nr 7(39)/2017

13 lipca 2017

Strzyżenie TRAWNIKÓW1
Przycinanie ŻYWOPŁOTÓW
(możliwość abonamentu)

P RZEKRÓJ

Gazeta bezpłatna

693 903 681

REKLAMA
511 225 133
ISSN 2084-4255

nr 7(39)/2017
13 lipca 2017

www.przekrojlokalny.pl

lokalny

MIĘDZYRZECZ

SKWIERZYNA

PRZYTOCZNA

PSZCZEW

BLEDZEW

MIĘDZYRZECZ

Nagrody w BO 2018 wręczone
26 czerwca burmistrz Remigiusz Lorenz spotkał się z pomysłodawcami projektów, które wygrały w Budżecie Obywatelskim 2018 oraz wręczył im pamiątkowe tablice. Burmistrz podziękował wszystkim za złożenie wniosków
oraz aktywność podczas zbierania głosów. Podkreślił, że oddano rekordową liczbę głosów, prawie 17 tys., głosując na 27 projektów.

Międzyrzecz - Os. Kasztelańskie 3

w Intermarche

Czynne: poniedziałek - piątek 8 - 16; sobota 8 - 13

Przypomnijmy, w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018,
w przyszłym roku zrealizowane
zostaną następujące inwestycje:
•
Budowa nowego ogrodzenia
kortów tenisowych przy Stadionie Miejskim,
•
Chodnik na skróty przez
„łąkę kolejową” z ul. Chrobrego do kładki drewnianej,

•
•
•
•
•

Plaża miejska bez dostępu
do rzeki,
Wybieg dla psów z torem
agility – ul. Pięciu Świętych
Braci Międzyrzeckich,
Chodnik na ul. Dworcowej
w Bobowicku,
Plenerowa siłownia zewnętrzna – Kalsko,
Montaż instalacji grzewczej

•
•

w sali wiejskiej w Wyszanowie,
Modernizacja i rozbudowa
placu zabaw w Gorzycy,
Wykonanie
podbudowy
z masy bitumicznej pod
boisko ze sztucznej trawy –
SP 2.
Źródło: www.miedzyrzecz.pl
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Ogłoszenia Drobne
Kupię medale, znaczki pocztowe, monety złote, srebrne, stare kartki pocztowe i
koperty ze znaczkami: polskie, rosyjskie i niemieckie.
Tel. 609 110 831

Sprzedam ziemię HUMUS,
kopaną ze stawu.
10 ton - 200 zł + transport
Tel. 608 275 272

Wyborcze obietnice PiS

Zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony
• Program „500plus” – 500 zł
miesięcznie na drugie i każde
kolejne dziecko w rodzinie
(na pierwsze przy zarobkach
na osobę w rodzinie nie przekraczających 800 zł);
• Obniżenie wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet i 65 lat
dla mężczyzn;
• Zwiększenie kwoty wolnej od

Opiekunki do Niemiec
AMBERCARE24 , wymagany j. niem. komunikatywny, do 1500 euro na
rękę, legalnie od zaraz
535 340 311 lub 533 848
005 lub 730 340 005
Ocieplanie budynków,
tel. 881 507 760

podatku do 8 tys. zł;
• Obniżenie podatku VAT z 23
do 22 proc.;
• Zlikwidowanie 8 procentowego podatku VAT na ubranka
dla dzieci;
• Mieszkania po 2 tys. zł za mkw;
• Obniżenie z 19 do 15 proc. podatku CIT dla małych firm;
• Minimalna stawka godzinowa

wynagrodzenia na poziomie
12 zł brutto;
• Przewalutowanie
„frankowiczów” na korzystnych dla
nich warunkach;
• Przedszkola mają być darmowe, a do szkół mają powrócić dentyści i pielęgniarki;
• 1,2 mln nowych miejsc pracy
dla młodych ludzi do 35 roku

życia;
• Leki za darmo dla seniorów;
• Walka o polski przemysł poprzez np. reaktywację stoczni
szczecińskiej, pomoc kopalniom, brak zgody na ich
zamykanie.
• Zwiększenie wydatków na
armię do ok. 3 proc. PKB.

minął miesiąc

Sprzedam tanio
w dobrym stanie meblościankę typ „Kopernik”
oraz ławę rozkładaną.
Tel. 737 658 981

Twoje ogłoszenie drobne
- dla osób fizycznych
za darmo!
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Sezon ogórkowy w pełni
Kolejny Prezydent juesej w
Polsce, kolejny raz rozbudzone
Polaków nadzieje i co? I lipa.
Wizy jak były tak będą i nie
widać na horyzoncie szans na
zmianę. Trump nawet nie zająknął się na ten temat. A szkoda,
bo ja bym się do Ameryki chętnie na wycieczkę wybrał. Raczej
na pewno nie do pracy, tylko
ewentualnie odwiedzić rodzinkę i pozwiedzać. Póki jednak
wiz nasi sojusznicy zza oceanu
nie zniosą, moja noga tam nie
postanie. To juesej powinno zależeć, żeby do nich przyjechać i
zostawić trochę cash.
Amerykański Prezydent mówił za to pięknie, jak bardzo
Ameryka kocha Polaków, o
naszej historii, niezłomnej odwadze i spuściźnie narodowej.
Chwała mu za to. Nie było jednak jednoznacznej gwarancji
pomocy militarnej w razie kon-

fliktu w Polsce. Za to Amerykanie
chętnie nam sprzedadzą gaz i
rakiety. W końcu pan Trump, to
biznesmen, więc jego handlowa
żyłka nie powinna dziwić.
Tymczasem w naszym pięknym kraju sezon ogórkowy w
pełni. Co prawda pogoda w tym
roku pod psem i odpoczywający
nad Bałtykiem mają na co narzekać, ale urlopy pobrane, pobyty
zabukowane i wyjścia nie ma.
Wolne od pracy ma swoje konotacje w urzędach, ale i w firmach. Bo pani Jadzia na urlopie,
to ze dwa tygodnie dłużej trzeba
czekać. Ale miejmy zrozumienie – każdy ma prawo odpocząć.
Bardziej mnie niepokoją inne obserwacje. Jeden z urzędów, które
niedawno odwiedziłem jest w
pewnej ważnej dla mnie kwestii zablokowany, bo… zabrakło
przepisów wykonawczych. Stare
rozporządzenie ministra wyga-

BEZPŁATNE
OGŁOSZENIA
DROBNE
Brawa dla
Zuzi
i
Kacpra
KUPON NA OGŁOSZENIE
Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie
prowadzące działalności gospodarczej

sło, a nowego jeszcze nie ma. I w samorządy do tematu się nie
ten oto sposób urzędnicy lokal- przykładają, a prywatni przeni (nie ze swojej winy rzecz ja- woźnicy jeżdżą tylko wtedy i
sna) mają związane ręce. Kiedyś tam, gdzie im się opłaca. A i
jeden z ministrów powiedział tutaj z tym jeżdżeniem różnie
(co prawda nie wiedział, że go bywa. Zgłosiła się do nas czynagrywają), że nasze państwo telniczka, która w sobotę 24
istnieje tylko teoretycznie (inne czerwca chciała skorzystać z auzapamiętane powiedzenie tego tobusu PKS Gorzów Wlkp., któministra to „ch…, d… i kamie- ry zgodnie z rozkładem jazdy
ni kupa”). I pomimo, że był to o 8.30 miał wyjechać z dworca
inny rząd, to nieraz, jak widać, to w Sulęcinie w stronę Zielonej
święta prawda.
Góry. Zarówno ona jak i 10 inWakacje to też inny pro- nych oczekujących pozostali
blem, z którym co roku muszą z kwitkiem, bo… autobus nie
się zmierzyć mieszkańcy wielu przyjechał.
wsi. Z rozkładów jazdy znikają
Na dalszą część lata życzę
autobusy, które w roku szkol- wszystkim czytelnikom jak
nym dowożą dzieci do szkół. najmniej trosk i jak najwięcej
Do niektórych miejscowości w słońca (szczeogóle nie dociera żaden śro- gólnie tym na
dek komunikacji publicznej czy urlopach).
prywatnej. Tymczasem wiele
osób (zazwyczaj starszych) nie
posiada samochodu i nie ma jak
dostać się do lekarza, apteki lub
po zwyczajne zakupy. Zgodnie
z przepisami gmina odpowiada
Adam Piotrowski
za zbiorowy transport lokalny,
Redaktor naczelny
a powiat za transport na szczeblu ponadgminnym. W praktyce Adam.Piotrowski2@gmail.com

Ogłoszenie drobne może zamierać maksymalnie 20 słów łącznie z ceną, numerem telefonu itp.
TREŚĆ OGŁOSZENIA (drukowanymi literami): ..........................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
IMIĘ I NAZWISKO....................................................... ADRES ....................................................................
.......................................................................................NR TELEFONU........................................................
1. Wypełniony kupon należy przesłać na adres redackji: Ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin lub
zeskanowany na adres e-mail: Adam.Piotrowski2@gmail.com
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub wstrzymania jego publikacji
3. Warunkiem publikacji ogłoszenia jest podanie danych osobowych ogłoszeniodawcy. Dane te
będą przetwarzane przez wydawcę wyłącznie dla potrzeb realizacji zlecenia.
Wydawca: Agencja Reklamy ROGRESS Adam Piotrowski, ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin; Redaktor naczelny: Adam Piotrowski
Redaktor wydania: Lech Malinowski; Redakcja: Anna Suchy, Marcin Piotrowski, Iwona Wróblak, Zdzisław Musiał, Michał Hulecki (fotoreporter)
Adres redakcji: ul. Kilińskiego 9, pok. 1, 69-200 Sulęcin, tel. 511 225 133, Adam.Piotrowski2@gmail.com; Oferta reklamy: tel. 511 225 133
Druk: Polskapresse Oddział w Poznaniu; Nakład: 8.800 egz.; Kolportaż: Agencja Reklamy PROGRESS
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca nie zamówionych tekstów , a także zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione

TU ZNAJDZIESZ NASZE GAZETY!

