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POWIAT MIĘDZYRZECKI  Szpital w Międzyrzeczu wyróżniony międzynarodowym certyfikatem

Szpital Przyjazny Dziecku
6 lutego został wręczony 

szpitalowi w Międzyrzeczu 
certyfikat programu Świato-
wej Organizacji Zdrowia WHO 

i funduszu Narodów Zjedno-
czonych na Rzecz Dzieci UNI-
CEF. 

Uroczystość przyznania ty-
tułu „Szpital Przyjazny Dziecku”, 
placówce jednej ze 150 w kraju 
i jedynej w województwie lubu-
skim, miała kameralny charakter 
(w Sali Lustrzanej MOK) aczkol-
wiek z udziałem władz samo-
rządowych powiatu i miasta, 
zarządu szpitala, personelu me-
dycznego oddziałów związanych 
z położnictwem i poprzedniego 
wieloletniego dyrektora szpitala 
– Leszka Kołodziejczaka. Ten-
że przypomniał ciernistą drogę, 
wobec surowych kryteriów me-
dycznych i różnych aspektów ad-
ministracyjnych, w zdobywaniu 
kolejnych certyfikatów, za który-
mi w ślad nie poszły konkretne 
fundusze z ministerstwa. Jednak 

warto było – jak powiedział – bo 
bycie w gronie najlepszych mo-
tywuje do lepszej pracy i przyno-
si zadowolenie korzystającym z 

usług medycznych.
Obecnych w imieniu prezesa, 

zarządu i pracowników szpitala 
przywitał Andrzej Ostrowski, 
ordynator oddziału ginekolo-
giczno-położniczo-noworod-
kowego, multimedialny pokaz 
drogi do sukcesu zaprezentował 
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ZADZWOŃ – PRZYJADĘ 
i pomogę Ci wybrać ofertę 

skrojoną idealnie dla Ciebie!

Doradca Klienta

Krzysztof Piotrowski
tel. 501 693 387

Wajnert-promocja

12 lutego 2015 18:45:55

Nawet w 24 godziny!

POŻYCZKA

szybko i uczciwiedo 25 000 zł

Twoje pieniądze

602 323 601*

*koszt połaczenia zgodny 
z taryfą operatora 

Agencja Pośrednictwa Pracy 
oferuje pracę w Holandii

Dział - ogrodnictwo (szklarnie, hale)

95 755 41 11
600 057 964

NUMER CERTYFIKATU: 3656

69-200 Sulęcin,
ul. Witosa 2C
Pon.-pt. 8.00 - 16.00

tomsport2014@gmail.com
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OgłOszenia DrObne

LOKUM Biuro 
Nieruchomości 
w Sulęcinie poleca
NOWOŚĆ: zarządzanie WSPÓL-
NOTAMI MIESZKANIOWYMI – je-
stem na miejscu i zawsze dostęp-
ny, nie trzeba szukać zarządcy w 
innym mieście.

Na sprzedaż:
- mieszkania w Sulęcinie :
Długoszyn x8 (okazja), ul. Dudka, 
Pl. Czarneckiego, Pl. Mickiewicza, 
ul. Lipowa, Kościuszki, Torzym, 
Osiedle Żubrów, Przęślice, Kra-
snołęg

-domy:
Drogomin, Rychlik. Lubień x2, 
Sulęcin x3, Torzym x2, Trześniów, 
Słońsk

- działki:
Ostrówek, Bobrówko, Muszkowo, 
Słońsk x5, Torzym x2, 

- obiekty komercyjne:
firma na ul. Witosa, działka na ul. 
Daszyńskiego, hala w Ostrowiu, 
sklep ul. Kościuszki

Do wynajęcia:
mieszkania 2 i 3-pokojowe w Su-
lęcinie
mieszkanie 2-pokojowe w Torzy-
miu
dom ul. Ekkela
hala handlowa 300m w Sulęcinie
kawiarnia Bajka
sklepy ul. Kilińskiego, Kościuszki, 
Kupiecka

Pozostałe oferty, zdjęcia i opisy 
na: 
http://nieruchomosci.sulecin.biz.
pl
http://lokum.tcn.net.pl

Biuro Nieruchomości LOKUM  
Ostrów 2c, 69-200 Sulęcin
tel. 503 65 75 00  
lokum@sulecin.biz.pl 

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

PRACA

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

Sprzedam mieszkanie na 
Os. Żubrów (ok. 3 km od 
Sulęcina), 78 m2, parter, 3 
pokoje, osobna łazienka, 
toaleta, balkon, piwnica i 
garaż. Szczegółowe informacje 
pod nr. 505271490. Cena do 
negocjacji.

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe 52 m2, dwa 
pokoje, kuchnia - 2 piętro w  
Kęszycy Leśnej. Cena 85 tys. zł.
Tel. 513 226 043

Sprzedam mieszkanie w 
Lubniewicach 90 m2 + garaż, 
pierwsze piętro, trzy pokoje, po 
kapitalnym remoncie. 
Tel. 698 368 497

Układanie psów i szkolenie 
opiekunów 601 772 559

Sprzedam 1642 m2 dużą 
atrakcyjną działkę budowlaną 
z domem 200 m2 do remontu. 
Rzepin Zapłocie 20, 110.000 
tys. zł. Tel. 508 132 618

Ogłoszenia drobne dla firm 
- od 1 zł za wyraz! Kontakt: 
reklama.progress@op.pl
lub 511 225 133

Jakże się ucieszyłem, gdy na 
początku roku przeglądając w 
internecie mapę porozumień 
wędkarskich na 2015 r., gdy „klik-
nąłem” na Okręg Gorzowski Pol-
skiego Związku Wędkarskiego, 
obok zaświecił się Okręg Zielo-
nogórski, co miało oznaczać, że 
przy jednej opłacie za wędkowa-
nie można łowić w obu okręgach 
(informacja dla osób niezoriento-
wanych w temacie – Polska jest 
podzielona na 45 okręgów węd-
karskich odpowiadających mniej 
więcej starym województwom. 
W każdym okręgu jest osobny za-
rząd i biuro i ustanowione są od-
rębne składki. Niektóre okręgi za-
wierają jednak porozumienia, w 
ramach których wędkarze mogą 
przy jednej opłacie wędkować na 
wodach okręgu innego niż swój. 

Okręg Gorzowski PZW od lat nie 
miał zawartego porozumienia z 
żadnym innym okręgiem). Jako 
wędkarz z Okręgu Gorzów już 
w myślach planowałem wypa-
dy na piękne jeziora torzymskie 
i urokliwą rzekę Ilankę (teren 
PZW Okręg Zielona Góra). Dłu-
go jednak się nie nacieszyłem… 
Okazało się, że porozumienie 
owszem jest, ale w jego ramach 
wędkarze z obu okręgów mogą 
łowić na terenie sąsiada dopiero 
po wniesieniu ulgowej opłaty. 
Wynosi ona za 1 dzień 10 zł, za 
7 dni 20 zł z brzegu i lodu wód 
nizinnych oraz za 1 dzień 23 zł, a 
za 7 dni 43 zł z brzegu wód gór-
skich. Jak płacili, tak będą płacić, 
tyle, że trochę mniej. Za młody 
jestem i nie pamiętam, ale kie-
dyś, w ramach jednej składki, za 

wędkowanie można było łowić 
w całej Polsce. A teraz porobiło 
się działaczy, pracowników i w 
każdym okręgu haracz trzeba im 
zapłacić. Gdyby człowiek chciał 
rajd z wędką po kraju zrobić i 
wszędzie na biwakach trochę 
połowić, toby na opłaty mają-
tek stracił. PZW to jednak pań-
stwo w państwie. Gdyby wśród 
wędkarzy były takie związki 
zawodowe, jak u górników, to 
strajk byłby murowany. 650 tys. 
członków PZW sparaliżowałoby 
cały kraj. Taki pomysł widziałem 
w internecie – gdyby każdy z 
650 tys. wędkarzy zrzeszonych 
w PZW zapłacił dodatkowo po 
10 groszy na każdy okręg w 
kraju, jego składka wzrosłaby o 
4,50 zł. To mało dla jednej oso-
by, jednak każdy okręg dostałby 
dodatkowo po ok. 65 tys. zł jako 
ekwiwalent za ogólnopolskie ło-
wienie ryb. Ma to sens. To jedna 
z wielu propozycji. Twardogło-
wi (w wielu przypadkach „leśne 
dziadki”) z PZW są jednak wyjąt-
kowo oporni na wszelkie tego 
typu propozycje. 

Adam Piotrowski
Adam.Piotrowski2@gmail.com

Redaktor naczelny

Wieczny opór „twardogłowych”

Ferie są dla dzieci czasem od-
poczynku i wyjazdów. To, czy 
nasze pociechy będą bezpiecz-
nie podróżowały, zależy od 
nas - rodziców. Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych zachę-

Bezpieczne ferie - sprawdź autobus
REGION 

ca do kontrolowania stanu 
autobusów wożących dzieci. 
Zacznijmy od sprawdzenia 
podstawowych informacji o 
autobusie na www.bezpiecz-
nyautobus.gov.pl.

Jeszcze przed podróżą można 
sprawdzić, jakim autokarem 
będą podróżowały nasze dzie-
ci. Dzięki uruchomionej przez 
MSW e-usłudze wystarczy podać 
numer rejestracyjny autobusu 
na stronie serwisu www.bez-
piecznyautobus.gov.pl, aby uzy-
skać dostęp do informacji, które 
mogą wpłynąć na bezpieczeń-
stwo podróży.
Dzięki e-usłudze sprawdzimy 
m.in. czy autobus lub autokar 
ma ważne obowiązkowe ubez-
pieczenie OC oraz aktualne 
badanie techniczne.   Ponadto 
każdy może sprawdzić dane 
techniczne pojazdu, takie jak 
liczba miejsc czy masa pojazdu. 
Wyświetli się również komunikat 
informujący, czy pojazd nie jest 
oznaczony obecnie w bazie jako 
wyrejestrowany, wycofany z ru-
chu lub kradziony.
Przypominamy, że autobus bez 
ważnego przeglądu technicz-
nego i ubezpieczenia OC nie 
powinien poruszać się po dro-
dze. Autobus nie może być tak-

że przeładowany. Podkreślamy, 
że usługa nie zastąpi kontroli 
przeprowadzanej przez Policję 
lub Inspekcję Transportu Drogo-
wego. Jeśli więc stan techniczny 
pojazdu lub kondycja kierowcy 
po sprawdzeniu podstawowych 
danych nadal budzą nasze wąt-
pliwości, należy poprosić służby 
o szczegółową kontrolę. Pamię-
tajmy, że w grę wchodzi zdrowie 
i życie naszych dzieci.

Bezpieczny Autobus
Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych uruchomiło usługę „Bez-
pieczny Autobus” 23 czerwca 
2014 roku. Od początku jej dzia-
łania, z usługi skorzystało 89 
tys. użytkowników. Sprawdza-
no 126 tys. busów, autobusów 
i autokarów czyli zdecydowaną 
większość tych, które są zare-
jestrowane. . Warto zaznaczyć, 
że według danych z CEP w Pol-
sce zarejestrowanych jest nieco 
ponad 100 tysięcy autobusów. 
Do tak dużego zainteresowania 
usługą przyczyniła się m.in. kam-
pania promująca. Przypomnij-
my, że spoty „Smutny Autobus” 
oraz „Kosmos” cieszyły się sporą 
popularnością, co przełożyło się 
na wyraźny wzrost liczby użyt-
kowników.

Red. 

http://www.bezpiecznyautobus.gov.pl/
http://www.bezpiecznyautobus.gov.pl/
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Szpital Przyjazny Dziecku

Czarodziejskie Jabłuszka Czarka

Lech Malinowski

W końcu zima pojawiła się 
w swej białej szacie. Nie wia-
domo jak długo się utrzyma. 
Służby porządkowe stanęły na 
wysokości zadania, chodniki 
zostały niemalże błyskawicznie 
oczyszczone specjalistycznym 
sprzętem. Sprzętem wypoży-
czonym za konkretne pienią-
dze, bowiem miasto od lat nie 
dorobiło się własnego. Wnioski 
niech sami radni wyciągną i coś 
sensownego zaplanują po ana-
lizie za i przeciw. 

Mamy słupy i tablice ogłosze-
niowe, jednak zdarza się, co jest 
nagannym, wykorzystywanie 
wolno stojących drzew. Gdyby 
odpowiednie służby zaintere-
sowały się tym, sądzę że szybko 
namierzony zostałby adresat, 
bowiem namiary podane są na 
ogłoszeniu. Stosowny mandat 
nauczyłby szacunku do przyro-
dy.

Ratusz ma jednak większe 
problemy. Wprawdzie „sprząta-
nie” po poprzedniku nie można 
porównać do pracy herosa w 
stajni mitycznego Augiasza, ale 
coś jest jednak na rzeczy. Przy-

kładem są nagłe wydatki na 
uzbrojenie terenu sprzedanego 
pod kolejny market. Dlatego 
kilka zaplanowanych inwestycji 
na razie nie doczeka się realiza-
cji.

Co jakiś czas barierki na głów-
nym skrzyżowaniu są niszczone 
przez ciężkie pojazdy. Napra-
wy pokrywa starostwo. Jest to 
przysłowiowa praca głupiego, 
bowiem niemalże regularna. 
Bez wątpienia gdzieś w szufla-
dach leżą plany budowy ron-
da w tym miejscu (nieliczne 
miasto w województwie, które 
dla poprawy bezpieczeństwa 
drogowego takiego nie wybu-
dowało, bywa że wsie gminne 
ronda mają). Poprawiłaby się 
również płynność ruchu i znikły 
uciążliwe światła, o stale uszka-
dzanych barierkach nie wspo-
minając. Kolejny materiał do 
przemyślenia dla radnych. 

Na razie cisza w kwestii loka-
lu dla hufca ZHP (proponowa-
ny dalej niszczeje przy ul. Gen. 
K. Świerczewskiego). Szumne 
zapowiedzi przedwyborcze 
mniemam zostaną zrealizowa-

ne. Cicho również w kwestii Mło-
dzieżowej Rady Miasta. Wiosną, 
gdy lody ruszą (ciekawe, czy w 
ogóle rzeki zamarzną) przynaj-
mniej część postulatów będzie 
realizowana. O choćby próbie 
przymiarki do Budżetu Obywa-
telskiego z racji szerokiej dys-
kusji już nie wspominam. To tak 
gwoli przypomnienia dla FMI 
2014. Rzymski historyk Tytus Li-
wiusz pisał – Umiesz zwyciężać, 
wykorzystać zwycięstwa nie po-
trafisz.

