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MIĘDZYRZECZ 

LOK to nie tylko skrót

- Nie jest źle i dzięki zaangażo-
waniu wszystkich członków będzie 
lepiej, choć do pełnego optymizmu 

W siedzibie Zarządu Powiatu Ligi Obrony Kraju w Międzyrzeczu jak zwykle w każdy czwartek w godzinach popołudniowych trwa ożywiony 
ruch. Trwają prace remontowe w salce do treningów zwolenników sportów walki, na wewnętrznej strzelnicy bazowej trenują przyszli mistrzo-
wie w strzelaniu z broni pneumatycznej, popularnych wiatrówek, a w obszernym, nowo wyremontowanym biurze żmudna praca zarządu 
nad planem działalności na 2018 r.

jeszcze daleko – mówi Bogdan 
Walczak, prezes zarządu. – W 
powiecie mamy 270 członków, 

łącznie z młodzieżą. (W tym mamy 
30 kobiet, podpowiada Leszek 
Niedzielin, sekretarz zarządu). 
Mamy 12 kół, w tym Szkolne Kola 
Strzeleckie. Najbardziej prężnym 
jest koło szkole jest w Pszczewie, 
kieruje nim RomanTankielun, na-
uczyciel i członek LOK. W Między-
rzeczu kołem szkolnym w SP-2 kie-
ruje Adam Bojko, a Irena Kilian w 
SP-3. Strzelają oczywiście z broni 
pneumatycznej ale również zgod-
nie z planem także z broni małoka-
librowej na strzelnicy wojskowej.

Stowarzyszenie statutowo zaj-
muje się propagowaniem działań 
pro obronnych. Nie wszyscy wie-
dzą, że LOK historycznie wywodzi 
się od Ligi Przyjaciół Żołnierza, 
powstałej w 1950 r. jako organi-
zacja paramilitarna. Społeczna 
działająca w państwowym syste-
mie obrony cywilnej kraju w celu 
upowszechniania idei obronno-
ści kraju przez akcje szkoleniowe 
i wychowawcze. W 1962 r. prze-
kształcona została w Ligę Obrony 
Kraju.

- Strzelectwo jest głównym ko-
łem zamachowym organizacji – 
kontynuuje prezes. – Jest to sport 
coraz bardziej popularny, ale jest 

to sport drogi, co warto zaznaczyć. 
Prowadzimy również prelekcje z 
młodzieżą na tematy historycz-
ne. Treningi sztuk walki w naszej 
sekcji prowadzi nasz wice prezes 
Krzysztof Żarna wraz z Adria-
nem Malińskim, mistrzem Polski 
MMA (mieszane sztuki walki). Ta 
prężnie rozwijająca się sekcja ma 
już podział na juniorów i seniorów.

Społeczna pasja działania 
musi być poparta subwencja-
mi. Takowych ze strony zarządu 
wojewódzkiego nie ma. Zarząd 
Powiatowy realizuje cele statu-
towe ze składek członkowskich i 
darczyńców. Kosztuje amunicja, 
organizacja imprez strzeleckich, 
a przede wszystkim czas instruk-
torów, co zgodnie podkreślają 
członkowie zarządu. Ponieważ 
instruktorami są fascynatami, 
wykonują to za darmo w swoim 
czasie wolnym. Współpraca z lo-
kalnymi samorządami jest po-
prawna i ma różny wymiar.

- Mamy 12 instruktorów do 
strzelań wszelkich typów – mówi 
sekretarz zarządu. – Posiadają-
cych pełne kwalifikacje państwo-
we jest dwóch: Bogdan Walczak 
i Sławomir Plesiak. Zawodów 

jest dużo, bo takie jest zapotrze-
bowanie. Szkolna Liga Strzelecka 
jest dla nas priorytetem, bowiem 
zgodnie z ludowym porzekadłem 
– czym skorupka za młodu nasiąk-
nie… tym później będziemy mieli 
godnych następców. Cykliczne, 
coroczne zawody strzeleckie Sho-
oting Challenge rozgrywano na 
strzelnicy wojskowej w Nietoperku 
na dystansie 100, 200 i 300 me-
trów. Są również zawody Klubów 
Żołnierzy Rezerwy. Wymieniłem te 
najważniejsze. To wymaga zaan-
gażowania, bezsprzecznie.

Problemem jest techniczna 
przepustowość strzelnic. Wielu 
chętnych jest odprawianych z 
kwitkiem. Maksymalnie 42 strze-
lających po wniesieniu stosow-
nych opłat startowych może na 
strzelnicy rywalizować. 

Raz w roku ZP LOK jest organi-
zatorem Warsztatów Technik In-
terwencji i Samoobrony z udzia-
łem w roli instruktorów mistrzów 
kraju i świata, różnych sztuk walk. 
Pomysłów jest wiele, podobnie 
jak wiele jest konsekwentnie re-
alizowanych. - I tego się trzymaj-
my – zwieńczył rozmowę prezes 
ZP LOK.

L. Malinowski

ROZMOWA PRZEKROJU

Chciałbym, żeby Między-
rzecz był piękny również 
zadbaną i kolorową 
zielenią 
Z Henrykiem Maciejem Woź-
niakiem, prezesem PGK Sp. z 
o.o. w Międzyrzeczu rozma-
wia L. Malinowski

https://pl.wikipedia.org/wiki/Obrona_cywilna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liga_Obrony_Kraju
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liga_Obrony_Kraju


  
2 nr 1(45)/2018 11 stycznia 2018

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!     
MIĘDZYRZECZ: kolportaż wg wykazu na s. 2; WSIE NA TERENIE GMINY MIĘDZYRZECZ:  kolportaż poprzez sklepy spożywcze. SKWIERZYNA: RATUSZ ul. Rynek; EKO ul. Piłsud-
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

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!

No i mamy nowy roczek. 
Jak zwykle w świecie ludzi 
dorosłych musieliśmy wejść 
w niego z przytupem, wy-
strojeni, przy suto zastawio-
nym stole, z przyjaciółmi 
lub rodziną i z bananem na 
buźkach. Wokół rozmowy, 
tańce, szampan, fajerwerki, 
atmosfera daleka od smutku. 
Koniec roku to jednak ubytek 
w liczbie naszych lat, więc z 
czego się tak cieszymy? Ano 
takie z nas sprytne bestie, 
że nowe witamy z nadzieją 
na lepsze. Wierzymy (i tego 
sobie wzajemnie życzymy), 
że nowy rok będzie lepszy, 
zdrowszy, szczęśliwszy i przy-
niesie nam górę pieniędzy. I 
wielu z nas nasuwa się pyta-
nie, co zrobić, żeby to wszyst-
ko się spełniło, i żeby przy 
okazji zakończenia kolejnego 
roku móc spojrzeć w lustro i 
powiedzieć sobie – nie zmar-
nowałem tego czasu. We-
dług mnie jest jedna recepta. 
Trzeba sprawy wziąć w swoje 
ręce. I nie mam tu na myśli 
noworocznych postanowień, 
z których zazwyczaj w lutym 
już nic nie zostaje, ale sukce-
sywne, drobnymi krokami, 
nieustępliwe działania, które 
doprowadzą nas do wyzna-

minął miesiąc

czonych celów. I nie zawsze 
musi to oznaczać wielkie pie-
niądze, prestiżowy awans, czy 
zgubione kilogramy. Chodzi 
o to, żebym w swojej własnej 
skórze czuć się szczęśliwym. 
Więc jak straciliśmy właśnie 
robotę w wielkiej korporacji, 
to może warto zastanowić się, 
czy nam to środowisko odpo-
wiada – może poszukujemy 
czegoś innego, czegoś co nam 
w duszy gra. Może jak lubimy 
czekoladę (kurde, to chyba o 
mnie…), a mniej obchodzą 
nas boczki, to czemu mamy jej 
sobie żałować?

OK, wystarczy tych „filozo-
ficznych” rozważań. Pora zejść 
na ziemię. A ze styczniem spo-
re zmiany w rządzie. To już 
chyba norma, że jak zbliżają 
się wybory, to Prawo i Sprawie-
dliwość chowa do szafy Anto-
niego Macierewicza. Pomimo 
pełnego przekonania skrajnie 
prawicowych mediów, że An-
toni to najlepszy szef MON w 
III i IV RP, zgoła odmienną opi-
nię miał prawdopodobnie za-
równo nowy Premier, ale także 
(albo przede wszystkim) Pre-
zydent. To mogło zaważyć na 
losach największego wyznaw-
cy zamachu Smoleńskiego. 
Ciekawy jestem co następca, 

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

minister Błaszczak zrobi z tru-
pami w szafie po poprzedniku, 
jak np. Komisja smoleńska. 

Poza Macierewiczem odejść 
musieli Szyszko, Radziwił i 
Waszczykowski. Jakby nie pa-
trzeć wszyscy czterej byli mini-
strowie (pomijając ich kompe-
tencje i skuteczność w pracy) 
najmocniej obciążali wizeru-
nek rządu w oczach umiarko-
wanego elektoratu. Wyraźnie 
więc przed zbliżającymi się ar-
cyważnymi wyborami samo-
rządowymi PiS zwiera szeregi. 
Pytanie, czy część twardego 
PiS-owskiego elektoratu nie 
odwróci się po zwolnieniu z 
roboty Antoniego.

Opozycja na razie się cieszy, 
bo wiele razy nawoływała do 
wyrzucenia z rządu wymie-
nionej wyżej czwórki. Żeby to 
jednak nie byłe krokodyle łzy, 
gdy okaże się, że zabraknie 
paliwa do krytyki nowych mi-

nistrów. Zmiany, których w 
rządzie dokonał Morawiecki, 
poza wyrzuceniem wybitne-
go specjalisty ze stanowiska 
ministra cyfryzacji , jakim 
bez wątpienia jest Anna Stre-
żyńska, mogą nam przynieść 
trochę spokoju na wizji, ale 
czy zmieni się kierunek pro-
wadzonej polityki? Śmiem 
wątpić.ODSZKODOWANIA

TEL. 783743841

Skup aut, motorów  
i busów wszystkich marek 

i roczników
Gotówka i formalności  

od ręki
tel. 791 545 424

ZWROT PODATKU Z ZAGRANICY

więcej na stronie www.taxhelp.pl

tel. 95 737 03 03 | kom. 602 151 851
e-mail: zwrotpodatku@tdg.pl

TDG FK Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 6, 66-400 Gorzów Wlkp.

• Niemcy • Holandia • promocja Kindergeld •

Nie pobieramy opłat wstępnych!

Pracowałeś za granicą? Odzyskamy Twój podatek.
Oferujemy szybkie i profesjonalne działanie i miłą obsługę.

Nowy Rok! I z czego tu się cieszyć?
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SKWIERZYNA

Ich domy były najładniej przystrojone na święta
Konkurs skierowany był do mieszkańców 

gminy Skwierzyna i miał na celu podnie-
sienie estetyki w okresie Świąt Bożego Na-
rodzenia. Warunkiem przystąpienia było 
złożenie podpisanej deklaracji zgłoszenia.

