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ZADZWOŃ – PRZYJADĘ 
i pomogę Ci wybrać ofertę 

skrojoną idealnie dla Ciebie!

Doradca Klienta

Krzysztof Piotrowski
tel. 501 693 387

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

W LOKALNEJ ORGANIZACJI 
POŻYTKU PUBLICZNEGO

ZOSTAW SWOJEGO
PODATKU

Wykaz OPP na www.pozytek.gov.pl

Życzymy wszystkim naszym Czytelnikom, 
aby Wielkanoc ogarnęła Was szczególną tradycją 

i nowymi szczęśliwymi przeżyciami, 
Ale przede wszystkim, by Wielkanoc 

umocniła Waszą wiarę, podniosła na duchu 
i napełniła Wasze życie radością!

Redakcja „Przekroju Lokalnego”

Przeznaczony dla turystów 
program upoważnia do korzy-
stania ze zniżek w hotelach, 
restauracjach, czy na basen. 
Ma za zadanie promować gmi-
nę Międzyrzecz i ściągać w jej 

progi turystów.

Kartę gmina zaprezentowała 
po raz pierwszy na Międzynaro-
dowych Targach Turystycznych 
we Wrocławiu. Pomysł spotkał 

się z bardzo dużym zaintereso-
waniem osób odwiedzających 
stoisko Międzyrzecza. Do pro-
gramu, jako partnerzy, przyłą-
czyło się już kilkunastu przedsię-
biorców działających na terenie 
gminy Międzyrzecz. Pełen pakiet 
niższych cen za różnego rodza-
ju usługi związane z turystyką 

PREMIA
NA DALSZE ZAKUPY
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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 dom i budynki 
gospodarcze - Marianki, gmina 
Krzeszyce. Powierzchnia 
działki - 23 ary. 
Tel. 693 789 816

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

Adam Piotrowski
Adam.Piotrowski2@gmail.com

Redaktor naczelny

Burmistrz Skwierzyny i przed-
stawiciele Komendy Powia-
towej Policji w Międzyrzeczu 
oraz Zespołu Szkół Technicz-
nych w Skwierzynie podpi-
sali porozumienie w sprawie 
współpracy.

Wizyta Burmi-
strza Skwierzyny 
Lesława Hołow-
ni oraz Zastępcy 
Komendanta Po-
wiatowego Policji 
w Międzyrzeczu 
podinsp. Roberta 
Koniecznego w 
obecności Dyrek-
tora Zespołu Szkół 
T e c h n i c z n y c h 
Anny Sobczak 
podczas zimowego obozu klas 
policyjnych i wojskowych w Mie-
rzynie była okazją do uroczyste-
go podpisania porozumienia w 
sprawie współpracy, w ramach 
którego wspierać będą swoje 
działania.
Zespół Szkół Technicznych im. S. 
Lema od wielu lat współpracuje 
z Komendą Powiatową Policji w 
Międzyrzeczu. Elementami tej 
współpracy jest wspieranie dzia-
łań szkoły przez Policję podczas 
obozów dla młodzieży klas poli-
cyjnych i wojskowych oraz wizyt 
podczas zajęć lekcyjnych.
Uczniowie uczestniczą w obo-

zach, gdzie omawiają tajniki 
pracy policjantów oraz przygo-
towują różnego rodzaju sytuacje 
prewencyjne, podczas których 
młodzież może przećwiczyć le-
gitymowanie, zatrzymanie oraz 
podstawowe zasady przepro-
wadzania interwencji przez po-
licjantów, elementy sztuk walki 
czy zapoznać się ze sposobami 
poszukiwania i zbierania śladów 
przez techników.
Wszystkie strony zapewniają, że 
chcą poszerzać swoją współpra-
cę i nadawać jej nową jakość.

Red. na podst. www.skwierzyna.pl

By zażegnać w Polsce kryzys 
demograficzny wprowadzono 
szereg rozwiązań, które miały 
zachęcić Polki do rodzenia dzie-
ci. Coś w temacie drgnęło, bo 
boćki jakby lepiej współpracują. 
Eksperci od statystyki krakali, 
że 2014 rok będzie pierwszym 
z gorszych pod względem uro-
dzeń w tej dekadzie (miało 
więcej umrzeć Polaków niż się 
urodzić), tymczasem urodziło 
się o niespełna 6,5 tys. dzieci 
więcej niż w roku ubiegłym i 
tym samym przyrost był dodat-
ki o 4 tys. osób. Główną zasługą 
tego stanu rzeczy jest zapewne 
wydłużony urlop macierzyński 
dla rodziców. Inną zachętą jest 
działająca od 16 czerwca 2014 
r. jest ogólnopolska Karta Dużej 
Rodziny. Niestety, nadal wiele 
dużych rodzin nie wie z czym to 
się „je”. Karta uprawnia rodziny 
z minimum trójką dzieci do ulg, 
promocji, darmowych wstępów 

itp. O Karcie Dużej Rodziny spo-
ro mówią samorządowcy i coraz 
więcej polskich gmin wprowa-
dza to rozwiązanie lokalnie (do 
takiego zadania przygotowuje 
się również Międzyrzecz). Duże 
rodziny właśnie z takich kart 
mają najwięcej korzyści. Przy-
wileje związane z posiadaniem 
ogólnopolskiej karty również 
jednak mogą przynieść oszczęd-
ności w portfelu. Poniżej te naj-
ważniejsze:
- obniżka cen biletów na prze-
jazdy środkami transportu pu-
blicznego (37 proc. na jednora-
zowe i 49 proc. na miesięczne); 
- darmowe lub tańsze wejściówki 
do parków narodowych i obiek-
tów sportowych;
- tańsze bilety na wydarzenia kul-
turalne, wystawy i do muzeów;
- preferencyjne ceny pobytu w 
różnych ośrodkach wypoczyn-
kowych;
- zniżki na zakupy spożywcze;

- obniżone niektóre opłaty ad-
ministracyjne, np. paszportowe 
(o 75 proc.). 
Pełna lista zniżek oferowanych 
przez ogólnopolską Kartę Du-
żej Rodziny dostępna jest m.in. 
na stronie internetowej www.
rodzina.gov.pl
O Kartę Dużej Rodziny starać się 
może rodzina z minimum trójką 
dzieci bez względu na dochód. 
Rodzice mogą korzystać z karty 
dożywotnio, dzieci – do 18 roku 
życia lub do ukończenia nauki, 
maksymalnie do osiągnięcia 25 
lat.  Wniosek o wydanie Karty 
Dużej Rodziny można złożyć w 
urzędzie gminy w miejscu swo-
jego zamieszkania.
Kto przy trójce dzieci (spełnia-
jących warunki rzecz jasna) 
wniosku o Kartę Dużej Rodzi-
ny jeszcze nie złożył, niech do 
urzędu czym prędzej się uda i 
formalności dopełni. Wprowa-
dzenie ogólnopolskiej karty to 
realne korzyści dla wzorowych 
obywateli decydujących się na 
wychowanie trzech lub więcej 
nowych obywateli tego kraju 
(zniżki na PKP wydają się szcze-
gólnie interesujące). Czekamy z 
niecierpliwością na propozycję 
gmin.

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.

Duża rodzina = korzyści

Porozumienie podpsiane
SKWIERZYNA
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No i mamy wiosnę!

Lech Malinowski
lechm47@wp.pl

Przyleciały żurawie. Kotki mia-
uczą od początku lutego za-
miast w marcu. Lisy wchodzą 
do miasta i giną pod kołami 
aut. Zwierzyna leśna grasuje od 
Nietoperka po Kęszycę Leśną, 
wiedząc chyba, że na tym dewi-
zowym łowisku obcokrajowca z 
dubeltówką czy sztucerem nie 
spotka.
Lisy w mieście to poważna spra-
wa, z reguły kończąca się wście-
klizną. Zima była łagodna więc 
rude kity nie miały problemów 
ze zdobyciem pokarmu, a skoro 
wędrują do miejskich skupisk... 
obym nie wykrakał! Na wscho-
dzie kraju protesty w sprawie 
dzików niszczących pola, u nas 
również, może nieco w mniej-
szej skali, bo i rolnictwo nieco 
uboższe. Zwierzyna leśna to 
istne paniska, bo tereny dewi-
zowe są dla naszych myśliwych 
strefą zamkniętą. Ktoś jednak 
zgłoszone i wycenione szkody 
musi pokryć.
Tą wczesną wiosną obrodziło 
jednego tylko dnia licznie śmi-
głowcami na lazurowym chwi-
lami niebie. Jeżeli licząc ilość 
podejść do lądowania i wysyp 
„borowików” i vipów przyby-
łych na otwarcie nowej siedzi-
by policji, to czołowa lokata 
w mediach zapewniona (nie 
mylić z Mediaexpert, chociaż 
ekspertów wszędzie pełno). 
Duży wkład w podkreśleniu na 
mapie Lubuskiego miasta Mię-
dzyrzecza miał miejscowy szpi-
tal o czym pisałem, jak i tutejszy 
Areszt Śledczy (informacja ob-
szerna w tym numerze). Pomi-
jam wybory „naszego” mistera 
kraju i trzeciego wicemistera 

świata, bo świat zdziadział (jak 
większość celebrytów). Amery-
kanki i inni niech się podniecają 
męskimi pośladkami i upudro-
wanymi licami. Jednak dla po-
rządku informacyjnego odno-
tować trzeba.
Obrodziło nowymi książkami 
miejscowych autorów. Konkret-
nie czterema. Cennymi. Dziś 
tylko o dwóch na dalszych stro-
nach. Zostańmy przy miłych in-
formacjach, te złe rozchodzą się 
bez przekazu prasowego. Są, 
jak się mawia, szybsze od wie-
wiórki.
Rajcy miejscy chyba już zro-
zumieli, że polityka i mniej lub 
więcej urażone ambicje są li 
tylko balastem. Zresztą tyle ku-
kułczych jaj, czy wręcz trupów 
w szafie pozostawił ten, co mie-
nił się nieskazitelnie czystym...  
(sąd miał inne zdanie). I to wca-
le nie fantazja, to fakty z czym 
radni co raz, ku swemu zasko-
czeniu się zapoznają.
Psiakrew, miało być wiosennie, 
ciepło, bezproblemowo, jed-
nak w tekście „poleciało” to i 
owo. Trudno, niech lokalna spo-
łeczność wie, że zapowiadany 
może nie Eden, ale przyzwoity 
poziom egzystencji w mieście i 
gminie siłami władzy uchwało-
dawczej i władzy wykonawczej 
będzie wdrażany nieco później. 
Na razie jest stan ratunkowy lub 
coś koło tego. 
Szukanie oszczędności jest 
wszędzie rzeczą nie łatwą. Uka-
zał się kolejny informator MOK. 
Na kredowym, droższym, pa-
pierze. Zasadność oczywista - 
Bardzo dobra jakość zdjęć. Ale 
to jest tylko informator a nie 

albumowe wydanie kroniki do-
konań czy też zamierzeń. Mając 
kasę z miasta, można zaszaleć 
i nie sądzę aby radni tą rozrzut-
ność zakwestionowali, wszak ku-
pieni zostali za darmowe bilety...
Czasami, co jest w pewnym sen-
sie słusznym, padają zarzuty, że 
miasto postrzegam wybiórczo. 
Nikt nie jest alfą i omegą. Trudno 
co raz wracać do niemocy pre-
zesa spółdzielni mieszkaniowej 
która zarządza m.in. parkingiem 
przy BZWBK, gdzie doprowa-
dzający nań chodnik blokują 
bezmyślnie kierowcy. Przejść z 
wózkiem się nie da! Wystarczy 
namalować kopertę lub posta-

wić ograniczniki. Dobrego samo-
poczucia Panu Prezesowi życzę.
Aby bardziej uatrakcyjnić felieto-
ny, z góry dziękuję za wskazów-
ki, bo szczypta satyry wzmac-
nia obie strony. Naszą poprzez 
wytknięcie czyli trzymanie ręki 
na pulsie. Adresatowi pozwoli 
spojrzeć na przyziemne sprawy 
z innej perspektywy, często z po-
wodzeniem. Kiedyś pisałem o ro-
werach podpierających Ratusz, 
bo stojak miał tylko 4 miejsca 
parkingowe i po czasie posta-
wiono większy. A więc można. 
I tego się trzymajmy. Niejako 
przy okazji. Jeżeli firma opróżnia 
kubły ze śmieci, to może wokół 

zamiotłaby pozostałości. Nie 
znam umowy, ale chyba coś ta-
kiego powinno być tam zapisa-
ne i czasami sprawdzone.

z pewnością może zachęcić do odwie-
dzenia Międzyrzecza. Dziś wiele gmin 
w Polsce zapewnia bogatą ofertę tury-
styczną. Na tym polu panuje dość duża 
konkurencja. Dlatego, by zwrócić na sie-
bie uwagę potencjalnych turystów trze-
ba zaproponować szczególnie atrak-
cyjne rozwiązania. Wydaje się, że takie 
oczekiwania spełnia karta VISIT CARD. 
Posiadacz karty będzie mógł na terenie 
gminy Międzyrzecz taniej zjeść i przeno-
cować, mniej zapłaci za wstęp do MRU i 
Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej, ale tak-
że do kina i na basen. Korzystać z karty 
może wyłącznie osoba nie zameldowa-
na na terenie gminy Międzyrzecz, co bę-
dzie rzetelnie sprawdzane. Kartę można 
pobrać u każdego partnera programu i 
oczywiście u organizatora - w Urzędzie 
Miejskim w Międzyrzeczu. Pełny regula-
min programu i lista partnerów dostęp-
ne są na stronie www.miedzyrzecz.pl/
visit_card.

Adam Piotrowski

Miasto uruchomiło 
program VISIT CARDDuża rodzina = korzyści

Noc filmowa to już tra-
dycja w naszej szkole. 
Uczniowie z klasy 3a bar-
dzo chcieli uczestniczyć 
w tym przedsięwzięciu, 
bo szkoła to nie tylko 
nauka, ale również mile 
spędzony czas z przy-
jaciółmi. 6 lutego, wie-
czorem o godz. 21.00 
rozpoczęliśmy tak długo 
wyczekiwane przez nas wspól-
ne, całonocne oglądanie filmów, 
zwlaszcza horrorów. Spędzilismy 
ten czas w bardzo miłej atmos-
ferze. Ogladanie filmów grozy w 
tak licznym towarzystwie doda-
wało nam odwagi, ale niektórzy 
i tak mieli stracha, szczególnie 
nasza wychowawczyni. W prze-
rwach między filmami mogliśmy 
pograć w piłkę i przede wszyst-
kim zjeść przepyszną pizzę lub 
kebaby. Szkoda, że nie wszyscy z 
klasy mogli być tej nocy z nami. 

Nasza noc filmowa
MIĘDZYRZECZ

Cóż, choroba nie wybiera. Odli-
czamy już czas do egzaminów 
gimnazjalnych i końca szkoły, 
ale noc filmową długo jeszcze 
będziemy wspominać. Dziękuje-
my wszystkim, którzy umożliwili 
nam zorganizowanie tej nocy. 
Szczególne podziękowania kie-
rujemy do dyrekcji szkoły oraz 
państwa Helwig (Maciej z pomo-
cą rodziców przywiózł z domu 
swoje ogromne głośniki, bez 
nich noc byłaby zbyt cicha).

