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Żołnierski pomnik
Na bulwarze Jana Pawła II w Międzyrzeczu,
7 sierpnia, odbyło się uroczyste wmurowanie
aktu erekcyjnego pod budowę nowego
pomnika poświęconego gen. broni Józefowi

Dowbor-Muśnickiemu,
bohaterowi Powstania Wielkopolskiego
i patrona 17 WBZ.
Zgodnie z ceremoniałem wojskowym była
kompania honorowa
ze sztandarem brygady i poczty sztandarowe pododdziałów
brygady oraz orkiestra
wojskowa.

Dowódcą uroczystości był
ppłk Mirosław Kuczyński,
który złożył meldunek gotowości do rozpoczęcia uroczystości
płk. dr. Robertowi Kosowskiemu. Podniesieniu flagi pań-

stwowej towarzyszyło odegranie i odśpiewanie hymnu państwowego. Przybyłych gości
przywitał dowódca 17 WBZ.
Odczytany został akt erekcyjny. Do przybyłych swoje słowa
skierowali kolejno: Władysław
Dajczak - Wojewoda Lubuski,
płk Grzegorz Kaliciak - prezes Stowarzyszenia Promocji
17 WBZ, Remigiusz Lorenz –
burmistrz Międzyrzecza oraz
Anna Grajek - przedstawicielka Towarzystwa Pamięci gen.
broni Józefa Dowbor Muśnickiego z Lusowa, pod Poznaniem.
Akt erekcyjny został podpisany przez W. Dajczaka, R. Lorenza, Marię Kijak – przewodniczącą Rady Miejskiej, płk.
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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Rekordzistka Polski
w biegu na 100 km
służy w 17 WBZ
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OGŁOSZENIA DROBNE
Kupię medale, znaczki pocztowe, monety złote, srebrne, stare kartki pocztowe
i koperty ze znaczkami:
polskie, rosyjskie
i niemieckie.
Tel. 609 110 831
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
Sprzedam ciągnik C-328,
pług dwuskibowy, brony,
radło, przyczepa. Ciągnik
zarejestrowany i ubezpieczony. Nowa Wieś (gm. Bledzew), tel. 95 743 67 53

Wybory, czyli czas przecinania wstęg
Co cztery lata w prawie wszystkich miastach / gminach wiejskich /
powiatach przerabiamy przedwyborcze przecinanie wstęg. Po latach
wytężonej pracy samorządowców
szereg inwestycji publicznych doczekuje się końca realizacji. Oddawane są ulice, chodniki, maluje się
kamienice itp. Dokonując wyboru
przy urnie pamiętajmy więc, żeby
spojrzeć na całokształt pracy samorządowców – co zostało wykonane
przez ostatnich kilka lat łącznie, nie
tylko w roku wyborczym i czy aby
prowadzone działania nie są tylko
zwykłym przedwyborczym zaklinaniem rzeczywistości, które w dodatku do niczego nie prowadzi i obciąża
nasze, podatników kieszenie. Z
czymś takim miałem styczność kilka
dni temu. W powiecie sulęcińskim
od kilku lat mówiło się o remoncie
drogi powiatowej nr 1278F z Sulęcina do Miechowa, która jest ważną
trasa dojazdową do Gorzowa. W
zeszłym roku zdecydowano jednak,
że wyremontowany zostanie tylko
odcinek z Sulęcina do Żubrowa, bo
na więcej nie ma pieniędzy. Do dzisiaj efektów nie widać, pomijając
doraźne łatanie dziur za pomocą
smoły i sypanych do dziury kamyków (ostatni raz coś takiego widziałem poruszając się drogami na Ukrainie.) Jadąc wspomnianą trasą kilka
dni temu miałem nieprzyjemność
natknąć się na robotników wykonujących takie prowizoryczne „lepienie” dziur. Następnych kilkanaście
aut sypnęło mi w szybę garścią kamieni, które prawdopodobnie miały
załatać dziurę w asfalcie. Skończyło
się na porysowanej szybie i ochlapanym smołą podwoziu. Ne zdziwił-

