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Sulęcin, Międzyrzecz, Kostrzyn nad Odrą

• Do skrzynek pocztowych
• 5 gr. za sztukę
• Rekomendacje
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PSZCZEW

BLEDZEW

Gościliśmy pielgrzymów ŚDM
Dom Wczasowy w ŚWINOUJŚCIU
zatrudni do pracy:

Kucharkę/kucharza,
pomoc kuchenną,
kelnerkę/kelnera
Zapewniamy wynagrodzenie i pełne
utrzymanie z zakwaterowaniem.

Tel. 502 781 231

Jedną z włoskich grup goszczono w Międzyrzeczu. Koordynator ze strony Kościoła
zapewnił jej m.in. spotkanie z
polską młodzieżą na Ośrodku
Wypoczynkowym Głębokie.
Odbył się występ scholi młodzieżowej, pokaz walk rycerskich, zaprezentował się zespół „Bombastic”, można było
obejrzeć sprzęt wojskowy,
policyjny i strażacki lub wspólnie zatańczyć w fantastycznej
zumbie. Zaoferowano to, co z
reguły jest w ofercie festynowej.
Innym, ciekawszym szlakiem, poszedł ks. kustosz
>> cd na s. 5

W numerze:
SKWIERZYNA

Gmina wprowadziła
system ostrzegania

STR. 3

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

Zapraszamy do oddziału
firmy Audiofon
w Świebodzinie

ul. Matejki 1 gab. 117

70 lat OSP w WyszaSTR. 7
nowie
POWIAT MIĘDZYRZECKI

Pielęgniarka też jest
STR. 8
lekarstwem

(Przychodnia POZ, I piętro)

LUBUSKIE

czynne w poniedziałek
i środę 9.30 - 14.30

Uważajmy na oszustów!

tel. 68 381 0377
GSM: 605 886 011

W Lubuskiem grasują kolejni naciągacze. Tym
razem na cel wzięli posiadaczy telefonów stacjonarnych.
STR. 12
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Ogłoszenia Drobne
Ocieplanie budynków,
tel. 881 507 760
Kolekcjoner kupi: monety,
zegarki, złoto, srebro, złom
i wyroby. Tel. 884 050 405.
Odbiór na miejscu,
dojazd gratis!

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

Sprzedam działkę budowlaną w Sulęcinie przy
ul. Sienkiewicza. 7 arów.
Cena do uzgodnienia.
Tel. 722 139 072
Sprzedam mieszkanie
2-pokojowe (56 m2) na
parterze w Lubniewicach
na os. Słowiańskim. Blisko
szkoła, jeziora. Mieszkanie w
b. dobrym stanie. Cena 160
tys. zł. Tel. 790 237 918
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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

Gdzie ta Polska w ruinie?
Dziurawe drogi, chylące się
i pofalowane nienaturalnie
dachy, odrapane elewacje,
rozwalone płoty, szalone kontrasty – z jednej strony bogactwo (wąska grupa ludzi), z
drugiej przytłaczająca bieda
(zdecydowana większość). Do
tego niskie pensje, wysokie
ceny, wszechobecna korupcja.
Czego przedstawiłem obraz?
To Ukraina i w dużej mierze
Bułgaria. Te dwa kraje miałem
okazję w tym roku odwiedzić
i są to moje osobiste obserwacje. Nie piszę o tym, by się
pastwić nad Ukraińcami czy
Bułgarami, bo jest mi ich po
ludzku szkoda, ale żeby zrobić
małe porównanie do Polski.
Owszem, nie żyjemy może
jeszcze jak Niemcy czy inne
kraje zachodnie, ale niech mi
nikt nie wciska, że Polska jest

w ruinie.
Gdy po wizycie na Ukrainie i
w Bułgarii przejeżdżałem przez
nasz kraj, to aż miło było popatrzyć na zadbane obejścia, piękne
domki, ocieplone i pomalowane
bloki, wyremontowane szpitale
i szkoły. W każdym mieście i niemal każdej wiosce stoi tablica z
informacją o przeprowadzonej
inwestycji z udziałem środków
z Unii Europejskiej. Bezrobocie
w lipcu sięgnęło najniższego od
lat poziomu 8,6 proc. I nie jest
to z pewnością efekt ostatniego
półrocza. To głównie zasługa
pracowitości, pomysłowości i
zaradności zwykłych Polaków. I
gdzie ta Polska w ruinie?
Na początku lat ’90 razem
z Bułgarią i Ukrainą gospodarczo zaczynaliśmy z podobnego poziomu. Dziś dzieli nas
przepaść. Dziś śmiało mogę

powiedzieć, że opłacały nam jednak odpowiem, że z Bułgasię trudne i niepopularne re- rii na 9 mln mieszkańców wyformy Balcerewicza. Tego jechało 2,5 mln (praktycznie
samego, który stoi teraz na całe młode pokolenie). I to jest
czele doradców od gospodarki dramat. I gdzie ta Polska w rupremiera Ukrainy. Chcą przest- inie?
awić ukraińską gospodarkę na
Najważniejsze
teraz,
podobne tory, jak miało to mie- żeby tego wszystkiego co
jsce w Polsce 25 lat temu. Obec- osiągnęliśmy nie zmarnotSzukam opiekunki do
na ekipa rządząca próbuje nas rawić. Nie spowolnić tempa
2 letniego dziecka w
jednak przekonać, że przed nimi naszego rozwoju. Może więc
Międzyrzeczu. WynagrodzePolską kierowali wyłącznie nieu- to i dobrze, że prezydent Annie około 1300 PLN/MSC
dacznicy i złodzieje. To gdzie ta drzej Duda zrobił w konia
zależne od godzin.
Polska w ruinie?
„frankowiczów” i nie dotrzymał
Tel. 694 311 234
Owszem jest jeszcze sporo obietnicy wyborczej o przeobszarów do nadrobienia, ale walutowaniu kredytów, bo
Opiekunki do Niemiec
to naturalne, że wszystkiego to by zrujnowało finansowo
AMBERCARE24 , wymanie da się zrobić od razu. Była polską bankowość. Może to
gany j. niem. komunikatyteż masa błędów poprzednich i dobrze, że pomimo upływu
ekip rządzących, ale kto nic robi, czasu na tabeli obietnic rządu
wny, do 1500 euro na
ten ich nie popełnia. Ktoś może PiS (publikowanej przez nas
rękę, legalnie od zaraz
nam zarzucić, że jesteśmy dzi- od prawie roku) nadal króluje
535 340 311 lub 533 848
siaj wyrobnikiem Europy, i że w kolor czerwony, bo jak zacznie
005 lub 730 340 005
naszym kraju w wielu branżach zamieniać się na zielony, to jema miejsce ostatni, produkcy- stem pewien, że nasz kraj czejny etap. Ja jednak odpowiem, ka spektakularna klęska finanże to dobrze od czegoś zacząć, sowa. Więc niech tych obietnic
i że rynek pracy ukierunkowany nie spełniają. Tylko dlaczego
KUPON NA OGŁOSZENIE
na pracownika już powoduje je dawali? Na to pytanie niech
Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie
podniesienie pensji i z pewn- nasi szanowni
prowadzące działalności gospodarczej
ością wkrótce będzie jeszcze c z y t e l n i c y
lepiej. Ktoś może narzekać na o dpowiedzą
Ogłoszenie drobne może zamierać maksymalnie 20 słów łącznie z ceną, numerem telefonu itp.
tysiące tirów rozjeżdżających sobie sami.
TREŚĆ OGŁOSZENIA (drukowanymi literami): .......................................................................................... nasze drogi. Ja jednak odpowiem, że to dobrze świadczy, bo
....................................................................................................................................................................... na drogach Ukrainy i Bułgarii
nie ma ich prawie w ogóle. Ktoś
.......................................................................................................................................................................
Adam Piotrowski
może zarzucić, że w ostatnich
Redaktor
naczelny
IMIĘ I NAZWISKO....................................................... ADRES .................................................................... latach z Polski na 37 mln ludzi
Adam.Piotrowski2@gmail.com
za pracą wyjechało 3 mln. Ja
.......................................................................................NR TELEFONU........................................................

BEZPŁATNE
DROBNE
Brawa dla
ZuziOGŁOSZENIA
i Kacpra

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.

TŁUMACZENIA przysięgłe - wszystkie języki
Międzyrzecz, ul. Waszkiewicza 23
tel. 503 372 586

Wydawca: Agencja Reklamy ROGRESS Adam Piotrowski, ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin; Redaktor naczelny: Adam Piotrowski
Redakcja: Lech Malinowski, Anna Suchy, Marcin Piotrowski, Iwona Wróblak, Zdzisław Musiał
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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Uprawiała marihuanę w ogródku Spotkanie na zamku
28-latka uprawiała marihuanę razem z pomidorami i paprykami. Policjanci zabezpieczyli sześć okazałych krzewów oraz ponad 400 gramów suszu. Za posiadanie
znacznej ilości narkotyków kobiecie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Policjanci z międzyrzeckiej
jednostki uzyskali informację,
że mieszkanka jednej z wsi gminy Międzyrzecz uprawia marihuanę. Po zebraniu materiałów
i ustaleniu faktów, mundurowi
przystąpili do działania.
15 lipca podczas przeszukania
mieszkania mieszkanki gminy
Międzyrzecz, policjanci zabezpieczyli ponad 400 gramów
suszu. Jednak po dokładnym
sprawdzeniu posesji, okazało
się, że to nie wszystko. Policjanci
zauważyli w ogrodowej szklarni wysokie krzewy. Okazało się,
że kobieta razem z pomidorami
i paprykami w przydomowym
ogródku uprawiała marihuanę.
Krzewy zostały zabezpieczone
w policyjnym depozycie, a Ewa
Z. została zatrzymana. Odpowie
za posiadanie znacznej ilości
środków odurzających oraz za
uprawę marihuany, za co może
grozić jej kara nawet do 10 lat
pozbawienia wolności.
Źródło:
www.lubuska.policja.gov.pl

Komitet Organizacyjny Akcji Charytatywnej „Międzyrzeczanie Międzyrzeckiemu Zamku” zaprasza na spotkanie Przyjaciół i Sympatyków Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej oraz mieszkańców naszego regionu, które
odbędzie się 3 września na zamku w Międzyrzeczu.
Początek spotkania o godz. 15.00.
Poprzedzi go parada motocykli
MGM „WEST SIDE BAST” ulicami miasta. Wjazd stalowych ru•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

maków na zamek zainauguruje
otwarcie IV edycji „Międzyrzeczanie Międzyrzeckiemu Zamku”.

