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MIĘDZYRZECZ               SKWIERZYNA               PRZYTOCZNA               PSZCZEW               BLEDZEW

Czynne: poniedziałek - piątek 8 - 16;    sobota 8 - 13
>> cd. na s. 4

Międzyrzecz - Os. Kasztelańskie 3 
w Intermarche

strzyżenie TRAWNIKÓW 
przycinanie ŻYWOPŁOTÓW

(możliwość abonamentu)

693 903 681

XVIII Maraton Sztafet
Odbył się 28 sierpnia na OW 

Głębokie i był zaliczony do Grand 
Prix Gminy Międzyrzecz. Impre-
za miała swój debiut w 2000 r., 
wówczas wystartowało 14 ze-
społów. Obecnie na dystansie 42 

MIĘDZYRZECZ Pod patronatem Przekroju

km i 195 m stanęła rekordowa 
ilość - 25 ekip (125 zawodniczek 
i zawodników z różnych stron na-
szego regionu i nie tylko). Chęt-
nych do udziału było więcej, ale 
ze względów bezpieczeństwa 

organizator ustalił limit 25 szta-
fet.  Biegnący musieli pokonać 
35 okrążeń (pętla długości 1280 
m) w systemie sztafetowym. 
Pomiar czasu prowadziła firma 
Maratończyk pomiar czasu (za-
wodnicy mieli czipy zawiązane 
na obuwiu). Startowały zespoły: 
Babeczki z rodzynkiem – Gorzów, 
17 Wielkopolska Brygada Zme-
chanizowana Międzyrzecz (3 dru-
żyny), Brać Biegowa – Między-
rzecz, BIBL 2 – Świebodzin, BIBL 
1 Świebodzin, Instalko – Mię-
dzyrzecz, HRmax – Barlinek, KB 
„Piast” Międzyrzecz, Kulturalne 
Bieganie GOK – Krzeszyce, BERO 
TEAM – Zbąszyń, Gorzowskie To-
warzystwo Miłośników Biegania, 
Rzepinianie, Maszyny z drużyny – 
Międzyrzecz, ROTOMETAL TEAM 
– Bledzew, Deszczno Biega, Ro-
lerrunteam – Międzyrzecz , #Mo-
tywacja i do przodu – (zawodnicy 
z Gorzowa, Skwierzyny), Bestie i 
Piękny – Sulechów, LILOU – Mię-
dzyrzecz, RTCK Rób co kochasz – 
Międzyrzecz, PSP – Międzyrzecz, 
Można Razem – Zielona Góra, 
Sulechowska Grupa Biegowa We-
terani.

Zanim wystartowano o 17.00 
po strzale sygnałowym, dyrek-
tor Międzyrzeckiego Ośrodka 
Sportu i Wypoczynku, Grzegorz 
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TU ZNAJDZIESZ NASZE GAZETY!     
MIĘDZYRZECZ: kolportaż do wszystkich mieszkańców; WSIE NA TERENIE GMINY MIĘDZYRZECZ:  kolportaż poprzez sklepy spożywcze. SKWIERZYNA: RATUSZ ul. Rynek; EKO ul. 
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Brawa dla Zuzi i KacpraBEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie 
prowadzące działalności gospodarczej

KUPON NA OGŁOSZENIE

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

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

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO.......................................................   ADRES ....................................................................

.......................................................................................NR TELEFONU........................................................

1. Wypełniony kupon należy przesłać na adres redackji: Ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin lub 
zeskanowany na adres e-mail: Adam.Piotrowski2@gmail.com
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub wstrzymania jego publikacji
3. Warunkiem publikacji ogłoszenia jest podanie danych osobowych ogłoszeniodawcy. Dane te 
będą przetwarzane przez wydawcę wyłącznie dla potrzeb realizacji zlecenia.

OgłOszenia DrObne

Opiekunki do Niemiec 
AMBERCARE24 , wyma-

gany j. niem. komunikaty-
wny, do 1500 euro na 
rękę, legalnie od zaraz 

535 340 311 lub  533 848 
005 lub 730 340 005

Ocieplanie budynków, 
tel. 881 507 760

Kupię medale, znaczki pocz-
towe, monety złote, srebr-
ne, stare kartki pocztowe i 
koperty ze znaczkami: pol-
skie, rosyjskie i niemieckie.

Tel. 609 110 831

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 prze-
kraczających 800 zł);

• Obniżenie wieku emerytalne-
go – 60 lat dla kobiet i 65 lat 
dla mężczyzn;

• Zwiększenie kwoty wolnej od 

podatku do 8 tys. zł;
• Obniżenie podatku VAT z 23 

do 22 proc.;
• Zlikwidowanie 8 procentowe-

go podatku VAT na ubranka 
dla dzieci;

• Mieszkania po 2 tys. zł za mkw;
• Obniżenie z 19 do 15 proc. po-

datku CIT dla małych firm;
• Minimalna stawka godzinowa 

wynagrodzenia na poziomie 
12 zł brutto;

• Przewalutowanie „franko-
wiczów” na korzystnych dla 
nich warunkach;

• Przedszkola mają być dar-
mowe, a do szkół mają pow-
rócić 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 po-

przez np. reaktywację stoczni 
szczecińskiej, pomoc ko-
palniom, brak zgody na ich 
zamykanie.

• Zwiększenie wydatków na 
armię do ok. 3 proc. PKB.

W tym roku po raz nie wiem 
który wybrałem się na festi-
wal Przystanek Woodstock do 
Kostrzyna nad Odrą. Koncert 
Hey był niesamowity. Kasia 
Nosowska z zespołem dali 
czadu, jakby zupełnie czas 
dla niech stanął i nadal byli 
młodzieniaszkami. Szczerze 
to nie wyobrażam sobie, żeby 
mieć taką imprezę po bokiem 
(z Sulęcina rzut beretem) i 
chociaż na chwilę nie wpaść. 
Nie poczuć tej atmosfery, nie 
zobaczyć ludzi, którzy przy-
jechali nie tylko z Polski, ale z 
całego świata, nie poczuć tej 
„wolności”, to tak jakby mnie 
coś ważnego ominęło w ży-
ciu, co ciężko byłoby powe-
tować. Nie wspomnę o kon-
certach, z których trudniej 
niż kiedyś, ale nadal można 

minął miesiąc

wyłuskać perełki. Często spo-
tykam się z opiniami, że ktoś 
sobie nie wyobraża, jak moż-
na jechać w ten brud i smród 
(próbowałem nawet namówić 
na wyjazd osoby, które miały 
podobne zdanie). Owszem, 
przy 250 tys. ludzi na kilku ki-
lometrach kwadratowych z 
pewnością nie będzie porząd-
ku i możliwe, że nie zawsze 
będzie pachniało kwiatkami, 
ale trzeba popatrzeć na całość 
z innych perspektyw, np. wy-
mienionych wcześniej, a wte-
dy te małe nieudogodnienia 
można przeżyć.

Tymczasem w naszych 
małych miejscowościach ro-
śnie liczba pracujących zza 
wschodniej granicy. Szczerze 
mówiąc, gdyby nagle miało 
zabraknąć Ukraińców, to nasz 

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

rynek pracy rozłożyłby się na 
łopatki. Czy potrzeba zatrud-
nienia tak wielu obcokrajow-
ców wynika z drastycznego 
zwiększenia miejsc pracy? Nie 
sądzę. To raczej echo socjalnej 
polityki rządu (przede wszyst-
kim programu 500 PLUS), 
dzięki której wielu Polakom (a 
zwłaszcza Polkom) nie opłaca 
się pracować, a jeżeli już to w 
szarej strefie…

Obecność wielu migrantów 
zarobkowych w Sulęcinie, 
Słubicach czy Kostrzynie nad 
Odrą wiąże się z innymi zjawi-
skami na lokalnych rynkach. 
Ceny za wynajem mieszkań 
stoją na bardzo wysokim 
poziomie. Doszły do mnie 
informacje o najemcach, 
którzy wypowiadają umowy 
Polakom, by te same miesz-
kania wynająć Ukraińcom za 
wyższe stawki. Inni przed-
siębiorcy adaptują wszystkie 
możliwe budynki, które da 
się zamieszkać. W ten sposób 
np. w Sulęcinie i okolicach 
Ukraińcy mieszkają już w by-

łym młynie, byłej Wojskowej 
Komendzie Uzupełnień, a 
nawet w byłych garażach. 
Po mieście chodzą pogłoski, 
że na cele mieszkaniowe ma 
być również zaadaptowana 
dobrze znana mieszkańcom 
od dziesiątek lat, restauracja 
Bajka. Trochę żal knajpy, ale 
niewidzialna ręka rynku robi 
swoje. 

Burmistrz Sulęcina podob-
no otrzymał jakieś zarzuty 
prokuratorskie. Podobno, bo 
krótko wspomniała o tym 
Gazeta Lubuska. Na moje 
pytania do Prokuratury w Go-
rzowie cichosza - od ponad 
tygodnia nie ma żadnej infor-
macji. Może 
do następne-
go numeru 
czegoś się 
dowiemy.

 Sprzedam tanio  
w dobrym stanie meblo-
ściankę typ „Kopernik” 
oraz ławę rozkładaną. 

Tel. 737 658 981

Do wynajęcia Kiosk w Mię-
dzyrzeczu na ul. Wojska 

Polskiego. Lokal m 30 m², 
3 pomieszczenia (główne, 
socjalne i wc). Nadaje się 
n gabinet kosmetyczny. 

Lekarski, sklep, biuro. In-
formacje Tel. 607 544 540

Twoje ogłoszenie drobne 
- dla osób fizycznych 

za darmo!

SKUP AUT OSOBOWE 
DOSTAWCZE CIĘŻAROWE 

CIĄGNIKI ROLNICZE 
tel. 533675566

Mieszkanie pilnie poszukiwane

Wyrazy wdzięczności  
i podziękowania za oka-
zaną 31 lipca 2017 r. po-
moc i troskę - składam 
personelowi Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego 
Szpitala Powiatowego  
w Międzyrzeczu Lech Malinowski
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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

Punkty dystrybucji Przekroju Lokalnego w Międzyrzeczu
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

Wyborcze obietnice PiS
Zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony

Skwierzynianka Renata Śliwińska pod-
czas czwartego dnia Mistrzostw Świata 
w lekkiej atletyce odbywających się w 
Londynie wywalczyła srebrny medal w 
pchnięciu kulą (F40) uzyskując nowy re-
kord życiowy 7,23 m! 

To kolejny sukces Renaty, która we wrze-
śniu ubiegłego roku pokazała na co ją stać 

Renata Śliwińska 
wicemistrzynią świata!

SKWIERZYNA

w Rio de Janeiro. Choć ostatecznie zajęła 
szóste miejsce, udało jej się pobić rekord 
świata.

Trenerem wicemistrzyni jest Zbigniew 
Lewkowicz. 

Red.
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Rydzanicz, przeprowadził szyb-
ki konkurs nt. historii maratonu. 
Oczywiście z nagrodami, których 
był fundatorem.