Komisja konkursowa dokonała oceny 
wszystkich zgłoszonych do konkursu ilu-

5 stycznia w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie rozstrzygnięto konkurs ogłoszony przez Burmistrza Skwierzyny na najładniej przystrojony i oświe-
tlony dom lub balkon/ogród/bramę.

minacji świetlnych w skali punktowej od 
0 do 5. Ocenie poddano estetykę wykona-
nia, pomysł oraz ilość światełek.

W kategorii na „Najładniej przystrojony 
i oświetlony dom” największą ilość punk-
tów zdobyli:

- I miejsce p. Danuta Zimończyk - ilość 

Pragniemy złożyć Mieszkańcom Gminy Skwierzyna  
najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Oby 2018 rok  

pozwolił na realizację założonych celów oraz spełnianie 
wszystkich marzeń. Życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Burmistrz Skwierzyny – Lesław Hołownia
oraz

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Zofia Zawłocka
wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Skwierzynie

pkt 15,
- II miejsce p. Elżbieta i Mateusz Raniś - 

ilość pkt 14,
- III miejsce p. Barbara Adamczak - ilość 

pkt 13.
W kategorii na „Najładniej przystrojony 

i oświetlony balkon, bramę, ogród” naj-
większą ilość punktów zdobyli:

- I miejsce p. Wojciech Romanowski - 
ilość pkt 15,

- II miejsce p. Magdalena Piechowiak - 
ilość pkt 14,

- III miejsce Wspólnota mieszkaniowa 
Chrobrego 42 reprezentowana przez Mał-
gorzatę Grzelczyk - ilość pkt 13.

Red.

Zwycięzca w kategorii „Najładniej przystrojony i oświetlony dom”
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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-

MIĘDZYRZECZ 

Sylwester po międzyrzecku, czyli „w biegu”
Chowamy się pod sufitem budynku 

bramnego do Zamku – deszcz pada, co 
prawda już nie tak bardzo jak jeszcze przed 
pół godziną. Nieco nam niebiosa odpusz-
czają, ale mży nadal, chociaż jest ciepło, 
jak na grudzień, słupek mocno ponad ze-
rem stopni… Mówi Krzysztof Kochan - W 
Sylwestrowe bieganie międzyrzeckie bywało 
bardzo różnie, i mokro, i ślisko. Podobno, jak 
słyszę, biec w deszczu czy nie, to bez różnicy, 
i tak się jest mokrym. Biegacze nie są z cukru, 
im żadna pogoda nie przeszkadza.

Chętni są. Coraz młodsi. Weterani (har-
pagany, jak słyszę), to już 70+… Ewa i 
Andrzej Frabińscy od 34 lat organizują te 
biegi, częstując po tym w swoim domu no-
worocznym szampanem i ciastem. Stawka 
biegaczy konsekwentnie oscyluje wokół 
35 osób. Tak było też w zeszłym roku. 

Rozgrzewka trwa. Obowiązuje „sylwe-
strowy strój” międzyrzecki, czyli sportowy 
ubiór, wygodne buty do biegania, które 
dzisiaj się mocno ubłocą. Nad wszystkim 
duchowo czuwa, tradycyjnie zaproszo-
ny, proboszcz parafii św. Wojciecha ks. 
Paweł Tokarczyk, który jeszcze nie biega 
z nami, ale być może też kiedyś. Przekrój 
społeczny uczestników sportu bardzo 
szeroki Od biznesmanów, prawników, 
przedsiębiorców, nauczycieli, żołnierzy 
zawodowych po studentów i młodzież 
uczącą się. O różnej sprawności fizycznej 

– nie chodzi przecież o bicie rekordów – 
Stanisław Skrzek jest najstarszy (78 lat), 
Ryszard Czernicki też weźmie udział, 
protezy nóg mu nie przeszkadzają, zresz-
tą to nie pierwszy jego sportowy wyczyn. 
Najmłodszy uczestnik – Franciszek, ma 5 
lat z kawałkiem. Biegł przy dębie Michała, 

a potem, dumnie za tatą, był „biegaczem 
rowerowym”, chłopiec finiszował na alejce 
parkowej przy zamku. No i panie w tym 
roku też są – chyba w większej ilości niż 
poprzednio, z miernikami na ramionach, 
profesjonalnie. Sportowo pożegnać stary 
rok… 8 km do (słynnego międzyrzeckie-
go) dębu Michała i z powrotem, do parku 
zamkowego, koło dębu uczczą minutą 
ciszy naszych lokalnych maratończyków: 
Ryszarda Cwenera, Józefa Matysiaka i 
Stanisława Ożoga. Już ich nie ma wśród 
żywych, ale pamiętamy o nich.

Ruszyli. Nasz doping dla biegaczy… Po-
tem dla finiszujących. Krzysztof Kochan 
zapisuje wyniki. Sportowiec w tym roku 
nie bierze udziału, mocna grypa trzyma, 
choroba nie wybiera.

Andrzej Frabiński – gospodarz Biegu 
i nestor: - Nie zestarzeliśmy się, tylko włosy 
nam posiwiały. Życzenia świąteczne od 
Gospodarza – I oby nas nie ubyło, biegają-
cych, w zdrowiu, przybyć – zawsze może… 
Biegi też się nie starzeją. 34 lata temu 
wzięło udział zaledwie pięciu, z roku na 
rok było coraz więcej. Są wśród nich oso-
by, które nie poprzestają na sylwestrowym 

wyczynie, chociaż do tych 8. km też się 
trzeba kondycyjnie przygotować – Klub 
Biegacza w Międzyrzeczu ma się dobrze, 
planowane są w najbliższym czasie kolej-
ne spotkania sportowe.

Uczcijmy je okolicznościową lampką 
szampana! Pod głównym w salonie ży-
randolem z jemiołą. Dom państwa Frabiń-
skich pełen jest sylwestrowo biegających 
gości, w dresach. Ewa Frabińska zaprasza 
do degustacji ciast, delikatnego sernika, 
smacznego jabłecznika. Tradycyjnie nie 
może odbyć się bez chórku seniorów – 
biegaczy, który nie poprzestaje zresztą na 
jednej piosence: (…) wiła wianki i rzucała 
je do falującej wody… rzeki Obry oczywi-
ście…  Któż tym razem wygrał – chociaż 
wszyscy biegacze dostali gratulacje, obda-
rowani zostali uściskami. Zaglądam do ofi-
cjalnych notatek: w tym roku, co zostanie 
zapisane w grubej Kronice Sylwestrowe-
go Biegu, będącej do wglądu: Zbigniew 
Isański, Michał Kubik i Piotr Strzelczyk, 
z kobiet najszybsze były: Katarzyna Wa-
chowicz i Dorota Wilska.

Tekst i foto. Iwona Wróblak
http://iwona-wroblak.blogspot.com

SKWIERZYNA

Poziom Warty w Skwierzynie stabilny
5 stycznia burmistrz Skwierzyny Lesław 

Hołownia wraz z pracownikami Urzędu 
oraz przedstawicielem Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej w Mię-
dzyrzeczu mł. bryg. Dariuszem Rzepec-
kim dokonali kontroli stanu magazynu 
przeciwpowodziowego oraz stanu zabez-
pieczeń przeciwpowodziowych w newral-
gicznych miejscach na terenie gminy. 
Obecny (na dzień 8.01.2017) poziom rze-
ki Warty to 427 cm (przekroczenie stanu 
ostrzegawczego o 46 cm), jednak0 na ten 
moment na terenie gminy Skwierzyna nie 
ma zagrożenia wystąpienia powodzi (stan 

alarmowy to 460 cm).  Według prognoz In-
stytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
w najbliższych dniach sytuacja powinna 
się stabilizować. Nie przewidywane są dal-
sze wzrosty poziomu rzeki Warty.

Red.
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Rozliczyć… hm, ale kogo?

Lech MaLinowski

lechm47@wp.pl

W wielu sprawach każdy z nas ma 
własne poczucie sprawiedliwości. W 
przypadku odpowiedzialności zbio-
rowej sprawa się komplikuje. Jak 
ocenić radnych w mieście, którzy za-
głosowali za podniesieniem opłat za 
śmieci? Z reguły Państwo waloryzuje 
należne świadczenia o procent zwią-
zany z inflacją. Mały zresztą. Radni 
stawki opłat uchwalili znacznie wyż-
szą, niż wspomniana procentowa in-
flacja.  Wzrost opłat jest w granicach 
ok. 30%. W tym miejscu przypomnę 
zapis obligujący firmę do której na-
leżą śmieciowe pojemniki (jest to 
na stronie internetowej gminy) aby 
raz w roku pojemniki myła, dezynfe-
kowała, itp. Są miejscowości w gmi-
nie, gdzie to zrobiono. W mieście…? 
Może na papierze. Z terenów wiej-
skich śmieci wywozi się raz na dwa 
tygodnie, w mieście co tydzień, a 
opłaty są jednakowe. I jak to się ma 
do sprawiedliwości? Skoro hojną 
ręką dajemy zarobić, to wymagajmy 
i kontrolujmy, nawet społecznie, czy 
ktoś nie robi nas w przysłowiowego 
wała. Nie tylko w przypadku wywo-
zu śmieci.

Mamy w mieście przejścia dla pie-

szych. Na drogach gminnych, powia-
towych i wojewódzkich. Na palcach 
jednej ręki można wyliczyć te, które są 
porządnie oświetlone. Przechodzący 
ma być widoczny, lampy powinny być 
niżej zainstalowane właśnie na przej-
ściach. Najbardziej fatalnym miejscem 
jest przejście koło Aresztu Śledczego. 
Żadna z okolicznych lamp nie daje 
światła takiego, aby jadący dostrzegł 
oczekującego przechodnia. Jest to 
problem i wcale nie wydumany.

W MOK nowe porządki. Prywatne 
gospodarstwo, jak złośliwi mawia-
ją, zostaje poddane gruntownym 
zmianom. To cieszy. Na zasadzie już 
wspomnień jedna sprawa, która mnie 
dotyczy. Biorąc redakcyjną, medialną 
opiekę nad kolejną edycją konkur-
su plastycznego (i fundując nagro-
dy rzeczowe) – obiecałem wystawić 
fotografie dotyczące uroków Ziemi 
Międzyrzeckiej w ramach uzupełnie-
nia rzeczonego konkursu. Finał od-
bywa się w instytucji podległej MOK, 
pomimo wyraźnego określenia mej 
roli, zgody na ekspozycję nie otrzy-
małem. W piśmie podpisanym przez 
Główną Specjalistkę d/s kadr i płac w 
MOK przeczytałem, że doświadczenia 

z kontaktach ze mną nie pozwalają 
na działania związane z promocją mej 
twórczości. Pogratulować uzasadnie-
nia. Ponieważ ta osoba już nie pracuje 
w MOK, zasadnym jest pytanie – Kto 
tam właściwie rządził? Pismo nawet 
nie zawierało klauzuli – Z upoważnie-
nia. Mam swój dorobek, także w for-
mie kilku wystaw fotograficznych i nie 
zależy mi na promocji. Ta Pani  jest dla 
mnie NIKIM, nie zna mego dorobku 
wydawniczego, w pewnym sensie i ar-
tystycznego (wystawy, słowa wstępne 
do katalogów wystaw artystów-pla-
styków) referatów na konferencjach, 
także międzynarodowych, o pracy pu-
blicystycznej nie wspominając. Moje 
zdjęcia miały być li tylko uzupełnienie 
prac plastycznych uczniów. Dobrze, 
że czasy rządzenia (złośliwi mawiają 
szaro gąsienia się) rzeczonej specja-
listki są już w Międzyrzeckim Ośrodku 
Kultury – historią, Niechlubną. I takich 
pracowników z wielkimi kompeten-
cjami zatrudniał dyrektor MOK. Cze-
kam, nie tylko ja, na wyniki skrupulat-
nej kontroli. Aby sprawa miała wymiar 
zgodny z transparentnością działalno-
ści byłego dyrektora MOK niech ujrzy 
światło dzienne program szkolenia 

we Francji, o którym szeroko infor-
mowano w Internecie. Sprawa złego 
powietrza w MOK nie może być za-
mieciona pod dywan. 

