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XIX Maraton Sztafet 2018 
Tradycyjnie pod koniec lipca na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie” odbył się maraton sztafet. Na starcie 
stanęło 28 drużyn pięcioosobowych w różnych konfiguracjach (140 startujących płci obojga). To rekord. Organizatorzy 
mogli zapewnić udział do 30 zespołów. Po kilku latach został pokonany dotychczasowy prymat zawodników z 17 Wielko-
polskiej Brygady Zmechanizowanej i to ze znacznym czasem. Temperatura powietrza oscylowała w granicach 32°C (start 

o godz. 17.00, dystans 42 km 195 m, 35 okrążeń uliczkami ośrodka).  

Mistrzowski zespół Team Kopeć 

Biuro organizacyjne zawo-

dów zabezpieczały: Julita i 
Anna Lisieckie oraz Monika 
Matracka. Start honorowy 

odbył się przy wielkim aplau-

zie zgromadzonych wczaso-

wiczów i sympatyków przyby-

łych z Międzyrzecza i okolic. 

Pistolet startowy w rękach 

dyrektora nie zawiódł. Start 

ostry (nadzorował go Arka-
diusz Żyła) miał miejsce nie-

co dalej, bowiem bieg musiał 

(Ciąg dalszy na stronie 9) 

POD  PATRONATEM  MEDIALNYM  PRZEKROJU  LOKALNEGO  
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OGŁOSZENIA DROBNE 

Kupię medale, znaczki pocz-
towe, monety złote, srebr-
ne, stare kartki pocztowe  
i koperty ze znaczkami:  

polskie, rosyjskie  
i niemieckie. 

Tel. 609 110 831 

Skup aut, motorów  
i busów wszystkich marek  

i roczników 
Gotówka i formalności  

od ręki 
tel. 791 545 424 

ODSZKODOWANIA 

TEL. 783743841 

PRACA opieka w Niemczech, 

WYSOKIE zarobki – do 

1650€, tel. 68 422 8111  

Opiekunki do Niemiec  
AMBERCARE24 , wymagany j. 

niem. komunikatywny, do 
1500 euro na rękę, legalnie 
od zaraz 535 340 311 lub 533 

848 005 lub 730 340 005 

Ocieplanie budynków,  
tel. 881 507 760 

Takich upałów w naszym 
pięknym i nieodgadnionym 
pogodowo kraju dawno nie 
było. Sezon ogórkowy w pełni, 
a słupki rtęci na termometrach 
wędrują znacznie powyżej 30 
kresek. W tym roku nie trzeba 
jechać na południe Europy, 
żeby złapać piękną wakacyjną 
opaleniznę. Jak jednak prawie 
ze wszystkim bywa i tu są pew-
ne wady. Taki gorąc to z pew-
nością nic dobrego dla osób 
starszych. Dlatego lekarze zale-
cają, by w godzinach najwięk-
szego ukropu z nieba ograni-
czali swoją aktywność na po-
wietrzu do minimum. Na po-
lach susza, zbiory szacuje się, że 
będą nawet o 1/3 mniejsze niż 
zwykle, a to zwiastuje nam 
podwyżki żywności. Gdy rolni-
cy robią co mogą, by zebrać z 
pól, to co jeszcze zostało, nie-
rolnicza część społeczeństwa 
planuje, przebywa lub wspomi-
na urlop. Ten trwa zazwyczaj 
dwa tygodnie i każdy z pewno-
ścią powie, że zawsze zbyt 
szybko się kończy. W końcu 
trzeba iść do roboty. Pogoda 
nigdy jednak nie dostosowuje 
się do naszego wolnego, i gdy 
na dworze nadal grzeje, my 
wylewamy siódme poty w pra-
cy. W telewizornii co dzień któ-
ryś ze szczytów władzy zachę-

ca, żeby pracodawcy skracali 
pracownikom dzień pracy. Bar-
dzo mnie wzrusza troska wła-
dzy o społeczeństwo. Szkoda 
tylko, że nikt z rządu nie pomy-
ślał, żeby to państwo częścio-
wo wzięło koszty takiego krót-
szego dnia pracy na siebie. 
Przedsiębiorcy zazwyczaj mają 
front robót zaplanowany, za-
kontraktowany i wszelkie opóź-
nienia rodzą spore straty, a 
robotę w końcu i tak trzeba 
wykonać. Jeżeli rząd chce by 
pracownicy podczas upałów 
byli w pracy np. o godzinę kró-
cej, to może wziąłby na swoje 
barki część związanych z tym 
kosztów? Np. taki przedsiębior-
ca zapłaciłby odrobinę niższe 
składki do ZUS (oczywiście zre-
fundowałoby je państwo). Przy 
takim rozwiązaniu troska pre-
miera, tudzież innych polity-
ków obozu rządzącego o oby-
wateli byłaby bardziej wiary-
godna. 

 
Mundial za nami i lepiej o 

nim w kontekście naszych 23 
asów zbyt długo nie pamiętać. 
Może niektórym przeszła już 
Lewandowski-mania, chociaż 
nie do końca możemy w tym 
przypadku liczyć na media. 
Nasi lekkoatleci na dzień wyda-
nia gazety prowadzą w klasyD-

kacji medalowej Lekkoatle-
tycznych Mistrzostw Europy 
(złoto i srebro w rzucie mło-
tem oraz złoto i srebro w pcha-
niu kulą), a na niektórych ka-
nałach wciąż jedną z najważ-
niejszych wiadomości jest 
spekulacja czy dojdzie do 
transferu Lewandowskiego czy 
nie… Jakby w tym kraju nie 
istniał już inny sport niż piłka 
nożna. Tak samo po macosze-
mu jest traktowana siatkówka. 
Cóż, po raz kolejny sprawdza 
się maksym, że pieniądz rządzi 
światem, a tego w futbolu z 
pewnością nie brakuje. Dla 
mnie mistrzami są lekkoatleci i 
pomimo, że nie widzę ich w co 
drugiej reklamie w telewizor-
nii, to cieszę się ogromnie z ich 
sukcesów i trzymam kciuki na 
czas zbliżającej się Olimpiady.  

 
Pogoda gorąca i nie sprzyja 

myśleniu o niczym innym poza 

odpoczynkiem, a tymczasem z 
dużym prawdopodobień-
stwem już 21 października 
będziemy wybierać najbliższe 
nam władze samorządowe. 
Kandydaci też jakoś specjalnie 
na razie się nie wychylają. 
Czyżby cisza przed burzą? Z 
pewnością w kolejnym miesią-
cu w naszych Małych Ojczy-
znach będzie się działo. 

Adam Piotrowski 

Redaktor naczelny 

Adam.Piotrowski2@gmail.com 

Sezon ogórkowy w pełni 

Sprzedam ciągnik C-328,  
pług dwuskibowy, brony, 
radło, przyczepa. Ciągnik  
zarejestrowany i ubezpie-

czony. Nowa Wieś (gm. Ble-
dzew), tel. 95 743 67 53  
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XXIV Ogólnopolski Finał 
Turnieju Mini Siatkówki 
Kinder + Sport 

Tegoroczne rozgrywki 
były rekordowe pod 
wieloma względami. W 
Dnale w Zabrzu rywali-
zowało 800 dzieci, pra-
wie 200 trenerów. W 
ciągu 3 dni rozegrano 
1056 spotkań! Organi-
zatorzy wydali ponad 6 
tysięcy litrów wody. W 
hali MOSiR w Zabrzu 
można było spotkać 
wielu byłych znanych 

zawodników, między innymi ambasadorów rozgrywek Piotra Gruszkę i Sebastiana 
Świderskiego. Zostały rozstawione 24 boiska do gry w kategorii „dwójek”, „trójek” i 
„czwórek”. Pierwsze gwizdki spotkań Kinder+ Sport rozbrzmiały 6 lipca o godzinie 9.00. 
Kilkanaście minut później jedne zespoły cieszyły się z pierwszych zwycięstw, a inne 
musiały przełknąć pierwszą gorycz porażki. 