bym się, gdyby komuś tam jednak
szyba w samochodzie pękła. No nie
bardzo się Zarząd Powiatu w tym
przypadku popisał.
Inna sprawa to również duże
inwestycje, wielomilionowe, których
termin do pełnego oddania nie da
się zrobić w czasie krótszym niż kilka
lat. Proces który w skrócie obejmuje
projektowanie, aplikowanie o środki
z UE, oczekiwanie nie decyzję, procedury przetargowe, i wreszcie realizację (obarczoną skurczonym rynkiem
wykonawców) musi potrwać. W
takim przypadku przedłużenie kadencji samorządów do 5 lat ma sens.
Poza przecinaniem wstęg, kampania wyborcza z trudem ruszyła z
miejsca. W Sulęcinie jest to jednak
całkiem zrozumiałe. Zatrucie wody
bakteriami z grupy E. coli wszystkim
dało się we znaki. Na ulicach można
już jednak zobaczyć pierwsze wyborcze ogłoszenia. Szczególnie jedno zwróciło moją uwagę. „Oni już tu
rządzili, później się ze sobą pokłócili i
mieszkańców Sulęcina w nędzy
zostawili…” – taki tekst (napisany
wielkimi literami) widnieje na banerach kandydata na burmistrza Sulęcina Karola Buksztynowicza. Jak się nie
mylę 4 lata temu, w czasie poprzedniej kampanii hasło było identyczne.
Po pierwsze więc trochę się zdarło,
po drugie nie wiem, co pan Karol ma
na myśli… Kto się obecnie tak kłuci?
A nawet jeśli, to generalnie normalne, że w polityce ścierają się różne
poglądy i pomysły, co w konsekwencji tworzy wrogie sobie obozy. Wystarczy spojrzeć na politykę krajową.
Najbardziej jednak nie mogę zrozumieć o co chodzi z tą „nędzą”? To już
nie lata ’90 kiedy ludziom żyło się

faktycznie ciężko. Dziś w opiece
mnóstwo zasiłków (co akurat nie
jest dobre), bezrobocia już praktycznie nie ma i kto chce, to pracę
znajdzie. Jako pracodawca w branży sprzątającej doskonale się w tym
względzie orientuję. Chętnych do
pracy jak na lekarstwo, i gdyby nie
pracownicy zza wschodniej granicy,
to moja firma i wiele innych miałoby poważny problem.
Lepiej jednak prowadzić kampanię, działać i proponować niż nie
robić nic. A taką strategię przyjął
kandydat na burmistrza Sulęcina,
lider partii Prawo i Sprawiedliwość
w powiecie sulęcińskim, pan Bogdan Trzpis, znany z tego, że co 4 lata
kandyduje na burmistrza Sulęcina i
należy do PiS. Panu Trzpisowi wydaje się chyba, że sam fakt przynależności do partii prawej i sprawiedliwej, powinien wystarczyć, żeby
sięgnąć po władzę w Sulęcinie.
Przez ostatnie 8 lat ani pana Trzpisa
ani partii PiS nie kojarzę z absolutnie
żadną inicjatywą, pomysłem, akcją
czy czymkolwiek, co mogłoby dać
mieszkańcom przynajmniej w najmniejszym stopniu poznać tego

kandydata. W wyborach w 2010
zdobył 296 głosów, w 2014 głos na
p. Trzpisa oddało 366 głosów. Tendencja jest wzrostowa więc może
teraz zdobędzie powyżej 400. By
jednak myśleć o zwycięstwie trzeba
mieć w granicach 3000. A nóź widelec… Jeżeli taka samo PiS działa w
innych gminach to nie wróżę sukcesu.
O trzecim kandydacie do fotela
burmistrza Sulęcina, obecnym burmistrzu Dariuszu Ejcharcie więcej
info w wywiadzie podsumowującym ostatnią kadencję na str. …
Przekroju mutacja A.

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny
Adam.Piotrowski2@gmail.com
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Szpital Międzyrzecki
otrzymał nowy sprzęt
Nic nie bierze się z niczego. Prezes szpitala, Kamil Jakubowski zdecydował wspólnie z podległymi odpowiednimi pracownikami na stworzenie projektu, który ma realne
szanse na dofinansowanie. Bardzo duże dofinansowanie.
Projekt pn. „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o.”. w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – został pozytywne zaopiniowany. Całkowita wartość projektu 6 905 798 zł. Wartość dofinansowania 5 819 682 zł.
z UE poprzez Ministerstwo Zdrowia.
Wkład własny to m.in. pomoc finansowa miasta i powiatu. I dobrze się
stało, że władze samorządowe wsparły
finansowo projekt. Zakupiony już częściowo sprzęt uroczyście przekazano.
Szpitalny Oddział Ratunkowy zostanie doposażony w 142 różne urządzenia / sprzęty ratujące życie i monitorujące funkcje życiowe, poprawiające
szybkość i skuteczność diagnostyki
osób potrzebujących. Rozbudowa SOR
płynie na poprawę warunków pracy
personelu tutaj zatrudnionego.
W ramach programu zakupi się
m.in. sprzęt medyczny i niemedyczny,
aparaty do ogrzewania płynów, do

