczas Sid-
ney Lumet. O tym, że film nie prze-
szedł bez echa i to w pozytywnym 
znaczeniu, świadczą liczne nomina-
cje do nagród oscarowych, BAFTA i 
Grammy, jak również nagrody, które 
wpadły aktorom drugoplanowym. 
Czy najnowsza wersja kinowa powie-
ści Agathy Christie ma szansę okazać 
się tą lepszą? 

Gdy zasiadłam w kinie oczekując na 
seans, nie byłam po lekturze „Morder-
stwa w Orient Expressie”, uznałam że 
skoro reżyser Kenneth Branagh odwa-
żył się na przeniesienie powieści Chri-
stie na wielki ekran, to zdaje sobie spra-
wę, że jego publiczność to nie tylko fani 
autorki, którzy z wypiekami na twarzy 
„pochłaniają” jej książki. Sądziłam, że 
film ten jest odpowiedni także dla zwy-
kłych zjadaczy chleba takich jak ja, któ-
rzy po prostu lubią, w środku tygodnia 
po ciężkim dniu w pracy, wybrać się do 
kina na dobry, w tym akurat przypad-
ku kryminał. Niestety, przeliczyłam się, 
Branagh nie ma w sobie za grosz empa-
tii. W czym problem? W tym, że reżyser 
uznał, iż skoro tak wybrednie dobierał 

obsadę i  zmieścił w niej plejadę najwięk-
szych gwiazd Hollywood, a mam tu na my-
śli  prawdziwą śmietankę: Michelle Pfeiffer, 
Johnny Depp, Judi Dench, Willem Dafoe i 
Penélope Cruz to może już sobie odpuścić 
dopieszczenie istotnych szczegółów w 
scenariuszu. Jaki więc był tego efekt? Ano 
taki, że wychodząc z kina czułam niesmak, 
że coś mnie ominęło, bo nie przeczytałam 
wcześniej powieści, że otrzymałam roz-
wiązanie zagadki i nie miałam możliwości 
zaobserwowania jak do tego rozwiązania 
doszło. Nie wytykając już kompletnego 
braku napięcia w filmie i natarczywej po-
prawności politycznej. 

Nie zdradzę z fabuły za wiele, jeśli napi-
szę, że film jest o tajemniczym morderstwie 
w tytułowym Orient Expressie i intensyw-
nym śledztwie prowadzonym w ciasnej 
przestrzeni dyliżansu. Jednak w  jaki spo-
sób detektyw rozwiązuje poszczególne 
zagadki, po nici dochodzi do kłębka i łączy 
ze sobą poszczególne fragmenty brutalnej 
historii zbrodni to ja zielonego pojęcia nie 
mam. 

I niestety, ale 
pierwszy raz prawie 
zasnęłam w kinie… 

Chaos w Orient Expressie

Anna Piotrowska

GOTUJ Z PRZEKROJEM

Wielkimi krokami zbliżają się Święta 
Bożego Narodzenia. Przez większość z 
nas uznawane za najpiękniejsze Święta 
w roku. Osobiście uwielbiam je z kilku 
powodów: kojarzą mi się z domem peł-
nym ludzi, ciepłem i blaskiem świec, 
pachnącą choinką, miłością i oczywiście 
z Pasterką.

Z moimi córkami zaczęłyśmy przygo-
towania już dawno piekąc pierniki, które 
muszą „odleżeć” kilka tygodni, aby móc je 
schrupać później z choinki :)

Uwielbiam zbierać informacje na temat 
tradycyjnych przepisów na potrawy wigi-
lijne. Przerobiłam już chyba większość od 
czerwonego barszczu, przez zupę rybną, 
grzybową, karpia w galarecie, ale zawsze 
wracam do tych potraw, które pamiętam 
z domu.

U każdego z nas Wigilia wygląda inaczej, 
mimo iż przeżywamy ją tak samo. W moim 
rodzinnym domu kolacja ta zaczyna się 
nietypowo, bo zupą owocową. I właśnie 
przepis na tą zupę 
chciałabym Pań-
stwu przedstawić.

SKŁADNIKI:
• susz z owoców 

(jabłka, gruszki i 
śliwki)

• przyprawy ko-

Wigilia inaczej
rzenne (anyż, goździki, cynamon)

• cukier
• woda 2l
• makaron domowy lub kluski kładzio-

ne 

WYKONANIE:
Susz z owoców namoczyć na noc w 

zimnej wodzie. Następnego dnia wlać 
owoce z wodą do garnka, dolać 2l wody 
i gotować na małym ogniu dodając 
gwiazdki anyżu, cynamon i goździki. 
Gotować ok. 1 godziny. W razie potrze-
by dosłodzić na koniec cukrem.

Podawać z makaronem i owocem wy-
łowionym z zupy.

Życzę wszystkim wesołych, pachną-
cych i ciepłych Świąt Bożego Narodze-
nia, oraz wielu udanych kuchennych 
eksperymentów kuchennych w nad-
chodzącym Nowym Roku!

Życzę SMACZNEGO  :)
Kamila Piotrowska

zadebiutowała wokalnie skwierzynianka 
Dorota Szymkowiak w oprawie tanecznej 
Klubu Sportowego „Fantazja” ze Skwierzy-
ny pod kierownictwem Justyny Kownac-
kiej. Po występie na scenę poproszono 
Jacka Bełza przedstawiciela sponsorów ju-
bileuszu, który zaprosił gości na słodki po-
częstunek i zwiedzenie okolicznościowej 
wystawy. Prowadzący imprezę odczytali 
długą listę sponsorów, a Burmistrz Skwie-
rzyny przeprowadził gości do pobliskiego 
gimnazjum.

