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Przedsiębiorcy zainaugurowali rok w gospodarce

Imprezy z takim rozmachem 
dawno nie było w Międzyrzec-
kim Ośrodku Kultury. Zjechała 
się „śmietanka” lubuskich przed-
siębiorców, radnych sejmiku 

29 stycznia w Międzyrzeczu odbyła się X Gospodarcza Inauguracja Roku Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. W wydarzeniu zorgani-
zowanym przez Izbę wspólnie z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną wzięło udział ponad 250 gości.

województwa, powiatu i miasta. 
Zawitali tutaj nieliczni włodarze 
powiatów, byli i obecni parla-
mentarzyści. Oczywiście zgodnie 
z dziwną tradycją zabrakło tak 

wojewody lubuskiego, marsza-
łek województwa i ministra (mi-
nistry) rodziny, pracy i polityki 
społecznej – pomimo szumnych 
zapowiedzi. A ponieważ zawsze 
wypadną rzezy ważniejsze, ich 
nieobecność była usprawiedli-
wiona. Co w przypadku wojewo-
dy lubuskiego, który podpisywał 
umowę o elektryfikacji kolejowe-
go odcinka Piła – Kostrzyń, bar-
dzo zasadne.

Występ uczniów i nauczycieli 
PSM 1.st w Międzyrzeczu uświet-
nił uroczystość otwarcia. Tym sa-
mym na scenę MOK wróciła nor-
malność – Promocja swojego jest 
najlepsza.

Jerzy Korolowicz – prezes Za-
chodniej Izby Przemysłowo-Han-
dlowej przywitał więcej niż ser-
decznie wielu obecnych znanych 
mu doskonale. Było przemyślane 
wystąpienie Roberta Palucha. 

Wicewojewody Lubuskiego, któ-
rego pozytywny stosunek do 
lubuskiego biznesu jest znany. 
Skromne ale konkretne słowa 
wypowiedział Remigiusz Lorenz 
– burmistrz Międzyrzecza. Swoja 
drogą to musiał sporo „wydep-
tać ścieżek” aby ta jubileuszowa 
inauguracja się w tutaj odbyła. 
Są bez wątpienia lepsi włodarze 
miast mających o niebo większe 

SKWIERZYNA

Rekordowy finał 
WOŚP!

MIĘDZYRZECZ 

Łemkowie na Ziemi 
Międzyrzeckiej
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Brawa dla Zuzi i KacpraBEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie 
prowadzące działalności gospodarczej

KUPON NA OGŁOSZENIE

Ogłoszenie drobne może zamierać maksymalnie 20 słów łącznie z ceną, numerem telefonu itp.

TREŚĆ OGŁOSZENIA (drukowanymi literami): ..........................................................................................
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.......................................................................................................................................................................

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!

Niektóre reklamy powinny 
być zakazane. Część z nich ma 
na celu przekonać do produk-
tu łatwowiernych i wrażliwych, 
często osoby starsze, które bę-
dąc uczciwymi przez całe życie 
wierzą bezwzględnie i bezre-
fleksyjnie w to co im mówi ko-
lorowa, migająca skrzyneczka. 
Znajoma opowiadała mi, co uj-
rzała w lodówce swojej samot-
nie mieszkającej babci. Obok 
kilku produktów spożywczych 
znalazła szereg różnej maści 
leków zakupionych bez re-
cepty i suplementów diety: 
na stawy, na żołądek, na nerki 
i wiele innych naszych narzą-
dów, a najwięcej na dobry sen. 
Babcia święcie wierzyła, że 
jej to wszystko pomaga. Kasa 
nie ważna jak w grę wcho-
dzi zdrowie. Szkopuł, że dużą 
część emerytury tej starszej 
osoby zasila konto producen-
tów (naciągaczy) tych wątpli-
wie działających specyfików. 
Może gdyby nie było reklam 
suplementów w TV, to babcia 
chętniej słuchałaby się lekarzy 
i u nich zasięgała informacji, 
co powinna jeszcze brać na 
zdrowie. Co na to rząd? Zasta-
nawiano się kilka razy czy nie 
zabronić reklam suplementów 
diety, ale protestują przeciw-
ko temu rozwiązaniu nadaw-
cy radiowi i telewizyjni. Rynek 

minął miesiąc

reklam tego badziewia jest wart 
ponad miliard zł rocznie! Chyba 
władza zapomina jednak, że ten 
miliard jest sponsorowany przez 
nieświadomych konsumentów. 
Poza tym, czy nie ważniejsze od 
pieniędzy powinno być zdro-
wie?

Ciężki szok przeżyłem, gdy po 
pracowitym dniu sam pewnego 
razu bezmyślnie oglądałem TV. 
W oko wpadła mi jedna z re-
klam. Przemiły spiker zachwalał 
firmę X, w której każdy dosta-
nie nawet 10 000 zł pożyczki na 
dowolny cel. Spiker podkreślił 
także, że firma X zapewnia naj-
niższe raty według rankingów! 
Gdy to powiedział na ekranie 
przez sekundę wyświetliły się 
dwa przezroczyste napisy, któ-
rych nie zdążyłem przeczytać, a 
które były w domyśle nazwami 
ośrodków przeprowadzających 
rzekome rankingi. Zapewne ten 
„rewelacyjny” produkt paraban-
kowy wyleciałby mi zaraz z gło-
wy, gdyby nie ostatnia bardzo 
szybka wzmianka spikera (coś 
jak w reklamach farmaceuty-
ków: „Przed użyciem zapoznaj 
się z treścią ulotki…”), że rzeczy-
wista roczna stopa oprocento-
wania tej cud pożyczki wynosi 
jedyne 328,08% rocznie! Czyli 
jak weźmiesz 10 000 zł na rok to 
musisz oddać w ciągu tego roku 
ponad 32 800 zł. Jak dla mnie to 

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

klasyczna lichwa. To i tak cud, 
że ustawodawca nakazał firmie 
przekazanie takiej informacji w 
treści reklamy, ale jak kto potrze-
buje kasy, to tego ostatniego 
zdania nie usłyszy, albo nie bę-
dzie chciał usłyszeć. I skończy się 
jak w przypadku znajomej oso-
by zadłużonej w parabankach 
na prawie 100 tys. zł. Zapytałem 
czego brałeś, jak wiedziałeś, że 
nie spłacisz? Bo dawali! Niby w 
demokracji sami powinniśmy 
podejmować wybory co jest do-
bre, a co złe, ale przed oszustami 
państwo powinno nas bronić.

A propos leków przypomniało 
mi się jeszcze jedno zdarzanie. 
Jak to często o tej porze roku 
bywa, obie moje córeczki nie-
dawno rozchorowały się. Katar, 
kaszel, podniesiona tempera-
tura – na szczęście okazało się, 
że to tylko przeziębienie. Po wi-
zycie dziewczyn u lekarza żona 
udała się do apteki, w której 
zostawiła ponad 120 zł. Czy nie 

byłoby skuteczniej zamiast 
dawać 500 PLUS wprowadzić 
np. darmowe leki dla dzie-
ci? (z przepisu lekarza). Może 
wtedy łatwiej byłoby uniknąć 
sytuacji, gdy matce będącej w 
ciągu alkoholowym zabiera się 
skrajnie niedożywione dziecko 
z nieprzebieraną od kilku mie-
sięcy pieluchą. Bo ja nie mam 
wątpliwości skąd ta i wiele 
innych kobiet mają kasę żeby 
chlać.

ODSZKODOWANIA
TEL. 783743841

Skup aut, motorów  
i busów wszystkich marek 

i roczników
Gotówka i formalności  

od ręki
tel. 791 545 424

Reklamowe bagno
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SKWIERZYNA

Prace w budynku 
Zespołu Edukacyjnego 
zgodnie z planem

Zespół Edukacyjny w Skwierzynie przy 
ul. Mickiewicza 26 zmienia swoje obli-
cze. W budynku prowadzone są obecnie 
dwie inwestycje tj. termomodernizacja 
obiektu oraz przebudowa segmentu D 
na potrzeby przedszkola. Wszelkie pra-
ce realizowane są zgodnie z założonym 
harmonogramem.

Wymieniono już wszystkie okna, 
drzwi wejściowe, docieplony został stro-
podach oraz fundamenty. Obecnie trwa 
instalacja centralnego ogrzewania w 

segmencie D, montaż windy, szpachlo-
wanie ścian oraz wykonywane są sanita-
riaty.  Kolejnym etapem prac będzie do-
cieplenie ścian oraz wykonanie elewacji 
budynku.

Koszt obu inwestycji to prawie 8,4 mln  
zł. Przypomnijmy, że gmina Skwierzyna 
pozyskała na ten cel ponad 7.1 mln zł 
dofinansowania w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Lubuskie 
2020.

Źródło: www.skwierzyna.pl

  
MIĘDZYRZECZ - MOK 
19.03.2018  / 18:00  
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BILETY: 65 ZŁ 

KASA MOK 
KUPBILECIK.PL

  
BILETY: 65 ZŁ 

KASA MOK 
KUPBILECIK.PL

KONCERT JUBILEUSZOWY 
Z ZESPOŁEM 

ALOSZA 
AWDIEJEW

ALOSZA 
AWDIEJEW

KONCERT JUBILEUSZOWY 
Z ZESPOŁEM 
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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 

Wieczór muzyczny w Szkole Muzycznej 
Po raz pierwszy w historii Państwowej 

Szkoły Muzycznej I stopnia w Międzyrze-
czu odbył się 2 lutego 2018 r. „Muzyczny 
Wieczór”. To wieczorne mocno artystycz-
ne spotkanie, które rozpoczęło się o godz. 
20.00, a zakończyło o północy przejdzie 
do historii szkoły pod wieloma aspektami. 
Wieczór rozpoczął się od śpiewania kara-
oke. Swój upust do tej formy wykonaw-
czej chyba przypadł do gustu uczniom 
i nauczycielom. Śpiewali wszyscy poje-
dynczo, w duetach i większych grupach 
wokalnych. Spontaniczność – nie sądzę! 

Piosenki „Jedzie pociąg”, „Kaczka dziwacz-
ka” czy „Puszek okruszek” i inne sprawdzo-
ne nieśmiertelne hity są chętnie wspólnie 
wykonywane przez ciało pedagogiczne 
i uczniów. O muzykę i przekaz wizualny 
dbał Czesław Nowakowski.

Grupa uczennic, którymi szefuje Nikola 
z samorządu uczniowskiego pilnuje spraw 
porządkowo-organizacyjnych. Duża kart-
ka z napisem „Super sok” informuje, że na 
stole są przekąski i  napoje.