MIĘDZYRZECZ: kolportaż do wszystkich mieszkańców; WSIE NA TERENIE GMINY MIĘDZYRZECZ: kolportaż poprzez sklepy spożywcze. SKWIERZYNA: RATUSZ ul. Rynek; EKO ul.
Piłsudskiego, SKLEP WĘDKARSKO-ZOOLOGICZNY ul. Piłsudskiego; KIOSK RUCHU ul. Piłsudskiego; INTER MARCHE ul. 2-go Lutego. PSZCZEW: BIBLIOTEKA ul. Poznańska; SEZAM
Sklep Spożywczy ul. Poznańska; URZĄD GMINY, ul. Rynej; OLSTAF Centrum Ubezpieczeń ul. Rynek. BLEDZEW
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Kursy zawodowe
szansą na lepszą pracę
Gmina Skwierzyna realizuję projekt pt.
„Modernizacja kształcenia zawodowego
w Gminie Skwierzyna”. W ciągu ostatnich
miesięcy uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława
Lema w Skwierzynie wzięli udział łącznie
w 7 kursach (nauczyciele w 3, uczniowie w
4). Nauczyciele kształcenia zawodowego
wzięli udział w kursach psychoedukacji
i coachingu w kształceniu zawodowym,
sommeliera i spawacza. Dla uczniów

zostały przygotowane kursy: kelnerski,
sommeliera, spawacza i operatora wózków widłowych. Każdy kurs składał się z
egzaminu teorytycznego i praktycznego,
z obu egzaminów należało mieć wynik
pozytywny. Na razie z kursów skorzystało
20 nauczycieli kształcenia zawodowego i
40 uczniów. Uczestnicy kursów otrzymają
certyfikaty o nabytych uprawnieniach.
UM Skwierzyna

Punkty dystrybucji Przekroju Lokalnego w Międzyrzeczu
1. Sklep Tabac & Caffe
przy ul. Garncarskiej
2. Kwiaciarnia Agnieszki i Pawła
przy ul. Świerczewskiego (obok
wejścia na bazar)
3. Bazarek „U Wiesi, Jasi i Aloszy”
4. Sklep Joker przy ul. 30 Stycznia
5. Sklep kosmetyczny przy ul. 30 Stycznia
6. Pływalnia „Kasztelanka”
7. Starostwo Powiatowe
8. Ratusz

9. Nadleśnictwo Międzyrzecz
10. Powiatowy Urząd Pracy
11. Szpital Powiatowy
12. 17 Wielkopolska Brygada
Zmechanizowana
13. Sklep spożywczy „Pszczółka”
przy ul. Piastowskiej
14. Sklep „Grosik”
15. Sklep warzywny przy ul. Krasińskiego
16. Sklep spożywczy przy ul. Kasińskiego
17. Restauracja „Brama Zamkowa”

18. Intermarche
19. Bricomarche
20. Sklep „ABC” Międzyrzecz Obrzyce
21. Kiosk „Ruch” ul. 30 Stycznia
(naprzeciwko Orlenu)
22. Kwiaciarnia przy targowisku
23. Lewiatan przy ul. 30 Stycznia
24. Pizzeria Caruso przy ul. 30 Stycznia
25. Piekarnia Cukiernia „Ziomek”
przy ul. 30 Stycznia
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Stare odmiany drzew owocowych to smaki dzieciństwa
Sad owocowy, choć zasadniczo
to jest szkółka, na peryferiach
Skwierzyny należący do Leszka
Kułaka jest sam w sobie ciekawym z uwagi na młode drzewka,
starych odmian kształtowanych
według wzorów z dawnych lat.
Obecna jest tendencja sadzenia
drzewek owocowych, które szybko dają plony w postaci smacznych owoców wynika z sadzenia
drzew owocowych nowych odmian. Dostępne na rynku owoce
z sadów przemysłowych mają
różne oceny konsumentów. Coraz więcej osób chce mieć własne zdrowe owoce, ciekawych
smakowo, także dawnych zapomnianych odmian. I takie właśnie proponuje L. Kułak. Leśnik z
wykształcenia, również ukończył
podyplomowe studia związane
z ochroną zabytkowego krajobrazu. Sadownictwo jest pasją
popartą stale zgłębianą wiedzą i
praktyką. Zainteresowanie szczepieniem drzew owocowych towarzyszy mu od dawna. Początkowo było to hobby, dziś to już

Leszek Kułak w swoim sadzie
można by rzecz przedsiębiorstwo
znane w regionie. Przy drzewkach pracują trzy panie, którym
szefuje Beata Wojciechowska z
Bobowicka. A pracy jest sporo.
Kilkanaście lat temu – mówi L.
Kułak – Podczas realizacji prac
związanych z ochroną środowiska
natrafiłem na stare, opuszczone
sady. Owocowe drzewa żyją do
ok. 200 lat i te przeze mnie odnalezione same w sobie stanowią
cenny materiał genetyczny, który

pozwoli gatunkowi dalej owocować. Niegdyś tradycją były drogi
pomiędzy wioskami obsadzone po
obu stronach drzewami owocowymi. Gdzie niegdzie takowe jeszcze
można napotkać. Sięgnąłem do
literatury polskiej i obcej, szczególnie niemieckiej, oni bowiem
wydają doskonałe atlasy dawnych
odmian. Na tych terenach wg źródeł hodowano blisko 300 różnych
gatunków. Pokolenia je pielęgnowały, wojna, nowi osadnicy, inne
spojrzenie a potem owoce produkowane metoda przemysłową i
nowe odmiany. Nie wolno zaprzepaścić szansy dalszego istnienia
doskonałych w smaku Oliwki Żółtej, Czerwonej francuskiej Kronselki, Koksy Pomarańczowej, Złotej
czy Szarej Renety, Renety Landsberskiej, Renety Czerwonej zwanej
też Cesarzem Wilhelmem czy Koks
Pomony. Trudno nie wymienić
pochodzącego z Wileńszczyzny
Ananasa Berżenickiego, jabłoni o
owocach o smaku winno-słodkim.
Ciekawostką są opuszczone, zniszczone sady na terenie poligonu w

MIĘDZYRZECZ

Kwiatek dla i od nauczyciela…
Jest koniec roku szkolnego. Tradycja mówi, że w tym dniu wypada dać kwiatka nauczycielowi. Za
trud, który włożył w kształcenie i
wychowanie naszego dziecka.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Międzyrzeczu. Plac apelowy. Ostatnie spotkanie w tym roku. Hymn
szkolny o „Szarych Szeregach” –
patronie Szkoły, wybrzmiewa po
raz ostatni w roku szkolnym. W
pozycji zasadniczej uczcimy odegranie Hymnu Państwowego.
Nowe pokolenie uczniów zacznie
swój nowy rozdział - następuje
uroczysta wymiana chorążego w
Poczcie Sztandarowym. Wygłoszone zostają okolicznościowe
przemówienia: dyrektora Szkoły
Katarzyny Dymel, przew. Rady
Rodziców Magdaleny Stankiewicz, burmistrza Remigiusza Lorenza, który mówił m.in. o realizacji inwestycji przebudowy boiska
w ramach zadania oświatowego z Budżetu Obywatelskiego.
Dzisiaj jest Dzień Ojca, wszyscy
tatusie i ojcowie otrzymują najlepsze życzenia. Następuje uroczyste uhonorowanie uczniów,
tych którzy zdobyli nagrody w
najtrudniejszych przestiżowych
olimpiadach i konkursach – to
Jakub Baraniecki, Zofia Szeremet, Inga Grabska, Jakub Radkiewicz i Jan Uhlendorf. Także

doceniona jest praca tych mniej
wyróżniajacych się absolwentów. Poprzedniego dnia rozdano
świadectwa szkolne. Teraz tylko
jeszcze w klasach będzie chwila
na wzajemne ostatnie pożegniania, osobiste życzenia udanych
wakacji. I kwiatek – dla nauczyciela wychowawcy…
Od rana w radiu słyszę o akcji
Fundacji „Mam Marzenie”, która
proponuje tę parę złotych, które
rodzice tradycyjnie przeznaczają
na zwyczajowy bukiet dla nauczyciela – przeznaczyć na Fundację. To bardzo miłe – na koniec
roku dostać od wychowanków
kwiaty… ale – jest ich w tym dniu
tyle, nauczyciele są nimi dosłownie zasypani. Wiadomo, że praca
pedagogiczna jest niewymierna,
ale ewentualne podziękowanie

w ten sposób za ich trud
sami nauczyciele proponowali wyrazić poprzez
wrzucenie tego przeznaczonego na kwiatka grosika - do puszki.
W SP nr 2 tego dnia ustawiono wolontariuszy z 25.
Puszkami, w ramach akcji
charytatywnej zainicjowanej przez Fundację „Mam
Marzenie” (siedziba: 31028 Kraków ul. Św. Krzyża
7) - Uwierz w marzenia, na
nie nigdy nie jest za późno.
Zebrane pieniądze (dokładnie komisyjnie przeliczone – 2.983 zł) przekazane zostaną Magdzie
Kiersztan, przedstawicielce Fundacji. Spełni się,
mamy nadzieję, marzenie

Wędrzynie, gdzie praktycznie od
końca lat 40.tych ubiegłego wieku nie dbała o nie ręka ludzka. Dla
mnie to swoiste Eldorado w pozyskaniu materiału do szczepień.
Prowadzę dokumentację lokalizacji drzew nazwijmy je umowie
zapomnianych. Cieszę się jak wytypowane drzewo nosi ślady szczepienia, co jest dowodem na to że
ktoś uznał tę odmianę za wartą
poświęcenia jej czasu. To jest najlepszy materiał do szczepień. Materiał do szczepień (zrazy) pozyskuję zimą, potem go przechowuję,
a wiosną szczepię. Szczepienia wykonuję na podkładce jabłoni odmiany Antonówka. Efekt widoczny
jest po 2 miesiącach. Szczepimy na
silnych podkładach. Do jesieni jest
to malutkie drzewko. Kolejna faza
to kształtowanie. W przypadku np.
zapotrzebowania na drzewka, które będą rosły przy ścianie budynku,
odpowiednio je formujemy już na
etapie małego drzewka. Niektórzy wolą je mieć w kształcie wrzeciona. I u mnie w szkółce te formy
występują. Drzewa dają owoce

najwcześniej w drugim roku po zaszczepieniu. Jabłoni jest wiele odmian, ale teraz skupiam się na poszukiwaniu starych odmian grusz i
śliw. Mam ok. 200 odmian jabłoni
a grusz zaledwie 20.
Ciekawostką są XIX wieczne zalecenia dla hodowców, w odniesieniu do procentowych wielkości jabłoni, grusz i śliw w sadach
przy domu. Oczywiście dominują
jabłonie. Sam pasjonat, jakim
jest Leszek Kułak, jest członkiem
zarządu
Międzynarodowego
Towarzystwa Uprawy i Ochrony
Drzew od 15 lat. Do tematu „zaginionych” wsi wraz sadami na
terenie wędrzyńskiego poligonu niebawem powrócę. Trudno
w jednym tekście przekazać to,
co w Skwierzynie zobaczyłem.
Gospodarz serdecznie zaprasza
zainteresowanych do siebie na
ul. Lawendową. Ustawione z napisem strzałki wskażą drogę.

chorego Wojtusia o Legolandzie.
Wspaniała inicjatywa w przededniu wakacji. Najmłodszy wolontariusz z puszką miał ze trzy lata.
Ale jednak – kwiatek tego dnia
był wręczany. Rodzice uznali akcję za cenną, ale – kwiatka czy

bukiecik – także niektórzy wręczyli. Cóż – taka jest nasza tradycja.
Tekst i foto. Iwona Wróblak
www.iwona-wroblak.blogspot.
com