Na murawie dziedzińca zamkowego „Motoklasyczni” zaprezentują pokaz zabytkowych i jeżdżących motocykli. Pojawi się Biała
Dama, a kat zamkowy z dybami będzie do dyspozycji...
Odbędzie się prezentacja sukien karnawałowych i balowych
Tomasz Madziar – iluzjonista w pokazie magii
Dla chętnych, odważnych i sprawnych dzieci będzie udostępniony park linowy
Wystąpią zespoły”„Kęszyczanki”, „Nietoperzanie” i „Ale Babki”
Na scenie pojawią się także dzieci z przedszkola „Jutrzenka”
Wokół zamku odbędą się biegi (Klub Biegacza KB „Piast”)
MKS „Orzeł” przeprowadzi quiz wiedzy o międzyrzeckiej piłce
nożnej i zaprezentuje swoich najmłodszych piłkarzy
Wystąpi grupa Studio Tańca „GOLD” z MOK
Zagra na swojej ukochanej wiolonczeli Agata Baranek
Odbędzie się wspólne malowanie
Zaprezentują się harcerze z drużyny ZHP im. Zawiszaków
Będzie można podziwiać umiejętności uczestników warsztatów
Domów Pomocy Społecznej Powiatu Międzyrzeckiego
Dla wszystkich dostępne będą stoiska z kawą, herbatą, ciastem i
pajdą chleba
Inne, dziś jeszcze owiane tajemnicą, atrakcje

Patronat Honorowy – Grzegorz Gabryelski, starosta międzyrzecki

SKWIERZYNA

Gmina wprowadziła system ostrzegania
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Skwierzyna jej władze podjęły decyzję o wprowadzeniu systemu ostrzegania, który zagwarantuje optymalny standard bezpieczeństwa i niezawodności przekazywania informacji.
System będzie przekazywał
informację za pomocą bezpłatnych SMS’ów w przypadku zagrożeń (np. gwałtowne wichury,
nawałnice, śnieżyce, powodzie
itp.) oraz utrudnień (lokalne
awarie, uciążliwe remonty, stan
przejezdności dróg itp.). - Poprawmy poczucie swojego bezpie-

czeństwa i korzystajmy z serwisu
SMS – zachęca burmistrz Lesław
Hołownia.
Aby zarejestrować się w serwisie należy wysłać SMS’a na numer 571 442 982. W treści w należy wpisać TAK i nazwę swojej
miejscowości. Np. mieszkaniec
Skwierzyny musi wysłać SMS:

TAK.SKWIERZYNA. Mieszkaniec
sołectwa Murzynowo musi wpisać TAK.MURZYNOWO. Koszt
SMSa jest jednorazowy i zgodny
z regulaminem oraz cennikiem
usług operatora. Otrzymywane
wiadomości są bezpłatne.
W przypadku rezygnacji z serwisu należy wysłać SMS’a na ten

Centrum
Ubezpieczen

Red.

olstaf

Międzyrzecz, ul. 30 Stycznia 45/1
tel. 95 741 25 43, e-mail: olstaf@wp.pl

Nasze placówki:
Przytoczna
Pszczew
ul. Główna 1
ul. Rynek 14

sam numer, tylko z treścią NIE.
nazwa miejscowości (np. NIE.
SKWIERZYNA). Dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Skwierzynie
pod nr tel. (95) 72 16 540.

Zbąszynek
ul. Długa 1

OFERUJEMY UBEZPIECZENIA:
komunikacyjne (OC, AC, NW)
majątkowe i gwarancje
osobowe
rolne (uprawy)
Dodatkowa zniżka
koszty leczenia
do 50%
na życie

Michał Stafiniak
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Przedsionek Raju
Wędrujący festiwal muzyki
dawnej (po naszym województwie) nie ma swego odpowiednika w kraju. Koncerty z reguły
w świątyniach (doskonała akustyka) od czterech lat pozwalają
poznać historię muzyki. Oczywiście są one li tylko namiastką paradyskiego festiwalu Muzyka w
Raju. W Międzyrzeczu były występy skrzypka Davide Monti,
klawesynistki Joanny Boślak-Górniok i grającego na organetto Rogera Helou.
Dwoje pierwszych można
postrzegać, z uwagi na instrumenty, nieco banalnie, to Argentyńczyk Roger Helou, występujący 24 lipca, w bastei
międzyrzeckiego zamku był
swoistą rewelacją. Rewelacją
z uwagi na instrument zwany
często przenośnymi organami.
Mimo skupienia w odbiorze
muzyki średniowiecznej w jego
wykonaniu, trudno rozróżnić

utwory gregoriańskie od świeckich. Dużą pomocą były słowa
poprzedzające utwory, które
mówił Cezary Zych, dyrektor
artystyczny festiwalu.
Z organetto, który wykonawca trzymał na lewym podudziu,
lewą ręką stale poruszał miechem, a prawą grał na poziomej,
niewielkiej, klawiaturze – popłynęła muzyka średniowiecza.
Godny uwagi jest sam instrument. Rzecz unikatowa sama w
sobie. W świecie jest ich tylko
kilkanaście, podobnie jak wykonawców. Nie zachowała się
kompletna dokumentacja techniczna wykonania instrumentu. Współcześnie zbudowali go
lutnicy na podstawie obrazów
i rysunków. Artysta chwilami
wyciągał nieco w górę ruchomą
tuleję najniższej piszczałki, tym
samym rozszerzając skalę możliwości instrumentu
W późniejszych rozmowach

przeprowadzonych w różnych
środowiskach, wielu żałowało,
że takiego instrumentu nie widziało i nie słyszało jego brzmienia. Ci co na koncercie byli,
rzęsistymi oklaskami nagrodzili
wykonawcę koncertu.
Gwoli ścisłości kilka słów o Argentyńczyku. W Ameryce Południowej początkowo zajmował
się aranżacją tradycyjnej muzyki
własnego kraju. Podjął studia
w klasie organów, a następnie
wyjechał do Bazylei, aby studiować grę na średniowiecznych
i barokowych instrumentach
klawiszowych. Pracując jako
organista coraz lepiej poznawał możliwości instrumentów.
Z początkiem XXI w. stworzył
orkiestrę „Silencio”, grającą tanga, z którą koncertował w całej
Europie, wydając po drodze trzy
płyty. Miłość do organetto spowodowała jego ponowny przyjazd do Szwajcarii, gdzie poznał

MIĘDZYRZECZ

Nieprzeciętna sylwetka
Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzyrzecz, Jerzy Pawliszak, kieruje firmą od 15 lipca
1986 r. Z lasami jest związany od 1968 r., wówczas po Technikum Leśnym, które ukończył w Rogozińcu, został zatrudniony tutaj jako stażysta. Po drodze były 5 letnie studia
stacjonarne. W sumie niebawem będzie kolejna okrągła rocznica.
J. Pawliszak znany jest nie tylko w swoim środowisku, także
wśród harcerzy, strażaków z OSP
i PSP jak i lokalnej społeczności
ze swej społecznej pasji działania
na rzecz rozwoju regionu. W jego
gabinecie wiszą liczne dowody
sympatii m.in. w postaci okolicznościowych ryngrafów i dyplomów. Jednak najcenniejszą jest
Laska Skautowska wręczona rok
temu przez Naczelnika KG ZHP, a
od harcerzy z Łodzi-Górnej otrzymał pamiątkowy medal. Od 25
lat bowiem druhowie z centrum
kraju, na terenie nadleśnictwa organizują w bardzo sprzyjających
warunkach swoje letnie obozy.
Lasy zajmują 50% powierzchni
nadleśnictwa i od zawsze są zagrożone pożarami, stąd wielkie
zaangażowanie Nadleśniczego i
podległych mu służb w profilaktykę, współpracę z funkcjonariuszami PSP i druhami z OSP. – Doceniamy wielką rolę strażaków
z akcjach ratowniczych – mówi
Jerzy Pawliszak – stąd staramy
się w miarę swoich możliwości
wspomóc ich nawet finansowo
kiedy jest potrzeba. To bardziej
spaja wspólne wysiłki i dopinguje do lepszej pracy.
Często widać Nadleśniczego
na różnych imprezach masowych. – Leśnicy nie pracują obok,

lasy są naszym wspólnym dobrem
narodowym. Dobrze jesteśmy postrzegani. Każdy lokalny kontakt
owocuje na wielu płaszczyznach.
Nadleśnictwo jest otwarte na szeroki kontakt z turystami, pieszymi,
zmotoryzowanymi, wodnymi, a
przede wszystkim z dziećmi i młodzieżą. Nasze ścieżki edukacyjne,
miejsca wypoczynku czy Ośrodek
Edukacji Leśnej – są wpisane na
stałe w naszej pracy. Dużo wody
płynącej, jezior, osobliwości przyrody, zabytków, tereny do wędkowania czy polowań jest samo w
sobie bogactwem turystycznym,
z którego należy korzystać. Korzystać umiejętnie. Mamy doskonałe tereny łowieckie z bogatym
zwierzostanem, własny Ośrodek
Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych, to owocuje kontaktami

międzynarodowymi. Myśliwi są
zadowoleni.
Aktualnie trwają przygotowania do nadania Nadleśnictwu
Międzyrzecz sztandaru. – Społeczny komitet kończy prace.
Sztandar jednoczy i spaja, szczególnie służby noszące mundur.
To jest tradycja. Wręczenie sztandaru nastąpi we wrześniu. Będziemy drugim nadleśnictwem
wśród 35 w Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Szczecinie, które będzie miało własny
sztandar.
J. Pawliszak ma swoje niekwestionowane zaangażowanie w
budowę, rok temu, jesienią, Stacji
Krzyżowej Leśników na Golgocie
Rokitiańskiej. – Naszą inicjatywę
poparł Dyrektor RDLP oraz Nadleśniczowie. Miejsce godne bowiem stacja jest na miejscu dawnego kościółka na wzgórzu.
Szlak kariery wyznacza każdy
sam sobie, zdrowie i przełożeni.
Co się marzy...? – Chciałbym przed
odejściem na emeryturę zakończyć prace urządzeniowe zgodnie z V Rewizją Planu Urządzania
Lasu – odpowiada J. Pawliszak
– według założonych planów gospodarczych na najbliższe dziesięciolecie. Zadania muszą jednak
uwzględniać lokalne potrzeby regionu.

Roger Helou z Cezarym Zychem - Dyrektorem artystycznym festiwalu

tajniki instrumentu i przeznaczonego dlań repertuaru.
Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego, gościło po raz czwarty wykonawców muzyki dawnej w ramach
wędrującego festiwalu „Przedsionek Raju”. Dyrektor muzeum
Andrzej Kirmiel jako jeden z
pierwszych szeroko otworzył

się na kulturę. Przy okazji wręczył Cezarowi Zychowi pamiątkowy medal 70-lecia muzeum.
Tym samym docenił obustronną
współpracę animatorów kultury. Więcej na www.miedzyrzecz.
biz.