Aleksandra Wróbel
www.jedynka-miedzyrzecz.pl

file:///C:/Users/adam/Documents/Przkr%c3%b3j%20Lokalny%20sklady/2015/Przekr%c3%b3j%203C/www.jedynka-miedzyrzecz.pl
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Hobby czyli pasja
MIĘDZYRZECZ

Po wojnie na polach, rzadziej w lasach, 
pojawili się saperzy z mackami i urzą-
dzeniami do wykrywania min i niewy-
buchów. Był to nieodłączny element 
krajobrazu wynikający z naturalnych 
potrzeb odradzającego się kraju. Mi-
nęły lata i znowu pojawili się, zwani 
eksploratorami, poszukiwacze śladów 
przeszłości. Prawo zabrania poszuki-
wań, za pomocą coraz bardziej wysu-
blimowanego technicznie sprzętu, na 
terenach zabytkowych, historycznych i 
w lasach. Na polach należących do pry-
watnych właścicieli musi być ich zgoda.

Jerzy Załucki, od roku, chadza w czasie 
wolnym po polach i swym szperaczem 
szuka... z różnym skutkiem. Czasami in-
tensywny sygnał dźwiękowy i „szalejąca” 
wskazówka na wyświetlaczu wykrywa-
cza – podnosi poziom adrenaliny. Kilka 
ruchów łopatą i jest! Niestety zardzewiała 
puszka po konserwie. Bywa i tak. Zdarza 
się znaleźć zegarki, co dziwne jeszcze 
działające, monety, metalowe guziki czy 
tzw. nieśmiertelniki żołnierskie. Podczas 
wypraw znaczenie ma wilgotność gleby, 
co wiąże się z przewodnictwem fal elek-
troakustycznych.
Na podstawie znalezisk, Jerzy uzupełnia 
swą wiedzę posługując się fachową lite-
raturą. Wzbogaca swą wiedzę również po-
przez kontakty z pasjonatami historii re-
gionu, także często mających takie same 
hobby. A że chodząc po polach z wykry-
waczem metali, dotlenia się i poprawia 
kondycję, również jest istotnym.
Używany przez niego sprzęt „sięga” w głąb 
ziemi do ok. pół metra, Różnie, zawsze 
odmiennie charakterystycznie, reaguje 
na stal, metale szlachetne czy stopy. Za-
wsze jest niebezpieczne ryzyko wykrycia 
„zardzewiałej śmierci”. Na razie szczęcie 

dopisuje.
Zgodnie z polskim, czasami absurdalnym, 
prawem rzeczy znalezione należą do pań-
stwa. Muzea nie bardzo chcą przyjmować 
znaleziska, częstokroć powielane jak w 
przypadku żołnierskich guzików czy nie-
śmiertelników. Złożą do magazynów i tyle, 
a dla poszukiwacza są ich, prawdziwymi 
skarbami. Dlatego bohater mego artykułu 
współpracuje z poznańskim Stowarzysze-
niem Miłośników Militariów, Fortyfikacji i 
Obiektów Mostowych „EGOP” zasięgając 
u nich pomocy.
Jak każdy hobbysta, ma swoje marzenia. 
Oczywiście znaleźć coś, czego jeszcze 
nikt na miejscowym obszarze nie do-
konał. Może rzymski pieniążek, takowy 
piastowski czy zakopane dokumenty. 
Teoretycznie możliwości jest więcej niż 
wiele. Realnie myśli o zakupie wykrywa-

cza działającego w wodzie. 
Ponieważ jest to tylko hob-
by, kosztowne bez wątpie-
nia, nie traktuje tego jako 
formę zarobkową, a złomu 
zalegającego pola można by 
zebrać wcale nie mało. Jest 
to jego sposób na spędza-
nie czasu wolnego, kontakt 
z przyrodą i pogłębianie wie-
dzy na temat regionu. Tak to 
można w skrócie określić.
Jedni zbierają znaczki, ety-
kiety zapałczane, piwne 
etykiety i podkładki, inni 
monety, medale czy guziki 
od mundurów lub długopi-
sy z napisami. Ja kolekcjo-
nuję medale tzw. do ręki, pamiątkowe 
medale muzeów  i okolicznościowe niby 
monety, wydawane przez miasta z charak-
terystycznymi czwórkami (4 lubany, 4 so-
rawiany). Każde zbieracka pasja jest swo-
istym kompendium wiedzy, której nigdy 

nie za wiele. Skrzyknijmy się i pokażmy 
to szerszemu odbiorcy. Liczę na kontakt, 
a Jurkowi życzę powodzenia na odkryw-
czych szlakach.

Lech Malinowski

SKWIERZYNA

Koncert charytatywny
Za nami koncert charytatywny, 
który odbył się w ramach akcji 
„Oczy dla Ani”.
 
Sala widowiskowa Skwierzyńskie-
go Ośrodka Kultury zapełniona 
była niemal do ostatniego miej-
sca. Skwierzynianie po raz kolejny 
pokazali, że mają gorące serca. 
Koncert rozpoczął Dyrektor Skwie-
rzyńskiego Ośrodka Kultury - Ma-
ciej Zawidzki witając wszystkich 

zgromadzonych mieszkańców. Następnie 
głos zabrał Burmistrz Skwierzyny Lesław 
Hołownia i Prezes Fundacji „Serce na dło-
ni”- Ewa Zdrowowicz- Kulik.
- Bardzo się cieszę, że mieszkańcy naszego 
miasta zawsze potrafią się zintegrować, 
zwłaszcza w tak szczytnym celu. Dziękuję 
Państwu za to - powiedział Lesław Hołow-
nia. 
Podczas półtora godzinnego przedsta-
wienia lokalni artyści prezentowali swoje 
umiejętności. Gromkimi brawami pu-
bliczność oklaskiwała Zespoły Taneczne 
„NOWINKA”, „TRANS”, „FANTAZJA”, „REMIX”, 
Studio Piosenki SOK oraz Kabaret Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku „I RYM CYM CYM”. 
Publiczność dopisała. Kwota jaką udało się 
uzyskać z biletów wyniosła ponad 3.500 
zł. Zasili ona konto Fundacji „Serce na dło-
ni”, która przeznaczona będzie na leczenie 
wzroku Ani Wojtas ze Skwierzyny.
Organizatorzy składają serdeczne dla 
instytucji, które włączyły się w przedsię-
wzięcie. Koncert poprowadziły instruk-
torki Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury 
w Skwierzynie- Monika Śniowska oraz 
Ksenia Kireńko. Patronat nad przedsię-
wzięciem objął Burmistrz Skwierzyny. 

Red. na podst. www.skwierzyna.pl
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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

MIĘDZYRZECZ

7 lutego w Hotelu Kęszyca Le-
śna odbyła się I Charytatywna 
Zabawa Karnawałowa. Celem 
balu była zbiórka funduszy na le-
czenie Klaudii Mazur, uczennicy 
Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu. 
W organizację balu zaangażowa-
li się pracownicy Hotelu Kęszy-
ca Leśna i grono pedagogiczne 
gimnazjum. Dopisali również 
sponsorzy – do akcji dołączyły 
się liczne przedsiębiorstwa, firmy 
i osoby prywatne ofiarowując 
zarówno pieniądze jak też różne 
fanty, których łącznie zebrano 
przeszło 160. 
Oficjalnego otwarcia balu do-
konali burmistrz Remigiusz 
Lorenz, właścicielka Hotelu Kę-
szyca Leśna Elżbieta Marmuro-
wicz i dyrektor Gimnazjum nr 2 
Krzysztof Marzec.
Wszyscy bawili się doskonale, a 
ilość zebranych środków prze-

Charytatywnie w Kęszycy Leśnej
szła najśmielsze oczekiwania. 
Wszystkim zaangażowanym na-
leżą się ogromne podziękowa-
nia. 
W tydzień po zabawie, 17 lute-
go burmistrz Remigiusz Lorenz 
spotkał się z Klaudią, aby osobi-
ście przekazać jej zebraną kwotę 
na leczenie. W spotkaniu, które 
odbyło się w Gimnazjum nr 2 
w Międzyrzeczu, uczestniczyła 
Klaudia wraz mamą i dwiema 
siostrami, Maria Antonowicz 
– wicedyrektor szkoły oraz Elż-
bieta Marmurowicz – właściciel-
ka Hotelu Kęszyca Leśna. Pani 
dyrektor zaznaczyła, iż mimo 
tego, że Klaudia jest już absol-
wentką Gimnazjum nr 2 to wszy-
scy, zarówno nauczyciele, jak i 
uczniowie zawsze chętnie będą 
jej pomagać. Wyraziła również 
nadzieję, że nie była to ostat-
nia tego typu zabawa, a kolejne 

dopiero przed nami. Burmistrz 
przekazując dochód z loterii fan-
towej, życzył Klaudii dużo zdro-
wia i wytrwałości, aby nigdy nie 
zwątpiła i nie poddała się w wal-
ce z chorobą.

Klaudia od lat boryka się z cho-
robą nowotworową - guzem 
pnia mózgu. Aktualnie po raz 
kolejny jest poddawana cyklowi 
chemioterapii w Centrum Zdro-
wia Dziecka w Warszawie, co 

wiąże się 
z koniecz-
n o ś c i ą 
c o t y g o -
dniowych 
wyjazdów 

do stolicy. Najprawdopodobniej 
wiosną zostanie przeprowadzo-
na skomplikowana neurochirur-
giczna operacja, której celem bę-
dzie choćby częściowe usunięcie 
guza - tak, by Klaudia mogła w 
miarę możliwości normalnie 
funkcjonować.
Inicjatorką i współorganizatorką 
Charytatywnej Zabawy Karna-
wałowej była właścicielka Hotelu 
Kęszyca Leśna – Elżbieta Mar-
murowicz, a współorganizato-
rem dyrektor Gimnazjum nr 2 im. 
Adama Mickiewicza Krzysztof 
Marzec. Inicjatywę honorowym 
patronatem objął burmistrz Mię-
dzyrzecza Remigiusz Lorenz.
Klaudii można również po-
móc przekazując 1% - KRS 
0000037904. W rubryce „cel 
szczegółowy” należy wpisać: 
„11567 Mazura Klaudia Katarzy-
na” 

Red. na podst. 
www.miedzyrzecz.pl
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Święto Służby Więziennej
Międzyrzecz, 10 lutego, był miej-
scem obchodów tego święta na 
szczeblu szczecińskiego Okrę-
gowego Inspektoratu Służby 
Więziennej. Mszę św. z udziałem 
pocztów sztandarowych, funk-
cjonariuszy i zaproszonych gości 
w kościele p.w. Pięciu Braci Mię-
dzyrzeckich celebrował ks. bp 
Stefan Regmunt (Ordynariusz 
Diecezji Zielonogórsko-Gorzow-
skiej, któremu towarzyszyli m.in. 
ks. prałat Paweł Wojtas (Kapelan 
Naczelny SW), ks. dziekan Marek 
Walczak i ks. Marek Rogeński 
SAC (kapelan Aresztu Śledczego 
w Międzyrzeczu), ks. Andrzej 
Skwara, kapelan okręgowy 
OISW Szczecin.
W miejscowym MOK, odbyła się 
główna część uroczystości, któ-
rego dowódcą była mjr Patrycja 
Napierała. Odbierającym mel-
dunek był płk Jarosław Byczko 

(Dyrektor Okręgowy SW 
w Szczecinie), któremu 
towarzyszył ppłk Adam 
Goczyński (Dyrektor AŚ 
w Międzyrzeczu). Wśród 
zaproszonych gości byli 
m.in. Helena Hatka, se-
nator RP, Krystyna Sibiń-
ska, Elżbieta Rafalska, 
Bożena Sławiak i Witold 
Pahl – posłowie na Sejm 
RP, Jan Świrepo, Wicewo-
jewoda Lubuski, Bogdan 
Nowak, członek Zarządu 
Województwa Lubuskie-
go, Wojciech Szcześniak, 
Prokurator Okręgowy w 
Gorzowie Wlkp., Roman 
Rutkowski, Przewodni-
czący Wydziału Peniten-
cjarnego SO w Gorzowie 
Wlkp., Teresa Borucka, 
Kurator Okręgowy Sądu Okręgo-
wego w Gorzowie Wlkp., , Grze-

gorz Gabryelski, starosta 
powiatu międzyrzeckie-
go, Remigiusz Roch Lo-
renz, burmistrz Między-
rzecza, kpt. Krzysztof 
Żylak, przewodniczący 
ZO NSZZFiPW, mjr Edy-
ta Gulbinowicz z ZOSW 
w Szczecinie, dyrektorzy 
ZK i AŚ z Nowogardu (płk 
Jerzy Dudzik), Szczecina 
(ppłk Bogumiła Skorna), 
Kamienia Pomorskiego 
(ppłk Waldemar Misiak), 
Choszczna (ppłk Walde-
mar Zott), Gorzowa Wlkp. 

(ppłk Leszek Kobierzewski), 
Goleniowa (ppłk Andrzej Ła-
buń), Stargardu Szczecińskiego 
(ppłk Leszek Kucyrka), Świno-
ujścia (mjr Andrzej Szczepań-
ski), funkcjonariusze policji, 
Straży Granicznej (płk Andrzej 
Kamiński, Komendant Nadod-
rzańskiego Oddziału SG w Kro-
śnie Odrzańskim), Izby Celnej, 
Lubuskiego Wojewódzkiego 
Inspektoratu Transportu Drogo-
wego, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego (mjr Dariusz 
Rejniak, Dyrektor Delegatury 
w Zielonej Górze), Państwowej 
Straży Pożarnej (st. bryg. Hubert 
Harasimowicz, Lubuski Komen-
dant wojewódzki PSP), Wojska 

Polskiego, Admi-
nistracji Lasów 
P a ń s t w o w y c h 
(Jerzy Pawli-
szak, Nadleśni-
czy Nadleśnictwa 
w Międzyrzeczu) 
oraz emeryto-
wani funkcjo-
nariusze SW. 
Prowadząc ymi 
byli: kpt. Robert 
Szarletta i plut. 
Marek Dorosz. 
Historię SW (96. 
rocznica powsta-
nia) przedstawił 
por. Przemysław Witwicki, a 
wyświetlony film pokazał zakła-
dy penitencjarne okręgu.
Odznakę Za Zasługi w Pracy Pe-
nitencjarnej (srebrną) otrzymał 
st. sierż. sztab. Tomasz Rzepa, 
brązową – sierż. sztab. Przemy-
sław Zaworski (obaj z Między-
rzecza).
Awanse na wyższe stopnie otrzy-
mali m.in. Mariusz Baran, Le-
szek Chabros, Grzegorz Czeka-
łowski, Mariusz Dymianowski, 
Marcin Karolak, Marcin Kowa-
la, Daniel Owsian, Łukasz Sta-
szewski i Paweł Załucki (funk-
cjonariusze AŚ w Międzyrzeczu). 
Odznaczenia i awanse wręczał 
płk J. Byczko. Dyrektor miejsco-
wej placówki penitencjarnej 
wręczył awans na st. szer. Łuka-
szowi Mazurkiewiczowi.  
Iwona Ewa Brożek, kurator I 

Zespołu Kuratorskiego Sądu Re-
jonowego w Międzyrzeczu zo-
stała wyróżniona listem gratula-
cyjnym Dyrektora Okręgowego.
Wspaniałym pokazem iluzjo-
nistycznym st. kpr. Tomasza 
Madziara spotkanie zostało za-
kończone. W kuluarach zapre-
zentowano na planszach udział 
zakładów penitencjarnych w 
życiu lokalnych społeczności 
poprzez udział w życiu kultural-
nym, akcjach charytatywnych, 
edukacyjno-profilaktycznych 
(AŚ w Międzyrzeczu jest jedyna 
taką placówką w okręgu) i pro-
ekologicznych.