Tekst i foto. L. Malinowski
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Zakończenie roku szkolnego w Szkole Muzycznej
23 czerwca br. był dniem szczególnym
dla uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Międzyrzeczu. Po raz
ostatni w tym roku szkolnym spotkali
się absolwenci szkoły, inni uczniowie, kadra pedagogiczna, rodzice i zaproszeni
goście. Program koncertu rocznego był
ciekawy i pozostawił pewien muzyczny
niedosyt. Prowadzący Przemysław Kojtych ujmująco zapowiadał poszczególne
punkty programu. Piosenką pt. „Dziękuję
Panie Fortepianie” uczniowie klasy I - III
cykl 6-letni śpiewająco zainaugurowali
uroczystość. Przygotowanie Wanda Kuryłowicz-Król, akompaniował na fortepianie Przemysław Kojtych, Barbara Horyd
na flecie upiększała wykonanie. Trio w
składzie: Urszula Suchecka – flet, Michał
Suchecki – klarnet i Tomasz Rogala – gitara zagrali „Tango yango”, kompozycję
piszącego te słowa, który też przygotował uczniów. Skrzypaczka Kinga Fryza,
którą uczy Agnieszka Wenda wykonała:
Charlesa Dancla – Balladę. Na fortepianie
akompaniował Tadeusz Nowak. Marlena Szpigun grająca na wiolonczeli, nauczyciel Katarzyna Cegielska zagrała H.
Bayly – „Long, long, ago”. P. Kojtych tradycyjne akompaniował. Melodię Tico- tico
- Z. Abreau wykonały: Bogna Sobańska,
Urszula Suchecka, Eunika Fąferko, Barbara Horyd, którym akompaniował P.
Kojtych. Duże zainteresowanie wzbudził
tegoroczny absolwent Piotr Czaplicki z
klasy fortepianu Tadeusza Nowaka. Wykonał Sonatę na fortepian cz. I, którą sam
skomponował! Oj rośnie konkurencja młodych kompozytorów. Brawo Piotrek! Kolejny absolwent Daniel Bębas, tym razem
z klasy saksofonu Czesława Nowakowskiego przy akompaniamencie P. Kojtycha
zagrał w gorących Blazylierę. D. Milchanta. Na zakończenie usłyszeliśmy słynne
Libertango – Astora Piazzolli. Wykonał je
Zespół akordeonowy w składzie: Damian
Bębas (absolwent), Patryk Pyrski, Aleksandra Bartkowiak, Jan Farbotko, Diana
Fiedorowicz. Zespół przygotowała Alina
Plebanek.
Po uroczystym koncercie nastąpiła ważna uroczystość – rozdanie świadectw.
Świadectwa z wyróżnieniem tj. na biało
czerwonym paskiem otrzymali następujący absolwenci: Tomasz Rogala, Piotr

Czaplicki, Daniel Bębas, Zuzanna Gandecka, Bogna Sobańska.
Szkołę ukończyło 16 absolwentów. 4
pianistów (naucz. T. Nowak), 4 saksofonistów, 2 klarnecistki (naucz. C. Nowakowski), flecista (naucz B. Horyd), 2 akordeonistów (naucz. A. Plebanek), 2 gitarzystów
(naucz. Z. Musiał, 1 skrzypaczka (naucz. J.
Helwig).
Piękne książki ufundowała dla wszystkich absolwentów Rada Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w
Międzyrzeczu. Pamiątkowe książki otrzymali też pozostali uczniowie, którzy zapracowali na świadectwa z wyróżnieniem.
Były kwiaty, podziękowania, sesje zdjęciowe ostatnie pozdrowienia i tym oto
akordem uczniowie rozpoczęli zasłużone
wakacje.
Tradycyjnie odbyło się spotkanie z absolwentami. Przygotowali oni program artystyczny, który trzymany był w tajemnicy
do ostatniej chwili. Była piękna pożegnalna piosenka, wiersz T. Rogali i wiele innych
niespodzianek. W tym uwaga! Wybrana
osoba musiała zagrać na instrumencie
muzycznym, na którym nie uczy. Skrzypce to jednak trudny instrument, saksofon
również. Oczywiście śmiechu było przy tej

zabawie sporo. Najdłużej trwało uczniowskie jam sesjon. Spontaniczne składy
instrumentalne i wokalne potwierdziły
opinię, że warto uczyć się grać w szkole
muzycznej. Życzymy bezpiecznych i uda-

nych wakacji. Absolwenci - odwiedzajcie
nasz czasami.
Z muzycznym pozdrowieniem
Zdzisław Musiał
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SKWIERZYNA

Ku Europie zjednoczonej w różnorodności
W dniach 8 - 11 czerwca 2017 roku gościliśmy w Skwierzynie przedstawicieli miast partnerskich z Durbe (Łotwa) oraz Fredersdorf - Vogelsdorf (Niemcy) w ramach realizowanego projektu „COMMON
FUTURE” (Wspólna Przyszłość) współfinansowanego z Unii Europejskiej
w ramach Programu Europa dla obywateli - 2.1 Partnerstwo miast.
Głównym celem projektu było wspieranie budowy przyjaznej współpracy między trzema narodami. Tematami poruszanymi w projekcie były zagadnienia łączące
w sposób pozytywny naszą wspólną historię, zarówno w odległych i aktualnych
czasach, a także tradycję i promowanie
dialogu międzykulturowego. Ważnym
aspektem były również rozmowy o edukacji, szkolnictwie wyższym i rynku pracy.
W ramach projektu odbyły się w ciągu
czterech dni 4 debaty tematyczne:
- Kultura i tradycja Łotwy, Niemiec i Polski.
- Edukacja i rynek pracy.
- Partycypacja w życiu publicznym.
- Historia Łotwy, Niemiec i Polski, transformacja ustrojowa oraz akcesja do UE.
Uczestnicy brali aktywny udział w każdej z dyskusji, podczas których opowiadali

www.mosiw.pl
zaprasza

XVIII

jak żyje się im w swoich krajach i wymieniali się doświadczeniami związanymi z
uczestnictwem w życiu społecznym swoich miejscowości.
Podczas pobytu nasi goście mieli okazję
zobaczyć skwierzyńskie zabytki, odwiedzić lokalne stowarzyszenia, Ochotniczą
Straż Pożarną, wystąpić na głównej scenie na Rynku Miejskim i zintegrować się z
mieszkańcami gminy podczas odbywających się w tym czasie Dni Miasta.
Uczestnicy bardzo zżyli się ze sobą i
zgodnie stwierdzili, że tego typu projekty
bardzo integrują mieszkańców żyjących w
Europie zjednoczonej w różnorodności.
Gmina Skwierzyna jako jedna z 13 wnioskodawców w Polsce otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „COMMON
FUTURE” w wysokości 7.500,00 euro.
UM Skwierzyna
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MIĘDZYRZECZ

Srebrna Fanfara dla „Kęszyczanek”
24 czerwca, w Górzynie, odbył się po
raz XII Festiwal „Mundurowo na ludowo”,
którego organizatorem był LZS „KADO”
z Górzyna, Lubski Dom Kultury i Sołectwo Górzyn. Przybyłe zespoły tradycyjnie
wzięły udział w Mszy św., następnie w korowodzie udały się na pobliski plac przy
świetlicy wiejskiej. Otwierając imprezę Jerzy Wojnar zastępca burmistrza Lubska,
życzył wszystkim dobrej zabawy. Umiejętności wokalne na scenie zaprezentowało
kilkanaście zespołów, które oceniało jury.
Po długiej nieobecności na tej scenie pojawiły się „Kęszyczanki”, które bodajże 6 lat
temu wyśpiewały tam „Złotą Fanfarę”.
Tym razem najwyższy laur zdobyły „Nietkowianki” z Nietkowa (właściwie ich młodziutki skład). Drugie miejsce i Srebrną
Fanfarę oraz nagrodę rzeczową jury przyznało „Kęszyczankom” z Kęszycy Leśnej.
Brązowe trofeum przypadło zespołowi
„Lutnia” z Żagania. Na scenie poza konkursem wystąpił miejscowy zespół „Modry
Len”, tradycyjnie w żołnierskich mundurach. Nasze panie elementy mundurowe
ograniczyły do minimum (w razie potrzeby służę czapką OSP i beretem pancerniaka, moją pamiątką po armii).
„Kęszyczanki” zaśpiewały dwa własne
utwory: o Kęszycy (w ramach promocji

swej miejscowości, nijak przystającej do
formuły przeglądu) o strażakach (żywa w
rytmie country) oraz znaną piosenkę żołnierską z repertuaru nieco zapomnianego
zespołu „No To Co”. Dotarłem do protokołu jury i wiadomym jest, że o sukcesie zadecydowała własna piosenka o druhach
ochotnikach.
W przerwie przeglądu występowały
dzieci z miejscowej SP. Po ogłoszeniu wyników (dość późno, bowiem obrady były
burzliwe), wręczeniu nagród i wyróżnień
rozpoczęła się zabawa taneczna. Typowa
potupajka, jak się mawia, prowadzona
przez DJ „Szymka” oraz na scenie gwiazdą
wieczoru pojawił się zespół „Coctail Boys”.
Naszym laureatkom serdecznie gratuluję! Znam ten festiwal od samego początku
z autopsji (śpiewało się niegdyś w „Jarzębinie – OSP” w Sieniawie Żarskiej, też wspólnie wyśpiewaliśmy „Złotą Fanfarę”) i znam
osobiście tamtejszych strażaków, którzy
wiele serca włożyli w sprawne przeprowadzenie imprezy. Sukces „Kęszyczanek”
tym bardziej cieszy, że do końca nie było
wiadomo co z transportem na południe
województwa.
L. Malinowski, fot. M. Hulecki

nr 7(39)/2017

13 lipca 2017

7

MIĘDZYRZECZ

Castrum Doloris - Zamek Boleści
Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzecu ma największy
zbiór w Polsce portretów trumiennych i tablic epitafijnych. W związku z tym zaistniała potrzeba uzupełnienia tematu poprzez zbudowanie Castrum Doloris czyli Zamku
Boleści (Żalu). Dokładniej poprzez pokazanie pochówku szlacheckiego w Rzeczypospolitej w XVII-XVIII wieku.
Obyczaj przystrajania przestrzeni ceremonii żałobnych
znany był od dawna. Uroczystości w świątyniach, kaplicach prywatnych, zamkach czy pałacach
trwały czasami dłużej niż kilka
dni. Wiek XVII i XVIII rozbudował
oprawę scenograficzną Castrum
Doloris o bogaty program symboliczno-alegoryczny.
Często
były to wielokondygnacyjne konstrukcje spowite baldachimem,
wyposażone we fragmenty fortyfikacji, obeliski, figury świętych
sprzyjających za życia zmarłej
osobie, tablice heraldyczne, elementy alegorii i obowiązkowo
portret trumienny. Zapalone
świece, liczone setkami, były
obowiązkową iluminacją. W epoce baroku spektakl pogrzebowy
był swoistym theatrum funebris
– przedstawieniem pogrzebowym.
Prace w międzyrzeckim muzeum trwały ok. 1,5 roku. Nie było
na to żadnych środków budżetowych. Ekspozycja, która funkcjonuje od końca maja, powstała
poprzez darowizny, wsparcie materialne i finansowe. Głównym
autorem wykonania castrum była
Ewa Ryś, konserwator sztuki zatrudniona w muzeum. Nie mniej
jednak większość pracowników
placówki ma również swój wkład
w tworzeniu, chociażby poprzez
pomoc czy wnoszone uwagi.
Ekspozycja w sposób plastyczny

pokazuje formę pochowku szlacheckiego i doskonale uzupełnia
wiedzę nabytą poprzez zapoznanie się z portretami trumiennymi
i tablicami epitafijnymi – powiedział Andrzej Kirmiel, dyrektor
placówki. - Mogła powstać dzięki
wsparciu Krzysztofa Wolickiego
– prezesa Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego w Warszawie,
który poprzez swoje koneksje w
branży funeralnej potrafił przekonać przedsiębiorców do współpracy z muzeum na rzecz rozwoju
wartości historyczno-kulturowych.
Obok ozdobnego katafalku,
utrzymanego w efektownej bryle architektury barokowej, jest
tablica informująca o sponsorach. Są nimi: Krzysztof Wolicki