Diabli mnie biorą, gdy w przycho-
dzących mailach jest nagłówek – Wi-
tam. Z tradycji polszczyzny wynika, 
że używa się jej, by podkreślić swoją 
nadrzędność wobec adresata. Tak 
mógł się zwracać np. pan do chłopa, 
ale są to już na szczęście czasy daw-
no minione. Dlatego jest to forma 
nieodpowiednia. Witam serdecznie, 
lub Dzień Dobry, to już brzmi lepiej.

Na koniec coś spokojnego, bez 
rozliczeń. Orszak Trzech Króli. Sym-
patyczna impreza. Inna forma. Nieco 
statyczna. Bez jasełek. Miły wokal 
chórku i akompaniatora i smutni 
statyści – Trzej Królowie, którzy stali, 
stali, stali…

REGION

Ponad 23 mln zł na pożyczki dla 
małych i średnich przedsiębiorstw

Agencja Rozwo-
ju Regionalnego 
w Zielonej Górze 
zawarła z Bankiem 
Gospodarstwa Kra-
jowego dwie umo-
wy na wdrażanie 
nowych produktów 
finansowych w ra-
mach Regionalnego 
Programu Opera-
cyjnego Lubuskie 
2020. Na ich posta-
wie BGK powierzył 
ARR kapitał o łącznej wysokości 20 mln 
zł, który w całości przeznaczony zosta-
nie na wypłatę pożyczek. Do tej kwoty 
Agencja dodała jeszcze własny wkład w 
wysokości 3,5 mln zł. Lubuscy przedsię-
biorcy będą mogli ubiegać się o udzie-
lenie Małych Pożyczek w kwocie do 500 
tys. zł oraz Dużych Pożyczek o wartości 
do 2 mln zł. 

Ze środków przeznaczonych na wypła-
tę pożyczek finansowane będą przed-
sięwzięcia realizowane na terenie wo-
jewództwa lubuskiego, mające na celu 
wzmocnienie potencjału mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw oraz podnie-
sienie ich konkurencyjności. Inwestycje 
te przyczynia się nie tylko do rozwoju lu-

buskich firm, ale również do utworzenia 
dodatkowych miejsc pracy.

Pożyczki będą udzielane na bardzo 
korzystnych warunkach, a preferowane 
będą przedsiębiorstwa w fazie start-up, a 
także te, które stawiają na innowacyjność 
i wdrażają technologie informacyjno-ko-
munikacyjne.

Szczegółowe informacje znajdują się 
na stronie internetowej Lubuskiego Fun-
duszu Pożyczkowego (www.lfp.region.
zgora.pl), który funkcjonuje w struktu-
rach ARR. Bliższych informacji udziela 
Marta Rosiak, tel. 68 329 87 27, e-mail: 
m.rosiak@region.zgora.pl

Red.
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Kostrz yńsko-Słubicka 
Specjalna Strefa Ekono-
miczna powstała w 1997 
roku na terenach inwesty-
cyjnych Kostrzyna i Słubic  
i ciągle się rozwija. Obecnie  
jest to strefa o największym 
zasięgu terytorialnym, 
działająca na obszarze  
57 podstref w trzech wo-
jewództwach: lubuskim, 
zachodniopomorskim oraz 
wielkopolskim. Łączna 
powierzchnia wszystkich 
podstref wynosi 2.201 ha. 
Inne dane charaktery-
zujące działalność strefy  
są również imponujące: po-
nad 8 mld już poniesionych 
nakładów inwestycyjnych 
(drugie tyle deklarowane!), 
333 wydane zezwolenia 
i ponad 32 tys. nowych 
miejsc pracy czynią z niej 
wiarygodnego partnera  
w planowanych inwesty-
cjach. Branże wiodące w 
K-S SSE to: motoryzacyj-
na, papiernicza, drzew-
na, tworzyw sztucznych 
oraz elektroniczna. Naj-
więksi inwestorzy którzy 

Strefa nie zwalnia tempa!

ulokowali swoje fabryki 
na terenie Strefy to: Vol-
kswagen Poznań, Amica, 
Arctic Paper Kostrzyn, ICT 
Poland, TPV Displays Po-
land, Olsa Poland, Gedia 
Poland, Homanit Polska, 
Barlinek Inwestycje, Za-
lando, BMW. Najwięcej 
firm, które zainwestowały  
w  Strefie reprezentuje ka-
pitał niemiecki - 37 %, na 
drugim miejscu plasuje się 

- Zainteresowanie inwestorów Strefą nie słabnie. W 2018 
roku planujemy wydać co najmniej 20 kolejnych zezwoleń 
na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie K-S 
SSE. Inwestorzy, którzy dotychczas otrzymali zezwolenia, 
zadeklarowali, że zainwestują ponad 8 mld zł i utworzą 
ponad 20000 nowych miejsc pracy. Spółka ani przez chwilę 
nie zwalnia tempa – mówi Krzysztof Kielec, prezes Ko-
strzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Rok 2017, w którym Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. obchodziła 20-lecie 
swojego istnienia, firma uczciła kolejnym rekordem. 25 zezwoleń, skutkujących zwiększeniem 
nakładów inwestycyjnych o niemal 2,5 mld zł i 12.187 miejscami pracy – to musi robić wrażenie!

kapitał polski - 27%.
Nie można się zatem dzi-

wić, że w roku 2017 spół-
ka pobiła kolejny rekord.  
- W minionym roku wydano 
25 zezwoleń na prowadze-
nie działalności gospodar-
czej na terenie Strefy, a do-
datkowo sfinalizowaliśmy 
wiele projektów, dla których 
inwestorzy nie wnioskowali  
o zezwolenie uprawniają-
ce ich do ulg podatkowych 

- mówi Andrzej Kail, dy-
rektor ds. marketingu K-S 
SSE S.A. - Warto podkreślić, 
że zezwolenia te wydaliśmy 
na całym terenie naszego 
oddziaływania i były to nie 
tylko nowe inwestycje, ale 
także nakłady w istniejące 
już przedsiębiorstwa, dzia-
łające w granicach naszej 
strefy. Przypomnijmy tyl-
ko, że nakłady inwestycyj-
ne zadeklarowane przez 

wszystkich pozyskanych in-
westorów w roku 2017 wy-
niosły ponad 2,3 mld złotych  
a zatrudnienie wzrośnie  
o ponad 12.000 miejsc pra-
cy. 

Więcej o czynnikach, któ-
re zadecydowały o tym, że 

miniony rok był rekordowy 
w wywiadzie z Krzyszto-
fem Kielcem, prezesem 
zarządu Kostrzyńsko-Słu-
bickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej S.A. już  
w następnym numerze.

ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą    
tel. +48 95 721 98 00, fax +48 95 752 41 67
e-mail: info@kssse.pl www.kssse.pl

   W BIZNESIE

      NAJLEPSZY
KIERUNEK
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ARTYKUŁY BUDOWLANE

PŁYTY OSB I GKB

NARZĘDZIA

ARTYKUŁY METALOWE, 

INSTALACYJNE, ELEKTRYCZNE

DRZWI

PODŁOGI

Centrum Instalacyjno-Techniczne

„lITka” Jarosław litka
www.litka.pl

Wykonawstwo instalacji sanitarnych,  

grzewczych i gazowych.

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

Piękną muzyczną tradycją w 
Państwowej Szkole Muzycznej 
I stopnia w Międzyrzeczu stały 
się coroczne okolicznościowe 
koncerty, które organizowane są 
przed świętami Bożego Narodze-
nia. Uroczystym koncertem kolęd 
uczniowie i nauczyciele symbo-
licznie pożegnali się w grudnio-
wej aurze ze starym rokiem 2017. 
Kolędy, pastorałki, melodie i pio-
senki świąteczne dominowały w 
czwartkowy wieczór, 21 grudnia. 
Scenografia świąteczna. Choinki 
z kolorowymi lampkami. Ucznio-
wie i nauczyciele zaprosili wielu 
gości ma ten okolicznościowy i 
wyjątkowy koncert. Byli rodzi-
ce uczniów, rodzeństwo babcie 
i dziadkowie, ciocie… Śniegu 
za oknem co prawda nie było, 
ale świąteczna aura udzieliła się 
wszystkim. 

Po uroczystym powitaniu przez 
prowadzącego Przemysława 
Kojtycha rozpoczął się artystycz-
ny program. Koncert był ciekawy, 
zróżnicowany i z pozytywnymi 
niespodziankami. Każdy występ 
był starannie przygotowany, a 
wykonawcy byli nagradzani bra-
wami przez bardzo licznie przy-

MIĘDZYRZECZ 

Koncert kolęd w Szkole Muzycznej

byłą publiczność.
Rozpoczęła największa grupa 

wykonawców, czyli Chór pod ba-
tutą Wandy Kuryłowicz-Król ini-
cjując tę muzyczną ucztę ducho-
wą. Następnie Kinga Buszewska 
zagrała na skrzypach melodię 
„Jingle Bells”. Zespół Akordeono-
wy pod kierunkiem Aliny Ple-
banek z solistką Zuzanną Koło-
dziejską.  

Grupa świąteczna utworzona 
specjalnie na ten koncert w skła-
dzie: Julia Skabardis (skrzypce), 
Urszula Suchecka (flet), Alicja 
Krawiec (gitara), Amelia Ra-
szewska (wiolonczela) i Kalina 

Tomysek (śpiew) wykonali kolę-
dę „A wczora z wieczora”. Przygo-
tował ich piszący te słowa.  Alek-
sandra Pyrcz (flet), Małgorzata 
Orzłowska (gitara), wzmocniony 
drugim fletem - Daria Puciata i 
gitarą Z. Musiał wspólnie wyko-
nali kolędę „Pójdźmy Wszyscy do 
stajenki”. Jan Orzłowski z klasy 
saksofonu Czesława Nowakow-
skiego zaśpiewał pastorałkę: 
„Świeć, gwiazdeczko, świeć”. W 
dalszej kolejności wystąpili: Jo-
lanta Helwig i Kornel Grocho-
lewski, Klasa III cyklu 6-cio-
letniego zaśpiewała melodię 
świąteczną „Lecą aniołki”.