Zawodnicy UKS „Orliki” działającego przy SP-2 w Międzyrzeczu, reprezentowali Wo-
jewództwo Lubuskie w kategorii „dwójek” chłopców, w której brały udział 32 zespoły z 
16 województw. „Orliki I” – Marcel Mucha, Piotr Grobelny i Alan Stachowiak zajęli 
IX miejsce w Polsce. „Orliki II”– Szymon Matuszewski, Adam Jankowski i Tymon 
Humeniuk wywalczyli XVI miejsce. 

UKS „Orliki” Międzyrzecz pragnie podziękować sponsorom: Burmistrzowi Remigiu-
szowi Lorenzowi i Gminie Międzyrzecz, Katarzynie Dymel – dyrektor SP-2, Jackowi Bełz 
– Drma :Hotel i Restauracja Duet”, Markowi Reinhard – Drma Essel Propak, Władysławo-
wi Niewiadomskiemu – Drma PPHU „Niewiadomski”, Rudiger Sünkel – Drma Sünkel 
Śruby, Wadimowi Bagińskiemu – Drma Petro Trans, Pawłowi Jeziorskiemu – Drma 
„Tombud” i Zarządowi Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Międzyrzeczu. 
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Przedsionek Raju 2018 
Michał Gondko, polski lutnista mieszkają-
cy obecnie w Szwajcarii odwiedził nasze 
miasto królewskie 1 sierpnia br. Jakże histo-
rycznie wymowna  to data dla dziejów na-
szego kraju. Ale o tym niech może piszą 
historycy. Michał Niemczyk pełniący rolę 
narratora przywitał licznie przybyłą publicz-
ność do Sali Narad międzyrzeckiego Ratu-
sza. Zapraszając artystę wspomniał o in-
nych koncertach, na które serdecznie za-
praszał. 
M. Gondko z lutnią zająwszy miejsce zaczął 
swój recital od opowieści. Jeszcze kilka 
wieków temu strój lutni nie był równomier-
nie temperowany, co oznacza, że każdy 
instrument był nastrojony w innym stroju. 

Miało to duże znaczenie. Tonacja w C-dur oznaczała Boga, inne diabła. Dodam, że 
mamy 24 tonacje. Więc kogo rzeczywiście opisywali dawni kompozytorzy tworzący 
na różne instrumenty? Tego zapewne nie dowiemy się nigdy.    

Dziwne losy historyczne sprawiły, że część tych kompozycji przetrwała do na-
szych czasów. Niektóre były przepisywanie z kajetów, przez osoby  - najczęściej 
szlachcianki, które uczyły się gry na lutni. Lutnista snuł opowieści dźwiękowe – 
smutne w tonacjach molowych. Zapewne opisywały życie codzienne. Tyle można 
się domyślić. Co artysta mail na myśli pozostaje w gestii słuchaczy.  

Melodyka na strunach wiolinowych z akompaniamentem strun basowych. Rene-
sansowa muzyka przeważnie anonimowych kompozytorów z XVI i XVII w. brzmiała 
pięknie. Lutnista urzekał dobra techniką, ładnym dźwiękiem, polotem. Czasami były 
to proste dźwięki, ozdabiane wyra9nowanymi ozdobnikami. Wiele niuansów czysto 
muzycznych zależy od umiejętności i smaku muzycznego grającego. Innym razem 
faktura zapisu nutowego była gęsta i spod palców licznie wylatywały dźwięki, które 
rozlatując się po Sali wpadały do uszu słuchaczy. Lutnia nie jest zbyt głośnym instru-
mentem muzycznym, ale wystarczyła, aby dźwiękami zapełniła całe pomieszczenie. 
Dlatego wydobywany dźwięk musi być otulony girlandami 9oritur.    

Piękna muzyka przywołała ducha tamtej odległej epoki, gdzie w ciemnych po-
mieszczeniach oświetlanych świecami słuchało się muzyki w chyba niezbyt licznym 
gronie. Muzyka delikatna, lecz słyszalne. Pełna napięć harmonicznych, piękna, do-
stojności. Okraszona nieco słyszalną dynamiką i wygaszającymi motywami na pew-
no się podobała, czego dowodem były oklaski proszące o bis. Artysta wykonał Sara-
bandę Sylwiusa Leopolda Weissa.  

Po recitalu Anna Sawka, sekretarz Gminy Międzyrzecz wręczyła upominek od 
władz samorządowych – czyli od lokalnej społeczności upominek. 

Rzadko mam przyjemność słuchać lutni – dalekiej kuzynki gitary. Byłem pod 
ogromnym i nieukrywanym pozytywnym wrażeniem. Michał Gondko grał na tradycyj-
nej lutni barokowej 11-chórowej. Jeszcze kilka zdjęć, chwila rozmowy, uścisk dłoni i z 
muzyką, która nie wywietrzała jeszcze z głowy powrót do dnia domu.  

Z muzyczno-wakacyjnym pozdrowieniem - Zdzisław Musiał 

Problem hałasu - sprawa poważna 
Mieszkańcy ul. J. Chełmońskiego mieszkający vis à vis stacji paliw i obiektu 

hotelowo-usługowego „Neo” narzekają, nie bez powodu, na uciążliwą pracę 
(szczególnie wieczorem i nocna porą) agregatów chłodniczych zainstalowanych 
na parkujących ciągnikach siodłowych z naczepami typu chłodnia. Parkujących 
na terenie należącym do wymienionego kompleksu „Neo”. 

W okresie wiosennym, letnim czy jesiennym, gdy temperatury są dniem i no-
cą wysokie, a okna uchylone – rzeczony hałas agregatów uniemożliwia normal-
nego życia. 

Rozwiązanie wydaje się proste. Administracyjnie można nakazać postawienie 
ekranu dźwiękoszczelnego, co jednak dla urzędników w Ratuszu może okazać się 
problemem z wieloma paragrafami przepisów. Na razie pismo-skarga skierowane 
do burmistrza krąży… 

Jest inna możliwość rozwiązania tego hałaśliwego problemu. Zakaz parkowa-
nia pojazdów powyżej np. 1,5 tony. Do tego dołączyć informację, że najbliższy 
parking dla TIR-ów jest za budynkiem  siedzimy policji. Lub skierować na stację 
nazywaną zwyczajowo „Jumarem”. Miejsca tam sporo. Plac odległy od zabudo-
wań mieszkalnych, a pracujące agregaty całą dobę z niewielkimi przerwami – nie 
wadziłyby nikomu. 

Pomijam kwestię uciążliwości hałasu ruchu na obwodnicy. Bo to inna, nie 
mniej wstydliwa sprawa dotychczas nie rozwiązana przez miasto. Wybory samo-
rządowe tuż za progiem. Może Szanowni Radni zobligujecie odpowiedzialnych 
do podjęcia stanowczych decyzji. Mieszkańców wymienionej ulicy, konkretnie 
bloku mieszalnego nr 48 nie interesują zapewne spory proceduralne. Oni chcą 
żyć i mieszkać w normalnych warunkach. A od tego są władze samorządowe, 
zobligowane ustawami.                                                                                   L. Malinowski 

Wiedzy nigdy za wiele 
Historia, nie tylko Międzyrzecza i 

okolic, jest konglomeratem wielokultu-

rowym z uwagi na ruchy ludności na 

przestrzeni wieków. Ruchy wymuszone 

różnymi sytuacjami jak i prawami wład-

ców tych ziem, wojnami i decyzjami 

polityków. To, co ostało się w wyniku 

tragicznych dziejów ubiegłego stulecia 

jest w miarę darzone szacunkiem. Hi-

storycy wiedzą więcej, politycy spuści-

znę historii traktują z reguły dla swoich 

doraźnych celów. Osadnicy wojskowi, 

cywilni, przymusowo osiedleni Łemko-

wie zastali tu dorobek materialny po-

przednich pokoleń, Pokoleń wielu na-

rodowości. Sami tworzą własny. Dobrze 

świadczą o tym ekspozycje w między-

rzeckim muzeum. Podobnie jak prowa-

dzone tutaj konferencje naukowe i 

popularno-naukowe oraz organizowa-

ne dni kultur innych narodów. 

Miło było usłyszeć, że z bogatej wie-

dzy Andrzeja Kirmiela, dyrektora mię-

dzyrzeckiego muzeum korzystają inni. 