Sala sportowa gimnazjum zauroczyła 
wchodzących ekskluzywnym wystrojem 
przygotowanym przez Duet Hotel/Re-
stauracja z Międzyrzecza i smakowitymi 
wypiekami nauczycielek ze skwierzyń-
skich przedszkoli. Wielkie zainteresowa-
nie wzbudziła wystawa edukacyjno- hi-
storyczna pt. „XXV lecie Fundacji Serce na 
Dłoni”, którą przygotowali: Jerzy Kuźmicz, 
Mieczysław Kulik i Ewa Zdrowowicz- Ku-
lik. Działy wystawy: „Start 1992” „Pierwsze 
10 lat”, „W 2012 minęło 20 lat”, „ Jesteśmy 
równolatkami z Wielką Orkiestrą Jurka 
Owsiaka”, „Sprawozdawczość doskwiera 
ale dobrze że jest”, „Podziękowania.. miłe 
słowa budują i wzmacniają”. Do późna 
trwały rozmowy w różnych konfiguracjach 
i na różne tematy. Dominowały wspomnie-
nia. Wiele dotyczyło aktualnej działalności 
i perspektyw na przyszłość. Gości dodat-
kowo obdarowano Gazetką Jubileuszową 
i zaproszono na stronę internetową www.
opp.sercenadloni.tempra.org gdzie więcej 
można dowiedzieć się i popatrzeć na rela-
cję z uroczystości.

 Tekst Lech Malinowski, 
foto. Fundacja Serce na Dłoni.

http://www.opp.sercenadloni.tempra.org
http://www.opp.sercenadloni.tempra.org
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Ogólnopolski Turniej Mini Siatki
SP-3 im. Powstańców Wielko-

polskich w Międzyrzeczu jest od 
paru lat organizatorem Ogól-
nopolskiego Turnieju Mini Piłki 
Siatkowej „Trójek” Chłopców im. 
Bolesława Kowalika. 

Bogusław Kowalik, trzy lata 
temu zmarły, był nauczycielem, 
trenerem, wychowawcą i dzia-
łaczem sportowym. Całe swo-
je życie poświęcił budowaniu i 
umacnianiu podstaw między-
rzeckiej i polskiej siatkówki. Był 
wychowawcą licznej rzeszy siat-
karzy.  Był pierwszym trenerem 
Dawida Murka - reprezentanta 
Polski w piłce siatkowej.

W rozgrywkach 25 listopada 
wzięło udział 12  zespołów z: ZS-5 
Poznań, KS Żak-Espadon Pyrzyce, 
KS Volley Gubin, SP Zbąszynek, 
UKS Olimpijczyk Drawsko Po-
morskie, UKS Trójka Sulechów, 
SP-17 Gorzów Wlkp., UKS Orliki 
Międzyrzecz i UKS Trójka SP-3 
Międzyrzecz. Niektóre kluby wy-

stawiły kilka drużyn.
Wszystkich przybyłych parkie-

cie hali widowiskowo-sportowej 
MOSiW przywitał Piotr Szanda 
- wicedyrektor SP-3, towarzyszyła 
mu Mirosława Kowalik, wdowa 
po patronie turnieju. I ona uro-
czyście otworzyła turniej. Nie za-
brakło Grzegorza Skrzeka wice-
przewodniczącego Rady Miasta i 
Grzegorza Rydzanicza dyrekto-
ra MOSiW. Ten ostatni przekazał 
życzenia dla zawodników od bur-
mistrza miasta.

Imprezie towarzyszyła okolicz-
nościowa plansza poświęcona 
Bolesławowi Kowalikowi, ilu-
strująca życie sportowe, pasje i 
osiągnięcia. Oczywiście pod nią 
płonął znicz.  -  Mąż nie grał w 
siatkówkę, ale miał nosa do wy-
łapywania talentów sportowych 
wśród uczniów – mówi Mirosława 
Kowalik. – Turniej jego imienia jest 
chyba szacunkiem dla uznania 
jego pracy z młodzieżą. Z wielką 
przyjemnością staram się poprzez 
nagrody rzeczowe wspomóc orga-
nizatorów, a są one przeznaczone 
dla najlepszych młodych piłkarzy.

Tytuł mistrzowski przypadł 
chłopcom z SP Zbąszynek, dru-
gie miejsce zajął zespół z UKS 
Trójka Sulechów 1, trzecie miej-
sce na pudle przypadło dla UKS 
Orliki z Międzyrzecza. Najlepszy-
mi zawodnikami turnieju zostali: 
Piotr Rola ze Zbąszynka i Marcel 
Mucha z Międzyrzecza. Dostali 
oni dodatkowe nagrody ufundo-
wane przez M.  Kowalik.

Puchary, medale, dyplomy i 
upominki zostały wręczone przy 
wielkim aplauzie uczestników 
turnieju jak i ich opiekunów. Jesz-
cze tylko pamiątkowe zdjęcia i do 
zobaczenia za rok. Turniej został 
dofinansowany z dotacji Gminy 
Międzyrzecz dotyczącej wspie-
rania i upowszechniania kultury 
fizycznej.