Rywalizacja na trasie marato-
nu była ostra, aura sprzyjała za-
wodnikom, trasę zabezpieczali 
druhowie z OSP Gorzyca (obec-
ny był prezes i radny Arkadiusz 
Madzelan). Liczeniem i odnoto-
wywaniem ilości okrążeń zajęty 
był Arkadiusz Żyła, menadżer 
sportowy MOSiW. Przez cały czas 
trwania maratonu w rolę spike-
rów wcielił się dyrektor Grzegorz 
Rydzanicz i Krzyszof Kochan 
(radny z pasją biegania od lat). 
Robili to przemiennie, bowiem 
oboje startowali w biegu. Dla 
pierwszego był to pierwszy ma-
raton w życiu. Wprawdzie w sys-
temie sztafetowym, ale zawsze 
Maraton. Dyrektor dał radę i jego 
debiut został nagrodzony rzę-

XVIII Maraton Sztafet
>> cd. ze s. 1

sistymi oklaskami kibiców. Wśród 
biegaczy byli m.in.: ks. Michał 
Dekiert z Rzepina i ks. Damian 
Drop z międzyrzeckiej parafii 
p.w. Św. Jana Chrzciciela (uzyskał 
najlepszy czas w swym zespole, 
pokonał o ponad 1,5 min. dyrek-
tora MOSiW).

Ostateczne najlepsze wyniki: 
kategoria 4+1 (jedna kobieta z 
zespole) 1 – 17 WBZ Międzyrzecz 
(łączny czas 2,32,25), 2 – Instalko 
Międzyrzecz (2,40,43), 3 – Kultu-
ralne bieganie GOK Krzeszyce 
(2,45,43). W kategorii 1+4 
(jeden mężczyzna wśród 
pan): 1 – 17 WBZ Między-
rzecz (2,52,50), 2  - Bestie i 
Piękny Sulechów (3,02.27), 
3 – BBL 1 Świebodzin 
(3,20,48). W kat. 4+50 (obo-
wiązkowy jeden senior w 
zespole): 1 – Brać Biego-
wa Międzyrzecz (2,33,48), 
2 – BBL 2 Świebodzin 
(2,35,29), 3 – 17 WBZ Mię-
dzyrzecz (2.36,41). W kat. 
+250 (suma wielu wszyst-
kich zawodników powyżej 
250 lat) 1 – Sulechowska 
Grupa Biegowa Weterani 
(2,58,35), 2 – Można razem 
Zielona Góra (2,59,03).

W klasyfikacji drużyn 
ogółem wg uzyskanych 
czasów: 1 – 17 WBZ 2 Mię-
dzyrzecz, 2 – Brać Biegowa 

Międzyrzecz, 3 – BBL 2 Świebo-
dzin, 4 – 17 WBZ 3 Międzyrzecz, 
5 – Instalko Międzyrzecz, 6 – HR-
max Barlinek, 7 – KB „Piast” Mię-
dzyrzecz, 8- Kulturalne bieganie 
GOK Krzeszyce. 9 – BERO TEAM 
, 10 – Gorzowskie Towarzystwo 
Miłośników Biegania, 11 – 17 
WBZ 1 Międzyrzecz, 12 – Sule-
chowska Grupa Biegowa Wete-
rani, 13 – Można Razem Zielona 
Góra, 14 – Rzepinianie, 15 – Ma-
szyny z Drużyny Międzyrzecz, 
16 – Bestie i Piękny Sulechów, 

17 – ROTOMETAL TEAM XXXXXX, 
18 – Deszczno Biega, 19 – Roler-
runteam Międzyrzecz, 20 - #mo-
tywacjaidoprzodu (zawodnicy z 
Gorzowa, Skwierzyny, 21 – RTCK 
Rób co kochasz Międzyrzecz, 22 
– LILOU Międzyrzecz, 23 – PSP 
Międzyrzecz, 24 – BBL 1 Świebo-
dzin, 25 – Babeczki z rodzynkiem 
Gorzów. 

W świetle reflektorów, ok. 21-
szej, puchary, medale i wylo-
sowane nagrody ufundowane 
przez MOSiW oraz Burmistrza 
Miasta Międzyrzecz wręczał naj-
lepszym, dyr. Grzegorz Rydza-
nicz.

Organizatorem biegu był MO-
SiW przy współpracy KB „Piast” 
Międzyrzecz. Wśród dopingu-
jących kibiców był m.in. radny 
Andrzej Chmielewski, Bogdan 
Łabuza. Dodatkowo pomagali: 
Rejonowy Sztab Ratownictwa 
Społecznej Krajowej Sieci Ra-
tunkowej w Międzyrzeczu pod 
kierunkiem Mirosława Janza, 
wspomniana już OSP Gorzyca, 
radny Bogdan Łabuza. W biurze 
zawodów pracowali: Anna Li-
siecka, Monika Matracka, Mo-
nika Grela. Za nagłośnienie od-
powiadał Krzysztof Pawłowski. 
Niebawem wielu z zawodników 
spotka się na biegu organizowa-
nym przez 17 WBZ. Międzyrzecz 
stał się silnym punktem na mapie 
tego typu imprez w wojewódz-
twie.

Tekst Lech Malinowski, 
fot. autor i Michał Hulecki
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Darowany ocet słodki ma smak

Lech MaLinowski

lechm47@wp.pl

To rosyjskie porzekadło (zapożyczone 
od Przyjaciela zza wschodniej granicy) 
można śmiało przypisać politykom kar-
miących nas mrzonkami. Za darmo. Kil-
ku znajomych wierzy w Dobrą Zmianę. 
Bezgranicznie. Zwolennikiem jest ten 
kto wysłuchał Prezesa i uwierzył. Prze-
ciwnikiem jest ten, co go wysłuchał i 
ZROZUMIAŁ. Chyba najtrafniej reformę 
sądownictwa określił jeden z purpura-
tów – Jest to operacja wykonana przez 
felczera za pomocą siekiery. Mimo rażą-
cych błędów merytorycznych, omówio-
nych w Senacie, bo w Sejmie nie było 
szans przy tupecie i bezczelności byłe-
go PZPR-owskiego aparatczyka, na za-
sadzie Kupą mości panowie - uchwałę 
z błędami przegłosowano. Suweren na 
ulicach miast pokazał siłę. Że został na-
zwany tak czy inaczej, to inna kwestia, 
zasadniczo obraźliwa. Bubla prawnego 
Prezydent RP zawetował.

Ktoś zadał mi pytanie: Skąd wzięło 
się lewactwo w Międzyrzeczu palące 
światełka pod gmachem sądu, czyżby 
przywędrowało po wojnie zza Buga? 
Zripostowałem – Co pan rozumie pod 
słowem lewak? Nie potrafił rzeczowo 
odpowiedzieć rzucając tylko hasłowe 
stereotypy, że lewacy winni są wszyst-
kiemu za wyjątkiem trzęsienia ziemi i 
kokluszu, po czym wsiadł do full wypas 
bryki i odjechał. W sieci określenie po-
pularne, szczególnie w środowisku pra-
wicowym, z większą niż więcej ilością 
odniesień. Nazywając kogoś lewakiem 
należy pamiętać, że jest to sformułowa-
nie jednoznacznie pejoratywne, wręcz 

obraźliwe.
Wnerwiał nas niegdyś Mur Berliński, 

wnerwiają też okazjonalne, dziś jeszcze 
stojące, barierki w wiadomym miejscu w 
stolicy. Za każdą z nich stróż prawa, opła-
cany z naszych podatków. Skoro władza 
chowa się z plecami służb… proza życia. 

Prozą życia jest korzystanie wszędzie 
z komórki. Kino na leżakach tego przy-
kładem. Ledwo seans się zaczął, licznie 
siedzący młodzi ludzie zamiast wzrok 
wbić w ekran, surfowali po sieci… Moda 
jakowaś, zresztą ja sam budząc się rano 
sięgam po komórkę i sprawdzam fejsa. 
Swoją drogą to pomysł z Kinem na leża-
kach jest OK. Że pogoda była chwilami 
do bani, sorry taki mamy klimat. 

Nareszcie mamy w Międzyrzeczu Infor-
mację Turystyczną prowadzoną dla kon-
kretnych odbiorców w biurze PTTK. Miła 
obsługa, możliwość uzyskania nie tylko 
informacji. Czynna również, co jest waż-
ne, także w soboty i niedziele. Postarał się 
o to Ratusz. Jak odlotowy Międzyrzecz to 
na maxa.

Nowy administrator targowiska pobie-
ra opłaty. Co w zamian? Mniejsza ilość 
pojemników na śmieci. Jakiś idiota zapro-
jektował centralny śmietnik, cuchnący w 
upał, na wejściu. Willkommen In Markt. 
Brak monitoringu (miasto takowy ma) 
stąd seria włamań. Policja może znajdzie 
sprawców. Może przy okazji, bowiem 
praca operacyjna jest żmudna. Warto 
jednak przypomnieć administratorowi 
o fatalnym stanie wielu rynien nad sto-
iskami. Wody dla potrzeb gospodarczych 
brak, chyba że z Paklicy… A miało być tak 

pięknie. Gówno prawda, bo same sprzą-
tanie to nie wszystko. Były burmistrz nie 
raz, nie dwa w tygodniu lustrował bazar i 
rozmawiał. Teraz gdy jest już gospodarz, 
jako płacący podatki na jego chyba nie 
małą prezesowską pensje, mamy prawo 
wymagać, aby w XXI w. było tutaj PO-
RZĄDNIE i BEZPIECZNIE. Co z tego, że na 
bramach wiszą kłódki, skoro wejść moż-
na choćby od Paklicy, a rzeczonego mo-
nitoringu jak nie było, tak nie ma. Zakaz 
jazdy rowerem jest napisany w regula-
minie targowiska. Ale kto to czyta? Znaki 
drogowe zakazu poruszania się rowerem 
umieszczone w trzech wejściach byłyby 
wskazane. Szanowni Radni ruszcie głową 
i potrząśnijcie kim trzeba.

À propos Radnych, podziwiam słusz-
ną uwagę Edwarda Toczyńskiego, który 
śmiało powiedział co myśli o zmianie 
nazw ulic, konkretnie o zaniechaniu gło-
sów zebranych w referendum czy innym 
plebiscycie. Suweren, zdecydował o na-
zwach lokalnych. Bezkonfliktowych poli-
tycznie. Ni z kija, ni z pietruszki pojawili 
się polscy królowie jako patroni. Zaanga-
żowano ludzi i środki, po czym efekty 
głosowania wrzucono do niszczarki. Pi-
kanterii dodaje głosowanie nad zmianą 
nazw ulic. Kilku radnych wstrzymało się 
od głosu. Politycy mogą to robić, bo to 
chwiejne chorągiewki i „grają” dla swych 
partii. Radny jest po to, aby konkretnie 
swoje stanowisko prezentować, a nie 
udawać dziewicę, co to by chciała, ale 
się boi. Choć z drugiej strony jest to od-
wieczny problem miejscowości o statusie 
miasta i gminy. Ci z terenu wolą przypo-

dobać i obiecać coś swoim. Darowany 
ocet ma i słodki smak. 