J. Pawliszak jest znanym w środowisku myśliwych z racji pełnionych funkcji w PZŁ (5. kadencja
w Naczelnej Radzie Łowieckiej
i Okręgowej Radzie Łowieckiej,
członek Komisji Egzaminacyjnej
dla adeptów łowiectwa). Jak mawia z lekkim rozrzewnieniem –
Raz bór darzy, raz nie. To kwestia
nie tyle polowania, co przyjemność obcowania z naturą z zachowaniem reguł i tradycji łowieckiej.
Aktualnie pracuję w zespole do

spraw zmiany ustawy Prawo Łowieckie.
Swoją drogą po cichu liczę na
opublikowanie drukiem anegdot związanych z lasem i łowiectwem, które skrupulatnie zbiera
Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzyrzecz. Myślę, że to uczyni po
przejściu na emeryturę, kiedy
będzie miał więcej czasu. Zatem
trzeba jeszcze trochę poczekać...

Lech Malinowski

L. Malinowski
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z Rokitna, goszczący grupę 9
Boliwijczyków z miasta Oruro,
położonego na wysokości
4000 m n.p.m. Przywiózł ich
do międzyrzeckiego muzeum,
gdzie zostali oprowadzeni
przez Mirosławę Jakubaszek.
Problemy językowe pokonano dzięki pomocy opiekuna
grupy, ks. Krzysztof Walendowski, werbista Zgromadzenia Słowa Bożego, który włada językiem hiszpańskim. Nic
dziwnego, bowiem w Ameryce Południowej właśnie w
Boliwii był na misji. Aktualnie
sekretarz ks. bpa Krzysztofa

Białasika. Boliwijczycy z zaciekawieniem przyglądali się
zbiorom nie tyle historycznym,
co etnograficznym. Jednak
portrety trumienne zdecydowanie oceniono wysoko, tam
takowej tradycji nie ma. Grupie
towarzyszyły również siostry
zakonne z Rokitna. Wieczorem
w bazylice rokitiańskiej odbył
się wspaniały pokaz tańców
regionalnych gości w strojach
ludowych przy wypełnionym
wnętrzu przez wiernych i ciekawskich.
Boliwijczyków
zaskoczyła
duża otwartość naszego spo-

łeczeństwa, choć Polaków znają ze swej miejscowości (stara
Polonia). Goście z ameryki Południowej nie byli tak spontanicznie rozkrzyczani jak Włosi,
jednak radośni i pełni ciekawości. Wszyscy byli po raz pierwszy w Europie i naszym kraju.
Wywieźli chyba jak najlepsze
wspomnienia.
Lech Malinowski,
fot. Elżbieta Jednorowicz

„Kapsuła czasu”
na 720-lecia miasta
W związku z obchodami 720-lecia miasta wykonana
została księga pamiątkowa, która zostanie umieszczona w „kapsule czasu” przy Ratuszu na Rynku Miejskim
w Skwierzynie.
Mieszkańcy,
którzy chcą dokonać
wpisu w księdze,
mogą to uczynić do
końca sierpnia br.
w Urzędzie Stanu
Cywilnego (pok. 3)
w godzinach pracy
urzędu. – Zachęcam
do wpisów w „Pamiątkowej Księdze
Mieszkańców Skwierzyny” i proszę naszych mieszkańców
sugestie dotyczące
rzeczy lub przedmiotów, które powinny
się znaleźć w zakopanej „kapsule czasu” – mówi
burmistrz Skwierzyny Lesław
Hołownia.
Propozycje można przesyłać na
adres e-mail: burmistrz@skwie-

rzyna.pl w tytule wpisując: KAPSUŁA CZASU.
Red.

Lato, lato, lato...
Niby sezon ogórkowym a jednak
nie! Radości z własnej głupoty czy też
niewiedzy pełno w mediach. Premier
zwana pieszczotliwie, a może z lekką
drwiną Broszką, wiła się jak piskorz
przed dziennikarzami, nie znając daty
wejścia Polski do UE. Pani ministra
od edukacji nt. Jedwabnego (spalenie ludzi w stodole) oświadczyła, że
doszło tam do wielu nieporozumień.
Nic więcej. Nieporozumieniem chyba
jest ona sama na tym stołku. Wszystkich jednak przebiła rzeczniczka partii
rządzącej, która o Katyniu uczyła się z
przedwojennych książek...
Byli powstańcy warszawscy zwyczajnie się zeszmacili za wyjątkiem kilku,
którzy na łamach prasy odmówili spotkania z Prezydentem RP, zarzucając
mu manipulację. Dlaczego pozostali
stali się potulnymi baranami wobec
narzuconej woli ministra od wojska?
Trudno orzec. Podpisali porozumienie, tym samym stali się zakładnikami
własnego sumienia. Za kilka lat (obym
dożył) historia będzie jeszcze inaczej
interpretowana przez bezmyślnych
polityków ku uciesze gawiedzi. Wisienką na torcie jest proces wytyczony
przez IPN wobec bardzo wiekowego
generała, żołnierza września 39, powstańca warszawskiego - za kłamstwo
lustracyjne. Gdyby nie przeciwstawił

się zawłaszczaniu przez PiS tradycji AK,
jest wielce prawdopodobnym, że sprawy by nie było. W swej łaskawości Sąd
pozwolił na wydanie opinii biegłych czy
99-letni generał może stanąć przed obliczem. Żyjemy w chyba w matrixie?
Boleć musi prawicę, gdy usłyszała
z ust biskupa Rzymu słowa o pokusie
władzy i emigrantach. Czytając niektóre portale smutno się robi, gdzie słowa
są przeinaczane, a opinie autorów niepochlebne w stosunku do papieża. Milczenie owiec w wykonaniu Episkopatu
jest zbyt wymowne wobec tych prawicowych intelektualistów. O pustych
miejscach dla kościelnych hierarchów
w Łagiewnikach, gdzie gościł papież nie
wspomnę...
Światowe Dni Młodzieży. Rozbawiona, wesoła młodzież była tłem w
rządowych mediach. Były tylko znane
gadające głowy w roli komentatorów.
Znających się od zawsze na wszystkim.
Zaproszony ekspert był zaskoczony słowami papieża. G... a nie ekspert, skoro
dał się zaskoczyć. Zero w studio młodzieży, która wniosłaby świeżość. Pokazywano ją w tzw. setkach, gdzie padały
typowe banały – Kocham papieża, Jest
wspaniale, Pomachał do nas, itp., itd.
A u nas wszystko po staremu. Jak pili
piwa na bulwarze JP II, tak piją. A butelki za siebie w trawę lub o bruk, choć

kosze są w zasięgu ręki. W niedalekim
miasteczku (prawa miejskie 1326-1945)
dziś wsi gminnej, odbył się tradycyjny
jarmark. Coś wypadło i organizator pilnie zaproponował wcześniejszy przyjazd jednemu z zespołów. Ktoś wyraził
zgodę. Zaśpiewali pomimo braku oficjalnych zapowiedzi (potem to naprawiono). Na dzień drugi przybyli fani
zostali zwyczajnie „obróceni w pióro”,
bo swoich ulubieńców już nie zobaczyli. Nonszalancja wobec wiernych, czyli
wstyd.
Nie będzie ronda w mieście. Nie ma
zgody wojewody. Trudno. Przeżyjemy.
Ale zaraz..., będzie takowe przy zjeździe
z S-3 w kierunku na Sulęcin. W centrum
co raz wymienia się uszkodzone barierki przez ciężkie samochody. Proza życia.
We wrześniu Komitet Organizacji
Charytatywnej „Międzyrzeczanie Międyrzeckiemu Muzeum” robi spotkanie
na zamku. Konkretnie 3 września. Bilety
wstępu za niską kwotę są do nabycia.
Kilkunastu radnych solennie obiecało
wsparcie, tym razem finansowe, w postaci zakupu rzeczonych biletów. Wstyd
byłoby im brylowanie za fryko w październikowym wydaniu przypomnieć.
Sądzę, że i włodarze miasta i powiatu
wraz z zastępcami i sekretarzami też wysupłają 8 złociszów z kieszeni i przyjdą.
Tym samym wspomogą Muzeum. I nie

ma co się obrażać. Kwota niewielka, a
może się zebrać niezła sumka. Zaprośmy przyjaciół, nawet i przysłowiowego królika, byle bilety kupili. A zabawa
zapowiada się przednia. Szczegóły w
tym wydaniu, relacja miesiąc później.
Piszą felieton, dotarła informacja o
usunięciu dumnego Jacusia ze stołka
prezes TVP. Jednego na wiedzionego mniej. Zniszczył wizualnie firmę
zatrudniając BMW (bierny, mierny,
wierny) co dało się odczuć po prezenterach, stronniczych dziennikarzach,
li tylko prawicowych komentatorach
i spadku słupków oglądalności. Wykonał zadanie i został spuszczony w kanał. Widocznie nieomylne słoneczko
partii rządzącej miało go dość lub sam
nie zaliczał się do grona zauszników
prezesa. Tym przewodzi szef MSWiA,
zwany w swoim partyjnym gronie
„Przeźroczystym”, ale to już inna bajka.

Lech Malinowski

lechm47@wp.pl
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Bądź na bieżąco z pracą Senatu! Wizyta burmistrza
Senator RP Władysław Komarnicki zachęca do odwiedzenia swojej strony internetowej www.senatorkomarnicki.pl. Na niej znaleźć można wszystkie informacje
dotyczące pracy senatora w wyższej izbie parlamentu oraz w terenie.
Senator Władysław Komarnicki zasiada w dwóch stałych komisjach: Gospodarki
Narodowej i Innowacyjności
oraz Nauki, Edukacji i Sportu.
– Wybór nie był trudny – mówi
senator – wynika z racji mojego zawodowego życiorysu i
doświadczenia. Jestem przekonany, że w tych komisjach na
coś się jeszcze przydam – podkreśla. Dodatkowo senator
bierze udział w pracach trzech
zespołów parlamentarnych:
Parlamentarnego Zespołu ds.
Ameryki Środkowej i Karaibów, Lubuskiego Zespołu Parlamentarnego i Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki.
Na stronie internetowej senatora znaleźć można projekty
ustaw, które aktualnie proceduje Senat. W razie potrzeby
kontaktu z biurem senatora
znajdziemy tam również pełne
dane adresowe.
Red.