Tekst i fot. Lech Malinowski
    

REGION - MIĘDZYRZECZ

Odznakę resortową otrzymuje sierż. 
szatb. Tomasz Rzepa

W kuluarach uroczystości

Życzenia od posłanki Bożeny Sławiak

Jednostka OSP w Skwierzynie 
w tym roku będzie obchodzić 
jubileusz 70.lecia. Zgodnie z 
harmonogramem dotyczącym 
wszystkich ochotniczych straży 
Pożarnych w kraju przeprowa-
dzono w niej zebranie sprawoz-
dawcze. Wśród obecnych gości 
byli m.in. Lesław Hołownia, bur-
mistrz miasta, bryg. Marek Har-
kot, Komendant Powiatowy PSP 
w Międzyrzeczu, dh Lech Mali-
nowski, przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej ZOP ZOSP RP w Mię-

SKWIERZYNA

Zebranie poprzedzające jubileusz
dzyrzeczu i dh Grzegorz Mro-
wicki, wiceprezes ZMG ZOSP 
RP w Skwierzynie. Spotkanie 
prowadził dh Waldemar Kowa-
lewski, prezes jednostki. Spra-
wozdanie, bardzo szczegółowe, 
przedstawił Naczelnik jednostki, 
dh. Michał Kowalewski. 
Jednostka liczy 62 członków 
czynnych, 11 wspierających i 16 
należących do MDP. W struktu-
rach jest Jednostka Operacyjno 
Techniczna licząca 32 wszech-
stronnie wyszkolonych druhów. 
W ramach kontaktów międzyna-
rodowych skwierzynieccy stra-
żacy współpracują z FF Bernau. 
Czasy kłopotów związanych z re-
lacjami z miejskim samorządem 
chyba już należą do przeszłości 
bowiem dh Wojciech Kowa-
lewski został wiceburmistrzem 
miasta.
W ramach pozyskanych z KSGR 
środków jak i innych źródeł (jed-
nostka z uwagi na newralgiczne 
położenie dróg tranzytowych 
oraz bardzo dobry poziom wy-

szkolenia i usprzętowienia jest 
w Krajowym Systemie Ratowni-
czo-Gaśniczym) zakupiono m.in. 
agregat prądotwórczy, zestawy 
poduszek wysokociśnieniowych 
i platformę ratowniczą. Pomimo 
że okazały budynek jest wizual-
nie dobrze odbierany, to wyma-
ga jednak remontu dachu i od-
wodnienie piwnicy.
W ramach swej statutowej dzia-
łalności w 2014 r. tutejsi strażacy 

brali udział w 149 zdarzeniach, w 
tym 56 pożarach, 40 wypadkach 
drogowych  i 40 miejscowych za-
grożeniach. Średnio na każdego 
z 22 druhów biorących udział w 
działaniach ratowniczych przy-
pada 77 roboczogodzin. Najbar-
dziej zaangażowanymi byli m. in. 
druhowie: Stanisław Rogalski, 
Adam Taudul, Jacek Lorencki, 
Łukasz Mamij, Wojciech Kowa-
lewski, Piotr Strzyżewski. 

Dla strażaków wszystkie akcje 
są trudne, często utrudnieniem 
jest ludzka bezmyślność, jak np. 
w przypadku wypadków drogo-
wych, gdzie zatrzymujący się w 
korku użytkownicy blokują nie 
tylko pas awaryjny, również po-
zostałe pasy ruchy na S3.
W zawodach miejsko-gminnych 
OSP Skwierzyna zajęła II miej-
sce a w zawodach powiatowych, 
które odbyły się w Bledzewie 
- III miejsce. W ramach ćwiczeń 
doskonalących prowadzenie 
działań gaśniczych, na terenie 
specyficznych zakładów, uczest-
niczono w ćwiczeniach kompa-
nii odwodowej (24.04.2014) na 
terminalu ekspedycyjnym ropy i 
gazu w Wierzbnie. 

Lech Malinowski, 
fot. Michał Kowalewski
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Rozwój strefy szansą dla Skwierzyny
ROZMOWA PRZEKROJU

Rozmowa z burmistrzem 
Skwierzyny Lesławem Hołow-
nią.

Adam Piotrowski: Od wyborów 
minęło już ponad 3 miesiące, 
ale chcielibyśmy zapytać, jakie 
najpilniejsze i najtrudniejsze 
zadania stanęły przed panem 
zaraz po objęciu stanowiska 
burmistrza Skwierzyny? 

Lesław Hołownia: Najważniej-
sze pytanie jakie nasunęło się 
po rozstrzygnięciu wyborów, to 
jak będzie wyglądała współpra-
ca burmistrza z Radą Miejską. Ze 
swojej strony od początku dekla-
rowałem i w dalszym ciągu de-
klaruję współpracę. Każdy organ, 
i stanowiący i wykonawczy zna 
swoje kompetencje i realizuje 
swoje zadania, ale są miejsca, w 
którym muszą one być zbieżne 
ze sobą i jest potrzeba wypra-
cowania wspólnego stanowiska. 
Wszystkim nam zależy na dobru 
Skwierzyny więc liczę, że współ-
praca będzie układała się z myślą 
o mieszkańcach naszej gminy.

Każdy nowy burmistrz dostaje 
zadania niedokończone przez 
poprzedniego i musi je realizo-
wać, a nie zawsze jest to łatwe. 
Została nam zmniejszona o 300 
tys. zł subwencja na oświatę, 
przejęcie Przedszkola Wojskowe-
go, którego utrzymanie to kolej-
ne 300 tys. zł. Tych kwot nie było 
zapisanych w budżecie, ale pie-
niądze musimy znaleźć. Kolejną 
trudną kwestią, o której mówi się 
w Skwierzynie od lat to koniecz-
ność przygotowania nowego 
cmentarza, jednak niewiele w tej 
sprawie zrobiono. Nie ma do nie-
go dojścia, a teren nawet nie jest 
uporządkowany.

Lech Malinowski: Czy po obję-
ciu władzy w samym Urzędzie 
Miejskim doszło do jakichś po-
ważnych zmian kadrowych?

LH: Nie można raczej mówić 

o poważnych zmianach. Przed 
końcem kadencji poprzedniego 
Burmistrza kilku pracowników 
zostało zwolnionych poprzez li-
kwidację stanowiska pracy czy z 
przyczyn ekonomicznych. Z waż-
niejszych, których dokonano, to 
przeniesienie Sekretarza na inne 
stanowisko. Kilku osobom zapro-
ponowaliśmy przeniesienie na 
inne stanowiska lub do innych 
jednostek. Część osób skorzysta-
ła, część nie.

LM: Jakie są obecnie priorytety 
rozwojowe dla Skwierzyny, za-
równo dla miasta, jak i gminy?

LH: Naszą największą perspekty-
wą oraz szansą jest rozwój pod-
strefy skwierzyńskiej Kostrzyń-
sko-Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. W niższej strefie 
mamy jeszcze 3 działki do sprze-
daży, zaś w górnej jest prawie 60 
ha objętych w planie zagospo-
darowania przestrzennego gmi-
ny pod przyszłe inwestycje.

AP: Czy działki te są już uzbro-
jone?

LH: Dolne działki są już przygo-
towane pod inwestycje i uzbro-
jone. Mamy parę dobrych sy-
gnałów o zainteresowaniu nimi 
dzięki udziałowi i promowaniu 
ich na targach inwestycyjnych w 
Lyon i Cannes w ramach projektu 
gospodarczego, w którym jako 
Skwierzyna uczestniczymy. Już 
niebawem rozstrzygnie się, czy 

będą chcieli u nas zainwestować. 
To dla nas bardzo dobra sytuacja. 
Dzięki zagospodarowaniu dolnej 
strefy mamy argument, by po-
zyskiwać środki na dozbrojenie 
górnej strefy.

AP: Czyli na uzbrojenie stre-
fy Skwierzyna chce pozyskać 
środki zewnętrzne? 

LH: Oczywiście. Jednakże, obec-
ne środki na tego typu inwesty-
cje będą bardzo trudne do po-
zyskania. Co innego z rozwojem 
istniejących już stref. Zagospo-
darowując obecną dolną stre-
fę, mamy poważne argumenty, 
by aplikować w Urzędzie Mar-
szałkowskim o dofinansowa-
nie uzbrojenia terenów strefy 
górnej przy węźle S3 od strony 
Międzyrzecza. W tej chwili rusza 
program realizowany przez Mi-
nisterstwo Gospodarki i Agencję 
Nieruchomości Rolnych, który 
zakłada rozbudowę stref wzdłuż 
„Drogi Wielkich Możliwości”, jaką 
jest droga ekspresowa S3.

LM: Co zakłada ten program?

LH: Program jest na razie w fazie 
wstępnej. Zgodnie z jego zało-
żeniami wzdłuż drogi ekspreso-
wej S3 mają być budowane całe 
obiekty z halami i inną infrastruk-
turą. Teraz przychodzi inwestor i 
chce mieć wszystko gotowe. My 
doskonale się wpisujemy w ten 
program, bo jesteśmy przy S3, 
którą bardzo szybko dojedzie-
my do autostrady A2 lub innych 
większych aglomeracji.

AP: To z pewnością szansa dla 
Skwierzyny, bo jakby nie pa-
trzyć bezrobocie w gminie jest 
wysokie.

LH: To ogromna szansa dla 
Skwierzyny. Faktycznie ok. 1000 
osób pozostaje bez pracy. Roz-
wój strefy z pewnością popra-
wi tę sytuację. Z drugiej strony 
idziemy bardzo mocno w kierun-

ku zmiany struktury szkolnictwa 
zawodowego. Jako jedyna gmi-
na w województwie prowadzi-
my szkoły ponadgimnazjalne i 
zostaliśmy zapisani w projekcie 
Lubuskiej Sieci Centrów Kształ-
cenia Zawodowego. Bardzo 
chcemy rozwinąć kierunek me-
chanik samochodowy, technik 
mechanik oraz stolarz. Zależy 
nam na powiązaniu rozwoju 
strefy ze szkolnictwem zawodo-
wym, ponieważ inwestor będzie 
zainteresowany osiedleniem się 
tam, gdzie ma wyspecjalizowa-
ne kadry.

LM: Jak wygląda stan dróg 
gminnych?

LH: Z drogami mamy duży pro-
blem, jeżeli chodzi o tereny wiej-
skie. Wiem, że w nowej perspek-
tywie będą środki z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
dlatego przygotowujemy do-
kumentację techniczną dla tych 
dróg. Będą kolejne dotacje z tzw. 
schetynówek, jednak ten pro-
gram zakłada, że remontowana 
droga ma łączyć co najmniej 
dwie drogi powiatowe. Na po-
zostałe drogi niestety nie będzie 
ani złotówki. 

AP: Tegoroczny budżet gminy 
jest już uchwalony. Proszę po-
wiedzieć jakie największe inwe-
stycje są planowane w tym roku 
w Skwierzynie?

LH: Na inwestycje zapisane jest 
w nim 5,5 mln zł. Największą in-
westycją będzie przebudowa 
ulicy Kolejowej i Dworcowej. 
Droga będzie remontowana z 
dotacją Wojewody Lubuskiego 
ze „schetynówki”. Wstępny koszt 
to ok. 2,5 mln zł. Obecnie jeste-
śmy już po fazie przetargowej 
i być może będą to mniejsze 
koszty, budowa biska wielofunk-
cyjnego przy Zespole Edukacyj-
nym, budowa chodnika przy ul. 
Sportowej, remonty szkół i Sali 
gimnastycznej w Gimnazjum 

oraz rewitalizacja parku Jagiełły 
– to również bardzo duże zada-
nie na 2015 r.

LM: Jak wygląda sytuacja 
mieszkaniowa w gminie? Czy 
jest szansa na nowe lokale so-
cjalne?

LH: Będziemy szli raczej w kie-
runku pozyskiwania nowych lo-
kali komunalnych. Te które będą 
zwalniane, będziemy przekazy-
wać na cele mieszkalnictwa so-
cjalnego. 

LM: W Skwierzynie z udziałem 
jednostek gminy zorganizowa-
na została akcja charytatywna 
„Oczy dla Ani”. Wiemy, że oso-
biście zaangażował się pan w tę 
inicjatywę. Proszę powiedzieć, 
czego dokładnie dotyczyła ak-
cja i czy się udała?

LH: Ostatnio na Rynku Miejskim 
odbył Międzynarodowy Koncert 
Charytatywny, który był pod-
sumowaniem wydarzeń odby-
wających się na terenie gminy 
Skwierzyna w ramach akcji „Oczy 
dla Ani”. Podczas wszystkich spo-
tkań zbierane były pieniądze dla 
skwierzynianki Ani Wojtas na 
operację wzroku. Ania pomimo 
swojej choroby jest plastycznie 
utalentowaną osobą. W ramach 
wydarzenia przez cały miesiąc 
obywały się również liczne spo-
tkania. Dzięki tym wszystkim 
działaniom udało się zebrać 
18.740,00 złotych. Z informacji 
jakie przekazała nam Fundacja 
„Serce na dłoni” pieniądze w dal-
szym ciągu spływają od darczyń-
ców. Z tego miejsca chciałbym 
bardzo serdecznie podziękować 
za włączenie się w akcję miesz-
kańcom gminy Skwierzyna. Po 
raz kolejny pokazali, że mają 
gorące serca i zawsze można na 
nich liczyć.

AP. Dziękujemy za rozmowę.

W poniedziałek 2 marca br., 
burmistrz Lesław Hołownia 
podpisał w Lubuskim Urzę-
dzie Wojewódzkim umowę o 
dofinansowaniu przebudowy 
ul. Dworcowej i Kolejowej w 
Skwierzynie. 
Skwierzyna znalazła się wśród 
kilkudziesięciu lubuskich samo-
rządów, które uzyskały dofinan-
sowanie na przebudowy swoich 
dróg przez Narodowy Program 
Przebudowy Dróg Lokalnych. 

SKWIERZYNA

Kolejna „schetynówka„ w Skwierzynie
Program zwany od nazwiska 
twórcy „schetynówkami” dofi-
nansuje już trzecią skwierzyńska 
inwestycję drogową. Wcześniej 
rząd dołożył do przebudowy uli-
cy Leśnej (2012) oraz remontów 
ulic Roosevelta, Demokratycznej 
i Przemysłowej (2014). Aktualnie 
w skwierzyńskim magistracie 
trwa procedura wyboru wyko-
nawcy robót inwestycyjnych. 
Prace powinny ruszyć wraz z po-
czątkiem wiosny, by zakończyć 

się do jesieni. W ramach projektu 
gmina wykona ulicę Dworcową 
i Kolejową aż do skrzyżowania z 
ulicą Międzyrzecką. Nowa dro-
ga będzie dostosowana do ka-
tegorii ruchu KR 2, wykonanie 
zostaną również chodniki, za-
gospodarowania zieleń oraz, na 
wybranych odcinkach, zrobione 
zostanie oświetlenie.