Najmłodsze sołectwo Jagielnik ma 
wprawdzie rondo, ale nie ma placu za-
baw dla dzieci. Pozdrawiam sołtysową 
wraz z radą… Nareszcie bardzo porząd-
nie oczyszczono miejsce postojów ka-
jakarzy. Nawet stosowne znaki informa-
cyjne dla nich się pojawiły na brzegu. 
Sponsorowane chyba przez LIDL, bo 
tam kierują do zakupów, choć do Bie-
dronki bliżej, niż namalowane 300 m.

Na koniec coś extra. Na Festiwalu 
Michaliny Wisłockiej w Lubniewicach, 
podczas jednej z dyskusji panelowych 
wstał mężczyzna w wieku więcej niż 
dojrzałym i zapytał jedną z prelegen-
tek ze znacznym tytułem naukowym – 
Mam blisko 80 lat i jeszcze mogę i chcę, 
ale nie potrafię znaleźć odpowiedniej 
partnerki. Co robić? Usłyszał spokojną 
odpowiedź – Nie szukaj pan młodej, bo 
serce może nie dać rady, w pana wieku 
też nie, bo będzie pan zawiedziony. Niech 
pan poszuka gorącej, zdrowej 60-tki, bo 
w tym wieku kobiety są i atrakcyjne i doj-
rzałe emocjonalnie i też mają potrzeby. 
Burza oklasków spuentowała te słowa. 

REKLAMA 007547497

    

M.D. SZYMAŃSCYM.D. SZYMAŃSCY

Międzyrzecz
ul. 30 Stycznia 6
tel. 95 742 25 04
pn.-pt. 9.30-17.00
sob. 10.00-13.00

• obrączki szer.5 mm pr. 0585
• 2 lub 1 kolor złota
• na damskiej 4szt.brylanty
• wewnątrz soczewka 
   i grawer laserowy
• dla rozmiarów 14 i 25 cena 2.600zł

Nowe drogi w Murzynowie
SKWIERZYNA

Zakres prac przy ul Krótkiej obejmował 
budowę ciągu pieszo jednego z kostki be-
tonowej o długości 330 metrów  i szeroko-
ści 3,5 do 5,5 metra. Wykonane też zostały 
zjazdy do posesji oraz progi zwalniające. 

Wartość prac wyniosła: 300.870,14 zł z 
czego 185.811,00 stanowiło dofinanso-
wanie jakie gmina Skwierzyna otrzymała 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Zakończyły się inwestycje na drogach gminnych w Murzyno-
wie. Nowe nawierzchnie powstały na ul. Krótkiej oraz ul. Nowej.

na lata 2014 – 2020. 
Prace na ul Nowej polegały na wykona-

niu nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) 
o długości 975 metrów i szerokości 5 me-
trów.   Wartość prac wyniosła: 616.000,00 
zł, które w całości pochodziły z budżetu 
Gminy Skwierzyna.

UM Skwierzyna
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Niedzielny koncert 11 czerwca br, 
rozpoczęty został nietypowo Wystawę 
dzwonków poprzedziło krótkim info o 
pasjonacie, podróżniku i człowieku o po-
zytywnym nastawieniu do życia. Marian 
Łysakowski, zielonogórzanin, hobbista, 
który  od 40 lat kolekcjonuje dzwonki. Ma 
ich ponad 700. Pisze pasjonat Marian Ły-
sakowski: „W zasadzie tak, chociaż pierw-
szy dzwonek mam z Mławy na Mazowszu. 
Tam się urodziłem i kilka lat mieszkałem. 
Dzwonek był przyczepiony do sanek i jak 
w zimie chodziłem koło domu, to mama 
wiedziała, gdzie jestem. Mogła mnie 
zawołać na obiad. Później, po przepro-
wadzce do Zielonej Góry, kiedy zachoro-
wała na grypę, z bratem zawiesiliśmy ten 
dzwonek na haku przy drzwiach. Koniec 
sznurka daliśmy mamie, żeby leżąc w łóż-
ku nie musiała nadwyrężać głosu. Jeśli 
chciała herbaty albo lekarstwa, dzwoni-
ła. To dzwonek sentymentalny i pierw-
szy w kolekcji. W tym roku minęło 40 lat 
mojego zbierania. Marzy mi się wydanie 
książki. Już ją nawet napisałem, szukam 
jedynie sponsorów, bo to drogi interes. 
Opowiada o podróżach i o przygodach, 
jakie przeżyłem w dalekich krajach. Jest 
też część o dzwonkach. Świetnie byłoby 
otworzyć małe muzeum i pokazywać ko-
lekcję w stałym miejscu” Wystawa a auli 
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Międzyrzeczu wzbudziła niemałą sen-
sację. Pan Marian opowiadał liczne aneg-
doty już związane ze swoim hobby. Bę-
dąc przewodnikiem turystycznym nieraz 
ratowały zaginionych turystów dźwięki 
… dzwonka! Będąc w Rzymie i dzwoniąc 
na zbłąkanych turystów akurat przecho-
dziła pielgrzymka z polski. Ksiądz i ludzie 
przyklęknęli na dźwięk dzwonka, sądząc, 
że odprawiana jest msza. Jakie było ich 
radosne zdziwienie, gdy dowiedzieli się 
dlaczego pan Marian dzwoni. Tegoroczny 
dyplomant Kamil Czekała muzyką na sak-
sofonie ubarwił muzycznie tę część wyda-
rzenia. 

Po krótkiej przerwie przeczytany został 
list od Wojewody Lubuskiego, który objął 
patronat honorowy nad XVI edycją LWG. 
Scena młodych rozpoczął Alan Świąt-
kowski. Uczeń klasy gitary zagrał „Sen” i 

MIĘDZYRZECZ

XVI Lubuski Weekend Gitarowy 2017

„Starodawny taniec dworski” Tatiany Sta-
chak. Wiolonczelista Agatka Baranek wy-
konała Menueta Jana Sebastiana Bacha i 
Etiudę. Tegoroczny dyplomant klasy gita-
ry Tomasz Rogala zagrał „Taniec brazylij-
ski” i Espanoletę - Gaspara Sanza. Prezes 
Stowarzyszenia Lubuski Weekend Gitaro-
wy przedstawił notkę biograficzną gita-
rzysty Bartłomieja Filipowicza Oprócz 
klasycznej muzyki gitarowej zajmuje się 
także muzyką w kręgu gitary fingerstyle. 
Z flecistką Anna Olszewską brał już udział 
w IX Lubuskim Weekendzie Gitarowym (w 
Pszczewie). Obecnie prowadzi klasę gitary 
klasycznej w Państwowej Szkole Muzycz-
nej I st. w Bolesławcu i w Lubaniu. Dalsza 
część recitalu upłynęła głównie w stylu 
fingerstyle. Utwory mieniły się ciekawą 
linia melodyczną i rytmiką. Taneczne ryt-
my utworów spodobały się słuchaczom, 
którzy często nagradzali gitarzystę brawa-
mi. Rozpoczął od autorskich kompozycji - 
Warm Wind i  Dreas. Nie mogło zabraknąć 
mistrza   stylu fingerstyle Tony Emanuela. 
Green Tumb, The Duke, Halfway, Home 

Borsalino zauroczyły. Południowo amery-
kańscy kompozytorzy Luis Bonfa - Manha 
de Carnaval (Black Orpheus) jest dobrze 
znana kompozycją. Kolejne utwory -  Play-
as del Este – C .Tirao, czy słynne  Blue Moon 
– Rodgera Rodgersa i Licharda Harta. Ima-
gine – Johna Lennona to ukłon dla kom-
pozytora i współzałożyciela najsłynniej-
szego zespołu The Beatles. Kompozycja 
najlepszego obecnie gitarzysty flamenco, 
którego miałem przyjemność słuchać na 
żywo w NFM we Wrocławiu w utworze 
Roma – Vincenta Amigo. Nastrojowe All of 
me – Seymoura Simonsa i piękną Cavatinę 
– Stanley Myersa – przewodniego moty-
wu z filmu „Łowca jeleni” Tematy z filmów: 
Romeo i   Julia oraz Tytanic My Heart Will 
Go On – Jamesa Kornera, czy Moon River 
– Henry Manciniego. Miło mi się zrobiło, 
gdy usłyszałem swoją kompozycję Alle-
gro w stylu Brillant z intrem i codą – Bar-
tłomiej a Filipowicza, który wspomniał, że 
podczas koncertów to niepisana tradycja, 
aby wykopnąć moją kompozycję. Dzięku-
ję Ci Bartłomieju. Tears In Heaven – Erica 

Claptona, Shape Of My Heart/Fragile – 
Stinga. Na zakończenie  The Winner Takes 
It All/Money, Money, Money – Abby i Fin-
gerstyle standards medley - Freight Train, 
Trombone, Waltzing Matilda, Cannonball 
Rag. Oczywiście kilka bisów dopełniło ten 
upojny pod względem muzycznym wie-
czór. 

Po koncercie w imieniu organizatorów 
podziękowałem wykonawcom, wręczając 
min. struny do gitary ufundowane przez 
Wojewodę Lubuskiego i piękny przewod-
nik po Powiecie Międzyrzeckim dla B. Fi-
lipowicza.. Patronat medialny objął Portal 
Społecznościowy Ziemia Międzyrzecka, 
Powiatowa. Radia Zachód wyemitowało 
krótką zapowiedź opisanych wydarzeń. 
Podziękowanie dla dyrekcji i pana Wojtka 
z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Międzyrzeczu.

Z muzycznym pozdrowieniem 
Zdzisław Musiał

Foto: Małgorzata Czułup Międzyrzecz.biz 

Dzień z burmistrzem
SKWIERZYNA

3 czerwca odbywał się Festyn Rodzinny 
w Przedszkolu „Gromadka Misia Uszatka” 
przy ulicy Mickiewicza, w którym uczestni-
czyły całe rodziny.  Atrakcjami były wystę-
py dzieci dla swoich rodziców, gry i zaba-
wy sportowe, a także loteria fantowa.

Na festynie sprzedawano również pysz-
ne wypieki, a cały dochód został przezna-
czony na kolejne elementy wyposażenia 
placu zabaw przy placówce.

Jedną z nagród był voucher, dzięki któ-
remu można było wygrać dzień z burmi-
strzem Skwierzyny - Lesławem Hołownią.

Nagrodę tę wygrali Magdalena i Miko-
łaj Krupińscy. Spędzili oni dzień w Urzę-
dzie Miejskim w Skwierzynie, poznali tajni-
ki jego pracy, a także zasiedli za biurkiem, 
aby poczuć się jak sam Burmistrz Skwie-
rzyny. Lesław Hołownia opowiedział o 
swoim stanowisku pracy oraz  zaprosił na 
spotkanie kierowników referatów, na któ-
rym zostały omówione sprawy dotyczące 
remontu przedszkola oraz placów zabaw 
dla dzieci.

UM Skwierzyna
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KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA
ODSZKODOWANIA
ROSZCZENIA
BŁĘDY MEDYCZNE
SPRAWY ROZWODOWE
WINDYKACJA
POŚREDNICTWO W NIERUCHOMOŚCIACH

Dzisiaj nie leje. Jest więcej ludzi 
niż wczoraj. Czekamy na Jerzego 
Synowca, adwokata. W tych cza-
sach (w innych czasach też) każ-
dy powinien znać prawo. I Kon-
stytucję Rzeczpospolitej Polskiej, 
królową praw naszego Państwa.