LM. Fot. M. Hulecki

MIĘDZYRZECZ

38 Edycja Stypendialna
7 listopada, w MOK odbyła się 

tytułowa edycja koła „Wspieramy 
Młode Talenty” przy Lubuskim 
Stowarzyszeniu Pomocy Szkole. 
W spotkaniu, które prowadziła 
Lidia Woźniak, przewodnicząca 
koła udział wzięli m.in. Mariusz 
Erdmann – przewodniczący 
LSPszk, Kazimierz Puchan, Zofia 
Plewa, Izabella Korejwo, Halina 
Pilipczuk, Krzysztof Kukla oraz 
rodzice i nauczyciele. Stypendia 
zostały przyznane 10 uczniom i 2 
studentom.

W grupie szkół podstawowych z 
oddziałami gimnazjalnymi otrzy-
mali je: Tomasz Puka, uczeń III kl. 
SP-3 i III kl. SM w Międzyrzeczu, 
Kalina Tomysek, uczennica III kl. 
SP-2 i IV kl. SM w Międzyrzeczu, 
Zuzanna Kolodziejska, miesz-
kanka Nietoperka, uczennica V kl. 
SP w Kaławie, Wiktor Wołoszyn, 

mieszkaniec Nowego Gorzyc-
ka, uczeń VI kl. SP w Pszczewie i 
IV kl. SM w Międzyrzeczu, Zofia 
Derwich, uczennica III kl., Adam 
Kita, uczeń III kl., Kornelia Kręci-
szewska, uczennica III kl. (wszy-
scy z oddziału gimnazjalnego 
SP-1 w Międzyrzeczu).

W grupie szkół gimnazjalnych: 
Aleksander Adamek, uczeń I 
kl. LO, Mateusz Nowakowski, 
uczeń i kl. Technikum nr 2 CKZiU 
w Międzyrzeczu, Natalia Gogoc, 
uczennica II kl Technikum nr 1 
CKZiU, Tomasz Cichocki z Tem-
plewa, uczeń III kl. Technikum 
nr 1 CKZiU, Robert Kaczmarek, 
uczeń I kl. LO w Międzyrzeczu.

W grupie szkół wyższych: Kata-
rzyna Kozłowska, mieszkanka 
Bukowca, studentka V roku UZ 
w Zielonej Górze wydział Archi-
tektury i Budownictwa, Szymon 
Belgrau z Międzyrzecza, student 
V roku Politechniki w Poznaniu, 
wydział Automatyki i Robotyki.

Wręczanie stypendiów przepla-
tane było występami uzdolnio-
nych wokalnie i muzycznie sty-
pendystów. 

LM, fot. M. Hulecki
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III Memoriał im. sierżanta Pawła Poświata
MIĘDZYRZECZ / SULĘCIN

- Głównym celem turnieju jest 
upamiętnienie żołnierza 7 bata-
lionu Strzelców Konnych Wielko-
polskich śp. sierżanta Pawła Po-
świata poległego w Afganistanie 
w trakcie wykonywania zadań 
bojowych – wyjaśnił dowódca 
pododdziału podpułkownik 
Paweł Krzyżaniak. Drugorzęd-
nymi celami zorganizowanego 
wydarzenia jest integracja oraz 
podnoszenie poziomu zgrania 
i współdziałania w zespole, jak 
również doskonalenie sprawno-
ści fizycznej uczestników.

To już 3 edycja memoriału. W 
tym roku, w turnieju udział wzię-
ło 8 drużyn reprezentujących: 
żołnierzy z 7bSKW, 5kpzmot i 45 
Wojskowy Oddział Gospodar-
czy, przedstawicieli służb mun-
durowych z Wydziału Żandar-
merii Wojskowej w Wędrzynie, 
Komendy Powiatowej Policji i 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Sulęcinie, a także zaprzyjaźnio-
nych przedstawicieli Starostwa 
Powiatowego i Urzędu Miasta 

W poniedziałek, 11 grudnia, na hali sportowej I Liceum Ogólnokształcące-
go im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie, 7 batalion Strzelców Konnych Wiel-
kopolskich zorganizował III Memoriał im. sierżanta Pawła Poświata – turniej 
piłki nożnej.

Sulęcina oraz uczniów Techni-
kum Leśnego w Rogozińcu.

Przewodniczącym komisji tur-
nieju był dowódca 7bSKW, który 
dokonał uroczystego otwarcia 
zawodów życząc wszystkim 
drużynom powodzenia i pod-
kreślając zasady gry – Przede 
wszystkim pamiętajmy o głównej 
zasadzie turnieju fair play. Wszyst-
kie dzisiejsze wysiłki dedykowane 
są Pawłowi, który nade wszystko 
cenił sobie honor i współdziała-
nie z kolegami – podkreślił ppłk 
Krzyżaniak.

Mecze rozgrywane były w sys-
temie „każdy z każdym” i wyłoni-
ły następujących zwycięzców w 
klasyfikacji zespołowej:

1 miejsce - 7bSKW
2 miejsce - Komenda Powiato-

wa Państwowej Straży Pożarnej 
w Sulęcinie

3 miejsce - Przedstawiciele 
Sulęcińskich Władz Samorządo-
wych.

Przyznane zostały również me-
dale w kategorii najlepszy gracz, 

strzelec oraz bramkarz. Tytuł naj-
lepszego zawodnika zdobył Mi-
chał Rosiek. Z kolei najlepszym 
strzelcem jak sam tytuł wskazuje 
został jeden ze Strzelców Kon-
nych Wielkopolskich starszy sze-
regowy Norbert Koliński. Bram-
karzem na miarę medalu został 
strażak Daniel Matuszczak.