Red. na podst. www.skwierzyna.pl
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Zmiany personalne w klubie, 
gdzie priorytetem jest awans do 
wyższej klasy zawodników gra-
jących w piłkę nożną nastąpiły 
w wyniku zbiegu kilku okolicz-
ności. Dotychczasowy prezes 
Paweł Czop, zajęty rozlicznymi 
zajęciami poza Międzyrzeczem 
ustąpił ze stanowiska. Zarząd na 
swego prezesa wybrał jednego 
z dotychczasowych zastępców, 
którym była Emilia Matuszew-
ska-Góral. Tym samym zaczęły 
się „rządy kobiecej ręki”. Znając 
dotychczasowe, bezkompromi-
sowe, zaangażowanie się nowe-
go prezesa w szukaniu najlep-
szych rozwiązań z korzyścią dla 
klubu, można mieć nadzieję, że 
sytuacja będzie stabilna.

Bez wątpienia problemem są 
finanse klubu, które decyzją 
miejscowego samorządu zostały 

znacznie zmniejszone na rok bie-
żący. Koszty utrzymania pierw-
szej drużyny zostały drastycznie 
ograniczone, co spowodowało 
odejście kilku graczy. Trzon ka-
dry stanowią miejscowi zawod-
nicy, wychowankowie klubu.
„Orzeł” (nie mylić z siatkarzami 
występującymi pod taką samą 
nazwą) prowadzi szkolenie w 
kilku grupach wiekowych. Naj-
młodsi (Skrzaty) to 25 dzieci, któ-
rzy z gry w piłkę nożną czerpią 
wiele przyjemności. Dla nich to 
zabawa. W nieco starszej gru-
pie (Żaki) gra ok. 20 chłopców. 
Dwie drużyny Orlików skupiają 
30 graczy. Grupa Młodzików, sta-
nowiąca bezpośrednie zaplecze 
Trampkarzy ma 20 zawodników. 

Tyle samo jest w Trampkarzach. 
15. Juniorów często wspomaga 
zespół seniorów, który liczy 20 
osób. Wszystkie grupy wiekowe 
prowadzi 6 trenerów pracujący 
na umowę-zlecenia. 
Opłaty sędziów i koszty trans-
portu są znaczne. Dochodzą 
opłaty za korzystanie z szatni 
i boiska, bowiem obiekt jest 
w administracji MOSiW. Mimo 
różnych przeciwności losu, jak 
zwykło się mawiać, to piłkarska 
młodzież ma osiągnięcia. Grupa 
U-9 w 2013 r, zajęła III miejsce w 
Międzynarodowym Turnieju w 
Dobiegniewie. Rok później już 
w grupie U-10 podczas Turnieju 
Gryf Cup w Szczecinie dziesię-
ciolatkowie zostali mistrzami. 

Stowarzyszenie Dzieci i Mło-
dzieży Niepełnosprawnej 
Uzdolnionej Artystycznie 
„Szansa” ma już długą histo-
rię w Międzyrzeczu. I wiel-
kie zasługi dla integrowania 
społeczeństwa wokół idei 
szans rozwoju bez względu 
na sprawność fizyczną czy in-
telektualną. Jednym z jej wi-
docznych elementów, oprócz 
działalności statutowej, są 
coroczne Bale Karnawałowe, 
w których głównym punktem 
jest oczywiście – ZABAWA…

Cóż może być ważniejszego 
niż wspólna, pod przewodnic-
twem, dodajmy, bardzo kom-
petentnych wodzirejów (Sylwia 
Guzicka – nauczycielka, prezes 
„Szansy” i Sławomir Filus – jako 
mistrz konsolety), zabawa z tań-
cami, grami i zabawami? Gdzie 
wszyscy uczestnicy wygrywają 
nagrody, przedtem na parkie-
cie w (gościnnym) Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowaw-
czym biorąc udział w rytualnej 
już „Szansie”, tak to trzeba na-
zwać, integrującej zabawie-tań-
cu wspólnym. 
A ten obowiązkowy jest. Uroczo 
to wygląda, kiedy mały i całkiem 
wielki Człowiek (sprawny inte-
lektualnie i ruchowo czy mniej 
sprawny) tańczą ze sobą, mimo 
że wzrostem są bardzo różni, 
czyli pozornie nieprzystawalni. 
Najmłodsza zanotowana w tym 
roku przeze mnie tancereczka 
miała 15 miesięcy. Widziałam 
też trzecie pokolenie, w wieku 
jej babci być może, pewnie ze 
Środowiskowego Domu Samo-
pomocy (przyszli razem z panią 
Katarzyną Nyczak – Walaszek, 
też tańczącą rzecz jasna). W jakiś 
czas później ustawili się (według 

wzrostu pewnie) do jednej z 
konkurencji, do wrzucania wo-
reczków do koła, od najmniejszej 
Małgorzatki do dużego, około 
1,80 niepełnosprawnego chłop-
ca (wszyscy dostali za udział po 
czekoladzie). Do zabaw zapro-
szone były oczywiście osoby na 
wózkach inwalidzkich.
Zabawy zostały staranie wybra-
ne, zabrano się do nich od razu, 
nie było początkowych prze-
mów, jak się zdarza czasem na 
oficjalnych imprezach organiza-
cji pozarządowych. Pani Halina 
Pilipczuk, (z ramienia Starostwa 
Powiatowego przyniosła go-
ściniec w postaci nagród – gier 
planszowych) tak jak inni, po 
przyjściu niepostrzeżenie po 
prostu włączyła się do koła tań-
czących poprzebieranych dzie-
ciaków, a że hala sportowa SOSW 
jest duża, było gdzie hasać.
Dobrym zwyczajem na Balu 
„Szansy”, na spotkaniach też, 
jest coś przynieść. Obyczaj ten 
– dawania czegoś od siebie – 
zapoczątkowania Anna Szulga, 
wieloletnia była przewodnicząca 
Stowarzyszenia, mama Karoliny, 

którą tak konsekwentnie przy-
wracała do normalnego, mimo 
uszkodzeń, istnienia w naszej 
społeczności (też wokalno - ar-
tystycznego), do tej pory dzia-
łająca na rzecz osób niepełno-
sprawnych. Dwie blachy ciasta 
przyniosła pani Hania,  chociaż 
choroba nie pozwoliła jej tym 
razem osobiście uczestniczyć w 
spotkaniu. Inni rodzice ze Sto-
warzyszenia również, a bardzo 
dobre były ich domowe wypieki. 
Państwo Szopinscy  przynieśli 
słodkości, by każdy poczuł się 
dowartościowany – nawet kiedy 
wypadł z koła (bo przechodni ka-
pelusz włożył na głowę towarzy-
sza po ustaniu muzyki), i wtedy 
sięgał rączką do wielkiej torby 
słodkich czekoladek. Czekały na 
chwilowo zmęczonych tancerzy 
w sali stołówki SOSW owoce (dar 
pani Zofii Plewy), można było 
skubnąć banana i kiwi, by za mo-
ment natychmiast pobiec znów 
na parkiet, bo pan Filus grał pra-
wie bez przerwy.
Gromada miękkich pluszaków 
czekała na dzieci, misie były 
różnych kształtów i kolorów, 

wszystkie zostały rozda-
ne (przytulanki posłużyły 
mniejszym dzieciom za 
partnerów to tańca). Galeria 
przebrań została uwiecznio-
na na sesjach zdjęciowych, 
także  pewnie w Kronice 
Stowarzyszenia „Szansa” bę-
dzie kolejnym rozdziałem. 
Spowite w tiule królewny 
i księżniczki w blond pe-
rukach, klauny, motyle… 
Były też wymyślne makija-
że – pająki bardzo straszne i 
wielkie na policzkach, mysie 
wąsy. Pani Sylwia przewidu-
jąco przygotowała pewną 
ilość kolorowych czapek z 
bibułek – to dla tych, którzy 

nie mieli strojów, a humory do 
zabawy karnawałowe. 
Sprawnościowe konkurencje na 
przemian przeprowadzane były 
z tańcami. Mistrzem w hula-hop 
został… mały mężczyzna, cho-
ciaż wielu startowało, w tym 
panie nauczycielki. Nikomu nie 
zaszkodzi trochę ruchu, ta za-
bawa, nie tylko jak się okazuje, 
dla małych dziewczynek, wspo-
maga gibkość ruchów, jest wy-
szczuplająca i ogólnie czyni nas 
– sprawniejszymi i przez to pięk-
niejszymi… 
Stare i dobre zabawy dziecię-
ce – mosty-dla-pana-starosty, 
pozwalające na bycie ze sobą 
bliżej niż zwykle, na uśmiechy, 
na radość – taką karnawałową, 
na którą wszyscy czekają, to nie 
było wszystko, co czekało nas 
tego dnia. Wystąpił Zespół Tańca 
„Rytmix” z SP nr 2, pokaz spraw-
ności dziecięcej, radości tańca, 
bardzo widocznej w każdym 
(gibkim) ruchu tych kilkuletnich 
młodziutkich tancerek. Pani Syl-
wia mówiła mi kiedyś, że nie 
chodzi tu bynajmniej o sportową 

przyszłą karierę tych dzieci (cho-
ciaż jej oczywiście nie wyklucza). 
To część kompleksowego wy-
chowania we właściwej moto-
ryce ruchowej, bardzo ważnej 
rzeczy na wczesnoszkolnym czy 
przedszkolnym etapie rozwoju. 
Proste (ale starannie dobrane) 
układy do muzyki. Blichtru tym 
ćwiczeniom dodają fantazyjne 
mieniące się ostrymi kolorami 
afro fryzury i ciekawe kostiumy. 
Zabawa i rytm, muzyka i integra-
cja, czyli „Szansa” i jej coroczny 
Bal Karnawałowy, z wypraco-
waną, sprawdzoną w działaniu 
formułą MIEJSCA dla każdego, 
bez względu na jego sprawność, 
i dodać trzeba – jego Człowieka 
nieustanny rozwój – artystyczny, 
bo to jest celem istnienia, postę-
pujący, bywa, małymi kroczkami.   
Patronat nad wydarzeniem objął 
starosta Grzegorz Gabryelski. 
Sponsorzy nagród: Starostwo 
Powiatowe Międzyrzecz, Zofia 
Plewa, Elżbieta i Włodzimierz 
Szopinscy, Katarzyna Wiese, 
Sylwia Guzicka, Iwona Stacho-
wiak, Anna Szulga, Arleta Sta-
checka. Organizatorzy dziękują 
personelowi Internatu, panu 
Sławomirowi Filusowi, wolonta-
riuszkom, rodzicom ze Stowa-
rzyszenia „Szansa”- i zapraszają 
za rok. 
Prosimy o przekazanie 1% podat-
ku na działalność Stowarzysze-
nia „Szansa”- nr KRS-u:169865, 
cel szczegółowy: Stowarzyszenie 
„Szansa” Międzyrzecz. Dziękuje-
my!!!

Iwona Wróblak
Foto. Raf. www.emiedzyrzecz.pl

MIĘDZYRZECZ

Bal karnawałowy - SZANSA na zabawę

Teraz spokojnie trzeba czekać 
na dalsze efekty. Prezes Emilię 
Matuszewską-Góral wspoma-
ga wiceprezes Michał Górzny. 
Zarząd klubu liczy na pomoc ze 
strony lokalnej społeczności, w 
tym również miejscowych zakła-
dów pracy.
Przed  klubem jubileusz 70.le-
cia. Organizację powierzono 
powołanemu Komitetowi Orga-
nizacyjnemu, któremu przewod-
niczy – Leszek Kołodziejczak 
(były wieloletni prezes klubu). W 
tym miejscu warto wspomnieć, 
że MKS „Orzeł” miał niegdyś inne 
sekcje, których zawodnicy upra-
wiali m.in. lekkoatletykę.

LM, fot. MG

MIĘDZYRZECZ

„Orzeł” Międzyrzecz pod kobiecą ręką

Prezes MKS Orzeł Międzyrzecz 
Emilia Matuszewska-Góral
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- 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

Po raz drugi gościmy w pra-
cowni Piotra Berczyńskiego. 
Tematem dzisiaj jest META-
MORFOZA. Przemiana kobiety 
- w jeszcze piękniejszą kobietę. 

Piotr myśli obrazem. Ma piękne 
obrazy – grafiki w swoich kom-
puterach. To opowieści (o obra-
zach), o przestrzeniach sięgają-
cych na tysiące jednostek w głąb 
wyobraźni. Tworzy piąte i ente 
wymiary. Można je – te opowie-
ści ubrać w słowa (ale po co…)
Najpierw – jak mówi – jest idea. 
Zaczątkiem może być szczegół. 
Błysk obrazu, jak flesz… Temat - 
teraz chodzi o metamorfozy. O 
piękno w NAS. O piękno tej (kon-
kretnej jakiejś) osoby jak najbar-
dziej – mówi mi Piotr - chodzi. 
Aby coś zrobić musi być technika 
(umiejętność) i musi być pomysł. 
Najlepiej, jak razem działają. Au-
tomatycznie, jak jest u Piotra… 
Nazywa to Faktor X – wejście w 
świat obróbki technicznej. Coś 
więcej (dużo więcej) ponad wier-
ne odwzorowanie dobrym apa-
ratem.
Będąc u Piotra myśli się, że tech-
nika jest piękna. To sprawne na-
rzędzie, rączy koń w dłoniach 
jeźdźca. Zrobić takim narzędziem 
można WSZYSTKO (wystarczy 
mieć kilka programów…).
Każdy ma swoje wyobrażenie 
sztuki. Retusz fotografii jest wy-
kończeniem artystycznym dzieła, 
przedstawia świat, jakim się chce 
go widzieć. Zrobić kobietę PIĘK-

W świecie obrazów
MIĘDZYRZECZ U Piotra Berczyńskiego - metamorfozy naszego krajobrazu wewnętrznego…

NĄ. Dodatki podkreślą charakter, 
układ rąk ukaże dramaturgię cha-
rakteru, trochę osobowość – na 
tyle, myślę, aby służyło to Pięknu 
– bo… „piękno na to jest, by za-
chwycało…” (C.K. Norwid). Myślę 
o tym, co Piotr–fotograf chce zo-
baczyć w kobiecie… Uprzednio 
przygotowaną na sesji z kosme-
tyczką i fryzjerką, wizażystką, co 
odbija się na jej twarzy, ta wiedza 
nabyta o zaliczonym procesie 
upiększeń, wykwitająca uśmie-
chem – promienistym… 
Kto gości w pracowni? Kobiety 
z dysfunkcją mowy i słuchu, na-
rządów ruchów. Wózek inwalidz-
ki nie przeszkadza. Jest niczym 
wobec tego uśmiechu promien-
nego, który jest wynikiem umie-
jętnie zrobionego makijażu, 
paznokci,  twarzowej fryzury, ko-
lorystycznie dobranych elemen-
tów stroju, pięknej biżuterii. One, 
My, powinny być piękne zawsze, 
czuć się zawsze takie. Jeden taki 
dzień u Piotra Berczyńskiego, 
gdzie ich metamorfoza zostanie 
uwieczniona, znaczyć będzie w 
pamięci możliwość Stanu Pięk-
ności. Ile światła jest w twarzy 
ludzkiej, kiedy odbije się od 
blendy umiejętnie ustawionej, 
by cień służył jego uwypukleniu. 
I znowu Norwid ciśnie mi się na 
usta… „jak gdy artysta mierzy 
kształt swego modelu (…) pyta 
czy? skorzysta/na swym nie-
przyjacielu?!)