Warsztaty  perkusyjne, to nauka gry na: 
gamble bongosach, klockach akustycz-

nych i innej drobnicy perkusyjnej prowa-
dzi Sławomir Filus – nauczyciel rytmiki i 
kształcenia słuchu. Chętnych do wtajem-
niczenia w regularne i nieregularne rytmy 
nie brakuje. Ale uczniowie szybki załapują 
tajniki technik i jeszcze szybciej skompli-
kowanych rytmów. Kształcenie w szkole 
muzycznej przynosi pozytywne efekty. 
Improwizacje artystyczne z kolorowymi 
wstążkami tak piękne dla oczu zaczyna 
wychodzić symetrycznie w parach.

Nic dziwnego, że pizza, którą ufundo-
wała Rada Rodziców Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Międzyrzeczu sma-
kowała wybornie. Spałaszowana do ostat-
niego kawałka.

Ostatnim punktem Wieczoru muzycz-
nego było wspólne oglądanie filmu na 
dużym ekranie. O taki komfort oglądania 
postarał się Cz. Nowakowski. Nauczyciele 
Iwona Skwarna, Katarzyna Cegielska, 
pan Wojtek i piszący te słowa zaangażo-
wali się przy organizacji tego przedsię-
wzięcia. Przed północą po młodzież przy-
jechali rodzice. Pamiątkowa fotka o tak 
późnej porze o dobranoc.

Do zobaczenia na kolejnym muzycznym 
wieczorze pełnym ciekawych niespodzia-
nek. „Film, pizza, bębny, atmosfera była su-
per” – zasłyszane (?).

Podsumowaniem niech będą opinie 
uczniów: Laura - 2 lutego 2018 roku mia-
łam przyjemność bycia uczestniczką Wie-
czoru muzycznego w PSM I st. w Między-
rzeczu. Atmosfera była bardzo przyjemna. 
Wszyscy wspólnie integrowaliśmy się. Były 
także krótkie warsztaty grania na bębnach, 
dzięki którym mogłam zdobyć nowe do-
świadczenia. Było także karaoke, przy któ-
rym świetnie się bawiłam. Pod koniec oglą-
daliśmy film muzyczny …, który opowiadał 
o pasję oraz zaangażowanie ciężką pracą w 
muzykę. Wiktoria Dejewska - Na Wieczo-
rze muzycznym było genialnie i odjazdowo. 
Film bardzo mi się podobał i gdy śpiewali-
śmy karaoke było bardzo zabawnie. Julia 
Skabardis   - Na tym wieczorze było super! 
Było zabawnie, a szczególnie karaoke. Film 
też był ciekawy. Agnieszka Bielecka - Na 
wieczorku muzycznym było super. Kara-
oke było zabawne i była ciekawa muzyka. 
Pizza była dobra, film mi się podobał z cie-
kawą fabułą. Asia (Dementor) Mazura - 
Było bardzo fajnie. Karaoke było naprawdę 
śmieszne, co chwila był powód do śmiechu. 
Najbardziej podobał mi się film i gdy grali-
śmy na bębnach, a także gdy niektórzy ba-
wili się wstążkami.

Wrażeniami podzielił się 
Zdzisław Musiał
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Polskie piekiełko

Lech MaLinowski

lechm47@wp.pl

Ręce opadają słuchając i ogląda-
jąc polityków. Same sprzeczności, 
żeby nie rzec nieuctwo lub byle ja-
kość. Zwalanie winy na system tłu-
maczenia translatorowego w przy-
padku wpadki premiera to szczyt 
chamstwa wobec obywateli. Od 
tłumaczeń wystąpień rządowych 
są wykształceni tłumacze a nie sys-
temy komputerowe przeznaczo-
ne dla potrzeb bieżących z reguły 
uczniów. I poszło w świat że Katyń 
to dzieło Niemców… Aby było 
jeszcze ciekawiej to dziennikarzom 
z Izraela pokazano muzeum zabi-
tej polskiej rodziny, która ratowała 
Żydów. Tylko, że akurat w tym przy-
padku mordercami okazali się Po-
lacy służący w Granatowej Policji. 

Prezydent RP też nie lepszy. Po-
wiedział że Państwo Polskie nie 
istniało podczas II wojny. Nieuk 
do potęgi. Polski rząd istniał na 
uchodźctwie, w kraju były struktu-
ry podziemne. Poplątanie z pomie-
szaniem dla politycznych potrzeb. 
Doktor nauk prawnych kieruje 

bubel „wysmarowany” przez Jakie-
go (faceta o bardzo dużym poczuciu 
własnej wartości) do konsultacji ka-
dłubkowego, w pełni zależnego TK, 
którym kieruje magister prawa (zna-
ne są rzetelne opinie na temat jej są-
dowego dyletanctwa). A że projekt 
niczym Express przeleciał bez kon-
sultacji, to nic. Gorszy sort nie ma nic 
do gadania.

Zaczął się rok wyborczy w samo-
rządach, zobaczymy co z tego wy-
niknie. Już biadolą co niektórzy rad-
ni o naciskach o likwidacji pomnika 
w Kęszycy Leśnej. Kim Wy jesteście? 
Zadajcie sobie to pytanie przed lu-
strem. Ileż razy kłamaliście w imię… 
ileż razy rzucaliście słowa na wiatr. 
Wyborczej do biblioteki w mieście 
nie można się doprosić, tym samym 
skazujecie informacje na stronni-
czość. Wasze złożenie broni przy 
kuriozalnych podwyżkach, które 
uchwaliliście - chluby Wam nie przy-
nosi.

Zdecydowaną przyjemnością wo-
bec polskiego piekiełka jest lektura 

„Miłości Ludowej”. Wzory miłości 
wieśniaczej z polskiej pieśni ludowej 
XVIII-XX wieku to perełka subtelnej 
jak i ostrej erotyki. Autorem zbioru 
jest prof. Dobrosława Wężowicz-
-Ziółkowska. Dzisiejsze „piania” typu 
łowickiego, Podhala czy Wielko-
polski, objawiane podczas różnych 
okazji to zwykły pikuś do dojrzałej 
w całej swej ludycznej przaśności 
uczciwej pieśni ludowej. Pod ręce jo 
wzieni, na górecke wiedo, coś ni się 
widzi, ze jo dupczyć bedo… I tej pro-
stej, co dla niektórych sprośności lu-
dowej, warto w śpiewie posłuchać. 
Że ktoś się zgorszy? Bzdura. Gorsze 
teksty słyszy się w filmach a i czasa-
mi z trybun… Wspaniała lektura dla 
zachowania pozytywnego stosunku 
do życia. Czy jest w zbiorach biblio-
tecznych? Nie wiem. Ja ową pozycję 
dostałem w prezencie. Jest dostęp-
na na allegro.

Miasto dostało kasę na zieleń miej-
ską. Chyba tym razem nie wyda się 
li tylko na trawniki i rabatki oraz 
kwiatki na mostach. Warto pomyśleć 

o zbudowaniu pergoli, a na pew-
no warto postawić ławeczkę z po-
stacią Marcina. Mają takowe inne 
miasta, może mieć i Międzyrzecz. 
Marcin z Międzyrzecza, sekretarz 
poznańskiego ks. bpa Stanisława 
Ciołka jest autorem najstarsze-
go listu miłosnego napisanego 
po polsku z 1429 roku. Żył 100 lat 
wcześniej niż Mikołaj Rej. Lepszej 
okazji wykorzystania przyznanych 
funduszy nie będzie. Za to przybę-
dzie atrakcyjna ławeczka, godna 
wspólnych fotografii.

MIĘDZYRZECZ

Młodzieżowa Rada Miejska 
działa prężnie 

15 stycznia 2018 roku w sali narad Urzę-
du Miejskiego w Międzyrzeczu odbyła 
się II sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej, 
w której uczestniczył burmistrz Między-
rzecza-Remigiusz Lorenz. Podczas sesji 
zaprzysiężony został pełen skład 12 rad-
nych. Przedstawiciele międzyrzeckich 

szkół wspólnie ustalili roczny kalendarz 
prac oraz powołane zostały 2 meryto-
ryczne komisje. Pomysłów, programów 
do realizacji młodzieży nie brakuje.

Red.
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MIĘDZYRZECZ 

Życie jest teatrem
W międzyrzeckim Areszcie 

Śledczym jest prowadzony swo-
isty eksperyment związany z 
realizacją programu readaptacji 
„Życie jest teatrem”. Z inicjaty-
wy por. Agnieszki Włodarczyk 
(psychologa) powołana została 
niewielka grupa teatralna. Au-
torski scenariusz napisała Ju-
styna Giera (sama też obsadziła 
się w jedynej roli kobiecej). Tytuł 
– „Skazani na Freuda”. Główną 
rolę grał absolwent PWST Prze-
mysław Puchała. Pozostałe zo-
stały zagrane przez osadzonych. 
Sztuka dla uczniów międzyrzec-
kich szkół średnich została, 30 
stycznia, odegrana po raz kolej-
ny na terenie pawilonu miesz-
kalnego AŚ.

Już samo wejście na teren 
obiektu przez uczniów musiało 
działać. Kontrole wykrywacza-
mi metalu, prześwietlenia toreb, 
trzaski zasuw i kolejnych otwie-
ranych i zamykanych drzwi, 
brzęczenie sygnalizacji, strażni-
cy, pracujący osadzeni pod nad-
zorem… Obszerny hol bloku 
mieszkalnego zamieniony w wi-
downię, na bocznych ścianach 
drzwi cel, na górze siatki ochron-
ne… - To jest to, co nigdzie więcej 
się tego nie uświadczy, pobyt w 
tym specyficznym miejscu może 
stanowić niezastąpione walory 
wychowawcze – mówi por. Ja-
cek Ćwiertnia, rzecznik praso-
wy mjr Arkadiusza Włodarczy-
ka - Dyrektora AŚ.

Krótkie wprowadzenie w sens 
spektaklu i duchowa uczta się 
rozpoczęła. Krótkie rozpisane 

role z motywem celu życia, do-
znań, przemijania i szukania 
własnych wartości. Jakże ade-
kwatne dla odtwórców ról. Me-
lodyjne, proste dźwięki gitary i 
silny męski śpiew… delikatność, 
a może szczebiotliwość kobieca 
i pełne filozoficznych refleksji 
rozmowy prowadzone przez 
Freuda. 

Po spektaklu burza oklasków 
i pewne zażenowanie aktorów. 
Skazani na sukces chciałoby się 
powiedzieć. Trudno jest w zakła-
dzie penitencjarnym być pew-
nym zagrania swej roli do końca. 
O przeniesieniu osadzonego w 
inne miejsce decyzje zapadają 
na zewnątrz, stąd zawsze obawa 
obsadę. Grali ci, którzy chcieli, 
no i mający pewne predyspozy-
cje. Skromna scenografia pasu-
jąca idealnie do miejsca.