Mamy w królewskim mieście 
nowego dowódcę 17WBK. Ge-
nerała. Poprzednik nigdy nie był 
obecny na oficjalnych świętach 
państwowych. Z reguły był za-

stępca lub tzw. drugi garnitur. 
Może tym razem będzie inaczej? 

Zaskoczyło mnie obdarowanie 
radnych biletami na konkret-
ny spektakl w MOK. Świadczy 
o tym, o czym świadczy, czyli 
niech Szanowny Czytelnik sam 
sobie odpowie. Mnie się to nie 
podoba, wielu radnym również. 
Pachnie to na milę próbą może 
nie korupcji, co raczej kupieniem 
przychylności. 

Mamy ulice. Nazwane. Często-
kroć bez podania imienia. Jest 
gen. W Sikorskiego, ale Świer-
czewski czy Waszkiewicz chy-
ba pochodzą od macochy. Jest 
Kossaka ale którego? Niby nic, 
nieuctwo poprzednich władz sa-

morządowych poparte herbem 
miasta na tabliczkach. 

Zimowa pora, więc warto 
wzmocnić organizm witamina-
mi. Profilaktycznie. Jabłuszka w 
kampanii wyborczej FMI 2014 
miały wzięcie, więc polecam ta-
kowe. Czarodziejskie jabłuszka 
Czarusia. Mieszkańcy wiedzą o 
kogo chodzi. I tyle w tym tema-
cie. 

Sprzedaż kas fiskalnych 
SCAN SYSTEMS inż. Maciej Grobys

ul. Świerczewskiego 23 Międzyrzecz  (I piętro)

tel. 602-494-304, 95-741-20-24 

Od 17.01.2015 do 01.03.2015 otwarte 800 - 1600

również w soboty i niedziele ! 
Na rynku już 20 lat ! 

Wieczny opór „twardogłowych”

Bezpieczne ferie - sprawdź autobus

i ciekawie omówił Sławomir 
Bartkowiak, z-ca ordynatora.

Rzeczony certyfikat odno-
si się do programu „10 kroków 

do udanego karmienia pier-
sią”.  Odbierała go Małgorzata 
Glinka, pielęgniarka oddziału 
ginekologiczno-położniczo-no-

worodkowego. Towarzyszyła jej 
Barbara Marszalska, ordynator 
oddziału neonatologicznego i 
zastępca ds. medycznych, Ka-

mil Jakubowski, prezes zarządu 
miejscowego szpitala. Wręczali: 
dr Elżbieta Baum-Chróścicka, 
przewodnicząca Komitetu Ocen, 

Reocen i Monitoringu Szpitali 
Przyjaznych Dziecku wraz z Mar-
kiem Krupińskim, dyrektorem 
Polskiego Komitetu Narodowe-
go UNICEF.

Wśród obecnych byli m.in. 
Maria Kaleta, przełożona od-
działowa Oddziału Ginekologicz-
no-Położniczego krakowskiego 
Szpitala Specjalistycznego (czło-
nek zespołu komitetu, któremu 
przewodniczy E. Baum-Chróścic-
ka), Janusz Dreczka, dyrektor 
Wydziału Zdrowia Lubuskiego 
Urzędu Wojewódzkiego (miał 
ciekawe wystąpienie, bowiem 
będąc wieloletnim dyrektorem 
szpitala w Torzymiu zna admini-
stracyjne problemy), Wiesława 
Kandefer i Marta Powchowicz 
z Wojewódzkiego Nadzoru w 
opiece zdrowotnej nad mat-
ką i dzieckiem, Aldona Stań-
ko przewodnicząca Okręgowej 
Izby Położnych i Pielęgniarek w 
Gorzowie Wlkp, Grzegorz Ga-

bryelski – staro-
sta powiatowy 
wraz ze swym 
zastępcą Rafa-
łem Mikułą, Ja-
rosław Szałata, 
przewodniczący 
Rady Powiatu 
wraz z Zofią Ple-
wą, członkiem 
zarządu rady po-
wiatu, Agnieszka 
Śnieg, wicebur-
mistrz Międzyrze-
cza, Jolanta Wojtyś, wiceprze-
wodnicząca ZZPiP w szpitalu, ks. 
dziekan Marek Walczak (kape-
lan szpitala), bryg. Marek Har-
kot, Komendant Powiatowy PSP 
oraz Michał Libera, przewodni-
czący Rady Nadzorczej szpitala

Zanim podzielono okoliczno-
ściowy tort i toczono rozmowy 
integracyjne, wystąpił ze swym 
ciekawym repertuarem zespół 
akordeonistów (absolwenci PSM 

im,. Z. Noskowskiego) ze Świe-
bodzina.

A dlaczego karmienie piersią 
jest dobre? Pomijając wszelkie 
medyczno-naukowe niezaprze-
czalne wartości dla zdrowia 
dziecka, bo mleko jest we wspa-
niałym opakowaniu...

Tekst i fot. Lech Malinowski
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W Skwierzynie rywalizowali w minikoszykówkę
POWIAT MIĘDZYRZECKI

22 stycznia 2015 roku w Zespole Eduka-
cyjnym w Skwierzynie rozegrany został 
turniej Mistrzostw Powiatu Między-
rzeckiego w minikoszykówce dziew-
cząt w kategorii szkół podstawowych.

W turnieju wzięły udział trzy zespoły: Ze-
spół Edukacyjny w Skwierzynie, Szkoła 
Podstawowa nr 2 oraz szkoła Podstawowa 
nr 3 z Międzyrzecza.
Faworytkami turnieju od początku były 
uczennice ze Skwierzyny na co dzień tre-
nujące w młodzieżowej sekcji piłki koszy-
kowej przy AZS PWSZ Gorzów Wlkp. pod 
bacznym okiem trenera Macieja Staszaka. 
Na krótkiej odprawie przedmeczowej za-
decydowano, że mecze rozgrywane będą 
systemem „każdy z każdym” w wymiarze 
4 kwart. Po losowaniu kolejności spotkań 
przystąpiono do zmagań sportowych. 
Tego dnia nie było niespodzianki. Młode 
Skwierzynianki nie dały żadnych szans 
swoim koleżankom z Międzyrzecza z 
łatwością wygrywając oba spotkania: 
ZE Skwierzyna – SP 3 Międzyrzecz 44:15 
ZE Skwierzyna – SP 2 Międzyrzecz 48:4 
W trzecim meczu rozegrano klasyczne „der-

by” Międzyrzecza, w których bezkonku-
rencyjne okazały się zawodniczki „trójki”: 
SP 2 Międzyrzecz – SP 3 Międzyrzecz 2:18
Najlepszą zawodniczką turnieju zosta-
ła Aleksandra Górka ze Skwierzyny, 
która tego dnia zdobyła 26 punktów. 
Na pochwałę zasługuje jednak cała 
drużyna, która od początku do końca 
kontrolowała przebieg gry, narzuca-

ła wysokie tempo i konsekwentnie re-
alizowała założenia taktyczne trenera. 
Zwyciężczynie turnieju awansowały tym 
samym do rozgrywek rangi rejonowej gdzie 
czeka już na nie silniejsza konkurencja. 
29 stycznia również w Skwierzynie odbyły 
się Mistrzostwa Powiatu Międzyrzeckie-
go w minikoszykówce. Ty razem jednak 
w roli głównej wystąpili chłopcy w kate-

gorii „Igrzyska” (szkoły podstawowe). Do 
rywalizacji przystąpiły: Zespół Edukacyj-
ny w Skwierzynie, Szkoła Podstawowa 
nr 2 oraz szkoła Podstawowa nr 3 z Mię-
dzyrzecza. Rówinież w tym przypadku 
gospodarze turnieju okazali się lepsi od 
swoich rywali „zza miedzy”. Podopieczni 
trenera Jacka Jankowskiego i Macieja 
Staszaka pewnie wygrali oba spotkania: 
ZE Skwierzyna – SP 3 Międzyrzecz 24:6 
ZE Skwierzyna – SP 2 Międzyrzecz 24:4 
W „bratobójczym” meczu również trój-
ka okazała się lepsza pokonując ry-
wali ze szkoły podstawowej nr 2 15:6. 
Najlepszym zawodnikiem turnieju okazał 
się Mateusz Mądry ze Skwierzyny zdo-
bywając dla swojej drużyny 14 punktów. 
Już niebawem Mistrzostwa Rejo-
nu w mini koszykówce chłopców i 
dziewcząt. Życzymy powodzenia i 
dziękujemy za wspaniałe emocje. 
Organizatorem Mistrzostw Powiatu Mię-
dzyrzeckiego w Piłce koszykowej dziew-
cząt i chłopców był Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Skwierzynie.

Red. na podst. www.skwierzyna.pl

VI Spotkanie Kolędowe Międzyrzec-
kich Chórów i Zespołów Wokalnych 
zorganizowane przez Parafię św. Woj-
ciecha i Chór Międzyparafialny. I po 
raz kolejny zaskoczenie – kolędy znane 
można śpiewać zupełnie inaczej, a po-
nadto – tyle jest jeszcze kolęd, których 
nie znamy, a są piękne.

Spotkanie kolędowe w św. Wojciechu
MIĘDZYRZECZ Zmruż oczęta swoje, tyś szczęście moja modlitwa…

Ks. proboszcz Janusz Brembor serdecz-
nie powitał parafian, gości i chóry, które 
przybyły już po raz szósty, by śpiewać dla 
międzyrzeczan piękne religijne pieśni. 
Wystąpiło pięć chórów i gość specjalny – 
Zespół Wokalny „Ale Babki” z Piesek. Jako 
pierwszy zaprezentował się chór „Echo” 
z Klubu Seniora przy Międzyrzeckim 
Ośrodku Kultury prowadzony przez Jana 

Plebanka. Ma w repertuarze melodyjne 
pieśni religijne, nie tylko kolędowe, także 
utwory patriotyczne kultywujące tradycję 
i pamięć o niej.
Młodzieżowym Chórem i Instrumental-
nym Zespołem Kameralnym z Państwowej 
Szkoły Muzycznej I. stopnia w Międzyrze-
czu dyryguje Alina Plebanek. Wykonali 
trzy kolędy, a’capella i z towarzyszeniem 

Zespołu Instrumentalnego. Starannie 
zagrane i zaśpiewane utwory wzbudziły 
wiele oklasków. Szkoda, że ich mini recital 
trwał tak krótko.
Zespół Wokalny „Canto” przy Klubie Se-
niora w Międzyrzeczu – dyrygent: Antoni 
Tkocz. Z dużą kulturą muzyczną wykona-
ne, i dbałością o detale, kolędy i pieśni, 
wyszukane w zbiorach, rzadko słyszane w 
środkach masowego przekazu.
Następny był  współorganizator koncer-
tu Chór Międzyparafialny przy Parafii św. 
Wojciecha w Międzyrzeczu – dyryguje 
nim Elżbieta Skibicka. Chórzyści przede 
wszystkim podziękowali zespołom za 
przyjęcie zaproszenia, a słuchaczom za 
liczną frekwencję na wydarzeniu. Zaśpie-
wali trzy utwory kolędowe na kilka gło-
sów.
 Jako ostatni z zespołów wystąpił Między-
rzecki Chór Kameralny przy Klubie Woj-
skowym 17 WBZ, który prowadzi Maria 
Sobczak – Siuta. Zespół powstał w 2008 
r. Ma na swoim koncie wiele sukcesów na 
przeglądach chóralnych. Jest organiza-
torem i współorganizatorem Koncertów 
Janowych i Międzyrzeckiej Uczty Chórów 
Amatorskich, dużej imprezy – Festiwalu o 
zasięgu ogólnopolskim. Zaśpiewał utwo-
ry w opracowaniu czterogłosowym a’ca-
pella i ogromnie dynamicznie - swingują-
cą kolędę „Przybieżeli do Betlejem”, która 
bardzo się podobała.
Koncert zakończył zapowiedziany Gość 
Specjalny – nasz jeden z najlepszych oko-
licznych zespołów wokalnych: „Ale Babki” 
z Piesek, organizator znanego od wielu lat 
i cenionego Festiwalu Folklorystycznego 
w Pieskach. Od roku Zespół prowadzony 

cd. na s. 11
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Międzyrzecz
UL. Poznańska 106

Dla STOLARZA wszystko z jednej ręki

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

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

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

Międzyrzecz
ul. Poznańska 106

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

Tablety dla 
skwierzyńskiej 
książnicy

SKWIERZYNA

Opłaty wędkarskie na 2015 r.
W obu okręgach PZW działających na terenie województwa lubuskiego zostały podniesione składki 
członkowskie na 2015 r. O 7 zł więcej zapłacimy również za składkę członkowską podstawową.

Wysokość składki członkowskiej podstawowej 75,00 zł

Składka członkowska ulgowa 50%
1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
3) mężczyźni od 65 roku życia,
4) kobiety od 60 roku życia

37,00 zł

Okręg Gorzowski PZW

Składka członkowska okręgowa 150,00 zł (+25 zł dobrowolnie za węd-
kowanie ze środków pływających)

Składka członkowska okręgowa – ulgowa
1) odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW
2) młodzież ucząca się (od 16 do 24 lat) z ważną legitymacją 
szkolną lub studencką
3) kobiety
4) mężczyźni, którzy ukończyli 65 - ty rok życia

90,00 zł (+25 zł dobrowolnie 
za wędkowanie ze środków 
pływających)

Składka 1-dniowa dla wędkarzy z innego okręgu
1).dla członków PZW z brzegu i lodu
2). dla niezrzeszonych i obcokrajowców

25,00 zł
50,00 zł

Okręg Zielonogórski PZW

Składka członkowska okręgowa 115,00 zł

Składka członkowska okręgowa – ulgowa
1) odznaczonych srebrną odznaką PZW
2) młodzież ucząca się (od 16 do 24 lat) z ważną legitymacją 
szkolną lub studencką, odznaczeni złotą odznaką PZW, kobiety
3) mężczyźni, którzy ukończyli 65 - ty rok życia

71,00 zł
65,00 zł

78,00 zł

Składka 1-dniowa dla wędkarzy z innego okręgu
1).dla członków PZW z brzegu i lodu
2). dla niezrzeszonych i obcokrajowców

30,00 zł
42,00 zł

Tablety firmy Apple trafią do 
skwierzyńskiej biblioteki – 
wszystko dzięki grantowi z 
Fundacji Rozwoju Społeczeń-
stwa Informacyjnego. Skwie-
rzyna jako jedyna w powiecie 
pozyskała urządzenia w ra-
mach konkursu „Tablet w Two-
jej bibliotece”.