PIĘKNA Z CHOROBĄ. Data: 
28.02.2015 Miejsce: PhotoSho-
ot Studio. Patroni: Miasto Bez 
Barier Dolnośląska Fundacja. 
Przyjaciele Studio PhotoSho-
ot: Piotr Berczyński – foto-
graf, Agata Bartoszek – make 
up, Kinga Byczyńska – fryzjer, 
Aleksandra Pacak – usługi ko-
smetyczne, stylista paznokci 
Anna Lipowska LiAnna Biżute-
ria Sutasz, Czysta Cafe, Bartek 
z bloga http://skyrunnerdji.
blogspot.com/ Portal emiedzy-
rzecz.pl VIPERA COSMETISC 
Fabryka Kosmetyków HEAN 
Cel: Dzień Kobiet dla 6. cho-
rych kobiet. Każda z Pań zosta-
ła poddana zabiegom upięk-
szającym – czyli to, co każda 
prawdziwa kobieta lubi, a na 
co te panie nie zawsze mogą 
sobie pozwolić m.in. przez 
swoje niepełnoprawności. Na 
koniec wykonana została sesja 
zdjęciowa. PANIE: Ela P. – Jest 
niedowidząca i niedosłysząca. 
Ela G. – niewidoma i niedo-
słysząca. Kasia – niesłysząca. 
Alicja – niepełnosprawna po 
chorobie nowotworowej. Mir-
ka – od urodzenia choruje na 
rdzeniowy zanik mięśni SMA 
typu II. Magda – choruje na 
stwardnienie rozsiane.

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

Szóstka pięknych pań pozuje Piotrowi Berczyńskiemu
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Najlepsi z najlepszych

Medale rozdane
WIEŚCI Z 17 WBZ

Zaangażowanie, profesjonalizm, inicja-
tywa, kreatywność, wola walki i zwycię-
stwa to tylko nieliczne z cech, którymi 
odznaczają się żołnierze Wielkopolskiej 
Brygady nagrodzeni podczas Gali pod-
sumowującej działalność brygady w 
2014 roku.
Po całym roku ciężkiej służby, który charak-
teryzował się intensywnością i dynamiką, 
a także nasycony był wieloma wyzwania-
mi, szkoleniami, poligonami i ćwiczeniami 
przyszedł czas na wyróżnienie tych, którzy 
przez cały rok pracowali na wspólny suk-
ces 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechani-
zowanej (17WBZ).  12 lutego br. w Klubie 
Wojskowym w Wędrzynie odbyła się Gala 
podsumowująca miniony rok. Podczas 
uroczystości wręczono wyróżnienia naj-
lepszym żołnierzom i pododdziałom 2014 
roku. Gospodarzem gali był generał bryga-
dy Andrzej Kuśnierek – dowódca 17WBZ, 
a na uroczystość przybył także generał 
brygady Rajmund T. Andrzejczak - były 
dowódca Wielkopolskiej Brygady oraz 
Bożena Sławiak – Poseł na Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej, a także przedstawiciele 
władz samorządowych, zaproszeni goście 
i żołnierze z rodzinami. Jedną z najważ-
niejszych kategorii, w których przyznane 
zostały puchary przechodnie było wyszko-
lenie bojowe. W tej dziedzinie najlepsi oka-
zali się:
Wśród pododdziałów ogólnowojskowych:
I miejsce – 1 kompania piechoty zmotory-
zowanej 1 batalionu piechoty Zmotoryzo-
wanej Ziemi Rzeszowskie (1 bpzmot ZRz) 
pod dowództwem kapitana Przemysława 
Beczka,
II miejsce – 8 kompania piechoty zmoto-
ryzowanej 7 batalionu Strzelców Konnych 
Wielkopolskich (7bSKW), którą dowodzi 
kapitana Adrian Pacholarz,
III miejsce - 6 kompania piechoty zmotory-
zowanej 7 7bSKW, którą dowodzi porucz-
nik Tomasz Mazurek
Wśród pododdziałów rakietowych i artyle-
rii:
I miejsce – 3 kompania wsparcia 15 bata-
lionu Ułanów Poznańskich (15 bUP) pod 
dowództwem porucznika Michała Iwasz-
kiewicza
II miejsce – 1 bateria artylerii samobieżnej 
7 dywizjonu artylerii Konnej Wielkopol-

skiej (7dAKW) dowodzona przez podpo-
rucznika Damiana Smejlisa,
III miejsce – 1 bateria przeciwlotnicza dy-
wizjonu przeciwlotniczego, którą dowodzi 
porucznik Marcin Kaczmarczyk.
Wśród pododdziałów dowodzenia:
I miejsce – kompania dowodzenia 15bUP, 
pod dowództwem porucznika Dawida Mi-
kulskiego,
II miejsce - 1 kompania dowodzenia bata-
lionu dowodzenia Strzelców Wielkopol-
skich (bdow SW) dowodzona przez kapita-
na Krzysztofa Słowika,
III miejsce - kompania dowodzenia 1 
bpzmot ZRZ, którą dowodzi kapitan Seba-
stian Kozaczuk.
Wśród pododdziałów logistycznych:
I miejsce – kompania remontowa dowo-
dzona przez porucznika Krystiana Koło-
dziejczyka,
II miejsce – kompania logistyczna 1 
bpzmot ZRz, którą dowodzi kapitan Jaro-
sław Bulanowski,
III miejsce - kompania logistyczna 7dAKW, 
którą dowodzi kapitan Dariusz Osiecki.
Wśród pododdziałów rozpoznania:
I miejsce – 1 pluton rozpoznawczy kompa-
nii rozpoznawczej Ułanów Wielkopolskich 
dowodzony przez podporucznika Łukasza 
Dolińskiego,
II miejsce - pluton rozpoznawczy 1 bpzmot 

ZRz, którą dowodzi podporucznika Miro-
sław Wojtuń,
III miejsce – pluton rozpoznawczy 15 bUP 
pod dowództwem podporucznika Toma-
sza Drążkiewicza.
Wśród pododdziałów inżynieryjno – saper-
skich:
I miejsce – kompania saperów Sił Odpo-
wiedzi NATO pod dowództwem kapitana 
Tomasza Płotczyka,
II miejsce - kompania dowodzenia 5 Kreso-
wego batalionu saperów (5Kbsap) dowo-
dzona przez kapitana Łukasza Bąka,
III miejsce - kompania techniczna 5Kbsap, 
którą dowodzi kapitan Artur Szurmiej.
Podniosłym momentem było także uhono-
rowanie Oficera, Podoficera i Szeregowego 
Roku. Jest to wyróżnienie o tyle ważne, że 
zostało przyznane na podstawie głosów 
oddanych przez przedstawicieli poszcze-
gólnych korpusów osobowych. Oficerem 
Roku został podpułkownik Arkadiusz 
Mikołajczyk, Podoficerem starszy kapral 
Przemysław Piątkowski, a Szeregowym 
starszy szeregowy Andrzej Kupidura. W 
czasie uroczystości był także czas, aby na-
grodzić najlepszych żołnierzy służących w 
sztabach. Ich praca na co dzień bywa mniej 
spektakularna niż ta w pododdziałach bo-
jowych, ale jest nie mniej ważna. Wyróżnie-
ni zostali: kapitan Paweł Izdebski, starszy 

chorąży sztabowy Paweł Żuchowski, pod-
porucznik Krzysztof Kępa, kapitan Krzysz-
tof Wojtas, kapitan Damian Kidawa, sier-
żant Wiktor Apanowicz, podporucznik 
Milena Pawlak. Najlepszym pracowni-
kiem cywilnym Anna Wyczachowska. We 
współzawodnictwie sportowym zwyciężył 
5Kbasp z Krosna Odrzańskiego. Nagrodze-
ni zostali także major Krzysztof Bubel, 
starszy szeregowy Kamil Sęk oraz kapral 
Patryk Waberski i szeregowy Kacper Sy-
noś, którzy w działalności służbowej oraz 
dodatkowej wykazali się kreatywnością i 
inicjatywą. Trzej ostatni żołnierze przyczy-
nili się do uratowania życia innej osoby. 
Starszy szeregowy Sęk uratował malutkie 
dziecko, które zakrztusiło się paluszkami, a 
kapral Patryk Waberski i szeregowy Kacper 
Synoś pomogli sprowadzić pomoc dla tu-
rysty, który w Tatrach zasłabł podczas wspi-
naczki górskiej. Podziękowania należały się 
także organizacjom, które przez cały rok 
intensywnie wspierały działalność Wielko-
polskiej Brygady. Na szczególne podzięko-
wania zasłużyli podpułkownik Sławomir 
Lewicki – Komendant 45 Wojskowego 
Oddziału Gospodarczego, Rober Lachor 
- Wiceprezes Stowarzyszenia Polskiego 
Klubu Kawaleryjskiego Oddział Terenowy 
w Poznaniu im. 7 Pułku Strzelców Konnych 
Wielkopolskich oraz Antoni Pawłowski - 
Dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Rogo-
zińcu. Galę uświetniły występy artystyczne 
w wykonaniu żołnierzy 7 batalionu Strzel-
ców Konnych Wielkopolskich oraz działają-
cych przy Klubie Wojskowym w Wędrzynie 
zespołów Miniaturki i SIEDEMNASTKA.

Tekst: por. Martyna Fedro-Samojedny 
Zdjęcia: Maciek Barden

W końcówce lutego odbyły się Mistrzo-
stwa 17 Wielkopolskiej Brygady Zme-
chanizowanej w pływaniu oraz wielo-
boju.

Rywalizacja, zmotywowanie oraz chęć 
zwycięstwa sprawiły, że w Mistrzostwach 
17 WBZ w pływaniu stylem dowolnym na 
dystansie 50 metrów na podium stanęli:
I miejsce – szer. Robert Tomaszewski 
uzyskując czas 29,29s z 9 kompani 15 ba-
talionu Ułanów Poznańskich (15 bUP),
II miejsce – szer. Bartosz Ograbisz z cza-
sem 29,30 reprezentujący kompanię do-
wodzenia 15 batalionu Ułanów Poznań-
skich (15 bUP),
II miejsce – szer. Michał Pawliński z cza-

sem 30,52 z kompani dowodzenia 7 bata-
lionu Strzelców Konnych Wielkopolskich 
(7bSKW)
Wspinanie po linie, bieg 15x15 pokony-
wanie toru przeszkód – Biegowy Test Si-
łowy to elementy wieloboju sprawnościo-
wego. Szybkość, zwinność doprowadziły 
na podium w klasyfikacji indywidualnej w 
korpusie podoficerskim:
I miejsce – st. kpr. Paweł Mazurek repre-
zentujący 8 kompanię 7bSKW
II miejsce – chor. Maciej Malojda z kom-
pani logistycznej batalionu Dowodzenia 
Strzelców Wielkopolskich
III miejsce – st. kpr. Damian Niedźwiedz-
ki z kompani rozpoznawczej Ułanów wiel-
kopolskich

W klasyfikacji indywidualnej w korpusie 
szeregowych:
I miejsce – szer. Dariusz Siek reprezen-
tujący kompanię zaopatrzenia batalionu 
logistycznego
II miejsce – szer. Marcin Antczak repre-
zentant 1 kompani dowodzenia batalionu 
Dowodzenia Strzelców Wielkopolskich
III miejsce – szer. Marek Wałęsa z 2 kom-
pani dowodzenia batalionu Dowodzenia 
Strzelców Wielkopolskich

Tekst: ppor. Dorota Kusiak 
Zdjęcia: plut. Paweł Ociepka

Nagrodę odbiera Anna Wczachowska, kie-
rowniczka Klubu 17WBZ w Wędrzynie
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Najmłodszy i jakże prężny!
POWIAT MIĘDZYRZECKI

Ośrodek Wsparcia „Razem Raźniej” w 
Skwierzynie otwarty został jesienią ubie-
głego roku. Pomysłodawcą był bez wątpie-
nia Grzegorz Gabryelski, starosta powia-
tu, któremu jak powszechnie wiadomo, 
leży na sercu zapewnienie osobom nie-
sprawnym oparcia społecznego. Wsparł go 
w tej inicjatywie Lesław Hołownia, prze-
wodniczący rady powiatu, dziś włodarz 
Skwierzyny. Nie można pominąć Elżbiety 
Ostaszewskiej, dyrektorki PCPR. Sam po-
mysł to jednak za mało. Starosta, poprzez 
wojewodę, uzyskał środki rządowe na wła-
ściwą adaptację obiektu w wysokości ok. 
90%. W sumie blisko 2,5 mln zł.
Placówka adoptowana od podstaw od 
2008 r. w malowniczej (z widokiem na 
Wartę) dzielnicy miasta zapewnia od po-
niedziałku do piątku w godzinach dopo-
łudniowych całkowitą opiekę dla osób 
niepełnosprawnych z orzeczoną niepeł-
nosprawnością. Zespołem (Małgorzata 
Łyczywek, Marta Wielgocka, Izabela 
Skorupa) kieruje Bożena Adamiec, oli-
gofrenopedagog. Terapia zajęciowa plus 
opieka jest głównym zadaniem placówki. 
Dziś zespół pracuje z 30 osobami (wiek 
22 – 68), w realnych planach może być 40. 
Placówka przyjmie podopiecznych z tere-
nu powiatu (miejsca są), którzy spełniają 
wymogi określone ustawą.
Podtrzymywanie i rozwijanie umiejętno-
ści praktycznych, które są niezbędne do 

samodzielnego życia, pozwala na pew-
ne usamodzielnienie się pensjonariuszy. 
Poprzez pracę terapeutów można wcze-
śniej podjąć interwencję w okresach po-
garszania się stanu zdrowia. Wieloletnie 
zmaganie się z chorobą, czasami nie tyle 
lekceważone przez najbliższe otoczenie co 
podejście wynikające z przyzwyczajenia 
dnia codziennego, pogłębia negatywne 
konsekwencje chorego. Tutaj zapobiega 
się temu zjawisku. Wsparcie psychiczne ła-
godzi napięcia emocjonalne osoby chorej. 
W placówce poprzez wiele zajęć np. ma-

nualnych związanych z origami 
modułowe (prace Angeliki Ko-
sińskiej są szeroko prezentowa-
ne poza Skwierzyną), uaktyw-
nia się osoby, które przez wiele 
lat zmagały się z bezradnością, 
bezczynnością czy samotnością. 
Adaptacja w społeczeństwie, a 
dotycząca spraw zdawałoby się 
banalnych (np. drobne zakupy) 
jest tutaj sprawą priorytetową. 
Jest to poprawą komunikacji 
międzyludzkiej. Nawet zdrowe 
osoby nie potrafią sobie zorga-
nizować dzień czy tydzień, a co 
dopiero niepełnosprawni.
Prowadzone zajęcia zwane czę-
sto i chyba słusznie treningami 
(ta forma wyrabia nawyki) zwią-
zane są z: Nauką samodzielne-
go przygotowywania posiłków 

(zgodnie z zasadami zdrowego żywienia) 
łącznie z nakryciem stołu, sprzątaniem po 
spożytym posiłku i obsługą sprzętu AGD 
(kuchnią „rządzi” Małgorzata Łyczywek); 
- Umiejętność systematycznego przyj-
mowania zaleconych leków; - Wyrabianie 
nawyku utrzymania higieny osobistej i 
wyglądu zewnętrznego; - Praca nad kon-
centracją uwagi; - Ćwiczenia rozwojowe 
z zastosowaniem różnorodnych technik 
plastycznych; - Choreoterapia związana 
grupowymi zajęciami taneczno-ruchowy-

mi; - Psychoedukacja prowadzona przez 
psychologa i pedagoga; - Zajęcia plenero-
we, komputerowe, kulturalne czy imprezy 
okolicznościowe zamykają bogatą ofertę 
ośrodka. A więc wspólnie wykonuje się to, 
czego chory nie doświadczy w systemie 
ciągłym w zaciszu domowym, aczkolwiek 
dom musi wspierać np. poprzez wykorzy-
stanie umiejętności zdobytych w wyniku 
treningów prowadzonych w placówce.
Tutaj nie daje się potrzebującym złotej 
rybki, daje się (mówiąc umownie) wędkę, 
którą muszą się zainteresowani posługi-
wać. Ponieważ znając relacje pomiędzy 
obecnym burmistrzem Skwierzyny a sta-
rostą Powiatu Międzyrzeckiego, można 
mieć nadzieję, że ten ośrodek będzie się 
rozwijał (marzenia Bożeny Adamiec są 
konkretne, a ponieważ jest zodiakalnym 
Wodnikiem, jest w stanie przynamniej czę-
ściowo je wdrożyć ku zadowoleniu pen-
sjonariuszy). Ale jak to w życiu bywa, a jest 
ono okrutnym ekonomicznym cenzorem, 
ośrodek poza zaplanowanym budżetem 
musi mieć wsparcie miasta, tak burmistrza 
jak i rady miasta (wszak większość korzy-
stających jest z miasta i gminy Skwierzy-
na) jak i sam musi poszukiwać sponsorów 
dla przeprowadzenia np. imprez plenero-
wych. Zwykła proza życia.