Wg zapewnień por. A. Włodar-
czyk - W lutym ruszą warsztaty 
teatralne z udziałem osadzonych 
i osób niepełnosprawnych ze Śro-

dowiskowego Domu Samopomo-
cy w Pszczewie. Obie grupy łączy 
zagrożenie wykluczenia społecz-
nego. W ramach udziału w pro-
gramie „Życie jest teatrem” pla-
nujemy przygotowanie i wspólne 
wystawienie sztuki teatralnej.

Wypada życzyć sukcesów wy-
chowawczych, teatralnych, bo-

wiem one są częścią procesu re-
socjalizacji. Praca zespołowa to 
wyzwanie, teatr i publiczność to 
surowy recenzent. Podobnie jak 

życie, a te jest teatrem.

Lech Malinowski, 
fot. autor i Michał Hulecki
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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

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

i prężniejsze strefy ekonomiczne. Choćby 
Żary, Nowa Sól, Słubice czy Kostrzyn. Spo-
tkanie tutaj jest także promocją miasta.

Były wręczone statuetki przyznane przez 
ZIPH i był referat wprowadzający dra hab. 
inż. Piotra Kułyka, profesora UZ: „Kierunki 
i uwarunkowania rozwoju społeczno-eko-
nomicznego województwa lubuskiego 
na tle przemian zachodzących w Polsce. 

Uniwersalia i osobliwości”. Przeprowadzo-
ny w formie multimedialnej był niezwykle 
transparentny w przekazie. 

Debata gospodarcza z udziałem Wła-
dysława Komarnickiego – senatora RP, 
Roberta Plucha – Wicewojewody Lu-
buskiego,  Krzysztofa Kielca – prezesa 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej SA, Janusza Jasińskiego 
– przewodniczącego Organizacji Praco-
dawców Ziemi Lubuskiej, Jerzego Ko-

>> cd. na s. 4

Przedsiębiorcy zainaugurowali rok w gospodarce
<< cd. ze s. 1

rolowicza – prezesa ZIPH i Jerzego Ma-
ternę – Sekretarza Stanu w Ministerstwie 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądo-
wej RP, pozwoliła poznać ocenę lubuskiej 
przedsiębiorczości w rozwoju gospodar-
czym województwa lubuskiego w 2018 r.

Debata obnażyła dyletanctwo ministra 
Materny, na co zwrócił mu przytomnie 
uwagę senator Komarnicki przy aplauzie 
wicewojewody. Skoro się pojawia zapro-
szony do lubuskiego, to warto było rzec 
coś konkretnie o szlaku żeglugi Odrą, a 
nie brylować w obietnicach i prognozach 
rządowych na kolejne 10 lat. To co dobre 
jest w sferach rządowych, krajowych, na 
poziomie województwa leżącego na szla-
kach drogowych, kolejowych i rzecznych 
łączących z Zachodem ma inny , Lokal-
ny Wymiar. I tylko z uwagi na grzeczność 
zebranych Lubuszan nie został on zwy-
czajnie „wybuczany”. Negatywne pinie o 
warszawskim gościu długo potem w ku-
luarach krążyły… Zresztą wsiadł do rządo-
wej Lanci i tyle go widziano.

Były i inne referaty, typowe dla klimatu 
spotkania. Najciekawsze z reguły były roz-
mowy podczas integracyjnego spotkania. 
- Spotkanie oceniam bardzo pozytywne – 
mówi Bolesław Adamik, wiceprezes Izby 
Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Zie-
lonej Górze i Starszy Cechu w Żarach. – Na 
pewno  w samorządach powinno być więcej 
przedsiębiorców. Dobrze się stało, że w do-
bie silnego rozwoju stref ekonomicznych nie 

zapomina się o rzemiośle, a pewne zawody 
giną bezpowrotnie.

Browar Witnica serwował lubuskie piw-
ne smaki, forma Zyguła oferowała nie tyl-
ko mięsiwo i wędliny do przekąsek, sulę-
cińska firma LEKS Sp. z o.o. słodkości do 
kawy i herbaty, firma cateringowa smacz-
ny lunch. Krzysztof Kononowicz – prezes 
Związku Pracodawców Przedsiębiorczość 
w Sulęcinie był w towarzystwie Aleksan-
dra Czesnowskiego, radny w randze mi-
nistra Ambasady Republiki Białorusi w Pol-
sce. Dla mnie nie jest to dziwne, ponieważ 
tenże prezes od lat współpracuje z tym 
krajem w pozyskaniu fachowców na sulę-
cińskim rynku pracy.

- Współpraca musi układać się różnych 
szczeblach – mówi A. Czesnowski. – Rządy 
jasno określają priorytety, ale diabeł tkwi w 
szczegółach, a te na poziomie samorządów 
są najbardziej zrozumiałe. Przedsiębiorca 
powinien poznać bezpośrednio zatrud-
nionych, co w przypadku fachowców zza 
granicy jest problemem. Musi się zdać na 
firmę pośrednictwa, co na rynku światowym 
jest standardem. Muszą być jednak dobrze 
opracowane obustronne podstawy prawne.

Goście się rozjechali, światła zgasły… 
Miasto odnotowało kolejny sukces PR w 
imagistyce społecznej. Kiedy poznamy 
owoce? To kwestia czasu i dalszego właści-
wego działania samorządu lokalnego.

Tekst Lech Malinowski, fot. Michał Hulecki

SKWIERZYNA

Aktywnie w Dzień Babci i Dziadka
Z okazji Dnia Babci i Dziadka 

z odwiedzinami do Dziennego 
Domu „Senior-Wigor” w Skwie-
rzynie przybyły przedszkolaki.

Dzieci przedstawiły naszym 
babciom i dziadkom program 
artystyczny, jednak seniorzy 
nie zostali dłużni. Zaprezen-
towali małym gościom swoją 
gimnastykę, po czym zaprosili 
naszych milusińskich do wspól-
nych ćwiczeń.

Już po chwili sala gimnastycz-
na Dziennego Domu wypeł-
niona była dziećmi, seniorami, 
piłkami i kijkami. Wszyscy z nie-

codziennej gimnastyki wyszli 
zmęczeni, ale także podekscy-
towani i pełni pozytywnej ener-
gii.

To było wspaniałe doświad-
czenie, z którego wypływa wnio-
sek, że ruch nie tylko usprawnia, 
poprawia samopoczucie, ale 
także łączy pokolenia.

Źródło: www.skwierzyna.pl



  
8 nr 2(46)/2018 8 lutego 2018

MIĘDZYRZECZ 

Koncert chórów
Po raz dziewiąty w kościele 

p.w. św. Wojciecha w Międzyrze-
czu odbywały się Międzyrzeckie 
Spotkania Chórów i Zespołów 
Kameralnych. Wszystkich obec-
nych po krótkiej Mszy św. powi-
tał proboszcz parafii ks. Paweł 
Tokarczyk. Parafia św. Wojcie-
cha była organizatorem tej cie-
kawej inicjatywy społecznej. 
Jako zaproszony gość wystąpiła 
Ewelina Surma ze Skwierzy-
ny. Zaśpiewała „Mędrcy świata 
monarchowie”, i „Mario, czy już 
wiesz”. Ewelina ma młodzieńczą 
radość śpiewania, która słychać. 
Akompaniament z płyty CD.  Ab-
solwentka Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Między-
rzeczu. Jak pamiętam Ewelina 
śpiewała od zawsze ubarwiając 
szkolne popisy czy koncerty ko-
lęd. Nadmienię, że zaśpiewała 
też moją pastorałkę, którą za-
mieściłem w nutach w moim 
pierwszym zbiorze nutowym 
„Miniatury na dwie gitary”. Wy-
dawnictwo muzyczne „Absonic” 
2009. Od tamtej pory słychać 
duży postęp w sztuce wokalnej 
Eweliny. Ładne frazowanie, czy-

sta dykcja i dramatyzm przekazu 
muzycznego. W Poznaniu planu-
je studiować, a swoje życie zwią-
zać z teatrem. 

Chór „Echo”, z Klubu Seniora 
który prowadzi Jan Plebanek 
wykonał 3 kolędy przy akompa-
niamencie klawiszowym. Dość 
trudne fonetycznie kolędy sędzi-
wy chór wykonał z nieukrywa-
ną radością. Chór z Państwowej 
Szkoły Muzycznej I Stopnia w 
Międzyrzeczu to młodość  i jesz-
cze raz młodość. Radość śpiewa-
nia a apella (bez instrumentu) 
również na głosy. Kolędy wy-
bornie dobrane, zaśpiewane z 
łatwością, więc nic dziwnego, że 
wykonania podobały się. Szko-
da, że lwia część chóru w wyniku 
różnych chorób była nieobecna. 
Nie było sposobu posłuchania w 
pełni szerokiego wolumenu jaki 
słychać na próbach. Młodość to 
też choroby, infekcje i inne nie-
przyjemnie przypadłości. 

Chór Międzyparafialny przy 
Parafii św. Wojciecha pod dyrek-
cją Elżbiety Skibickiej. Senioral-
ny chór śpiewał z młodzieńczym 
zapałem. Męskie głosy słyszalne. 

Wykonanie a apella. Zespół wo-
kalny „Aplauz” działający przy 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku 
przy akompaniamencie klawi-
szowym zaśpiewał świąteczne 
melodie. Wprawiły ona słucha-
czy w dobry (po)świąteczny na-
strój. Zespól prowadzi Sławo-
mir Filus. Zespół Wokalny przy 
parafii św. Wojciecha, którym 
dyryguje Wojciech Witkowski 
profesjonalnie podszedł do kon-
certu. Ambitne utwory świątecz-
ne dobrze zaaranżowane  Dobra 
obsada męskich głosów dobrze 
słyszalna na tle plastycznych 
głosów żeńskich.

Jedna z najbardziej znanych z 
polskich kolęd „Lulajże Jezuniu” 
którą w swojej twórczości Fry-

deryk Chopin wplótł w Scherzo 
h-moll, ciekawie wykonana po-
lifonicznie. Przypominała swą 
delikatnością ulotność magicz-
nego świątecznego okresu. 
Ostatnia kolęda pt. „Jakieś świa-
tełko nad Betlejem się rozcho-
dzi” zaśpiewana przez  wszystkie 
chóry zakończyła IX Międzyrzec-
kie Spotkania Chórów i Zespo-
łów Kameralnych. Szeroki wolu-
men głosów wypełnił dosłownie 
każdy zakamarek kolegiaty. Po-
łączonymi siłami chórów dyry-
gował W. Witkowski. 