Fundatorami nagród byli do-
wódca Wielkopolskiej Brygady 
pułkownik dyplomowany Piotr 
Malinowski, Starostwo Powia-
towe i Urząd Miasta Sulęcin oraz 
Kierowniczka Wojskowego Klu-
bu w Wędrzynie Anna Wycza-
chowska.

Tekst: por. Weronika Milczarczyk
Foto. szer. Agata Orłowska

Śp. sierż. Paweł Poświat urodził się w 1982 roku. Służbę wojskową rozpoczął w 2003 roku w 17 Wielko-
polskiej Brygadzie Zmechanizowanej na stanowisku kierowcy. Do Afganistanu wyjechał w ramach IX 
zmiany na stanowisko kierowcy KTO Rosomak. 28 lipca 2011 roku brał udział w operacji pod krypto-
nimem „Whiter Eagle Fury”. W trakcie patrolu wykonywanego przez żołnierzy Zgrupowania Bojowego 
„Alfa” w północnej części prowincji Ghazni pod Rosomakiem eksplodował improwizowany ładunek wy-
buchowy. Sierżant Poświat zmarł w następstwie ciężkich obrażeń. 
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Odbył się 11 listopada dla 
uczczenia 99 rocznicy odzyska-
nia niepodległości i 150 rocznicy 
urodzin Józefa Piłsudskiego. Or-
ganizatorem był Klub Biegacza 
„Piast” w Międzyrzeczu i Miejski 
Ośrodek Sportu i Wypoczynku. 
Swój udział zgłosiło 101 zawod-
ników obu płci. Wielu z nich wie-
lokrotnie startowało w biegach 
organizowanych przez obu or-
ganizatorów. Na liście startowej 
zawodnicy byli m.in. z: Witnicy, 
Goruńska, Sulechowa, Szczecina, 
Strzelec Krajeńskich, Skwierzyny, 
Gorzowa Wlkp., Świebodzina, 
Drezdenka, Białej Podlaskiej, Zie-
lonej Góry i Międzyrzecza. Naj-
młodszą była 10.letnia biegaczka 
od 4 lat, Dobora Szmytkiewicz 
z Gorzowa Wlkp., znana z Biegu 
Żołnierza w Kęszycy Leśnej. 
Podobnie znajome były panie 
(Monika, Małgorzata, Barba-
ra i Joanna) również z Gorzowa 
Wlkp., które także w Kęszycy Le-
śnej biegły w żołnierskich unifor-
mach. Biegają dla przyjemności i 
zdrowia. Od wspomnianego bie-
gu w Kęszycy Leśnej, trzy z nich 
zaliczyły Koronę Półmaratonów, 
jedna zdobyła Koronę Marato-
nów. Korona Półmaratonów jest 
to przebiegnięcie 5 z 10 półma-

II Bieg Niepodległości Międzyrzecz 2017

ratonów w roku, wytypowanych 
przez Polskie Stowarzyszenie 
Biegów, a Korona Maratonów 
to zaliczenie 5 wytypowanych 
maratonów w ciągu 2 lat. Mają 

więc bogate doświadczenie. W 
tym roku mają zaliczonych ok. 
1400 km (zawody plus treningi). 
Najstarszy zawodnik miał 80 lat 
i był nim Zbigniew Algierski ze 

Świebodzina.
Start odbył się na placu przy 
Pomniku 1000.lecia. Meta przy 
miejskim boisku sportowym. Dy-
stans dla mężczyzn 10 km, dla 
kobiet 7 km.
W grupie kobiet pierwsza trójka: 
1 – Anita Peron (Zielona Góra), 
2 – Monika Walentynowicz (Go-
rzów Wlkp.), 3 – Agnieszka Goź-
dzicka (Strzelce Krajeńskie).
W grupie mężczyzn: 1 – Dominik 
Kryca (Wietrzychowice), 2 – Ce-
zary Walkowski (Międzyrzecz), 3 
– Piotr Majzlik (Drezdenko).
Najlepsi z Międzyrzecza wg kla-
syfikacji końcowej. Kobiety: 1 – 
Anna Balcer, Paulina Radys, 3 
– Beata Gandecka. Mężczyźni: 
1 – Cezary Walkowski, 2 -Szy-
mon Gotfrydziak, 3 – Zbigniew 
Isański.
Kończący bieg otrzymywali pa-
miątkowy medal. Sprawozdaw-
cą sportowym był niezastąpiony 
podczas takich imprez Grzegorz 
Rydzanicz – dyrektor MOSiR. Ta 
instytucja zapewniła nagłośnie-
nie na mecie i podczas oficjalne-
go zakończenia w sali sportowej 
SP-1. Puchary zwycięzcom wrę-
czali: Zbigniew Kolis – prezes 
KB „Piast” i Krzysztof Kochan – 
wiceprezes. Nagrody rzeczowe 

zgodnie z tradycją były losowane. 
Główną, a był nim odkurzacz wy-
grała międzyrzeczanka. Niektóre 
zawodniczki miały na policzkach 
namalowane barwy narodowe. 
Jedna biegła z psem wabiącym 
się Lucjan, który na mecie weso-
ło merdał ogonem, ponoć biega 
zawsze z właścicielką. Medycz-
nie bieg zabezpieczał Mirosław 
Janz - szef sztabu ratownictwa 
SKSR. Wolontariusze zaangażo-
wani w organizację biegu otrzy-
mali stosowne certyfikaty.
Sponsorzy zawodów: GBS Bank 
Międzyrzecz, Złotnik – Ziobrow-
ski, Instalmar Plus, UMiG Między-
rzecz, MOSiR i KB „Piast”.