Fundacja Rozwoju Społeczeń-
stwa Informacyjnego (FRSI) to 
polski odłam globalnej inicjaty-
wy Billa i Melindy Gatesów. Twór-
ca Microsoftu, po zakończeniu 
pracy postanowił zająć się dzia-
łalnością charytatywną wspiera-
jąc rozwój edukacji i zdrowia w 
różnych regionach świata.
W Polsce Amerykanin od kilku 
lat wspiera rozwój bibliotek na 
obszarach wiejskich i w miastach 
do 20 tysięcy mieszkańców w 
ramach Programu Rozwoju Bi-
bliotek. Dzięki 
amerykańskiemu 
wsparciu bibliote-
karze uczestniczą 
w szkoleniach, 
dowiadują się o 
najlepszych prak-
tykach w innych 
książnicach, bi-
blioteki uzyskują 
również wsparcie 
na zakup sprzętu 
komputerowego. 
I tak stało się tym 
razem w skwie-
rzyńskiej książni-
cy! Do dyspozycji 
czytelników w 
ciągu najbliższych 
tygodni zostaną 
oddane trzy no-
woczesne urzą-
dzenia firmy Ap-
ple. Biblioteka nie 
dołoży do zakupu 

urządzeń ani grosza, natomiast 
w czytelni oraz sali widowisko-
wej możliwe będzie korzystanie 
z bezprzewodowego Internetu 
– zakup routerów był jednym z 
warunków otrzymania tabletów. 
Wkrótce oferta dydaktyczna bi-
blioteki rozszerzy się o nowe za-
jęcia edukacyjne prowadzone z 
wykorzystaniem tabletów. Urzą-
dzenia będą również wykorzy-
stywane przy prowadzeniu im-
prez w Skwierzyńskim Ośrodku 
Kultury.
W odpowiedzi na konkurs wpły-
nęło 651 wniosków z całego kra-
ju, urządzenia przyznano ponad 
240 bibliotekom, w tym dwuna-
stu z naszego regionu. Biblioteka 
w Skwierzynie była jedyną, która 
uzyskała wsparcie w powiecie 
międzyrzeckim.

Red. na podst. www.skwierzyna.pl
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Dyrektor Aresztu Śledczego oprowadza zain-
teresowanych

POWIAT MIĘDZYRZECKI

Program Edukacyjno-Profilaktyczny
W międzyrzeckim Areszcie Śled-
czym od ubiegłego roku prowa-
dzony jest wspólnie z Komen-
dą Powiatową Policji, program 
edukacyjno-profilaktyczny, skie-
rowany przede wszystkim do 
młodzieży szkolnej, szczególnie 
szkół gimnazjalnych. Na wizytę 
w tej placówce wymagana była 
zgoda rodziców. Dotychczas ten 
zakład karny, gdzie osadzeni są 
wyłącznie mężczyźni, zarówno 
w areszcie śledczym jak i odby-
wający po raz pierwszy karę, a 
nawet dożywocie – nie był zwie-
dzany. Z tej możliwości poznania 
więzienia wewnątrz skorzystała 
część radnych miasta i powiatu 
łącznie z władzami samorzą-
dowymi. Od października roku 
ubiegłego do lutego br. z ofero-
wanego programu skorzystało 
ponad 300 uczniów międzyrzec-
kich gimnazjów i szkół średnich 
wraz z wychowawcami i peda-
gogami szkolnymi. Do dyrekcji 
Aresztu śledczego spływają ko-
lejne prośby o możliwość skorzy-
stania z oferty programu nawet 
spoza powiatu. W chwili obecnej 
jest to bodajże jedyna placówka 
w województwie, która to reali-

zuje, co zresztą z duma 
podkreślił w rozmowie, 
ppłk mgr Adam Gor-
czyński, dyrektor AŚ. 
- Program ma z zadanie 
uzmysłowić uczniom, że 
każdy wybór życiowy łą-
czy się z konsekwencja-
mi. Życie nie jest barw-
nym filmem, uczniowie 
bez wątpienia odpowie-
dzą sobie na pytanie – 
Czy warto tracić czas na 
dokonanie przestępstwa 
i odbywać karę odosob-
nienia – powiedziała 
Renata Marcinkow-
ska, pedagog szkolny 
Gimnazjum nr 2 w Mię-
dzyrzeczu.
Służbie Więziennej jak i 
Policji zależy na promo-
waniu oraz zachęcaniu 
do zachowań zgodnie 
z prawem ludzi młodych, którzy 
wchodzą w dorosłość. Sam po-
mysł projektu został oparty na 
filmie prewencyjnym „Więzie-
nie – stracony czas”, który każ-
dorazowo jest wyświetlany dla 
zwiedzających grup. Ze strony 
SW przewodnikami byli m.in. 

wspomniany dyrektor zakładu 
wraz z zastępczynią mjr Patry-
cją Napierałą, por. Tomaszem 
Ciesiółką i mł. chor. Krystianem 
Kozielskim. Ze strony Komendy 
Powiatowej Policji uczestniczy 
st. sierż. Karolina Przybyłowicz, 
funkcjonariuszka wydziału pre-
wencji.

Mury więzienne zawsze budzą 
grozę. Cele zgodne ze standar-
dami europejskimi (dla 400 osa-
dzonych), miejsce dla spacerów 
pokryte z góry siatką, czasami 
obwarowane ścianami, izolat-
ka dla agresywnych, sale od-
wiedzin (są nawet zabawki dla 
dzieci), sale do spotkań intym-
nych, dobrze zaopatrzony punkt 
sprzedaży, kuchnia serwująca 
potrawy o właściwej kalorii z za-
chowaniem ewentualnych diet 
(stawka wyżywieniowa 4,80 zł), 
pralnia z potężnymi pralkami, 
bodajże z tzw. najwyższej półki, 
bramki elektryczne i urządzenia 
do prześwietlania bagażu, po-
mieszczenia wychowawcy (Ewa 
Olszewska-Okal), lekarskie i 
wiele innych, niezbędnych to 
funkcjonowania zakładu. Stano-
wiska dowodzenia zmianami, 
wszechobecny monitoring (150 
kamer), sale personelu nadzoru, 
puste dziś wieże wartownicze 
(system elektroniczny jest sku-
teczniejszy), specyficzny zapach 
starych murów, szczęk zasuw 
w drzwiach cel oraz uciążliwa 
akustyczna sygnalizacja zamy-
kanych i otwieranych krat. Jest 

także możliwość skorzystania z 
automatu telefonicznego  nawet 
napisania listu do wyszczegól-
nionych 10 instytucji międzyna-
rodowych (specjalne skrzynki 
pocztowe na oddziałach). Wszę-
dzie są kolorowo oznaczone po-
jemniki do śmieci (segregacja 
jest priorytetem). Dla wszystkich 
dostępna jest kaplica więzienna 
p.w. Dobrego Łotra (św. Dyzma), 
adoptowana w piwnicy przez 
więźniów w 2010 r. Tutaj gospo-
darzem był ks. kustosz Marek 
Rogeński SAC.
Ważnym jest, że Służba Więzien-
na wspólnie z policją znalazła i 
wykorzystała lukę w systemie 
prewencji, szczególnie w odnie-
sieniu do uczniów szkół. Sądzę, 
że gimnazja miejscowości gmin-
nych powiatu skorzystają z tej 
oferty. Warto dodać, że funkcjo-
nariusze aresztu śledczego byli 
mistrzami resortu w piłce siatko-
wej. Trofeum zdobyli w Kulach/
Częstochowy w 2013 r.

Tekst i fot. Lech Malinowski
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Sala kinowa Międzyrzeckiego 
Ośrodka Kultury była pełna. 
„Antiquo More” – Zespół Mu-
zyki Dawnej magicznie przy-
ciąga międzyrzeczan, obiecuje 
rozrywkę na bardzo dobrym 
muzycznym i choreograficz-
nym poziomie.

Od lat znamy ten Zespół. Rene-
sansowe tańce i muzyka do nich 
wykonywana na żywo. Spektakle 
taneczne, teatr muzyczny. Pięk-
ne kostiumy. Przygoda z muzyką 
klasyczną od najmłodszych lat. 
Od trzech lat także edukacja pla-
styczno – muzyczna na najwcze-
śniejszym – przedszkolnym i 
zerowym – poziomie nauczania. 
III edycja konkursu plastycznego 
„Muzyka dawna oczami dziecka” 
zorganizowało Stowarzyszenie 
Przyjaciół Muzyki Dawnej „An-
tiquo More”. 
Dzieciom z międzyrzeckich 
przedszkoli: Nr 4 „Bajkowa Kra-
ina”,  Nr 6 im. „Jana Brzechwy” 
oraz 2. przedszkoli niepublicz-
nych: „Tęczowa Akademia” i 
„Bajkowy Zakątek”, a także w 
klasie Ob z SP nr 2, opowiedzia-
no o muzyce dawnej, o daw-
nych instrumentach i strojach 
stylizowanych na renesansowe. 
Przedstawiono nowy program 
Zespołu - spektakl pt.„Magiczny 
Pył”, z płytową muzyką, dawnym 
tańcem i żonglerką włoskimi 

flagami. Pozostało wręczyć do 
rączek przybory piśmiennicze 
– z propozycją/prośbą ich uży-
cia - i czekać na efekt dziecięcej 
inwencji i przebogatej wyobraź-
ni… Technika plastyczna była 
dowolna. Na konkurs wpłynęły 
83 prace. Jury w składzie: Zofia 
Kasprowicz, Hubert Winnik i 
Hanna Barczewska wyłoniło 
25. zwycięzców Konkursu. Przy-
znano 3 nagrody I stopnia, 6 
nagród II stopnia oraz 16 wyróż-
nień. Wszystkie dzieci otrzymały 
dyplomy uczestnictwa  w Kon-
kursie i płyty Zespołu.  Nagrody 
ufundowało Stowarzyszenie 
Przyjaciół Muzyki Dawnej „An-
tiquo More”. 
Nagrody pieniężne (do zrealizo-
wania w sklepie „Świat Dziecka” 
państwa Luftmanów) otrzymali: 
Staś Nowak, Jaś Gomułka – 
„Tęczowa Akademia”, Hania 
Chmurzyńska, Kacper Skow-
roński – SP nr 2, Adam Okiń-

czyc, Alicja Grela 
– „Bajkowa Kra-
ina” - nr 4, Han-
na Bujalska, Iga 
Bralczyk, Filip 
Adam. 
W y r ó ż n i e n i a : 
Maria Spławska 
– „Bajkowy Za-
kątek”, Nikodem 
Zwierzyk, Kacper 
Puławski, Bar-
tosz Dudziński, 

Krzysztof Raczyński, Jagoda 
Bajer, Daria Żuchowska,  Zofia 
Filus, Nikola Kandyba,  Ange-
lika Jasińska, Maja Lenarto-
wicz – „Bajkowa Kraina” - nr 
4, Aleksandra Borzobohata, 
Lena Pieczeńczyk, Antonina 
Kasica,  Maja Kanduła – Przed-
szkole im. Jana Brzechwy – nr 
6, Agata Popławska – SP nr 2. 
Nagrodę specjalną, przyzna-
ną w tym roku po raz pierwszy 
przez dzieci z Zespołu, otrzy-
mała Alicja Grela. 
Foyer sali kinowo-widowiskowej 
MOK. To tu przed spektaklem 
oglądaliśmy wystawę prac dzie-
ci, po czym mieliśmy niewątpli-
wą przyjemność obejrzeć źródło 
dziecięcej inspiracji, spektakl 
„Magiczny Pył”. Czar dawnych 
epok, pięknych sukni i tunik 
dworzan udzielił się dzieciom 
– uważnym widzom i recenzen-
tom. Wszystko to skrupulatnie 

namalowały. Muzykę i szelest ko-
lorowych flag. Klimat dworskich 
zabaw. Blask królewskiej korony. 
I dziecięcą miłość do bajki… 
Nagrody dzieciom wręczali przy-
byli goście. Był obecny burmistrz 
Międzyrzecza Remigiusz Lo-
renz, w-ce burmistrz  Agniesz-
ka Śnieg, przewodnicząca Rady 
Miejskiej Maria Kijak, przewod-
nicząca Komisji Oświaty, Kultury 
i Zdrowia Elżbieta Jarmolińska 
i dyr. GZO pani Izabela Korejwo, 
dyrektorzy międzyrzeckich szkół 
i przedszkoli. Rodzicielska sesja 
zdjęciowa trwała długo. 
Przedtem jeszcze obejrzeliśmy 
krótką prezentację osiągnięć Ze-
społu Muzyki Dawnej „Antiquo 
More” w 2014 r. Tylko w roku po-
przednim wystąpili na Festiwa-

lu Muzyki Dawnej Schola Can-
torum i zdobyli Srebrną Harfę 
Eola, wzięli udział w koncercie w 
Filharmonii Gorzowskiej, w kon-
certach w Sulechowie, Łomży, 
Przytocznej, w wojażach po Ma-
cedonii, Węgrzech, gdzie repre-
zentowali Międzyrzecz i Polskę. 
„Antiquo More” dał 17 koncer-
tów w 6. krajach Europy.
Zapraszamy dzieci do wzięcia 
udziału w przyszłorocznej kolej-
nej IV edycji Konkursu. I czekamy 
niecierpliwie na dalsze widowi-
ska z udziałem naszego ekspor-
towego „Antiquo More”.