Tekst i fot. Lech Malinowski

Angelika Kosińska preentuje prace wykonane na warszta-
tach Ośrodka Wsparcia „Razem Raźniej” w Skwierzynie
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Konkurs wiedzy o Skwierzynie
Uczniowie klas trzecich 
Zespołu Edukacyjnego Szko-
ły Podstawowej im. Kornela 
Makuszyńskiego w Skwierzy-
nie zdali egzamin z wiedzy o 
Skwierzynie.

Drużyny trzecioklasistów, wybra-
ne przez swoich wychowawców 
wzięły udział w kolejnej edycji 
szkolnego konkursu „Wiedzy o 
Skwierzynie” zorganizowanego 
przez Barbarę Sienkiewicz i Ali-
cję Witkowską. Jury w składzie: 
Małgorzata Strzelczyk- p.o. Kie-
rownika Referatu Rozwoju, Pro-
mocji i Współpracy Zagranicznej 
Urzędu Miejskiego w Skwierzy-
nie oraz Leszek Pawłowski - 
Dyrektor Zespołu Edukacyjnego 
oceniało zmagania uczniów. 
Skwierzynianie wspaniale zapre-
zentowali przygotowane przez 
siebie wiersze. Następnie spraw-
dzili się w quizie wiadomości o 

naszej ,,małej ojczyźnie”, wyka-
zując się dokładną znajomością 
położenia atrakcyjnych obiek-
tów na terenie naszego miasta 

oraz bezbłędnie rozwiązali za-
dania matematyczne. Ostatnim 
z zadań konkursu było atrakcyj-
nych plakatów reklamujących 

piękno i walory turystyczne na-
szej miejscowości. Prace te moż-
na podziwiać w holu na I piętrze 
Urzędu Miejskiego w Skwierzy-

MIĘDZYRZECZ

Lubuski Konkurs Recytatorski - eliminacje gminne

Sala kameralna Międzyrzeckie-
go Ośrodka Kultury. Liczna gru-
pa dzieci i młodzieży, ponad 50 
osób – wspaniałych młodych 
recytatorów, buszujących w na-
szych bibliotekach w poszuki-
waniu ciekawych tekstów, czego 
plonem są dzisiejsze recytacje… 
Ubolewania niektórych nad po-
ziomem intelektualnym naszych 
dzieci i młodzieży są być może 
przesadzone, jak również nad 
poziomem szkolnej opieki nad 
nimi w naszych placówkach edu-
kacyjnych. Tymczasem króluje w 
sali kameralnej na piętrze MOK 
staranna dykcja i zrozumienie 
mówionego tekstu. A nie zawsze 
są to łatwe fragmenty wybrane z 
literatury powszechnej.
Recytujących podzielono na trzy 
grupy wiekowe. 
Kategoria: klasy I-III szkół pod-
stawowych. Michalina Stan-
kiewicz, Kinga Ogrodowczyk, 
Michał Idzikowski, Barbara Gą-
dek, Amelia Krawczonek, Piotr 
Piela, Patrycja Radomińska, 
Kinga Jaskuła, Cyprian Siekan-

ko, Hanna Bełz, Filip Balawen-
der, Weronika Milewska, Ja-
goda Włodarczyk, Helena Ruc, 
Juliusz Czajkowski, Zuzanna 
Smolińska, Hubert Izdebski, 
Antonina Czujko, Loran Pin-
kosz, Amelia Zimowska.
Jury (w składzie: Anna Zadłużna 
i Marta Pohrebny – instruktorki 
teatralne) było pod wrażeniem 
wysokiego, wyrównanego po-
ziomu uczestników. Deklamują-
cym na sali towarzyszyli rodzice, 
rodzeństwo, babcie, dziadkowie 
też, i panie nauczycielki. Dla wi-
dzów, takich jak ja, których nie 
dotyczy trema towarzysząca wy-
stępowi publicznemu bliskich 
osób, to maraton blisko czterech 
godzin kontaktu z mówioną lite-
raturą, z jej starannie wybranymi 
perełkami. Sięga się zarówno 
po klasykę – wiersze i prozę, jak 
i teksty współczesne, o takiej 
też tematyce. Z przyjemnością 
słuchaliśmy młodsze dzieci z 
ich niezaprzeczalnym urokiem, 
pomnożonym przez satysfakcję 
z poprawnej dykcji, dużym na 

pewno wysiłku osób je przygo-
towujących. Starsi uczniowie 
sami wybierają sobie teksty. Są 
fragmenty S. Mrożka, A. Fredry i 
inne.
Drugą kategorią wiekową objęto 
klasy IV-VI szkół podstawowych. 
Wystąpiły: Wiktoria Czerkaw-
ska, Nikola Wyrzykiewicz, Na-
talia Wenerska, Jakub Litwin, 
Patrycja Walczak, Greta Ko-
zibroda, Dawid Dalidowski, 
Julia Puchała, Wojciech Góra, 
Adrian Fręś, Bogna Utrata, Zu-
zanna Puls, Julia Dajworska, 
Maja Kopczyńska, Zofia Der-
wich, Karolina Sieczka.
Trzecia kategoria to klasy I-III 
szkół gimnazjalnych - Domini-
ka Śliwińska, Martyna Wróbel, 
Mateusz Noga, Alicja Krzy-
woszyja, Jakub Kusz, Matylda 
Bubnowska, Aleksandra Kubo-
wicz, Szymon Michalak, Agata 
Kwaśny, Aleksander Ciślak, Iga 
Marzec, Bartłomiej Domasze-
wicz, Natalia Kaspryszyn.
I znowu – także nasze, widzów, 
odczucia, nie tylko jury: wysoki 

wyrównany poziom, dużo przy-
jemności ze słuchania tych recy-
tacji.
Po każdej turze występów sesje 
zdjęciowe i filmowe. Jest dobra 
okazja, by uwiecznić zdarzenie 
w kronice rodzinnej i szkolnej. 
Tablety i kamery mają tu dobre 
zastosowanie. 
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 
przygotował dla każdego uczest-
nika Konkursu Recytatorskiego 
pamiątkowe Dyplomy Uczest-
nictwa, które były uroczyście 
wręczane. Przewidziano oczywi-
ście nagrody dla najlepszych – 
piękne książkowe wydania edu-
kacyjne, także czekolady oraz 
wejściówki na spektakl „Szewc 
Dratewka” – no i nominacje na 
Powiatowy Przegląd Recytator-
ski, który odbędzie się w naszym 
MOK 19. marca o godz. 10.00.
Decyzją jury w Lubuskim Kon-
kursie Recytatorskim w grupie 
wiekowej I-III klas podstawo-
wych wyróżnienia otrzymali: 
Michał Idzikowski, Cyprian Sie-
kanko, Jagoda Włodarczyk, 

Zuzanna Smolińska, Michalina 
Stankiewicz i Filip Balawender. 
Tytuł Laureata i nominacje na 
etap powiatowy dostali: Amelia 
Krawczonek, Piotr Piela, Kinga 
Jaskuła, Hubert Izdebski, Wero-
nika Milewska i Loran Pinkosz.
W kategorii wiekowej IV-VI szkół 
podstawowych: wyróżnieni - Bo-
gna Utrata,  Maja Kopczyńska,  
Dawid Dalidowski, Patrycja Wal-
czak i Julia Puchała Laureaci i no-
minowani: Zofia Derwich, Adrian 
Fręś, Jakub Litwin, Wojciech Góra 
i Julia Dajworska. 
Kategoria: klasy gimnazjalne. 
Wyróżnienia - Matylda Bubnow-
ska i Szymon Michalak. Tytuł 
Laureata i nominacje na etap 
powiatowy: Iga Marzec, Aleksan-
dra Kubowicz, Mateusz Noga, 
Bartłomiej Domaszewicz i Alicja 
Krzywoszyja. 

Tekst i foto. Iwona Wróblak

SKWIERZYNA

Konkurs wiedzy o Skwierzynie
nie. Wszystkie drużyny popisały 
się niezwykle bogatą wiedzą o 
Skwierzynie. Niezwykle wyrów-
nana walka trwała niemal do sa-
mego końca konkursu. Ostatecz-
nie niewielkie różnice punktowe 
zadecydowały o zajętych przez 
zespoły lokatach. Wyniki przed-
stawiają się następująco:
I miejsce- klasa III C, II miejsce- 
klasa III B, III miejsce- klasa III A, 
IV miejsce- klasa III D.
Wszyscy uczestnicy turnieju 
otrzymali albumy i zestawy pro-
mocyjne Skwierzyny, które w 
imieniu Burmistrza Skwierzyny 
wręczyła Małgorzata Strzel-
czyk, zaś nagrody oraz pamiąt-
kowe dyplomy ufundowane 
przez Szkolną Radę Rodziców 
wręczył Leszek Pawłowski.

Red. na podst. www.skwierzyna.pl
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Zabytkowe parki w okolicach Międzyrzecza
Taki tytuł nosi najnowsza 
książka dra Marcelego Turecz-
ka, wydana przez UM w Mię-
dzyrzeczu. Spotkanie autor-
skie wraz z promocją pozycji 
odbyło się 11 lutego w MOK. 

Staranne, albumowe, wydanie 
liczące 168 stron, zawiera bar-
dzo wiele barwnych fotografii i 
reprodukcji są wspaniałym uzu-
pełnieniem tekstów będących 
zarysem historii założeń parko-
wych oraz opisem walorów przy-
rodniczo-kulturowych. Poszcze-
gólne rozdziały dotyczą parków 
Międzyrzecza (m.in. zamkowe-
go, miejskiego), niegdysiejszych 
parków pałacowych i dworskich 
założeń parkowych miejscowo-

ści gminny. Autor osobno omó-
wił przykłady zieleni dawnego 
kompleksu sanatoryjnego Char-
lottenhof w Nietoperku i Kęszy-
cy oraz aleje przydrożne i zadrze-

wienia śródpolne. Te ostatnie 
niedoceniane nie tylko przez 
turystów, często tracące już swój 
pierwotny charakter. Pomniki 
przyrody, zaznaczone lub nie, na 
mapach turystycznych, tutaj zo-
stały przedstawione w okazałej 
postaci.
Wykaz roślinności w rzeczonych 
parkach świadczy o mrówczej 
pracy autora i jest miłym za-
skoczeniem dla czytelnika, tym 
bardziej że są to swoiste perełki 
przyrodnicze. No bo któż potra-
fi rozpoznać np. w runie leśnym 
Starca zwyczajnego czy Dąbrów-
kę rozłogową lub określić topolę 
berlińską? A opisy odnoszą się 
do 14 miejsc.
Zawarta w jednym z aneksów 

dokumentacja prze-
strzenna założeń 
ogrodowych pozwa-
la na umiejscowienie 
takowych jak rów-
nież do konfrontacji 
z chwilą obecną, to 
bez wątpienia bę-
dzie ciekawostką dla 
wielu. Kolejne wojny, 
zmieniający się wła-
ściciele, niegospo-
darność czy przemi-
jający bezpowrotnie 
czas, zrobiło swoje.
Pozycję zwieńcza bogata biblio-
grafia, a w całości dominuje ko-
munikatywny przekaz. Zresztą 
na spotkaniu, autor świetnie, na-
wet w formie anegdotycznej, po-

trafił zainspirować obecnych do 
niby oczywistego ale wcale nie 
tak łatwego w odbiorze tematu. 

Lech Malinowski, 
fot. UM Międzyrzecz

Kwiaty i życzenia dla autora od A. Śnieg, wicebu-
rmistrza Międzyrzecza

Między skórą a jej dotykaniem, 
dotykiem chropawym czy wil-
gotnym, suchym i miękkim 
- nie tylko aby słuchać, także 
CZUĆ MUZYKĘ  – za pomocą 
dźwięku... Jak bardzo Kwinto 
jest otwarty na wszelkie ini-
cjatywy artystyczne mieliśmy 
się przekonać goszcząc w tym 
stricte muzycznym (a może 
dlatego??) klubie Jednostkę 
Wojewódzką Towarzystwa Po-
mocy Głuchoniewidomym, 
naszą prężną międzyrzecką, z 
Ewą Skrzek-Bączkowską i Kają 
Karoliną Szymków, muzykote-
rapeutkami. Stworzyły – razem 
ze swymi podopiecznymi (KAŻ-
DY ma możliwość uczestniczyć 
w takim koncercie, wystarczy 
się zaprzyjaźnić z członkami 
TPG) wspaniałe wydarzenie ar-
tystyczne. 