Na zaproszenie Niemieckiego Forum 

Kultury Europy Środkowej i Wschodniej 

wziął udział w konferencji i otwarciu 

wystawy we Wrocławiu pt. „Z biegiem 

rzeki”. Tereny nadodrzańskie, zmienia-

jące przez wieki swoją przynależność 

państwową z racji swego pograniczne-

go obszaru. Dzieje Żydów na tym ob-

szarze popadają w zapomnienie. Ślady 

się zacierają… Cennym jest, że w boga-

tej biogra9i 96.stronicowego katalogu 

wystawy (format A4) wymienione są 

publikacje A. Kirmiela (Międzyrzecz i 

ziemia międzyrzecka, Skwierzyna mia-

sto pogranicza, Żydzi w Pszczewie). 

Wystawa jest z założenia wędrowna, 

zrealizowana we współpracy kilku 

znacznych instytucji (m.in. Uniwersyte-

tu Wrocławskiego i naszego muzeum). 

Może kiedyś zawita do nas w ramach 

obchodów Europejskiego Roku Dzie-

dzictwa Kulturowego 2018. 

Lokalna społeczność zna dyrektora 

międzyrzeckiego muzeum. Ktoś kiedyś 

nazwał go zielonogórskim nauczycie-

lem. To prawda. Ale ten nauczyciel 

ukończył wydział historii na Uniwersy-

tecie Jagiellońskim w Krakowie, najbar-

dziej prestiżowej polskiej uczelni. Nie-

wielu wie, że za swoją stałą pracę na 

rzecz promocji zapominanej już kultury 

żydowskiej został uhonorowany przez 

śp. Lecha Kaczyńskiego, prezydenta 

RP – Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-

rodzenia Polski. Odznaczeniem, którym 

skromnie nigdy się odznaczony nie 

chwalił. Tym samym okrywam rąbek 

wiedzy o jednym z nas. Wiedzy nigdy 

za wiele. 

Lech Malinowski 
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Kali zabrać krowę jest OK., Kale-
mu zabrać to już jest źle. Mamy w 
mieście znanego populistę o takiej 
mentalności. W szlachetnym ponoć 
celu w miejscu swej pracy złamał  
7 przykazanie. Mógł załatwić o&cjal-
nie za fryko lub niewielkie pienią-
dze. Nie zrobił tego. Szef aby nie 
drażnić swych zwierzchników deli-
katnie ze sprawcą się rozstał. Tenże 
urażony dumą poszukał pomocy  
u Wielkiego Brata. Nacisk był silny. 
Kalego przywrócono na zasadzie – 
Albo wróci, albo szef wyleci. Współ-
czuję klimatu dalszej współpracy. 
Swoją drogą skoro wysoce posta-
wieni samorządowcy legitymizują 
łamanie 7 boskiego przykazania, to 
świadczy o tym do jakiego dna do-
szliśmy. A rzeczony Kali ma się  
dobrze. Jak każdy populista. Do cza-
su gdy zechce brylować w wybo-
rach… Wówczas znajdą się zebrane 
przez prawych mieszkańców z mo-
zołem fakty w imię uczciwości.  
I będzie się działo jak mawia 
Owsiak. Pod dywan sprawy się  nie 
uda zamieść. 

Inny Kali pisze co raz pisma do 
władz zwyczajowo zaczynające się – 
Uprzejmie donoszę że… lub coś  

w tym stylu, tym samym wprawiając 
w zakłopotanie adresata. Odpowie-
dzi na temat rzeczy oczywistych jest 
obowiązkiem adresata. Uciążliwym, 
bo nawiedzionemu trudno logicz-
nie wytłumaczyć. W imię czego pi-
sze? Dla zasady lub przekory, tu-
dzież podniesienia swej ważności. 
Przypadek kliniczny… 

Jeszcze inny, może już nie Kali, 
spryskał chodnik przy trawniku na 
ul. Ogrodowej. Działał w imieniu 
swej &rmy. Legalnie. Psy i koty po-
chorowały się od tego toksycznego 
świństwa. Leczenie to koszty. Obo-
wiązku informacji o prowadzonych 
pracach z takim środkiem nie ma. 
Kiedyś trawę na chodnikach nisz-
czono starym sposobem. Teraz che-
mią. Zwierzęta cierpią, właściciele 
też. Może znajdzie się jakiś sposób 
aby temu zaradzić… 

Pracował na dwóch etatach i brał 
dwie pensje. Tytuł krzykliwy rzucał 
się w oczy. No gdy brał 3-4 pensje to 
byłoby to zasadne. Rady prawni 
pracują na kilku etatach i tyleż samo 
pensji biorą. Gdzie tu sensacja? 

Sensacją za to jest bardzo dobra 
opinia obcych nt. Ośrodka Wypo-
czynkowego Głębokie. Znani mi 

bardzo dobrze warszawiacy jeżdżą-
cy od lat do Kostrzyna na wiadomą 
imprezę, zawsze tu swoim kampe-
rem  są 2-3 dni na ośrodku. Chwalą 
sobie miejsce dla tego typów pojaz-
dów, czyste sanitariaty, wspaniałą 
plażę z piaskiem godnym plaż Ad-
riatyku, fajne kąpielisko, czyste je-
zioro i oświetlenie solarowe mola  
i dobre zaopatrzenie. W podobnym 
tonie wypowiadają się wczasowicze  
z Wrocławia, którzy także pokochali 
to miejsce. A nasi…, no cóż jak zaw-
sze narzekają. 

Upał. Kurtyn wodnych dla ochło-
dy niestety brak. Ograniczenia pracy, 
szczególnie na powietrzu. Informacje 
poprzez sms z ratusza o nadchodzą-
cym tropiku. Woda do picia dla klien-
tów w kilku sklepach. Wzajemne zro-
zumienie. Nie wszędzie… Bo mental-
ności Kalego nie da się wytrzebić.  

Mentalność Kalego 

Program DOBRY START 300+ 

w gminie Międzyrzecz 
 

Od 03 lipca br. można osobiście w OPS  
składać wnioski na świadczenie „Dobry start 300+”. 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej  

ul. Wojska Polskiego 13 B  
66-300 Międzyrzecz  

sekretariat pokój nr 005 parter, tel. 95 742 78 27   

Nie dajmy sobie zabrać Europy  

Ogólnopolskie światełko pod Sądem między-
rzeckim. Sądy niezależne od każdej partii. Uści-
ski, mocne, rąk. Spojrzenia prosto w oczy. Nie 
jest nas dużo, nie tyle, co w ubiegłym roku, ale 
jesteśmy…  

 
Wieści. Prezydent JUŻ podpisał… Szybko, mimo oczywistych 

błędów legislacyjnych. Mimo to, DLATEGO – światełka protestu wo-
bec rzeczywistego zamachu stanu - w całej Polsce. Skutki uchwalo-
nych Ustaw o Sądach, w oczywisty sposób sprzecznych z Ustawą 
Zasadniczą, będą bardzo poważne, mówią o tym prawnicy.  

W zbliżających się wyborach samorządowych musimy pokazać 

siłę i jedność. Preambuła Konstytucji 
RP. Świecące się, zapalone znicze. Sta-
wiamy je na bruku pod Sądem Rejono-
wym w Międzyrzeczu. Hymn Państwo-
wy, nasz „Mazurek” Dąbrowskiego – 
wybrzmiewa. Literiada Międzyrzecka.  

Trójpodział władz, ich rozdział – już 
nie istnieje… Od bardzo dawna NIKT, 
nawet komuniści, nie poważył się pod-
nieść rękę na Konstytucję RP. Rozmowy 
Polaków. Dlaczego TO się stało? Ktoś 
mówi – trochę pracowaliśmy na to… 

Dodam – mocno pracowaliśmy. Przez 
zaniechanie ważnych działań, edukacji, 
reform społecznych…  

Nasze zadanie: rozmawiać ze so-
bą… Bez języka nienawiści. Z wyborca-
mi PIS-u. Pójście na wybory jest bardzo 
ważne.  

Europejski system prawny – Nie 

dajmy się z niego wyrzucić. Nie dajmy 

sobie zabrać Europy. Mówmy to młodym 

ludziom. Rozdawnictwo publicznych 
pieniędzy zaowocuje kryzysem. Dług 
publiczny rośnie. Kryzys gospodarczy u 

nas, odmiennie niż w Grecji, nie będzie 
Europy obchodził, my nie jesteśmy w 
stre&e euro.  