Tekst: Iwona Wróblak
Fot. Zofia Kasprowicz

MIĘDZYRZECZ

Magiczny pył oczami dziecka

Cztery koncerty kolęd w ko-
ściołach międzyrzeckich i 
obrzyckim zagrał Chór kolęd-
niczy, na wszystkich frekwen-
cja była bardzo duża… ale 
to nie wszystko. Nasi artyści 
– śpiewacy tak się spodobali 
publiczności, że zaproszono 
ich do oprawy muzycznej mszy 
św. w Rokitnie, w Sanktuarium 
Matki Bożej Cierpliwie Słucha-
jącej i do koncertowania po 
mszy św. 
Wysoki poziom muzyczny o tym 
zadecydował, dużo spontanicz-
nej chęci śpiewania zespołowe-
go, radosnego rodzinnego ko-
lędowania, i miłość do polskich 
pięknych kolęd. Pomagali im 
zawodowi muzycy; Sławomir 
Filus – klawisze, Czesław Nowa-
kowski – saksofon sopranowy 
(piękne solówki – improwiza-
cje ornamentujące muzycznie 
utwory).
Przebogato ustrojony kościół 
w Rokitnie. Bajecznie kolorowe 
freski na suficie, złocenia Ołtarza 
i elementów wystroju architek-
tonicznego. Jeszcze stały w sali 
świąteczne wielkie choinki skrzą-

MIĘDZYRZECZ - ROKITNO

Chór kolędniczy z Międzyrzecza zdobywa okolice...

ce się światłami, co malarsko ko-
respondowało ze słonecznym 
niedzielnym przedpołudniem. 
Tego dnia kościół – być może 
także z powodu wizyty śpiewa-
czej naszego Chóru, pełen był po 
brzegi. Kustosz kościoła ks. pro-
boszcz Józef Tomiak przywitał 
zebranych wiernych parafii, mu-
zyków z Międzyrzecza i ich (licz-
nych) fanów, którzy przyjechali 
za nimi z naszego miasta.
Południowej mszy św. muzycz-
nie towarzyszyli nasi artyści, po 
niej chórzyści zaśpiewali jeszcze 
kilka pieśni i kolęd, niektóre w 
śpiewnej gwarze ludowej. Prze-
bojami naszego zespołu są m.in. 

żwawa i rytmiczna „Gore Gwiaz-
da Jezusowi” i nostalgiczna pieśń 
„Uciekali…”. Chórem dyrygował 
Waldemar Kozielewski. Składa-
ją się na niego schole dziecięce 
i młodzieżowe z Międzyrzecza 
i Obrzyc i dorośli członkowie 
Międzyrzeckiego Chóru Kame-
ralnego, Zespołu Muzycznego 
„Werwa”– oraz wszyscy chętni 
znajomi, ich rodziny...
Członkowie Zespołu, mimo bar-
dzo niedługiego stażu artystycz-
nego, również w Rokitnie byli 
na stojąco oklaskiwani. Prawie 
wszyscy parafianie uczestniczą-
cy w mszy św. zostali po jej za-
kończeniu na ich mini koncert.

Tekst. Iwona Wróblak
Foto. Raf. www.emiedzyrzecz.pl

Mamy od nich wieści. Chórzy-
ści ZAPRASZAJĄ serdecznie 
KAŻDEGO, KTO CHCE ŚPIEWAĆ 
do siebie na próby, wiek nie-
istotny. Są w niedziele i środy 
o 19.00 w salce na plebanii w 
kościele św. Jana w Międzyrze-
czu. Zapraszają do przygody z 
muzyką, jako sposobu na przy-
jemne spędzenie paru wolnych 
chwil w gronie przyjaciół i ludzi 
sobie przyjaznych.
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Budujemy mosty dla pana starosty
POWIAT MIĘDZYRZECKI

MIĘDZYRZECZ

Adam Wendt - saksofonista, kompozytor, aranżer 
i pedagog
Jak wspomniał artysta, początkowo za-
czął uczyć się grać w szkole muzycznej 
na skrzypcach. Bodajże w piątej klasie po 
przegraniu wszelkiego dostępnego reper-
tuaru, nauczycielka powiedziała do niego: 
„Adam, ty powinieneś uczyć się grać na 
puzonie!”. Jednak wybrał saksofon. Tak 
już zostało. Saksofonista Adam Wendt 
to barwna postać naszej polskiej sceny 
jazzowej. Krajowa, a następnie światowa 
kariera muzyka rozpoczęła się od zespołu 
Walk Away (1985). Ten przesympatyczny 
muzyk gościł 5 lutego w Międzyrzeckiej 
Szkole Muzycznej w ramach spotkań z 
Małą Akademią Jazzu. W dniu tym był to 
już drugi koncert w ramach MAJ. Na po-
przednim grudniowym koncercie wystą-
pił gitarzysta jazzowy Piotr Lemański.  
Nasze spotkanie z artystą rozpoczęło 
się od wprowadzenia do tematu, które 
wygłosił szef Małej Akademii Jazzu i Go-
rzowskiego Klubu pod Filarami Bogusław 
Dziekański. Przybliżył w wielkim skrócie 
sylwetkę saksofonisty. Jak przystało na 
profesora A. Wendt rozpoczął od począt-
ków muzyki z wykorzystaniem saksofonu. 
Początki tego gatunku należą do czarnych 
mieszkańców Stanów Zjednoczonych. 
Wojny secesyjne w Ameryce Północnej 
się skończyły. Wojskowe orkiestry zdemo-
bilizowano i rozesłano do domów. Wielu 
porzucało instrumenty, które znajdywali 
okoliczni mieszkańcy. Uczyli się na nich 
grać. Każdy grał na czym mógł, a ci, którzy 
nie mieli instrumentów klaskali, grali na 
patykach itp. Wierzyli, że po śmierci czeka 

afroamerykanów wolność. Nowy Orlean 
był kolebką nowej muzyki. Standard „Kie-
dy świeci idą do nieba” jest przykładem 
tej muzyki granej na saksofonie. Pierwsze 
grupy tzw. Jass band grały muzykę okre-
ślaną jako jazzową. Sława nowej muzyki z 
Nowego Orleanu „dixieland”, zwany też ja-
zzem tradycyjnym szybko podbija świat. 
Biali muzycy, potrafiący czytać i pisać, zna-
jący nuty zbierali się w big bandy. Swing 
(kołysać się) to styl tańca towarzyskiego. 
Swingujący jazz to muzyka rozrywkowa 
i taneczna. Powstawały wtedy słynne or-
kiestry Shirley Bussego, Duke Ellingtona, 
czy Glenna Millera. Prym wiódł min. sak-
sofon. Muzyka rozrywkowa, lub taneczna 
z saksofonami w roli głównej podbiła Sta-
ny Zjednoczone. Oj, szalone swingujące 
lata dwudzieste minionego wieku. 
Po II wojnie światowej fala swingu rozle-
wa się po całej Europie. Ella Fitzgerlald, 
Frank Sinatra zaczynali swoje kariery od 
śpiewania swingującej muzyki. Tak było 

do lat pięćdziesiątych. Standardy jazzowe 
czyli muzykę rozrywkową ludzie śpiewa-
li, tańczyli. Ta muzyka jest wszechobecna 
w kreskówkach Walta Disneya. Dopiero 
początek rock and rolla przyćmił nieco 
te swingującą muzykę i saksofon w roli 
głównej. Rytm wyparł melodię  harmonię, 
a biali muzycy powoli wyparli czarnych. 
Stąd pretensje czarnych muzyków o to, 
że biali okradli ich z rock and rolla. To był 
rasizm. Kilkadziesiąt lat później na scenie 
zaczęła królować pełna demokracja. Nie 
liczy się już kolor skóry, lecz jak kto gra. 
Składy jazzowe z saksofonem mienią się 
paletą kolorów i ras. Opowiadania były  
przeplatane znakomitymi przykładami 
muzycznymi. Artysta grał na saksofonie 
sopranowym i tenorowym. Świetny ze-
spól akompaniujący z konieczności był 
odtwarzany z płyty CD.  Uczennice w 
pierwszym rzędzie aż nie mogły siedzieć 
na miejscu. Taki wpływ ma ta muzyka…
Muzyka popularna i filmowa często jest 

Piosenka z lat bardzo odległych w swej 
konwencji nie przystaje do teraźniejszo-
ści. Wprawdzie Zarząd Dróg Powiatowych 
w Międzyrzeczu, którym kieruje dyrektor 
– Szymon Prochera, podlega staroście, 
ale wykonując pracę, m.in. i budowę mo-
stów w Bledzewie, remont takowego w 
Kursku czy na Obrze w Skwierzynie czy 
regularną konserwacje dróg, robi to dla 
lokalnej społeczności.
Wszystkie prace, nawet te dotyczące od-
nowy zabezpieczeń antykorozyjnych 
elementów stalowych mostów, barier 
czy drewnianych nawierzchni mostów, 
poprzedzone są wnikliwą i udokumen-
towaną oceną, aby późniejszy przetarg 
pozwolił wybrać firmę, potrafiącą termi-
nowo i mieszcząc się w kosztach, zlecenie 
wykonać. Kosztorysy są różne, na pewno 
nie małe. Warto w tym miejscu zwrócić 
uwagę, że np. mosty budowane były w 
początku ubiegłego stulecia. Obrotowy 
most w Kursku jest perełką architektonicz-
ną wchodzącą w skład MRU. Na tych sta-
rych obiektach próchnieją deski podłoża 
jezdnego.
Problem stanowią wszechobecne bobry, 
będące pod ochroną, które powalając 

drzewa doprowadzają do spiętrzeń lu-
stra wody, zalewów i niszczenia choćby 
przepustów. Choć te ostatnie narusza ząb 
czasu i drgania powierzchni dróg po któ-
rych przemieszczają się ciężkie pojazdy. 
Współcześnie budowane przepusty mają 
lepsze parametry, a i materiał jest inny. W 
starych przepustach najczęściej „sypie się” 
sklepienie ceglane lub degradacji ulegają 
głowice wejściowe jak np. w Nowym Go-

rzycku.
Budowa mostu przez 
Obrę i kanał w Bledze-
wie szacowana jest na 
ponad 5 mln zł. Aktu-
alnie prace trwają i za-
kończą się pod koniec 
roku. W marcu planuje 
się m.in. rozbiórka i bu-
dowa nowego mostu 
na drodze Międzyrzecz 
- Bukowiec, przebudo-
wa drogi powiatowej 
Międzyrzecz – Św. Woj-
ciech (drogi najbardziej 
bulwersującej korzysta-
jących z niej codzien-
nie), pochłonie to po-

nad 6 mln zł. Planowany finał jesienią.
Zarząd dróg ma nieco szczęścia bo zima 
jest na razie łagodna i utrzymanie blisko 
300 km dróg (w tym 8 km dróg i 3 km 
chodników w granicach administracyj-
nych Międzyrzecza) o różnych standar-
dach utrzymania nie jest zbyt kosztowne, 
jednak w mroźne poranki są posypywane 
odpowiednią mieszanka. 
Mieszkańcy miast czy wsi z reguły za 

wszelkie utrudnienia winą obarczają wła-
dze samorządowe miast i gmin. Prawda 
jest zgoła inna. Drogi jak i pobocza, w 
tym chodniki, mają swoich administrato-
rów. Są nimi miasta, gminy, powiat i wo-
jewództwo. Ten, do dziś, nie ujednolicony 
administracyjny galimatias jest proble-
mem dla poszczególnych samorządów. Są 
i inne problemy, Międzyrzecz np. nie ma 
własnych pługów śnieżnych, tych dużych 
i małych do pracy na chodnikach, dlatego 
wynajmuje sprzęt w Zarządzie Dróg Po-
wiatowych. Ktoś traci, ktoś zarabia. Ale na 
tym korzysta lokalna społeczność.  A tytu-
łowe mosty? Jak zostaną oddane do użyt-
ku, wówczas można podzielić się kolejną 
refleksją korzystając z nich bezpiecznie.
Przewodnikiem po rzeczonych mostach 
i drogach powiatowych oraz rzetelną i 
wspaniałą w gawędziarskiej formie infor-
macją służył mi Jerzy Załucki, kierownik 
Obwodu drogowego w Popowie. Lubię 
współpracować z ludźmi, którzy swoją 
pracę wykonują efektywnie i z pasją.

Tekst i fot. Lech Malinowski

grana na saksofonie. Przykładem  będą: 
słynny temat z filmu Różowa pantera, któ-
ry skomponował Henry Mancini. Innym 
bardzo znanym przykładem jest temat 
„Yatkey Sax” z The Benny Hill Schow.
Zdaniem wielu słuchaczy koncert był bar-
dzo udany. Adam Wendt ma bardzo dobry 
kontakt z publicznością, jest obdarzony 
charyzmą. Pozytywnie i optymistycznie 
nastawiony do życia i tę energię przekazał 
słuchaczom. Wyrażali się bardzo ciepło i 
pytali kiedy będzie następny?  Wyrazy sza-
cunku należą się artyście i organizatorom. 
Podziękowania dla Rady Rodziców przy 
Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w 
Międzyrzeczu.
Więcej informacji, zdjęć i film z koncertu 
znajduje się na Portalu Społecznościo-
wym Ziemia Międzyrzecka Międzyrzecz 
biz. 

Z muzyczny pozdrowieniem
Zdzisław Musiał   

Obra częściowo zagrodzona, prace przy budowie mostu w 
Bledzewie trwają
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Uroczystości rocznicowe
SKWIERZYNA

- naprawa i grawerowanie biżuterii na miejscu
- największy wybór obrączek i pierścionków
- sprzedaż złota, srebra, diamentów, dewocjonalii
- wyrób z materiału powierzonego
- wycena i skup metali szlachetnych, kamieni i antyków
- wymiana starej biżuterii na nową

tel. 507 823 102             email: zioberart@gmail.com

2 lutego na terenie Jednostki 
Wojskowej nr 3949 w Skwie-
rzynie odbyły się obchody 70. 
Rocznicy powrotu Skwierzy-
ny do Polski oraz 75. Rocznicy 
śmierci pułkownika Wincente-
go Nowaczyńskiego.