Słyszałem też że zespoły wo-
kalne spoza Międzyrzecza też 
chciałyby się przyłączyć do tych 
spotkań. Myśl zostawiam orga-
nizatorom, czyli  parafii św. Woj-

ciecha w Międzyrzeczu i Chóro-
wi Międzyparafialnemu.

Zamiast podsumowania. 
Swym talentem muzycznym 
można wykrzesać z wykonaw-
ców całkiem dobre brzmienie, 
ładną dykcję, technikę oddechu 
przeponowego, śpiewanie na 
głosy i niezły  i power!

- Kto śpiewa, dwa razy się modli 
– ks. Paweł zakończył tę edycję 
spotkań z muzyką chóralną. Fil-
my i zdjęcia  dostępne na www.
miedzytrzecz.biz

Z muzycznym pozdrowieniem - 
Zdzisław Musiał, 

fot. Małgorzata Czułup

MIĘDZYRZECZ 

Chóralnie i kolędowo
Tłok w kościele p.w. św. Jana 

w Międzyrzeczu, w ławach dużo 
artystów i słuchaczy. Będzie 
kolędowo i bardzo chóralnie, 
wystąpią aż trzy chóry: Chór 
z ZUT – z Zachodniopomor-
skiego Uniwersytetu Technolo-
gicznego ze Szczecina, znany 
nam wieloletniej współpracy 
z naszym Międzyrzeckim Chó-
rem Kameralnym, organizato-
rem niezapomnianych MUCH 
(5. Edycji Międzyrzeckich Uczt 
Chórów Amatorskich) – i jako 
trzeci, w tym roku - Orkiestra 
Wojskowa w Szczecinie pod ba-
tutą Jarosława Michałko, która 
występuje u nas dzięki Klubowi 
Wojskowemu 17 Wielkopolskiej 
Brygady Zmechanizowanej.

Dyrygent Chóru ZUT prof. 
Iwona Wiśniewska-Salamon 
bardzo chętnie do nas przyjeż-
dża, teraz z repertuarem ko-
lędowym. Połączone Chóry i 
Orkiestra zaśpiewają, i zagrają, 
razem – co będzie ciekawym 
doświadczeniem. Wszystkimi 
chórami kierują zawodowi mu-
zycy. Skład Chóru ZUT, jak mówi 
prof. Wiśniewska- Salamon 

zmienia się – jego członkami 
są studenci i uczniowie, w tym 
koncercie również biorą udział 
chórzyści z Polickiego Chóru Ka-
meralnego. Także tak się dzieje z 
Międzyrzeckim Chórem Kame-
ralnym – drzwi do amatorskiego 
śpiewania, pod batutą Pauliny 
Staniec, są dla międzyrzeczan 
obojga płci zawsze otwarte. 
Czysty profesjonalizm muzycz-
ny to Orkiestra Wojskowa ze 
swym pełnym symfonicznym 
instrumentarium  i dobrymi wo-
kalistami (Rafał Grzesiuk). Kolę-

dy w nieco marszowym rytmie, 
to bardzo ciekawe… Chociaż w 
repertuarze są na pewno także 
inne opracowania. Zapamięta-
łam orkiestralną monumental-
ność w pieśni „Gloria…” 

Nasz Międzyrzecki Chór Ka-
meralny istnieje od 2008 r. Za-
liczył wiele sukcesów, nagród 
i wyróżnień. Stale na bardzo 
dobrym profesjonalnym pozio-
mie. Jest w strukturach Stowa-
rzyszenia „Międzyrzecki Chór 
Kameralny”, którego prezesem 
jest Piotr Czajkowski. Bardzo 

chcielibyśmy, żeby MUCHY wró-
ciły do repertuaru muzycznych 
ofert kulturalnych Międzyrze-
cza, to był unikalny festiwal z 
prawdziwego zdarzenia… Na 
razie Stowarzyszenie utrzymu-
je – owocne - kontakty z panią 
profesor Wiśniewską-Salamon, 
nawiązał współpracę z klubem 
Wojskowym 17 WBZ – z jego do-
stępem do orkiestr wojskowych.

Orkiestra Wojskowa ma bar-
dzo długą tradycję, powstała 
w 1945 r. Bardzo duży dorobek 
koncertowy. Współpracuje z or-
kiestrą symfoniczną w Szczeci-
nie i regionalnymi organizacja-
mi pozarządowymi. Byliśmy pod 
wrażeniem gry klarnetu, trąbki i 
innych instrumentów, całej sek-
cji dętej. Kolędy w kościele św. 
Jana – na radośnie, na orkiestro-
wo i chóralnie. 

Utwór „Mizerna, cicha, stajen-
ka…”  subtelnie zaintonowa-
ny przez Chór z ZUT, z cichym 
akompaniamentem Orkiestry 
Wojskowej. Ciekawe etiudy 
kolędowe – ukraiński: „Szcze-
drik” – ze wschodniosłowiańską 
muzyczną religijnością prawo-

sławnych świątyń, wykonany 
a’capella, i brytyjski, łacińsko ob-
rzędowy „Ding dong”, wyspiarski 
styl kolęd. Słuchaliśmy bardzo 
zdolnych wokalistów Chóru ZUT 
– m.in. Weronikę Stolarczyk, o 
mocnym wysokim tembrze gło-
su. Mieliśmy też przyjemność 
posłuchać akapitu w jednej z 
pieśni w wykonaniu samej pani 
Profesor, szkolony wysoki głos, 
próbka, jak się powinno śpie-
wać.

Ostatnia kolęda „Bóg się rodzi” 
wykonana została przez wszyst-
kie trzy chóry. Organizatorzy 
podziękowali gospodarzowi 
obiektu ks. proboszczowi Mar-
kowi Walczakowi, akustykom 
z MOK, burmistrzowi Między-
rzecza i Klubowi Wojskowemu, 
bez którego występ Orkiestry 
Wojskowej nie byłby możliwy. 
Przekazaliśmy sobie na koniec 
tradycyjny „znak pokoju”, jako, 
myślę, zapowiedź dalszych spo-
tkań muzycznych. 

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

com

http://www.miedzytrzecz.biz
http://www.miedzytrzecz.biz
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Ogólnopolski Konwent Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków
29-31 stycznia w Rokitnie miało miej-

sce tytułowe spotkanie. Organizatorem 
była Barbara Bielinis-Kopeć, Lubuski 
Wojewódzki Konserwator Zabytków. 
Uczestniczyli w nim również przedstawi-
ciele Departamentu Ochrony Zabytków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego.

- Cieszy udział nie tylko wojewódzkich 
konserwatorów z kraju ale również prof. 
Katarzyny Zalasińskiej, dyrektora Depar-
tamentu Ochrony Zabytków w MKiDN czy 
prof. Bogumiły Rouba, przewodniczącej 
Rady Ochrony Zabytków przy MKiDN – 
mówi B. Bielinis-Kopeć. – Mogłam tu, w 
terenie, nie tylko oprowadzić uczestników 
konwentu ale również pochwalić się do-
brymi realizacjami konserwatorskimi. Kon-
wenty mają charakter roboczy i pozwala-
ją na ocenę stanu faktycznego obiektów, 
Rodzą się wówczas różne koncepcje, które 
potem są bazą wyjściową do dalszych dzia-
łań.

Interesujące były wykłady dotyczące 
bezpieczeństwa pożarowego obiektów 

zabytkowych. M.in. referat bryg. Grze-
gorza Rojka z KM PSP w Gorzowie Wlkp. 

dotyczył pożaru wieży katedry w tym 
mieście.

W ramach podróży studyjnej uczest-
nicy konwentu zwiedzili międzyrzeckie 
kościoły p.w. św. Antoniego i p.w. Św. 
Jana Chrzciciela. W tym ostatnim z wiel-
ką uwagą zapoznali się z renesansowymi 

polichromiami w prezbiterium. Zwiedzili 
drewniane kościoły w Kosieczynie Chla-
stawie, Kalsku, Klępsku, zespół dawnego 
klasztoru cystersów w Gościkowie-Para-
dyżu i oczywiście świątynię w Rokitnie.

Jestem tutaj po raz pierwszy – mówi prof. 
K. Zalasińska. – Jestem oczarowana zbio-
rem portretów trumiennych jak i ekspozy-
cjami tutejszego muzeum. Podczas obecne-
go konwentu , podobnie jak poprzednich, 
jest możliwość zebrania doświadczeń. Niby 
problemy podobne, a jednak odmienne i 
złożone. Przed konserwatorami zabytków 
jest wiele do realizacji, przepisy budowa-
ne, kwestie finansowe, lokalne właściwości 
i wiele, wiele innych spraw. A to wymaga 
ogromnej wiedzy i jej aktualizacji.

W Międzyrzeczu w miejscowym mu-
zeum gości podjął Andrzej Kirmiel, 
dyrektor placówki. Był również Robert 
Paluch – Wicewojewoda Lubuski i Remi-
giusz Lorenz – burmistrz królewskiego 
miasta. Starostę powiatu reprezentowała 
Zofia Plewa, członek Zarządu Rady Po-
wiatu. Dla miejscowego muzeum obec-
ność uczestników ogólnopolskiego kon-
wentu wojewódzkich konserwatorów 
zabytków to duże, prestiżowe znaczenie.

Tekst i fot. L. Malinowski

WIEŚCI z 17 WBZ

Szkolna taktyka
Na placu ćwiczeń w Wojciechowie żoł-

nierze Cyfrowej Brygady zorganizowali i 
przeprowadzili zajęcia z taktyki oraz szko-
lenia strzeleckiego. Ze względu na fakt, że 
były to kolejne zajęcia z tej tematyki, celem 
części zagadnień było doskonalenie naby-
tych dotychczas umiejętności.

Celne oko
Prowadzenie obserwacji i oddanie strza-

łu. To tematy głównych punktów naucza-
nia. Jednak nie można zapominać, że na 
wykonanie każdego z tych zadań składa 
się kilka czynności. Szkoleni doskonalili 
przyjmowanie postaw strzeleckich i pracę 
na języku spustowym. Następnie zgodnie z 
zasadą stopniowania trudności uczniowie 
musieli prowadzić obserwację i meldować 
o położeniu wykrytych celów. Dodatko-
wo na pomocniczych punktach nauczania 
uczniowie powtórzyli budowę broni strze-
leckiej, nazewnictwo oraz funkcję  części 
składowych. Po czym mieli okazję wykonać 
normę szkoleniową polegającą na rozkła-
daniu i składaniu karabinka na czas.