W aktualnej sytuacji – ostatnia szan-
sa to liczenie na uczciwość sędziów. 
Warto być przyzwoitym – mawiał prof. 
Wł. Bartoszewski. Mówił, że ważny jest 
człowiek. W nadchodzących wyborach 
– będzie bardzo ważna społeczna kon-
trola uczciwości głosowania, liczenia 
głosów. Rola społecznych obserwato-

rów. Zgłaszajmy się…  
 

Iwona Wróblak 

Iwona-Wroblak.blogspot.com 
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Czujnik do 

mierzenia  

jakości  

powietrza w Międzyrzeczu 

Na jednym z okien międzyrzeckiego 

Ratusza zamontowany został czujnik 

do mierzenia jakości powietrza, który 

gmina wygrała w ogólnopolskim kon-

kursie „Wiem, czym oddycham”. Lokali-

zację wskazała radna Justyna Adamiro-

wicz. Drugi czujnik zlokalizowany jest 

w Kęszycy, a zgłosili go mieszkańcy 

przy wsparciu stowarzyszenia „Kęszyca 

Leśna Sobie i Sąsiadom”. 

Celem konkursu zorganizowanego 

przez Avivę, było zwiększenie wśród 

lokalnych społeczności świadomości 

jakości powietrza w Polsce. Otrzymane 

czujniki mierzą jakość powietrza po-

przez pomiar temperatury, wilgotności, 

ciśnienia, stężenie pyłów zawieszonych 

PM1, PM2,5 oraz PM10.  

www.przekrojlokalny.plwww.przekrojlokalny.pl  

Powstała kolejna inwestycja  

z Budżetu Obywatelskiego 2018 

W Gorzycy zrealizowana została 

kolejna inwestycja w ramach Budżetu 

Obywatelskiego 2018. W  ramach 

tego zadania zamontowano cztery 

urządzenia zabawowe: karuzelę 

„Swing”, huśtawkę „Bocianie Gniazdo”, 

zjeżdżalnię i karuzelę krzyżową oraz 

wykonano nawierzchnię piaszczystą 

pod urządzenia placu zabaw. Wyko-

nawcą była :rma COMES Sokołowscy z 

Szydłowca. Koszt wykonanych prac: 

29 384,45 zł. 

W drodze do Niepodległości 

W czerwcu, w dostępnych już piwnicach między-

rzeckiego muzeum otwarto ekspozycję pn. W drodze 

do Niepodległości. Kanadyjski przystanek – obóz Ko-

ściuszko w Niagara-on-the-Lake (1917-1919). Pomy-

słodawcą jej stworzenia w Muzeum Ziemi Lubuskiej w 

Zielonej Górze była dr Anitta Maksymowicz. Prace 

trwały wiele miesięcy, bowiem wykorzystano unikato-

we zbiory fotogra:i z archiwum Stowarzyszenia Wete-

ranów Armii Polskiej w Ameryce. Ciekawy wykład 

autorki (ciekawostki historyczne zawsze pasjonują 

słuchaczy) poprzedził zwiedzanie ekspozycji przez 

bardzo licznie przybyłych zainteresowanych. Wydana 

przy okazji książka znacznie poszerza wiedzę na ten 

temat. Wiedzę unikatową, bowiem przyjęło się przy 

haśle Niepodległość – mówić o Legionach, w mniej-

szym zakresie o Błękitnej Armii gen. Halera, o zaple-

czu ludzkim tej ostatniej jeszcze mniej lub wcale. 

 

Polonia w Ameryce chciała walczyć o Polskę. Stany 

Zjednoczone Ameryki Północnej nie mogły, nie będąc 

zaangażowanym w europejski teatr wojenny, zezwolić 

na o:cjalny pobór ochotników. Idealnym miejscem była 

Kanada. W utworzonym obozie Kościuszko nad brzega-

mi Niagary przeszkolono od 1917 do rozwiązania w 

1919 r. ponad 22 tysiące polskich ochotników, których 

drogą morską przez USA przerzucono do Francji. 

Prezentowane zdjęcia wraz z opisem, jak i repro-

dukcje dokumentów stanowią całość ułożoną tema-

tycznie. Szkolenie, odpoczynek, posiłki, uroczystości, 

podział wg wojskowego zapotrzebowania, itp., itd. 

Dominują postacie, twarze, w tym przekazie warun-

ków życia obozowego. Takiej wystawy w Polsce do-

tychczas nie było. Zatem nic dziwnego, że zaprosze-

nia płyną z całego kraju. Międzyrzecz, dzięki prywat-

nym układom Andrzeja Kirmiela, dyrektora naszego 

muzeum, mógł ekspozycję zainteresowanym poka-

zać. Kilkakrotnie TVP-3 Gorzów emitował audycje na 

ten temat. Zainteresowanych odsyłam na  archiwum 

portalu tej stacji i na  

www.miedzyrzecz.biz  

 

Wspomniana publikacja książkowa licząca ponad 

70 stron wypełniona zdjęciami i przystępnie zredago-

wanym tekstem jest jeszcze w międzyrzeckim mu-

zeum do nabycia. 

L. Malinowski 
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74. rocznica Powstania Warszawskiego  

w Międzyrzeczu 

Z okazji 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Zastępca 
Burmistrza Agnieszka Śnieg wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej Ma-
rią Kijak, Radnymi oraz harcerzami i zuchami ze szczepu ZHP Płomienie 
działającym przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Szarych Szeregów, złożyli 
uroczyście kwiaty pod pomnikiem 1000-lecia Państwa Polskiego. Minu-
tą ciszy o godzinie 17:00 – godzinie ,,W” uczczono pamięć Powstańców, 
a na koniec przekazano sobie tzw. harcerską iskierkę. 
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Litwa widziana 

inaczej (4) 

Cmentarz na Rossie. Położony, jak 
pozostałe, na wzgórzu, jednym z wieku 
otaczających Wilno. Założony w 1769 r. 
za sprawą burmistrza Bazylego Millera  
Z czasem ogrodzili go murem księża 
misjonarze z pobliskiego kościoła. Po-
sesja z przyczyn oczywistych stale się 
powiększała. Cmentarz rozkłada się 
tarasami na stoku dość pochyłego pa-
górka.. Między rozłożystymi drzewami 
pną się w górę, to znów schodzą w dół 
kręte ścieżki prowadzące do mogił. 
Wiele grobów otoczonych jest mister-
nymi żelaznymi ogrodzeniami, te jed-
nak są naruszone zębem czasu. Niektó-
re tabliczki są prawie nieczytelne. Po-
chowano tutaj m.in. Joachima Lelewe-
la, Euzebiusza Słowackiego, Augusta 
Becu (ojca i ojczyma Juliusza Słowac-
kiego), pierwszą żonę (Maria Piłsudska 
z domu Koplewska) i młodsze rodzeń-
stwo (bracia i siostra) Marszałka, Anto-
niego Wiwulskiego (twórca pomnika 
Grunwaldzkiego w Krakowie). Spoczy-
wają tu również nieliczni sławni Litwini 
m.in.: Mokolajus Konstantinas Čirlionis 
(kompozytor i malarz) i Konas Basa-
mavičius (ojciec litewskiego odrodze-
nia narodowego, zwany też patriarchą 

narodu litewskiego). Ogółem jest 40 
grobów polskich i 22 litewskich. 

Przed murem cmentarnym jest kwa-
tera wojskowa (ma zaledwie 0,2 ha), 
gdzie spoczywają żołnierze, o@cerowie 
i ochotnicy, polegli w walkach o miasto 
w latach 1919-1920. Są tu także groby 
żołnierzy AK, zabici podczas operacji 
„Ostra Brama” w 1944 r. Centralne miej-
sce zajmuje mogiła z płytą z czarnego 
marmuru. Na niej wyryty napis: – 
„MATKA I SERCE SYNA”. 12 maja 1936 r. 
w srebrnej urnie złożono serce Marszał-
ka obok zmarłej blisko 50 lat wcześniej 
matki Marii z Bilewiczów Piłsudskiej (jej 
prochy sprowadzono z grobów rodzin-
nych w Sugintach na Żmudzi). 