W uroczystości wzięli udział Jan 
Świrepo- Wicewojewoda Lubu-
ski, Lesław Hołownia- Burmistrz 
Skwierzyny, Zofia Zawłocka- 
Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Skwierzynie, dyrektorzy skwie-
rzyńskich szkół wraz z pocztami 
sztandarowymi, zaproszeni go-
ście oraz mieszkańcy Skwierzy-
ny. Podczas spotkania obecna 
była również kompania honoro-
wa oraz pododdziały 35. Skwie-
rzyńskiego dywizjonu rakieto-
wego Obrony Powietrznej.
Odegrany został hymn Polski a 
następnie wszystkich zebranych 

przywitał ppłk Dariusz Stróżew-
ski- Dowódca 35 Sdr OP.
Głos zabrał Wicewojewoda Lu-
buski przypominając postać puł-
kownika Nowaczyńskiego. - W 
dniu dzisiejszym upamiętniamy 
również 75. rocznicę śmierci Puł-
kownika Wincentego Nowaczyń-

skiego. Dowodził on wieloma 
Pułkami Piechoty Wielkopolskiej. 
W październiku 1939 roku został 
aresztowany i był więźniem obo-
zu gestapowskiego w Skwierzy-
nie. Po wielu miesiącach tortur 
przetransportowano go do VII 
Fortu w Poznaniu i tam zamordo-
wano - powiedział Jan Świrepo.
- 70. rocznica powrotu Skwierzy-
ny do Polski jest bardzo ważnym 
wydarzeniem zapisanym na kar-
tach historii miasta, które jak i 
całe zachodnie obszary naszego 
kraju posiadają niezwykle bo-
gatą przeszłość. Ta uroczystość 
to akt szacunku, wdzięczności i 
patriotycznej powinności wobec 
bohaterów, jak i wobec tych, któ-
rzy dzisiaj pielęgnują godne upa-
miętnienie tamtej walki, tamtej 
odwagi, tamtej patriotycznej 
odpowiedzialności - powiedział 
podczas swojego wystąpienia 

Burmistrz Skwie-
rzyny.
Następnie od-
była się salwa 
honorowa, po 
której delegacje 
złożyły kwiaty 
pod pomnikiem 
pułkownika Win-
centego Nowa-
czyńskiego.
Po głównych 
uroczystościach Dowódca 
Jednostki Wojskowej zaprosił 
wszystkich zgromadzonych na 
otwarcie wystawy „W Poszuki-
waniu Ziemi Obiecanej- Skwie-
rzyna, Powrót Do Polski”, która 

dostępna będzie dla wszystkich 
zwiedzających przez miesiąc w 
Klubie Wojskowym.

Red. na podst. www.skwierzyna.pl
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Bezgłośne strzelanie Leopardów

Zmiany kadrowe

Jacek Kawalec z przesłaniem
Więcej ludzi utonęło 
w kieliszku niż w mo-
rzu, ale nie ma nic bar-
dziej pożytecznego niż 
rzucić koło ratunkowe 
to motto przewodnie 
monodramu Jacka Ka-
walca, który wystąpił w 
Klubie Wojskowym 17. 
Wielkopolskiej Bryga-
dy Zmechanizowanej w 
Wędrzynie.

„Ta Cisza To Ja” to sztuka 
wspierająca terapię uza-
leżnień, którą obejrzeli żołnierze 17. Wiel-
kopolskiej Brygady Zmechanizowanej. 
Tekst sztuki Jana Jakuba Należytego 

każdego widza bawi, uczy i przestrzega, a 
tym, którzy mają problem pokazuje drogę 
wyjścia i daje nadzieję.
To spektakl, który śmieszy do rozpuku, 

daje do myślenia i wzrusza do łez. Jest w 
nim zawiedziona miłość, zawodowa kom-
promitacja i picie, by zabić emocje, które 
nie dają spokoju.

Przedstawienie to pozwala 
spojrzeć w głąb siebie i może 
stać się dla wielu osób jedy-
nym sposobem na podjęcie 
decyzji o leczeniu, przekona-
niem, że z butelką (lub innym 
nałogiem) można się rozstać i 
to rozstanie jest początkiem 
wielkiej osobistej przemiany.
Wspólne zdjęcie Jacka Ka-
walca z żołnierzami 17WBZ 
zakończyło spotkanie.

Tekst: Anna Wyczachowska 
Zdjęcia: Klub 17WBZ

Reprezentanci 17. Wielkopolskiej Bry-
gady Zmechanizowanej zdobyli dwa 
brązowe medale w Mistrzostwach w te-
nisie stołowym, które odbyły się na ba-
zie 23 bolesławieckiego pułku artylerii. 

Mistrzostwa Dowództwa Generalnego 
Rodzajów Sił Zbrojnych nr 1 - 11 Dywi-
zji Kawalerii Pancernej w tenisie stoło-
wym odbyły się w dniach 4 - 6 lutego br.  
W sportowej rywalizacji obok 17. Wielko-
polskiej Brygady Zmechanizowanej wzię-
ło udział 8 zespołów reprezentujących 
pozostałe jednostki 
wojskowe „Czarnej Dy-
wizji” oraz jednostki 
spoza jej podporząd-
kowania. Łącznie w za-
wodach uczestniczyło 
45 żołnierzy. 
Po zapoznaniu z prze-
biegiem zawodów i 
omówieniu warunków 
bezpieczeństwa, żoł-
nierze rozpoczęli rywa-
lizację o cenne punkty 
w klasyfikacji indywi-
dualnej i drużynowej.
W klasyfikacji indy-

Mistrzostwa w tenisie stołowym
widualnej reprezentanci Wielkopolskiej 
Brygady wywalczyli brązowe medale: 
wśród kobiet szeregowy Anna Niewrzoł, 
a wśród mężczyzn do lat 35 szeregowy 
Michał Chocimko zajęli trzecie miejsca. 
W klasyfikacji drużynowej, po zaciętej 
rywalizacji, zespół 17. Wielkopolskiej Bry-
gady Zmechanizowanej uplasował się na 
6 miejscu.

Tekst: kpt. Remigiusz Kwieciński, 
por. Martyna Fedro-Samojedny 
Foto: kpt. Remigiusz Kwieciński

WIEŚCI Z 17 WBZ

Przebywający na poligonie Brabant-
czycy, pod dowództwem podpułkow-
nika Andrzeja Kasperskiego rozpoczęli 
szkolenie poligonowe.
 
Huku armat jeszcze nie słychać. Wśród 
wielu zajęć poligonowych, na te najważ-
niejsze i najbardziej widowiskowe strzela-
nie bojowe z czołgu Leopard 2A5 w dzień 
i w nocy, trzeba poczekać. W pierwszej ko-
lejności pancerniacy doskonalą umiejęt-
ności precyzyjnej obserwacji, wykrywania 
celów i prowadzenia ognia z wykorzy-
staniem laserowego symulatora strzelań 
AGDUS. Pozwala on na strzelanie z czołgu 
bez użycia amunicji bojowej. 
Polega to na prowadzeniu ognia przy po-
mocy wiązki laserowej, imitującej strzał z 

armaty. Czujniki zainstalowane na pan-
cerzach maszyn sygnalizują trafienia, a 
komputer sterujący, dzięki precyzyjnemu 
wydrukowi umożliwia wskazanie popeł-
nionych przez załogę błędów oraz ich 
korektę. Czołgiści wykorzystują te urzą-
dzenia, by doskonalić swoje umiejętno-

ści prowadzenia celnego ognia. 
Mogą w ten sposób dobrze poznać 
sprzęt oraz siebie, własne możliwo-
ści i ograniczenia. Takie symulatory 
stanowią olbrzymi potencjał w do-
skonaleniu ogniowych i taktycznych 
umiejętności załóg Leopardów.
Po powrocie do parku sprzętu tech-
nicznego, wykonywane są obsługi 
codzienne czołgów i uzbrojenia oraz 
ich przeglądy przed kolejnymi zaję-
ciami. - Sprawny i niezawodny sprzęt 

na poligonie to podstawa. Moich żołnie-
rzy czeka jeszcze szereg zajęć taktycznych 
i ogniowych, od różnego rodzaju ćwiczeń 
przygotowawczych po strzelania bojowe. 
- powiedział dowódca 1. batalionu czoł-
gów, ppłk Kasperski.

Porucznik Kamil Kostyła 
z 7 batalionu Strzelców 
Konnych Wielkopolskich 
6 lutego br. zakończył 
służbę w szeregach 17. 
Wielkopolskiej Brygady 
Zmechanizowanej.
Uroczystość pożegna-
nia oficera odbyła się 
w Sali Tradycji Wielko-
polskiej Brygady, w obecności sztan-
darów 17. Wielkopolskiej Brygady 
Zmechanizowanej (17WBZ) oraz 7 bata-
lionu Strzelców Konnych Wielkopolskich.  
Ubywającego do 12 Brygady Zmechanizo-
wanej oficera pożegnał generał brygady 
Andrzej Kuśnierek – Dowódca 17WBZ, a 
także podpułkownik Artur Barański – do-
wódca batalionu, major Paweł Krzyżaniak 
– Mąż Zaufania Oficerów oraz licznie zgro-
madzeni koledzy i żołnierze. 
„W tej brygadzie miałem okazję służyć na 
stanowiskach, które dla oficera młodszego są 
szczególnie istotne: zaczynałem jako dowód-
ca plutonu, potem byłem oficerem operacyj-
nym, a służbę kończę na stanowisku zastępcy 
dowódcy kompanii. Doświadczenia zdobyte 
w Wielkopolskiej Brygadzie – mnóstwo szko-
leń poligonowych, Grupa Bojowa Unii Eu-

ropejskiej czy liczne 
ćwiczenia oraz trenin-
gi sztabowe były dla 
mnie ogromną nauką, 
a doświadczenia tu 
zdobyte z pewnością 
spożytkuję w dalszej 
służbie” – powiedział 
por. Kamil Kostyła. 
Dowódca Brygady 

podziękował oficerowi za dotychczasową 
służbę, a także życzył mu sukcesów na ko-
lejnych stanowiskach oraz powodzenia w 
życiu osobistym.
Porucznik Kamil Kostyła w 2010 roku 
ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk 
Lądowych we Wrocławiu. Pierwsze sta-
nowisko – dowódcy plutonu saperów 
objął w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej 
(34BKPanc), gdzie służył do 2011 roku. 
Następnie objął dowodzenie plutonem 
piechoty zmotoryzowanej w 17. Wielkopol-
skiej Brygadzie Zmechanizowanej, w 2013 
roku został oficerem sekcji operacyjnej 
batalionu, a następnie zastępcą dowódcy 
kompanii zmotoryzowanej. Z dniem 9 lu-
tego br. rozpoczął służbę w 12 Brygadzie 
Zmechanizowanej.

Tekst i foto.: por. Martyna Fedro-Samojedny

Wszystko to po to, aby maksymalnie wy-
korzystać czas spędzony na poligonie, 
odpowiednio zgrać się w załogach i wyko-
nać stawiane przed czołgistami zadania.

Tekst: kpt. Rafał Nowak
Foto: chor. Rafał Mniedło
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 Zimowa Promocja w autoryzowanym 
salonie sprzedaży podłóg i drzwi

Zapewniamy transport, montaż, sprzedaż ratalną
Już dziś umów się na bezpłatny pomiar okien i drzwi!!!

Spotkanie kolędowe w św. Wojciechu

jest przez wieloletniego nauczyciela gry 
na fortepianie w 
szkole muzycznej, 
także jej byłego dy-
rektora, Kazimie-
rza Dziembow-
skiego. Dyrygent 
akompaniował „Ale 
Babkom” na akor-
deonie. Żeński chór, 
jak określił swój 
Zespół, śpiewa od 
1998 r., w repertu-
arze ma różne pie-
śni, od biesiadnych 
po religijne i przede 
wszystkim ludowe 
– o czym mówią 
piękne stroje, cha-
rakterystyczne dla 
Zespołu. W koncer-
cie tym ludowa mu-
zyczna religijność, 
poprzez dobór 
pieśni, ich staran-
ne wykonanie, była 
szczególnie eks-
ponowana. Z dużą 
przyjemnością słu-
chaliśmy tych utworów, szczególnie ostat-
niego – pięknej pieśni: „(…) zmruż oczęta 
swoje/tyś szczęście moje/modlitwa moja 
niech uśpi cię”. 
Zupełnie końcowy akcent to wspólna 

dla wszystkich dzisiejszych śpiewaków, 
do których włączyli się też ze swych ła-
wek słuchacze, kolęda „Wesoła Nowina”. 

Połączonym chórem kierował Kazimierz 
Dziembowski. Ks. proboszcz zaprosił nas 
już dzisiaj na przyszłoroczne muzyczne 
kolędowanie w kościele św. Wojciecha.

Tekst i foto. Iwona Wróblak

 

cd. ze s. 4
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Taki tytuł miał konkurs plastyczny, zor-
ganizowany przez Międzyrzeckie Koło 
Wspierania Młodych Talentów Lubuskie-
go Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Finał 
odbył się w MOK, 23 stycznia br. z udzia-
łem 31 uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych: LO, ZSB z Międzyrzecza, ZSCKR z 
Bobowicka oraz gimnazjów z Międzyrze-
cza (nr 1), Brójec, Bledzewa, Przytocznej.
Uczestników finału i zaproszonych gości 
przywitała Lidia Woźniak, przewodniczą-
ca koła. Starostwo reprezentowała Halina 
Pilipczuk, Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Spraw Społecznych i Promocji.
Jury, któremu przewodniczyła Zofia Ka-
sprowicz, oceniło prace wykonane w róż-
nych technikach malarskich. Na obrazach 
i rysunkach dominowały zabytki architek-
tury, także sakralnej, obiekty militarne i 
ogólnie przyjęta przyroda. 
Nagrodami rzeczowymi, ufundowany-
mi przez Starostwo w Międzyrzeczu i 
firmę ACER zostali nagrodzeni: Natalia 
Kukucka, Sandra Ren (Gimnazjum w 
Przytocznej), Mateusz Roszak, Martyna 
Chołdrych, Magdalena Pisera (ZSCKR w 

MIĘDZYRZECZ

„Urokliwe miejsca Ziemi Międzyrzeckiej”

Bobowicku), Kaja Krzysztoforska (Gim-
nazjum nr 1 w Międzyrzeczu). Ponadto 
jury przyznało wyróżniania uczestnikom. 
Otrzymali je: Michalina Ponulak, Karo-

lina Pawlak, Maciej Jóźwiak, Wiktoria 
Antosiak, Paula Kukucka, Katarzyna 
Konieczna i Magdalena Pisera. Dyplomy 
uczestnictwa wręczone zostały pozosta-
łym młodym twórcom.
Ewa Zabielska omówiła zaprezentowane 
na wernisażu prace, podkreślając wyko-

rzystanie różnych technik stosowanych 
w malarstwie. Integracja przy napojach 
i słodkościach, uzupełniona rzeczową 
dyskusją o tej formie przekazu na temat 
urokliwych miejsc Ziemi Międyrzeckiej za-
kończyła spotkanie.