Höpfingen w skwierzyńskim ratuszu

4 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie odbyło
się spotkanie burmistrza Skwierzyny Lesława Hołowni z
burmistrzem Höpfingen - Adalbertem Hauck.
Podczas wizyty włodarze miast
rozmawiali o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy,
planach rozwoju oraz strefie
przemysłowej.
Adalbert Hauck w maju br. został przewodniczącym stowarzyszenia Heimatkreis Schwerin,
dlatego tematem przewodnim
spotkania był plan powstania
Skwierzyńskiej Izby Pamięci, w

której miałyby się znaleźć pamiątki po byłych i obecnych
mieszkańcach.
Lesław Hołownia zaprezentował
A. Hauckowi film promujący gospodarkę gminy Skwierzyna.
Rozmowy przebiegły w miłej atmosferze. Burmistrzowie zapowiedzieli dalszą współpracę.
UM Skwierzyna
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70 lat OSP w Wyszanowie
Jubileusz połączono z 20-leciem nadania jednostce sztandaru oraz oddaniem nowo wybudowanego boksu garażowego.
Honorowym patronatem jubileusz objął Starosta Międzyrzecki
i Burmistrz Międzyrzecza (obaj
byli na uroczystości). Tradycyjnie obchody rozpoczęto Mszą
św. z udziałem pocztów sztandarowych. Następnie z orkiestrą
strażacką na czele przemaszerowano przez niewątpliwie najpiękniejszą i najlepiej utrzymaną
pod względem porządku wieś.
Kolumnę pieszą zamykał rzut kołowy bojowych wozów strażackich z Gminy Międzyrzecz.
Naczelnik jednostki dh Paweł
Janusz, zgodnie z ceremoniałem złożył meldunek dh Remigiuszowi Lorenzowi, prezesowi
ZOMG ZOSP RP. Odegrano hymn
strażaków i flaga związkowa została podniesiona na wysuwanej
drabinie. Spiker uroczystości, st.
kpt. Dariusz Surma (Komendant
Gminny OSP) informował licznie
przybyłych o kolejnych fazach
imprezy.
Dh Jarosław Tomaszewski,
prezes jednostki (również sołtys wsi) wygłosił przemówienie
zawierające rys historyczny, personalia druhów, budowę remizy
od podstaw i najnowszego pomieszczenia na samochód. Na
ścianie zewnętrznej umieszczono logo Związku OSP RP i nowe
logo jednostki z charakterystycznym zabytkowym pojazdem,
który nadal jest sprawny i bierze
udział w akcjach.
Za szczególne zaangażowanie w pracy na rzecz jednostki
druhowie: Edward Barłóg, Zygmunt Bienias, Tadeusz Brodowski, Dymitr Janusz, Janusz
Janusz, Jarosław Janusz, Ireneusz Jarnut, Janusz Kaczmarek,
Dominik Kiczka, Czesław Strakowski, Eugeniusz Tomaszewski, Eugeniusz Zaremba, zostali
wyróżnieni nagrodami i listami
gratulacyjnymi.

Były wystąpienia zaproszonych gości m.in.: Grzegorza
Gabryelskiego -starosty, Remigiusza Lorenza - burmistrza, st.
bryg. Marka Harkota - Komendanta Powiatowego PSP, Ireneusza Jarnuta - wiceprezesa
ZOMG ZOSP RP, w imieniu Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzyrzecz – Zbigniewa Jagody,
radnego Józefa Kaczmarka. W
imieniu wyróżnionych głos zabrał Janusz Janusz. Życzenia
wraz ze stosownymi ryngrafami
na ręce prezesa jednostki złożyli prezesi: Krzysztof Toczek z
OSP Bukowiec i Andrzej Obst z
OSP Kaława. Wszyscy podkreślali
udział kilku pokoleń Wyszanowa
w tworzeniu i funkcjonowaniu

tutejszej OSP. Wśród obecnych
byli m.in. Maria Kijak, przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu, dh Józef Spychała
– członek Głównej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP, dh Kazimierz
Puchan i Mieczysław Witczak
– członkowie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, dh
Lech Malinowski – członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, radni - Jan
Skoczylas, Andrzej Chmielewski, Rafał Kozdra i Arkadiusz
Madzelan (prezes OSP Gorzyca)
oraz prezesi jednostek OSP w
gminie.
Nowy boks garażowy został
poświęcony przez ks. Mieczysława Sołtysa, symboliczne klucze

wręczył burmistrz Międzyrzecza
i wstęga została przecięta.
Podczas spotkania integracyjnego strażaków i mieszkańców
wsi na scenie wystąpiły dzieci z
Wyszanowa (bardzo sympatyczny program o tutejszej OSP) oraz
grup tanecznych z MOK. Swój
koncert zagrała orkiestra OSP z
Grochowa. Zaśpiewali również
przebojowo „Nietoperzanie” z
Nietoperka. Ratownicy medyczni z międzynarodowej grupy
zaprezentowali pokaz udzielania
pierwszej pomocy. Funkcjonariusze z JRG PSP przeprowadzili
pokaz ratownictwa technicznego.
Zainteresowani mogli podziwiać pod namiotem dorobek
Międzyrzeckiego Klubu Kibica
Stali Gorzów. Nawet wodę mineralną i cukierki serwowali z logiem klubu żużlowego i napisem
Mocna Stal. Odbyła się również
prezentacja pokazu jazdy na motocyklu żużlowym. Przybyła silna
Międzyrzecka Grupa Motocyklo-

wa „West Side Bats” i „Motoklasyczni” na swych wiekowych, już
nie produkowanych, motorach,
co wzbudziło nie lada sensację.
Motocykl Iż, skuter Osa, Sokół
czy K-750 dla znawców tematu
były przeżyciem. Nie zabrakło
gier i zabaw dla dzieci jak również konkursów dla dorosłych
np. w cięciu pnia drzewa czy
wbijaniu gwoździ. Trudno nie
wspomnieć o serwowanych napojach i posiłkach. Do tańca grał
i śpiewał zespół „Akord”, a ponieważ pogoda dopisała, bawiono
się do białego rana. Więcej na
www.miedzyrzecz.biz
Tekst i fot. Lech Malinowski
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Pielęgniarka też jest lekarstwem
W międzyrzeczkim szpitalu sp.zoo, im. Świętych Pięciu Braci Międzyrzeckich, Zofia Zielińska, od dwóch lat jest kierownikiem do spraw pielęgniarek, położnych, personelu pomocniczego i ratowników medycznych. W placówce na różnych zasadach zatrudnionych jest 121 pielęgniarek, 17 położnych, personel pomocniczy (ekipy sprzątające, rejestratorki, sekretarki medyczne) ok. 40 osób plus 25 ratowników. W
sumie około 200 osób.
Z. Zielińska z ochroną zdrowia w tym szpitalu związana jest od
23 lat. Była m.in. pielęgniarką odcinkową,
oddziałową na oddziale
rehabilitacyjnym
również oddziałową
na oddziale ortopedii.
Absolwentka Liceum
Pielęgniarskiego
w
Międzyrzeczu, wydziału
pielęgniarskiego
Pomorskiej Akademii
Medycznej. Ukończyła
również podyplomowe studia w zakresie
Zarządzania w Placówkach Pomocowych.
Rotacja wśród podległego personelu jest
znaczna. Wynika to z
wielu uwarunkowań. Najczęściej
pracownicy odchodzą z uwagi
na zmianę miejsca pracy i chęci
poprawy warunków ekonomicznych, a np. chętnych do pracy

pielęgniarek jest więcej niż mało.
Jest to problem ogólnokrajowy.
Trudno nie dostrzec odchodzących na emeryturę. Średnio,
rok rocznie z tej przyczyny uby-

wa 5 osób, a nowych
chcących podjąć pracę
pielęgniarek jest 1-2.
W tym roku nie ma
chętnych. Na umowach kontraktowych
w szpitalu jest niewielka liczba pielęgniarek.
- Ministerstwo opracowało standardowe normy obsady średniego
personelu medycznego,
ale jest to tylko wymysł
urzędników, często nijak mający się do naszych potrzeb – mówi Z.
Zielińska – Oddziały zabiegowe i zachowawcze
mają swoją specyfikę.
Położne są kierowane
na stanowiska zgodne z ich zawodem na
oddziale
położniczo-noworodkowym, nie mogą pracować jako
pielęgniarki na innych oddziałach. Pielęgniarka poprzez swoją
pracę jest często postrzegana jako

NASZE ZDROWIE

Udar słoneczny
Za nami już ponad połowa wakacji, po
pierwszych lipcowych falach upału nadszedł czas ochłodzenia, ale czy na długo?
Historia ostatnich lat pokazuje, że w sierpniu Słońce potrafi jeszcze nieraz mocno
dopiec, bywają dni w których temperatura powietrza przekracza nieraz znacznie
30 st. C, szczególnie w czasie zagranicznych wyjazdów do tzw. „ciepłych krajów”.
Jeśli jesteś na wakacjach, pracujesz na powietrzu, udajesz się na pielgrzymkę lub z
innego powodu długotrwale przebywasz
na świeżym powietrzu, przede wszystkim
chroń głowę przed słońcem, aby uniknąć udaru cieplnego. Udar słoneczny, to
stan którego przyczyną jest zbyt długie
wystawienie ciała na działanie promieni
słonecznych, co prowadzi do zaburzeń w
pracy ośrodka termoregulacji organizmu
i odwodnienia, czyli nadmiernej utraty
wody i elektrolitów. Na skutek przebywania w wysokiej temperaturze i przy dużym
nasłonecznieniu mogą pojawić się objawy takie jak: silne bóle i zawroty głowy,
dreszcze, podwyższona temperatura ciała
(gorączka nawet powyżej 41 st. C). Ponadto skóra staje się zaczerwieniona, gorąca
i sucha, mogą pojawić się nudności i wymioty. Stan ten jest szczególnie niebezpieczny w przypadku małych dzieci i starszych osób, w jego wyniku może bowiem
dojść nawet do zaburzeń świadomości,
utraty przytomności, a w efekcie do zaburzeń oddychania. Jak postępować w takiej

sytuacji? W pierwszej kolejności należy
niezwłocznie wezwać pomoc medyczną.
Przed przybyciem lekarza lub ratownika
poszkodowanego należy przeprowadzić
lub przenieść w zacienione miejsce, często
ale w małych ilościach podawać chłodną
wodę do picia, a na czoło i inne części ciała zastosować chłodne okłady. Jak uchronić się przed udarem słonecznym? Przede
wszystkim używając zdrowego rozsądku.
Wychodząc z domu nie zapominajmy o
lekkim, jasnym i przewiewnym ubiorze
i nakryciu głowy. Na plaży warto wybierać miejsca zacienione, lub stosować
parasole osłaniające nas przed palącym
Słońcem. W okresie najsilniejszego nasłonecznienia (między godz. 11 a 15) w miarę
możliwości ograniczyć przebywanie oraz
aktywność fizyczną w pełnym Słońcu do
minimum. Stosowanie na skórę kremów
z wysokim filtrem UV (szczególnie u osób
z jasną karnacją) zabezpieczy nas przed
oparzeniami słonecznymi. Ponadto obowiązkowo należy wypijać 1,5 – 2 litrów
wody mineralnej dziennie, najlepiej stosując zasadę „często, ale w małych ilościach”. Nie należy również, przebywając
w nasłonecznionych miejscach, spożywać
obfitych posiłków i znacznych ilości alkoholu. Na koniec życzę miłego i bezpiecznego wypoczynku podczas sierpniowych
urlopowych wyjazdów.
Lek. med. Łukasz Piotrowski