W katakumbach, do dziś prawie nie 
zachowanych, pochowany jest Franci-
szek Smulewicz (wileński artysta-ma-
larz żyjący na przełomie XVIII–XIX w. Na 
wspomnianym grobie matki i serca 
Marszałka świeży wieniec, złożony kilka 
godzin wcześniej przez o@cerów z Aka-
demii Sztuki Wojennej w Warszawie. 
Zjeżdżamy w dół ku starówce, która ma 
status zabytku wg UNESCO. 

Ostra Brama (pierwsza wzmianka 
pochodzi z XVI w.) należała do zespołu 

murów obronnych i 9 bram miejskich. 
Jedyna, która do dziś przetrwała. Pierw-
szy szok – stragany handlowe w cygań-
skim czy wschodnim stylu przez brama 
z jednej strony, z drugiej niszczejąca 
kamienica. Wchodzimy na starą część 
Wilna. Cudowny świat zabytków. Odre-
staurowane kamieniczki, sklepiki z pa-
miątkami, urokliwe knajpki. Wspólnie z 
Łukaszem robimy pamiątkową fotkę z 
Pagą Międzyrzecza zgodnie z zasadą – 
Myśmy tu byli (za kilka minut była już 
na facebooku). Wędrówka po drewnia-
nych schodach (niegdyś na kolanach) i 
sala ze słynnym obrazem Matki Boskiej 
Ostrobramskiej. Obok liczne wota i 
sugestywna znak – Zakaz fotografowa-
nia. Na dokładkę kobieta w wieku wię-
cej niż dojrzałym po litewski donośnie 
mówi i wskazuje na rzeczony zakaz i 
mój aparat. Tu jednak przegięła. Pol-
skiego Dobra Narodowego zakazuje 
fotografować Liwinka? Usłyszała szep-
tem, acz donośnym, po rosyjsku – Mał-

czi. Ruki po szwam… z lekka zdurniała. 
Wykonałem 3 fotki nieco z boku, aby 
nie przeszkadzać modlącym się piel-
grzymom i opuściłem pomieszczenie. 

Słynny obraz powstał ok. 1580 r. 
autorstwa Pamandzkiego malarza Mar-
tina de Vos. Namalował go na 8 dębo-
wych deskach grubości 2 cm, tworząc 
powierzchnię 2 x 1,63 m farbami tem-
perowymi na kredowym podłożu. Póź-

niej pokryto ją farbami olejnymi. Daw-
niej obraz był umieszczony wprost na 
murze i miał drewniane okiennice chro-
niące od śniegu i deszczu.  W 1671 r. 
jezuici zbudowali stosowną kaplicę  
i oprawiony już w bogatą srebrną szatę 
obraz został doń przeniesiony. Obraz 
ma swoje dramatyczne dzieje. Jakże 
mogło być inaczej. Ale to już inna hi-
storia.  

Kult obrazu zawdzięczać należy przy-
byłym do miasta w 1624 r.. oo Karmeli-
tom bosym oraz koronacji koronami 
papieskimi w 1927 r. dekretem papieża 
Piusa XI w obecności prymasa Polski 
Augusta Hlonda, Marszalka J. Piłsudskie-
go i prezydenta I. Mościckiego. Obie 
złote korony w czasie wojny zaginęły. 
Papież Jan Paweł II w 1993 r. złożył w 
darze sznur pereł u stóp obrazu. 

Historię ma również napis wewnątrz 
bramy pod Okiem Opatrzności. Polska 
wersja z 1828 r. zastąpiono łacińską w 
1864 (na rozkaz gubernatora Murawio-
wa), w 1933 r. przywrócono napis pol-
ski, po wojnie znowu zastąpiono go 
łacińskim. I taki jest do dziś. Przed nami 
jeszcze inne zabytki do zwiedzenia. 
Czas gonił, a właściwie czas pracy kie-
rowcy busa augustowskiej @rmy tury-
stycznej. O końcówce wizyty w Wilnie 
w ostatnim odcinku za miesiąc. 

 

Lech Malinowski 
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się zamknąć w regulaminowy dystan-

sie.  

Klasy@kacja końcowa: 1. Team Ko-

peć 2:21:23 (kat. 4+1, – 4 mężczyzn i 1 

kobieta); 2. 17 WBZ 2:26:42 (kat 4+1); 

3. Mydełko Team 2;30:32 (kat. 4+1); 

4. Brać Biegowa 2:35:53 (kat 4+50, je-

den z zawodników musiał mieć min. 

50 lat); 5. HRmax Barlinek 2:38:45 (kat. 

4+50); 6. Duet Międzyrzecz 2:40:25 

(kat. 4+50); 7. BBL Gorzów Wlkp. 

2::41:26 (kat. 4+1), 8. KB Aktywni Krzyż 

Wlkp. 2:41:31 (kat 250+ suma wieku 

zawodników powyżej 250 lat); 9. Warta 

Kołczyn 2:47:37 (kat. 4+1); 10. Dzikie 

Dziki Gorzów 1; 11. 17 WBZ 2 czas 

2:51:02 (kat 1+4, 1 mężczyzna i 4 ko-

biety); 12 Babeczki z Rodzynkiem 

2:52:11 (kat. 1+4); 13 Lecą w trupa 

2:56:17 (kat. 4+1); 14. Gorzowskie To-

warzystwo Miłośników Biegania 

2:56:58 (kat. 250+); 15. ZarazZaPodium 

2:57:17 (kat. 4+1); 16. Molex Team Su-

lęcin 2:57:31 (kat. 4+1); 17. Dzikie Dziki 

Gorzów 2:58:24 (kat. 1+4); 18. Rebe-

lianci 3:01:41 (kat. 1+4); 19. Mamuśka i 

Gówniarze 3:01:47 (kat. 4+1); 20. Poza-

miatali i poszli 3:04:22 (kat. 4+1); 21. 

Weterani Sulechów 3:05:08 (kat. 250+); 

22. ByleDoMety 3:10:33 (kat. 4+1); 23. 

#motywacjaidoprzodu 3:10;47 (kat 

4+1); 24. Sztafeta górą-Elbrus pod górę 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Łabuza. Nad prawidłowym zabezpie-

czeniem logistycznym czuwał cały ze-

spół pracowników MOSiW, a impreza 

wg. zawodników oraz kibiców była do-

skonale zorganizowana i przeprowa-

dzona. Na marginesie, dookoła wszę-

dzie padał rzęsisty deszcz, a nad jez. 

Głębokim było sucho i gorąco.  

 

Tekst i fot.  

Lech Malinowski  

Wystartowali 

Babeczki z Rodzynkiem 

3:14:54 (kat 4+1); 25. Zabiegany Sule-

chów i okolice 3:17:36 (kat 1+4); 26. 

Amatorzy 3:25:19 (kat. 1+4); 27 Run 

Like Fly 3:26:12 (kat. 4+1); 28. Na ostat-

nią chwilę 3:48:06 (kat. 4+1). 

Poszczególne klasy@kacje: Kat. 250+ 

1. KB Aktywni Krzyż Wlkp.; 2. Go-

rzowskie Towarzystwo Miłośników 

Biegania; 3. Weterani Sulechów. Kat. 

1+4 – 1. 17 WBZ 2; 2. Babeczki z Ro-

dzynkiem; 3. Dzikie Dziki Gorzów. 

Kat. 4+1 – 1. Team Kopeć; 2. 17 WBZ; 

3. Mydełko Team. Kat. 4+50 – 1. Brać 

Biegowa; 2. HRmax Barlinek; 3. DUET 

Międzyrzecz. 