Tekst i fot. Lech Malinowski

MIĘDZYRZECZ

MIĘDZYRZECZ 

„Od poznania do umiłowania małej Ojczyzny”
7 grudnia 2017 r. w Między-

rzeczu odbyła się konferencja 
naukowa pod patronatem ho-
norowym Elżbiety Anny Polak 
– Marszałka Województwa Lu-
buskiego, prof. dr hab. inż. Tade-
usza Kuczyńskiego – JM Rektora 
Uniwersytetu Zielonogórskiego i 
Remigiusza Lorenza – Burmi-
strza Międzyrzecza. Przewod-
niczącą komitetu naukowego 
była prof. dr hab. Pola Kuleczka. 
Gościom czas oczekiwania na 
konferencję umilał międzyrzecki 
zespół muzyki dawnej Antiquo 
More.

Konferencję rozpoczął od przy-
witania gości burmistrz Między-
rzecza, następnie w tematykę 
spotkania przybliżyła obecnym 
przewodnicząca komitetu na-
ukowego. Romuald Gawlik 
- Wicemarszałek Wojewódz-
twa Lubuskiego miał wg mnie 
najlepsze wystąpienie z zapro-
szonych oficjeli. Jako burmistrz 
przez 3 kadencje w Strzelcach 
Krajeńskich sprawy turystyki w 
„małych ojczyznach” nie są mu 
obce. Dariusz Wróblewski - Sta-
rosta Zielonogórski nawiązał do 

swych związków z turystyką w 
zielonogórskiej uczelni. Ks.  An-
drzej Wawrzysiuk z Kęszycy 
Leśnej witając obecnych także 
poruszył osobisty wątek kontak-
tów z naukowcami. Przedstawi-
ciel diecezji ks. Grzegorz Sławek 
ograniczył się do przekazu słów 
swego zwierzchnika, skierowane 

do uczestników konferencji.
Zapowiadany jako pierwszy 

z referentów, prof. dr hab. Jan 
Miodek, niestety z przyczyn 
zdrowotnych (hospitalizowany) 
nie był obecny. Prof. dr hab. Ma-
ciej Pietrzak z PWSZ z Leszna 
omówił zmiany zachodzące w 
krajobrazie obszarów użytecz-

nych turystycznie. Prof. dr hab. 
Andrzej Mizgajski z UAM w Po-
znaniu omówił ochronę środowi-
ska przyrodniczego człowieka z 
uwzględnieniem niewiedzy, na-
iwności i obłudy tego ostatniego. 
Śmiało wszedł między rzędy słu-
chaczy i swój wykład skierował 
do licznie przybyłej młodzieży. 

Po przerwie głos zabrał prof. n. 
dr hab. Marceli Tureczek z UZ w 
Zielonej Górze. Jego wykład do-
tyczył edukacji regionalnej doby 
globalizacji w budowaniu wspól-
not lokalnych. Blok wykładów 
zakończyło wystąpienie  mgr. Inż. 
Jerzego Kapłona  z Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Kra-
joznawczego w Krakowie. Tenże 
przedstawił nowoczesne formy 
przekazu wiedzy krajoznawczej.

Podczas spotkania mówiono 
nie tylko o „Małej ojczyźnie”, ale 
także o szeroko pojętej kwestii 
ochrony środowiska naturalne-
go i o zmianach zachodzących w 
krajobrazie pod wpływem dzia-
łalności gospodarczej człowieka, 
szczególnie tej związanej z orga-
nizacją i obsługą ruchu turystycz-
nego. Konferencja została zwień-
czona wycieczką krajoznawczą 
do MRU i Muzeum w Międzyrze-
czu im. Alfa Kowalskiego. Więcej 
na www.miedzyrzecz.biz.

L. Malinowski, fot. K. Czułub

http://www.miedzyrzecz.biz
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Echa Lubuskich Kniei

Ślubowanie wprowadza adep-
ta łowiectwa w krainę myśliw-
skich tradycji. Dla młodego my-
śliwego jest to, po prostu, wielkie 
święto. Powinno mieć zatem 
możliwie najbardziej uroczystą 
oprawę i przebieg. W praktyce 
organizowane jest w czasie wal-
nych zgromadzeń kół łowieckich, 
w trakcie odprawy myśliwych 
przed polowaniem zbiorowym 
lub - bardziej uroczyście - w trak-
cie sesji okręgowych rad łowiec-
kich lub uroczystości okręgowej 
rangi, organizowanych specjal-
nie po to, by przyjąć ślubowanie 
od nowo wstępujących do Pol-
skiego Związku Łowieckiego.

Jak przebiega ? Składający ślu-
bowanie, lub ich większa grupa, 
występuje przed szereg myśli-
wych. Klęka na lewym kolanie. 
Zdejmuje nakrycie głowy. Wraz 
z nim odkrywają głowy wszyscy 
uczestnicy uroczystości. Jeśli ślu-
bowanie odbywa się w terenie 
- ślubujący trzyma w ręce broń, 
stopką kolby opartą o ziemię. Za 
ślubującym staje opiekun nie-
dawnego stażysty. Kładzie swą 
prawą dłoń na ramieniu pod-
opiecznego. Jeśli uroczystość 
odbywa się na szczeblu koła ło-
wieckiego ślubowanie przyjmu-
je prowadzący polowanie lub 

Ślubowanie myśliwskie
Ślubowanie to pierwsza tradycyjna ceremonia, w której uczestniczy myśliwy po 
uzyskaniu członkostwa Polskiego Związku Łowieckiego. Akt ślubowania myśliwskie-
go można rozpatrywać na dwóch płaszczyznach: obrzędu myśliwskiego i formal-
nego obowiązku. Skupmy się na sferze obrzędowej.