swoiste lekarstwo niosące ulgę
pacjentowi.
W ubiegłym roku w Okręgowej
Izbie Pielęgniarek i Położnych w
Gorzowie Wlkp. ubyło 30 pielęgniarek, a prawo wykonywania
zawodu wydano 2 pielęgniarkom i 1 położnej. Nieco lepiej
jest w izbie zielonogórskiej, ale
południe województwa ma lepsze zaplecze. Uniwersytet Zielonogórski ma wydział pielęgniarstwa. W placówce są zatrudnieni
także pielęgniarze.
Ratowników jest na umowę o
pracę jest zaledwie pięciu, pozostali, a jest ich 20, zatrudniono
na umowach cywilno-prawnych.
Wszyscy pracują w zespołach
wyjazdowych.
Proces pielęgnowania pacjenta jest dynamiczny, podlega ciągłym zmianom, wprowadza się
nowy sprzęt, stąd pielęgniarki
muszą podnosić swoje kwalifikacje poprzez szkolenia prowadzone przez placówkę jak i

we własnym zakresie, niestety
za własne pieniądze. Czasami
są możliwości otrzymania dofinansowania. Samodoskonalenie
jest niezbędne. Nadrzędne instytucje stawiają ostre wymogi,
szczególnie w prowadzeniu dokumentacji medycznej, a wprowadza dane do systemu m.in.
pielęgniarka.
Obligatoryjnie średni personel
medyczny jest członkiem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. W szpitalu działa Związek
Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, któremu przewodniczy
Elżbieta Kufel.
Prywatnie szefowa pielęgniarek i położnych uprawia czynnie
sport. Szusuje na nartach (od 3
roku życia), pływa na desce SUP
(wiosłowanie na stojąco na 3
metrowej desce), jeździ na rowerze. A to zdecydowanie poprawia sylwetkę.
L. Malinowski

GOTUJ Z PRZEKROJEM

Ogórki w musztardzie
i miodzie na ostro
Sezon na ogórki w pełni, choć będąc
dziś na targu wcale tego nie odczułam…
Ceny ogórków mocno odbiegały od tych,
które pamiętam choćby z zeszłego roku.
Niestety, na ogródkach, z tego co słyszę,
dobrych zbiorów nie było…
Jednak, aby tradycji stało się zadość,
kupiłam trochę ogórków, aby zrobić kilka
własnych słoików.
Część osób powie, że przy tych cenach
lepiej jest kupić słoik ogórków w sklepie,
niż robić samemu. Po części mają pewnie
rację. Jednak własne przetwory są zupełnie inne, robione z sercem, przyprawione
według uznania, i na pewno smakują o
wiele lepiej od tych sklepowych. Zwłaszcza, gdy za oknem zimno, deszczowo, a o
ciepłych dniach przypominają nam zbierane latem owoce i warzywa zamknięte w
tychże słoiczkach.
Dlatego dziś
przepis na:
Ogórki
w
musztardzie
i miodzie na
ostro
SKŁADNIKI:
-5kg krótkich ogórków

-2 litry wody
-1,5 szklanki octu
-2,5 szklanki cukru
-5 łyżek soli
-liść laurowy
-ziele angielskie
-pieprz czarny ziarnisty
-płaska łyżeczka ostrej papryki
-pół łyżeczki kurkumy
-1,5 słoiczka musztardy sarepskiej
-2 łyżki gorczycy
-5 łyżek miodu
-kilka ząbków czosnku
Ogórki kroimy wzdłuż na długie plastry i
układamy pionowo w słoikach. Wodę z octem gotujemy dodając wszystkie przyprawy. Miód łączymy z musztardą w osobnym
naczyniu a następnie dodajemy do zalewy
i gotujemy przez chwilę na małym ogniu.
Zdejmujemy z ognia i wlewamy do słoików, do każdego wrzucamy liść laurowy
i ziele angielskie wyłowione wcześniej z
zalewy. Słoiki zakręcamy i pasteryzujemy
ok 5-8 minut.
Ogórki świetnie nadają się np. na kanapki.

Życzę SMACZNEGO!!! :)
Kamila Piotrowska
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Warsztaty wokalne w szkole muzycznej
Miło, że podczas wakacji aula Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Międzyrzeczu jest potrzebna. Katarzyna Muszyńska, absolwentka naszej szkoły muzycznej przeprowadziła warsztaty wokalne. Zajęcia odbywały się
w dniach od 25 do 29 lipca.
Uczestnicy warsztatów to m.in.:
absolwentka szkoły muzycznej,
przyszła uczennica tejże szkoły i
dziatwa, która lubi śpiewać. Spora grupka, głównie dziewcząt w
czasie wakacji uznała, że zamiast
siedzieć w domu, lepiej mieć
przygodę z muzyką: Patrycja,
Lenka, Maja, Zuzia, Julia, Regina, Helenka, Natalia i Laura.
Na pytanie czym zaciekawiły je
warsztaty wokalne, powiedziały:
Patrycja - „Chciałam skorzystać
z tej formy spotkań, by więcej
zgłębić technikę śpiewu”.
Julia - „Aby miło spędzić wakacje
i przy okazji nauczyć się śpiewać”.
Regina – „Lubię śpiewać. Chciałam poznać panią Kasię, która
wprowadzi mnie w tajniki śpiewu”.
Maja – „Mama zapisała mnie.
Chciałam sprawdzić, czy to mnie
zainteresuje?”
Zuzia – „Na zajęciach bardzo
dużo śpiewamy i ćwiczymy. A ja
bardzo lubię śpiewać”.
Lenka – „Bardzo lubię śpiewać,
a tutaj będę mogła poznać i nauczyć się wielu tajników śpiewu”.
Laura, przyszła uczennica szkoły
muzycznej powiedziała - „Zostałam przyjęta na fortepian – tak
jak chciałam. Zapisałam się do
szkoły muzycznej, bo planuję
związać swoją przyszłość z grą
na instrumencie, śpiewem i komponowaniem!”.
Natalia – „Chciałabym nauczyć
się lepiej śpiewać, czyli zgłębić
tajniki warsztatu wokalnego”.
Warsztaty wokalne prowadzone w auli szkolnej przebiega-

ły w miłej atmosferze. Nim się
człowiek oglądnął, już był finał
warsztatów.
W piątek 29 lipca przed godziną 16-tą drzwi szkoły muzycznej
zostały otwarte. Strumień gości
płynął szeroko i zajmował miejsca na wygodnych krzesłach. Dla
wielu przybyłych był to pierwszy
kontakt z tą kulturalną placówką
w naszym mieście. 6-cio letnia
Lenka, która przyszła jako pierwsza ponaglała babcię. „Babciu,
pośpiesz się, bo się spóźnimy”.
Wciąż przybywali rodzice, rodzeństwo, babcie i dziadkowie,
rodziny i sympatycy uczestników
warsztatów wokalnych. Punktualnie o godz. 16.00 prowadząca
warsztaty Katarzyna Muszyńska
powitała wszystkich i zaprosiła do koncertu, który miał być
podsumowaniem tygodniowych
zajęć. Koncert przed publicznością rządzi się swoimi prawami.
Ostatnie przymiarki przed lustrem, image sceniczny gotowy.

Dzieci mocno przeżywały swój
występ. Dla wielu był to debiut
sceniczny przed sporą grupą publiczności.
Jako
pierwsza
wystąpiła
ośmioletnia Helenka, która zaśpiewała piosenkę pt. „Dyrygent”.
„Laleczka z porcelany”, to piosenka , którą śpiewała 8-letnia Zuzia.
Ma ładną dykcję, a jej wykonanie
było czyste intonacyjnie. Większość prezentowanych piosenek
była w języku polskim. Zdarzyło
się też wykonanie w języku angielskim.
Na próbach uczestnicy warsztatów ubrani byli w swobodne ubrania sportowe. Podczas
koncertu można było zaprezentować kolorowe i szykowne
kreacje. Większość uczestników
na scenie czuła się swobodnie
i dość pewnie. Czas spędzony
pod okiem instruktorki wpłynął
korzystnie na ogólne wrażenie.
Czasami publiczność włączała się, aktywnie klaszcząc w co

rytmiczniejszych fragmentach
piosenek i w refrenach. Zdaniem
wielu słuchaczy z publiczności
debiut był udany!
Przyznam, że niektóre wykonawczynie porwały publiczność.
Mają one to coś, z czym człowiek
się rodzi. Tego nie można wyćwiczyć. Naturalne zachowanie
na scenie, jakby te umiejętność
wyssały z mlekiem matki. To
początki charyzmy. Przykładem
niech będzie Julka. W rozmowie
z mamą zachęcałem, aby zastanowić się nad podjęciem decyzji
o kształceniu Julki w szkole muzycznej. Wspomniana 6-letnia
Lenka ładnie się zaprezentowała,
podobnie Laura, która już wiąże
ze śpiewaniem swą przyszłość.
Innym aspektem tych warsztatów jest to, że dzieci, młodzież i
osoby dorosłe, które występują
dowiedziały się, że jest w Międzyrzeczu szkoła muzyczna, w
której można uczyć się gry na
fortepianie, skrzypcach, gitarze,
flecie poprzecznym, klarnecie,
saksofonie, akordeonie i wiolonczeli. Cieszy fakt, że rodzice,
babcie, ciocie wspierają rozwój
muzyczny swoich pociech. To
prawdziwe perełki i twórcze talenty, jednak wymagają jeszcze
sporo pracy. Warto więc inwestować w talenty artystyczne
dziatwy.
Na zakończenie części solistycznej, klasa warsztatowa
wspólnie zaśpiewała piosenkę
pt. „Koci wesoły świat”.
Każdy uczestnik otrzymał „Dyplom za udział w Warsztatach
Wokalnych”. Były podziękowania
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i kwiaty dla pani Kasi. Następne
warsztaty zaplanowano dopiero
za rok.
Na zakończenie dwu i pół letnia Adelka (z rodziny o tradycjach muzycznych) złapawszy
mikrofon nie mogła przestać
śpiewać. Z głośników rozbrzmiały „Sto lat” i inne dziecięce piosenki. Dopiero kilkakrotne zachęcenie przez babcię, „Adelko,
idziemy na lody” przerzuciło
punkt ciężkości z mikrofonu na
pyszne lody. Młode talenty rosną
nam jak grzyby po deszczu. Tak
trzymać drodzy rodzice! - Pomysł
na Warsztaty wokalne zrodził się
nagle. Wiem, że Międzyrzecz i okolice mają bardzo utalentowane
dzieci i młodzież. Pomyślałam, że
warto spotkać się z nimi i wspólnie
pobawić muzyką. W tym roku prowadziłam warsztaty w Międzyrzeczu oraz Przytocznej. Rozśpiewani
uczestnicy utwierdzili mnie w
tym, by warsztaty wokalne przeszły do kalendarza wakacyjnych
imprez. Mam nadzieję że też tak
się stanie i że będzie nas z każdym
rokiem więcej – powiedziała na
zakończenie prowadząca warsztaty Katarzyna Muszyńska.
Z wakacyjnym pozdrowieniem
Zdzisław Musiał
Kasia Lasota Muszyńska absolwentka Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie o specjalności rytmika.
Wielokrotna laureatka konkursów ogólnopolskich .Finalistka
programów Muzycznych „Szansa
na Sukces” oraz „Fabryki Gwiazdy” przy udziale orkiestry Adama
Sztaby. Na co dzień w Czechach
prowadzi zajęcia Rytmiki, klasę
gry na fortepianie oraz śpiewu
rozrywkowego. Komponuje piosenki ,pisze teksty. Aktualnie pracuje nad musicalem „Dziewczynka z zapałkami”, do którego pisze
muzykę i scenariusz.