Skryte działanie
Kolejna część zajęć polegała na nauce 

skrytego przemieszczania się i prowadze-
nia patrolu. Na tym punkcie nauczania mło-
dzież poznała szyki bojowe oraz ich zasto-
sowanie w terenie. Kiedy wydawałoby się, 
że szkoleni wiedzą już wszystko o patrolu, 
nastąpiło uderzenie sił przeciwnika. Był to 
jednocześnie sygnał, że czas rozpocząć ko-
lejne zagadnie jakim jest reakcja na ostrzał. 
Uczniowie zostali  zapoznani w jaki sposób 

16 stycznia, instruktorzy z Wielkopolskiej Brygady przeprowadzili z kla-
są mundurową międzyrzeckiego Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego kolejną lekcję żołnierskiego rzemiosła. 

zerwać kontakt ogniowy, wycofać się lub 
jeżeli istnieje taka możliwość wyprowadzić 
kontruderzenie.

- Dzisiejsze zajęcia były bardzo dynamicz-
ne i pokazały nam bardzo dużo ze specyfiki 
działania żołnierzy. Na pewno to dopiero 
podstawy, ale z każdymi zajęciami idzie nam 
coraz lepiej. Przy tak wielu manewrach na-
wet śnieg wydawał się ciepły – relacjonował 
jeden z mundurowych uczniów.

Jedna z nielicznych szkół
Międzyrzecka szkoła jest jedną z 50 szkół 

w Polsce objętych przez Ministerstwo 
Obrony Narodowej pilotażowym progra-
mem wspierania szkół ponadgimnazjal-
nych prowadzących Piony Certyfikowanych 
Wojskowych Klas Mundurowych. Zgodnie 
z założeniami programu zajęcia oraz szko-
lenia poligonowe są przeprowadzane przy 
udziale jednostek wojskowych. 17 Wielko-
polska Brygada Zmechanizowana wspiera 
szkolenie międzyrzeckich uczniów. Zajęcia 
odbywają się cyklicznie, raz w miesiącu.

Tekst: por. Weronika Milczarczyk
Foto. szer. Patryk Szymaniec
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VI Konkurs Plastyczny „Przyroda w Powiecie Międzyrzeckim”
Konkurs tradycyjnie od lat or-

ganizuje Koło Wspieramy Młode 
Talenty w Międzyrzeczu, które-
mu od lat przewodniczy Lidia 
Woźniak. Finał miał miejsce 25 
stycznia w gościnnych progach 
Biblioteki Publicznej. Przybyłych 
serdecznie przywitała przewod-
nicząca kola. Grzegorza Gabry-
elskiego - Starostę powiatowego 
i fundatora nagród rzeczowych 
oraz patrona od lat konkursu re-
prezentowała Halina Pilipczuk, 
Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Spraw Społecznych i Promocji 
Starostwa Powiatowego. Naszą 
redakcję m.in. Adam Piotrowski 
- Redaktor Naczelny.

Na konkurs wpłynęło 39 prac 
36 autorów, Prace przesłano z 
SP-1, SP Przytoczna (największa 
ilość prac), ZSCKR Bobowicko, LO 
Międzyrzecz, CKZiU Międzyrzecz 
(Technikum nr 1 i nr 2). Prace oce-
niało jury w składzie: Dorota Ru-
ta-Zdanowicz (przewodnicząca), 
Małgorzata Bukowska, Elżbie-
ta Skibińska, Lidia Woźniak i 
Lech Malinowski. 

Nagrody rzeczowe otrzymali: 
Martyna Fila (SP-1 prace pt. Lipa 
na skwerze koło św. Jana, Pejzaż 
miejski – rzeka Obra), Klaudia 
Okupska (SP Przytoczna, Lis w 
promieniach słońca), Wiktoria 
Trafna (SP Przytoczna, Jesienny 
zmierzch – okolice Przytocznej), 
Julia Kłos (LO, Lipa na dziedziń-
cu zamku), Klaudia Bancewicz 

(ZSCKR Bobowicko, W drodze 
do Bobowicka), Marlena Grupa 
(ZSCKR Bobowicko, Międzyrzecki 
Park Zamkowy), Hanna Markie-
wicz (ZSCKR Bobowicko, Zadrze-
wienia śródpolne w Bobowicku).

Wyróżnienia otrzymali: Mar-
tyna Wojciechowska (Przytocz-
na), Natalia Nadolna (Tech. Nr 
1 CKZiU), Kewin Matyjaszek 
(Tech. Nr 2 CKZiU), Klaudia Czo-
chra (ZSCKR), Markiewicz Han-
na (ZSCKR) i Klaudia Sulczyńska 
(ZSCKR Bobowicko).

Nagrody w imieniu starosty 
wręczyła Halina Pilipczuk, na-
grody od redakcji wręczyli Adam 
Piotrowski i Lech Malinowski. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali dy-
plomy uczestnictwa. Ciekawym 
było wystąpienie Doroty Ruty-

-Zdanowicz, która z racji swego 
profesjonalizmu oceniła prace. 
Organizatorzy zaproponowali 
tematykę kolejnego konkursu, 
jednocześnie zaoferowali odpłat-
ną wycieczkę Międzyrzecz – Su-
lęcin – Ośno Lubuskie – Twierdza 
Kostrzyn – Park Narodowy „Ujście 

Warty” – Międzyrzecz. 
Były oczywiście w ramach spo-

tkania dyskusje mniej lub więcej 
ożywione. Ważnym jest, że for-
muła konkursu z roku na rok staje 
się bardziej sprecyzowana tema-
tycznie, co wymusza na uczestni-
kach staranność w opracowaniu 

tematu. Cieszy, że nagrodzone 
prace są wydawane w okoliczno-
ściowych kalendarzach. Co przy-
niesie finał zimowy, okaże się za 
rok podczas ogłoszenia wyników.

Tekst LM, 
fot. autor i Michał Hulecki

Przekrój Lokalny: Na sulęciń-
skiej podstrefie Kostrzyńsko-
-Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej w okolicach ulicy 
Lipowej od ponad miesiąca pra-
cuje ciężki sprzęt. Inwestorem 
powstającego zakładu pracy 
jest spółka Living Furniture Eu-
rope, której jest pan Członkiem 
Zarządu. Proszę powiedzieć 
czym ma się zajmować firma i 
dlaczego wybrali państwo wła-
śnie Sulęcin?

Mariusz Pawlak: Niebagatelne 
znaczenie przy wyborze loka-
lizacji miała okoliczność profe-
sjonalnej współpracy pomiędzy 
burmistrzem Sulęcina Dariu-
szem Ejchartem, jego załogą i 
Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną 
Strefą Ekonomiczną a Living Fur-
niture Europe, jako przedsiębior-
cą. Korzystne jest też położenie 
Sulęcina blisko autostrady oraz 

granicy z Niemcami. 
Zajmujemy się produkcją wy-

sokiej jakości materacy spręży-
nowych i łóżek z materacami 
sprężynowymi. 

Jak daleko są posunięte prace 
budowlane i kiedy planowane 
jest otwarcie zakładu?

Na obecnym etapie wyko-
nawca prowadzi jeszcze roboty  
ziemne. Gdzieniegdzie teren 
musiał być  zniwelowany nawet 
o 10 metrów. To ogromne ilości 
humusu które musiały być zdjęte 
i wywiezione. Po tym etapie na-
stąpi plantowanie terenu. 

W miesiącach marzec-kwiecień 
przeprowadzone będą prace fun-
damentowe i odwodnieniowe. 
W maju i czerwcu wykonawca 
będzie instalował ściany i dach 
hali, a na przełomie czerwca i 
lipca zostanie wylana posadzka 
przemysłowa. W tym też czasie 

Szukamy pracowników myślących o długoletniej współpracy
ROZMOWA PRZEKROJU

Z Mariuszem Pawlakiem, członkiem Zarządu Living Furniture Europe Sp. z o.o. rozmawia Adam Piotrowski.

rozpoczną się prace związane z 
instalacjami wewnętrznymi, za-
budową pomieszczeń socjalnych 
i biurowych. Prace przebiegają 
zgodnie z terminarzem. 

Otwarcie zakładu planujemy 
najpóźniej 1 października 2018. 
Mam jednak nadzieję, że „klucze 
do hali” otrzymamy 1 września.

Jak będzie wyglądał zakład? 
Czy będzie to hala na jednym 
poziomie, czy wielopoziomowy 
budynek? 

Będzie to jednopoziomowa 
hala produkcyjno-magazynowa 
z częścią socjalno-administra-
cyjną o łącznej powierzchni ok. 
40.000 m. kw. i wysokości ok. 
12m, przepompownią pożarową, 
zbiornikiem pożarowym, portier-
nią, wiatą rowerową, zbiornikiem 
retencyjnym, parkingami, dro-
gami wewnętrznymi, placami i 
chodnikami. 

Planujemy kilkanaście miejsc 
postojowych dla samochodów 
ciężarowych i około 200 dla sa-
mochodów osobowych.

Kiedy firma ma osiągnąć mak-
symalną wydajność?

Pełną wydajność chcielibyśmy 
osiągnąć do końca 2019 r.

Ilu pracowników ma być za-
trudnionych, na jakich stano-
wiskach i od kiedy rusza rekru-
tacja? Jak będzie wyglądała 
organizacja pracy?

Przewidujemy zatrudnienie 
około 200 osób w systemie pracy 
jednozmianowej. Chociaż mamy 
dużo czasu, jednak rekrutacja już 
ruszyła. Od czerwca planujemy 
szkolenie pracowników .

Strategiczne stanowiska to 
szwaczki, krojczy, tapicerzy, pra-
cownicy montażu oraz obsłu-
gujący linie produkcji materacy. 
Istotny wkład mają wnieść, a 

jakże by inaczej, pracownicy lo-
gistyki. 

W obszarze administracji po-
trzebujemy kilku profesjonali-
stów: kadry, księgowość, infor-
matyka, logistyka.

Co może zaoferować Living 
Furniture Europe Sp. z o.o. Sp. K. 
nowym pracownikom? Wiemy, 
że osób pozostających obecnie 
bez pracy jest mało na rynku. 
Czym więc spółka będzie za-
chęcać pracowników, żeby mó-
wiąc wprost zdecydowali się 
oni zmienić swój zakład pracy i 
zatrudnić się w Living Furniture 
Europe?

Wiemy, że osób pozostających 
bez pracy jest mało na rynku. 
Niekiedy jest to świadomy wybór 
danej osoby. Właściciele prowa-
dzą przedsiębiorstwo produkcji 
mebli od około 100 lat. Istotna 

>> cd na s. 13
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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. 

Zapraszamy do współpracy!

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

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

www.pgkmiedzyrzecz.pl

MIĘDZYRZECZ MOSIW od kuchni

Trudna praca dyrektora
Zna go wielu w Międzyrzeczu, 

powiecie, województwie i poza 
jego granicami z racji jego sta-
nowiska, menadżerskich umie-
jętności zdobywanych w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki Północ-
nej (m.in. na Alasce) i sportowych 
pasji. Wszyscy wiedza, że jest pra-
cowitym i skromnym dyrektorem 
MOSiW w Międzyrzeczu. Grze-
gorz Radzynicz, bo o nim mowa, 
zarządza kilkoma obiektami nale-
żącymi do Ratusza.