Ślubowanie myśliwskie w Kole Łowieckim „Dzik” w Słońsku

prezes albo łowczy koła. Jeśli jest 
to uroczystość okręgowej rangi - 
prezes okręgowej rady łowieckiej 
lub okręgowy łowczy. Przyjmują-
cy ślubowanie cytuje rotę ślubo-
wania, powtarzaną za nim przez 
ślubującego. Tekst ślubowania 
brzmi następująco:

„Przystępując do grona 
polskich myśliwych ślubuję 
uroczyście przestrzegać su-
miennie praw łowieckich, po-
stępować zgodnie z zasadami 
etyki łowieckiej, zachowywać 
tradycje polskiego łowiectwa, 
chronić przyrodę ojczystą, 
dbać o dobre imię łowiectwa 
i godność polskiego myśliwe-
go.”

Po wygłoszeniu roty ślubowa-
nia adept łowiectwa wstaje, zaś 
przyjmujący ślubowanie ogłasza 
przyjęcie ślubowania słowami:

„Na chwałę polskiego łowiec-
twa, bądź prawym myśliwym, 
niech ci Bór darzy.”

Pozostałe osoby, uczestniczące 
w uroczystości, powtarzają „Darz 
Bór”. Sygnalista - organizatorzy 
powinni zadbać o jego udział - 
gra sygnał „Darz Bór”. Gdy sygnał 
wybrzmi można nałożyć nakrycie 
głowy.

Teraz przychodzi kolej składa-
nia gratulacji. Miło jest, gdy ślubu-

jący w kilku słowach podziękuje 
swemu opiekunowi i wszystkim 
myśliwym za trud łowieckiej edu-
kacji. I jeszcze uwaga na temat 
stroju: Jeśli uroczystość odbywa 
się w terenie, przed polowaniem, 
sprawa jest prosta - wszyscy mają 
na sobie ubrania myśliwskie. 
Jeżeli jednak ślubowanie zorga-
nizowano pod dachem - wszyst-
kich obowiązuje strój uroczysty. 
Najlepiej, jeśli jest to regulami-
nowy galowy mundur myśliwski. 
Jeśli ktoś go nie ma - stawia się w 
garniturze. Dżinsy, koszule polo 
czy sportowe buty są wysoce nie 
na miejscu.

Tyle tradycja. Jaki jest formalny 
wymiar ślubowania myśliwskie-
go? Żaden. Przepisy łowieckie - 
ustawa o prawie łowieckim, czy 
statut PZŁ - o ślubowaniu milczą. 
W sensie formalnym złożenie 
ślubowania nie jest warunkiem 
koniecznym wykonywania polo-
wania. Jednak ślubowanie my-
śliwskie to wydarzenie ogromnej 
wagi. Przecież żadna ustawa sej-
mowa, rozporządzenie ministra 
czy uchwała jakiegokolwiek gre-
mium nie nakłada obowiązku 
bycia honorowym człowiekiem. 
A jednak honor jest wartością 
nieoszacowaną. Zawartą nie w 
przepisach prawa, lecz w kano-

nach moralności człowieka. Je-
śli uznamy, że prawo spisane, w 
tym przypadku sejmowa usta-
wa o prawie łowieckim, to tylko 
minimum porządku prawnego, 
wyodrębnione z obszerniejszej 
moralności myśliwego, to akt ślu-
bowania łowieckiego, pominięty 
w przepisach, staje się podsta-
wowym wyznacznikiem uczest-
nictwa w łowiectwie. Bo właśnie 
w tym momencie, podczas ślu-
bowania, nowo przyjęty członek 
Polskiego Związku Łowieckiego 
uroczyście i publicznie ślubuje, 
czyli ręczy swoim honorem, że z 
własnej woli przyjmuje na swo-
je barki określone obowiązki i 
z własnej woli zobowiązuje się 
do przestrzegania określonych 
zasad. Prawo do decydowania 
o życiu lub śmierci zwierzyny to 
wielki przywilej. Nie dziwi zatem, 
że powierzenie tego prawa my-
śliwemu poprzedzone jest tym, 
iż myśliwy poręcza swoim hono-
rem, że przestrzegać będzie ka-
nonów, według których przywilej 

Tradycje i zwyczaje myśliwskie

ten jest realizowany.
Wszystko to sprawia, że ślu-

bowanie musi być pierwszym 
elementem działalności łowiec-
kiej młodego myśliwego. To nie-
dopuszczalne, aby myśliwy - po 
wręczeniu mu legitymacji PZŁ 
i pozwolenia na broń - strzelał 
na polowaniu nie złożywszy naj-
pierw ślubowania. Zdarzają się, 
niestety, przypadki, w których 
organizatorzy polowania odkła-
dają obrzęd ślubowania na ko-
niec łowów. Zazwyczaj tłumaczą 
to zniecierpliwieniem innych 
myśliwych, oczekujących jak naj-
szybszego rozpoczęcia polowa-
nia. Profanacja! Obrzęd ślubowa-
nia zabiera kilka minut. Tak małe 
opóźnienie nie ma znaczenia dla 
praktycznej strony łowów. W sza-
nujących tradycje kołach łowiec-
kich akt ślubowania odbywa się 
zawsze przed polowaniem, a nie 
po polowaniu.