Tekst i fot. Lech Malinowski

MIĘDZYRZECZ

„Siorbiaście” było na SIORBIE...

Laureatka Sandra Ren

Uczestnicy konkursu wraz z laureatami

Siorbnęli (kisielowo) wszyscy uczest-
nicy na scenie MOK (jak dociekłam – 
prawie 180 kubeczków przygotowane 
było). Ja też… Jak SIORBA to SIORBA! 
Szósta zresztą już. Oby nam trwała 
wiecznie! Jak ruch harcerski w naszym 
mieście – to już serio. 

VI SIORBA 2015. Dziesięć drużyn harcer-
skich i kilka zuchowych. Już w holu Mię-
dzyrzeckiego Ośrodka Kultury było od 
nich głośno. I jakżesz inaczej głośno niż 
to (czasem) bywa wśród młodzieży… To 
było śpiewanie, i radość taka natrętna, że 
aż strach smutasom. Słyszało się ją tak-
że w mieście, kiedy szli na obiad, w holu 
MOK ciągle w użyciu gitara i akordeon, i 
gardła chętne do wtórowania, niezmęczo-
ne, były gry i zabawy. Jak powiedział mi w 
przerwie hm Bolesław Center, zaproszo-
ny na imprezę razem z żoną hm Teresą 
Center (długoletni harcerze i instruktorzy 
drużyn zuchowych i harcerskich), wystar-
czy dać młodzieży przykład i przewod-
nika, by ta stała się twórcza. Nasz Hufiec 
Międzyrzecz, jak powiedziała mi hm. Ha-
lina Matysik, już wychował sobie kadrę 
uczniów-instruktorów, młodych wykształ-
conych ludzi zaangażowanych w pracę na 
rzecz harcerstwa.
VI Festiwal Piosenki Harcerskiej „ SIORBA 
2015” zorganizowany był przez Hufiec 
Międzyrzecz ZHP im. Zawiszaków i Mię-
dzyrzecki Ośrodek Kultury (współorga-
nizatorzy, patronat:  Starostwo Powiato-
we Międzyrzecz, Urząd Miasta i Gminy 
Międzyrzecz, Chorągiew Ziemi Lubuskiej 
Związku Harcerstwa Polskiego komen-
dant hm Artur Doliński). Pełne radości i 
dobrej zabawy spotkanie śpiewających 
harcerzy i zuchów, którego ideą przewod-
nią jest propagowanie piosenki harcer-

skiej.
Były trzy konkurencje. Piosenka harcer-
ska (zuchowa), piosenka turystyczna oraz 
piosenka-inscenizacja ludowa. Trzeba od-
notować, że z każdym rokiem coraz wię-
cej drużyn przyjeżdża do Międzyrzecza. 
Rośnie też poziom artystyczny wykonań. 
Prezentowały się: Drużyna Wędrownicza 
„Błyskawica” z Międzyrzecza, 1 Witnicka 
Drużyna Harcerska „Wicina” - Hufiec Go-
rzów Wlkp., „Tygrysie Koniczynki Ninja” 9 
Drużyna Harcerska „Płomyki” z Trzemesz-
na - Hufiec Sulęcin, 22 Drużyna Harcerska 
„Krzesiwo” - Międzyrzecki Szczep „Płomie-
nie”, Związek Drużyn Zbąszynek, 9 Dru-
żyna Harcerska „Zodiak” - Hufiec Strzelce 
Krajeńskie, 2 Drużyna Harcerska „Iskry” 
- Międzyrzecki Szczep „Płomienie”, 65 Dru-
żyna Starszoharcerska „Warta” - Związek 

Drużyn Skwierzyna, 1 Drużyna Harcerska 
„Sokół” - Związek Drużyn Skwierzyna, 12 
Drużyna Harcerska „Ogień” -Międzyrzec-
ki Szczep „Płomienie”, Drużyna Harcer-
ska „Piorun” z Brójec. Drużyny zuchowe: 
22 Gromada Zuchowa „Wesołe Płomy-
ki” - Międzyrzecki Szczep „Płomienie”, 9 
Gromada Zuchowa „Leśne Pogotowie” - 
Związek Drużyn Skwierzyna, 1 Gromada 
Zuchowa „Rozbrykane Iskierki” – Związek 
Drużyn Skwierzyna, 2 Gromada Zucho-
wa „Słoneczna Gromada” – Międzyrzecki 
Szczep „Płomienie”, Gromada Zuchowa 
„Leśne Ludki” z Pszczewa.
Po wspólnym Wysiorbaniu, jeszcze jed-
nym WAŻNYM obrzędzie harcerskim, czyli 
wstępie do siorbiastego biesiadowania 
wspólnego - harcerska piosenka zamie-
niła nam się swymi blaskami. Słuchał jej 
m.in. najmłodszy zanotowany przeze 
mnie harcerz – jak powiedziała mi druhna 
dzierżąca (kandydata na) młodego harce-
rza na ręku – „najmłodszy wiekiem (ma 
prawie rok!) ale duchem NIE, przecież 
ma prawie rok”...
Człowiek w mundurze przysiadł w pierw-
szym rzędzie na widowni. Pewnie z naszej 
17 WBZ… Tak było. St.chor.szt. Maciej 
Skrzek. Jak potem mówił ze sceny, (wrę-
czając ufundowane przez dowódcę jed-
nostki gen. bryg. Andrzeja Kuśmierka 
prezenty) w obliczu takiej spontanicznej 
harcerskiej radości z życia - łatwiej mu wy-
konywać bojowe zadania, niż tu przema-
wiać do grona swoich młodszych, może 
przyszłych, kolegów…i koleżanki (licznie 
już służą w wojsku). Zupełnie poważnie 
powiedział mi, że harcerstwo i wojsko 
od wielu lat jest przecież zintegrowane. 
Dlatego wojsko jest bardzo przychylne 
ruchowi harcerskiemu. Jest tu dyscyplina, 
jest musztra, jest honor. Sam osobiście 

też był harcerzem Hufca im. Powstańców 
Wlkp. w SP nr 3. Cieszy się, że Szczep wró-
cił do Międzyrzecza.
Jury (Krystyna Pawłowska, phm. Hanna 
Barczewska, Wiesława Murawska i Ka-
tarzyna Szadkowska) oceniało walory 
głosowe, interpretację utworu, muzykal-
ność, poczucie rytmu, dobór repertuaru i 
ogólny wyraz artystyczny. Podziwialiśmy 
bogate instrumentarium 9DH”Zodiak” 
ze Strzelec Krajeńskich i wysoki poziom 
muzyczny. Była nieodłączna dla harcerzy 
nuta wędrówki, szczególnie szlakiem Gór 
Świętokrzyskich, z gawędami, jakich słu-
chają wtedy w przekazie bezpośrednim 
– o ziemi ojców, ludziach, bohaterach dni 
Historii. Generale Baden-Powellu, założy-
cielu ruchu skautowego.
Odkrycie, myślę, tegorocznej Siorby, 9DH 
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Andriej Kotin. Zamieszkam 
w głębi twoich snów

Kredyt, pożyczka, debet w koncie czy 
karta kredytowa – to wygodne roz-
wiązania finansowe. Czasem jednak 
spłacanie kliku takich zobowiązań w 
różnych instytucjach finansowych staje 
się uciążliwe. Warto wtedy pomyśleć o 
konsolidacji. Czym jest konsolidacja i 
na czym polega? O wyjaśnienie popro-
siliśmy Jacka Garczyńskiego, kierowni-
ka placówki Kasy Stefczyka w Między-
rzeczu przy ul. 30 Stycznia 19.

- Proszę powiedzieć naszym czytelni-
kom, czym jest konsolidacja. 
- (Jacek Garczyński) Dzięki konsolidacji w 
Kasie Stefczyka można połączyć w jedną 
ratę w miesiącu kilka zobowiązań z róż-
nych instytucji finansowych. Pożyczki go-
tówkowe, kredyty ratalne czy zadłużenie 
na karcie kredytowej można zamienić w 
jedną pożyczkę w Kasie Stefczyka – z jed-
ną ratą w miesiącu.
- Jaka jest główna zaleta konsolidacji w 
Kasie Stefczyka?
- Przede wszystkim korzyścią jest jedna 
rata w miesiącu zamiast kilku rat z różnych 
kredytów i pożyczek. A jedna rata to jeden 

termin spłaty w miesiącu. W Kasie do moż-
liwości finansowych naszych Członków 
dopasowujemy też terminy, dlatego moż-
na zdecydować się na spłacanie rat np. tuż 
po otrzymaniu wynagrodzenia albo na 
początku, albo pod koniec miesiąca.
- Rozumiem, że to nie koniec korzyści?
- Oczywiście. Ważne jest, że miesięczna 
rata w Kasie Stefczyka może być niższa 
od sumy obecnie spłacanych rat. Propo-
nujemy też atrakcyjne oprocentowanie z 
możliwością uzyskania obniżek. Również 
okres kredytowania jest dostosowywany 
do indywidualnych możliwości finanso-
wych każdej osoby. Spłatę można rozło-
żyć nawet do 10 lat i wtedy rata nie po-
winna stanowić nadmiernego obciążenia 
dla domowego budżetu. Dzięki konsoli-
dacji można również otrzymać dodatko-
wą gotówkę, jeśli pozwoli na to zdolność 
kredytowa. A wstępną informację można 
uzyskać już w kwadrans.
- Jakie produkty finansowe poleciłaby 
Pani jeszcze naszym czytelnikom?
- W naszej placówce doradcy finansowi 
chętnie przedstawią różne atrakcyjne 
rozwiązania, ale szczególnej uwadze po-

lecam Loterię, w której można wygrać 
nawet do 2200 zł! Należy do 22 lutego 
2015 roku wziąć Pożyczkę Gotówkową z 
Loterią i zlecić przelew dochodu na swój 
rachunek w Kasie zgodnie z Regulaminem 
Loterii, żeby mieć szansę skorzystania z 
miłego bonusu, jakim jest Loteria. Pożycz-
ka Gotówkowa z Loterią jest udzielana w 
małych i dużych kwotach, nawet do kilku-
dziesięciu tysięcy złotych. Można ją otrzy-
mać  szybko i bez wielu formalności, a naj-
ważniejsze, że pieniądze z takiej pożyczki 
możemy przeznaczyć na dowolny cel!
- A jak często odbywa się losowanie w 
Loterii?
- Na wygraną w Loterii jest szansa co śro-
dę! To naprawdę często. W Loterii można 
wziąć udział do 22 lutego 2015 roku, więc 
sporo osób zostanie zwycięzcami, co bar-
dzo nas cieszy. Zapraszam na stronę de-
dykowaną Loterii, gdzie można poznać 
wszystkie szczegóły: www.loteria.kasy-
stefczyka.pl 
- Dziękuję za rozmowę.

ROZMOWA PRZEKROJU

Rata może być tylko jedna w miesiącu
Zapraszamy do placówki :

Kasy Stefczyka
Międzyrzecz, ul. 30 Stycznia 19,tel. 
95 720 54 52, od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 9.00-17.00.
www.kasastefczyka.pl, infolinia 
801 600 100 (koszt wg taryfy operatora)
Loteria dostępna w Kasie Stefczyka, Ka-
sie Unii Lubelskiej, Kasie Jowisz, Kasie 
Centrum, Kasie Wybrzeże od 02.10.2014 
r. do 22.02.2015 r., dotyczy dedykowa-
nych pożyczek w minimalnej wysokości 
1000 zł. Szczegóły Loterii w Regulami-
nie dostępnym w placówkach wyżej 
wymienionych Kas Stefczyka, na www.
kasystefczyka.pl oraz na www.loteria.
kasystefczyka.pl. Przed przystąpieniem 
do Loterii zapoznaj się z Regulaminem 
Loterii, a następnie spełnij wskazane w 
nim warunki. Organizatorem Loterii jest 
Playprint Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 
Toruniu. 
Decyzja kredytowa zależy od indywidu-
alnej oceny zdolności kredytowej.

„Płomyki” z Trzemeszna. Druhowie kipiący 
energią i pomysłami, a także bardzo zdol-
ni muzycznie – zanotowałam solistów: 
dh Miłosz Miklas, Dariusz Cichała i Kry-
stian Ciechocki oraz przepięknie śpie-
wająca ludową piosenkę druhna Kamila 
Darmograj. Ta ostatnia, szczególnie w 
ludowej inscenizacji piosenki, zachwyciła 
nas swymi wokalnymi możliwościami. Jej 
i towarzyszy „W moim ogródeczku” mo-
głoby zdobyć któryś z laurów na Festiwalu 
Piosenki Folklorystycznej w Pieskach. 
W części IV konkursowej zadaniem dla 
drużyn była inscenizacja piosenki ludowej. 
Trzeba powiedzieć, że harcerze i instruk-
torzy przyłożyli się do zadania. Widzieli-
śmy na scenie (1 Witnicka DH „Wicina” ze 
Strzelec Krajeńskich) w piosence „Przą-
śniczka” krosna i przędzę z nich się wiją-
cą. Zadbano też o odpowiednie kostiumy. 
Każda piosenka to był teatr, z akcją, grą 
aktorską – doprawione humorem zapew-
niały naprawdę dobry poziom satysfakcji 
u widzów. 12DH „Ogień” z Międzyrzecza 
i 9DH „Płomyki” z Trzemieszna otrzymały 
nominację na Festiwal Folklorystyczny w 
Pieskach.  Dużo dobrego dziewczęcego 
wokalu – i wdzięku – obserwowaliśmy 

w interpretacji „Czerwonych korali” z re-
pertuaru zespołu „Brathanki” przez 12DH 
„Ogień”, udało się młodym druhnom har-
cerkom uchwycić ten szczególny folkowy 
styl i klimat, myślę, że nie gorszy, w swoim 
rodzaju, od oryginału.
Uroczo było w drugiej części konkursowej, 
kiedy śpiewały zuchy. Miały przykazane, 
żeby robić to głośno. Bo tak trzeba mani-
festować swoją zuchową obecność. Sło-
necznie. Ich instruktorzy byli blisko, to też 
malcy starali się bardzo, zostali za odwagę 
sowicie nagrodzeni oklaskami. 
Wisienką bardzo smakowitą na harcer-
skim Siorbowym torcie był występ po-
przedniej Gwiazdy Festiwalu. Zespół „Cia-
cho” uraczył nas półgodzinnym recitalem. 
To już zupełnie profesjonalna formacja, 
trzy bardzo dobrze śpiewające druhny, 
akompaniujący im gitarzyści, akordeoni-
sta i – bardzo młodziutki – bębniarz na 
bongo. Śpiewakom towarzyszyła fiesta 
fanów pod sceną.
Nie zabrakło zwyczajowej kategorii in-
struktorskiej. Mogliśmy zobaczyć, jak 
wielu oddanych sprawie ludzi zajmuje się 
wychowaniem zuchów i harcerzy – i jak 
dobrze śpiewają!