Fundatorami pucharów i nagród 

rzeczowych był MOSiW Międzyrzecz i 

UMiG Międzyrzecz. Wręczał je Grze-

gorz Rydzanicz, dyrektor MOSiW. Ten-

że wspólnie z Krzysztofem Kochanem 

prowadzili w formie spikerów przebieg 

zawodów. W tym miejscu należy do-

dać, iż K. Kochan biegł w jednej ze 

zmian w zespole Duetu. Zgodnie z tra-

dycją rozlosowano wśród zawodników 

nagrody rzeczowe. Był też miły akcent 

dla najmłodszych, którzy dzielnie kibi-

cowali, nie tylko rodzicom. Otrzymali 

oni od organizatora sportowe, i nie 

tylko, gadżety. Zawody zorganizował 

MOSiW przy współpracy KB „Piast” i 17 

WBZ. Medyczne zabezpieczenie spra-

wowały zespoły: SKRS Rejonowego 

Sztabu Ratownictwa w Międzyrzeczu 

(kierował nim Mirosław Janz) i 17 

WBZ. Pomocą służył radny Bogdan 

Zaliczyła szkolenie wojskowe 
Sympatyczna studentka Wydziału Archeologii UAM w Poznaniu, mieszkanka 
Międzyrzecza Angelika Winke, zdecydowała się na odbycie szkolenia wojsko-
wego w ramach Legii Akademickiej w ramach pilotażowego programu ochot-
niczego szkolenia studentów 

Legia Akademicka  jako ochotnicza 

formacja wojskowa została utworzona 

11 listopada 1918 r. Pierwotnie jej człon-

kami byli studenci warszawskich uczelni 

i już 26 listopada przeformowano ją w 

regularny oddział piechoty Wojska Pol-

skiego (36 pp Legii Akademickiej). Po-

wtórnie ją powołano w 1929 r. jako or-

ganizację przysposobienia wojskowego 

wyższych uczelni w Polsce. Z przerwami 

działała do 1939 r.  W 1989 r. reaktywo-

wano ja jako stowarzyszenie. 

Przed silami zbrojnymi kraju stoi 

pilne zadanie odbudowy rezerw oso-

bowych, stąd MON i MNiSW zawarło 

porozumienie aby m.in. w  okresie wa-

kacyjnym szkolić chętnych studentów 

w wojskowych ośrodkach szkolenio-

wych. Moduł szkolenia podstawowego 

(21 dni) i podo@cerski trwający także 3 

tygodnie. Koszty zakwaterowania i 

wyżywienia oraz za udział w szkoleniu 

(ok. 90 zł za dzień ćwiczeń na poligo-

nie) pokrywa MON. 

 

– Szkolenie podstawowe prowadzo-

ne było w poznańskim ośrodku szkole-

nia wojsk lądowych, ćwiczenia prak-

tyczne w polu, prowadzone były na poli-

gonie w Biedrusku – mówi A. Winke. – 

Pobudka o 5,30, czasami wcześniej jeże-

li był wyjazd na poligon. Capstrzyk o 

21,30. Jedzenie dobre, bez wątpienia 

kaloryczne i przede wszystkim smaczne. 

Kompanie podzielone na plutony były 

mieszane. Nauczyłam się posługiwać 

podstawowym karabinkiem AK-47. Zali-

czyłam strzelania do celów stałych i 

ruchomych. Rzucałam granatem bojo-

wym, co było niezwykle stresujące. 

Wiem jak się okopać na wyznaczonej 

pozycji. Wiele elementów szkolenia było 

dla mnie rzeczą nową. Poznałem różny 

sprzęt używany przez żołnierzy. Dziś nie 

jest dla mnie tajemnicą obsługa radio-

stacji czy posługiwanie się mapą i buso-

lą jak również udzielanie pierwszej po-

mocy na polu walki. Edukacja wojsko-

wa, wielotorowa była intensywna. Szko-

lenie zwieńczone zostało egzaminem i 

otrzymaniem awansu na stopień star-

szego szeregowego. Była oczywiście 

przysięga wojskowa. Łzy wzruszenia  w 

oczach mamy i słowa uznania od taty, 

dziś rezerwisty. 

 

Szkolenie w Legii Akademickiej za-

pewne nosi aspekty wychowawcze jak i 

atrakcyjne. Dawnej nie każdy rocznik 

żołnierzy zaliczył rzut grantem bojo-

wym. Studenci poznali znaczenie dys-

cypliny wojskowej, odpowiedzialności 

karnej i materialnej. Pani st. szer. Ange-

lika Winke być może skorzysta z kolej-

nego modułu (podo@cerskiego). Ale to 

dalsze plany, przed nią obrona licencja-

tu nt. archeologii związanej z Ziemią 

Międzyrzecką i kolejne lata studiów 

magisterskich.  

 

L. Malinowski 

Bieg zakończony 
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Międzynarodowe doświadczenie 
W dniach 06-12 lipca 2018r reprezentacja Wielkopolskiej Brygady pod dowództwem Instruktora z Centrum 
Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia z Torunia wzięła udział w Międzynarodowym Seminarium Strzelców Wyboro-
wych na terytorium Państwa Izrael. 

W ramach seminarium żołnierze z 

17WBZ wzięli także udział w zawodach 

snajperskich Armii Izraelskiej. 

Siły Zbrojne Izraela od 6 lat organi-

zują zawody snajperskie. Do 2017 roku 

były to zmagania jedynie w ramach Sił 

Zbrojnych Izraela lecz w 2018 roku po 

raz pierwszy do zawodów dopuszczone 

zostały armie innych państw m.in.: USA, 

Canada, Włochy, Cypr i Polska.  

Zawody w głównej mierze ukierun-

kowane były na część ogniową (wyko-

nywanie zadań ogniowych) ramach 10 

konkurencji. Poszczególne etapy miały 

za zadanie sprawdzić zgranie zespołu, 

umiejętność szybkiego wykrywania i 

określania odległości do celów oraz ich 

rażenia w zróżnicowanym środowisku, 

z różnych stanowisk ogniowych 

(budynek, rubież, pod kątem), w róż-

nych postawach (najczęściej niedogod-

nych – wymuszonych ukształtowaniem 

terenu). Konkurencje były zaplanowane 

tak aby strzelanie było stresujące, odby-

wało się  w restrykcyjnych ramach cza-

sowych, wymagało, wymagało przyj-

mowania niekomfortowych postaw 

strzeleckich oraz aby teren w możliwie 

największym stopniu utrudniał obser-

wację i prowadzenie skutecznego 

ognia. Żołnierze z Wielkopolskiej Brygady zajęli 11 

miejsce na 50 zespołów biorących udział w zawo-

dach. 

Reprezentacja 17WBZ w czasie zawodów została 

zakwali<kowana do grupy Wojsk Specjalnych. Wyjazd 

do Izraela był niecodzienną możliwością wymiany do-

świadczeń z najlepszymi strzelcami wyborowymi na 

świecie m.in. z Navy Seals Sniper School, Szkoły Strzel-

ców Wyborowych Armii Izraelskiej, Strzelcami Wyboro-

wymi Mosadu oraz wieloma innymi zespołami. Istot-

nym aspektem wyjazdu poza wymianą doświadczeń 

było budowanie sojuszniczej współpracy oraz możli-

wość zapoznania się z wyposażeniem i uzbrojeniem 

wykorzystywanym przez poszczególne kraje.  

Tekst: st. szer. Łukasz Kermel 

Zdjęcia: arch. 17WBZ 
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Żołnierskie wakacje 
W  piątek, 13 lipca, w Wędrzynie zakończył się dwutygodniowy obóz szkoleniowy dla klas mundurowych  
Zespołu Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego z Warszawy. 

Różne odcienie taktyki 
 
Dwutygodniowe szkolenie adep-

tów sztuki wojennej rozpoczęło się 
instruktażem dotyczącym zasad funk-
cjonowania obozowiska i warunków 
bezpieczeństwa podczas poligonu oraz 
przydzieleniem wyposażenia wojsko-
wego. Następnie młodzież licealna 
mogła przystąpić do zajęć bojowych, 
które obejmowały przede wszystkim 
szkolenie taktyczne i ogniowe, jak rów-
nież wybrane elementy ze szkolenia 
medycznego i łączności.  