MIĘDZYRZECZ

Historia Nadleśnictwa Międzyrzecz
Monografię opracował zespół:
Jerzy Pawliszak, Rafał Kwiatkowski, Zbigniew Jakimczuk,
Andrzej Meissner pod redakcją Leszka Zugaja. Licząca 100
stron pozycja zawiera wiele cennych reprodukcji, zdjęć, map, tabel, a przede wszystkim danych
personalnych Nadleśnictwa Międzyrzecz.
W części pierwszej ujęto wiele
historycznych aspektów związanych z historią regionu, historią
gospodarowania lasami od okresu pruskiego, kiedy rodziły się
służby leśne. Nie zapomniano o
bartnictwie, przepisach dotyczących wypasu zwierząt na leśnych

polanach i wielu, wielu innych,
jakże ciekawych rzeczach. Przepisy zmieniały się w okresach
Księstwa Warszawskiego, Wielkiego Księstwa Poznańskiego, w
XIX czy z początkiem XX wieku.
Okres międzywojenny, wojenny,
następnie po 1945 r. to również
różnie postrzegany las w sensie
ogólnym. Czasami jest to przekazane również w formie ciekawostek, np. rozstania kawalerów
leśniczych w drodze powrotnej
z narad, gdzieś przy specjalnych
słupku na leśnych rozstajach z
użyciem tradycyjnej w dawnych
latach musztardówki... lub problemy ze ścisłym rozliczeniem

obroku, owsa i marchewki dla
koni.
W części drugiej (1945-1991)
przedstawiono rys historyczny nadleśnictwa, kierownictwo
jednostki, leśnictwa, gajówki,
wraz z obsadą, Straż Leśną, pracowników leśnych i postęp mechanizacji, plany gospodarcze.
Połączenia z innymi jednostkami
oraz łowiectwo.
W części trzeciej autorzy omówili czasy współczesne nadleśnictwa, w tym leśnictwa (w
ujęciu historycznym łącznie z
niemieckim nazewnictwem) z
uwzględnieniem kolejnych, powojennych ich włodarzy. Jedną

z wielu ciekawostek fotograficznych jest służbowy pojazd
Nadleśniczego z 1957, którym
jest furmanka z zaprzężonym koniem. Wiele wyjaśniających przepisów świadczy o solidnej pracy
zespołu autorskiego
Książka jest swoistą perełką
wobec jakże licznych wydawnictw historycznych czy przyrodniczych dotyczących Ziemi Międzyrzeckiej. Warto, aby pozycja
znalazła się w zbiorach miejscowej biblioteki oraz zbiorach bibliotecznych naszego muzeum.
L. Malinowski
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LUBUSKIE Radzimy nie podpisywać umów w ciemno z nieznanymi firmami

SKWIERZYNA

Uważajmy na oszustów!

Współpraca z łotewskim
Durbe nabiera tempa

W Lubuskiem grasują kolejni naciągacze. Tym razem na cel wzięli posiadaczy telefonów stacjonarnych.
Miejski Rzecznik Praw Konsumentów w Gorzowie Wlkp. odnotował już ok. 50 skarg związanych z podpisaniem umowy
z Polską Grupą Telekomunikacyjną, która oferuje usługę „Telefonia Polska Razem”. Ten twór
wykorzystuje fakt, że jego nazwa
jest podobna do nieistniejącej
już Telekomunikacji Polskiej. W
ten sposób naciąga kolejnych ludzi na podpisywanie umów, które są dla nich niekorzystne. Co
ciekawe, firma istnieje naprawdę i działa legalnie. Jej przedstawiciele dzwonią najczęściej
do starszych osób i prowadzą
rozmowę w taki sposób, by ci
byli przekonani, że rozmawiają z
konsultantem starej „tepsy”. Podczas takiej rozmowy namawiają
na skorzystanie z „niebywałych”
promocji, do czego wystarczy
podpisanie dodatkowej umowy.
Do namówionej osoby wysyłają
kuriera, który ma za zadanie odebrać podpis na wielostronicowej
umowie, nie zostawiając przy
tym nawet jednego egzempla-

rza. Klienci orientują się dopiero,
gdy dostają do opłacenia dodatkowy rachunek. Kiedy chcą odstąpić od umowy okazuje się, że
muszą zapłacić karę – od kilkuset
do nawet 1500 zł. Gdy nie chcemy płacić, zaczyna się straszenie
przez firmę windykacyjną, która
grozi zajęciem naszego majątku.
Przypominamy, że majątek może
zająć tylko i wyłącznie komornik
i to po wcześniejszym wyroku
sądu.
Firmę bada prokurator
Sprawą Polskiej Grupy Telekomunikacyjnej zajął się Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumenta i ostrzegł potencjalnych klientów przed tą firmą. Ta
twierdzi, że rzetelnie informuje
klientów o swojej nazwie i ofercie, jednak sprawą operatora
zajmuje się również warszawska
prokuratura okręgowa. Na dziś
przeciwko PGT występuje 515
pokrzywdzonych i liczba ta ciągle rośnie.

Nasza rada
Jeżeli spotka państwa podobna nieprzyjemna przygoda,
proszę nie odpuszczać do samego końca. Firma może oddać
sprawę do sądu, ale praktyka
gorzowskiego rzecznika konsumentów pokazuje, że jeżeli osoba złoży stosowne wyjaśnienia i
będzie walczyć o swoje, operator wycofa roszczenia. Najlepiej
gdybyśmy też uważali od samego początku. Przede wszystkim
na oferty składane nam telefonicznie. Zanim na cokolwiek się
zgodzimy, zażądajmy przesłania
umowy do przeczytania. Najlepiej jednak wybierzmy się do
znanego, zaufanego i doświadczonego sprzedawcy. Wtedy będziemy mieć pewność, że nie jest
to „skoczek”, który szuka szybkiego zarobku, a w razie reklamacji,
przynajmniej będziemy wiedzieć
do kogo się zgłosić.
Adam Piotrowski

W dniach 15-17 lipca burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia przewodniczył delegacji gminy Skwierzyna
podczas wizyty w miejscowości Durbe na Łotwie.
Skwierzynę
reprezentowali
również: przewodnicząca Rady
Miejskiej – Zofia Zawłocka, dyrektor Skwierzyńskiego Ośrodka
Kultury – Maciej Zawidzki oraz
dyrektor Zespołu Edukacyjnego
– Leszek Pawłowski.
Celem wizyty było podpisanie
listu intencyjnego dot. współpracy obu samorządów w zakresie wspólnej promocji i realizacji
działań pogłębiających kooperację społeczno–gospodarczą.
List stanowi podstawę do
podjęcia rozmów związanych z

przygotowaniem umowy partnerskiej między Skwierzyną a
Durbe.
Podczas wizyty gospodarze zaprezentowali swoją działalność
w zakresie kultury oraz przedstawili historię miasta. Ponadto
skwierzyńscy goście mieli okazję
odwiedzić placówki oświatowe
Durbe.
Przedstawiciele naszej Gminy
uczestniczyli również w obchodach Święta Miasta.
UM Skwierzyna
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Jarmark jarmarkowi nierówny…
Ten Jarmark jest wyjątkowy. Pszczewski Jarmark Magdaleński od lat cieszy się w okolicy niezwykłym zainteresowaniem, jest tłumnie odwiedzany, zarówno przez wystawców, jak i gości. Głównie dzięki ciężkiej pracy jego organizatorów. To wzorcowy pomysł, jak prowadzić politykę promocyjną gminy, wykorzystując w bardzo umiejętny sposób wszystkie możliwe atuty: historyczne, turystyczne i regionalne.
Nie zabrakło na Pszczewskim Jarmarku Magdaleńskim,
stylizowanego na dawny, jarmarcznego spektaklu Księga
Błazna, moralitet plebejski w
wykonaniu „Teatru Trójkąt”. Wędrowny teatr dla ludu – z okresu
późnośredniowiecznego i renesansowego, jego rekonstrukcja,
obraz kultury dawnych czasów,
jak go sobie dzisiaj wyobrażamy. By możliwie wiernie odtworzyć klimat ulicznego spektaklu
jarmarcznego aktorzy wystąpili
w strojach z epoki, uszytych z
samodziałowej tkaniny ręcznie
farbowanej, Przypuszczalnie w
dawnym Pszczewie takie właśnie przedstawienia ongiś na
rynku, być może nawet w tym
samym, co dzisiaj miejscu, odbywały…
Przenośna mała scena lalkowa, jaką woziła pewnie ze sobą
niewielka trupa aktorska. Nieco muzyki na instrumentach
będących prototypem gitary,
proste (na pozór) akordy, fabuła przedstawienia bazująca na
ustalonych wzorcach opowieści
– eposu wzorowanego nieco na
rycerskich opowieściach, z morałem na końcu, aby gawiedź
zebrana na jarmarcznej uroczystości wiedziała, jak należy
bogobojnie, szanując władców
aktualnie panujących, postępować. Opowieść krótka, nie
stroniąca od ludowego, czasami ostrego, dosadnego humoru – w tamtych czasach sacrum
i profanum nie było tak oddalone od siebie, stanowiły jedność.
W zadumie nad kondycją moralną człowieka w różnych epokach, jego sposobem radzenia sobie z życiem i śmiercią,
przechadzam się po ryneczku
pszczewskim.
W centrum jarmarcznego
festiwalu, w pobliżu zabytkowego budynku Muzeum „Dom
Szewca” szewskiej Familii Paździorka (są tam też gabloty z
artefaktami archeologicznymi),
rozlokowane są, jak co roku,
wartościowe stoiska artystyczne i rękodzielnicze. Ustanowione są w pobliżu sceny, gdzie
mają miejsce się główne punkty
programu dwudniowej imprezy. Na scenie zapadają rozstrzygnięcia licznych konkursów
i turniejów, wręczenia nagród
i dyplomów, mają miejsce m.in.
występy wokalistów – studio
Piosenki Gminnego Ośrodka
Kultury w Pszczewie, i zespo-

lipca), otrzymali od mnóstwa
ludzi. Były zorganizowane dwa
punkty oddawania książek - w
Pszczewie (OPS) oraz w Międzyrzeczu (Biblioteka Publiczna). Mnóstwo książek przyszło
na adres Mirki drogą pocztową
- od wielu ludzi z całej Polski.
Do akcji włączyły się również
wydawnictwa. Niektóre z tych
wydawnictw ofiarowują książki corocznie na Charytatywny