Dzisiaj są trzy pokolenia, od 
kilkuletnich dzieci, które (wycho-
wywane w sposób patriotyczny i 
obywatelski – mój szacun) także 
mają chorągiewki w barwach 
polskich.

Preambuła Konstytucji. Wsłu-
chujemy się w Nią, za każdym 
razem odczytywaną, coraz 
uważniej. My Naród, obywatele 
Rzeczpospolitej… Jerzy Syno-
wiec – Czym grożą ustawy leżące 
na biurku Prezydenta? (jest dzień 
przed prezydenckim vetem do-
tyczącym dwóch z trzech Ustaw 
o sądach powszechnych, KRS i 
Sądzie Najwyższym). Uchwalone 
przez PiS-owski Sejm i Senat zmia-
ny spowodują, że prokuratorzy i 
sędziowie będą na usługach wła-
dzy. W myśl stricte bolszewizującej 
doktryny, że Partia rządzi, Partia 
sądzi… Władza będzie mogła 
wszystko, obywatel – nic. Chodzi 
tu o to, żeby człowiek się bał. Sąd 
Najwyższy zatwierdza wybory, 
można będzie zakwestionować ich 
wyniki, tak jak w Rosji.

„Niezawisłe sądy są potrzebne…”
W drodze pod budynek Sadu Rejonowego w Międzyrzeczu mijam idących w 
tym samym kierunku ludzi, dochodzą do mnie strzępki rozmów – o 21.00? – tak 
odpowiadam niepytana. Schodzą się. Z chorągiewkami biało-czerwonymi. Ze 
zniczami. Zjeżdżają. Pod Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu. Tak jak w całej Polsce.

Pod sądy przychodzi, nawet u 
nas w Międzyrzeczu, coraz więcej 
ludzi. Coś w nich pękło. Zjawisko 
obywatelskiego nieposłuszeń-
stwa staje się masowe.

Mazurek Dąbrowskiego. Słyszę, 
jak stojący za mną malec śpiewa. 
Zapalone świeczki posłużą jako 
kościec do obywatelskiego VETA. 
Transparent – Niezawisłe sądy są 
potrzebne, tak (my obywatele) 
sądzimy.

Nazajutrz znowu siąpi, ale ludzi 
nie jest mniej. Wczorajsze lamp-
kowe VETO jeszcze się pali, do-
łożą do niego swoje lampki - w 
napisie „3 x VETO”. W Preambule 
(Konstytucji Rzeczpospolitej) – 
my – równi (moje podkreślenie) 
w prawach i powinnościach… 

Prawa podstawowe dla Państwa 
Polskiego, ustawicznie ostatnio 
łamane. Hymn Państwowy. Na 
Nowogródzkiej w Warszawie 
(siedziba PIS) aresztowania de-
monstrantów. „Mury…” Jacka 
Kaczmarskiego, barda z czasów 
odzyskiwania przez Polaków 
godności państwowej i obywa-
telskiej, tym razem też, nas pęta-
jące, runą – słuchamy w pieśni… 
Jest potrzeba demonstrowania, 
bycia razem.  W Międzyrzeczu 
było ponad 150 osób.  

Iwona Wróblak
www.iwona-wroblak.blogspot.

com

Trwają prace remontowe w 
placówkach oświatowych na 
terenie gminy Skwierzyna w ra-
mach realizacji projektu „Moder-
nizacja infrastruktury i wyposaże-
nie placówek edukacyjnych Gminy 
Skwierzyna”. Łącznie zostanie wy-
remontowanych 25 gabinetów 
lekcyjnych (matematycznych, 
przyrodniczych, informatycz-
nych, fizyczno-chemicznych) we 
wszystkich szkołach dla których 
organem prowadzącym jest gmi-
na. Zakres prac obejmuje między 
innymi wyminę stolarki okiennej, 
podłóg, oświetlenia oraz szpa-
chlowanie i malowanie ścian. 

Ponadto w ramach realiza-
cji projektu zakupione zostanie 
również wyposażenie oraz po-
moce dydaktyczne:

• 133 laptopy,
• 22 tablice interaktywne z 

projektorami,
• 594 krzesła (dla uczniów),

Remonty w szkołach
SKWIERZYNA

• 306 ławek szkolnych,
• 19 kpl. szkolnych mebli 

segmentowych
oraz zestawy laboratorium che-

micznego, plansze dydaktyczne, 
tablice szkolne, aparat cyfrowy, 
globusy, zestawy do nauki che-
mii, fizyki, przyrody i informatyki.

Całkowita wartość projektu to 

prawie 2 miliony złotych, z czego 
ponad 1,5 miliona złotych stano-
wi dofinansowanie z Regionalne-
go Programu Operacyjnego - Lu-
buskie 2020. Planowany termin 
realizacji: 31 sierpnia 2017 roku. 
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PRZEKRÓJ POLECA

Niedawno swoją premierę 
przeżywała produkcja Chri-
stophera Nolana (znanego już 
z takich filmów jak „Incepcja” i 
Interstellar”) „Dunkierka”.  Jest 
to dramat wojenny, opowia-
dający historię alianckich żoł-
nierzy z Wielkiej Brytanii oraz 
Francji którzy otoczeni przez 
niemiecką armię, zostają ewa-
kuowani z francuskiej plaży 
w tytułowej Dunkierce pod-
czas jednej z bitew II Wojny 
Światowej. Fabuła podzielona 
według perspektyw kilku bo-
haterów; szeregowego Tom-
miego (Fionn Whitehead), 
pilota Farriera (Tom Hardy), 
Pana Dawsona (Mark Rylan-
ce) oraz Komandora Boltona 
(Kenneth Branagh), które z 
początku wydają się od siebie 
oderwane i niezależne, w koń-
cu tworzą wspólną historię. 
Ciekawym pomysłem reżyse-
ra było odciążenie dialogów 
na rzecz bogatych obrazów i 
wartkiej akcji. W „Dunkierce” 
bohaterowie mówią bowiem 

niewiele, za to obrazy i miejsce 
akcji (woda, ląd, powietrze) na-
dają filmowi atmosfery prawdzi-
wej walki z czasem, gdzie każda 
sekunda może zbliżyć lub odda-
lić od śmierci. Doskonale przed-
stawione brutalne realia wojny 
w całej okazałości pokazują 
naturę człowieka, którego jedy-
nym celem jest przetrwanie. 

Obraz faktycznie przykuwa 
do kinowego fotela, kto liczy na 
wciągającą akcję przyprawioną 

„Dunkierka” czyli historia pewnej ucieczki

Anna Piotrowska

bogatymi efektami, ten na pew-
no się nie zawiedzie. Muzyka 
wybitnego kompozytora mu-
zyki filmowej Hansa Zimmera, 
mimo iż w tle, jest tylko dodat-
kowym atutem tej produkcji. 

Jednak po wyjściu z seansu, 
gdy opadną już emocje i za-
chwyt nad sprawną realizacją 
„Dunkierki” pojawia się pytanie 
„Po co?”, a oszczędzając Pań-
stwu skrótów  myślowych: „po 
co ekranizować niezbyt chwa-

lebną historię aliantów?”. Ja ro-
zumiem, że twórcy „Dunkierki” 
mieli w zamyśle pokazać inne 
oblicze wojny, obraz ludzkich 
słabości i żołnierzy, którzy pra-
gnęli tylko przeżyć. Jednak czy 
naprawdę warto takimi filmami 
poniekąd pokazywać ludziom, 
że tchórzostwo w obliczu walki 
o ojczyznę to nic złego? Ow-
szem pragnienie przeżycia jest 
pragnieniem determinującym, 
jednak jeżeli jakiś naród skupiał-
by się tylko na tym pragnieniu, 
to jak mógłby wygrać wojnę? 
Najlepiej od razu wywiesić białą 
flagę i oszczędzić sobie fatygi. 
W ubiegły wtorek przeżywali-
śmy kolejną rocznicę wybuchu 
Powstania Warszawskiego. Ze-
stawmy sobie tych warszaw-
skich cywilów, dzieci, młode 
kobiety i chłopców, ludzi, przed 
którymi było jeszcze całe życie, a 
którzy zdecydowali się oddać je 
za wolność ojczyzny z bohatera-
mi „Dunkierki”.  

Kolejnym zgrzytem w tym fil-
mie był dla mnie fakt, że w „Dun-

kierce” ani razu nie pada sło-
wo „Niemcy”. Jest tylko „wróg” 
i „naziści” (wiecie ci kosmici, 
o których krążą legendy, że 
wywołali II Wojnę Światową). 
Nie wiem dlaczego, czy to 
kwestia jakiejś dziwnej po-
prawności, czy niechęć do 
poruszania niewygodnych 
strun z historii XX wieku? 

Polecam wszystkim, którzy 
są w stanie obejrzeć „Dun-
kierkę” i powstrzymać się 
od oceny moralnej jej boha-
terów, a także zignorować 
jej tło historyczne, w które 
wkomponowuje się również 
Polska, walcząca w tym czasie 
na więcej niż jednym froncie.
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Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku (MOSiW)
składa serdeczne podziękowania:

Burmistrzowi Międzyrzecza – Remigiuszowi Lorenzowi,

Radnym Rady Miejskiej w Międzyrzeczu: Krzysztofowi Kochanowi, 
Rafałowi Kozdrze, Bogdanowi Łabuzie, Arkadiuszowi Madzelanowi  

i jego druhom z OSP Gorzyca, Janowi Skoczylasowi i druhom  
z OSP Kaława, Rejonowemu Sztabowi Ratownictwa Medycznego  

w Międzyrzeczu, KP Policji w Międzyrzeczu, PGK Sp. z o.o., Muzeum 
w Międzyrzeczu, Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy, Nadleśnictwu 

Międzyrzecz, Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu oraz harcerzom  
z Międzyrzecza

za okazaną pomoc i zaangażowanie w realizację międzyrzeckich 
biegów w 2017 r. organizowanych przez MOSiW.

Te podziękowania również kierujemy do naszych partnerów  
z KB – Piast Międzyrzecz tj. dla:

Zbigniewa Kolisa, Michała Kubika i raz jeszcze Krzysztofa Kochana, 
którzy zawsze aktywnie brali udział we wszystkich naszych pracach na 

rzecz organizacji – przedsięwzięć biegowych w 2017 r. 

Także dziękujemy naszym sponsorom: Pensjonatowi Gościniec na 
Półwyspie Wysoka, Restauracji NEO w Międzyrzeczu oraz Natur 

House za ufundowane nagrody dla zawodników. 

Z wyrazami szacunku

/-/ Grzegorz Rydzanicz

dyr. MOSiW

MIĘDZYRZECZ

Cztery Szczyty Czterech Bohaterów

„Czcimy naszych poległych ko-
legów – żołnierzy 17 Wielkopol-
skiej Brygady Zmechanizowanej, 
zapalając znicze na najwyższych 
szczytach Tatr, oddajemy im hołd 
minutą ciszy” ten cel przyświecał 
uczestnikom górskiej wyprawy.

Marsz ku chwale bohaterów 
rozpoczął się w poniedziałko-
wy poranek 7 sierpnia, kiedy to 
grupa siedemnastu żołnierzy 
z 1 batalionu piechoty zmoto-
ryzowanej Ziemi Rzeszowskiej 
(1bpzmot ZRz) zapaliła znicz pod 
pomnikiem poległych żołnierzy.