Trio wiolonczelowe z klasy K. 
Cegielskiej: Marlena Szpigun, 
Agata Baranek, Amelia Ra-
szewska też przygotowały ko-
lędy. „Renifery i Święta” to utwór 
specjalne skomponowany na 
kwartet gitarowy. Była to prapre-
miera tego utworu. skompono-
wał tę świąteczną  melodię piszą-
cy te słowa.

Urszula Suchecka, Tomasz 
Puka z klasy fletu poprzecznego 
Barbary Horyd, wzmocnione 
wiolonczelą Marlena Szpigun 
i fortepianem -  P. Kojtych rów-
nież wspólnie kolędowali. Duet 
Rodzeństwa Oleksiaków, który 
przygotował nauczyciel klasy 
fortepianu Tadeusz Nowak za-
grali kolędę na cztery ręce. Duet 
skrzypcowy: Kinga Fryza i Julia 
Skabardis wykonały góralską 
pastorałkę „Oj, maluśki, ma-
lusieńki, maluśki”. Przygotowała 
ich Agnieszka Wenda.

Wiktor Wołoszyn z klasy for-
tepianu Przemysława Kojty-
cha zagrał „Baśń Zimową”.  Duet 
Braci Wołoszynów (saksofon i 
fortepian) wykonał dwie kolędy. 
Uczniowski koncert kolęd zakoń-
czył Kwintet saksofonowy, który 

zagrał w jazzowych rytmach me-
lodię „Let it snow”. Kwintet pracu-
je pod kierunkiem C. Nowakow-
skiego.

Usłyszeliśmy też skrzętnie 
skrywaną aż do ostatnich chwil 
niespodziankę. „Zaśpiewajmy ko-
lędę” to życzenia świąteczne wy-
rażone słowami, którą zaśpiewała 
Małgorzata Telega-Nowakow-
ska dyrektor szkoły. Na fortepia-
nie akompaniował  fortepiano-
wym C. Nowakowski.

Aby tradycji stało się zadość 
na finał odbyło się wspólne mu-
zykowanie. Grono pedagogiczne 
Państwowej Szkoły Muzycznej I 
stopnia w Międzyrzeczu  zainto-
nowało kolędę „Gdy się Chrystus 
rodzi”, po czym włączyli się wszy-
scy słuchacze. Jeszcze piękne 
życzenia wesołych i spokojnych 
świąt, pełnych rodzinnego ciepła 
i wielu niezapomnianych świą-
tecznych chwil i pozostało tylko 
czekać na uroki świątecznych 
dni. Rada Rodziców Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Międzyrzeczu zadbała, aby 
pod choinką znalazło się nieco 
słodkości, którymi obdarowano 
wszystkich wykonawców. 

W 2018 roku życzę wszystkim 
czytelnikom wszelkiej pomyślno-
ści i wielu niezapomnianych spo-
tkań z piękną muzyką.

Tekst i foto. Zdzisław Musiał

MIĘDZYRZECZ Pod patronatem Przekroju

Rodzinnie, świątecznie i muzycznie
Świąteczny Koncert dla Rodzin, zorgani-

zowany jest po raz szósty przez Zdzisława 
Musiała, prezesa Stowarzyszenia „Lubuski 
Weekend Gitarowy”, Państwową Szkołę 
Muzyczną I stopnia w Międzyrzeczu i go-
spodarza obiektu, parafię Pierwszych Mę-
czenników Polski.  Jesteśmy w gościnnym 
dla muzyczno – rodzinnych koncertów 
Sanktuarium, gdzie wysoko pod kopułą 
wygrawerowane są Ich imiona: Mateusz, 
Izaak, Jan, Krystian i Benedykt.

Dzieci spora gromadka. Uczą się w Pań-
stwowej Szkole Muzycznej I stopnia, to: 
Anna (SM w Świebodzinie) i Zuzanna Ga-
biga, Kamila Głębocka, Filip Rzeźnicki, 
Nadia Furmanek, Ula Suchecka, Michał 
Suchecki, Kalina Tomysek i Agatka Bara-
nek. Szkoła Muzyczna, szacowna instytucja 
edukacyjna, kulturalna, prezentuje nam 
swój dorobek. Spontanicznie zawiąże się 
też okolicznościowy, świąteczny, chórek 
naszych międzyrzeckich dzieci, które – za-
chęcone przez pana Musiała – zaśpiewają 
dla Nas, widzów, kolędy.

Ostatnie próby przed koncertem, odśpie-
wane jest próbne „Gore gwiazda Jezusowi”, 
którą to, przepiękną pastorałkę, zaśpiewają 
potem wszyscy wykonawcy, z akompania-
mentem gitarowym Zdzisława Musiała, na-
uczyciela gry na gitarze w Szkole Muzycz-
nej. Akordeonik, stosowny do rozmiarów 
plecków małej artystki, przypinany jest – 
zaraz Nadia wystąpi.

Będziemy słuchać też gry dzieci na klar-

necie, fletach, wiolonczeli i gitarze – pięk-
ne znane kolędy polskie wykonane bardzo 
starannie, ćwiczone na lekcjach szkolnych. 
Dla kilku uczniów to debiut – nie licząc wy-
stępów w auli szkolnej – teraz grają, i śpie-
wają dla szerszej publiczności. Szkoła w 
programie nauczania ma koncerty swych 
uczniów dla mieszkańców. Filip po wystę-
pie uśmiecha się, zadowolony – dał radę, 
pan Musiał skwapliwie pomógł mu z mikro-
fonem, przecież słuchali go bliscy, nauczy-
ciele. Utworzone jest trio – gitara, klarnet i 
flet, kolęda tak wykonana brzmi inaczej, to 
lekcja, jak się słuchać wzajemnie w zespole, 
no i publiczność patrzy… Pięknie śpiewa 
mała Kalinka, a Agatka na swej wiolonczeli 
też wystąpi z jedną z kolęd.

Jest też lekcja dla nas – widzów. Czy 
potrafimy zaśpiewać. Zdzisław Musiał wo-
kalnie inicjuje „Jezusa malusieńkiego…”, 
akompaniując nam na gitarze. Chórek 
szkolno – pedagogiczny: pan Musiał i 
uczniowie zakończy udany występ świą-
teczno – muzyczno – rodzinny - pastorałką. 
Jeszcze tylko świątecznie opakowane pacz-
ki ze słodkościami  ufundowanymi przez 
sponsorów: burmistrza Międzyrzecza Re-
migiusza Lorenza, Starostwo Powiatowe 
i Zbigniewa Smejlisa, radnego Powiatu 
Międzyrzeckiego. Mikołaj, przypiąwszy 
białą brodę wręcza je wszystkim dzieciom 
znajdującym się na sali.

Iwona Wróblak
www.iwona-wroblak.blogspot.com
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Narodowe Święto Niepodle-
głości jest szczególnym dniem, 
który jest również wspaniałą 
okazją do nadania odznaczeń i 
wręczenia awansów funkcjona-
riuszom i pracownikom Służby 
Więziennej. Dyrektor Aresztu 
Śledczego w Międzyrzeczu mjr 
Arkadiusz Tomczak w swoim 
wystąpieniu podkreślił jak waż-
na jest nasza praca „ …służba 
jest wyzwaniem, które wymaga 
szczególnej odporności, ...to trud-
na służba na rzecz ochrony społe-
czeństwa, ...łączę wyrazy szacun-
ku za wytrwałość i ofiarność w 
wypełnianiu zadań służbowych”. 
Po oficjalnym rozpoczęciu uro-
czystości ppłk Ryszard Chruściel 
wraz z mjr. Arkadiuszem Tom-
czakiem przystąpili do wręcze-
nia funkcjonariuszom nominacji 
na wyższe stopnie służbowe. 
Awans otrzymało dwudziestu 
funkcjonariuszy z korpusu pod-

MIĘDZYRZECZ 

Awanse i odznaczenia dla funkcjonariuszy 
międzyrzeckiego aresztu
Pod koniec listopada 2017 r. na terenie Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu odbyły się uroczyste obchody Naro-
dowego Święta Niepodległości z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Szczecinie ppłk. Ryszarda 
Chruściela.

oficerów.
Należy również podkreślić, że 

w trakcie uroczystej akademii z 
okazji Narodowego Święta Nie-
podległości, która miała miejsce 
w Kamieniu Pomorskim dwóch 
funkcjonariuszy międzyrzeckiej 
jednostki zostało odznaczonych 
brązową odznaką „Za zasługi 

w pracy penitencjarnej”, trzech 
awansowało na wyższe stopnie 
służbowe w korpusie oficerów 
oraz jeden w korpusie chorą-
żych.

W uroczystych obchodach nie 
zabrakło również obecności za-
proszonych gości, a w szczegól-
ności przedstawicieli między-

rzeckich służb mundurowych z 
Komendy Powiatowej Policji i 
Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Między-
rzeczu, Przewodniczącego Za-
rządu Okręgowego NSZZFiPW 
w Szczecinie oraz księdza Kape-
lana z tutejszego aresztu.

por. Jacek Ćwiertnia, 
z-ca rzecznika prasowego 

Dyrektora AŚ w Międzyrzeczu 
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ROZMOWA PRZEKROJU

Pracuję z niepełnosprawnymi…

Praca z osobami niepełnosprawny-
mi wymaga szczególnej ostrożności i 
wrażliwości…  

- Oczywiście, bowiem uczę prawidłowe-
go posługiwania się narzędziami, tymi pro-
stymi jak i elektrycznymi. Nasi uczestnicy 
nabyte umiejętności potrafią wykorzystać 
we własnych domach, bo to jest celem mo-
jej pracy z nimi. Nawyki przyswojone tutaj 
wyrabiają wśród nich poczucie własnej 
wartości podczas prawidłowego wykorzy-
stania narzędzi w domach rodzinnych pod-
czas prac. 

Sprawność manualna osób mniej o 
różnym stopniu niesprawności, często 
jest przez nich wykorzystywana do 
twórczości artystycznej, co jest ekspo-
nowane podczas konkursów i wystaw.

- Faktycznie tak jest. W każdym z nas 
drzemią wielkie możliwości. Sprawność 
manualna jest różna ze względu na wiek, 
choroby nabyte czy wrodzone czy spraw-
ność intelektualną. Uczestnicy ŚDS na pew-
no wiele rzeczy robią wolniej, co nie ozna-
cza, że nie są w stanie się rozwijać i często 
bywa, że w rozwoju osiągają coś więcej niż 

I czerpie z tego nieukrywaną satysfakcję. Jest instruktorem terapii w Środowiskowym Domu Samopomocy w Międzyrzeczu. – Zajmuje się te-
rapią zajęciową, konkretnie w zakresie rękodzielnictwa i modelarstwa – mówi Janusz Grządko. – Oprócz tego prowadzę inne treningi np. z 
arteterapii, która najogólniej ujmując dotyczy leczenia poprzez sztukę. Terapia sztuką to rodzaj psychoterapii, która wykorzystuje twórczość 
w zajęciach terapeutycznych. Robię to z uczestnikami ŚDS poprzez zajęcia plastyczne czy rękodzielnicze.

uważa się za przeciętność osiągając bardzo 
konkretne umiejętności. To one są potem 
podstawą do realizacji pasji twórczych na 
wysokim poziomie artystycznym. Często 
umiejętnie potrafią powielać określone te-
maty artystyczne. Trwa to jednak znacznie 
dłużej niż u osób pełnosprawnych. Niektóre 
osoby z którymi tutaj współpracuje znam 
już od 20 lat.