– prezes PSP w Warszawie, Wojciech Derwich, firmy: Lindner
Trumny (Wągrowiec), Plastmet
Akcesoria Pogrzebowe (Rypin),
Usługi transportowe Matysiak
(Brójce), Valentin Sp. z o.o. (Międzyrzecz).
Dziś odwiedzający muzeum
w Międzyrzeczu zatrzymując
się przy Castrum Doloris i mając
w pamięci obrazy trumienne,
które widzieli w kolejnych zwiedzanych salach, mogą z pewną
zadumą odnieść się do sarmackiego pochówku osób w Rzeczypospolitej.
Lech Malinowski,
fot. Łukasz Bednaruk

SKWIERZYNA

W parku Jagiełły powstanie siłownia
26 czerwca Sejmik Województwa Lubuskiego podjął uchwałę ws. udzielenia pomocy
gminie Skwierzyna w ramach programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką”.
Na konkurs ogłoszony przez
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego wpłynęło łącznie
40 wniosków. Gmina Skwierzyna
znalazła się wśród 17 samorządów, którym przyznano dofinansowanie.
W ramach prac w Parku Jagiełły,
gdzie planowane jest usytuowanie siłowni przeprowadzone zostanie m. in.:
- wyrównanie terenu pod siłownię zewnętrzną,
- posadowienie ośmiu urządzeń
do ćwiczeń (wykonanych z bezpiecznych i trwałych materiałów) o zróżnicowanych funkcjach
dających możliwość rozwijania
umiejętności psychoruchowych:

wycisk ręczny, wioślarz, twister,
orbitrek, wahadło, biegacz, podciąg górny, prasa nożna.
Ponadto ustawiona zostanie tablica informacyjno - promocyjna,
zawierająca regulamin korzystania z siłowni, ławki, kosze na

śmieci itp.
Planowana wartość inwestycji
wynosi 33 tys. zł, z czego niespełna połowę urząd otrzyma z dofinansowania.
UM Skwierzyna

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA
ODSZKODOWANIA
ROSZCZENIA
BŁĘDY MEDYCZNE
SPRAWY ROZWODOWE
WINDYKACJA
POŚREDNICTWO W NIERUCHOMOŚCIACH
792 805 381
zci.biuro@wp.pl
www.zci.com.pl
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Eko – Wtorek, Super Rady na Odpady
20 czerwca, na bulwarze przy
ujściu Paklicy do Obry w Międzyrzeczu odbył się w tytułowy festyn. Uczestnicy po zbiórce przed
Ratuszem w barwnym korowodzie przemaszerowali na bulwar.
Oficjalnego otwarcia dokonał
Grzegorz Gabryelski, starosta
powiatu i Remigiusz Lorenz –
burmistrz miasta. Organizacja
była możliwa dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze. Celem imprezy
było podniesienie świadomości
ekologicznej mieszkańców w zakresie postępowania z odpadami, w szczególności w zakresie
selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych oraz poszerzenie
wiedzy mieszkańców, zwłaszcza najmłodszych, o metodach
segregacji odpadów, recyklingu oraz innych metod dbałości
o stan środowiska.
Imprezę,
przeprowadzoną z wielkim rozmachem, poprzedziło ogłoszenie czterech
konkursów przez Starostwo
Powiatowe w Międzyrzeczu: „Najciekawszy Strój” wykonany z surowców wtórnych, skierowany do
wszystkich mieszkańców; „Nasze
rady na odpady”, skierowany do
przedszkoli; Na hasło „Jak postępować z odpadami”, skierowany
do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych i „Moja maskotka z
surowców wtórnych”, skierowany
do szkół podstawowych, domów
pomocy społecznych, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowego domu samopomocy, i
powiatowego ośrodka wsparcia.
Rozpoczęto od pokazu strojów przygotowanych przez poszczególne placówki. Jury: Anna
Pielesiak, Anna Spychała, Katarzyna Fortuniak, dokonało
oceny. W kategorii OSW, przedszkola: 1 miejsce – Przedszkole
nr 1 Międzyrzecz, 2 - Przedszkole „Złota Rybka” Bobowicko, 3
- Przedszkole „Bocianie Gniazdo” Międzyrzecz. W kat. szkoły
podstawowe: 1 – SP Kaława, 2
– SP-2 Międzyrzecz, 3 – SP-4 Międzyrzecz. W kategorii gimnazja: 1 - Gimnazjum Przytoczna,
2 - Gimnazjum nr 1 Międzyrzecz,
3 - Gimnazjum nr 2 Międzyrzecz.
W kat. DPS, WTZ, ŚDS, OŚRODEK WSPARCIA: 1 - DPS Szarcz,
2 - WTZ Międzyrzecz, 3 – DPS
Rokitno 58 i DPS Międzyrzecz. W
kat. szkoły ponadgimnazjalne:
1 - Zespół Szkół Technicznych
Skwierzyna, 2 - Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
Bobowicko.
Konkurs plastyczny „Nasze
rady na odpady” oceniało jury:

Beata Romanowska, Ilona Jankiewicz, Janusz Rutkowski.
Po burzliwych obradach zdecydowano o przyznaniu równorzędnych nagród wszystkim
przedszkolom: Przedszkole nr 4
„Bajkowa Kraina”, Niepubliczny
Punkt Przedszkolny Bobowicko, SP-4 Międzyrzecz Oddziały
Przedszkolne, Przedszkole nr 1
z grupami żłobkowymi „Pod Jarzębinką”, Klasy „0” przy SP-2, Niepubliczne Przedszkole Jutrzenka,
Oddział Przedszkolny w Kaławie,
Przedszkole im. J. Korczaka Brójce, Przedszkole Gminne „Kasztanowa Kraina” Przytoczna, NPP
„Przedszkole Językowe Złota
Rybka”, Niepubliczne Przedszkole
„Bajkowy Zakątek”, Przedszkole
w Bukowcu .
Oceny haseł „Jak postępować z odpadami” dokonało
jury: Izabela Wójcik, Katarzyna
Fortuniak, Grażyna Tomaszewska. W kat. gimnazja przyznano
nagrody: 1. Aleksandra Kubowicz (Gimnazjum nr 1) hasło
„Każdy jest rady, kto segreguje
odpady”, 2. Daniel Pruchniewski (Zespół Szkół Przytoczna) hasło „Gimnazjalista nie pali śmieci.
Szanuje zieleń. Dlatego śmiało
kroczy w nową erę”, 3. Szymon
Waltrowski (Gimnazjum nr 2)
hasło „Jestem ekoLOGICZNY segreguję śmieci”. W kat. szkoły
ponadgimnazjalne: 1. Daria
Jakszuk (Zespół Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego Bobowicko) hasło „Zapamiętaj, prosta
rada: pojemnik żółty, zielony i
niebieski i świat ocalony”, 2. Marcel Piertusik (CKZiU Międzyrzecz) hasło „Segregacja śmieci
to fajna sprawa, a przy okazji
dobra zabawa”, 3. Milena Grupa
(Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Bobowicko) hasło
„Szanuj drzewa, zbieraj papiery i

wrzucaj je w niebieskie kontenery”.
„Moją maskotkę z surowców
wtórnych” oceniało jury: Anna
Zięba, Anna Kowalik, Renata
Weihs. W kat. szkoły podstawowe przyznano nagrody: 1 - „Struś”
SP Przytoczna, Lena Arabczyk,
2 - „Dżdżownica” SP Bukowiec, 3
- „Żyrafa” i „Straszy wąż” SP-3 Międzyrzecz. W kategorii DPS, WTZ,
ŚDS, OŚRODEK WSPARCIA: 1 „Ośmiornica Zosia” DPS Międzyrzecz, 2 - „Butelkowe stwory” WTZ
Międzyrzecz, 3 - „Miś” Ośrodek
Wsparcia Skwierzyna. Wyróżnienie DPS Rokitno 58.
Wszystkie placówki otrzymały, oprócz nagród indywidualnych, kosze do segregacji śmieci.
Podczas festynu przedszkolaki
i uczniowie brali udział w konkursach, w których uczyli się jak
prawidłowo segregować odpady,
a także odpowiadali na pytania
w quizie tematycznym. Konkursy
przeprowadzał Wydział Ochrony
Środowiska Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu.
Katarzyna Radej z Celowego
Związku Gmin z Długoszyna w
bardzo przystępny i prowadzony ze swadą sposób utrwalała
wiadomości dotyczące m.in. segregacji odpadów z przedszkolakami i uczniami szkół z powiatu
międzyrzeckiego. W bloku edukacyjnym, ekolog, leśnik, publicysta, Jarosław Szałata w ciekawy sposób poinformował „Jak
postępować z odpadami”.
Uczniowie SOSW w Międzyrzeczu, SP-3 w Międzyrzeczu, LO
w Międzyrzeczu, DPS Rokitno 38
przedstawili scenki tematyczne
edukujące w zakresie ekologii.
W czasie trwania festynu
uczniowie Technikum nr 1 CKZiU
w Międzyrzeczu: Denis Demiańczuk, Kamila Bręk, Kacper Koła-

kowski, Mateusz Żyła, Angelika
Onichimowska,
Aleksandra
Piszczygłowa, Filip Spiczak
wraz z opiekunem Krzysztofem
Polechajło czyścili Obrę. Płynąc
kajakami wyłowili pięć worków
śmieci. Niestety, te wielkogabarytowe nie byli w stanie zebrać z
rzeki.
Przez cały czas trwania festynu prowadzona była zbiórka surowców wtórnych. Każda osoba,
która dostarczyła więcej niż 2
kg surowca otrzymała nagrodę
(Drzewko-sadzonkę, lub Torbę
ekologiczną”). Samochód udostępniony przez CZG-12 był pełny.

Sponsorami festynu byli: Burmistrz Międzyrzecza, Celowy
Związek Gmin – CZG 12 z Długoszyna, firma Niewiadomski Władysław, Nadleśnictwo Międzyrzecz, Nadleśnictwo Międzychód,
firma Instalko, Roman Strzelczyk,
Sklep ”Świat Dziecka” Andrzej
Luftman i Gospodarstwo Szkółkarskie „Gaj”- Krystyna i Józef
Jednorowicz. Trudno nie wspomnieć o dużym zaangażowaniu
Teresy Plewy, Haliny Pilipczulk
i Grażyny Tomaszewskiej ze starostwa powiatowego w Międzyrzeczu.
Tekst i fot. L. Malinowski

SKWIERZYNA

Ruszyły prace
remontowe
w skwierzyńskich
szkołach
W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego 14
czerwca burmistrz Skwierzyny
Lesław Hołownia podpisał z wykonawcą robót „UB Szałata” Sp. z
o.o z Poznania, umowę dot. prac
remontowych w skwierzyńskich
szkołach.
W ramach podjętych działań
zostaną wyremontowane i do-

posażone w pomoce dydaktyczne gabinety lekcyjne do nauk
przyrodniczych,
matematyki,
informatyki, a także chemii, fizyki i geografii. Zakończenie robót
zaplanowano na 30 sierpnia br.
Wartość prac remontowych wynosi ponad 800 tys zł.
UM Skwierzyna
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Centrum Handlowe CERAM w Sulęcinie –
Twój partner w budowie i remoncie

Firma Styl Ceramika oferuje szeroki wybór towarów niezbędnych do budowy, remontu i urządzenia łazienki. W oferowanym asortymencie są również produkty niezbedne do wykonania kuchni, salonu czy tarasu.
Doświadczona i odpowiednio przygotowana kadra inżynierów i architektów oraz specjalistów od
aranżacji wnętrz służy szeroką pomocą w zaprojekowaniu wybranego pomieszczenia.
Styl Ceramika posiada duze doświadczenie w
branży ceramicznej sięgajace 1986 roku jako poducent płytek ceramicznych. Obecnie prowadzi głównie działalność handlową w Salonach w Sulęcinie i.
Kostrzynie nad Odrą.
Wykwalifikowana załoga jest gotowa sprostać
każdemu wyzwaniu
Wyspecjalizaowany zespół sprzedaców i projektantów pomoże w wyborze płytek ceramicznych,
kabiny prysznicowej, wanny, armatury sanitarnej
oraz mebli, potrzebych do wykonania wymarzonej
łazienki, uwzlędniając wszystkie życzenia i potrzeby
klienta.
Zarząd i kadra są dumni z osiągnięć, Zwłaszcza,
że za wiele projektów i aranżcji firma była wielokrotnie nagradzana na krajowych oraz międzynarodowych targach i wystawach.
Jedną z ważniejszych nagród jest Wstęga Niemna zdobyta na Międzynarodowych Targach POLEXPO w Kownie.
Firma może też pochwalić się realizacją:
• kilkunastu projektów kompletnych obiektów
SPA na terenie województwa lubuskiego
• setkami łazienek w budownictwie wielorodzinnym,
• tysiącami kompleksowych projektów dla budownictwa jednorodzinnego
W sumie ponad 8000 projektów.