Kolejnym etapem wyprawy 
było wtorkowe zdobycie Rysów 
oraz uczczenie pamięci pole-
głych żołnierzy minutą ciszy i za-
paleniem symbolicznego znicza.

- Kolejno zdobywane szczyty 
nie są dedykowane poszczegól-
nym kolegom. Wysiłek związany 
ze zdobyciem każdego z nich jest 
poświęcony im czterem. To wła-
śnie ilość zdobytych szczytów jest 
symboliczna. Cztery szczyty dla 
czterech bohaterów - wyjaśnia 
znaczenie zdobytych szczytów 
jeden z uczestników starszy sze-
regowy Michał Cieślak.

W środę delegacja Wielkopol-
skiej Brygady od godziny 05.30 
rozpoczęła marsz po kolejne 3 
szczyty. Giewont, Kopa Kondrac-

17 żołnierzy z Wielkopolskiej Brygady uczciło pamięć 
kolegów poległych podczas działań poza granicami 
państwa zdobywając 4 tatrzańskie szczyty.

ka, Kasprowy Wierch to miejsca 
gdzie oddano hołd żołnierzom, 
którzy złożyli największą ofiarę 
w służbie ojczyźnie, swoje życie.

„Jest to druga wyprawa po-
święcona naszym kolegom i my-
ślę, że nie ostatnia. Na każdym 
ze szczytów turyści przyłączali 
się do naszej akcji i wraz z nami 
uczcili pamięć poległych minutą 
ciszy. Dzięki takim marszom za-
pewniamy pamięć zasłużonym 
żołnierzom. Nie tylko w jednostce, 
ale również w sercach wszystkich 
Polaków. Przecież to właśnie dla 
Polski, dla Polaków pełnimy swoją 
służbę” - opisuje znaczenie wy-
prawy inicjator przedsięwzięcia 
porucznik Michał Stefański.

W następnym roku kolejne 
szczyty do zdobycia ku chwale 
bohaterom. Do udziału w mar-
szu zachęca dowódca 1 kompa-
nii kapitan Przemysław Becze: 
Dla każdego kto chce się przyłą-
czyć do tej szczytnej akcji znajdzie 
się miejsce w naszych szeregach.

Cała wyprawa zakończyła się 
w czwartek 10 sierpnia z chwilą 
powrotu górskiej kompanii do 
garnizonu Międzyrzecz.

Tekst: por. Weronika Milczarczyk
Fot. por. Michał Stefański
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MIĘDZYRZECZ / KĘSZYCA LEŚNA

Sztandar dla druhów-ochotników

Uroczystości rozpoczęły się 
Mszą św. na głównym placu miej-
scowości, celebrowaną przez 5 
księży. Było to, nie tylko dla mnie 
zaskoczeniem, ale prestiż uroczy-
stości został wysoko podniesio-
ny. Głównym celebransem był 
ks. dr Józef Tomiak, kapelan po-
wiatowy OSP, nie zabrakło obec-
nego proboszcza ks. Andrzeja 
Wawrzysiuka jak i byłego ks. 
Jacka Błaszkiewicza. Obaj mają 
w swej pracy duszpasterskiej sil-
ny epizod związany z kilkuletnią 
pomocą druhów z tutejszej OSP 
w organizacji inscenizacji Męki 
Pańskiej. Podczas nabożeństwa 
słowa Pisma Świętego czytał dh 
Mateusz Paszko. Poczty sztan-
darowe jednostek OSP z gminy, 
Komendy Powiatowej PSP oraz 
delegacje stały w odpowiednim 
szyku, zgodnie z ceremoniałem. 

Wśród licznie przybyłych byli 
m.in.: dh Edward Fedko – pre-
zes ZOW ZOSP RP w Zielonej 

29 lipca w Kęszycy Leśnej odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru dla miejscowej jednostki OSP. Na plac poczty sztandarowe i strażaków 
w szyku zwartym wprowadził st. kpt. Robert Stadnik, dowódca uroczystości. Złożył on meldunek o gotowości do obchodów XX-lecia jed-
nostki oraz wręczania sztandaru druhowi Edwardowi Fedce – prezesowi ZOW ZOSP RP w Zielonej Górze. Przy dźwiękach hymnu narodowego 
podniesiono flagę państwową. 

Górze, dh Józef Spychała – czło-
nek Głównej Komisji Rewizyjnej 
ZOSP RP, dh Stanisław Książek 
– członek Prezydium ZOW ZOSP 
RP, dh Michał Kowalewski – wi-
ceprezes ZOP ZOSP RP w Mię-
dzyrzeczu, dh Remigiusz Lorenz 

– prezes ZOMG ZOSP RP, st. bryg. 
Marek Harkot – Komendant 
Powiatowy PSP, mjr. Arkadiusz 
Tomczak – dyrektor Aresztu 
Śledczego w Międzyrzeczu i An-
drzej Paszkowski – sołtys Kęszy-
cy Leśnej.  

Nowy sztandar został poświę-
cony przez ks. kapelana, następ-
nie fundatorzy sztandaru: dh 
Remigiusz Lorenz, Jerzy Dżu-
maga (reprezentujący Tomasza 
Wiśniewskiego, prezesa Zarzą-
du Werner Janikowo Sp. z o.o.), 
Rafał Kubrycht – dyrektor PRA-
EFA Sp. z o.o., Zbigniew Jagoda 
(w imieniu Jerzego Pawliszaka, 
Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Międzyrzecz), Andrzej Pasz-
kowski, Miroslaw Bereźnicki, 
Dariusz Kachel, dh Ryszard 
Porwich i dh Jarosław Ataman  
wbili symboliczne gwoździe w 
drzewce i wpisali się w kronikę 
jednostki. Otrzymali również pa-
miątkowe ryngrafy.

Następnie dh. S. Książek od-
czytał akt nadania sztandaru. Dh 
R. Lorenz w imieniu fundato-
rów sztandaru przekazał go dh 
E. Fedce. Tenże wręczył go dh 
Jarosławowi Atamanowi pre-
zesowi OSP Kęszyca Leśna, który 
zaprezentował sztandar wszyst-
kim obecnym na uroczystości a 
następnie przekazał go zgodnie z 
ceremoniałem dla pocztu sztan-
darowego w składzie: Robert 
Strzelecki (dowódca), Jarosław 
Wiktorowicz (sztandarowy), 
Krzysztof Czerwiński (asystują-
cy). Po przejęciu sztandaru po-
czet sztandarowy przemaszero-
wał przed zebranymi gośćmi oraz 
pozostałymi pocztami sztandaro-
wymi zajmując swoje miejsce w 
szyku.

Następnie zostały wręczone 
odznaczenia korporacyjne. Brą-
zowe Medale Za Zasługi Dla Po-
żarnictwa otrzymali: dh Michał 
Wiktorowicz i dh Paweł Adam-

czak. Wręczył je dh E. Fedko w 
asyście dh J. Spychały. Z okazji 
jubileuszu i aktu wręczenia sztan-
daru przybyli goście, w tym radni 
(Grzegorz Skrzek, Jan Skoczy-
las, Andrzej Chmielewski, Rafał 
Kozdra, Jarosław Tomaszew-
ski) złożyli stosowne życzenia, 
co niektórzy (prezesi jednostek 
z Kaławy, Wyszanowa, Bukowca 
i Skwierzyny) wręczyli gospoda-
rzowi uroczystości okolicznościo-
we ryngrafy. Defilada pocztów 
sztandarowych i strażaków za-
kończyła oficjalną część uroczy-
stości. Komentatorem uroczysto-
ści był radny Jerzy Kardela. 

Spotkanie integracyjne przy 
biesiadnych stołach umilił wy-
stęp zespołu „Kęszyczanki”. Po-
tem wspólna zabawa dla wszyst-
kich trwała do późnych godzin 
nocnych w rytm piosenek w wy-
konaniu zespołu „Astor”.

Tekst i fot. L. Malinowski

Uwaga pirat drogowy
PRZYTOCZNA

Do zdarzenia doszło w nie-
dzielę 6 sierpnia 2017 roku w 
Przytocznej, na drodze K-24. Po-
licjanci zwracają w tym miejscu 
szczególną uwagę na prędkość, 
z jaką poruszają się kierowcy. Z 

Nietrzeźwy, bez uprawnień do kierowania i OC pojazdu, przekroczył pręd-
kość, nie zatrzymał się do kontroli drogowej i uciekał przed policjantami. 
31-letniemu mieszkańcowi Przytocznej za niewykonanie polecenia zatrzy-
mania pojazdu grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności. 

uwagi na długi, prosty odcinek 
drogi, kierowcy wjeżdżając do 
miejscowości często przekracza-
ją prędkość i łamią przepisy. 

Podobnie było w tym przypad-
ku. Policjanci zauważyli pojazd 

jadący z dużą prędkością. Po do-
konaniu pomiaru, okazało się, że 
kierowca VW Passata w miejscu 
ograniczenia do 50 km/h, jedzie 
z prędkością 71 km/h. Policjant 
chciał zatrzymać pojazd do kon-

troli drogowej, jednak kierowca 
ominął go i przyspieszył, oddala-
jąc się w kierunku Goraja. 

Policjanci rozpoczęli pościg. 
W trakcie jego trwania kierow-
ca passata wykonywał niebez-
pieczne manewry i z dużą pręd-
kością wyprzedzał inne auta. W 
momencie, kiedy chciał zjechać 
w drogę gruntową, jego pojazd 
zatrzymał się w rowie, wtedy kie-
rowca zaczął uciekać pieszo. Po 
kilkudziesięciu metrach pościgu 
pieszego, policjanci zatrzymali 
mężczyznę. 

Okazało się, że uciekał, bo nie 
miał uprawnień do kierowania 
pojazdami, oraz polisy OC pojaz-
du, a do tego był pod wpływem 

działania alkoholu. Po sprawdze-
niu urządzenie pokazało, że w 
jego organizmie jest 1,16 promi-
la alkoholu. 

31-letni Robert T. odpowie 
przed sądem za prowadzenie 
pojazdu w stanie nietrzeźwym, 
niezatrzymanie się do kontroli 
drogowej oraz za popełnione 
wykroczenia, w tym m. in. za 
przekroczenie prędkości oraz 
stworzenie zagrożenia w ruchu 
drogowym. Za niewykonanie 
polecenia zatrzymania pojazdu 
kodeks karny przewiduje karę 
do pięciu lat pozbawienia wol-
ności. 

Źródło: www.lubuska.policja.pl
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Spotkanie historyków regionalistów
MIĘDZYRZECZ 

Dr Marceli Tureczek (prezes 
stowarzyszeni) przywitał obec-
nych i wręczył podziękowania 
z dotychczasową współpracę i 
bezinteresowne wsparcie, wy-
głaszając stosowną laudację o 
uhonorowanych. Otrzymali je: 
Kazimierz Puchan, Grzegorz 
Gabryelski, Halina Pilipczuk, 
Katarzyna Hegenbarth, Joan-
na Patorska, Dariusz Brożek i 
Bogusław Mikietów. Stosowne 
wystąpienia odnośnie efektów 
pracy stowarzyszenia wygłosili: 
Grzegorz Gabryelski – staro-
sta powiatu, Remigiusz Lorenz 
– burmistrz miasta, prof. dr hab. 
Robert Skobelski – dyrektor 
Instytutu Historii Uniwersytetu 
Zielonogórskiego i Barbara Bie-
linis-Kopeć – Wojewódzki Kon-
serwator Zabytków. 