- Pod moją jurysdykcją jest basen 
„Kasztelanka”, hala widowiskowo-
-sportowa wraz z przylegającym 
boiskiem Orlik, miejski stadion, 
korty tenisowe, 5 boisk wielofunk-
cyjnych zlokalizowanych na tere-
nie sołectw Gminy Międzyrzecz 
oraz kąpielisko wraz z infrastruk-
turą sportowo - rekreacyjną nad 
Jeziorem Głębokie – mówi G. Ry-
dzanicz. – Z tym wszystkim zwią-
zani są pracownicy, a jest ich 35, 
fundusze i technika. Koszty jakie 
ponosi MOSiW są znaczne. Te nor-
malne związane z eksploatacją jak 
i związane z awariami lub innymi 
nieprzewidzianymi sytuacjami. 
Pływalnia ma już ponad 8 lat i po-
mimo zastosowania najnowszych 

technologii, koszty jej utrzymania 
są największe. Na to składają się 
w bilansie rocznym: opłaty za po-
braną wodę i odprowadzenie ście-
ków – 200.000 zł (3 baseny mają 
650.000 litrów wody), zużyta ener-
gia elektryczna 280.000 zł, ogrze-
wanie 210.000 zł, badania wody 
basenowej zgodnie z wymogami 
Ministra Zdrowia 20.000 zł, serwisy 
urządzeń, konserwacja bieżąca i 
w czasie przerwy technologicznej, 
naprawa i wymiana różnych czę-
ści to kolejne kilkadziesiąt tysięcy 
zł. Kubatura basenu wynosi 17046 
m/3,  powierzchnia użytkowa to 
3115 m/2, na podbaseniu znajduje 
się 7 wielkich kolumn filtrujących 
wodę. Basen jest obiektem, którym 
wymaga specjalistycznej wiedzy 
związanej z zarządzaniem. Warto 
przypomnieć, co stało się na ostat-
nich Igrzyskach Olimpijskich w Rio 
de Janeiro w 2016 r., kiedy woda w 
basenie przed zawodami, zmieniła 
kolor z pięknego błękitu na zgniłą 
zieleń. Organizatorzy na własnej 
skórze przekonali się, jak trudno 
jest prawidłowo utrzymać wszyst-
kie parametry wody basenowej. Ja 
i moi współpracownicy, wiedzę na 
ten temat zdobywamy w ośrodku 

naukowo - badawczym, Gdańskiej 
Fundacji Wody w Gdańsku. 

Gdy basen opuszczają użyt-
kownicy, do pracy rusza podwod-
ny odkurzacz, a dyżurny technik 
sprawdza nie tylko monitory czuj-
ników, także wiele urządzeń znaj-
dujących się pod niecką basenu, 
które odpowiadają za technolo-
gię uzdatniania wody basenowej.

- Budżet roczny przeznaczony 
na działalność MOSiW-u kształ-
tuje się na poziomie 4 milinów zł. 
Oczywiście kwota ta jest dzielona 
na wszystkie obiekty, na ich utrzy-
manie, na organizację imprez i 
wydarzeń sportowych. Staramy 
się działać tak, aby niektóre koszty 
ograniczać, w szczególności te na 
basenie dotyczące energii cieplnej i 
elektrycznej. Obecnie analizujemy z 
naszymi partnerami z MPWiK Sp. z 
o.o. możliwość zainstalowania spe-
cjalnego urządzenia pomiarowe-
go na odprowadzane ścieki. Takie 
urządzenie składa się ze specjalnej 
stacji do odczytu oraz zwężki mon-
towanej w kolektorze sanitarnym. 

Próbowano w kraju, w woje-
wództwie także wykorzystać so-
lary na basenach. Bez znacznych 
efektów. Latem solary się prze-

grzewają i nie ma możliwości 
skumulowania uzyskanej energii, 
a zimą przy zachmurzeniu i opa-
dach śniegu są nie efektywne.

Malo kto wie, że aby utrzymać 
przejrzystość okien, a te są zarówno 
na hali jaki na basenie o znacznych 
wymiarach, musimy zatrudniać fir-
my specjalizujące się w pracach na 
wysokościach. Potencjalny, prze-
ciętny użytkownik basenu czy hali 
nie wie, ileż pracy trzeba włożyć w 
to, aby obiekty były w pełni spraw-
ne. Mamy nawet specjalne zasi-
lanie do 30 minut, które pozwala 
w razie nagłej awarii  w dostawie 
energii elektrycznej zabezpieczyć 
spokojne opuszczenie obiektów i 
właściwe wyłączanie niektórych 
urządzeń. Skupiłem się zasadniczo 
na naszej pływali ale jest ona w re-
gionie ceniona z wielu względów, 

stąd bardzo wielu korzystających. 
W ubiegłym roku z pływali sko-

rzystało ok. 100.000 osób, z hali 
sportowej korzysta się od rana 
do wieczora. Uczniowie, siatkarze, 
piłkarze to standard. Przeprowa-
dza się tu różne turnieje, imprezy 
a nawet okazjonalne spotkania. 
Hala sportowa, to to nie tylko 
centrum sportu. Boisko, to temat 
osobny, ale do omówienia po 
gruntownej modernizacji. Nieba-
wem MOSiW przystąpi do prac 
związanych z przygotowaniem 
kąpielisko nad jez. Głębokie do 
sezonu letniego, a także zabez-
pieczeniem ratowników wod-
nych, sprzętu itd. 

I nikt mi nie wmówi, że dyrekto-
rowanie w MOSiW, to taka prosta 
sprawa.

Rozmawiał i fot. Lech Malinowski
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SKWIERZYNA

Rekordowy finał WOŚP!
Nie milkną echa po wspania-

łym 26. Finale Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy, który 
odbywał się w Skwierzynie. Do 
udziału w 26. Finale zachęcał 
sam Jurek Owsiak w specjalnym 
nagraniu dla Skwierzyny. Jak się 
później okazało skwierzynianie 
po raz kolejny pokazali, że mają 
wielkie i gorące serca przez co 
do puszek trafiła rekordowa licz-
ba zebranych środków, bo aż 
49.710,75 zł. Same tylko licytacje 
przyniosły 17.046,10 zł.

W tym roku skwierzyńska 
orkiestra rozpoczęła granie w 
piątek w Zespole Edukacyjnym 
w Skwierzynie oraz Szkole Pod-
stawowej w Murzynowie pod-
czas kiermaszów. W tym dniu 
odbywała się również Dyskoteka 
WOŚP w „Domu nad rzeką”. W 
sobotę odbył się Turniej Halowej 
Piłki Nożnej dzieci i młodzieży 
oraz seniorów.

W dniu 26. Finału w sali wi-
dowiskowej Skwierzyńskiego 
Ośrodka Kultury odbyły się li-
cytacje, występy artystyczne i 
światełko do nieba w asyście 
strażaków, ratowników oraz 
motocyklistów. Było można 

skosztować pysznej grochówki, 
kiełbaski z grilla, czy domowych 
wypieków. Swoje stoisko mieli 
również przedstawiciele Fun-
dacji DKMS. W holu Biblioteki 
obejrzeć było można wystawę 
Jerzego Kuźmicza z dotychcza-
sowych Finałów WOŚP w Skwie-
rzynie.

Wolontariusze kwestowali w 
dniu Finału od godz. 8:00 do 
godz. 20:00 w asyście niezastą-
pionych strażaków z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Skwierzynie i 
Murzynowie. Kwestujący ubrani 

byli w kolorowe koszulki WOŚP 
i łatwo było ich dostrzec na na-
szych ulicach.

Na tak wspaniały i rekordowy 
wynik w historii Skwierzyny zło-
żyło się bardzo wiele czynników 
ale najważniejszy był ten ludzki. 
Bo pomaganie przecież jest faj-
ne.

Ogromne DZIĘKI kieruje-
my do naszych wolontariuszy, 
którzy przez cały dzień zbie-
rali fundusze dla wyrównania 
szans w leczeniu noworodków. 
Wśród kwestujących byli m.in. 
burmistrz Skwierzyny - Lesław 
Hołownia, zastępca burmistrza 
Skwierzyny - Wojciech Kowa-
lewski z synem, dyrektorzy 
jednostek organizacyjnych gmi-
ny, nauczyciele oraz uczniowie 
skwierzyńskich szkół i okolicz-
nych miejscowości.

Serdeczne podziękowania 
kierujemy do artystów wystę-
pujących na naszej orkiestrowej 
scenie: Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Skwierzynie. Ola Zum-
ba Gorzów, Dzienny Dom „Se-
nior - Wigor”, Studio Piosenki 
SOK (Sebastian Popiel, Zuzan-
na Piwko, Mirella Brzezińska), 

Fitness - Trampoliny Renata 
Maruszewska, Studio Tańca „RE-
MIX” , Zespół Taneczny „NOWIN-
KA”, Klub Sportowy „FANTAZJA”, 
Zespół Taneczny „TRANS”, Zespół 
Tańca Ludowego „OBRZANIE”

Atmosfera tegorocznego 26. 
Finału była stworzona dzięki za-
angażowaniu skwierzyńskiego 

sztabu, który tworzyli pracow-
nicy SOK, Urzędu Miejskiego w 
Skwierzynie oraz 70 wolontariu-
szy.

Gramy do końca świata i o je-
den dzień dłużej!

 
Sztab WOŚP SOK w Skwierzynie 

Foto. www.skwierzyna.pl
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Łemkowie na Ziemi Międzyrzeckiej
Nie jest żadną tajemnicą, że 

Łemkowie przybyli tutaj w wyni-
ku pokłosia Akcji Wisła. Dyrektor 
Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej 
im. Alfa Kowalskiego, Andrzej 
Kirmiel, zorganizował w ramach 
spotkań z kulturą wykład dra hab. 
Bohdana Halczaka, profesora 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
dotyczący osiedlonych tutaj siłą 
Łemków. Zainteresowanie prze-
rosło oczekiwania. Mimo dosta-
wianych krzeseł, wielu chętnych 
stało cierpliwie aby uczestniczyć 
w imprezie.