Źródło: 
Polski Związek Łowiecki

Niecodzienna wystawa
MIĘDZYRZECZ

Z wielką przyjemnością ode-
brałem zaproszenie na wystawę, 
którą w gościnnych progach Bi-
blioteki Publicznej w Między-
rzeczu zorganizował Warsztat 
Terapii Zajęciowej przy Domu 
Pomocy Społecznej. Wyekspo-
nowano prace laureatów Olim-
piady Rękodzieła Artystyczno-
-Użytkowego Międzyrzecz 2017. 

Licznie przybyłych powitała w 
holu czytelni Anna Kwiecińska 
– dyrektor DPS, która przedsta-
wiła cel wystawy i prezentowane 
prace, które jak się potem okaza-
ło są rewelacyjne. Twórców, tych 
miejscowych oraz ich artystycz-
ne zamiłowania omówiła Beata 

Romanowska – kierownik WTZ. 
Nie zapomniała o terapeutach-
-instruktorach, którzy inspiro-
wali do tworzenia uzdolnionych 
artystycznie uczestników warsz-
tatów. Były oczywiście zwyczajo-
we życzenia i kwiaty.

Na stolach wewnątrz i na szta-
lugach oczy przyciągały wspa-
niałe prace. Szczególną uwagę 
zwracały ciekawie wykonane 
oprawy pamiętników. Dziś już 
chyba w dobie wszechwładnej 
elektroniki cyfrowej – zapomnia-
ne. Te swoiste dzieła sztuki god-
ne są zawieszenia na ścianach. 
Są wykonane w różnych, miesza-
nych technikach i są niepowta-

rzalne. Rzeźby z drewna, wyroby 
ceramiczne, rysunki czy krawiec-
kie ozdobniki były same w sobie 
arcydziełami wykonanymi wg 
własnych przemyśleń twórców.

Ci miejscowi otrzymali od 
organizatorów upominki. Był i 
smakowity tort i nie mniej pysz-
ne ciasta. Rozmowy prowadzo-
ne z instruktorami, poza wysta-
wą, pozwoliły szerzej poznać cel 
jaki w procesie terapii zajęciowej 
jest wiodący. Wyzwolić w uczest-
nikach warsztatów czasami skry-
te pasje twórcze, ukierunkować i 
rozwijać. 

Obecni otrzymali bardzo sta-
rannie wydany album, w którym 

wymieniono laureatów olim-
piady, pokazano ich prace oraz 
fragmentarycznie udokumento-
wany przebieg olimpiady. Przy 
okazji można było zobaczyć 
wyroby kulinarne, które ze zro-
zumiałych przyczyn nie mogły 
dotrwać do wernisażu wystawy.

Wystawa w bibliotece jest sta-
le odwiedzana i zawsze cieszy 
się zainteresowaniem z uwagi na 
jej niecodzienne eksponaty.

LM, fot. M. Hulecki
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Wykaz inwestycji  realizowanych w gminie 
Międzyrzecz w roku 2017

L.p Nazwa zadania Koszt 
realizacji 

1 Remont płyty boiska do piłki nożnej na Stadionie Miej-
skim w Międzyrzeczu

1 724 648,79

2 Remont i przebudowa stadionu miejskiego w Międzyrze-
czu w zakresie budowy kompleksu lekkoatletycznego  

3 990 000,00

3 Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza w Mię-
dzyrzeczu – etap VI.

7 726 988,33

4 Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Pieski (dro-
ga do boiska).

61 337,64

5 Utwardzenie dojścia do ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż 
ul. Poznańskiej.

11 116,74

6 Budowa sieci kablowej na OW Głębokie. 50 000,00
7 Wykonanie zbiornika na popłuczyny na OW Głębokie. 50 000,00
8 Ocieplenie i położenie blachy na budynku dawnej remizy 

w Żółwinie
38 000,00

9 Zakup i montaż latarni solarnej przy ul. Rolnej w Między-
rzeczu.

6 765,00

10 Rozbudowa alejek na cmentarzu komunalnym w Między-
rzeczu 

62 384,43

11 Budowa linii kablowej oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo-
-rowerowej przy ul. Poznańskiej 

98 000,00

12 Budowa punktu oświetleniowego przy ul. Konstytucji 3 
Maja w Międzyrzeczu 

6 661,84 

13 Remont drewnianej kładki dla pieszych przez rzekę Obra 
przy ulicy Ożoga 

67 000,00

14 Wykonanie boiska rekreacyjnego przy ul. Poznańskiej 
działka nr 34/14

19 440,00

15 Wyrównanie i uprzątnięcie terenu pod boisko trawiaste  
w miejscowości  Kursko.

20 000,00

RAZEM 13 932 342,77

Wykaz inwestycji w ramach których opracowano 
dokumentację projektową 

L.p Nazwa zadania Koszt 
realizacji

1 Budowa obwodnicy miasta Międzyrzecz 148 830,00
2 Budowa drogi do cmentarza w m. Wyszanowo 4 044,00

RAZEM 152 874,00 

Wykaz inwestycji realizowanych w ramach  
funduszu sołeckiego 

L.p Nazwa zadania Koszt 
realizacji

1 Remont i modernizacja jednego pomieszczenia w budyn-
ku na terenie gminy przy boisku w miejscowości Jagielnik

10 485,00

2 Zagospodarowanie i remont placu zabaw dla dzieci w 
miejscowości Bukowiec - budowa ogrodzenia 

14 146,38

3 Wybudowanie grilla przy sali wiej-
skiej z miejscem do siedzenia  
w miejscowości Gorzyca 

2 700,00

5 Zakup i montaż lampy przy siłowni zewnętrznej w miej-
scowości Gorzyca 

7 000,00

6 Budowa pomieszczenia gospodarczego w miejscowości 
Kuźnik 

10 774,92

7 Urządzenie placu festynowego w miejscowości Nietoperek 4 598,97

8 Zakup i montaż lampy oświetleniowej w miejscowości 
Szumiąca 

6 765,00

9 Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w miejsco-
wości Wyszanowo 