Ponad 80 procent klientów, to osoby polecone
przez innych zadowolonych z obsługi klientów.
Klientom zapewniamy kompleksową obsługę
począwszy od pomiarów, wykonania projektu, do
doradztwa w czasie budowy i remontu. Projekt wraz
pomiarami i dostawą towaru jest bezpłatny. Klient
otaczany jest indywidualną opieką, którą sprawuje
konsultant projektu.
Firma oferuje najlepsze (nie znaczy najdroż-

Rzeczy niemożliwe załawiamy od ręki,
na cuda trzeba trochę poczekać.
Zapraszamy do odwiedzin i zakupów!

sze) produkty renomowanych polskich firm takich jak Ceramika Paradyż, Tubądzin, Opoczno, Cersanit, które można obejrzeć on line na
www.stylceramika.pl lub w nowoczesnych ekspozycjach w salonach sprzedaży:
• w Sulęcinie
ul Wojska Polskiego 14
• w Kostrznie nad Odrą
ul. Piastowska 1.
- Od lat staramy się wyprzedzać czas proponując
projektowanie łazienek w najnowocześniejszym programie CAD DECOR PROFESSIONAL 3D. Techmologia znajduje zastosowanie na wszystkich urządzeniach mobilnych – mówi Alicja Żelechowska,
Prezes Zarządu Spółki Styl Ceramika.
Znane nie tylko w Sulęcinie Centrum Handlowe CERAM stale jest modernizowane z myślą o
kliencie.
Nowy wizerunek zmodernizowanej firmy widoczny jest również od zewnątrz: odnowiona elewacja, ciekawie zaprojektowany ogród przed wejściem
do firmy, dodatkowy parking dla klientów. Nowoczesna winda i pomieszczenia sanitarne, znajdujące
się wewnątrz obiektu zostały dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
W centrum handlowym CERAM można rówież
nabyć wszystkie materiały niezbędne do wybudowania lub remontu domu bądź mieszkania.
Na najwyższej kondygnacji obiektu warszawska
firma WIKA STUDIO oferuje projekty oraz aranżcje i wykonawstwo dekoracji okien, nowoczesne
modne meble art deco, tapety oraz inne artykuły
dekoracji wnętrz.
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POWIAT MIĘDZYRZECKI

Stypendia od starosty
28 czerwca, podczas sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego zostały wręczone stypendia dla 44 zdolnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu
powiatu. Pamiątkowe dyplomy wręczał Rafał Mikuła, wicestarosta powiatu.
Dyplomy i stypendia w wysokości 400 zł otrzymali: Kacper
Baraniecki, Zuzanna Białas,
Szymon Dudek, Paulina Majkowska, Paweł Maciejewski,
Wojciech Pawłowski, Jakub
Potrycha, Paweł Skoczylas,
Szymon Skrzek, Patrycja Szejder, Adrian Szermer, Szymon
Zieliński (uczniowie Liceum
Ogólnokształcącego im. Heliodora Święcickiego w Międzyrzeczu), Michał Banasiak, Karolina
Białkowska, Sandra Białowska,
Daria Bińczak, Martyna Boryń,
Tomasz Cichocki, Aleksandra
Czernielewska, Patryk Dobkiewicz, Małgorzata Drzymała,
Szymon Fąferko, Natalia Gogoc, Wioleta Góra, Barbara Ka-

niuk, Aleksandra Kotala, Kamil
Krówka, Maciej Kubiak, Wiktoria Łuczak, Maciej Maćkowiak,
Jakub Malinowski, Michał Mizgajski, Konrad Nowak, Marta
Plewa, Michalina Ponulak, Patryk Prusinowski, Kamil Rutnicki, Maciej Stępień, Zuzanna
Szemborska, Marcin Szulikowski, Marta Trochimczuk, Szymon Wierzbicki (uczniowie
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu), Krzysztof Budny, Klaudia
Pospieszna (uczniowie Zespołu
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bobowicku).
Oklaski od radnych i zaproszonych na sesję gości podkreśliły
zaangażowanie uczniów i doce-

nienie tego przez starostę Grzegorza Gabryelskiego. Osobiście
nie mógł być na sesji z powodu
urlopu. Wielu uczniów z CKZiU

nie przybyło, bowiem w tym
dniu zdawali egzaminy zawodowe. Nieobecność usprawiedliwiona.

Tekst i foto. L. Malinowski

MIĘDZYRZECZ

Z kroniki PZERiI w Międzyrzeczu
Rok 2017, jak zwyczaj nakazuje w naszym Związku, rozpoczęliśmy zabawą
karnawałową dnia 18 lutego w restauracji TEQUILA. Zabawa, której uczestniczyło 70 emerytów z PZERiI w Międzyrzeczu
trwała przy muzyce pod kierownictwem
panów Bogdana Tośty i Zdzisława Zakaszewskiego do rana.
3 maja roku uczestniczyliśmy w uroczystościach uczczenia 226 rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która poprzedzona była Mszą Świętą w intencji
Ojczyzny w kościele pw. św. Wojciecha.
Uczestników przywitał burmistrz Międzyrzecza pan Remigiusz Lorenz. Po
Apelu Pamięci dla uczczenia 226 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i salwie
honorowej delegacje, wraz z naszą złożyli
kwiaty przy Pomniku 1000-lecia Państwa
Polskiego. Po oficjalnych uroczystościach
na Międzyrzeckim Rynku zorganizowany
został „Piknik militarny” z licznymi atrakcjami.
W związku z dużym zainteresowaniem
emerytów naszego Związku z wyjazdem
na wypoczynek nad nasze morze Bałtyckie, Prezydium Zarządu, zorganizowało
dwa wyjazdy: do Ustronia Morskiego
od 8 – 15 maja i do Mrzeżyna od 15 – 22
maja.
Ustronie Morskie przywitało nas bardzo słonecznie ale wietrznie. Pierwsze
wizyty nad morzem uskutecznialiśmy w
ciepłych kurtkach z kapturami a nawet w
rękawiczkach ale nie przeszkadzało to ni-

komu spacerować plażą kilka razy dziennie i wdychać jod, zwłaszcza że ośrodek
Panorama, w którym mieszkaliśmy znajdował się nad samym morzem. Bezpośrednio z ulicy było wejście na molo,
gdzie można było rozgrzać się grzanym
winem i nie tylko.
Było też kilka dni cieplejszych i co niektórzy nawet próbowali się opalać w
strojach plażowych
Nikt więc nie narzekał na złą pogodę. W

czasie pobytu mieliśmy kolację z tańcami
oraz piknik rybny.
Wniosek z naszego pobytu, że nie ważna jest pogoda ale POGODA DUCHA.
Niesprzyjającą pogodę wykorzystaliśmy
na dwie wycieczki. Pierwsza do Ogrodów
Tematycznych Hortulus w Dobrzycy. Jest
to świat ogrodów marzeń, położony na
powierzchni ok. 5 ha. można tam zobaczyć: ogród japoński, francuski, wrzosowisko, ogród wodny, ogród skalny, ogród

zmysłowy w stylu angielskim, ogrody zapachu (rosarium, ziołowe), ogrody koloru
(biały, niebiesko- żółty, lila- róż, purpury
i ognia).
Na drugą wycieczkę pojechaliśmy do
Kołobrzegu, gdzie przewodnik oprowadził nas ulicami miasta. Pokazał Bazylikę konkatedralną Wniebowzięcia Maryi
Panny i opowiedział nam jej bogatą historię. Zwiedziliśmy też zabytkową Latarnie Morską, dowiedzieliśmy się o jej
historii, można było ze szczytu latarni
obejrzeć okoliczne widoki. Zwiedziliśmy
też w podziemiach muzeum minerałów.
Wycieczkę po Kołobrzegu zakończyliśmy
pod Pomnikiem Zaślubin Polski z Bałtykiem. Pomnik ten w Kołobrzegu powstał
w 1963 roku i upamiętnia uroczystość Zaślubin Polski z Bałtykiem 18 marca 1945
roku. Prześwit pod pomnikiem symbolizuje okno na świat, czyli port morski.
Myślę, ze uczestnicy z wypoczynku w
Ustroniu Morskim są zadowoleni.
Obecnie emeryci z PZERiI w Międzyrzeczu wybierają się na turnusy rehabilitacyjne- jedna grupa 22 czerwca do Ciechocinka, - druga grupa do TRUSKAWCA
na Ukrainie.
Krystyna Zaleska
Polski Związek Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Międzyrzeczu
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Rozstania nadszedł czas...

22 czerwca, w hali widowiskowo-sportowej, odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów III klas Gimnazjum nr 2 w
Międzyrzeczu. Ci weszli tanecznym krokiem przy dźwiękach
poloneza na parkiet. Prowadzącymi byli: Nina Strzelecka i
Marcin Majchrzak. Zanim przywitali gości (m.in. burmistrza
miasta, sekretarza gminy, dyrektorkę GZO, ks. proboszcza kustosza, z-cę przewodniczącego RM,
radnych i przewodniczącego
Rady Rodziców) został wprowadzony sztandar szkoły (Wojciech Janusz – chorąży, Nina
Strzelecka i Dominika Gremek
– asysta). Hymn państwowy i
miasta zostały odegrane podczas wciągania flag.
Krótkie wystąpienie Remigiusza Lorenza, burmistrza,
Krzysztofa Marca, dyrektora
placówki oraz kilku innych nie
mniej ważnych osób poprzedziło wręczenie nagród i wyróżnień.
Dyplomy za zaangażowanie w
pracy Samorządu Uczniowskiego wręczała Joanna Nowak.
Otrzymali je: Nina Strzelecka,
Dominika Gmerek, Filip Siuda,
Hanna Gołębiowska, Martyna
Ciesiółka, Zuzanna Rywak i
Marcin Majchrzak.
Dyplomy za zaangażowanie w działalności szkolnego
wolontariatu wręczała Iwona
Żmuda Otrzymali je: Julia Baczyk, Marika Brodacka, Matylda Bubnowska, Adrianna
Klemenczak, Karolina Łuczkowiec, Karolina Maćkowiak,
Oliwia Orlik, Zuzanna Rywak,
Aleksandra Strzępek, Oliwia
Bućkowska, Oliwia Gomułka, Klaudia Jabłońska, Klaudia Osadnik, Nina Strzelecka,
Maja Banaszkiewicz, Zofia
Dec, Natalia Fornalik, Klaudia Furmanek, Hanna Gołębiowska, Jakub Hedorowicz,
Martyna Musiał, Alicja Pacak,
Karolina Przybylska, Wiktoria
Przybysz, Arkadiusz Wójcik,
Aleksandra Adamek, Martyna
Ciesiółka, Agata Figiel, Dominika Gmerek, Karolina Nowak
i Julia Ostrowska.
Dyplomy za promocję książek, czytelnictwa i różnych form
udziału w kulturze wręczyła
Małgorzata Bukowska, opiekun wolonatariuszy. Otrzymali
je: Filip Siuda, Oliwia Bućkowska, Oliwia Gomułka, Klaudia
Osadnik i Nina Strzelecka.
Certyfikaty za aktywny udział
w pracach XV edycji projektu
Fundacji Komandor – Akade-