łów muzycznych. Śpiewa jeden
z pierwszych zaproszonych na
Jarmark zespół śpiewaczych –
Zespół „Kęszyczanki” z Kęszycy
Leśnej. Podobnie jak inne, podobne formacje – spontaniczna
radość wspólnego zespołowego śpiewania. Piosenki do nucenia i tańczenia. W następnym
dniu inne zespoły amatorskie
będą się również prezentowały. Przewidziana jest profesjonalna gwiazda sceny, zespół
„Enej”, także kabaret „Weźrzesz”,
Zespół Tańca Współczesnego
„Trans”, covery Anny Jantar w
wykonaniu Beaty Deutchmann,
itd.
Stoiska z twórczością artystyczną, wśród nich punkt z
rzeźbami Tadeusza Bordelasa
– tym razem nie tylko postaci
ludzkie, jest dużo ptaków, form
wydobytych z kłód drewna. Są
obrazy olejne, kolekcja urokliwych kolczastych wiklinowych
jeży różnych rozmiarów autorstwa Zbigniewa Tatarynowicza, w tym sezonie podobno
jest modne posiadanie takowego na stoliku w salonie.
Grupka ludzi wokół mnie z zainteresowaniem słucha pszczelarza, pana Romana Kalarusa.
Na stoisku maleńkie artystyczne figurki z wosku, przedstawiające zwierzęta, z knotem
do zapalenia, ale chyba szkoda
je używać jako świece… Miód
jest na pewno pyszny, są paczki zdrowotnego pyłku kwiatowego. Najbardziej ciekawe są
opowieści pszczelarza, który
zajmuje się swoją profesją już
bardzo dawno. Prezentuje nam
pokazowy mały ulik, gdzie za
szybką uwijają się przy robocie
pszczółki. Królowa zaznaczona
jest na niebiesko, widzimy, że
jest nieco większa od innych
owadów w swojej rodzinie. Raz
w roku wylatuje poza ul na lot
godowy, by utworzyć nową

pszczelą familię – tak jest w naturze.
Na pszczewskim rynku na
stoiskach kipi od pasji i ludzi
je realizujących, o różnych profesjach i zainteresowaniach.
Wyroby z syropów ziołowych
czarnego bzu, akacji, czarnej
maliny, chabrów, borówki itd…
lista użytych roślin jest bardzo
długa. Są stoiska ze słodkościami (nie tylko) dla dzieci – lizaki,
chałwy, jest poczęstunek weekendowy dla dorosłych – kiełbaski, szaszłyki, stosy wielkich
wiejskich chlebów. Zabawki,
baloniki dla maluchów, dla koneserów zestaw kolorowych
jak motyle wachlarzy. Wąskie
uliczki rynku pszczewskiego
zastawione są stoiskami, gdzie
kupić można dosłownie wszystko. Ubiór – buty, sukienki, akcesoria domowe – firanki, zastawa
stołowa – zabytkowa poniemiecka i także nowa, współczesna, meble itd. wyroby z wikliny
i lakierowanego papieru przedstawiające zwierzęta. Rośliny
i drzewka do zasadzenia na
działkę, itd.
Koło kościoła św. Magdaleny
stoisko z bardzo tanimi książkami – ofiarowanymi Mirce
Górnej z Pszczewa. Tegoroczny kiermasz był trzecią edycją
Charytatywnego
Kiermaszu
Książki, odbywającego się pod
hasłem: „Kup książkę - pomóż
Mirce w leczeniu”. Cała zebrana
kwota została przekazana na
leczenie i rehabilitację. Po przyjęciu komórek macierzystych
rehabilitacja (systematyczna)
jest jej niezbędna aby nabrać
jeszcze więcej sił i zatrzymać
postęp choroby (Rdzeniowy
Zanik mięśni SMA). Charytatywny Kiermasz Książki odbył
się przy wsparciu PZ Caritas z
Pszczewa. Książki, które Mirka
razem z wolontariuszami sprzedawała przez weekend (16 i 17

Kiermasz - takie stałe wsparcie,
dzięki któremu na Kiermaszu
można było kupić nowe książki,
aktualne bestsellery. Kiermasz
cieszył się ogromnym powodzeniem, przed stoiskiem, w
ciągu dwóch dni, przewinęło
się bardzo dużo ludzi.

Iwona Wróblak

www.iwona-wroblak.blogspot.com
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Ogrodowe Inspiracje
Niech żałuje ten, kto nigdy nie był w ”Inspiracjach Ogrodowych” przy Gospodarstwie Szkółkarskim „Gaj” w Starym Dworze, nieopodal Brójec. Dlaczego? Bo w naszym powiecie czegoś tak atrakcyjnego w postaci 13 typów ogrodów zlokalizowanych z wyczuciem estetyki na zaledwie 2 ha, nie ma!
W ogrodzie różanym oprócz licznych gatunków tych kwiatów jest
oryginalna architektura ogrodowa. Formowane krzewy z bylinami tworzą osobny ogród, gdzie
jest m.in. ogromny krokodyl z
bukszpanu, koguty, misiu, myszka itp. Ogród wypoczynkowy
sprawia wrażenie nieco dzikiego
i tajemniczego jednocześnie. Naturalny staw z pływającymi w wodzie i na wodzie lokatorami jest
w „ogrodzie przy stawie”. Stylowy
mostek, rozwieszone hamaki,
ławeczki ze stolikami na pomoście i w głębi alejek faktycznie
sprzyja relaksowi. Ogród wiejski
z warzywnymi i kwiatowymi rabatkami jest kolejnym w szerokiej ofercie do zwiedzania. Patio
w ogrodzie z altaną trzcinową
budzi respekt wobec ciekawego
rozwiązana. Grill z wędzarnią stanowi centrum kolejnego ogrodu.
Popielaty zagajnik jest sam w
sobie ciekawostką architektury
ogrodowej. Nieopodal bukszpanowa zagroda z bukszpanowymi
owieczkami. Gdzieś na poboczu
Alei traw są cieniste zakątki, gdzie
można w ciszy skupić się na dobrej lekturze siedząc w wygodnych fotelach. Świergot ptaków
poprawi nastrój sfrustrowanym
życiem codziennym. Zielony dom
zaprasza do wnętrza, a na placu
zabaw obok mogą pobaraszkować dzieci.

Przybyłych
wita
machając
ogonem ogromny pies wilczarz
irlandzki, chwilami z uwagi na
grzywę łudząco podobny do
lwa. Nie ma obawy, jest w dość
obszernym kojcu. Bez wątpienia przybyszów, a jest ich coraz
więcej, przyciąga wzrok przy
wejściu pomysłowe wykorzystanie starego roweru czy narzędzi
rolniczych w formie kwietników.
Pomysłowo zaaranżowane brzozowe wyplatanki, ogromne, bodajże 2000 litrowe beczki po winie czy inne rzeczy kuszą wzrok.
Jednak istotą wszystkich ogrodów są przede wszystkim drze-

wa, krzewy, rośliny około 7 tys
gatunków. Szacunek budzi Glediczja trójciernista z charakterystycznym plecionym kolczastym
wieńcem, znanym jako ciernista
korona Chrystusa.
Przewodnikiem po ogrodach
była właścicielka Krystyna Jednorowicz. Osoba znana w okolicy i środowisku. Od wielu lat firma świadczy usługi dla klientów
w zakresie zagospodarowania
terenów zielonych. Dotychczas
Państwo Jednorowiczowie wykonali ok. 500 różnych realizacji
ogrodów w kraju i za granicą, a
nawet w odległym Kazachstanie
(Ałma Ata). Częstokroć wystawiała swoje ogrodnicze produkty
na targach w Kalsku i Gliśnie na
stoiskach wystawowych, o czym
pisaliśmy. Aktualnie trwają prace
nad budową kolejnych ogrodów.
Pomysłów wynikających z wieloletniej pracy w terenie z uwzględnieniem obecnego zapotrzebowania potencjalnego odbiorcy i
możliwości jest wiele. Ograniczeniem jest brak pracowników do
pracy w ogrodach. Jednak przez
30 lat zostało zrobione coś, co
zostało docenione i ma swój niekwestionowany wkład w rozwój i
promocje regionu. „Ogrodowe Inspiracje” są znaną marką nie tylko
w powiecie. Na szczeblu kraju od
trzech lat jest w gronie 50 najlepszych rolników wyłonionych w

konkursie Agro Liga. Doceniono
innowacje. Nie robię kopii ogrodów angielskich, francuskich itp,
realizuje swoje pomysły – Mówi
Krystyna Jednorowicz – Urodziłam się z plastycznym zmysłem,
co bardzo ułatwia mi projektowanie. Własna produkcja od ponad
25 lat w szkółce jest umiejętnie
wykorzystana. Praca musi dawać
satysfakcję, bo ona jest inspiracją
do kolejnych wyzwań. Inspiracje
Ogrodowe są ulubionym miejscem
do plenerowych sesji zdjęciowych
dla wielu fotografów. Coraz częściej gościmy w naszych ogrodach
turystów z całej Europy, różne grupy przedszkolne, szkolne jak również organizacje, stowarzyszenia i
firmy. Tworzone ogrody to miejsce
do wypoczynku, spotkań szkoleniowych, zdobywania wiedzy o
roślinach, organizowania różnego
rodzaju imprez okolicznościowych
.Od kilku lat organizowane są w
ogrodach trzy święta. W czasie
święta tulipana w maju jest możliwość poznania wielu odmian
kwiatów cebulowych. Święto
różane w połowie czerwca to okazja do nabycia ciekawych odmian
róż jak również podziwiania ogrodu różanego w pełnym rozkwicie.