5 500,00

10 Zakup kontenera i utwardzenie placu w miejscowości 
Bobowicko 

4 080,00

11 Zakup i montaż przyrządów do wy-
konania siłowni zewnętrznej  
w miejscowości Pieski 

8 400,00

RAZEM 74 450,27

Wykaz inwestycji realizowanych w ramach  
budżetu obywatelskiego

L.p Nazwa zadania Koszt 
realizacji

1 Kreatywny plac gier z miasteczkiem rowerowym przy 
Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzyrzeczu.

99 642,30

2 Zadaszenie tarasu przy Szkole Podstawowej w miejscowo-
ści Kaława 

18 056,00

3 „BODY” siłownia w Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzeczu 90 254,05
4 Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej Międzyrzecz – 

Wybudowanie.
13 284,00

5 Oświetlenie placu festynowego w miejscowości Nietope-
rek.

15 000,00

6 Budowa siłowni zewnętrznej w Międzyrzeczu na terenie 
łąki kolejowej.

27 270,00

7 Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości  Kaława 16 230,00

8 Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości  Gorzyca 45 597,79
9 Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Bukowiec 100 000,00 

RAZEM 425 334,14

Wykaz inwestycji rozpoczętych w roku  2017  
z terminem zakończenia w roku 2018 

L.p Nazwa zadania Kwota  
w budżecie 

1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca 
(Rok 2017 – projekt , Rok 2018 – realizacja) 

1 060 377,00

2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec 
(Rok 2017 – projekt , Rok 2018 – realizacja) 

1 039 833,00

3 Termomodernizacja budyn-
ku byłego ogniska muzycznego przy  
ul. Mieszka I w Międzyrzeczu 
(Rok 2017 – przetarg , Rok 2018 – realizacja) 

720 890,00

4 Remont wraz z przebudową budynku byłego ogniska mu-
zycznego przy ul. Mieszka I w Międzyrzeczu 
(Rok 2017 – przetarg , Rok 2018 – realizacja) 

780 000,00

5 Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola Nr 4  
w Międzyrzeczu.
(Rok 2017 – przetarg , Rok 2018 – realizacja) 

799 422,00

6 Termomodernizacja wraz z monta-
żem OZE Szkoły Podstawowej Nr 3 
 w Międzyrzeczu 
(Rok 2017 – projekt , Rok 2018 – realizacja) 

2 066 400,00

7 Termomodernizacja wraz z monta-
żem OZE Szkoły Podstawowej Nr 6  
w Międzyrzeczu 
(Rok 2017 – przetarg , Rok 2018 – realizacja) 

1 846 173,00

8 Rozbudowa Szkoły Podstawowej  Nr 3 o oddział przed-
szkolny 
(Rok 2017 – przetarg , Rok 2018 – realizacja) 

3 969 360,00

RAZEM 12 495 087
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6 grudnia w dzień Miko-
łajek odbył się II Między-
rzecki Jarmark Mikołajkowy. 
Oficjalnego otwarcia do-
konał burmistrz Remigiusz 
Lorenz, przewodnicząca 
Rady Miejskiej Maria Kijak 
oraz ksiądz dziekan Marek 
Walczak. Burmistrz powitał 
mieszkańców i życzył, aby 
jarmark wprowadził ich w 
prawdziwy, świąteczny kli-
mat, po czym po wspólnym 
odliczaniu zapalone zostało 
świąteczne oświetlenie. Na 
mikołajkowej scenie wy-
stąpiły dzieci i młodzież 
z gminnych przedszkoli i 
szkół. Podczas tegorocznego 

Kolorowy, świąteczny Jarmark Mikołajkowy 
w Międzyrzeczu

jarmarku zaprezentowaliśmy 
mieszkańcom świąteczną 
bajkę, która za pomocą laseru 
wyświetlona została na ścia-
nie ratusza. Jedną z atrakcji, 
która cieszyła się dużą po-
pularnością były warsztaty 
artystyczne - w specjalnie 
na tę okazję przygotowanym 
domku z piernika – podczas 
których wykonywano świą-
teczne stroiki. Najmłodsi 
mieszkańcy mogli skorzystać 
z darmowych przejazdów 
mikołajkową kolejką. Swoje 
wyroby zaprezentowali rów-
nież licznie przybyli na jar-
mark– z różnych zakątków 
kraju rękodzielnicy, którzy 

mieli do zaoferowania m.in. 
świąteczne ozdoby, choin-
ki, stroiki, a także słodkości 
dżemy, miody, syropy a na-
wet góralskie sery. 

Mikołajkowy Jarmark nie 
mógłby się odbyć, gdyby nie 
pomoc wielu instytucji. Za 
okazaną pomoc dziękujemy: 
międzyrzeckim strażakom, 
żołnierzom z 17. WBZ, 
sołtysom, Szkole Podstawo-
wej nr 2, Międzyrzeckiemu 
Towarzystwu Budownictwa 
Społecznego, Międzyrzec-
kiemu Ośrodkowi Sportu i 
Wypoczynku, Nadleśnictwu 
Międzyrzecz, Międzyrzec-
kiemu Ośrodkowi Kultury.  
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