Przybyli referenci przedstawi-
li swoje artykuły, które zebrane 
zostały w XV tomie. Artykuły re-
cenzowane przez naukowe auto-
rytety są cząstkowym wkładem 
regionalistów w badaniach nad 
historią Ziemi Międzyrzeckiej. 
Bezpośrednim lub pośrednim, na 
zasadzie analizy porównawczej. 
Bardzo interesujący referat obra-
zujący Szwedów w okresie wojen 
polsko-szwedzkich za Wazów, 
Grzegorza P. Słowika, jest tego 
przykładem. Nie mniej ciekawym 
było wystąpienie Marcelego Tu-
reczka o toczącej się wśród hi-
storyków Polskich dyskusji nad 
lokalizacją eremu Pięciu Braci 
Męczenników. 

Ponadto w jubileuszowym to-
mie Ryszard Patorski przedsta-

wił konwisarzy międzyrzeckich 
od XVII do XX wieku. Powstanie 
i działalność cechów rzemieślni-
czych dotychczas nie doczekała 
się odrębnego opracowania, w 
tym rzeczonych konwisarzy czy-
li wyrabiających przedmioty z 
cyny. Cech mielcarzy z Pszczewa 

oraz statuty zatwierdzone przez 
ks. bpa Adama Nowodworskiego 
w 1632 r., autorstwa Aleksandry 
Makowicz-Kmiecik pogłębiają 
wiedzę na temat organizacji łą-
czącej przymusowo rzemieślni-
ków. Epitafium (ozdobna tablica 
ku czci zmarłego, często dekora-

cyjna z inskrypcjami) rodu Hilde-
brandów ze Skwierzyny omówi-
ła Adrianna Podmostko-Kłos, 
wnosząc przy okazji wiele cen-
nych wiadomości historycznych. 
Na temat życia codziennego i 
higieny społeczności lokalnych w 
końcu 19.- i początkiem 20.stule-
cia wypowiedziała się Katarzyna 
Sanocka-Tureczek. Bazą wyj-
ściową był łaźnia miejska w Trz-
cielu. Ciekawostką jest, że zakład 
kąpielowy funkcjonował do koń-
ca 1978 r. Posługę kapłańską ks. 
Michała Pasławskiego w okresie 
1949-56, a więc zdecydowanego 
tzw. okresu stalinizmu, w para-
fii Bledzew omówili – Grzegorz 
Urbanek i Grzegorz Wanatko. 
Ciekawostką są podane charak-
terystyki duszpasterza sporzą-
dzone przez ówczesne miejsco-
we władze jak i mieszkańców 
wyznania rzymskokatolickiego 
m.in. wobec udzielania ślubów 
w ceremonii grekokatolickiej czy 
osobistego wejścia na wieżę aby 
osobiście dzwonić w dniu po-
grzebu tow. Stalina. Najnowszą 
historię, dotycząca „Solidarności” 
w Międzyrzeczu w latach 1980-

82 przedstawił na zasadzie wspo-
mnień Mariusz Wąsiel.

Osobnym rozdziałem tomu są 
Komunikaty. Te nie podlegały 
zapewne recenzjom naukowym. 
Różnie można się do nich od-
nosić. Są to informacje do szer-
szego opracowania. Cenne te, 
które konkretnie precyzują  te-
mat, opierając się na zasobach 
archiwalnych lub konkretnej bi-
bliografii. Inne, również zamiesz-
czone, noszą znamiona publika-
cji prasowych i jak się dokładnie 
zanalizuje tekst to z tytułu bardzo 
mało co zostaje, a i zamieszczo-
ne zdjęcia nie w pełni są (choć 
podane jest źródło internetowe, 
niestety nie sprecyzowane) wia-
rygodne.

Słownik biograficzny Ziemi 
Międzyrzeckiej w opracowaniu 
Izabeli Stopyry jest wprawdzie 
przedrukiem z „Powiatowej”, jed-
nakże cennym, bo skomasowa-
nym zbiorem 20 postaci. 

Lech Malinowski, 
fot. Tadeusz Świder 

W międzyrzeckim Ratuszu, 14 czerwca, spotkali się członkowie Towarzystwa Historycznego Ziemi Międzyrzeckiej, włodarze miasta 
i powiatu oraz zainteresowani sympatycy. Spotkanie miało wymiar jubileuszowy, bowiem stowarzyszenie pod tą i poprzednią 
nazwą (Stowarzyszenie Regionalistów Środkowe Nadodrze) wydało XV tom „Ziemia Międzyrzecka w przeszłości”. 

Na Os. Olszynki ruszyła 
budowa dróg

SKWIERZYNA

Zakres prac, które wyko-
nawca rozpoczął 31 lipca 
obejmuje m.in.- wykonanie 
jezdni o szer. 5,5 m z kostki 
typu EKO – Kwadrat/EKO – 
Behaton (łączna długość po-
nad 1,3 km),- wykonanie po 
obu stronach jezdni chodni-
ka o szer. 1,3 m z kostki be-
tonowej  (długość ponad 2,5 
km), wykonanie zjazdów do 
posesji, ustawienie 17 lamp 

oświetleniowych, zagospoda-
rowanie terenu zielonego (ob-
sianie trawą ponad 4 tyś. m²).

Łączny koszt prac to ponad 1 
milion 897 tys. zł. Budowa po-
trwa do 30 listopada 2017 r. W 
czasie prac mogą występować 
czasowe utrudnienia w ruchu 
drogowym w tej części miasta. 

UM Skwierzyna
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Powiatowe Święto Policji w Międzyrzeczu
POWIAT MIĘDZYRZECKI

Uroczystość poprzedzona zo-
stała Mszą Św. w kościele p.w. 
Św. Jana Chrzciciela w intencji 
policjantów i pracowników po-
licji. Celebransem był ks. kan. 
Marek Walczak. Wspomagali 
go: ks. dr Józef Tomiak i ks. ku-
stosz Marek Rogeński SAC. Ten 
ostatni wygłosił stosowną homi-
lię zwieńczoną wręczeniem mł. 
insp. Pawłowi Rynkiewiczowi, 
Komendantowi Powiatowemu 
Policji, „Modlitewnika Policjan-
ta”. Fragment Pisma Świętego 
odczytał st. sierż. Łukasz Koz-
dra. Wśród obecnych byli m.in.: 
Grzegorz Gabryelski – starosta 
powiatowy, Remigiusz Lorenz 
- burmistrz Międzyrzecza, insp. 
Jarosław Janiak – Komendant 
Wojewódzki Policji w Gorzowie 
Wlkp. i mł. insp. Anna Szyndzik 
– Naczelnik Wydziału Komunika-
cji Społecznej KWP w Gorzowie 
Wlkp.

O godz. 14.00 przy KPP z udzia-
łem pocztów sztandarowych: 
KPP w Międzyrzeczu, 17 WBZ, 
KP PSP i miejscowego AŚ na uro-
czystej zbiórce wręczono akty 

mianowania na wyższe stopnie 
policyjne oraz resortowe odzna-
czenia. Wręczał je insp. Jarosław 
Janiak.

Na stopień młodszego in-
spektora awansowano Pawła 
Rynkiewicza, Komendanta Po-
wiatowego Policji. Na stopień 
nadkomisarza awansowano: 
Sławomira Gorącego - I Zastęp-

cę Komendanta Powiatowego 
Policji i Łukasza Kowalskiego 
- Komendanta Komisariatu w 
Skwierzynie. Na stopień komisa-
rza Krzysztofa Staszewskiego 
– Z-cę Naczelnika Wydziału Kry-
minalnego KPP.

Stopnie aspiranta sztabowe-
go otrzymali: Joanna Brem-
borowicz, Łukasz Czarniecki, 

Wacław Grzybowski, Adam 
Jabłoński. Starszego aspiran-
ta – Marcin Stańczuk. Aspiran-
tów: Hubert Sroka, Wojciech 
Żuchowski. Młodszych aspiran-
tów: Roman Grabowski, Rafał 
Kaszubski, Joanna Kędzierska, 
Grzegorz Kozłowski, Marcin 
Miętki, Aleksander Rytwiński. 
Stopnie sierżanta sztabowego: 

Agnieszka Adamczuk, Remi-
giusz Dmytryszyn, Marcin Ha-
czek, Bartosz Kopij, Jakub Stę-
pień. Starszego sierżanta: Michał 
Jarmuż, Łukasz Kazik, Łukasz 
Kozdra, Kamil Marcinkowski, 
Maciej Stańczuk, Mateusz Trę-
bacz, Katarzyna Wilk. Sierżanta: 
Krzysztof Barndebura, Tomasz 

27 lipca na placu przy Komendzie Powiatowej od godzin porannych funkcjonariusze policji wspólnie z żołnierzami 17 WBZ zorganizowali dla 
chętnych pokaz sprzętu policyjnego i wojskowego, dla dzieci były prowadzone konkursy przez funkcjonariuszki i pracowników cywilnych 
KPP oraz mini park linowy i dmuchane zamki. Festyn cieszył się wielkim zainteresowaniem, szczególnie dzieci i młodzieży. 

Wśród 7 prelegentów, z uczel-
ni i muzeów krajowych (Poznań, 
Toruń, Bydgoszcz, Kielce i Mię-
dzyrzecz), udział wziął również 
Andrzej Kirmiel, dyrektor Mu-
zeum Ziemi Międzyrzeckiej im. 
Alfa Kowalskiego, który omówił 
zbiory swojej placówki. Cieka-
wostką jest fakt, że Barbara 
Maria Gawęcka z Kielc również 
omówiła międzyrzecki zbiór w 
nieco innym aspekcie, a Magda-
lena Chomiak z Uniwersytetu 
w Toruniu na przykładzie tego 
zbioru przedstawiła kobiety w 
malarstwie portretów trumien-
nych z uwzględnieniem wpływu 
mody zachodniej na strój żeński. 
Trzy z siedmiu referatów opar-
tych było na międzyrzeckiej ko-
lekcji, co świadczy o jej wartości 
i różnym spojrzeniu badawczym. 

Konferencja w Bydgoszczy
Zbiór portretów trumiennych w międzyrzeckim mu-
zeum jest doskonale znany w Polsce jak i poza grani-
cami kraju. Był on również inspiracją Ogólnopolskiej 
Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. „Portret 
trumienny – nowe perspektywy badawcze”, która od-
była się 9 czerwca w Uniwersytecie Kazimierza Wielkie-
go w Bydgoszczy.

Ideą konferencji było ożywienie 
badań w rzeczonym temacie. 
Potwierdza to m.in. referat prele-
gentki z Torunia.