mia Przedsiębiorczości wręczała Barbara Sieczka. Otrzymali
je: Wojciech Janusz, Karolina
Maćkowiak, Kamil Marczak,
Jakub Patrzyński, Zuzanna
Rywak, Aleksandra Strzępek,
Szymon Waltrowski, Oliwia
Bućkowska, Oliwia Gomułka, Klaudia Jabłońska, Nina
Strzelecka, Julia Uhlendorf,
Zofia Dec, Natalia Fornalik,
Klaudia Furmanek, Hanna Gołębiewska, Marek Gralewski,
Aleksandra Adamek, Martyna
Ciesiółka, Dominika Gmerek i
Karolina Nowak.
Wyróżnienia za osiągnięcia
sportowe wręczali: Jolanta Lorenz, Agnieszka Boguta, Anna
Janusz i Łukasz Iwiński. Otrzymali je: Julia Baczyk, Marika
Brodacka, Matylda Bubnowska, Kamil Marczak, Damian
Rybarczyk, Zuzanna Rywak,
Dariusz Surkont, Jakub Antkowiak, Oliwia Gomułka,
Oliwia Domańska, Natalia
Fornalik, Klaudia Furmanek,
Hanna Gołębiowska, Marek
Gralewski, Oliwia Komorowska, Kamil Mleczak, Marcin
Majchrzak, Wiktoria Przybysz,
Michał Śmigiel, Julia Czepirska, Agata Figiel, Dominika
Gmerek, Michał Kachel, Jakub
Kieliszczyk, Karolina Nowak,
Julia Ostrowska, Krzysztof Sikorski i Paweł Szymkiewicz.
Podziękowanie za reprezentowanie szkoły w Olimpiadzie
Pierwszej Pomocy PCK, Ninie
Strzeleckiej i Aleksandrze
Strzępek wręczyła Jolanta Lorenz.
Dyplom za wyróżnienie w
Międzynarodowym Konkursie

Matematycznym „Kangur” z rąk
Edyty Ostrowskiej otrzymał
Marcin Majchrzak.
Czworo uczniów uzyskało
tytuł finalisty w konkursach
przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora
Oświaty. Stosowne zaświadczenia wręczał Grzegorz Skrzek
(wice przewodniczący RM) i Izabella Korejwo (dyrektor GZO).
Otrzymali je: Zuzanna Rywak,
Magdalena Rynkowska, Marcin Majchrzak i Aleksandra
Adamek. Nagrody rzeczowe
finalistom wręczył Remigiusz
Lorenz.
Nagrody Rady Rodziców i
Dyrekcji Gimnazjum nr 2 dla
wyróżniających się absolwentów wręczali: Robert Czepanis
(przewodniczący Rady Rodziców) i Krzysztof Marzec (dyrektor gimnazjum). Dyplom „Talent
Gimnazjum nr 2” oraz takowy
tytuł otrzymali: Julia Baczyk,
Matylda Bubnowska, Wojciech Janusz, Kamil Marczak,
Zuzanna Rywak, Aleksandra
Strzępek, Dariusz Surkont,
Nina Strzelecka, Oliwia Domańska, Marcin Majchrzak,
Halina Gołębiowska, Oliwia
Komorowska, Klaudia Furmanek, Wiktoria Przybysz, Michał Śmigiel, Natalia Fornalik,
Marek Gralewski, Aleksandra
Adamek, Agata Figiel, Dominika Gmerek, Karolina Nowak
i Michał Kachel.
Uchwałą Rady Pedagogicznej tytuł „Wzorowy Uczeń Gimnazjum nr 2” otrzymali: Julia
Baczyk, Matylda Bubnowska,
Wojciech Janusz, Karolina
Maćkowiak, Kamil Marczak,

Oliwia Orlik, Adrianna Piasecka, Zuzanna Rywak, Filip
Siuda, Aleksandra Strzępek,
Szymon Waltrowski, Nina
Strzelecka, Marcin Majchrzak,
Hanna Gołębiowska, Oliwia
Komorowska, Martyna Musiał,
Klaudia Furmanek, Wiktoria
Przybysz, Michał Śmigiel, Zo-

fia Dec, Aleksandra Adamek,
Martyna Ciesiółka, Agata Figiel i Karolina Nowak.
Tytuł „Najlepszego Absolwenta – Sportowca otrzymał Michał
Kachel. „Najlepszym Absolwentem” został Marcin Majchrzak.
Certyfikaty Absolwenta Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza dla wszystkich wręczali
wychowawcy: Sylwia Karpińska (III a), Danuta Kanicka (III
b), Joanna Nowak (III c) i Iwona
Żmuda (III d).
Dla blisko 50-tu rodziców Listy
Gratulacyjne i Podziękowania
wręczyli: Krzysztof Marzec i
Maria Antonowicz, wicedyrektor szkoły. W imieniu wychowawców głos zabrała Iwona
Żmuda, w imieniu absolwentów – Matylda Bubnowska, a
w imieniu rodziców – Monika
Fietz-Osadnik. Po tradycyjnych
słowach – Birety w górę – nastąpił okrzyk radości podczas tej
czynności. Program artystyczny
w wykonaniu trzecioklasistów
zakończył imprezę.
L. Malinowski
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I Festiwal Michaliny Wisłockiej za nami
Lubniewice, 7-9 lipca, przeżywały najazd turystów, którzy
przyjechali tutaj skuszeni festiwalem. Miasteczko niewielkie,
chwilami centrum było zakorkowane pojazdami z rejestracjami
z całego kraju jak i sąsiednich
Niemiec. Trzy słowa – Nauka –
Zdrowie – Kultura – były motywem przewodnim festiwalu. W
doskonale opracowanych folderach-składankach dostępnych na
stoisku promocyjnym UM, nawet
przybyłemu tutaj po raz pierwszy
wszystko opisano i wyrysowano.
Zresztą trudno zabłądzić, co najwyżej zgubić się w tłumie. Miasto
wydało również (dla turystów
bezpłatnie) w formie książeczki
opis (niezwykle sympatycznie)
Szlaku Michaliny Wisłockiej. Swoistym hitem był skserowany artykuł z „Nadodrza” z 1986 r., czyli
sprzed ponad 30 lat. Hitem dlatego, że był to wywiad z dr Michalina Wisłocką prowadzony przez
Zbigniewa Izdebskiego, dzisiejszego prof. dra hab., który był
obecny na festiwalu. Tytuł artykułu – U nas potrafią się kochać.
Festiwal został otwarty na sesji
rady miejskiej w piątek, 7 lipca.
Uroczyście otwarcie powtórzono wieczorem na plaży miejskiej,
poprzedzając tym samym koncert Krzysztofa Daukszewicza
i Ani Dąbrowskiej. Również w
Parku Miłości otwarto plener malarski. Na miejskiej plaży odbył
się pokaz zumby. W tym dniu w
namiocie ustawionym przy fontannie w Rynku oraz w Sali GOK
trwały prelekcje znakomitych gości. Tematyka oscylowała wokół
miłości, edukacji seksualnej, HIV
/ AIDS, zagadnień ginekologicznych, miłości i seksualności osób
niedostosowanych społecznie,
kardiologii, o ryzyku zachowań
się w Internecie. Pytań było wiele i każde doczekało się rzetelnej
odpowiedzi.
W debacie o Sztuce Kochania,
której moderatorem była prof.
Violetta
Skrzypulec-Plinta,
uczestniczyło 6 kobiet: Hanna
Bakuła, prof. Maria Beisert, dr
Alicja Długołęcka, prof. Maria
Płatek, prof. Beata Pastwa-Wojciechowska i dr Beata Wróbel.
Osoby z wielkim autorytetem. Ich
rzeczowe wypowiedzi fascynowały zgromadzonych w wielkim
namiocie halowym. Nie inaczej
było podczas spotkania z dziennikarką Violetta Oznimowską, dziennikarką i pisarką oraz
Krzysztofem Dauszkiewiczem,
satyrykiem i piosenkarzem. Późnym wieczorem, gdy złowieszcze
chmury deszczowe powędrowały w głąb kraju, na plaży miejskiej
bawiono się przy ognisku w rytm

Jedna z debat pod festiwalowym namiotem

Autor tekstu w rozmowie w prof. Zbigniewem Izdebskim

piosenek i melodii Marka Zalewskiego.
W sobotę organizatorzy zaprosili chętnych na pokaz sztuki
gotowania z Dawidem Szkudlarkiem, a następnie na prelekcje dotyczące m.in. seksualności
dzieci z niepełnosprawnością,
medycynie męskiej, rehabilitacji
kardiologicznej. Sobotnie spotkania autorskie należały do: dra Andrzeja Depko - seksuologa, dra
hab. Janusza Leona Wiśniewskiego - pisarza, Hanny Bakuły
– pisarki i malarki, Krzysztofa
Tereja – producenta filmowego
i prof. Zbigniewa Izdebskiego – seksuologa. Ten ostatni był
również w tym dniu moderatorem wspólnie z dr Krzysztofem
Chlebus w X Ogólnopolskiej Debacie o Zdrowiu Seksualnym, w
której uczestniczyli: dr Andrzej
Depko, prof. Brygida Knysz,
prof. Artur Mamcarz, prof. Violetta Skrzypulec-Plinta i prof.
Bohdan Wasilewski. I ponownie
wypełniony słuchaczami namiot
po brzegi. Zapotrzebowanie na
wiedzę oscylującą wokół „Sztuki
Kochania” Michaliny Wisłockiej
jest ogromne, a zebrane tutaj
autorytety są nośnikami wiedzy
naukowej, opartej na badaniach,
a nie polityczno-klerykalnych zapotrzebowań.
Prof. Zbigniew Izdebski – Po
otwarciu Parku Miłości w 2013 r.,
obecny festiwal jest kolejnym fajnym wydarzeniem. Wydarzeniem,
które ma podstawy w filmie, bowiem projekcja 1,5 godzinna, w 30
minutach odnosi się do Lubniewic.
Miejscowość potrafiła to wykorzystać. Festiwal jest po części spełnieniem moich marzeń, bowiem
wpisuje się w kampanię społecznej
– Kochanie to sztuka. Festiwal to
nie tylko wydarzenie artystyczne
z występami znanych wykonawców, to również spotkania autorskie i debaty z udziałem wybitnych