MIĘDZYRZECZ

Ziemia Międzyrzecka w przeszłości
Już jest dostępny w miejscowej bibliotece tytułowy, XIV tom (redakcja naukowa
Agnieszka Indycka, Marceli Tureczek)

wydany przez Towarzystwo Historyczne
Ziemi Międyrzeckiej. Organizację będącą
prawnym następcą Stowarzyszenia Regio-

nalistów Środkowego Nadodrza. Nowością jest również powołana rada naukowa
serii, co ma gwarantować merytoryczną
opiekę nad zgłaszanymi tekstami. Format
A4, s 221 jest dedykowany pamięci prof.
Stanisława Kurnatowskiego (1929-2015),
wieloletniego pracownika PAN, wybitnego badacza i archeologa zasłużonego w
poznawaniu dziejów Międzyrzecza i Ziemi
Międyrzeckiej.
Tradycyjnie kilku autorów: Agnieszka
Indycka, Marceli Tureczek, Ryszard Patorski, Katarzyna Sanocka-Tureczek,
Małgorzata Czabańska-Rosada, Grzegorz Urbanek, Krzysztof Michałowicz,
Paweł Stachowiak, Aleksandra Makowicz, zamieściło swoje interesujące teksty
w rozdziale Artykuły recenzowane. Artykuły mające na celu przybliżenie historii
regionu w sposób przystępny dla przeciętnego odbiorcy. Przystępny, co jednak nie
oznacza powierzchowny, bowiem zawierający konkrety, często nieznane lub niedoceniane.
W rozdziale Komunikaty zamieszczono
teksty: Iwony Wróblak, Andrzeja Chmie-

Pierwsza niedziela października
to kolejna okazja do bliższego poznania dyni. Trwają przygotowania do organizacji kolejnych świąt
celem rozpowszechniania wiedzy
na temat roślin. W ubiegłym roku
w czasie święta tulipana mieliśmy
zaszczyt gościć 50 najlepszych
rolników z Polski, którym również
pokazaliśmy kilka najciekawszych
miejsc w województwie lubuskim.
Ogrody to nie tylko konsumpcja, co jest oczywiste z uwagi na
warzywa i owoc ale również konsumpcja wzrokowa. Na podstawie ogólnopolskiego katalogu,
będącego pokłosiem konkursu
(a z lubuskiego jest tylko 3 przedstawicieli - hodowca danieli, producent markowych Nadnoteckich ogórków i Ogrody Krystyny
i Józefa Jednorowiczów) skontaktowała się Ukrainka, która w
tych ogrodach nakręciła film dla
tamtejszej telewizji. Księga gości,
dokumentacja fotograficzna, wycinki prasowe, puchary i dyplomy
są dowodem na to, że „Ogrodowe
Inspiracje” są godne odwiedzenia.
L. Malinowski

lewskiego, Maksymiliana Frąckowiaka,
Haliny Pilipczuk, Ryszarda Patorskiego i
Wioletty Fabian.
Ciekawym jest wprowadzony Słownik Biograficzny Ziemi Międzyrzeckiej. Z
przyczyn oczywistych, co wyjaśniono we
wstępie, 27 biogramów jest przedrukami z
„Powiatowej”. Zapewne z czasem wykorzystane zostaną inne pisma lub wydawnictwa. Niekoniecznie regionalne, sięgające
nieco wcześniej niż historia najnowsza.
Pozycję zwieńcza w rozdziale Polemiki,
Recenzje, Omówienia – tekst A. Indyckiej
nt. wydanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Instytut Archeologii i Etnologii
PAN „Międzyrzecz. Gród i zamek w wiekach
IX-XIV. Wyniki prac wykopaliskowych z lat
1954-1961”.
To już drugi tom, promowany poza Międzyrzeczem. Po Pszczewie (2015) wybrano
Trzciel.
Słuszna
decyzja, mająca
zapewne na celu
pozyskanie szerszego kręgu odbiorców jak i zainspirowanie ich do
wspólnego przekazu historii ujmując to najprościej.
L.Malinowski
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Wakacyjne atrakcje na OW Głębokie
Wakacje na OW Głębokie obfitują w liczne atrakcje. W niedzielę
24 lipca, najmłodsi wypoczywający nad jeziorem mogli malować, ciekawą i nietypową metodą,
bowiem na foli stretchowej wymyślone przez siebie historie, a
następnie dzieciaki miały okazję
wysłuchać wspaniałej legendy pt.
Dolina Mgieł, którą przeczytał
sam jej twórca Marceli Tureczek.
Kolejny weekend obfitował w
liczne atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Sobota była
dniem spotkania w rytmie przyrody. Atrakcji nie zabrakło dla
nikogo, kto chciał poczuć harmonię z otaczającym lasem, wiatrem,
wodą. Odbyły się indywidualne
masaże gongiem, misami wg. metody niemieckiego fizyka Petera
Hessa, relaksacja muzykoterapeutyczna, w trakcie której można
było usłyszeć misy tybetańskie,
melodyjną fujarę salaśnicką, afrykańską korę, shruti box z Indii,
bębny oceaniczne, gongi i wiele
innych, na co dzień niespotykanych instrumentów. Z ogromnym
aplauzem przyjęte zostały także
aktywne zajęcia, podczas których
wypoczywający na ośrodku grali
na bębnach djembe i drobnych
instrumentach perkusyjnych, takich jak różnego rodzaju guairach,
shaikerach, kabasach, marakasach.
Integrując się z otaczającą przyrodą dzieci wspólnie z dorosłymi
wygrywały melodyjne rytmy, powtarzały za prowadzącymi we-

sołe okrzyki i śpiewy. Przebojem
okazała się piosenka: „Pan dzięcioł w drzewo stuka, stuka, stuka
w sosenkę”, a także afrykańska
piosenka chwaląca matkę ziemię.
Magiczną chwilą była wspólna gra
i komunikacja za pomocą mis tybetańskich. Zajęcia poprowadzili
muzykoterapeuci z Międzyrzecza
i Żagania.
Niedziela to kolejny dzień zabawy dla dzieci na Ośrodku Wypoczynkowym Głębokie. Tym razem maluchy miały do dyspozycji
mega gry planszowe. Wspaniale
bawiły się skacząc na Twisterze i
Wężownicy oraz rozciągając swoje ciało na Połamańcu. A na odpoczynek i dobry sen, sekretarz
gminy Anna Sawka przeczytała
dzieciom - znakomicie przez nich
znane - baśnie braci Grimm, których maluchy słuchały z dużym
zaciekawieniem.
Wraz z początkiem sierpnia
odbyło się kolejne „Wakacyjne

czytanie bajek”. Dzieci z zaciekawieniem wysłuchały burmistrza,
który z uwagi na spore zainteresowanie przeczytał trzy ciekawe bajki. A godzinę wcześniej najmłodsi
wzięli udział w zabawach artrecy-

klingowych. Uczestnicy stworzyli
kartonowe budowle, które następnie burzyli za pomocą piłek.
Przez cały sierpień zapraszamy
na kolejne atrakcje na OW Głębokie, m.in. Gorączkę Głębokiej

Nocy – 14 sierpnia, Festyn Policyjny – 20 sierpnia oraz Piknik z
rycerzami na zakończenie lata –
28 sierpnia.
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Międzyrzecz świętował Światowe Dni Młodzieży

W upalne poniedziałkowe
popołudnie, 25 lipca, międzyrzecka młodzież wraz
z młodymi z całego województwa, a także z Chorwacji świętowała Światowe
Dni Młodzieży. W malowniczym ośrodku Głębokie
młodych powitała zastępca burmistrza Agnieszka
Śnieg, która zapewniła o
popołudniu pełnym wrażeń
i życzyła, aby spotkanie w
Krakowie z Ojcem Świętym
było pełne miłości, radości,
przyjaźni i, aby pomogło w
budowaniu nowej „cywiliza-

cji młodości”.
W programie były pokazy
rycerskie, koło modelarskie,
pokaz sprzętu policyjnego,

strażackiego i wojskowego
z wieloma niespodziankami,
a także liczne konkurencje
sportowe. Na zakończenie

Strażacy świętowali 70-lecie powstania
OSP Wyszanowo
16 lipca 2016 r. swój jubileusz
70. rocznicy założenia hucznie
obchodziła Ochotnicza Straż Pożarna z Wyszanowa. Podczas uroczystego apelu nastąpiło również
otwarcie drugiego boksu garażowego. Po oficjalnej części imprezy, rozpoczął się strażacki festyn,
podczas którego licznie zgromadzeni goście mogli obejrzeć pokaz
ratownictwa, konkurs piłowania
i wbijania gwoździa, występ zespołu Nietoperzanie oraz Trans.
Jedną z ciekawszych atrakcji była
również prezentacja zabytkowych
motocykli. Mieszkańców Wyszanowa do białego rana zabawiał

długo oklaskiwany pokaz
tańca z ogniem.

Międzyrzecz, dnia 02.08.2016 r.

INFORMACJA
Informuję, zgodnie z § 2 ust. 1 uchwały Nr CXVII/336/10 Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 22 lipca 2010 r. (wraz z późniejszymi
zmianami) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok
2017. Wszystkich zainteresowanych kształtem uchwały zachęcam do
czynnego udziału w pracach i w związku z tym proszę o składanie wniosków do projektu uchwały budżetowej do dnia 30 września 2016 r. w
Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
Burmistrz Międzyrzecza
(-) Remigiusz Lorenz

zespół Akord. Patronami uroczystości byli starosta międzyrzecki
Grzegorz Gabryelski oraz bur-

mistrz Międzyrzecza Remigiusz
Lorenz.

Głosujmy na Międzyrzecz w plebiscycie
na „Najpiękniej ukwiecone miasto”

1 sierpnia ruszył plebiscyt „Terra Flower Power – Najpiękniej Ukwiecone Miasto w Polsce”.
Gorąco zachęcamy do głosowania na Międzyrzecz!!! Głosujemy do 29 sierpnia tutaj:
http://plebiscyt.inspirowaninatura.pl/miedzyrzecz/ klikając na plusika pod zdjęciami.
Artykuły i zdjęcia: Urząd Miejski w Międzyrzeczu

Światowych Dni Młodzieży w Międzyrzeczu, grupa Bombastic z Bukowca
zaprezentowała wspaniały,

Uwaga
zmiana organizacji ruchu!!!

Przypominamy, iż rozpoczęły
się prace drogowe na węźle Międzyrzecz Południe, a 3 sierpnia
zamknięte zostały dwie łącznice
w obrębie tego węzła: wjazdowa
od strony Gorzowa Wlkp. oraz
wyjazdowa z Międzyrzecza w
kierunku Jordanowa i Zielonej
Góry. Możliwe będzie korzystanie z ronda, tj. wyjazd w kierunku Nietoperka starą drogą E 65,
wjazd z S3 do Międzyrzecza od
strony Zielonej Góry oraz wyjazd

na obwodnicę w kierunku Gorzowa Wlkp.
Uwzględniając roboty związane z budową drugiej jezdni
obwodnicy miasta oraz trwającą równolegle przebudowę
ul. Świerczewskiego, cały ruch
tranzytowy
z
Międzyrzecza
w kierunku południowym (w tym
do węzła Jordanowo) odbywać się
będzie poprzez węzeł Międzyrzecz Północ.

Kolejna firma w MPP

Już niebawem w Międzyrzeckim
Parku Przemysłowym powstanie
kolejna firma, a co za tym idzie
nowe miejsca pracy! Tym razem
przedsiębiorca reprezentuje branżę motoryzacyją. Obecnie na placu budowy o powierzchni 2,5 ha
odbywa się mikroniwelacja terenu.