Trudno zatem nie zadać pytanie – 
Jak długo jest Pan związany z tą formą  

pracy?
- Pracowałem niegdyś w Warsztacie Te-

rapii Zajęciowej, potem był epizod z własną 
firmą i od 2010 roku jestem tutaj. Kilka osób 
odeszło z WTZ i jest teraz tutaj, stąd ja ich 
znam, a oni mnie. W branży pomocy spo-
łecznej pracuję 22 lata.

Wracając do tematu, to czy uczeń 
przerasta mistrza?

- Na pewno coś w tym jest. Ze swojego 
doświadczenia wiem, że przez wytrwałe 
działanie, prowadzenie treningów, naukę 
– można wyuczyć wielu umiejętności, któ-
re na poziomie wykonawczym są bardzo 
sprawne. Nasi uczestnicy potrafią doskona-
le posługiwać się narzędziami typu wyrzy-
narka elektryczna, wiertarka, wkrętarka, 
szlifierka, itp., co nie zawsze potrafi mło-
dzież, bo może ich zwyczajnie nie znać. Nasi 
uczestnicy twórczo wykorzystują nabyte 
umiejętności posługiwania się narzędzia-
mi, a ich dzieła są wysoko cenione nie tylko 
na konkursach czy wystawach, również na 
kiermaszach czy jarmarkach. Praca daje im 
ogromną satysfakcję. Jeżeli w sercu ma się 
przekonanie co do celowości i efektów na-

uki, którą przekazuje się uczestnikom ŚDS, 
to jest to ze wszech miar słuszne. Praca tera-
peuty jest służebna wobec innych, do tego 
trzeba mieć również serce, co oznacza że 
wymaga emocjonalnego zaangażowania, 
a to z kolei bywa, że mocno eksploatuje 
nasze zasoby. Natomiast nagrodą za wło-
żony wysiłek jest satysfakcja  z faktu że nasi 
podopieczni w coraz większym zakresie są 
samodzielni i niezależni. 

W mieście jest Pan znaną postacią 
również od innej strony…

- Jestem prezesem stowarzyszenia „Po-
mocna dłoń”, stowarzyszenia które działa 
od 10 lat. Od 4 lat współpracujemy z Go-
rzowskim Bankiem Żywności i realizujemy 
program wspierania osób potrzebujących 
korzystając z zasobów Banku Żywności. 
Na chwile obecną wspieramy ok. 500 osób. 
Stowarzyszenie funkcjonuje w strukturach 
ewangelicznego Kościoła Chwały w Mię-
dzyrzeczu.

Rozmawiał Lech Malinowski
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Warsztat Terapii Zajęciowej

- Mamy grupy terapeutyczne 
związane z poszczególnymi pra-
cowniami – mówi B. Romanow-
ska. – Ceramiczną, krawiecką, 
stolarską, plastyczną, florystyczną 
i dekoracji wnętrz oraz umiejętno-
ści społecznych i zawodowych. W 
tych sześciu pracowniach mamy 
po 5 uczestników. Prowadzący 
instruktor zajmuje się nimi wnikli-
wie. Ponadto jest cała gama rota-
cyjnych zajęć z których uczestnicy 
WTZ korzystają. Jest to m.in. pra-
cownia kulinarna i gospodarstwa 
domowego, gdzie pełnią rotacyj-
nie tygodniowe dyżury. Posiłki, a 
są nimi samodzielnie przygotowy-
wane śniadania, są przez wszyst-
kich konsumowane w niewielkiej 
jadalni.  Zajęcia w różnych oso-
bowych układach prowadzi też 
fizjoterapeuta i psycholog. Wszy-
scy w tych zajęciach uczestniczą. 
Zajęcia reintegracyjne prowadzi 
trenerka pracy. Placówka jest 
czynna dla uczestników od 7.30 
do 14.30 od poniedziałku do piąt-
ku. W sumie jest zatrudnionych 
14 osób, w tym 9 pracowników 
merytorycznych, co wynika z roz-
porządzenia. Bardzo dużą wagę 
przywiązujemy do szeroko poję-
tej integracji społecznej naszych 
uczestników. Organizujemy liczne 
wycieczki krajoznawcze, wizyty w 
teatrze i kinie, udziały w koncer-
tach i wystawach. Przedsięwzięcia 
te finansowane są ze sprzedaży 
produktów i usług wykonywanych 
podczas zajęć terapeutycznych.

Państwowy Fundusz Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych 
zgodnie z ustawą zapewnia 90% 
budżetu, pozostałość starostwo 
powiatowe, też zgodnie z usta-
wą. Niektórzy uczestnicy WTZ są 
klientami Powiatowego Urzędu 
Pracy bowiem szukają pracy od-
powiadającej ich stanowi zdro-
wia, predyspozycji czy posiada-
nego wykształcenia. Celem WTZ 
jest nie tylko rozwijanie umiejęt-
ności, ale przede wszystkim usa-
modzielnienie podopiecznych 
poprzez zatrudnienie. To jest 
motywacją finansową i dowarto-
ściowaniem. 

Czasami udaje się usamodziel-
nić uczestnika WTZ – kontynu-
uje B. Romanowska. -  Nie jest 
to łatwa sprawa usamodzielnić 
poprzez zatrudnienie. To kwestia 
wolnych miejsc na rynku pracy. 
Kilka lat temu w wyniku współ-
pracy z jedną z międzyrzeckich 
firm zatrudnienie tam znalazło 
10 osób, w chwili obecnej pracują 
4 osoby. Praca dla osoby zdrowej 
jest czasami problemem, w przy-

Powstał w 1995 r. Obecnie kieruje nim Beata Romanowska (od 2008 r.). Jej po-
przednikami byli: Anna Zięba, Tomasz Jasiński, Jan Schneider i Iwona Bącela. Z 
zajęć korzysta średnio 30 uczestników.

padku ograniczeń zdrowotnych 
czy psychicznych naszych pod-
opiecznych może to być i zapewne 
jest  problemem. Granica wieku 
uczestników nie jest ograniczona, 
bowiem przepisy nic o tym nie 
mówią, jednak w wielu przypad-
kach decyduje zdrowy rozsądek 
lub czynnik zdrowotny czy ekono-
miczny. Naszym celem jest reha-
bilitacja zawodowa, więc osób w 
wieku emerytalnym nie przyjmu-
jemy. Podstawą do przyjęcia jest 
orzeczenie o niepełnosprawności 
ze wskazaniem do terapii zajęcio-
wej.

Funkcjonujące tutaj pracow-
nie są kuźnią nie tylko samoist-
nych talentów ale miejscem wy-
twarzania przedmiotów, które są 
nie tylko prezentowane podczas 
okazjonalnych wystaw czy kon-
kursów ale również oferowane 
do nabycia podczas kiermaszów 
i jarmarków.

Od 20 lat organizujemy olim-
piady rękodzieła. Jest to świetną 
formą podsumowania pracy we 
wszystkich warsztatach. Ostatnio 
poza warsztatami zapraszamy 
także inne placówki, które zajmu-
ją się osobami niepełnospraw-
nymi. W naszych pracowniach 
instruktorami są: Jan Schneider 
(ceramiczna), Oliwia Fornalik 
(krawiecka), Katarzyna Sieniuć 
Muraszow (florystyka i dekora-
cja wnętrz), Stanisław Andrze-
jewski (stolarstwo), Wiesława 
Zielińska (pracownia kulinarna i 
gospodarstwa domowego), Do-
rota Władyka (plastyka), Jolanta 
Maćkowiak (pracownia umiejęt-
ności społecznych i zawodowych). 
Marta Kopczyńska zajmuje się 
fizjoterapią, a Mirosława Jerzy-
kowska jest psychologiem.

Sprzęt używany w pracowniach 
to technika mówiąc najogólniej 
i ma ona prawo być eksploata-
cyjnie zużyta lub ulec awarii. 
Zgodnie z przepisami możemy 
3% rocznie z naszego budżetu 
wydać na naprawę lub doposaże-
nie.  Mamy też sukcesy w różnych 
przeglądach czy konkursach. Nic 
tak nie motywuje naszych pod-
opiecznych jak udział w zmaga-
niach poza placówką w naszym 
regionie. Bywa, że uczestnicy 
warsztatów wykonują prace na 
zlecenie placówek z zewnątrz., np. 
szycie kostiumów, wykonywanie 
dekoracji. Na mocy podpisanego 
w 2015 r. porozumienia w naszym 
WTZ powstają budki lęgowe dla 
ptaków przeznaczone dla Nadle-
śnictwa w Międzyrzeczu. Dużym 
przedsięwzięciem był nasz udział 

w projekcie „Rozwiń skrzydła” re-
alizowanym przez Fundację Ini-
cjowania Rozwoju Społecznego 
w Poznaniu, Fundację Inicjatyw 
Międzynarodowych w Marian-
kach i Centrum Szkoleniowe 
Educus w Wolsztynie. W ramach 
tego projektu nasi podopieczni 
uczestniczyli w poradnictwie psy-
chologicznym i indywidualnym 
doradztwie zawodowym, kursie 
kompetencji społecznych, kursach 
zawodowych oraz stażach zawo-
dowych. Po zakończeniu cyklu 
zajęć beneficjenci projektu zostali 
objęci profesjonalnym pośrednic-
twem pracy – kończy B. Roma-
nowska. 

Zgodnie z przepisami WTZ mu-
szą być założone przez jednost-
kę organizacyjną, w przypadku 
Międzyrzecza jest nim Dom Po-
mocy Społecznej.  W wojewódz-
twie lubuskim tylko dwa DPS-y 
mają WTZ, pozostałe warsztaty 
mają różne umocowanie orga-
nizacyjne: gminy, stowarzysze-
nia fundacje, a nawet parafie. W 
sumie jest 18 WTZ w lubuskim.  
Problemem są koszty dowozu 
z poza Międzyrzecza uczestni-
ków warsztatów. Ustawodawca 
chyba nie do końca przewidział 
problem, aczkolwiek specjali-
styczny samochód jest wykorzy-
stuje się go w miarę posiadanych 
środków. Nie wszyscy, którzy 
powinni korzystać z terapii za-
jęciowej mają za co dojechać. 
Gminy zobligowane są do dowo-
zu uczniów, a niepełnosprawni 
dorośli powyżej 24 lat życia mu-

szą opłacać bilet miesięczny bez 
zniżki. Często połączeń komuni-
kacyjnych zwyczajnie brak. Wie-
lu uczniów Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego kwali-
fikuje orzeczenie komisji do ko-

rzystania z WTZ, okrutna proza 
życia niweluje tą możliwość.