W kategorii: Piosenka Harcerska „Złotą 
Siorbę” otrzymała 12DSH „Ogień” z Mię-
dzyrzecza. Srebrna Siorba – 9DH „Zodiak” 
z Hufca Strzelce Krajeńskie, Brązowa Sior-
ba – 1DH „Sokół” z Przytocznej.
Kategoria: Piosenka Turystyczna. Złota 
Siorba – 65DSH „Warta” ze Skwierzyny, 
Srebrna Siorba – 2 DH „Iskry” z Między-
rzecza, Brązowa Siorba – Reprezentacja 
Związku Drużyn Zbąszynek.
Piosenka Zuchowa: Złoty Siorbuś – 9GZ 
„Leśne Pogotowie” ze Skwierzyny, Srebrny 
Siorbuś – 22GZ Wesołe Płomyki” z Mię-
dzyrzecza, Brązowy Siorbuś – 9GZ ”Leśne 
Ludki” z Pszczewa. 
Wyróżnienia: piosenka ludowa - 1 Witnic-
ka DH „Wicina”.
Zaproszenie jako Gwiazda na przyszło-
roczną SIORBĘ otrzymała 12DH „Ogień” z 
Międzyrzecza.
Przyznano nagrody specjalne: 22DH 
„Krzesiwo” – dyr. SP nr 2 Katarzyna Dymel, 
DW „Błyskawica” – od dyr. Gimnazjum nr 
1 Joanny Obrębskiej-Spychała i Andrzeja 
Chmielewskiego, DH „Piorun” z Brójec – A. 
i R. Luftman Sklep „Świat Dziecka”, 12DH 
„Ogień” – Waldemar Kozielewski. 

Kamila Samograj solistka z 9DH „Płomy-
ki” z Trzemeszna dostała indywidualną 
nagrodę od Krystyny Pawłowskiej, 9DH 
„Płomień” dostała też upominek od przed-
stawiciela 17 WBZ st.chor.szt. Macieja 
Skrzeka. 
Wszyscy uczestnicy Festiwalu, w podzię-
kowaniu za udział, oprócz dyplomu i pla-
kietek, dostali śpiewające gliniane ptaszki. 
Piękny był Festiwal. Coroczne SIORBY, 
wspaniale zorganizowane, cieszą się co-
raz większym autorytetem. Zaproszenie 
nań przyjęli burmistrz Międzyrzecza Re-
migiusz Lorenz, z ramienia Starostwa Po-
wiatowego Halina Pilipczuk, dyrektorzy 
szkół, instruktorzy harcerstwa, ks. Marek 
Walczak, przedstawiciel GBS, stały spon-
sor ważniejszych imprez miejskich. Jedna 
z urokliwych pieśni harcerskich – „(…)
Ziemia toczy/swój garb uroczy…” długo 
nam jeszcze będzie brzmiała w uchu. I 
wspomnienie Iskierki, którą przesyłaliśmy 
sobie we wspólnym harcerskim kręgu.

Tekst: Iwona Wróblak
Fot. Raf. www.emiedzyrzecz.pl

Jeszcze jedno oblicze, poetyckie, Klubu 
Muzycznego „Kwinto”, w którym jest 
miejsce na każdą twórczość. Tym razem 
autorska piosenka. Poezja, gitara kla-
syczna i harmonijka ustna. 

Andriej Kotin - rosyjski bard, który co 
prawda przyznaje się do Boba Dylana, ale 
przecież jest w nim dużo tej głębinowej 
rosyjskiej namiętności do sztuki, którą tak 
chętnie wyłuskujemy z recitali artystów z 
kręgu kulturowego naszego regionalne-
go.

Mówi mi, że pisząc swój doktorat – skoń-
czył germanistykę na Uniwersytecie Zielo-
nogórskim – szukał różnic w literaturach 
rosyjskiej i niemieckiej, czy pewnie szerzej 
– germańskiej. Może raczej – niuansów…
Zamieszkam w głębi twoich snów…. Eter 
jest od wieków ten sam, teraz snuje się 
pod sufitem „Kwinto”. Poezja jest jedna… 
Najistotniejsze rzeczy do powiedzenia ma 
zawsze poezja. Szuka dosłowności, skró-
tów i - zrozumienia u odbiorcy. Bo jak pisał 

Cd. na s. 15
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Na sygnale  

Skradzionym busem na zakazie
Policjanci zatrzymali 33-latka, który jechał 
krajową S-3 skradzionym IVECO wartym 
ok. 60 tys. zł. Samochód wyładowany był 
kradzionymi elektronarzędziami a kie-
rowca złamał sądowy zakaz prowadzenia 
pojazdów. Za paserstwo kodeks karny 
przewiduje karę do pięciu lat pozbawie-
nia wolności.
Do zdarzenia doszło w czwartek 5 lutego 
2015 roku na drodze S- 3 w rejonie zjazdu 
do Skwierzyny. Dyżurny międzyrzeckiej 
jednostki otrzymał zgłoszenie, że trasą 
poruszać się może skradzione na tere-
nie Niemiec Iveco. Dyżurny natychmiast 
skierował wszystkie patrole na drogę S-3 
oraz zablokował wszystkie ewentualne 
drogi zjazdu z trasy, powiadomił również 
sąsiednie powiaty. Policjanci zauważyli 
pojazd jadący w stronę Gorzowa Wlkp. w 
rejonie zjazdu do Skwierzyny . Zatrzymali 
go do kontroli drogowej. Podczas spraw-
dzenia w policyjnych bazach danych, oka-
zało się, że 33-letni kierowca, mieszkaniec 
województwa zachodniopomorskiego, 
ma obowiązujący zakaz prowadzenia po-
jazdów. Potwierdziła się również informa-
cja, że wart ok. 60 tys. zł samochód oraz 
jego ładunek- markowe elektronarzędzia, 
pochodzą z kradzieży. Przemysław R. usły-
szał zarzut paserstwa, za co kodeks karny 
przewiduje karę do pięciu lat pozbawienia 
wolności. Mężczyzna odpowie również za 
złamanie sądowego zakazu prowadzenia 
pojazdów, za co grozi mu kara do trzech 
lat pozbawienia wolności.

Wandal zatrzymany 

Zniszczył witrynę sklepową i próbował 
uszkodzić ławki na deptaku w Skwierzy-
nie. Został zatrzymany przez policjantów. 
Za zniszczenie mienia grozi mu kara do 
pięciu lat pozbawienia wolności.
Do zdarzenia doszło w nocy 20/21 stycz-
nia 2014 roku na deptaku w Skwierzynie. 
Dyżurny jednostki otrzymał zgłoszenie o 
tym,   że nieznany mężczyzna wybił szy-
bę wystawową. Na miejsce został skiero-
wany patrol Policji. Policjanci zauważyli 
wybitą szybę w jednym ze sklepów oraz 
mężczyznę, który próbował uszkodzić 
zamontowane na deptaku ławki. Zatrzy-
many mężczyzna był bardzo agresywny, 
policjanci musieli użyć siły, aby go obez-
władnić i umieścić w radiowozie. Poszko-
dowany wycenił straty na ponad tysiąc 
złotych. 23-letni mieszkaniec Skwierzyny 
usłyszy zarzut zniszczenia mienia, za co 
kodeks karny przewiduje karę do pięciu 
lat pozbawienia wolności.

Popełnił wykroczenia – stracił prawo 
jazdy

Wykonywał bardzo niebezpieczne ma-
newry. Wyprzedzał pięć aut ciężarowych 
na łuku drogi, nie widząc, czy jedzie coś 
z naprzeciwka. Zmuszał inne pojazdy do 
hamowania i zjeżdżania na pas technicz-
ny. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy 

i skierują wniosek o ukaranie do Sądu.
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Powiatowej Policji w Między-
rzeczu podczas patrolowania drogi K-92 w 
rejonie Lutola Suchego, zauważyli łamią-
cego przepisy kierowcę ciężarówki. Pomi-
mo tego, że widoczność była ograniczona, 
kierowca wyprzedzał pięć samochodów 
ciężarowych nie upewniając się, czy jedzie 
coś z naprzeciwka i czy ma dostateczne 
miejsce do wyprzedzania bez utrudniania 
komukolwiek ruchu. Do tego nie zasto-
sował się do znaku poziomego- linia jed-
nostronnie przekraczalna i naruszył zakaz 
wyprzedzania na zakrętach. Swój manewr 
wyprzedzania zakończył na łuku drogi. 
Widoczność ograniczały my dodatkowo 
drzewa rosnące w pasie drogowym  oraz 
mgła. Policjanci z obawą obserwowali wy-
konywane przez niego manewry, ponie-
waż swoimi wyczynami zmusił kierowcę 
jadącego z naprzeciwka  do zjechania na 
pas techniczny, a kierowców, którzy byli 
przez niego wyprzedzani, do gwałtow-
nego hamowania. Policjanci zatrzymali 
pirata do kontroli drogowej. Mieszkaniec 
Zielonej Góry nie widział nic złego w swo-
jej jeździe, twierdził, że zna tą drogę do-
skonale i zawsze tak jeździ od kilku lat.
W związku z licznymi wykroczeniami po-
pełnionymi przez kierującego, policjanci 
zatrzymali jego prawo jazdy i odstąpili od 
ukarania go mandatem karnym. W jego 
sprawie zostanie skierowany wniosek   o 
ukaranie do Sądu.

Policja wyjaśniła okoliczności zabój-
stwa

Policjanci z Komendy Powiatowej w Mię-
dzyrzeczu i KWP w Gorzowie wspólnie 
rozwiązali zagadkę zniknięcia 57-letniego 
mężczyzny. Sprawa, zgłoszona przez ro-
dzinę jako zaginięcie, okazała się zaplano-
wanym zabójstwem. Policjanci odnaleźli 
ciało zamordowanego, a pod zarzutem 
dokonanie zbrodni zatrzymali syna ofia-
ry i jego kolegę. Prokurator przedstawił 
zatrzymanym zarzuty. Obydwu grozi kara 
nawet dożywotniego pozbawienia wol-
ności.
Przypadkiem zaginięcia mieszkańca Mię-
dzyrzecza policjanci zajęli się w marcu 
2014 roku. Wówczas żona 57-letniego 
mężczyzny zgłosiła, że od kilku tygodni 
nie ma z nim kontaktu. Policjanci z Ko-
mendy Powiatowej rozpoczęli ustalenia w 
tej sprawie, a po kilku miesiącach nabrali 
pewności, że wydarzenie to może mieć 
inny charakter. Do działań śledczych z 
Międzyrzecza włączyli się funkcjonariusze 
Wydziału Kryminalnego KWP w Gorzowie. 
Po kilku miesiącach wspólnej pracy nastą-
pił przełom. Prowadzący sprawę potwier-
dzili, że 57-latek nie przebywa na terenie 
Niemiec, lecz najprawdopodobniej został 
zamordowany.
Od tego momentu postępowanie pro-
wadzone była dwutorowo. Z jednej stro-
ny nadal trwały czynności realizowane 
w sprawie zaginięcia, z drugiej zaś poli-
cjanci docierali do kolejnych informacji 
potwierdzających wersję zabójstwa. W 
działaniach wykorzystywano wiedzę i do-
świadczenie służb kryminalnych oraz no-
woczesne techniki operacyjne.
Praca śledczych przyniosła efekt w poło-

wie stycznia tego roku. Ostateczne wyja-
śnienie sprawy nastąpiło w minioną nie-
dzielę. Policjanci potwierdzili informację 
o miejscu, w którym zostało ukryte ciało 
zamordowanego mężczyzny. Okazało się, 
że do zbrodni doszło w rodzinnym domu 
ofiary. Po zabójstwie zwłoki 57-latka prze-
niesiono do piwnicy. Wszystko wskazuje, 
że prawdopodobnym oprawcą był syn 
nieżyjącego, a w dokonaniu zabójstwa 
pomagał jego kolega. Według ustaleń 
śledczych przestępstwo było przygoto-
wywane przez kilka tygodni.
18 stycznia tego roku obydwaj podejrze-
wani mężczyźni zostali zatrzymani przez 
Policję. W poniedziałek /19.01/, na polece-
nie nadzorującego śledztwo Prokuratora, 
przeprowadzono wizję lokalną. Obydwaj 
zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzut 
dokonania zabójstwa. Za popełnienie tej 
zbrodni grozi im kara nawet dożywotnie-
go pozbawienia wolności.