Mimo, że wykład był prowa-
dzony jak dla studentów (mono-
tonnie odczytany, bez wykorzy-
stania środków audiowizualnych) 
obecni w pełny skupieniu go wy-
słuchali aczkolwiek chwilami rzu-
cane były ad hoc uwagi, zdecy-
dowanie kwestionujące fakty lub 
miejscowości. To trudne chwile 
dla nauczyciela akademickiego, 
bowiem obecni na sali starsi wie-
kiem znają sprawę z autopsji. Oni 
z życia, referujący z dokumen-
tów, a te w tamtych latach różnie 
były sporządzane. Nie mniej było 
kika ciekawych wątków, łącznie 
z „przywitaniem” transportu w 
Międzyrzeczu. W sumie wykład 
był ciekawy, tym bardziej że B. 
Halczak zachęcił do lektury ksią-
żek innych autorów, znawców 
tematu.

Wg różnych dokumentów: 
wojskowych, Państwowego 
Urzędu Repatriacyjnego, Mini-
sterstwa Ziem Odzyskanych i 
innych, które związane były z 

przymusowym przesiedleniem 
w ramach Akcji Wisła – w ówcze-
snym powiecie międzyrzeckim 
osiedlono 861 osób, co stanowiło 
co 3,4% populacji. W sąsiednim 
powiecie skwierzyńskim osiedlo-
no 677 osób, co stanowiło 5,4% 
populacji. W sumie 1538 osób. W 
całym województwie w 1952 r. 
odnotowano 9052 obywateli na-
rodowości Łemkowskiej. Później 
ta liczba ulegała zmniejszeniu 
z różnych przyczyn. Osiedlono 
m.in. w Międzyrzeczu – 334 oso-
by, Brójcach – 48, Kaławie – 43, 
Kursku – 106, Pszczewie – 96, Trz-
cielu – 72, Skwierzynie – 71 plus 
165 w gminie, Bledzewie – 282, 
Krobielewku – 106 i Przytocznej 
– 132 osoby. 

Pewna monotonia tematu zo-
stała świadomie uzupełniona 
przez wspólnotę miejscowej pa-

rafii grekokatolickiej Świętych 
Cyryla i Metodego. Jej proboszcz 
ks. Ernest Sekulski pełnił rolę 
koordynatora i konferansjera. 
Znamiennym jest fakt wspólne-
go śpiewania kolęd i pastorałek. 
Wystąpił również syn probosz-
cza Oskard, który zadeklamował 

wiersz. Młodziutka Lenka Soro-
ka zaśpiewała kolędę a na akor-
deonie akompaniował ojciec.

Późniejszy poczęstunek przy-
gotowany przez wspomnianych 
parafian był silnym akcentem in-
tegracyjnym. Nie tylko łemkow-
skiego środowiska. Środowiska, 

które żyje własnym kulturalnym 
życiem uczestnicząc w organizo-
wanych corocznych gorzowskich 
watrach, a tutaj w powiecie zna-
nego do bardzo rzetelnego po-
dejścia do pracy i nauki. 

Tekst i fot. L. Malinowski

dla nich zawsze była, jest 
i będzie kompetencja, 
zdrowa atmosfera oraz za-
ufanie. Chcemy zatrudnić 
pracowników, którzy będą 
z nami nie przez rok czy 
dwa ale myślą o stałej, dłu-
goletniej współpracy. Nie 
będziemy oferować mini-
malnego wynagrodzenia. 

Zaplanowaliśmy organi-
zację dwóch firmowych co-
rocznych imprez: w okresie 
bożonarodzeniowym spo-
tkanie świąteczne całej za-
łogi, latem festyn rodzinny. 
Przewidujemy przed prze-
rwą urlopową „wypłatę 
wakacyjną”. Świeże owoce, 
gorące napoje, przyjazna 

<< cd ze s. 10 atmosfera to drobne, acz-
kolwiek dodatkowe atuty. 
Kwestia sposobu wykorzy-
stania środków z funduszu 
świadczeń socjalnych bę-
dzie należała do załogi.

Niektórym pracownikom 
odpowiada praca zmiano-
wa czy dojazdy do często 
odległego miejsca pracy ze 
względu na takie czy inne 
uwarunkowania. Niekiedy 
jednak ma to wpływ na re-
lacje rodzinne.

Liczę na to, że Living Fur-
niture Europe jako nowy 
pracodawca pozytywnie 
wpisze się w lokalny rynek 
pracy. Zapraszam tych, któ-
rzy chcą z nami rozpocząć 
nową przygodę.

Dziękuję za rozmowę

Szukamy pracowników myślących 
o długoletniej współpracy

ROZMOWA PRZEKROJU
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Echa Lubuskich Kniei
Królewskie zakończenie sezonu polowań zbiorowych

Niezwykle rzadko zdarza się, 
by na polowaniu zbiorowym 
został strzelony jeleń byk. By 
oddać strzał myśliwy musi być 
pewny, że byk ma tak ukształto-
wane poroże, że spełnia warunki 
odstrzału selekcyjnego (odstrzał 
selekcyjny to usuwanie z łowiska 
niepożądanych z punktu z punk-
tu widzenia hodowli osobników 
zwierzyny płowej). Wymogi są 
dość skomplikowane, a czasu 
jest niedużo, ponieważ zwie-
rzyna podczas polowania zbio-

Sezon polowań zbiorowych 2017/2018 w Koła Łowiec-
kiego Tumak w Ośnie Lubuskim został zakończony w 
sposób szczególny. Na pokocie obok lisa, czterech sa-
ren kóz, czterech łani jelenia i cielaka znalazł się jeleń 
byk.

rowego zazwyczaj biegnie. 14 
stycznia doświadczony myśliwy 
„Tumaka” Jarosław Litka zdążył 
ocenić wieniec jelenia i oddać 
pewny strzał. Po kilkudziesię-
ciu metrach byk – nieregularny 
szóstak spisał testament. Łowca 
został wyróżniony tytułem i me-
dalem „Króla polowania”. Tytuł 
„Wicekróla” przypadł Danielowi 
Widziewiczowi. 

Podczas polowania odbył 
się również obrzęd pasowania 
myśliwskiego. Swoją pierwszą 

zwierzynę grubą (sarnę kozę) 
podczas polowania zbiorowego 
strzelił kolega Krzysztof Ada-

mowicz. Obrzędu pasowania 
myśliwskim kordelasem dopeł-
nił Wojciech Mazurczak. 

Tekst i foto. Adam Piotrowski

Prelegentem wieczoru został 
Ralf Sommer, emerytowany po-
licjant mieszkający na co dzień 
w Beelitz pod Poczdamem. Zain-
teresowanie bronią, technikami 
rusznikarskimi i historią regionu 
pozwoliło mu zebrać 300 stron 
materiałów na temat dawnej fa-
bryki broni na prawobrzeżnym 
przedmieściu Frankfurtu nad 
Odrą – Dammvorstadt, czyli tere-
nie dzisiejszych Słubic (ul. 1 Maja 
24, ul. 1 Maja 11, ul, Kościuszki 3).

Być może za kilka lat publi-
kacja ta ujrzy światło dzienne. 
Na razie lokalnym historykom i 
gościom musiał wystarczyć nie-
zwykle interesujący wykład w 
budynku Archiwum Miejskiego 
we Frankfurcie nad Odrą. Refera-
towi towarzyszyła prezentacja hi-
storycznej broni, zakupionej nie-
dawno przez Muzeum Viadrina, 
największe muzeum regionalne 
we wschodniej Brandenburgii, 
gromadzące również liczne eks-
ponaty na temat przedwojennej 
historii Słubic.

Historia przedsiębiorstwa Te-
schner & Collath sięga 25 lutego 
1838 r., kiedy to syn kowala Got-
tlieb Teschner założył manufaktu-
rę dubeltówek. Od 1849 r. działał 
przy Richtstraße we Frankfurcie 
nad Odrą, ale powierzchnia loka-
lu szybko stała się za mała. Stąd 
też przenosiny na prawy brzeg 
Odry, do obiektu przy Crossener 
Straße 27, obecnie ul. 1 Maja 24. 
Wszystkie egzemplarze broni 
były wykonywane ręcznie, tzn. 

W przedwojennych Słubicach produkowano broń myśliwską 
30 stycznia odbyło się coroczne, walne zgromadzenie członków Towarzystwa Historycznego we Frankfurcie nad Odrą. Przy okazji miał miej-
sce ciekawy, półtoragodzinny wykład na temat fabryki broni myśliwskiej, w licznych publikacjach znanej jako Teschner & Collath lub pod 
nazwą handlową Tesco (bez związków z popularną współcześnie siecią francuskich hipermarketów).

każdy z rzemieślników wykony-
wał dany egzemplarz sam od po-
czątku do końca, bez podziału na 
sekcje produkcji.

W 1855 r. bądź według innych 
źródeł w 1859 r. w działalność 
przedsiębiorstwa włączył się Wil-
helm Collath, którego szlachet-
nie urodzona rodzina (z pierwot-
ną pisownią nazwiska „Kollath”) 
wywodziła z okolic Trzebiatowa 
i  Kołobrzegu. Doświadczenie 
zawodowe zdobyte wcześniej 
w Gdańsku wykorzystał teraz nad 
Odrą. Początkowo pracował jako 
pomocnik, ale po śmierci Tesch-
nera w 1875 r. zamienił dotych-
czasową manufakturę w nowo 
wzniesione przedsiębiorstwo 
produkcyjne przy Crossener 
Straße 18, obecnie ul. 1 Maja 11, 
gdzie każdy z  fabrykantów miał 
swoją wąską specjalizację.

Niemal całą produkcję sta-
nowiły drylingi, czyli trójlufowa 
broń myśliwska z łamaną w dół 
lufą. Firma była właścicielem 
licznych patentów, w tym także 
takich sprzed powstania urzę-
du patentowego. Eksportowała 
wyroby do Rosji, Japonii, Indii 
Brytyjskich, Holenderskich Indii 
Wschodnich (Sumatra), Stanów 
Zjednoconych (San Fransisco) 
i wielu innych. Przedstawicielem 
firmy Teschner & Collath we Lwo-
wie był Alfred Dzikowski.

Jeszcze przed śmiercią Wilhel-
ma Collatha w dniu 21 czerwca 
1906 r. prowadzenie firmy prze-
jęli synowie Franz (1876-1942) 

i Paul (1909-1947). Dotąd podej-
rzewano, że odziedziczyli biznes 
dopiero po śmierci ojca. Praw-
dopodobnie na przełomie 1901 
i 1902 r. wzniesiono firmową 
strzelnicę w  dzisiejszej okolicy 
pomiędzy kościołem NMP Kró-
lowej Polski i  zakładem energii 
cieplnej w Słubicach.