Pokłosiem konferencji będzie 
podpisanie niebawem listu in-
tencyjnego pomiędzy Muzeum 
Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Ko-
walskiego, a Uniwersytetem Ka-
zimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
– dotyczący współpracy (orga-
nizacja przemiennie cyklicznych 
konferencji i wydawanie publi-
kacji dotyczących portretów tru-
miennych i sarmackiego obrzę-
du pogrzebowego). Należy się 
cieszyć, że nasze muzeum, bo-
dajże pierwsze w województwie, 
weszło w obieg naukowy. Konfe-
rencje ogólnopolskie zawsze do-
dają prestiżu.

LM
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Program 500+? 
Trzeba złożyć wnioski!

Rodziny, które dostają pienią-
dze w ramach programu 500+ 
będą musiały złożyć wnioski 
o ponowne przyznanie tych 
świadczeń w kolejnym okresie, 
który rozpoczyna się 1 paździer-
nika 2017. Wnioski przyjmowa-
ne będą od 1 sierpnia do końca 
września. Można je składać dro-
gą elektroniczną, za pomocą 
systemów teleinformatycznych 
wskazanych przez Ministerstwo 
Rodziny Pracy i Polityki Społecz-
nej, listownie za pośrednictwem 
Poczty Polskiej bądź osobiście. 

W ramach programu Rodzina 
500+ rodzice otrzymują 500 zł 
miesięcznie na drugie i kolejne 
dziecko. Rodziny o niskich do-
chodach dostają wsparcie dla 
pierwszego lub jedynego dziec-
ka. Główne zasady projektu po-
zostają bez zmian, ale rząd chce 
wyeliminować nadużycia, które 
wykazała kontrola, w ramach 

przeglądu systemów wsparcia 
rodzin, przeprowadzona przez 
resort. Chodzi głównie o dopa-
sowywanie swojego dochodu do 
kryterium dochodowego, które 
umożliwia otrzymanie świad-
czenia na pierwsze dziecko. Jak 
tłumaczy ministerstwo część be-
neficjentów rozwiązywała sto-
sunek pracy, a następnie znów 
zawiązywała go z pracodawcą 
na warunkach, które umożliwiają 
otrzymanie świadczenia. Nowe-
lizacja zakłada, 
że jeśli stanie 
się to w ciągu 
trzech miesię-
cy, to zmiana 
warunków za-
trudnienia nie 
będzie trakto-
wana jako utra-
ta dochodów 
(co skutkowa-
ło wcześniej 

otrzymaniem dofinansowania). 
Projekt ma również ukrócić pro-
ceder deklarowania przez rodzi-
ców, że samotnie wychowują 
dziecko. W takim przypadku, aby 
otrzymać świadczenie, rodzic 
będzie musiał mieć ustalone ali-
menty na rzecz dziecka wypłaca-
ne przez drugiego rodzica.

Red. 
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Kawczyński, Tomasz Kwiatkowski, Ma-
teusz Maksimczyk, Urszula Zawadzka. 
Stopień starszego posterunkowego otrzy-
mali: Justyna Kaźmierczak, Piotr Leśkie-
wicz, Juliusz Maślak, Michał Ostaszew-
ski.

Brązową Odznaką Zasłużony Policjant 
odznaczono: asp. szt. Pawła Szmyta i mł. 
asp. Pawła Madzelana. W imieniu awan-
sowanych i odznaczonych głos zabrał 
kom. Krzysztof Staszewski. Były oczywi-
ście wystąpienia Komendanta Wojewódz-
kiego Policji i miejscowego Komendanta 
Powiatowego. Wręczono również przy-
znane nagrody finansowe od kilku samo-
rządów, które wręczali starosta, przewod-
niczący rady powiatu i wójtowie. Na ręce 
Komendanta Powiatowego Policji zapro-
szeni goście złożyli kwiaty, życzenia i oko-

licznościowe ryngrafy.
Została również poświecona rzeźba Ar-

chanioła Michała, patrona policji, która zo-
stała wykonana z drewna (dar wójta Gmi-
ny Przytoczna) i postawiona na placu KPP. 
Dokonał tego ks. kan. Marek Walczak, 
kapelan służb mundurowych w Między-
rzeczu.

Podczas obchodów Święta Policji na 
szczeblu województwa w Nowej Soli, Zło-
tym Medalem za Długoletnią Służbę został 
odznaczony asp.szt. Sylwester Osiński. 
Srebrnym Medalem za Długoletnią Służ-
bę odznaczono: asp.szt. Adama Babiaka i 
asp.szt. Jarosława Rutkowskiego. Brązo-
wym Medalem za Zasługi dla Policji został 
odznaczony Bartłomiej Kucharyk – wójt 
Gminy Przytoczna.

Tekst i fot. L. Malinowski 
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Światowy Zlot Żaglowców
W pierwszej dekadzie sierp-

nia do Szczecina przypłynęły 
żaglowce z całego świata w ra-
mach finału regat The Tall Ships 
Races 2017 - wyczerpującego 
wyścigu po Bałtyku. Każdą jed-
nostkę cumującą do nabrzeża 
przy Wałach Chrobrego witała 
orkiestra wojskowa garnizonu 
Szczecin oraz liczne rzesze zain-
teresowanych. Gospodarze wy-
dali swoisty paszport ze zdjęcia-
mi żaglowców i krótkim opisem 
oraz miejscem na przybicie pa-
miątkowej pieczęci każdej pły-
wającej jednostki. Te udostęp-
nione były dla zwiedzających. 
Polską banderę reprezentowały 
m.in.: „Fryderyk Chopin”, „Dar 
Szczecina”, „Zawisza Czarny”, 
„Pogoria”, „Dar Mlodzieży”, „Ka-
pitan Borchardt” (ten od słynnej 
książki „Znaczy Kapitan”). Bry-
tyjczyków reprezentował „Cisne 
Branko”, Skandynawów „The 
Kronor Af Stockholm”, „Statraad 
Lehmkuhl”, Omam, arabski sułta-
nat – „Shabab Oman II”, Rosjanie 
przypłynęli na kilku żaglowcach: 
„Mir”, „Shtandart”, „Sedov” i „Kru-
zenshtern”. Były zaglowce duń-
skie, portugalskie, bułgarskie, 
rumuńskie, boliwijskie a nawet 
czeska jednostka „La Grace”.

Kilka ciekawostek. Najwięk-
szym żaglowcem świata, czte-
romasztowym, jest rosyjski 
„Kruzenshtern”, nazwany od 
Iwana Kruzenszterna, rosyjskie-
go żeglarza, admirała, który w w 

latach 1803-06 kierował pierw-
sza wyprawą rosyjską dookoła 
świata. Rok budowy 1926, 257 
członków załogi (słuchaczy szkół 
morskich). Na żaglowcu sułtana-
tu Omam, podczas zwiedzania 
można było podziwiać nie tylko 
Arabki w barwnych, kapiących 
złotem strojach, również kupić 
doskonałe perfumy i kosmetyki. 
Gwoli przypomnienia do wła-
śnie z krajów arabskich do śre-
dniowiecznej Europy napływały 
perfumy i zapachowe olejki. 
Marynarze arabscy o smagłych 
licach mieli na głowach turbany, 
czapki marynarskie nosili tylko 
mający wyższe rangi. Czeska „La 
Grase” to replika, wybudowana 
w stoczni egipskiej, pływającej 

jednostki korsarskiej na akwe-
nach karaibskich należącej do 
czeskiego żeglarza Augustina 
Hermana, emigranta, handlowca 
i kartografa. Rosyjski „Shrandart” 
to również replika pierwowzoru 
budowanego przez cara Piotra 
I. Tego typu żaglowce zwane są 
tolszipami. Dostępne były dla 
zwiedzających inne jednostki, 
choćby pchacz „Bizon” z Gorzo-
wa.

Zanim ogłoszenia wyników re-
gat dokonał prezydent Szczecina 
w Amfiteatrze Letnim, barwny 
korowód żeglarzy przemaszero-
wał ulicami miasta pomieszany 
z orkiestrami (trwał równolegle 
I Szczeciński Festiwal Orkiestr 
Dętych) m.in. wspomnianej woj-

skowej jak i Marynarki Wojennej 
ze Świnoujścia.

Grand Prix regat zdobyli ara-
bowie na swym „Shabab Oman 
II”. Wybuch wówczas ogromny 
aplauz publiczności na stojąco, 
wspomagany przez bębniarzy 
z brazylijskiego żaglowca. Nie 
mniej emocji wzbudziło przy-
znawanie nagród orkiestrom.

Trudno nie wymienić imprez 
towarzyszących. Dzięki licznym 
telebimom na obu stronach por-
tu można było spokojnie przy 
piwku czy wszelkich smakoły-
kach obejrzeć co się dzieje na 
głównej scenie. Śpiewał Andrea 
Bocelli. Rządowa telewizornia 
zwana publiczną miała swój 
śpiewny koncert The Voice of Po-

land na żywo. Na innych scenach 
były koncerty orkiestr, śpiewania 
szant i różnych zespołów. Duże 
zainteresowanie było podczas 
prac artystów tworzących rzeź-
by z piasku. Były pokazy filmów 
o tematyce żeglarskiej, Wesołe 
Miasteczka z ekstremalnymi ka-
ruzelami i innymi technicznymi 
nowinkami dla tych co lubią 
adrenalinę. Wystawy nie tylko 
w Parku Różanym. Finałem był 
pokaz sztucznych ogni. A Jar-
mark pod Żaglami, szczególnie z 
cenami… pozostanie również w 
pamięci. 

Ahoj, jak mawiają żeglarze – 
Lech Maliniowski

Pomocja Międzyrzecza na tle największego żaglowca świataRzeźba z piasku na tle masztów żaglowców 

MIĘDZYRZECZ

Nie ściemniaj, rób fotografię…
Kilka młodych osób, z między-

rzeckich szkół średnich, w jed-
nym z pomieszczeń pracowni 
fotograficznej w Międzyrzeckim 
Ośrodku Kultury uczestniczy w 
przygodzie; w małej akademii 
fotografii. Filip Pielesiak (in-
struktor sekcji fotograficznej) – 
główny magik, tłumaczy podsta-
wy sztuki fotografii analogowej. 
Pokazywane są możliwości, jakie 
ma aparat fotograficzny. Trzy dni 
przeznaczono na warszaty dla 
młodzieży, to niedużo, w tym 
jeden na wycieczkę (roboczą) na 
cmentarzowy plener, a potem 
praca. Filip mówi, że zdarza mu 
się poświęcać na obróbkę jednej 
fotografii – 8 godzin. 

Ciemność jest – przy robie-
niu fotografii, najważniejsza, 
mówi Filip Pielesiak. Sufitowe 
świetlówki mają zamontowane 
wygodne zwisające wyłączni-
ki, po które – nie podchodząc 

do kontaktu w ścianie, sięga się 
ręką. Rzeczywiście po zgasze-
niu ciemność jest absolutna. Ale 
taka musi być, by zdjęcie nam 
wyszło. 

Po zachłyśnięciu się cyfryzacją 
powoli odchodzi się w świecie 
od fascynacji matrycą analową. 
Jest kilka miejsc w Polsce, gdzie 
są prowadzone kursy fotogra-
fii analogowej. Także niektóre 
akademie artystyczne stworzyły 
odpowiednie kierunki. Pielesiak 
to fotograf, który lubi się dzielić 
swoją wiedzą (co nie jest częste 
u fotografów, z natury samotni-
ków zamykających się w ciem-
ni…).