Równolegle do imprez festiwalowych w „Parku Miłości” można
było podziwiać prace artystów
jak i zakupić kwiaty, obrazy czy
wyroby ceramiczne bądź wspomóc harcerzom w charytatywnej akcji poprzez zakup na ich
stoisku słodyczy. W tym miejscu
zakończył się plener malarski. Tutaj również swoje prace promowała gorzowska malarka, pisarka
i blogerka Monika Targońska
(blog pod pseudonimem Aniela
Alpha) – Jestem zafascynowana klimatem Lubniewic – mówi
M. Tagońska. – Temat Michaliny
Wisłockiej został tutaj doskonale
wyeksponowany, to jest swoisty
towar marketingowy. Namacalny
i nie. Bowiem sztuka kochania jest
odkrywaniem siebie wzajemnie.
Sami jesteśmy kreatorami życia.
Tworzymy je i układamy według
własnych wzorów. Moje prezentowane tutaj prace są tematycznie związane z miłością. Za mną
liczne znaczące wernisaże w kraju
i poza, ale tutejszy, jak wspomniałam, klimat jest szaleńczo inspirujący, co dla wrażliwej artystycznej
duszy artysty jest wartością cenną.
Z wielką przyjemnością będę tutaj
wracać.
Tutaj prezentował swoje prace
Białorusin, niegdyś mieszkaniec
Lubniewic, dziś z dokumentem
pozwalającym jako rezydent podróżować po UE. Prezentował
m.in. akty kobiece wykonane w
ciekawej technice.
Zakończył się plener 9-osobowej grupy malarzy, artystów-amatorów, skupionych w GOK
oraz 5-ciu młodych profesjonalistów plastyków. Swoista konfrontacja dotycząca przedstawienia
w swej wizji miejsc związanych z
pobytem M. Wisłockiej tutaj.
W tłumie trudno było wyłapać
włodarza Lubniewic, który udzielał radiowych czy telewizyjnych
wywiadów. Pierwsza taka im-

kardiologów, ginekologów i seksuologów. Zebranie tylu naukowych
autorytetów w jednym czasie i
miejscu jest godne szacunku dla
organizatorów. Debaty festiwalowe są otwarte, są cenne dla uczestników, bowiem pozwalają natychmiast na uzyskanie odpowiedzi, a
pytania padają różne. Cieszę się, że
właśnie Lubniewice potrafiły ożywić region poprzez ten festiwal.
Wieczorem plaża miejska gościła aktorów teatru im. Juliusza
Osterwy w spektaklu „Paryż i TY”.
Potem było spotkanie z twórcami
filmu „Sztuka Kochania”, po czym
nastąpiła projekcja. Muzyka przy
ognisku zwieńczyła ten dzień.
Niedziela, 9 lipca, była ostatnim dniem festiwalu. Kolejne
spotkania z prelegentami. Tematycznie dominowała kardiologia,
ginekologia, choroby zakaźne
przenoszone drogą płciową oraz
psychiatria. Nie zabrakło rozmów o miłości, seksualności i
relacjach w związkach. Duże zainteresowanie. Na plaży pokaz
ratownictwa w wykonaniu funkcjonariuszy JRG PSP z Sulęcina,
warsztaty kulinarne dla dzieci. W
Rynku debata o Sztuce Kochania
„Zdrowie seksualne mężczyzn”.
Moderatorem był dr hab. Janusz
Leon Wiśniewski. Uczestniczyli w niej: dr Krzysztof Chlebus,
prof. Józef Haczyński, dr Paweł
Jarmużek, dr Ewa Kempisty-Jeznach i prof. Tatiana Rongińska.
Bohaterami spotkań autorskich
byli: Anna Mentlewicz – dziennikarka, pisarka, Maria Sadowska
– piosenkarka i reżyserka oraz
Magdalena Boczarska – aktorka, odtwórczyni głównej roli w
filmie :Sztuka Kochania”. Późnym
popołudniem kwartet Classic
Sisters koncertował na pływającym domku. Festiwal zamknął
koncert Marii Sadowskiej. Po
nim tradycyjne ognisko na plaży
i gra zespołu „Sami swoi”.

preza w Lubniewicach i kraju o
takiej skali. Nieopodal namiotu
halowego w charakterystycznej
koszulce promującej festiwal
dostrzegłem Katarzynę Szczepańską, zastępcę burmistrza.
Gorąca ocena imprezy… - Jest
sympatycznie, duże zainteresowanie, pewne utrudnienia komunikacyjne, bo infrastruktura miejska
nie pozwala na wiele. Jednak służby porządkowe sprawnie czuwają
– mówi Katarzyna Szczepańska.
– Sądzę, że wspólnie potrafiliśmy
podołać wielkiemu wyzwaniu logistycznemu. Przyjdzie czas na
szczegółowa analizę. Festiwal jako
forma cykliczna, bo taki mamy
zamiar, wymaga korekt. Coś zostanie wyeliminowane, bo nie było
trafione, pojawi się coś nowego.
Tego wymaga i rynek odbiorców i
nasze możliwości. Pogoda wprawdzie splatała figla w jednym dniu,
jednak ci, którzy znaleźli schronienie pod namiotem halowym tak
się wciągnęli w debatę, że po jej
zakończeniu oklaski były na stojąco, a to jest dowód uznania dla
prelegentów. Nasze informatory i
książeczka o Szlaku Michaliny Wisłockiej spełniły oczekiwania przybyłych tutaj zainteresowanych. Już
dziś zapraszam na festiwal za rok.
Impreza bez wątpienia będzie
co jakiś czas wracała w różnej formie w prasie, radiu czy stacjach
telewizyjnych. Będzie wspominana przez uczestników. Być może
na Mostku Miłości przybyły kolejne kłódki z inicjałami i miłosnymi
symbolami. Rośnie kolejne pokolenie, które uczy się sztuki kochania. Tu wtrącę słowa Michaliny
Wisłockiej – „Pośpiech jest w miłości błędem niewybaczalnym”.
Tekst i fot. Lech Malinowski
Więcej zdjęć na
www.przekrojlokalny.pl
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XVI Lubuski Weekend Gitarowy 2017
7 czerwca zaproszono nas po raz trzeci
do Bukowca. Na koncert inauguracyjny
przyjechaliśmy nieco wcześniej, by rozegrać się z uczniami i zorganizować parę
spraw organizacyjnych. Świetlica Wiejska w Bukowcu wypełniła się dziećmi.
Wesoły rumor uśmiechniętej dziatwy nie
pozwolił zbyt długo zwlekać z rozpoczęciem koncertu. Po uroczystym powitaniu
przez dyrektor szkoły Dorotę Guzenda-Miłotę dalsza część koncertu prowadził
piszący te słowa. Wystąpił duet: Eunika
Fąferko - flet i Zdzisław Musiał - gitara
w autorskim Oberku. Była to prapremie-

13

ra tego utworu kameralnego. Następnie
kolejny duet: Bogumiła Fąferko skrzypce i Z. Musiał gitara. Tym razem Kujawiak,
również autorska kompozycja i wykonywana publicznie po raz pierwszy. Amelia Raszewska – wiolonczela wykonała
Menuet – Jana Sebastiana Bacha. Skrzypaczka Bogumiła Fąferko zagrała Etiudę
i Kujawiaka, ale Henryka Wieniawskiego.
Na gitarze, wykonałem Improwizację nt.
pieśni hiszpańskiej i Walczyk Bartolomea
Calatayud.
Czas koncertu pozwolił przemycić
aspekty dydaktyczne tych instrumentów.
Dzieci pytane o nazwy instrumentów muzycznych, jednogłośnie odpowiadały na
podchwytliwie zadawane pytania. Przy
takiej okazji można było spróbować swocd. na s. 14
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Półtora miliona na przedszkole
w Zespole Edukacyjnym
Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia oraz skarbnik Agnieszka Laszczak 27
czerwca podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego umowę na
dofinansowaniu projektu pn. „Modernizacja i doposażanie pomieszczeń Zespołu
Edukacyjnego w Skwierzynie do pełnienia
funkcji przedszkolnej”.
Gmina Skwierzyna będzie realizowała
projekt dzięki wsparciu z Regionalnego
Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.
Na 20 gmin z Województwa Lubuskiego,
które starały się o dofinansowanie tylko
dziewięć je otrzymało, a wśród nich na 5
miejscu uplasowała się Skwierzyna.
W ramach realizacji projektu wydzielone
zostaną pomieszczenia segmentu „D” Ze-

społu Edukacyjnego, w których mieścić się
będzie sześć grup przedszkolnych.
Sale zostaną wyposażone w nowe meble,
wykładziny, pomoce dydaktyczne, zabawki. Wykonane zostaną również prace malarskie, wymienione drzwi do sal, wydzielone
zostaną jadalnie, sale do zabaw. Wyremontowane i dostosowane dla najmłodszych
będą także sanitariaty. Zamontowana zostanie winda dla osób niepełnosprawnych.
Rozpoczęcie prac zaplanowano w lipcu
2017r. zaś zakończenie 31 marca 2018 r.
Wartość projektu to niespełna 1,55 mln zł z
czego ponad 1,25 mln stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
UM Skwierzyna
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XVI Lubuski Weekend Gitarowy 2017
cd. ze s. 13
ich sił w grze na wybranym instrumencie.
Zachęcaliśmy też do nauki gry w Szkole
Muzycznej w Międzyrzeczu. Chętnych
było wielu, sądząc po zainteresowaniu.
Widząc zadowolone buzie wykonawców i
publiczności koncert podobał się, czemu
dzieci dały wielokrotnie wyraz oklaskami dziękując za udane występy. Na zakończenie młodzi wykonawcy otrzymali
słodkie niespodzianki, które ufundowała
miejscowa szkoła.
8 czerwca, to kolejny dzień koncertów
edukacyjnych. Tym razem odwiedziliśmy
po raz pierwszy SP w Kaławie. Koncert
edukacyjny rozpoczęła Zuzanna Kołodziejska, która na skrzypcach wykonała
Etiudę 14 Wachlforta. Następnie duet: Oliwia Bućkowska – wiolonczela, wykonała
wariacje nt. melodii Pojedziemy na łów. Z
kolei akompaniując na gitarze zagraliśmy
Życzenie Fryderyka Chopina. Czas na trio
instrumentalne: Ula Suchecka - flet, Michał Suchecki - klarnet i piszący te słowa
- gitara zagraliśmy Motylkowy taniec, Taniec pod gwiazdami i Tango yango. Były
to moje kompozycje specjalnie zaaranżowane na ten skład instrumentalny. Tango
yango miało swoją prapremierę! Akordeonistka Diana Fiedorowicz śmiało zagrała R. Bazylina - Walczyk a-moll i Etiudę A.
Denisowa. Julia Skała – gitara wykonała
Allegro espressivo – Fernando Carullego
i autorska kompozycję pt. Gitarowa ballada. Na zakończenie Zuzia Kołodziejska

na skrzypcach zagrała Temat z tańca „Czarownik” Nicola Paganiniego.
Koncert zawierał również elementy pedagogiczne. Niektórzy uczniowie mieli
okazję popróbować swoich sił w grze na
wiolonczeli, gitarze. Na akordeonie solista – jeden z uczniów szkoły wykonał
improwizację „Pociąg”. Zachęcaliśmy też
uczniów do nauki gry na instrumentach
muzycznych, na jakich mogą się uczyć
państwowej Szkole Muzycznej I stopnia
w Międzyrzeczu.
Tradycyjnie po koncercie dla wykonawców Stowarzyszenie Lubuski Weekend
Gitarowy, które było pomysłodawcą koncertów szkolnych, ufundowało słodkie
niespodzianki. Wojewoda Lubuski, który
objął patronat honorowy nad XVI edycją festiwalu ufundował struny. Patronat
honorowy - Starosta Międzyrzecki, patronat medialny - Portal Społecznościowy Ziemia Międzyrzecka. Radio Zachód
wyemitowało informację o koncertach.
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w
Międzyrzeczu była partnerem przy organizacji koncertów muzycznych. oraz Stowarzyszenie Lubuski Weekend Gitarowy,
które było organizatorem koncertu.
Z muzycznym pozdrowieniem
W imieniu organizatorów Zdzisław
Musiał
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Areszt Śledczy w Międzyrzeczu „od kuchni”
30 czerwca br. uroczystą mszą
świętą w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie rozpoczęły się
Centralne Obchody Święta Służby Więziennej. Na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się
uroczysta promocja na pierwszy
stopień oficerski Służby Więziennej. Zasłużonym wręczono odznaczenia państwowe i odznaki
resortowe. Całość uroczystości
zwieńczyła defiladą funkcjonariuszy Służby Więziennej. Spośród funkcjonariuszy pełniących
służbę w jednostkach podstawowych okręgu szczecińskiego
trzech zostało awansowanych
na wyższy stopień służbowy, a
jeden otrzymał odznaczenie resortowe. Okręgowy Inspektorat
Służby Więziennej w Szczecinie
był także reprezentowany przez
poczet sztandarowy oraz funkcjonariuszy szczecińskiej Grupy
Interwencyjnej.
Z okazji Obchodów Święta
Służby Więziennej chcielibyśmy
przedstawić w skrócie wszystkim czytelnikom Przekroju Lokalnego jednostkę penitencjarną znajdującą się Międzyrzeczu.
Areszt Śledczy w Międzyrzeczu
obsługuje sądy i prokuratury w