 
Pierwsze godziny szkolenia taktycz-

nego przeznaczone zostały na naukę 
maskowania indywidualnego oraz spo-
sobów poruszania się w różnorodnym 
terenie. „W miarę opanowywania no-

wych umiejętności zagadnienia taktycz-

ne rozszerzone zostały o procedury na 

wypadek kontaktu z przeciwnikiem oraz 

udzielania pierwszej pomocy na polu 

walki” – informuje komendant zgrupo-
wania porucznik Łukasz Rakowski. Ko-
lejnym etapem szkolenia taktycznego 
było pokonywanie przeszkody wodnej 
i umiejętność przetrwania we wrogim 
środowisku przy ograniczonej dostęp-
ności do środków łączności, odpoczyn-
ku i jedzenia czyli podstawowe ele-
menty szkolenia SERE. „Nim uczniowie 

poddani zostali sprawdzianowi prze-

trwania w warunkach odcięcia od ma-

cierzystego pododdziału zapoznani zo-

stali z zasadami wykorzystania mapy, 

busoli oraz określania kierunków świata i 

odległości na podstawie charaktery-

stycznych elementów środowiska, w 

którym muszą prowadzić działania” – 
dodaje porucznik Rakowski. 

 
Ostatnim zagadnieniem z taktyki 

było działanie w rejonie zurbanizowa-
nym. Główny nacisk kładziony był na 
umiejętność podchodzenia do budyn-
ków oraz ich rozpoznania w środku. 

„Dla mnie osobiście najtrudniejszym 

zadaniem było przejście przez tor psy-

chologiczny. Przy bardzo ograniczonej 

widoczności w nowym miejscu, które 

stanowiły wąskie korytarze ciężko było 

zachować spokój. Jednak nabyte umie-

jętności podczas szkolenia pozwoliły 

odnaleźć się w labiryncie i ze spokojem 

znaleźć drogę wyjścia” – relacjonuje 
jeden z mundurowych uczniów. 

 
Szkolenie ogniowe 
 
Dalszym kierunkiem praktyk woj-

skowych było szkolenie ogniowe. 
„Zgodnie z metodyką szkolenia kurs roz-

począł się od poznania budowy broni co 

przekładało się na umiejętność sprawne-

go rozkładania i składania przydzielone-

go uzbrojenia. Dopiero po pozytywnym 

zaliczeniu norm z tego zagadnienia ucz-

niowie przystąpili do nauki przyjmowa-

nia postaw strzeleckich i łącznych czyn-

ności do strzelania z wykorzystaniem 

trenażerów i symulatorów” – mówi kie-
rownik zajęć. Na koniec szkolenia og-
niowego każdy z uczestników militar-
nego obozu szkoleniowego wykonał 
zbiór strzeleń z użyciem amunicji bojo-
wej. 

 
Nie tylko na bojowo 
 
Wykonywanie każdego zadania 

przez żołnierza jest elementem szkole-
nia. Dlatego nawet podczas zajęć z 
wychowania <zycznego, kursanci przy-
gotowywani byli do wymagających od 
nich tężyzny <zycznej zadań z taktyki. 
W weekend z kolei młodzież w Klubie 
Wojskowym w Wędrzynie miała spo-
sobność spotkać się z Kombatantami i 
Sybirakami, którzy opowiedzieli o trud-
nych czasach i walce o niepodległą 
Ojczyznę. 

 
W piątek, 13 lipca, w garnizonie 

Wędrzyn odbyło się uroczyste zakoń-

czenie obozu szkoleniowego. Podczas 
zbiórki komendant Ośrodka Szkolenia 
Poligonowego w Wędrzynie podpuł-
kownik Przemysła Mikołajczak oraz 
major Artur Filipowicz pełniący obo-
wiązki szefa szkolenia 17 Wielkopol-
skiej Brygady wręczyli uczestnikom 

certy<katy odbycia wojskowego szko-
lenia praktycznego, a instruktorom 
dyplomy uznania. 

 
Tekst: por. Weronika Milczarczyk 

 
Zdjęcia: szer. Agata Orłowska 
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Pensjonat „Pod Strzechą” miejscem sztuki 
Artystom-malarzom tak się spodobało urokliwe miejsce na Jeziorem Głębokie i gościnność, wspaniała  
atmosfera, opieka właścicieli Pensjonatu „Pod Strzechą” - Jacka i Beaty Bełzów, że w tym roku także chęt-
nie przyjęli zaproszenie na cykliczny już międzyrzecki Plener Malarski. Urokliwe lokalne krajobrazy i wspaniała 
kuchnia gospodarzy – czego doświadczyć mogliśmy na wernisażu poplenerowym – wypoczynek razem  
z twórczą pracą, to co artyści najbardziej lubią…  

12 dni pleneru zaowocowało poplenerową wysta-

wą, którą mogliśmy obejrzeć w artystycznym namiocie, 

tuż obok budynku Pensjonatu, miejscu gdzie twórcy 

pracowali. Część prac z poprzednich plenerów już zdo-

bi ściany Pensjonatu, mamy nadzieję, że kilka z nich 

pozostanie u nas, by cieszyć oczy tych, którzy nie byli 

na wernisażu. Bardzo to trafna prywatna inicjatywa 

kulturalna, która mogłaby być wzorem, jak promować i 

własny turystyczny biznes, działając przy tym dla dobra 

ekonomicznej i kulturalnej promocji miasta i gminy. 

Oprawę muzyczną zapewnił nasz lokalny, od wielu 

lat działający przy Szkole Podstawowej nr 2 

(kierownik Katarzyna Chmielewska), już znany z 

dużej ilości koncertów, sztuk muzycznych, w wielu 

miejscach także poza Polską, Zespół Muzyki Dawnej 

„Antiquo More”. Kwartet młodych muzyków, we 

wspaniałych renesansowych strojach, grających rene-

sansowe pieśni na violi na gamba, Ietach, bębnie, 

skrzypcach, bałałajce, także jako akompaniament do 

pokazu żonglerki Iagami, tańcu na wzór włoski. 

Plener „Malarski Międzyrzecz – Głębokie 2018” 

objął honorowym patronatem poseł na Sejm RP dr 

Paweł Pudłowski i senator RP dr hab. Waldemar 

Sługocki. Organizatorzy – Agencja Usługowa DUET 

s.c. Jacek i Beata Bełz - dziękują Wiesławowi Sale-

jowi, Bogusławowi Zaborowskiemu, Grzegorzowi 

Platokosowi, Zbigniewowi Smejlisowi, Kacprowi 

Bełzie oraz wszystkim przyjaciołom i sympatykom za 

wsparcie i pomoc w realizacji Pleneru.  

Uczestnicy wydarzenia: Michał Bajsarowicz, Mał-

gorzata Bogucka, Sylwester Chłodziński, Anna 

Czyżykiewicz Zouki, Edward Gałustow, Artur Kar-

damasz, Krzysztof Kargol, Dariusz Miliński – komi-

sarz artystyczny pleneru, Anna Nesteruk, Waldemar 

Pawlikowski, Aneta Początek, Elwira Teski i An-

drzej Woźniak. 

Bardzo różne obrazy, kilka rzeźb – wyjątkowych… 

Michała Bajsarowicza korpusy ludzkie, ciała ludzko – 

człowiecze wtopione w tło, nie ma ostrej granicy po-

między nimi a otoczeniem, w ich spoczywającej po 

chwili ruchu pozie, bardzo klasyczne, o łagodnym 

modelowym skręcie, w zaledwie zaznaczonym zary-

sie ciała, nieco antyczne, jak rzeźba – a jednak stricte 

malarska. Swoiste akty ciała ludzkiego. Prace na pew-

no warte, by im się przyglądać dłużej. Almanach był 

dostępny na miejscu, z artystycznymi fotogra<ami 

Iwony Krzywulskiej i Jarosława Marcela.  

Teresy Buguckiej – jak ilustracja do bajki, cała opo-

wieść o przybyciu, przybywaniu, lub – przechodzeniu, 

obok domu, obok klasztornego domostwa, pielgrzy-

ma z wielką starą walizą, zdrożonego i znużonego – 

interpretacji zresztą może być wiele… Intrygujące 

rzeźby Sylwestra Chłodzińskiego. Niescalony, pikselo-

wy – jak obraz na wizji, korpus człowieczy. Składa się 

z doskonałych kwadratów. Jest iluzją (?) człowieka… 

Mimo postury dobrze umięśnionego mężczyzny - 

kruchy ze skłonnością do rozsypania się… lub wła-

śnie się budujący… Jednostronny, faktura budulca 

widoczna z drugiej strony. Jak zabawka dla Dziecka… 

Anny Czyżykiewicz Zouki portrety… Prześwietlone 

słońcem, które zaświetla twarz młodej kobiety, pa-

trzącej  w jego lico… Jest ono czystym światłem, nie-

jako półplanem całej kompozycji obrazu.  