Rozmawiał Lech Malinowski, 
fot. Jolanta Maćkowiak
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Międzyrzeczu,  
ul. Reymonta 5 zarządza Ośrodkiem Wypoczynkowym Głębokie, prowadzi 
PSZOK, jest administratorem cmentarzy komunalnych, targowiska miej-
skiego, szaletów, a także zajmuje się pielęgnacją terenów zieleni miejskiej  
i utrzymaniem czystości. 

Pragniemy zaproponować Państwu nasze usługi w zakresie prac porząd-
kowych i rozbiórkowych oraz pielęgnacji terenów zieleni - zakładanie i ko-
szenie trawników, strzyżenie żywopłotów, cięcia sanitarne i wycinka drzew,  
w tym z podnośnika koszowego. 

Zapraszając do współpracy, składamy życzenia wszelkiej pomyślności  
w Nowym 2018 Roku!

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

66-300 Międzyrzecz, ul. Reymonta 5
tel. 95 741 26 97; sekretariat@pgkmiedzyrzecz.pl

www.pgkmiedzyrzecz.pl

ROZMOWA PRZEKROJU

Chciałbym, żeby Międzyrzecz był piękny również zadbaną i kolorową zielenią 

Przekrój Lokalny: Pod PGK podlega 
administrowanie miejskim cmenta-
rzem. Jakie są najbliższe plany wobec 
tego obiektu i czy będzie wprowadzo-
ny elektroniczny zapis rozmieszczenia 
miejsc pochówku, dostępny w sieci dla 
zainteresowanych?

Henryk Maciej Woźniak: Szanowny pa-
nie redaktorze, gdyby to była tylko kwestia 
planów …niestety bez pieniędzy, i to nie-
małych. Wieloletnich zapóźnień szybko nie 
da się nadrobić! Spółka rozpoczęła przecież 
działalność całkowicie od „0” przejmując od 
1 kwietnia 2017 r. zarządzanie OW Głębokie 
i od maja kolejne obszary usług komunal-
nych. Wszędzie, również na cmentarzu, do 
zrobienia jest bardzo wiele, a trzy sprawy 
są najważniejsze: - zastąpienie polbrukiem 
żużlu w nawierzchni alejek cmentarnych 
wraz z rozciągnięciem wodociągu na „dol-
nym cmentarzu”, modernizacja kaplicy 
cmentarnej oraz właśnie elektroniczny 
plan szczegółowy cmentarza. Zaczęliśmy w 
zasadzie bez pieniędzy w trakcie roku bu-
dżetowego. Wymyśliliśmy więc, że pierwsze 
projekty sfinansujemy z dywidendy, z zysku, 
który „PUBR” przekazał Gminie w czerwcu. 
Z tych pieniędzy, za 70 tys. zł został zbudo-
wany w listopadzie u.br. wodociąg i chodnik 
pierwszej alejki na „dolny cmentarz”. Chciał-
bym żebyśmy w każdym roku mogli robić 
kolejną alejkę. Zostały również, za 20 tys. 
zł rozpoczęte prace nad projektem elektro-
nicznej mapy cmentarza. Projekt ten zosta-
nie całkowicie zrealizowany w br. i wszyscy 
użytkownicy będą mieć świetne, w pełni 
profesjonalne narzędzie lokalizacji poszcze-
gólnych grobów, dostępne za pomocą inter-
netu, nawet z domu! Dużym problemem jest 
stan techniczny kaplicy, która z przeciekają-
cym dachem krytym eternitem, z pozacie-
kanymi ścianami wymaga kapitalnego re-
montu. To wstydliwy temat, pracujemy nad 
jego rozwiązaniem, a tymczasem jeszcze w 
grudniu wykonaliśmy doraźny remont toa-
lety publicznej przy kaplicy.

PL: Jaki areał zieleni miejskiej podle-
ga pod PGK pod względem utrzymania, 
co w związku z tym jest zaplanowane 
w roku bieżącym i czy firma jest zdolna 
sama to wykonać, czy zleci to podwyko-

Z Henrykiem Maciejem Woźniakiem, prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Międzyrzeczu rozmawia Lech Malinowski.

nawcom? 
HMW: Pod tym względem, miasto jest 

podzielone na cztery dzielnice/sektory. Od 
lipca PGK zajmuje się utrzymaniem zieleni 
w trzech z nich. Przejęliśmy to zadanie po 
zerwaniu przez UM umowy z dotychczaso-
wym operatorem, który nie wywiązywał się 
z umowy. Wszyscy wiemy jaka była sytuacja 
– zarośnięte skwery i parki bardziej przy-
pominające leśne łąki. Nie było łatwo, i gdy 
jeszcze nie do końca zdołaliśmy uporać się 
z dużymi zaległościami, jesienią dopadł nas 
kataklizm dwóch huraganów, które wyrzą-
dziły wiele szkód w drzewostanie parkowym 
i cmentarnym. Pracowaliśmy w porze jesie-
ni, często w deszczu, w soboty, ale w końcu 
uporaliśmy się ze wszystkimi problemami. 
Teraz zajmujemy się bieżącą pielęgnacją i 
czystością terenów zieleni trochę w oczeki-
waniu na rozpoczęcie wielkiego programu 
rewitalizacji terenów zieleni miejskiej za 
kwotę ok. 6 mln. zł pozyskaną przez UM z 
funduszy Unii Europejskiej. Ten program za 
dwa lata stworzy zupełnie nową jakość – 
piękne nasadzenia roślin (drzewa, krzewy, 
kwiaty), nową infrastrukturę (alejki, ławki, 
oświetlenie), małą architekturę, w tym może 
nawet coś zupełnie wyjątkowego, co przej-
dzie do historii miasta …

PL: Targowisko miejskie jest niechluj-
nym bazarem typu „wschodniego”, co 

ma swój urok, jednak kiedy zniknie 
pajęczyna sieci energetycznej, zainsta-
lowane zostaną czytelne znaki zakazu-
jące jazdy rowerem oraz większa ilość 
pojemników na śmieci? Czy dojdzie do 
całkowitego wylania asfaltem dróg we-
wnętrznych, bowiem latanie dziur jest 
samo w sobie działaniem doraźnym.

HMW: Trudno się nie zgodzić z tą opinią. 
Mamy „bazarek pawilonowy” od strony uli-
cy Garncarskiej, z niego czynsz płacony jest 
bezpośrednio do UM. Mamy nowe lecz „bez 
głowy” zaprojektowane targowisko kwia-
towo-warzywne z wejściem od ul. Mieszka 
I, i wreszcie łączącą obydwie części uliczkę 
ze straganami po obu stronach z wadliwie 
zaprojektowanymi dachami, które nie chro-
nią wystarczająco przed deszczem i upa-
łem. Jest tu kilka problemów i zapewniam, 
że wiosną wspólnie z handlującymi i UM 
wypracujemy koncepcję ich rozwiązania. 
Wówczas wrócimy do tematu, ok?  

PL: Zgoda, ale tematu nie odpuszczę, 
bowiem z bazarkiem jestem związany 
emocjonalnie. Co firma jest w stanie za-
oferować w ramach swoich możliwości 
sprzętowych i kadrowych?

HMW: Powiem tak - nie szukamy zleceń, 

mamy bowiem aż nadto pracy żeby sprostać 
oczekiwaniom miasta, żeby dobrze wywią-
zać się z przejętych zadań komunalnych – to 
jest nasz priorytet. Do tego bowiem została 
Spółka powołana, a przecież nie minął jesz-
cze rok, musimy okrzepnąć. Przed nami, od 
kwietnia przejęcie oczyszczania miejskich 
ulic i chodników – to nowe duże wyzwanie. 
Ale uważam, że warto było podjąć wysiłek 
żeby przekonać, że jest głęboki sens w od-
tworzeniu miejskiej firmy usług komunal-
nych. Warto pamiętać, że wielu radnych 
postulowało o to od wielu, wielu lat. Byli też 
i tacy, którzy wyrażali obawy, to też normal-
ne. Dobrze, że pan burmistrz Remigiusz Lo-
renz zaangażował się bez reszty, żeby prze-
konać wszystkich. Powiem panu, że miałem 
wiele radości na ostatniej sesji RM, uświado-
miwszy sobie, że zdecydowana większość 
Radnych ma satysfakcję z podjętej przed 
rokiem decyzji. Chciałbym, jak wszyscy, żeby 
Międzyrzecz, miasto królewskie był piękny 
również zadbaną i kolorową zielenią i je-
stem pewien, że już za 2-4 lata tak będzie.

PL: Dziękuję za rozmowę.

Notował Lech Malinowski
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Zabawa dziecięca w sztukę
MIĘDZYRZECZ

Rysunki dzieci, jeżeli leżą – porzucone, 
czy nie dość zauważone – w domu, szu-
fladzie, na biurku, nie wydają się (S)sztuką 
w tym stopniu, kiedy wiszą wyekspono-
wane w galerii… Międzyrzecki Ośrodek 
Kultury jest tym miejscem, gdzie powin-
na być wystawiana sztuka – i tak się dzie-
je, kiedy lokalnymi twórcami opiekuje się 
wysoko kwalifikowany instruktor.

Dorota Ruta-Zdanowicz, artystka i 
malarka, ma na swoim koncie dużo wy-
staw, ma także w dorobku 36 lat pracy pe-
dagogicznej z dziećmi. Na emeryturze też 
nie odpoczywa od swojej pasji. Prowadzi 
w MOK Dziecięcą Sekcję Plastyczną, uczy 
dzieci jak trzymać w ręku narzędzie – ołó-
wek, pędzel, i wydobywa z dzieci to, co 
jest w nich najpiękniejsze. Twórcze. Teraz 
nam, widzom na wernisażu, pokazuje do-
brostan dziecięcej psychiki. Jej bajkostan, 
twórczą malarską naiwność. Otwartość. 
Spontaniczne oczekiwanie (na rozwój).

Wernisaż uświetnił muzycznie występ 
Dziecięcego Chóru „Piccolo” prowadzo-
nego przez Ewę Witkowską, fragmentem 
z bogatego repertuaru Zespołu, piosen-
kami świątecznymi i kolędami. Pani Ewa 
uwrażliwia nasze dzieci muzycznie, na 
lokalnych występach jej mali adepci mu-
zyki zbierają zawsze dużo braw. Tak było 
i teraz. 