Na Kwintowej scenie TPG w ca-
łej swojej rozciągłości. Półkole 
djembe, w ilości kilkunastu in-
strumentów, wielu muzyków i 
dużo widzów – w małej od siebie 
odległości. Wiele wzajemnej em-
patii fachowo wyprodukowanej 
za pomocą dźwięków i ich reflek-
sów, które jak dzwoniasta kopu-
ła nakrywały nas w kanciastym 
wieloboku salki koncertowej. 
Membrowały echem od cegieł 
ścian i zakoli sufitu, starannie wy-
profilowane przez instrumenty, 
brzmiały szlachetnym drewnem 
ksylofonów (własne uczestników 
improwizacje). Dane nam było 
ODCZUĆ na własnej skórze, i w 
głębi nas, kilka kompozycji, któ-
rych zamierzeniem jest muzyko-
terapia, a jednak jako dziełka mu-
zyczne istniały również zupełnie 
samodzielnie. 
Było djembe (i inne tzw. prze-
szkadzajki) i był do użycia najzu-
pełniej własny Głos, którym moż-
na było wyemanować SIĘ, swoje 
Bycie, dla siebie przede wszyst-

kim, także zaistnienie dla innych 
(to już wtórne). Bo chodziło o to, 
żeby Zacząć Być. Z uszkodzenia-
mi sensorycznymi, czy bez nich, 
jak wielkie sięgnięcie do pierw-
szych Wspólnych doświadczeń 
ludzkich… W klubie muzycznym 
to się działo. Mega-muzyka, war-
tość, nasz Klub został nobilitowa-
ny!
Zuzia Marzol migała, koncert był 
dwujęzyczny, jak to we wspólnej 
Europie wypada… Holistycznie 
w sposób polsko-europejski. Na-
turalne brzmienia i naturalne wi-
bracje, bez cudzysłowu. Uniwer-
salizm i lokalność, potrzeby osób 
z niepełnosprawnościami i nasze 
pragnienie kontaktu najzupełniej 
ludzkiego, zwyczajnego z każ-
dym z nich – i wielka przygoda 
dla KAŻDEGO Z NAS z tym zwią-
zana! TPG czyli Tu Przekraczamy 
Granice – niezrozumienia (zu-
pełnie zrozumiałe z racji ich głu-
choniemoty), i obawy przed tym 
brakiem skontaktowania, przed 
niewiedzą własną – w założeniu 
dobrej woli większości, olbrzy-
miej większości z NAS. Rzecz nie-
samowita (??) Jak mówił Błażej 
Grygiel – ogólnopolski pomysł 
naszej Jednostki TPG, (głęboko) 
terapeutyczny i zarazem arty-
styczny.

Karolina Kaja Szymków w swo-
im żywiole na scenie. Niesamo-
wita dziewczyna, o wielkiej wie-
dzy tematycznej i muzycznych 
zdolnościach, zawsze chcąca, jak 
na terapeutkę przystało, być w 
cieniu swoich podopiecznych. 
Podobnie jak Ewa Skrzek-Bącz-
kowska, która tak wiele robi dla 
osób głuchoniewidomych – bez 
nich, bez takich osób społecznie 
pracujących, życie niedosłyszą-
cych i niedowidzących, zwłasz-
cza w stopniu bardzo znacznym, 
byłoby ciche i mroczne w sposób 
tragiczny. 
Muzyka wpływa na wyobraźnię, 
jest jej malowaniem. Koncerty 
takie są drogą do pokazania, co 
nas wzrusza – więc co jest naj-
ważniejsze, tkwi u podstaw ży-
cia społecznego jako takiego. 
Zamykamy więc oczy, od ciszy 
się zaczyna… Kaja dyryguje tą 
orkiestrą. Poezja mówiona, której 
autorką jest jedna z wykonaw-
czyń, zgrabny podkład muzyczny. 
Dźwięki zupełnie nieoczekiwane, 
z ufnością się w nie wsłuchu-
jemy, wyczuwamy bardziej niż 
rozumiemy (Kaja mi to kiedyś 
tłumaczyła fachowym językiem), 
czym jest dźwięk (naturalnie wy-
dobywany) w naturze-przyrodzie 
zastanej, która JEST W NAS, jest 

NAMI – o tej pełni z Naturą za-
pominamy… Ulegamy rytmom, 
ufni (to konieczny warunek) je-
steśmy jak cząstka oceanu, która 
jest jednocześnie jego falą, jedną 
z fal. I morzem i falą, i spokojem 
i umoszczeniem w pokoju ze 
wszystkim i wszystkimi istotami 
– i to DŹWIĘK jest naszym prze-
wodnikiem. Crescendo djem-
be’ów jest powalające, i glossa 
ludzkie, jak akcentacja swego 
istnienia w sobie i we wszech-
świecie, w tej chwili w Kwinto, w 
grupie muzykoterapeutycznej, 
w Międzyrzeczu tego dnia, w 
swoim życiu, tego dnia naszego 
osobistego istnienia… Pijani tym 
rytmem i dźwiękami kołyszemy 
się ukojeni choć przez chwilę (a 
pamięć o tym zdarzeniu pozosta-
nie – zapewniam…). Grzechotki 
i przeszkadzajki z różnych stron 
świata, fujara słowacka, na której 
gra Ewa, czy zaklinacz deszczu 
(dziwna nazwa…).
Śpiew improwizowany. Jak wydo-
bywanie siebie. JESTEM. Usłyszcie 
mnie. Chociaż Ja nie słyszę, ale 
tylko sensorycznie, bo przecież 
SŁUCHAM. Jestem-słucham-pa-
trzę. Śpiewam. Gram. Dane nam 
jest uczestniczyć. Didgeridoo 
australijskich aborygenów, wspa-
niały instrument, jego dźwięk jest 
nieopisywalny, to się rozumie, 
nawet nie słucha, bo jest przed-
-pierwsze, nie-koncertowe (do-
kładnie opisane przez antropo-
logów kultury), rozhuśtają nasze 
wewnętrzne wibracje porządku-
jąc je, nasze kosmiczne, w paczki, 
w kwanty energii. Karolina Szulga 
wymyśliła w koncertach swoją 
pieśń, teraz śpiewaną wspólnie, 
z głębi swych tęsknot artystycz-
nych 2% słuchu tylko w jednym 
uchu. Śpiew Kaji jak głęboki PO-
WRÓT, zobaczymy, myślę na swój 
własny użytek, co się w moim 
wnętrzu ułoży i wyprostuje, a tak 
będzie na pewno…

Srebrzyste czyściutkie misy ty-
betańskie (jak dziwnie pięknie 
brzmią w Kwinto – czy to ten nie-
równy wielobok sali?), spadają na 
nas jak delikatne kaskady, me-
dytacyjnie było… Z folkowych 
rytmów świata trochę dzikości… 
„Anioły/które mieszkają w nas” 
– cytat z poezji głuchoniewidzą-
cej Elżbiety Mai-Skarzisko.
Z notatek: Zielone światło dla 
Aktywnego Rozwoju Osób Głu-
choniewidomych to Projekt 
współfinansowany ze środków 
Państwowego Funduszu Osób 
Niepełnosprawnych (PFRON). 
Formy wsparcia realizowane są 
poprzez spotkania klubowe, za-
jęcia kulturalno-edukacyjne i 
rekreacyjno-sportowe, zajęcia z 
trenerem aktywności społecznej, 
warsztaty pschychoedukacyjne, 
warsztaty aktywności górskich, 
warsztaty dyscyplin paraolimpij-
skich. TPG biuro w Warszawie ul. 
Deotymy 41 tel./faks:22 635 69 
70 KRS 0000 109 895 (możliwość 
przekazania 1% podatku) od 
1991 r. zrzesza osoby z jednocze-
snym uszkodzeniem wzroku i słu-
chu oraz ich bliskich, a także spe-
cjalistów pracujących na co dzień 
z osobami dotkniętymi sprzężo-
ną dysfunkcją słuchu i wzroku, 
lekarzy, rehabilitantów, pedago-
gów, tłumaczy języka migowego 
i tłumaczy-przewodników oraz 
wolontariuszy. Jako organizacja 
pożytku publicznego działa na 
terenie całej Polski poprzez sieć 
jednostek wojewódzkich. 
Aby przekazać 1% na Towarzy-
stwo Pomocy Głuchoniewido-
mym wystarczy w zeznaniu po-
datkowym wpisać nr KRS: 0000 
109 895 - i nie zapomnieć o celu 
szczegółowym - Lubuska Jed-
nostka TPG.

Iwona Wróblak
Foto. Michał Cygan

MIĘDZYRZECZ

Kwinto i TPG - takiego koncertu jeszcze tu nie było
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Na sygnale  

Mogli doprowadzić do katastrofy

Policjanci ustalili trzech mieszkańców 
wsi koło Międzyrzecza, którzy chcąc za-
trzymać przejeżdżający pociąg, kładli 
na torach przeszkody. Do tego podpali-
li trawę w lesie przy torowisku. Dwóch z 
nich odpowie przed Sądem Rodzinnym 
i Nieletnich w Międzyrzeczu, natomiast 
17-latkowi za sprowadzenie niebezpie-
czeństwa katastrofy w ruchu drogowym 
może grozić kara do ośmiu lat pozbawie-
nia wolności. Do zdarzenia doszło 3 mar-
ca 2015 roku w okolicach Międzyrzecza. 
Policjanci oraz funkcjonariusze Służby 
Ochrony Kolei patrolowali rejon nasypów 
torowych, ponieważ w ostatnim czasie 
odnotowano tam niepokojące zdarzenia. 
Przejeżdżający w tym rejonie maszyniści 
informowali, że nieznane osoby kładą na 
tory przeszkody- słupy betonowe, konary 
drzew i rozciągają w poprzek torowiska 
linki stalowe co mogło powodować za-
grożenie dla przejeżdżających pociągów. 
Podczas wspólnych patroli torowisk, funk-
cjonariusze zauważyli palącą się trawę w 
lesie przy nasypie. Szybko ją zagasili, żeby 
ogień się nie rozprzestrzenił. Rozpoczęli 
poszukiwania sprawców podpalenia. Po 
kilku minutach, niedaleko płonącej trawy, 
zauważyli trzech nastolatków. Okazało się, 
że wszyscy mieszkali w pobliskiej wsi. Po 
krótkiej rozmowie, okazało się, że to oni 
podłożyli ogień w lesie, do tego wcześniej 
kilkakrotnie układali na torowisko słupy 
betonowe, konary drzew oraz rozciągali 
linki stalowe, chcąc w ten sposób zatrzy-
mać przejeżdżające pociągi. Policjanci 
sprawdzają również inne informacje: czy 
ci sami sprawcy nie podpalili wcześniej 
łąki w tym rejonie i czy nie podkładali 
bloczków betonowych oraz desek z gwoź-
dziami na pobliską drogę. Z uwagi na wiek 
sprawców, dwóch z nich odpowie za swo-
je czyny przed Sądem Rodzinnym i Nielet-
nich w Międzyrzeczu, natomiast 17-latko-
wi za sprowadzenie niebezpieczeństwa 
katastrofy w ruchu lądowym, może grozić 
kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Uszkodził mienie- odpowie przed są-
dem

Zaledwie kilka godzin zajęło policjantom 
zatrzymanie wandala, który uszkodził za-
parkowane auto. Mężczyzna skoczył na 
dach pojazdu uszkadzając szyberdach 
oraz powodując liczne wgniecenia. Za 
uszkodzenie mienia kodeks karny przewi-
duje karę do pięciu lat pozbawienia wol-
ności. Do zdarzenia doszło w sobotę 28 
lutego 2015 roku w samym centrum Mię-
dzyrzecza. Policjanci otrzymali zgłoszenie 
o uszkodzeniu pojazdu zaparkowanego 
przy jednym z bloków. Na miejscu poli-
cjanci zauważyli liczne wgniecenia dachu 
peugeota oraz wybity szyberdach w po-
jeździe. Policjanci ustalili, że sprawca naj-
prawdopodobniej skoczył z dachu klatki 
schodowej wprost na zaparkowany przy 
niej samochód, powodując w ten sposób 

liczne uszkodzenia. Osoba zgłaszająca 
wyceniła straty na dwa tysiące złotych. Na 
miejsce wezwano grupę operacyjno-do-
chodzeniową, zabezpieczono ślady oraz 
wykonano oględziny pojazdu. Policjanci 
ustalili świadków zdarzenia i zaczęli szu-
kać wandala. Nie trwało to długo, po kilku 
godzinach policjanci zostali poinformo-
wani o zakłócaniu ciszy nocnej w jednym 
z bloków tego samego osiedla. Po przy-
jeździe na miejsce, okazało się, że ten sam 
mężczyzna, który wcześniej zniszczył po-
jazd, teraz głośno się zachowuje i krzyczy 
w klatce schodowej. 25-letni Jarosław Cz. 
został zatrzymany. Usłyszał zarzut uszko-
dzenia mienia, za co grozi mu kara do pię-
ciu lat pozbawienia wolności.

Ferie na lubuskich drogach

Tegoroczne ferie różniły się od wcześniej-
szych aurą. Zupełnie nie zimowe warunki 
na drogach powodowały, że natężenie 
ruchu było większe, a kierowcy śmielej 
poczynali sobie za kierownicą. Podczas 
minionych dwóch tygodni lubuscy poli-
cjanci odnotowali jednak podobną ilość 
zdarzeń drogowych jak rok wcześniej. 
Brak śniegu i nieustanna zmiana tempe-
ratur z dodatnich na ujemne – taka aura 
nie sprzyja bezpieczeństwu na drogach. 
Policyjne statystyki potwierdzają, że kie-
rowcy wykazują się większym rozsąd-
kiem, gdy na jezdni widoczny jest śnieg. 
Wbrew pozorom jego brak nie poprawia 
sytuacji. Podczas dni przypominających 
przedwiośnie kierujący poczynają sobie 
śmielej. Mając złudne przeświadczenie, 
że szybka jazda stała się bezpieczna, nie 
zważają na gołoledź. Przekłada się to na 
wzrost ilości wypadków. Tegoroczne fe-
rie zimowe były cieplejsze i pozbawione 
śniegu. Większa była ilość pojazdów na 
lubuskich drogach. Zmotoryzowani cały-
mi rodzinami podążali na południe kraju, 
by tam korzystać z zimowej aury. Podczas 
dwóch tygodni ferii lubuscy policjanci 
odnotowali 19 wypadków, w wyniku któ-
rych śmierć poniosły 3 osoby a 24 zostały 
ranne. Rok wcześniej wypadków było 17, 
osób rannych 17 a ofiar śmiertelnych 4.  
Można więc przyjąć, że sytuacja kształ-
towała się podobnie. Do wartych odno-
towania wydarzeń doszło podczas ostat-
niego weekendu ferii. W nocy z piątku na 
sobotę /27-28.02/ na drodze Brzeźnica-
-Wrzesiny w powiecie żagańskim, 25-letni 
kierowca Renaulta Laduna, jadąc wraz z 
trójką pasażerów w wieku 17 – 22 lat, zje-
chał na lewe pobocze i uderzył w drzewo. 
Wszystkie jadące autem osoby doznały 
obrażeń ciała, szczególnie urazów krę-
gosłupa. Kierowcy, z uwagi na obrażenia, 
pobrano krew do analizy na zawartość 
alkoholu. Badanie Alkotesterem dwójki 
pasażerów potwierdziło, że  znajdowali 
się pod wpływem alkoholu. Natomiast w 
sobotę, na terenie województwa, odnoto-
wano aż trzy zdarzenia z udziałem moto-
cyklistów. To sytuacja wyjątkowa. Niemal 
wiosenna pogoda sprawiła, że kierujący 
jednośladami już pojawili się na drogach. 
Jeden z nich, 36-letni mieszkaniec okolic 
Drezdenka, kierując motocyklem marki 
Yamaha, na ostrym zakręcie w lewo nie 
opanował pojazdu, zjechał z drogi i ude-
rzył w ogrodzenie. Nieprzytomny męż-
czyzna, z obrażeniami ciała przewieziony 

został do szpitala w Gorzowie.