Nietrzeźwi kierowcy wyeliminowani

Podczas weekendu policjanci wyelimi-
nowali z ruchu ośmiu nietrzeźwych kie-
rujących. Jeden z nich, nie dość, że był 
nietrzeźwy, to na swoim koncie miał dwa 
sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. 
Kolejny rekordzista miał w organizmie 
ponad 3,5 promila alkoholu i z trudem 
wysiadł z samochodu. Za prowadzenie 
pojazdu w stanie nietrzeźwym grozi kara 
do dwóch lat pozbawienia wolności.
Miniony weekend był bardzo pracowi-
ty dla międzyrzeckich stróżów prawa. 
Policjanci prowadzili rutynowe kontrole 
drogowe zarówno na terenach miast, jak 
i na drogach głównych i w rejonach ma-
łych miejscowości. Ich działania przynio-
sły efekty -podczas trzech dni policjanci 
wyeliminowali z ruchu aż ośmiu nietrzeź-
wych kierujących.
Jeden z nich w samo południe kierował 
ciężarowym busem. W momencie, kiedy 
policjant wydał mu sygnał do zatrzymania 
się, on gwałtownie przyspieszył i próbo-
wał ominąć funkcjonariusza poboczem, 
jednak drugi policjant zajechał mu drogę 
radiowozem, uniemożliwiając dalszą jaz-
dę. Podczas kontroli mężczyzna stał się 
agresywny, szybko okazało się dlaczego 
tak reaguje- był nietrzeźwy. Urządzenie 
wskazało prawie promil alkoholu w orga-
nizmie. Do tego podczas sprawdzenia w 
policyjnych bazach danych, okazało się, 
że ma on dwa orzeczone zakazy prowa-
dzenia pojazdów.
Inny kierowca VW Golfa w sobotnią noc 
zwrócił swoją uwagę, wyjeżdżając ze sta-
cji paliw „pod zakaz”. Po przejechaniu kil-
ku ulic został zatrzymany do kontroli dro-
gowej. Był tak pijany, że z trudem wysiadł 
z samochodu. Urządzenie pomiarowe 
wskazało ponad 3,5 promila alkoholu w 
organizmie.
Policjanci w takich przypadkach zatrzy-
mują kierującym prawa jazdy i zabraniają 
dalszej jazdy. Za prowadzenie pojazdu w 
stanie nietrzeźwym, kodeks karny prze-
widuje karę do dwóch lat pozbawienia 
wolności, sąd może orzec również zakaz 
prowadzenia pojazdów. 

Piesi pod szczególnym nadzorem

Od początku roku w województwie lu-
buskim doszło do 11 wypadków z udzia-
łem pieszych. Lubuska Policja, pragnąc 
zapobiec kolejnym zdarzeniom, już dziś 
podejmuje stanowcze działania. W ca-

łym regionie policjanci ruchu drogowego 
prowadzą akcję „Pieszy”, przypominając 
uczestnikom ruchu o ich obowiązkach i 
stanowczo reagując na wykroczenia.
Lubuscy policjanci analizują sytuację na 
drogach. Ubiegły sezon był najbezpiecz-
niejszym od szeregu lat. Liczba wypadków 
w całym regionie została poważnie ogra-
niczona a ilość śmiertelnych ofiar wypad-
ków najniższa w historii województwa. To 
jednak nie powód by zakończyć działania. 
Przeciwnie, lubuscy policjanci reagują na 
kolejne zagrożenia. Od początku roku w 
lubuskim odnotowano  11  wypadków z 
udziałem pieszych. W wyniku potrąceń 
zmarła  1  osoba a  12  zostało poważnie 
rannych. W całym regionie policjanci 
przypominają pieszym o właściwym za-
chowaniu na drodze, zmotoryzowanych 
zaś namawiają do bezpiecznej i spokojnej 
jazdy. W większości przypadków policjan-
ci przykładem i pouczeniem będą starali 
się przypominać o właściwych zachowa-
niach. 

Policjanci rozwikłali zagadkę

Właściciel odzyskał swój złoty  łańcuszek i 
pierścień warte blisko 15 tys. zł. Dwie oso-
by usłyszały zarzuty, po tym, jak próbowa-
ły zastawić znaleziony pierścień w komi-
sie. Za przywłaszczenie rzeczy znalezionej 
kodeks karny przewiduje karę do jednego 
roku pozbawienia wolności.
Zdarzenie miało miejsce w noc sylwestro-
wą. Przy jednym z lokali, doszło do szar-
paniny. Jeden z mężczyzn biorących w 
niej udział, po około godzinie zorientował 
się, że podczas przepychanek na zewnątrz 
najprawdopodobniej zerwał mu się złoty 
łańcuch. W momencie, kiedy go szukał, 
było już za późno, ktoś najprawdopodob-
niej go zabrał razem z zawieszonym na 
nim sygnetem. Poszkodowany powiada-
miając policję oszacował straty na 15 tys. 
zł. Policjanci pojęli działania operacyjne 
w tej sprawie i ustalali świadków zdarze-
nia.   Po kilku dniach poszkodowanemu 
udało się odzyskać łańcuch, okazało się, 
że ktoś wrzucił go do śmietnika przy lo-
kalu i znalazł go pracownik. Policjanci na-
dal zajmowali się sprawą wartościowego 
sygnetu. Wszystko wskazywało na to, że 
został on przywłaszczony. 
Policjanci trafili na trop przestępców 
sprawdzając komisy i lombardy. Okazało 
się, że po kilku dniach rodzeństwo przy-
szło do jednego z nich, próbując zastawić 
złoty przedmiot. Podczas prowadzonego 
postępowania, policjanci ustalili, że Ka-
mil G. przypadkowo zauważył pierścień 
w rejonie lokalu i zabrał go do domu. Po 
kilku dniach sprawdził, że ma dużą war-
tość i razem z siostrą zanieśli go do ko-
misu. Oboje usłyszeli zarzuty- mężczyzna 
przywłaszczenia, natomiast 24- latka pa-
serstwa. Za przywłaszczenie rzeczy zna-
lezionej kodeks karny przewiduje karę do 
jednego roku pozbawienia wolności. 
Warto przypomnieć, że zabranie znale-
zionego portfela z pieniędzmi, dokumen-
tami, telefonu komórkowego czy innej, 
pozostawionej, lub zgubionej rzeczy jest 
przestępstwem przywłaszczenia! Znale-
zione rzeczy należy oddać właścicielowi 
lub przekazać do najbliższej jednostki Po-
licji.

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

policja.gov.pl
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Odbyła się 28 stycznia i będąc 
budżetową, zapowiadała się 
ciekawie. Pełna sala (trady-
cyjnie do pierwszej przerwy) 
zgromadziła reprezentantów 
instytucji podległych staro-
stwu jak i współpracujących. 
Uchwały zgodnie z porząd-
kiem obrad zostały przegłoso-
wane i zasadniczo można by 
temat zamknąć. Przysłowiowy 
diabeł tkwi w szczegółach, o 
czym poniżej.
Co niektórzy radni (nazwiska 
skryję zasłoną milczenia, bo 
chwały im to nie przynosi) chcieli 
za wszelką cenę zabłysnąć pyta-
jąc o rzeczy oczywiste, jakby nie 
czytali posiadanych materiałów. 
Powielając głosy tzw. ulicy czy 
społeczeństwa (jak kto woli) sami 
wpuścili się w tzw. kanał. Nie kto 
inny jak radni zadecydują o zmia-
nach organizacyjnych szkół po-
nadgimnazjalnych, więc pytania 
- Kiedy, co i jak? - nie miały sensu. 
Co zresztą ad hoc wyjaśnił Ja-
rosław Szałata, przewodniczą-
cy rady, a następnie Grzegorz 
Gabryelski, starosta. Podobnie 
rzecz miała się w przypadku 
pytań dotyczących miejskiego 
szpitala. W otrzymanych doku-
mentach na sesję był punkt o 
działalności szpitala referowany 
przez Kamila Jakubowskiego, 

prezesa zarządu tej placówki. Py-
tanie wyprzedzające, radnej, nie 
miało sensu chyba, że chodziło o 
skromnie więcej lub mniej - zaist-
nienie. 
Prezes zarządu szpitala w for-
mie multimedialnej przedstawił 
szczegółowe dane, co w pełni 
powinno satysfakcjonować zain-
teresowanych radnych. Podobne 
sprawozdanie przedstawił Szy-
mon Prochera, dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych. 
Odczytanie opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej, a dotyczą-
ce kilku projektów było nieco 
nużące, ale konieczne z czym 
wszyscy się zgadzają. Takie są 
proceduralne wymogi w samo-
rządzie. I gdyby nie owe próby 
brylowania, co niektórych rad-
nych, sesja byłaby krótsza. 
Dla dziennikarza takie perełki 
są przysłowiową wodą na młyn, 
bowiem pozwalają na ocenę pra-
cy radnych (niech społeczność 
wie jakich „orłów” wybrano). Jak 
znam życie, takie sytuacje będą 
się powtarzać ku rozbawieniu lub 
dezaprobacie obecnych. Zawsze 
to coś rozrywkowego w nieco 
nużących, dla postronnych, ob-
radach. Wrzucenie kamyczka 
do ogródka starosty odnośnie 
zatrudnienia (co i do kogo „pito” 
przemilczę, bo wstyd). Radnemu 

jednak przypomnę ludowe po-
rzekadło – Przyganiał kocioł garn-
kowi, a sam smoli. I on dobrze o 
tym wie!
Wspomniałem o angielskim znik-
nięciu obecnych po pierwszej 
przerwie. Różnie to można od-
bierać. Do końca wytrwali w roli 
obserwatorów – Zofia Zawłoc-
ka, przewodnicząca Rady Miasta 
Skwierzyna, Bożena Adamiec, 
szefowa Powiatowego Ośrod-
ka Wspierania „Razem Raźniej” 
w Skwierzynie, Włodzimierz 
Szopiński, dyrektor Ośrodka 
Rejonowego Związku Lubuskich 
Organizacji Pozarządowych w 
Międzyrzeczu i niżej podpisany 
z racji dziennikarskiego poczucia 
obowiązku.

Lech Malinowski

Styczniowa sesja w powiecie
POWIAT MIĘDZYRZECKI

Szymon Prochera

Andriej Kotin. Zamieszkam 
w głębi twoich snów
Cd. ze s. 13

C.K. Norwid, przecież - „ z rzeczy 
tego świata zostaną tylko dwie: 
Poezja i Dobroć, i więcej nic…” .
Andriej śpiewa po polsku – pra-
wie bez obcego akcentu, też po 
niemiecku i angielsku. Ale zanu-
rzamy się w rosyjskiej, jednak, 
stylistyce. To w moich ustach 
komplement oczywiście. Jego 
wiersze są jak obrazy, nieraz 
burzliwych, stanów emocjonal-
nych. Jak mgnienia przeżytych 
chwil uchwycone, fotografie ich 
wielowymiarowe bezpośrednie, 
nie pozbawione zdecydowanie 
zakreślonych konturów, dopo-
wiedziane. Pełne namiętności 
przeżywania zdarzeń, i rozmów 
o nich, czasem niecierpliwych – 
krewką ręką rzuca je w adresata, 
w widownię, w czytelników i słu-
chaczy. 
Kiedy się walczy o pokój, trzeba 
wojnie wypowiedzieć walkę. La-
pidarność formy. Skrót zdania, 
które najszybciej dąży do kropki/
puenty – jak to bywa w poezji, co 
nie powinna być rozgadana. Spo-
tkania ludzi są niekiedy niespo-
dziewane, niemniej mają swój 
ciężar gatunkowy i konsekwen-
cje dla naszej filozofii określania 
siebie. Ważkie odnotowania. 
W bluesowych klimatach także 

piosenki. W „Kwinto” dawka relak-
sującej muzyki i poezji. Andriej 
piewca poetyckiego szczegółu. 
W nim się szuka obrazu, frazy 
literackiej. Jest nieco, a nawet 
sporo, dekadencji, jak przystało 
na słowiańską mentalność, któ-
rej się nie wykorzeni mnogością 
lektur i inspiracji. Myślę, że to jest 
po prostu rodzaj uprawiania po-
ezji. W efekcie smakowania jej. Te 
wiersze są o miłości. Kotin bardzo 
starannie dobiera słowa. Miłość - 
jak śpiewa - jest nieskażoną dro-
gą…

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

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

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

- najtańsza reklama w prasie lokalnej!

Razem dla Międzyrzecza
MIĘDZYRZECZ

Budżetowa sesja w Ratuszu była sprawnie 
przeprowadzona i podjęte uchwały upo-
rządkowały w miarę plany. Oczywiście 
nie odbyło się bez problemów, bowiem 
radni w spadku dostali kilka spraw, które 
musiały być uregulowane natychmiast, a 
nie były ujęte przez poprzedników. Stąd 
przesunięcia i ograniczenia. Cieszy fakt 
zakończenia sprawy gruntu (przekazanie 
dla miasta, udokumentowane notarialnie 
sprzed lat) dla jednej z miejscowych para-
fii. 
Zaskoczony byłem prośbą jednego z rad-
nych, aby tym razem włodarz miasta do-
puszczał zabranie głosu przez obecnych 
sołtysów. Prawo samorządowe mówi 
wyraźnie o takiej możliwości dla wszyst-
kich obecnych na sali podczas zgłaszania 
wolnych wniosków. Sam zresztą z tego 
skorzystałem pytając o miesięczne koszty 
oświetlenia miasta. I niby nasi wybrańcy 
zaliczyli szkolenie...
Zdziwiła mnie również postawa jednego 
z radnych, świadcząca o tym, że jest on 
w opozycji. Co zostało podkreślone co 
najmniej dwukrotnie Opozycji do czego? 
Do kogo? Wszak zostali wybrani po to, 
aby wspólnie pracować na rzecz lokalnej 
społeczności. Pracując w komisjach mają 
szeroki wgląd w różne kwestie i podejmu-
ją decyzje. No chyba, że chce się zaistnieć, 
co również jest zrozumiałe, aczkolwiek nie 
do końca. Podkreślana opozycja kojarzy 
się z czysto politycznym radykalizmem 
dla celów doraźnych. 
Rada Miasta to nie sejmik szlachecki tyl-
ko konkretna praca bez populistycznych 
retoryk. No bo jak nazwać szermowanie 
słowami na temat niewątpliwie potrzeb-
nego przejścia dla pieszych przez rzekę, 

skoro trwają negocjacje z PKP odnośnie 
wspólnego projektu. Dobrze, że nie pro-
wadzi się sondaży, bo dla tzw. słupków 
popularności mogliby co niektórzy dostać 
małpiego rozumu czyli pleść androny. 
Mamy 21 radnych różnych opcji. Politycz-
nych i społecznych. Pracując w dwóch 
komisjach, trudno aby byli dobrze zo-
rientowani, co się dzieje w pozostałych. 
Stąd powstała inicjatywa powołania Klu-
bu Radnych „Razem dla Międzyrzecza”. 
Szefem klubu, skupiającego 11 radnych, 
został Arkadiusz Modzelan z PSL. Teo-
retycznie mają przewagę i są otwarci na 
przyjęcie kolejnych radnych jak i wspólne 
prace na rzecz rozwoju miasta i gminy. 

Lech Malinowski

Przewodniczący Klubu Radnych „Razem dla 
Międzyrzecza” Arkadiusz Modzelan
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