Nastrój świąt zainicjowany, nastrój sza-

cunku i miłości rodzinnej, empatii, zainte-
resowania bliskimi nam osobami, szcze-
gólny… Najlepiej jest poznawać świat 
dziecka patrząc na to, co maluje i rysu-
je… Przekazać, podać narzędzie, nauczyć 
je prawidłowo trzymać w ręce, delikat-
nie ukierunkować sugestiami, pobudzić, 
przetrzeć okienka dziecięcej wyobraźni i 
pamięci… O bajkach, o obrazach (natu-
ry), które widziało, doświadczyło i utkwiły 
w pamięci… 

Bawić się tymi doświadczeniami… Spe-
cyficzny dziecięcy styl, bywa też stylem 

malowania… Filozofią postrzegania świa-
ta – bardzo dorosłą. Zawsze wartą obej-
rzenia, zastanowienia. Powiedziałabym 
– studium dziecka i podziw dla Dziec-
ka… Różne techniki. Przygoda ze sztuką. 
Uśmiechnięty czarnoksiężnik w czarnej 
pelerynie. Zdziwiony Kot patrzący, w tle 
plot z wyczekującymi wąsatymi Myszami 
na sztachetach. Są też wprawki uczniow-
skie godne szkoły plastycznej – typowe 
martwe natury, odwzorowania obiektów. 
Dekalkomania, ciekawa technika owocu-
jąca wyklejankami z klasycznym dzba-

nem pełnym naturalnych kształtów, z 
blaszkami, liśćmi jesiennymi, ich przedzi-
mowe zanikanie, wchłanianie przez zie-
mię – widać skomplikowanie biologicz-
nego rysunku wewnętrznego modelu. Są 
całe cykle kompozycji przedstawiające 
drzewa w różnych widzeniach ich twór-
ców, każdy jest inny, tak jak inna jest w 
nas natura, inaczej widziana… Kolory też 
są inne – świat (dziecięcy) jest barwny, i 
to jest powrót do naszego Dzieciństwa… 
Do kocich buzi z wąsami i pszczółek Mai. 

Akwarele. Świat percepcji dziecka, 
świat głębszej analizy, której jest warta 
każda praca – poznawczo. Wzbogacająco 
dla nas. Jak mówi pani Ruta – Zdanowicz, 
dziecko ma zadowolenie, to bardzo waż-
ne – bawiąc się kolorem. Rozlewa się tusz 
na szkle i powstaje Obraz, zawsze jest on 
niespodzianką. Są to barwne kompozy-
cje, ciekawe, poruszające też dorosłą wy-
obraźnię… Tanim kosztem tworzyć (D)
dzieło. Nauczyć dziecko Tworzyć – odpo-
wiednio używając narzędzi.

Wystawa jest podsumowaniem pół-
rocznego okresu działalności sekcji pla-
stycznej. Na zajęcia chodzi około 20. dzie-
ci w wieku od 5 do 12 lat.

Iwona Wróblak
http://iwona-wroblak.blogspot.com
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MIĘDZYRZECZ

- Projekt  jest odpowiedzią na 
potrzebę aktywizacji społeczno-
-zawodowej - mieszkańców Gmi-
ny Międzyrzecz – mówi Maria 
Górna, kierownik OPS i zarazem 
koordynator realizowanego 
projektu.  – Głównym celem re-
alizowanego projektu jest wzrost 
aktywności społecznej i zawodo-
wej oraz zwiększenie szans na za-
trudnienie 117 osób oraz poprawa 
rozwoju psychofizycznego 63 dzie-
ci zagrożonych ubóstwem lub wy-
kluczeniem społecznym. W latach 
2017-2018 działaniami o wartości 
1  496  227,32 zł objętych będzie 
180 osób podzielonych na 9 grup. 
W tym wkład własny Gminy Mię-
dzyrzecz wynosi 224 434,10 zł.

W 2017 r. zrealizowano lub roz-
poczęto realizację w 5 grupach: 
1 – 10 rodzin doświadczających 
bezradności opiekuńczo-wycho-
wawczej; 2 – 12 osób bezdom-
nych realizowało ścieżkę nowego 
życia; 3 – 15 osób z ustalonym III 
profilem Powiatowego Urzędu 
Pracy; 4 – 10 osób (do 30 roku 
życia) dziedziczących uzależnie-
nie od pomocy społecznej; 5 – 12 
osób (powyżej 50 roku życia) z 
Domu Chronionej Starości w Kę-
szycy Leśnej.

W 2018 r. wsparciem objętych 
będzie: 10 rodzin wielodzietnych 
otrzymujących 500+; 15 osób 
biernych zawodowo; 10 osób 
uzależnionych; 12 osób powyżej 
50 roku życia mieszkających w 
Międzyrzeczu oraz kontynuowa-
na będzie pomoc dla 10 osób 
bezdomnych.

Rekrutacja odbywa się w po-
szanowaniu zasad równości 
szans i niedyskryminacji, w tym 
zasady dostępności dla osób z 
niepełno sprawnościami oraz 
zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn. Udział w projekcie jest 
bezpłatny.

Zadania nr 2 (zrealizowane) 
w Ścieżce zmiany w rodzinie 
dla rodzin doświadczających 
bezradności opiekuńczo-wy-
chowawczej (10 rodzin: 13 osób 
dorosłych; 8 kobiet, 5 mężczyzn, 
20 dzieci) to praca asystentów z 
tymi rodzinami, wspieranie ich 
aktywności, motywowanie do 
podnoszenia kompetencji; tre-
ning integracji emocjonalnej; 
trening komunikacji partnerskiej; 
trening kompetencji rodziciel-
skich; terapia taktylna; integracja 
sensoryczna; trening zastępowa-
nia agresji; coaching rodzicielski.

Zadanie nr 3 (realizowane w 
2018 r.) w Ścieżce integracji dla 

Aktywność – szansą na zmianę
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu od 1 stycznia 2017 r. realizuje projekt konkursowy pn. „Aktywność – szansa na 
zmianę”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 
2020; Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna; Działanie 7.1. Program aktywnej realizacji realizowany będzie przez między-
rzecki OPS do 31 grudnia 2018 r.

rodzin wielodzietnych (10 rodzin; 
9 kobiet i 9 mężczyzn, 43 dzieci) 
polega na rozbudzeniu ambi-
cji zawodowych oraz poprawę 
relacji w rodzinie nieuzależnia-
nie się od pomocy społecznej, 
umiejętność racjonalnego go-
spodarowania poprzez trening 
zarządzania własnym budżetem. 
Będą przeprowadzone warsztaty 
edukacyjne – Ja na rynku pracy. 
Warsztaty kreatywne (sportowe, 
animacyjne, taneczne).

Zadanie nr 4 (edycja 2017 i 
2018) Ścieżka nowego życia dla 
osób bezdomnych: 2 kobiety 
i 10 mężczyzn). Trening samo-
dzielności i relacji rodzinnych; 
streetworking będący formą pra-
cy socjalnej z osoba bezdomną 
w środowisku jej przebywania, 
na jej zasadach, w jej tempie i w 
oparciu o plan przez nią zaak-
ceptowany. Indywidualne wspar-
cie terapeuty uzależnień oraz 
specjalistyczne poradnictwo w 
zakresie rozwiązywania proble-
mów alkoholowych. Konsultacje 
specjalistyczne o charakterze 
medycznym i prawnym. Sesje 
fryzjerskie i wizerunkowe. Warsz-
taty edukacyjne – Ja na rynku 
pracy. Szkolenie zawodowe (wg 
diagnozy potrzeb i predyspozy-
cji UP, aktualnych potrzeb rynku 
pracy w powiecie).

Zadanie nr 5 (zrealizowane) w 
Ścieżce zmiany zawodowej dla 
osób z ustalonym III profilem PIP; 
15 osób; 7 kobiet i 8 mężczyzn). 
Odbył się trening kompetencji 
społecznych, trening kompe-
tencji życiowych. Było wparcie 
asystenta w procesach psycho-
logicznych i resocjalizacyjnych. 
Wykonano prace społeczno-uży-
teczne, staże zawodowe.

Zadanie nr 6 (realizowane w 
2018 r.) w Ścieżce zmiany za-
wodowej dla osób biernych za-
wodowo (15 osób; 10 kobiet i 5 
mężczyzn. Odbędą się warsztaty 
edukacyjne – Ja na rynku pracy. 
Indywidualne doradztwo trenera 
i pośrednika pracy  Szkolenia za-
wodowe i staże zawodowe.

Zadanie nr 7 (realizowane w 
2018 r.) w Ścieżce zmiany osobi-
stej dla osób uzależnionych (10 
osób; 5 kobiet i 5 mężczyzn). Bę-
dzie indywidualne wsparcie tera-
peuty uzależnień oraz specjali-
styczne poradnictwo w zakresie 
rozwiązywania problemów al-
koholowych Przeprowadzony 
zostanie coaching życiowy oraz 
pomoc grupy wsparcia edukacyj-
no-rozwojowej.

Zadanie  nr 8 (zrealizowano) 
w Ścieżce startu życiowego dla 
osób do 30 roku życia; 4 kobiety 
i 6 mężczyzn). Przeprowadzo-
no trening dorosłości, szkolenia 
komputerowe, szkolenia języko-
we, kurs prawa jazdy kat. B.

Zadanie nr 9 (edycja 2017 i 
2018) w Ścieżce nowego star-
tu 50+ (24 osoby; 12 kobiet i 12 
mężczyzn). Zakres – trening kom-
petencji i umiejętności społecz-
nych, trening pamięci na zasa-
dzie warsztatów, zespoły ćwiczeń 
psychoruchowych, warsztaty no-

wych technologii (wykorzystanie 
zasobów i możliwości Internetu).

Zdecydowana większość za-
dań prowadzona była przez spe-
cjalistów z firmy B Consulting z 
Rzeszowa, która wygrała prze-
targ na realizację szkoleń. Terapię 
uzależnień prowadzi terapeut-
ka Ewa Brankowska-Szarłan. 
Z Gorzowa Wlkp. Na potrzeby 
wsparcia uczestników projektu 
w formie pracy socjalnej został  
zatrudniony i streetworker – Se-
bastian Staszak, zajmujący się 
głównie bezdomnymi. Ze strony 

OPS pracownik socjalny – Agata 
Jastrzębska. Diagnozowaniem 
predyspozycji zawodowych i 
psychicznych na etapie rekrutacji  
zajmują się: doradca zawodowy - 
Beata Gołębiewska i psycholog 
- Barbara Sobańska. Diagno-
za pomaga w zakwalifikowaniu 
klienta do odpowiedniej grupy 
projektowej, sporządzenia kon-
traktu socjalnego i opracowania 
Indywidualnej Ścieżki Reintegra-
cji 

- Z grup, które w ubiegłym roku 
zakończyły szkolenie, 5 osób z gru-
py bezrobotnych podjęło pracę – 
mówi pracownik socjalny projek-
tu Agata Jastrzębska. – Poprzez 
udział w tym programie chcemy 
m.in. zaktywizować zawodowo 
bezrobotnych będących w wieku 
produkcyjnym. Wielu zdało kurs 
na prawo jazdy, ukończyli kursy 
komputerowe oraz języka angiel-
skiego. Kursy zawodowe są ukie-
runkowane na konkretnych praco-
dawców. 