Franz mieszkał w willi przy 
Crossener Straße 27 (ul. 1 Maja 
24), a Paul przy Crossener Straße 
22 (ul. 1 Maja 15, po wojnie m.in. 
przedszkole samorządowe „Pi-
nokio”). Ich drogi rozeszły się ok. 
1930 r., kiedy to Paul przeprowa-
dził się z rodziną do Dessau. Franz 
Collath zginął 5 lutego 1942 r. 
podczas polowania, oficjalnie 
wskutek zawału, ale mogło cho-
dzić o nieszczęśliwy wypadek. 
Jego jedyny syn Eberhard zginął 
5 listopada 1944 r. podczas dzia-
łań wojennych pod Mohaczem 
na Węgrzech. Paul Collath umarł 
natomiast 16 listopada 1947 r. w 
szpitalu w Ballenstedt, choć w ak-
cie zgonu jako miejsce śmierci 
zapisano ostatnie miejsce jego 
zamieszkania, czyli Rieder.

Kamień nagrobny Franza Col-
latha całkiem przypadkowo 
udało się odnaleźć kilka lat temu 
w parku tuż za zachodnią częścią 
ogrodzenia cmentarza komu-
nalnego w  Słubicach. Obecnie 
stanowi największy i najcięższy 
okaz w  kolekcji miejscowego la-
pidarium.

W międzyczasie firma przenio-
sła się pod adres Blumenstraße 9 

(ul. Kościuszki 3), należała do Sta-
atliche Beschußanstalt. Ostatnim 
kierownikiem zakładu był asasor 
sądowy Fritz Collath junior, uro-
dzony 1906 r., zamieszkały przy 
Crossener Straße 24 (ul. 1 Maja 
17), w związku z zaginięciem 
na wojnie uznany za zmarłego 
z upływem 31 lipca 1949 r. Fabry-
ka ostatecznie splajtowała, bo 
prawdopodobnie odmówiła pro-
dukcji broni na potrzeby Wehr-
machtu. 

Potomkowie fabrykantów 
nazwiskiem Collath mieszkają 
obecnie w Hamburgu, Mona-
chium i we Włoszech pod Medio-
lanem. W 2012 r. fabryka broni 
myśliwskiej doczekała się tablicy 
pamiątkowej na fasadzie sklepu 
meblowego „Korbi” w ramach 
dwujęzycznej ścieżki edukacyj-
nej po historycznych miejscach 
Słubic.

W drugiej, zamkniętej dla pu-
bliczności części walnego zgro-
madzenia członków podsumo-

wano działalność Towarzystwa 
Historycznego w 2017 r., jedno-
głośnie przyjęto sprawozdanie 
finansowe za miniony rok oraz 
harmonogram wykładów na rok 
2018.

I tak np. 30 października 2018 r. 
o godz. 19 planowany jest dwuję-
zyczny wykład otwarty Rolanda 
Semika pod tytułem: „Działalność 
stowarzyszeń na prawobrzeżnym 
przedmieściu Frankfurtu nad Odrą 
– Dammvorstadt 1918-1945 oraz 
w Słubicach 1945-1989”.

Kolejne coroczne walne zgro-
madzenie członków Towarzy-
stwa Historycznego we Frank-
furcie nad Odrą odbędzie się 29 
stycznia 2019 r. o godz. 19 w sie-
dzibie miejscowego Archiwum 
Miejskiego. Wstęp wolny!

Roland Semik
Społeczny opiekun zabytków 

powiatu słubickiego
Towarzystwo Historyczne we 

Frankfurcie nad Odrą

Jarosławowi Litce gratulacje składa łowczy Koła Zdzisław Trzeciak
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Wieści z Międzyrzeckiego rATUSzA

Burmistrz Międzyrzecza-Remigiusz 
Lorenz, jako gospodarz imprezy reali-
zowanej tym razem w Międzyrzeczu 
serdecznie przywitał między innymi: 
Jerzego Maternę – sekretarza stanu 
w  Ministerstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej RP, Władysława 
Komarnickiego – senatora RP, Roberta 
Palucha -   wicewojewodę lubuskiego, 
Macieja Nowickiego - dyrektora De-
partamentu Rozwoju Regionalnego 
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Lubuskiego, Krzysztofa Kielca – 
prezesa Kostrzyńsko-Słubickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oraz 
prezesa Zachodniej Izby Przemysłowo-
-Handlowej - Jerzego Korolewicza.

Gospodarcza Inauguracja Roku to 

Jubileuszowa X Gospodarcza  
Inauguracja Roku w Międzyrzeczu

bardzo duża impreza i noworoczne 
spotkanie przedsiębiorców, władz rzą-
dowych i  samorządowych oraz przed-
stawicieli świata nauki o  charakterze 
informacyjno-integracyjnym. Podczas 
spotkania prezentowana jest aktual-
na kondycja polskiej gospodarki oraz 
prognozy i  ewentualne zagrożenia 
w najbliższych 12- tu miesiącach. Tym 
bardziej miło nam było realizować tak 
znamienitą imprezę w naszym  mieście.

Miłym akcentem dla uczestników 
Inauguracji był koncert kameralny 
w  wykonaniu uczniów wraz z nauczy-
cielami Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Międzyrzeczu, który zebrał 
gromkie brawa i duże uznanie wśród 
publiczności.

Budowa nowego przedszkola w Międzyrzeczu
Po dwuletnich staraniach Burmi-

strza Międzyrzecza-Remigiusza Lo-
renza ruszyła budowa nowego przed-
szkola, które powstaje przy Szkole 
Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu. 
Uzyskane dofinansowanie w kwocie  
1 mln 160 tyś. zł otrzymane z programu 
RPO-Lubuskie 2020, oś priorytetowa 
9 Infrastruktura społeczna pozwoli 
na powstanie w nowym przedszkolu  
5 oddziałów dla 125 dzieci. Nowo-
czesny obiekt o powierzchni użyt-
kowej 1.055,80 m2 będzie posiadał 
stołówkę, świetlicę, pomieszczenia 
socjalne, aulę oraz będzie wyposażo-
ny w techniczne instalacje, sanitarne, 
c.o. i wentylacje na najwyższym po-
ziomie. Budynek będzie dostosowany 
również do potrzeb osób niepełno-
sprawnych.

W dniu 15 stycznia 2018 r.  Burmistrz 
Międzyrzecza-Remigiusz Lorenz  

w towarzystwie Teresy Kaminiar-
czyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej 

Nr 3 oraz Izabelli Korejwo, Dyrektor 
Gminnego Zespołu Oświaty podpi-

sał umowę z wykonawcą inwestycji 
firmą „PAK-BUD” z Gorzowa Wlkp.  
Tym samym wstępna faza budowy 
ruszyła, a o kolejnych jej etapach bę-
dziemy państwa informować na bie-
żąco.

Mając również na względzie bezpie-
czeństwo dzieci obu placówek edu-
kacyjnych, w roku 2018 planowane 
jest doświetlenie przejść dla pieszych  
w obrębie ulicy Wojska Polskiego 
przy Szkole Podstawowej Nr 3 oraz 
powstającym Przedszkolu. Nowe 
oświetlenie zostanie wykonane przy 
zastosowaniu opraw LED.

Dzieciom, rodzicom i całemu  
gronu pedagogicznemu wyrozumia-
łości przy kolejnych fazach budowy  
i wszelkich utrudnieniach oraz cier-
pliwości w oczekiwaniu na nowe 
Przedszkole.
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Program Mieszkanie Plus w gminie Międzyrzecz
Wieści z Międzyrzeckiego rATUSzA cd.

Gmina Międzyrzecz przy-
stąpiła do realizacji programu 
Mieszkanie Plus w ramach 
którego na działkach nr ewid. 
675/114 i 675/124; 675/115 
i 675/125 oraz 675/116 i 
675/126, położonych przy ul. 
Długiej w Międzyrzeczu pla-
nowana jest budowa mieszkań 
(budownictwo wielorodzin-
ne). Lokale będą wykończone 
„pod klucz” – tzn. gotowe do 
zamieszkania. Oferta kierowa-
na jest do mieszkańców gminy 
Międzyrzecz.

Skalę zainteresowania pro-

gramem Mieszkanie Plus 
wśród mieszkańców gminy 
Międzyrzecz pomoże nam 
określić ankieta. Państwa opi-
nie i zebrane informacje będą 
przydatne przy opracowywaniu 
koncepcji wdrażania programu 
i planowaniu realizacji kolej-
nych etapów przedsięwzięcia.

Przekazanie do eksploatacji 
pierwszych mieszkań plano-
wane jest na 2019/2020 rok. 
Lokale mieszkalne wybudowa-
ne w ramach programu Miesz-
kanie Plus powstaną przede 
wszystkim z myślą o wynajmie. 

Możliwy będzie także wybór 
opcji „docelowego przenie-
sienia własności” po 30 latach 
najmu. W takiej sytuacji czynsz 
będzie powiększony o kwotę 
wykupu, stąd wskazane jest, aby 
zainteresowany podjął decyzję 
o wyborze „opcji” w momencie 
przystąpienia do programu.

Ankiety w terminie od 
29.01.2018 r. do 31.03.2018 
r. są dostępne w formie papie-
rowej oraz elektronicznej. An-
kiety w wersji papierowej są 
dostępne i można je składać w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 

Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-
300 Międzyrzecz w Wydziale 
Planowania Przestrzennego 
pokój 304, II piętro. Ankiety 
można też wypełnić elektro-
nicznie. W tym celu kontakt 

z urzędem pod adres e-mail: 
gmina@miedzyrzecz.pl. Wię-
cej informacji na stronie urzę-
du: www.miedzyrzecz.pl.

W Międzyrzeckim Ośrod-
ku Kultury 14 stycznia 2018 
roku odbył się koncert fina-
łowy WOŚP. Burmistrz Mię-
dzyrzecza-Remigiusz Lorenz 
wraz z gościem specjalnym 
gen. Mirosławem Różańskim 

Rekordowy 26.Finał WOŚP!
oraz Dyrektorem MOK Ewe-
liną Izydorczyk-Lewy i szefo-
wą Sztabu Alicją Jankowską 
dokonali uroczystego otwarcia 
Finału.

Tegoroczne zaangażowanie 
i duży wkład pracy w organi-

zację oraz realizację imprezy 
zaowocowało rekordową kwo-
tą pieniędzy ponad 61 tyś. zł, 
zebraną tylko w dniu Finału. 
Ostateczna kwota pieniędzy, 
jaką zebrał Międzyrzecz bę-
dzie podana po rozliczeniu 

z głównym Sztabem WOŚP.
Szczególne uznanie i ukłon 

należy się 60 wolontariuszom 
kwestującym na ulicach na-
szego miasta oraz wszystkim 
ofiarodawcom, darczyńcom, 
artystom występującym na sce-

nie Międzyrzeckiego Ośrodka 
Kultury, a przede wszystkim 
mieszkańcom Międzyrzecza.

Ten dzień był tak wspaniały 
dzięki Wam! Do zobaczenia na 
kolejnym Finale WOŚP za rok!
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