Edwarda Gałustowa obrazy są potężną pożywką 

dla ludzi z wyobraźnią. Don Kichot z twarzą naiwnego 
(Ciąg dalszy na stronie 13) 
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dziecka – uchwycenie istoty tego dzieła literackie-

go…  Młodzieńcza miłość u progu dojrzewania, i po-

tem radość wspólnego przeżywania ostatnich lat – 

zabawa w jazdę wspólną na (średniowiecznych) łyż-

wach. To wgląd bezpośredni w bajkę i bajkopis jako 

sposób odbierania świata, ogromną głębię przeżyć i 

wyobrażeń. Nimfy wodno – rybie i inne stwory w pod-

wodnej dziwnej krainie… Mogą być kanwą niejedne-

go scenariusza czy grubszej fantastycznej opowieści. 

Czerpią, wydaje mi się, z nieprzebranej studni mitolo-

gii i kultury, literatury światowej, jej literackiego, i nie 

tylko, przeczucia... Taki jest też Dariusz Miliński, przed 

obrazami którego można stać dowolnie długo... W 

konwencji m.in. średniowiecznego eposu, z bogatą, 

czasami alternatywną, treścią – widziałam kilku na-

szych lokalnych twórców czerpiących wzory z podob-

nej techniki, myślę, że pan Miliński ma u nas spore 

grono uczniów….  

Dla wielbicieli (i znawców) abstrakcji jest do po-

dziwiania twórczość Artura Kardamasza, mocne 

energetyczne czerwienie – krwistość barw natury, 

kwiatostanu roślin. Także Anna Nesteruk – szuka 

inspiracji w pracy w kolorami, niejako poza klasycz-

nym obrazem na płótnie…  Pejzaże są reprezento-

wane przez Krzysztofa Kargola, impresje malarskie 

okolicznych krajobrazów, pól i nieba nad nimi. Nieco 

inne w kolorycie, zamglonym, niejednoznacznym – 

prace Waldemara Pawlikowskiego, Anety Początek – 

nostalgiczne przystanie wodne, zarysowane w po-

staci konturu, na zasadzie kontrastu czerni i jasnej 

(Ciąg dalszy ze strony 12) 
poświaty zachodu. Mieniące się kolory wody jezior-

nej Ewy Teski… Andrzeja Woźniaka architektura 

naszego miasta – jakże inaczej mogłoby być, nasz 

Ratusz renesansowy musiał być uwieczniony raz 

jeszcze na kolejnym wernisażu… Kobiece nieskła-

mane akty Ruty-Zdanowicz, ich piękno widziane 

oczami kobiety – malarzy artysty, czyli osoby kom-

petentnej w temacie – o płci…  

Są też inne obrazy. Kwiaty. Potargane ciężkimi 

kroplami wody, jakby umęczone nimi… Zachęcają do 

wzruszeń ich losem, delikatnego piękna…  

Zapraszam do oglądania http://iwona wro-

blak.blogspot.com/2018/06/pensjonat-pod-strzecha-

miejscem-sztuki.htmlWystawy. 

 

Iwona Wróblak 
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Siłownia plenerowa  
w Kursku 
W ramach funduszu sołeckiego w Kursku zamonto-
wane zostały dwa podwójne urządzenia siłowni  
zewnętrznej: twister i narciarz oraz wyciąg górny  
i wioślarz. Koszt wykonanych prac – 12 928,90 zł. In-
westycję zrealizowała firma COMES Sokołowscy  
z Szydłowca. 

Letnia Strefa Kultury 
Od początku wakacji w ramach Letniej Strefy Kultury w gminie Międzyrzecz 

odbywają się zajęcia i warsztaty przygotowane specjalnie na okres letni. Organi-

zatorami zaangażowanymi w realizację poszczególnych działań są: Międzyrzec-

ki Ośrodek Kultury, Urząd Miejski w Międzyrzeczu, Biblioteka Publiczna w Mię-

dzyrzeczu oraz <lie w Bukowcu, Kursku i Kaławie, Międzyrzecki Ośrodek Sportu  

i Wypoczynku, Klub Wojskowy 17. WBZ w Międzyrzeczu oraz Muzeum Forty<ka-

cji i Nietoperzy MRU w Pniewie. W ofercie wakacyjnego planu zajęć można było 

znaleźć między innymi takie zajęcia jak: Wakacyjny Rozkład Jazdy, Otwartą Stre-

fę Rekreacji, Kino na leżakach, Letnią Strefę Kultury na placu za budynkiem MOK 

oraz Gry i Zabawy Naszych Dziadków na świeżym powietrzu aranżowane przez 

Międzyrzecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Miło nam, że organizowane przez 

nas wydarzenia cieszą się dużym zainteresowaniem i mamy nadzieję, że okres 

wakacyjny jest owocnym i aktywnie spędzanym czasem dla wszystkich wypo-

czywających! 

Źródło: MOK 

Planetarium 

Kino na leżakach 

Fundacja MIĘDZY 



Nr 8(52)2018   9 sierpnia 2018 15 

Regaty o Puchar Burmistrza 
 

28 lipca 2018 roku na malowniczym jeziorze Głębokie miały miejsce Regaty 

o Puchar Burmistrza Międzyrzecza w klasie Optimist i Cadet, na które przyjecha-

ło: 22 optymist i 6 cadetów z Międzyrzecza a także m.in. z Bolesławca, Lubnie-

wic, Międzychodu oraz Zbąszynia. 

Pogoda dopisała, impreza przebiegała w wesołej atmosferze. W imieniu 

burmistrza puchary oraz medale wręczyła uczestnikom sekretarz Anna Sawka. 
23 lipca 2018 roku w Bukowcu od-

było się otwarcie przebudowanej drogi. 

O4cjalnego przecięcia wstęgi dokonał 

Burmistrz Remigiusz Lorenz wraz z 

Przewodniczącą Rady Miejskiej Marią 

Kijak oraz Sołtys Bukowca Gabrielą Gó-

ra w towarzystwie małego mieszkańca 

sołectwa. 

Wizytacji niedawno oddanej do 

użytku mieszkańców drogi odbył dy-

rektor Departamentu Programów Roz-

woju Obszarów Wiejskich Józef Giemza, 

w związku z do4nansowaniem jakie 

nasza Gmina otrzymała, właśnie na ten 

cel z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w kwocie 583,924 tys. zł.  

W ramach inwestycji wyremontowa-

no odcinek o długości 410 m wraz z 

chodnikiem, oświetleniem i kanalizacją 

deszczową. Inwestycję wykonała 4rma 

Przedsiębiorstwo drogowe Bud-Dróg 

z Kożuchowa za kwotę 990 tys. zł. 

O�cjalne otwarcie drogi 

w Bukowcu 
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Głosowanie na najpiękniej ukwiecone 

miasto w Polsce rozpoczęte! 
Wystartowała siódma edycja konkursu Terra Flower Power 

2018.  Głosowanie rozpoczęło się 01 sierpnia i  potrwa do 22 sierp-
nia br. Zachęcamy do oddania głosu na nasze miasto w plebiscycie 
na ,,Najpiękniej ukwiecone miasto w Polsce”. Zagłosuj wybierając 
Międzyrzecz na stronie Plebiscyt Terra Flower Power 2018.   

Przedsionek Raju  

w międzyrzeckim Ratuszu 
01 sierpnia 2018 roku po raz kolejny w międzyrzeckim Ratuszu 

mieszkańcy mogli uczestniczyć w muzycznej podróży w świat muzyki 
dawnej. Tym razem w koncercie z cyklu „Przedsionek Raju 2018” 
wystąpił wybitny polski lutnista Michał Gondko, z programem  
pt. „Utwory Lutniowe Autorów Rozmaitych”. Licznie przybyłych 
gości w imieniu Burmistrza przywitała Sekretarz Gminy Anna Saw-
ka, która życzyła wszystkim wspaniałej uczty muzycznej oraz nieza-
pomnianych wrażeń. 