Projekt jest dużym przedsię-
wzięciem, rozłożonym  w czasie. 
Aktywizacja długotrwale bezro-
botnych jest sama w sobie skom-
plikowaną sprawą. Zmobilizo-
wanie osób, które są na różnych 
płaszczyznach uzależnione od 
pomocy społecznej jest ogrom-
nym wyzwaniem, którego się 
podjął międzyrzecki OPS. Do-
świadczenia z realizacji projektu 
w minionym roku wskazują na 
wiele problemów, z którymi bo-
rykają  się pracownicy zaanga-
żowani w Projekt np. uczestnicy 
z różnych powodów rezygnują z 
uczestnictwa, oczekują specjal-
nego traktowania tylko dlatego, 
że podjęli kroki do zmiany swoje-
go życia itp. Potrzeby i  oczekiwa-
nia głównie w sferze finansowej 
są większe niż przewidują zało-
żenia projektu. Dopiero zaanga-
żowanie obu stron w aktywna 
realizację i uczestnictwo w pro-
jekcie  jest gwarantem szansy na 
zmianę. 

Z koordynatorem projektu 
rozmawiał Lech Malinowski, 

fot. Agata Jastrzębska

Projekt „Aktywność – szansa na zmianę” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020
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Echa Lubuskich Kniei
Tradycje i zwyczaje myśliwskie

Polowanie wigilijne 

Dlaczego to polowanie jest ta-
kie ważne? Otóż w tradycji wie-
lu polskich domów dzień Wigilii 
Bożego Narodzenia jest dniem 
wielkiej nadziei i oczekiwania 
lepszego jutra. Mąż z żoną uni-
kają kłótni, aby przez następny 
rok żyć w zgodzie, zdrowie w 
tym dniu gwarantuje zdrowie 
przez cały rok, itp. Wśród braci 
myśliwskiej jest podobnie. Każ-
dy myśliwy chce w tym dniu coś 
upolować. Celny strzał i cenne 
trofeum - w zabobonnym po-
jęciu, oznacza szczęście przez 
cały następny rok i to nie tylko 
na polowaniach. Jednak naj-
ważniejsze dla myśliwego jest 
być na tym polowaniu. O randze 
polowania wigilijnego w naszej 
współczesnej obyczajowości 
decydował nie tylko świąteczny 
wymiar dnia, ale również licząca 
tysiące lat, starsza od Chrześci-
jaństwa, tradycja łowiecka. Nasi 
przodkowie właśnie w tym dniu 
rozpoczynali - używając dzisiej-
szej nomenklatury - sezon po-
lowań na grubego zwierza. Było 
to, jak można domniemywać, 
uwarunkowane zamarznięciem 
rozlewisk i bagien, umożliwiają-
cym dotarcie do niedostępnych 

Polowanie wigilijne to najstarsze tradycyjne polskie polowanie. Polowanie w tym dniu 
rozpoczyna się bardzo wcześnie i trwa krótko, aby później myśliwi mogli zasiąść wspól-
nie do ogniska. Ognisko kończy się wzajemnymi życzeniami, a niekiedy wzajemnymi 
przeprosinami , jeżeli wśród kolegów występują jakieś problemy. W wigilijnym dniu pra-
starym zwyczajem myśliwi symbolicznie dzielą się opłatkiem i karmą ze zwierzyną. 

wcześniej ostoi zwierzyny. Waż-
ny był także śnieg, biała stopa, 
umożliwiający tropienie zwie-
rza. Nie bez znaczenia była duża 
ilość tłuszczu, dobra kondycja 
zwierzyny, doskonale przygo-
towanej do ciężkiej zimy, a jesz-
cze tą zimą nie wycieńczonej. Te 
dwa aspekty - mistyczny wymiar 
świątecznego dnia i praktyka 
polowania - sprawiły, że w ka-
lendarzu pradawnych łowców, 
tysiące lat temu, pojawił się 
przypadający na ten konkretny 
dzień obyczaj uroczystego po-
lowania. W jakimś stopniu po-
twierdzeniem takiego rodowo-
du polowania wigilijnego jest 
obecność Turonia w Bożonaro-
dzeniowej szopce. Turoń to tur. 
Dawny puszczański zwierz. Naj-
cenniejsza, wymarzona zdobycz 
naszych myśliwskich przodków. 
Przedchrześcijański obyczaj po-
lowania właśnie w tym dniu był 
tak silny, że wraz z całym zapo-
życzonym świętem przeniknął 
do rekwizytów tradycji Bożego 
Narodzenia.

Łowy wigilijne w KŁ Tumak
 
Myśliwi z Koła Łowieckiego 

Tumak w Ośnie Lubuskim ze-
brali się na polowanie wigilijne 
23 grudnia. Zbiórka została wy-
znaczona na godzinę 7.00, ale ku 
miłemu zaskoczeniu wszystkich, 
tak wczesna godzina była po to, 
by uczestnicy polowania mogli 
spokojnie przy kawie i ciastkach 
przez blisko godzinę zwyczajnie 
ze sobą porozmawiać. W natłoku 
codziennych obowiązków nie 
zawsze jest na to czas. W miejscu 
zbiórki – na „Ranczu” Koła wesoło 
buzowało ognisko. Dodatkowo 
teren oświetlały lampy zasilane 
przez agregat. Około 8 sygnaliści 
zagrali sygnał na zbiórkę. Na po-
lowanie wigilijne stawiło się 38 
strzelb: myśliwych Koła i gości. 
Do naganki psy rasy Ogar Polski 
podkładał tego dnia Wojciech 
Kartawik. To ogromna przyjem-
ność oglądać, ale przede wszyst-
kim słuchać (o czym myśliwi 
wkrótce mieli się przekonać) jak 
grają te psy w miocie. W. Karta-
wik kontynuuje tradycję hodow-
li Ogara Polskiego z Przewiesia, 
którą zapoczątkował jego stryj 
Piotr Kartawik. 

Prowadzący polowanie Daniel 
Widziewicz zapoznał wszyst-
kich z regulaminem polowania i 

prosił szczególnie o zachowanie 
bezpieczeństwa. Jeszcze tylko 
losowanie stanowisk i myśliwi 
ochoczo zasiedli do dwóch spe-
cjalnie na ten dzień wypożyczo-
nych podwodów. 

W pierwszym miocie psy gło-
siły zwierza, ale na linii pokazało 
się tylko kilka saren kóz i padło 
kilka nietrafionych strzałów. W 
drugim miocie Ogary podniosły 
niedużą watahę dzików, lecz te 
przebiegły przez linię akurat w 
miejscu, w którym zabrakło my-
śliwych do obstawienia. Całą na-
dzieję myśliwi pokładali w trze-
cim, ostatnim tego dnia miocie. 
Ten okazał się łaskawy. 

Na pokocie polowania wigi-
lijnego 2017 Koła Łowieckiego 
Tumak w Ośnie Lubuskim znala-
zły się 4 dziki i jedna sarna koza. 
Pokot i teren Rancza w czasie po-
kotu oświetlały duże pochodnie 
zrobione z grubych pni wkopa-
nych w ziemię. Prowadzący po-
dziękował za bezpieczne polo-
wanie, a Łowczy Koła Zdzisław 
Trzeciak w imieniu Zarządu zło-
żył wszystkim uczestniczącym 

w polowaniu życzenia z okazji 
zbliżających się świąt. Sygnaliści 
odegrali sygnały „dzik na rozkła-
dzie” oraz „sarna na rozkładzie” a 
także sygnał „Darz Bór” i podzię-
kowanie nagance i psom. Wrę-
czono medal królowi polowania, 
którym został… prowadzący je 
tego dnia Daniel Widziewicz. 

Po życzeniach uczestnicy po-
lowania zasiedli do wigilijnej 
biesiady myśliwskiej. Na stole 
królował karp, pierogi i krokiety. 
Posiłek smakował wszystkim wy-
bornie.

Polowanie wigilijne jest jed-
nym z najważniejszych w kalen-
darzu każdego Koła Łowieckie-
go. Wyjątkowa oprawa tego dnia 
i bardzo dobre przygotowanie 
polowania wprowadziły myśli-
wych Koła KŁ Tumak w Ośnie 
Lubuskim w radosny czas Świąt 
Bożego Narodzenia.

Tekst i foto. Adam Piotrowski
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Spotkanie z mieszkańcami w temacie podwyżek cen wody i ścieków  
odbędzie się 22 stycznia br. o godz. 12:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego
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Orszak Trzech Króli
w Międzyrzeczu

Przypominamy, że jak co 
roku, do 31 stycznia br. można 
składać wnioski o przyznanie 
stypendium sportowego dzieci 

Młodzież może ubiegać się o stypendium sportowe
i młodzieży. 

Wzór wniosku dostępny jest 
na stronie www.miedzyrzecz.
pl lub w Wydziale Spraw Spo-

Tradycyjnie w Międzyrze-
czu, 6 stycznia odbył się Orszak 
Trzech Króli. Kacper, Melchior 
i Baltazar przybyli na zamek, 
gdzie młodzież ze scholii dzia-
łającej przy kościele pw. św. 
Jana Chrzciciela zaprezentowa-

ła montaż słowno-muzyczny. 
Burmistrz Remigiusz Lorenz 
powitał wszystkich na czwar-
tym orszaku i życzył spokojnego 
Nowego 2018 r. Roku, pełne-
go pokoju i miłości. Ks. Marek 
Walczak podziękował wszyst-
kim osobom i instytucjom, któ-
re przyczyniły się do organizacji 
imprezy, w tym burmistrzowi za 
ufundowanie koron oraz miesz-
kańcom za tak liczne przybycie.

Po zakończeniu wspólnego 
kolędowania orszak prowadzo-
ny przez trzech króli przeszedł 
ulicami miasta do kościoła, gdzie 
odprawiona została msza św. w 
intencji mieszkańców.

Tuż przed świętami, w czwart-
kowy wieczór, burmistrz Re-
migiusz Lorenz spotkał się z 
mieszkańcami przy świątecznym 
stole, podczas Wigilii Gminnej. 
Burmistrz wraz z przewodniczą-
cą Rady Miejskiej Marią Kijak 
życzyli spokojnych świąt w ro-
dzinnym gronie, pełnych wiary, 
nadziei i miłości. Ksiądz Marek 
Rogeński SAC przeczytał frag-
ment ewangelii św. Łukasza i za-
prosił wszystkich do podzielenia 
się opłatkiem.

Na stołach królowały tradycyj-
ne, świąteczne potrawy, pierogi z 
kapustą i grzybami, karp, kluski 
z makiem. Prawdziwe święta nie 
mogą się odbyć bez wizyty świę-
tego Mikołaja, który również tego 
dnia wraz ze śnieżynkami przybył 
na międzyrzecką halę, by obdaro-
wać wszystkich słodkościami.

Serdecznie dziękujemy kierow-
nikowi Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej wraz z pracownikami, 
którzy tak wspaniale przygotowa-
li gminną Wigilię.

Międzyrzeczanie zasiedli przy 
wspólnym wigilijnym stole

łecznych pok.103. Wypełniony 
wniosek należy złożyć w se-
kretariacie Urzędu Miejskiego 
pok. 201.

http://www.miedzyrzecz.pl
http://www.miedzyrzecz.pl
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