Filip na ekranie laptopa poka-
zuje dawne poniemieckie zdję-
cie jednej z sal szpitala w Obrzy-
cach, w obróbce komuterowej 
zdołano wyodrębnić niewidocz-
ne bez powiększenia szczegóły. 
Ale żeby BYŁO CO wyodrębniać, 

musi być to zapisane na fotogra-
fii. Musi być na niej uwiecznio-
ne dużo szczegółów. Fotografie 
obrzyckie robiono na szkle... 

Tajemnicze płyny w kuwetach, 
w kilku zlewach, moczą się efek-
ty kilkudniowej pracy młodych 
adeptów sztuki fotografii ana-
logowej. W użyciu termometry, 
menzurki, stopery mierzące czas 
w sekundach. Nie ma przypad-
ku… a jeżeli jest, to jest – musi 
być – w jakimś stopniu zawsze 
ZAMIERZONY (przez intuicję ar-
tysty fotografika), dokładnie tak 
jak obraz, rzeźba czy inne dzieło 
sztuki. W fotografii jest szereg 
etapów, które trzeba dobrze wy-
konać. Ważne są takie szczegó-
ły, jak odpowiedni statyw. Jest i 
miejsce na impresje, oczywiście, 
ale podstawy sztuki trzeba znać. 

W szafkach butelki z odczynni-
kami. Suszą się w wysokiej szaf-
ce, na wisząco, klisze fotograficz-

ne. Dobrze jest szafkę, zamknąć 
w tym czasie, by drobiny kurzu 
nie osiadły na filmach. Potem te 
ziarnka są po prostu widoczne 
na zdjęciu, co nie jest fajne. Tuby 
– te są do dużego formatu. Są w 
dwóch wymiarach. Także filmy 
można nawijać na szpulki – to 
te mniejsze tubki. Duży format 
robi się w jednym egzemplarzu. 
Wkłada się jedną błonę ciętą 
w większego rozmiaru aparat 
(widzieliśmy takie zdjęcie pra-
cującego fotografa – nakrytego 
ciemną tkaniną, na wystawie z 
emulsji w tamtym roku). Matry-
ca cyfrowa jest do wielokrotnej 
przeróbki, piksele można od-
czytać w odpowiednim progra-
mie, potem obrabiać dowolnie, 
analogowe zdjęcie jest JEDNO… 
Bez możliwości poprawki.

Tuba z kliszą, czyli błoną cię-
tą, wielkoformatowego zdjęcia 
(8/10 cala) turla się w wodzie. 
Zrobić duży format ro ekstre-
malnie trudny rodzaj fotografo-
wania. W zlewie płyn do wypłu-
kiwania resztek wywoływacza. 
Czas płukania też ma znaczenie. 
Tubę ze zdjęciem w środku trze-
ba osuszyć. Klisza, czyli część ne-

gatywna, przechodzi przez trzy 
kąpiele: wywoływanie obrazu, 
przerywanie wodą i utrwalanie 
obrazu, żeby nam nie zniknął... 
Negatyw wywołujemy w pojem-
niku szczelnie zamkniętym, na-
zywa się fachowo: koreks, musi 
być sterylny. Staranne ustawie-
nie temperatury. Jaka będzie – 
zależy od efektów, jakie chcemy 
uzyskać...

Mamy wypłukane. Ostatnim 
etapem jest zwilżenie negaty-
wu. Po co? Żeby wyeliminować 
efekt twardej wody. Lekcja zawo-
dowej fotografii w MOK. Każdy 
może wziąć udział… Praktyka i 
myślenie.

Mieliśmy w tamtym roku wy-
stawę z warsztatów z emulsji fo-
tograficznej, którą można prze-
nieść na dowolny materiał, nie 
tylko papier. Efekty były ciekawe. 
Może podobna będzie wkrótce 
znowu w naszym ośrodku kul-
tury?

Iwona Wróblak
www.iwona-wroblak.blogspot.

com
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Wieści z Międzyrzeckiego rATUSzA
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Aplikacja turystyczna Footsteps  
już w Międzyrzeczu!

Aplikacja mobilna oparta jest na 2 
filarach. Pierwszym z nich jest perso-
nalizacja. Użytkownik po uruchomie-
niu aplikacji wybiera swoje zaintere-
sowania poprzez określenie własnej 
osobowości, a tych do wyboru ma 
10 (m.in. Turysta, Smakosz, Hipster, 
Historyk, Głowa rodziny czy Mi-
łośnik sztuki). Na podstawie doko-
nanego wyboru otrzymuje on goto-
wą trasę zwiedzania dopasowaną do 
wybranych preferencji. Dzięki temu 
użytkownik nie poświęca minuty na 
przygotowanie się do zwiedzania, a 
jednocześnie dzięki dobraniu odpo-
wiedniej ścieżki, czerpie ze spaceru 
więcej przyjemności. Po wybraniu 
trasy pojawia się interaktywna mapa 
Międzyrzecza z punktami zwiedzania 
i znacznikiem lokalizacji. Po dojściu 
do atrakcji otrzymujemy powiado-
mienie i opis miejsca wzbogacony o 
zdjęcia, filmy czy odnośniki do stron 
internetowych atrakcji. W każdej 
chwili możemy też przerwać zwiedza-
nie i zrobić sobie przerwę np. na po-
siłek, a aplikacja podpowie nam gdzie 

Gmina Międzyrzecz jako kolejne miasto w naszym wojewódz-
twie dołączyła do miast dostępnych w aplikacji mobilnej Foot-
steps. Zapraszamy turystów, a także mieszkańców do zwiedza-
nia naszej gminy, proponujemy 5 tras. Miłego zwiedzania!

znajdują się najbliższe restauracje.
Wszystkie trasy zostały opracowa-

ne przez profesjonalny zespół, dzięki 
czemu są one ciekawe, mają wysoką 
jakość i wartość merytoryczną. Przy 
współpracy przedstawicieli miasta 
wraz z firmą Footsteps powstały na-
stępujące trasy:

• Rodzinny wypad do Między-
rzecza;

• Wokół Międzyrzecza na rowe-
rze;

• Międzyrzecz w pigułce;
• Szlakiem fortyfikacji;
• Smaki Międzyrzecza.
Dodatkowo aplikacja pozwala na 

poznanie większej ilości polskich 
miast (obecnie ponad 10) jak m.in: 
Wrocławia, Gdańska, Krakowa, War-
szawy, Zielonej Góry, Żagania czy 
Karpacza.

Korzystając z aplikacji mamy infor-
mator miejski i przewodnik w jednym 
miejscu – własnym telefonie.

Aplikację można pobrać tutaj:
Android - https://goo.gl/z7DPGY
iOS - http://apple.co/1Y68Tqv

Rozpoczęła się realiza-
cja projektu „Nowoczesne 
przedszkola w gminie Mię-
dzyrzecz” w ramach pro-
jektu „Oś 8. Nowoczesna 
Edukacja - Działanie 8.1. 
Poprawa dostępności i jako-
ści edukacji przedszkolnej, 
Poddziałanie 8.1.1. Poprawa 
dostępności i jakości eduka-
cji przedszkolnej – projekty 
realizowane poza formułą 
ZIT” w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
– Lubuskie 2020. Partnerem 
projektu jest gmina Mię-
dzyrzecz a jej liderem firma 
Syntea SA.

W ramach tego przedsię-
wzięcia oddziały przedszkol-

Ruszył projekt „Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz”
ne w szkołach SP 2, SP 3, SP 
4 i SP Kaława wyposażone 
zostaną w liczne pomoce 
naukowe, m.in. laptopy, ta-
blice interaktywne, projek-
tory, rzutniki multimedialne. 
Projekt umożliwi również 
doskonalenie umiejętności i 
kompetencji zawodowych 23 
nauczycieli do pracy z dzieć-
mi w wieku przedszkolnym. 
W szkołach -  w ramach 
projektu - będą się odbywa-
ły również zajęcia dodatko-
we, które będą obejmowały: 
zajęcia psychoruchowe, lo-
gopedyczne, terapeutyczne, 
korekcyjno-kompensacyjne. 

http://apple.co/1Y68Tqv
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W tym roku gospodarzem Dożynek Gminnych będzie sołectwo Kęszyca Leśna! 
Na wszystkich gości czeka moc atrakcji!

Burmistrz Międzyrzecza 
zaprasza 26 sierpnia 
na Dożynki Gminne

Wakacje trwają, pogoda 
dopisuje, a tymczasem w 
budynkach Gimnazjum 
Nr 1 i 2 trwają prace re-
montowe, tak aby od 1 
września już nowe szkoły 
podstawowe mogły przy-
jąć naszych najmłodszych 
Międzyrzeczan.

Przypominamy, że od 1 
września międzyrzeckie 
gimnazja zostaną prze-
kształcone w Szkołę Pod-
stawową Nr 1 i 6.

Prace remontowe w budynkach 
Gimnazjum nr 1 i 2W Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Międzyrzeczu przy ul. Wojska Polskie-
go 13B można pobrać już nowe druki 
dot. świadczeń rodzinnych i świadcze-
nia wychowawczego (500+). 

Druki można pobrać także ze strony 
internetowej http://www.miedzyrzecz.
naszops.pl/

WAŻNA INFORMACJA!
ORGANEM WŁAŚCIWYM DO 

ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW 
JEST BURMISTRZ MIĘDZYRZE-
CZA, dlatego we wnioskach w miejscu 
NAZWA ORGANU WŁAŚCIWE-
GO PROWADZĄCEGO POSTĘ-
POWANIE wpisujemy następujące 
informacje:

BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
UL. RYNEK 1

Świadczenia rodzinne 500+
66-300 MIĘDZYRZECZ
Wnioski można składać w Ośrodku 

Pomocy Społecznej od 01.08.2017r.:
• świadczenia rodzinne – pokój 103 

(I piętro) tel. 95 742 78 19 lub 95 
742 78 17

• świadczenia wychowawcze (500+) 
– pokój 204 (II piętro) tel. 95 742 
78 23

Więcej informacji o świadczeniach 
można uzyskać w siedzibie OPS oraz 
na stronie internetowej

Świadczenia rodzinne - http://www.
miedzyrzecz.naszops.pl/swiadczenia-
-rodzinne

Świadczenia wychowawcze 500+ - 
http://www.miedzyrzecz.naszops.pl/
rodzina-500

INFORMACJA
Informuję, zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 uchwały Nr XXXV/340/17 Rady Miej-

skiej w Międzyrzeczu z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie  trybu prac nad pro-
jektem uchwały budżetowej, o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały 
budżetowej na rok 2018. Wszystkich zainteresowanych kształtem uchwały za-
chęcam do czynnego udziału w pracach i w związku z tym proszę o składa-
nie wniosków do projektu uchwały budżetowej do dnia 15 września 2017 r. w 
Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu. Wnioski te dotyczyć mogą 
zadań własnych gminy i powinny zawierać ich krótką charakterystykę, szczegó-
łowe uzasadnienie realizacji oraz szacunkowy koszt zadania.

Remigiusz Lorenz, Burmistrz Międzyrzecza

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