Motocykliści wyjechali na drogi

Pogoda dopisuje motocyklistom, którzy 
znacznie szybciej niż w poprzednich la-
tach wyruszyli na drogi. Sezon jeszcze w 
pełni się nie rozpoczął, a policjanci z Mię-
dzyrzecza odnotowali w ostatnich dniach 
dwa zdarzenia z udziałem motocyklistów. 
Do pierwszego z nich doszło w czwartek 
26 lutego 2015 roku w Skwierzynie. Poli-
cjanci zauważyli kierującego motocyklem 
na ulicy Chrobrego. Z ich informacji wy-
nikało, że kierujący nim mężczyzna nie 
posiada uprawnień do kierowania pojaz-
dami. Policjanci użyli sygnałów dźwięko-
wych oraz błyskowych nakazując kierow-
cy zatrzymanie się, jednak on gwałtownie 
przyspieszył i zaczął uciekać. Policjanci 
podjęli pościg za kierowcą ulicami Skwie-
rzyny, drogą S-3 aż do zjazdu na drogę 
K-24. Podczas pościgu motocyklista wie-
lokrotnie łamał przepisy, m.in. znacznie 
przekraczał dopuszczalną prędkość. Jego 
wyczyny zakończyły się, gdy uciekając 
przed policjantami uderzył w barierę 
ochronną i się wywrócił. Policjanci na 
miejsce wezwali załogę karetki pogoto-
wia oraz strażaków. 20-letniemu kierowcy 
nic się nie stało. Okazało się, że Karol. N. 
mieszkaniec Międzychodu uciekał, ponie-
waż nie miał uprawnień do kierowania po-
jazdami. Ze względu na dużą skalę popeł-
nianych wykroczeń, policjanci odstąpili 
od ukarania go mandatem karnym. Kolej-
ne zdarzenie miało miejsce dzień później 
na zjeździe do Brójec na drodze K-92. Ze 
wstępnych ustaleń wynika, że kierujący 
motorowerem nie ustąpił pierwszeństwa 
przejazdu jadącemu prawidłowo kierow-
cy ciężarówki, doszło do zderzenia. Kie-
rowca motoroweru ze złamaną nogą trafił 
do szpitala.Pomimo tego, że sezon jeszcze 
się w pełni nie rozpoczął, słoneczna pogo-
da i dodatnie temperatury powodują, że 
szybciej niż w innych latach motocykliści 
wyruszyli na drogi. Muszą oni jednak pa-
miętać o podstawowych zasadach bez-
pieczeństwa. Szczególnie powinni uwa-
żać na krętych i zacienionych drogach, 
gdzie jeszcze może być ślisko. Do tego 
warto ograniczyć prędkość i dostosować 
ją do warunków panujących na drodze.

Pomagali osobom pokrzywdzonym 
przestępstwem

W ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom 
Przestępstw” policjanci oraz pracownicy 
socjalni zorganizowali punkty konsulta-
cyjne, gdzie osoby mogły skorzystać z 
porad funkcjonariuszy. 25 lutego 2015 r. 
działał interdyscyplinarny punkt konsul-
tacyjny w siedzibie Powiatowej Policji w 
Międzyrzeczu. Porad udzielali asp. sztab 
Dariusz Stański, sierż. sztab. Karolina Przy-
byłowicz oraz Marta Fertała z Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu. W 
punkcie konsultacyjnym, porad i informa-
cji udzielono czterem osobom, natomiast 
11 osób telefonicznie skorzystało z porad. 
Dotyczyły one m.in. procedury „Niebie-
skie Karty” oraz praw osób pokrzywdzo-
nych przemocą w rodzinie.

Bezpieczny Internet - spotkania z mło-
dzieżą

Policjanci z Międzyrzecza przeprowadzili 
spotkania z młodzieżą ze szkół ponad-
gimnazjalnych w ramach prowadzonego 

projektu „Bezpieczny Internet”. Mówili o 
zagrożeniach związanych z nieumiejęt-
nym korzystaniem z Internetu. W lutym 
policjanci z Komendy Powiatowej Policji 
w Międzyrzeczu przeprowadzili prelekcje 
z młodzieżą w szkołach ponadgimnazjal-
nych na terenie powiatu międzyrzeckie-
go. W tym roku Dzień Bezpiecznego Inter-
netu obchodzony był pod hasłem „Razem 
tworzymy lepszy świat”. Funkcjonariusze 
zwracali uwagę na to, że każdy internau-
ta ma prawo wykorzystywać potencjał 
sieci do samorealizacji, zdobywania in-
formacji, nauki czy zabawy – ponosi jed-
nak odpowiedzialność za swoje działania 
w Internecie. Podczas korzystania z sieci 
każdy powinien pamiętać o szanowaniu 
innych użytkowników i respektowaniu ich 
praw. W trakcie zajęć policjanci wyjaśnili 
pojęcie „cyberprzemocy” polegającej na 
prześladowaniu, zastraszaniu, nękaniu, 
wyśmiewaniu innych osób z wykorzysta-
niem technik informacyjnych i komunika-
cyjnych takich jak: e-mail, fora dyskusyjne, 
blogi, sms-y, telefony komórkowe, czy też 
strony internetowe.

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

policja.gov.pl 
oraz www.straz-miedzyrzecz.pl

Skosił słup energetyczny

W dniu 28.02.2015 roku, około godziny 
17.50 w miejscowości Stary Dwór, gm. 
Trzciel, samochód osobowy VW Passat 
uderzył w słup energetyczny. Na szczęście 
kierujący nie odniósł obrażeń. Działania 
zastępów z JRG Międzyrzecz i OSP Brój-
ce polegały na odłączeniu akumulatora i 
wycięciu części samochodu w celu odcią-
gnięcia od słupa.

Zderzenie w Lutolu

W dniu 28 lutego 2015 roku około godzi-
ny 14.30 na drodze krajowej nr 92 w Luto-
lu Suchym doszło do zderzenia ciężarówki 
DAF i samochodu osobowego Opel Astra. 
Wskutek wypadku poszkodowana zosta-
ła jedna osoba, odwieziony do szpitala 
przez Zespół Pogotowia ratunkowego. W 
działaniach trwających prawie dwie go-
dziny udział brał zastęp z JRG Międzyrzecz 
i dwa zastępy z OSP Lutol Suchy. Podczas 
prowadzenia czynności droga nr 92 była 
całkowicie zablokowana.

Wypadek na autostradzie

W dniu 22 lutego 2015 roku, około godzi-
ny 10.35 na 91 kilometrze autostrady A2, 
w okolicach miejscowości Trzciel, doszło 
do zderzenia VW Polo i VW Passata. Wsku-
tek zdarzenia 4 osoby zostały ranne w 
tym jedna na tyle ciężko, że do transportu 
użyto śmigłowca Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. W działaniach udział brał 
1 zastęp z JRG Międzyrzecz, dwa zastępy 
z OSP Trzciel i oficer taktyczny z KP PSP 
Międzyrzecz. Działania trwały prawie 4 
godziny, w tym czasie odcinek autostrady 
w kierunku Świecka był nieprzejezdny.
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Odbyła się 25 lutego i miała 
zasadniczo dwie odsłony nie 
licząc jednogłośnie podjętej 
uchwały w sprawie zmian w 
budżecie, które zaproponował 
skarbnik starostwa Remigiusz 
Biłous. 
Starosta Grzegorz Gabryel-
ski, serdecznie podziękował 
odchodzącemu na emeryturę 
Bogusławowi Maciejewskie-
mu, dotychczasowemu sekre-
tarzowi starostwa. Były kwiaty i 
stosowny pamiątkowy ryngraf. 
Były również wspomnienia, bo-
wiem B. Maciejewski od wielu 
lat jest związany z samorządem 
regionu. Był członkiem sejmiku 
gorzowskiego i reprezentantem 
jego w sejmiku krajowym. Postać 
znana w administracji na prze-
strzeni lat, o doskonałej, chwila-
mi anegdotycznej refleksji jak to 
się wszystko zaczęło. Jego stawi-
sko objął w wyniku konkursu Mi-
rosław Leśny, dotychczasowy 
pracownik jednego z wydziałów 
starostwa.
Interesująco, dla licznie obec-
nych, było wystąpienie Elżbiety 
Ostaszewskiej, dyrektorki Po-

wiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie. Bez zbędnych i nużących 
liczb (radni otrzymali wcześniej 
odpowiednie sprawozdanie) 
przedstawiła efekty pracy or-
ganizatora rodzinnej pieczy za-
stępczej za 2014 r. oraz sprawoz-
danie z działalności podległej 
instytucji. W tym miejscu warto 
wspomnieć, że powiat prowadzi 
nie tylko 6 Domów Pomocy Spo-
łecznej w kilku miejscowościach 
powiatu, również Dom Dziecka 
i Ośrodek Wsparcia „Razem Raź-
niej” w Skwierzynie.

Zaskoczył nieco widok umun-
durowanego Jarosława Sza-
łaty, przewodniczącego rady. 
Wyjaśnił to powrotem prosto z 
narady leśników, przy okazji po-
informował, że mundur został 
wprowadzony zarządzeniem 
cara Aleksandra I (wówczas kraj 
był pod zaborami), wyróżniając 
jednocześnie pracowników ad-
ministracji leśnej. Gawędziarska, 
poszerzona, forma przekazu 
wzbogaciła wiedzę obecnych.

Lech Malinowski

V Sesja Rady Powiatu 
Międzyrzeckiego

POWIAT MIĘDZYRZECKI SKWIERZYNA

Burmistrz powołał 
swojego zastępcę

12 lutego 2015r. Burmistrz 
Skwierzyny- Lesław Hołownia 
powołał na swojego zastępcę 
Wojciecha Kowalewskiego.
Wojciech Kowalewski ma 32 
lata. Jest rodowitym skwierzy-
nianinem. Ukończył Państwową 
Wyższą Szkołę Zawodową w 
Gorzowie Wlkp. na kierunku Ad-
ministracja Publiczna (licencjat). 
Następnie kontynuował studia 
na Wydziale Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Szczecińskiego 
na kierunku Administracja, gdzie 
uzyskał tytuł magistra. Ukończył 
również studia podyplomowe 
z zakresu zarządzania bezpie-
czeństwem i higieną pracy oraz 
studia podyplomowe z zarzą-
dzania kryzysowego i obrony 

cywilnej. Dotychczas obejmował 
różne stanowiska w administra-
cji samorządowej. Pracę rozpo-
czął jako pracownik biurowy w 
Skwierzyńskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji, następnie zatrudnio-
ny był w Referacie Spraw Spo-
łecznych Urzędu Miejskiego w 
Skwierzynie. Od 2008 roku pra-
cował w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Międzyrze-
czu. Od 1 stycznia 2015 roku 
pełnił obowiązki Kierownika Re-
feratu Organizacyjnego Urzędu 
Miejskiego w Skwierzynie. Spo-
łecznik z pasją. Prywatnie szczę-
śliwy mąż i tata Michała.

Red. na podst. www.skwierzyna.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!

Tego mi zabrakło na koniec au-
torskiego spotkania Agnieszki 
Indyckiej, na którym promo-
wała swoją książkę. Dialog z 
nią (forma promocji) prowadził 
dr Marceli Tureczek, ze swadą, 
ogromnym szacunku do Ziemi 
Międzyrzeckiej oraz autorki, 
będącej pracownikiem mię-
dzyrzeckiego muzeum.

Pozycja zaprezentowana czytel-
nikom znacznie odbiega od zna-
nych mi publikacji dotyczących 
archeologii na danym obszarze. 
„Archeologia Mederecensis” jest 
studiami nad badaniami arche-
ologicznymi prowadzonymi na 
terenie, nad którym dominuje 
królewskie Miasto Międzyrzecz. 
Źródła wymieniają pierwsze od-
krycie w Wysokiej w 1825 r. gro-
bu z wczesnej epoki brązu. In-
tensywność badań już polskich 
archeologów nastąpiła w okresie 

Brawo Agnieszka
MIĘDZYRZECZ

obchodów tysiąclecia państwa 
polskiego, aczkolwiek pierwsze 
powojenne prace zainicjowa-
no dopiero w 1952 r. na terenie 
wsi Święty Wojciech. Trudno nie 
wspomnieć o pracach na terenie 
dzisiejszego zamku, obszarze 
grodziska wraz z podgrodziem, 
Rybojadach, Nowej Wsi, Żółwina 
i wielu innych. Rozwój postępu 
cywilizacyjnego jak i regulacje 
prawne o ochronie zabytków 
wymusiły na archeologach pod 
koniec ubiegłego stulecia, a 
następnie już w XXI wieku do 
prowadzenia prac o charakte-
rze ratowniczym. Odnosi się to 
szczególnie do trasy budowy 
gazociągu jamalskiego, drogi 
szybkiego ruchu czy remontów 
ciągów komunikacyjnych w mie-
ście.
Na blisko 180 stronach książ-
ki wydanej przez Starostwo w 
Międzyrzeczu uwagę przyciąga 
czytelny przekaz nawet dla laika, 
doskonałe zdjęcia (m.in. Ryszar-
da Patorskiego), reprodukcje 
dokumentów i rysunki oraz, co 
jest rzeczą nie bagatelną i często 
nie docenianą przez czytelnika, 
interesujące przypisy. Te ostatnie 
są swoistym kompendium wie-
dzy historii archeologii na rze-
czonym obszarze. Także zbiorem 
nazwisk badaczy. 
Kolejne rozdziały, utrzymane w 
konwencji rzetelnego sprawoz-
dania z prac czy odkryć zwień-

cza puenta, która zdecydowanie 
wciąga podczas lektury. Drobia-
zgowość opisów, przypisywana 
kobietom, jest tutaj niezaprze-
czalnym plusem. Nie jest to 
dziwnym, wszak Agnieszka, ar-
cheolog, absolwentka Instytutu 
Prahistorii poznańskiego UAM, 
od wielu lat publikuje swoje 
osiągnięcia na szerszym forum.
Bibliografia, gdy przyjrzeć się jej 
uważnie, jest nie tylko materia-
łem, z którego autorka korzysta-
ła, jest również szerokim, także w 
sensie czasu wydania, spektrum 
wiedzy o archeologii obszaru nie 
tylko obecnego województwa.
Zaskoczeniem, chyba dla wie-
lu, jest opis łodzi jednopiennej 
ze zbiorów muzeum. Szkutnicy 
określają ją mianem czółna lub 
dłubanki. Dziś eksponat nie do-
stępny dla zwiedzających. Ra-
rytasem jest opis i zdjęcia zna-
lezionej w 1954 r. dwustronnej 
rzymskiej gemmy podczas ba-
dań prowadzonych na dziedziń-
cu zamku.
Nutki sentymentu można do-
strzec w reprodukcjach pism z 
polowy lat 50. ubiegłego stulecia 
w sprawie zabezpieczenia arche-
ologów w niegdyś znane wacia-
ki, pokwitowania sienników do 
spania czy otrzymania biletów 
do kina dla członków ekspedycji 
naukowej pracującej w wykopa-
liskach. Swoiste perełki nie ar-
cheologiczne. 

Poza recen-
zją pozycji 
– Cieszyć się 
wypada, że 
w gronie pra-
c o w n i k ó w 
Międzyrzec-
kiego Mu-
zeum im. Alfa 
Kowalskiego, 
którego kie-
r o w n i k i e m 
jest Andrzej 
Kirmiel, są 
ci, którzy po-
trafią swoje 
z a w o d o w e 
pasje poka-
zać na szerszym forum promując 
tym samym siebie, placówkę i 
dorobek. Nie ma bowiem historii 
bez archeologii. Starostwu Po-

wiatowemu gratuluję ewident-
nie słusznego kierunku wspiera-
nia promocji regionu.

Lech Malinowski, fot. Łukasz 
Bednaruk
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