Międzyrzeczu, Sulęcinie, Słubicach oraz Świebodzinie. Areszt
z oddziałem zakładu karnego
typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy,
przeznaczony jest dla mężczyzn
i podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w
Szczecinie. Pojemność jednostki
została ustalona na 408 miejsc.
W obecnej formie areszt istnieje od 1951 roku. Do 1967 roku
jednostka funkcjonowała jako
Więzienie w Międzyrzeczu, a od
1968 roku pod obecną nazwą. W
skład obiektu wchodzą: jednobryłowy budynek penitencjarny
składający się z trzech kondy-

gnacyjny, wybudowany w latach
80-tych XIX wieku oraz budynek
administracyjny z tego samego
okresu, użytkowany wspólnie z
Sądem Rejonowym w Międzyrzeczu. W 2009 roku do użytku
oddany został drugi pawilon
penitencjarny oraz dwa budynki
administracyjno - gospodarcze.
Całość kompleksu, z wyłączeniem nowych pawilonów, z uwagi na specyficzną architekturę
oraz walory historyczne objęta
jest tzw. „Białą Kartą”.
W Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu zatrudnionych jest
137 funkcjonariuszy i 11 pracowników cywilnych. Wśród

funkcjonariuszy 71 legitymuje
się wykształceniem wyższym. W
jednostce funkcjonuje biblioteka, w oddziałach mieszkalnych
znajdują się świetlice, które pozostają do dyspozycji osadzonych. Na terenie jednostki znajduje się również boisko do gry w
siatkówkę oraz kaplica, w której
odprawiane są nabożeństwa.
Służba Więzienna to przede
wszystkim ludzie. Ludzie którzy
zdecydowali się włożyć mundur,
podjąć trud służenia Ojczyźnie,
poświęcić część swojego życia
pomocy drugiemu człowiekowi,
poprzez żmudną i często niewdzięczna pracę przywrócenia
społeczeństwu ludzi, którzy popełnili przestępstwo. W codziennej pracy staramy się wypełnić
naszą misję, na którą składają
się trzy cele: ochrona społeczeństwa, humanitarne i praworządne traktowanie osób pozbawionych wolności, resocjalizacja
skazanych. W wykonywanej
pracy wymagamy od osadzonych przestrzegania porządku i
dyscypliny, postępując przy tym
w sposób humanitarny, z poszanowaniem ich godności i przestrzeganiem przysługujących im

praw. Przede wszystkim jednak
resocjalizujemy – staramy się
zmienić osobowość człowieka
między innymi poprzez takie
oddziaływania jak praca, podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
udział w programach resocjalizacji, nauczanie, zajęcia kulturalno – oświatowe i sportowe,
podtrzymywanie kontaktów z
rodziną i światem zewnętrznym
oraz środki terapeutyczne. W
naszej pracy cały czas mamy na
uwadze, że w większości przypadków każda kara ma swój kres
i skazany będzie musiał wcześniej, czy później wrócić do społeczeństwa. Nasze wysiłki mają
na celu spowodowanie, aby
skazany po opuszczeniu zakładu karnego czuł potrzebę przestrzegania porządku prawnego i
tym samym powstrzymywał się
od powrotu do przestępstwa.
Tekst i foto: por. Jacek Ćwiertnia
Z-ca Rzecznika Prasowego
Aresztu Śledczego
w Międzyrzeczu
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Wieści z Międzyrzeckiego RATUSZA
Ruszyła Międzyrzecka
Informacja Turystyczna
Wakacje trwają w najlepsze! Zapraszamy do Międzyrzeckiej Informacji Turystycznej, która mieści się w
siedzibie PTTK - ul. Rynek
9. Punkt czynny sezonowo, siedem dni w tygodniu
w godzinach 10:00 - 18:00.
Na miejscu dostaniecie mapę
gminy i plan miasta, zakupicie gadżety z logo gminy oraz
uzyskacie wszelkie informacje na temat szlaków i atrakcji turystycznych w gminie
Międzyrzecz.
Serdecznie zapraszamy.

Narkotesty dla
międzyrzeckiej komendy
W celu poprawy bezpieczeństwa publicznego, gmina
Międzyrzecz przekazała do
użytku Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu
40 testerów narkotykowych.
Zakupu dokonano ze środków budżetowych w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej i Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2017.

Powstają kolejne inwestycje
z Budżetu Obywatelskiego 2017
Kreatywny plac gier z miasteczkiem rowerowym przy
Szkole Podstawowej Nr 2
oraz „Body” siłownia przy
Gimnazjum nr 1 to kolejne
obecnie realizowane inwestycje w ramach Budżetu
Obywatelskiego 2017.
Pierwsze z zadań podzielone jest na II etapy. Etap
pierwszy – utwardzenie placu kostką betonową, montaż
ławek i stojaków na rowery - wykonuje firma MARTEX Marcin Kancelarczyk

za kwotę 67 588 zł.
Etap II, w ramach
którego wykonane
zostaną gry z masy
termoplastycznej
oraz oznakowanie
placu, przeprowadzi firma Smart
Plac Sp. z o.o. z
siedzibą w Rybniku za kwotę 25.707
zł.
Drugą inwestycję realizuje
rodzima firma TOMBUD
Paweł Jeziorski za kwotę

niespełna 90 tys. zł. Zakończenie obydwu inwestycji
przewidziane jest na połowę
sierpnia.
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zaprasza
na sportowe wakacje z MOSiW

LIPIEC 2017
SOBOTA 08.07.2017
NIEDZIELA 09.07.2017
SOBOTA 15.07.2017

PIĄTEK 21.07.2017

NIEDZIELA 16.07.2017
PIĄTEK 21.07.2017
NIEDZIELA 23.07.2017
PIĄTEK 28.07.2017
SOBOTA 29.07.2017
organizatorzy:

„Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum nr 2
w Międzyrzeczu”
W dniu 30 maja 2017 r. gmina Międzyrzecz podpisała umowę o dofinansowanie projektu
realizowanego w trybie „Zaprojektuj i wybuduj” pt. „Termomodernizacja wraz z montażem OZE
Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie2020
Oś Priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”
Działanie 3.2 „Efektywność energetyczna”
Poddziałanie 3.2.1. „Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Całkowita wartość projektu: 1 816 173 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 1 776 813 PLN
Dofinansowanie w kwocie: 1 510 291,05 PLN (nie więcej niż 85% kwoty wydatków całkowitych
wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym: ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na realizację projektu w kwocie 1 510 291,05 PLN).
Celem głównym projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Międzyrzecz poprzez
spadek emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej
w budynku publicznym, który jest celem głównym Osi Priorytetowej 3 Regionalnego Programu
Operacyjnego Lubuskie 2020. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celu
bezpośredniego, jakim jest podniesienie efektywności energetycznej budynku Gimnazjum nr 2.
Osiągnięciu celu bezpośredniego służyć będzie ocieplenie stropodachu dobrze wentylowanego,
ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę drewnianych okien zewnętrznych, wymianę drzwi
wejściowych do budynku, wymianę źródeł światła na LED w istniejących oprawach, montaż
centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, modernizacje systemu c.o. i c.w.u. poprzez:
montaż zasobnika c.w.u.; montaż pomp ciepła na cele c.o. i c.w.u.; montaż przygrzejnikowych
zaworów termostatycznych stałoparametrowych; zastosowanie osłabienia nocnego oraz w ciągu
tygodnia dla instalacji centralnego ogrzewania; ograniczenie pracy pompy cyrkulacyjnej;
regulację hydraulicznej instalacji c.o.; montaż sprzęgła hydraulicznego umożliwiającego
współpracę źródeł ciepła; montaż automatyki pogodowej; adaptację pokrycia dachowego
i konstrukcji dachu na potrzeby montażu instalacji fotowoltaicznej; montaż paneli
fotowoltaicznych na dachu rozpatrywanego budynku; montaż komunikacji dachowej
umożliwiającej serwisowanie paneli fotowoltaicznych, instalację sytemu monitorowania
i zarzadzania energią.

ZABAWY i ZAJĘCIA PLASTYCZNE Z PRACOWNIĄ DWORZEC
TWORZEC - PLAŻA OW GŁĘBOKIE / GODZ 16:00
ZAJĘCIA FITNESS Z ELEMENTAMI TRENINGU
FUNKCJONALNEGO - PLAŻA OW GŁĘBOKIE / GODZ. 17:30

OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
PLAŻA OW GŁĘBOKIE / GODZ. 10:00

ZABAWY i ZAJĘCIA PLASTYCZNE Z PRACOWNIĄ DWORZEC
TWORZEC - PLAŻA OW GŁĘBOKIE / GODZ 16:00

OTWARTY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO DLA
DZIECI - KORT PRZY OW GŁĘBOKIE / GODZ. 10:00
ZABAWY I ZAJĘCIA PLASTYCZNE Z PRACOWNIĄ DWORZEC
TWORZEC - PLAŻA OW GŁĘBOKIE / GODZ 17:00
ZAJĘCIA FITNESS Z ELEMENTAMI TRENINGU
FUNKCJONALNEGO - PLAŻA OW GŁĘBOKIE / GODZ. 18:00

OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
PLAŻA OW GŁĘBOKIE / GODZ. 10:00

XVIII MARATON SZTAFET
- OW GŁĘBOKIE / GODZ 17:00

REGATY ŻEGLARSKIE W KLASIE OPTIMIST
ORAZ 420 - JEZIORO GŁĘBOKIE/ GODZ 11:00
ZABAWY I ZAJĘCIA PLASTYCZNE Z PRACOWNIĄ DWORZEC
TWORZEC - PLAŻA OW GŁĘBOKIE / GODZ 12:00
ZAJĘCIA FITNESS Z ELEMENTAMI TRENINGU
FUNKCJONALNEGO - PLAŻA OW GŁĘBOKIE / GODZ. 16:00