szybkiego przetaczania płynów, do
znieczuleń z kardiomonitorem, aparaty
EKG 12, bronchofiberoskop, ciśnieniomierzem defibrylatory, fantom dziecka
i osoby dorosłej szkoleniowe, gastroskop, kardiomonitory 12, kardiomonitory transportowe, mobilne lampy operacyjne, łóżka i materace podciśnieniowe, przyłóżkowy RTG, pompy infuzyjne, pulsometry, videolaryngoskop,
ssaki elektryczne, zestawy szyn Kramera, ultrasonograf różnego typu i przeznaczenia wózki ratunkowe i inwalidzkie, torby ratownicze na kółkach, , zestawy laryngoskopów światłowodowych. To tylko część zakupów.

Zrefinansowany zostanie również
zakup kardiostymulatora, radiotelefonów, zestawu komputerowego oraz
switchów. W zakresie prac budowlanych projekt uwzględnia dokończenie
zabudowy podjazdu do SOR, całkowitą
modernizacje pomieszczeń SOR i jego
rozbudowę o dodatkowe pomieszczenia wraz z windą zewnętrzną od strony
dziedzińca szpitala. SOR zostanie wyposażony w instalację gazów medycznych i klimatyzację.
W uroczystym przekazaniu pierwszej partii zakupionego sprzętu udział
wzięli m.in. Kamil Jakubowski - prezes

Zarządu Szpitala, Grzegorz Gabryelski
– Starosta Międzyrzecki, Remigiusz
Lorenz – Burmistrz Międzyrzecza,
Agnieszka Śnieg – wiceburmistrz,
Zofia Plewa – członek Zarządu Rady
Powiatu, lek. med. Sławomir Tobola –
kierownik SOR, Beata Rybacka – pielęgniarka oddziałowa oraz pracownicy
pionu administracyjnego i przedstawiciele handlowi firm, gdzie sprzęt został
zakupiony. Szczegóły, warto się z nimi
zapoznać, są dostępne na stronie internetowej TVP-3 Gorzów
Tekst i fot.
Lech Malinowski
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G Kaliciaka, płk. dr. R. Kosowskiego, płk.
Piotra Malinowskiego – byłego d-cy
17 WBZ, aktualnie szefa sztabu Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód w
Elblągu oraz A. Grajek.
Dokument został włożony do specjalnej tuby, która została wmurowana
w przygotowany podest pomnika. Stosowna tablica informacyjna została na
nim zamieszczona. Uroczystość zwieńczyła modlitwa ks. kapelana płk Marka
Kwiecińskiego. Kończąc modlitwę
dokonał aktu poświęcenia.
Oficjele i zaproszeni goście (m.in.
Grzegorz Gabryelski – Starosta Mię-

dzyrzecki, ppłk Arkadiusz Tomczak –
dyrektor Aresztu Śledczego, st. .bryg.
Marek Harkot – Komendant Powiatowy PSP, Jarosław Szałata – przewodniczący rady Powiatu, podinsp. Paweł
Rynkiewicz – Komendant Powiatowy
Policji, Bolesław Karaś – prezes ZIW RP
w Sulęcinie, ks. kapelan ppłk Stanisław
Garbacik z Wędrzyna oraz miejscowi
radni) udali się do międzyrzeckiego
muzeum na wykład Pawła Kazimierczaka dotyczący Józefa DowborMuśnickiego.
Autorem rzeźby, która ma stanąć na
cokole już w listopadzie jest artysta
Robert Sobociński.
L. Malinowski

III Bieg
Żołnierza
Tradycyjnie odbył się 15 sierpnia w Kęszycy Leśnej. Ma powód do radości,
nawet dumy, że pogoda i frekwencja
dopisała – Zbigniew Kolis, prezes Klubu
Biegacza „Piast”, organizatora imprezy.
Przygotowano pakiety startowe dla
wcześniej zarejestrowanych 150 uczestników. Chętnych było trochę więcej.
Ostatecznie na linii startu stanęło 171
zawodników płci obojga. Wielu z nich
to weterani biegów wszelakich, których
wokół nie brakuje. Trasa wiodąca uliczkami miejscowości liczyła 5,3 km

Zawodników sklasyfikowano wg ustalonych norm (wiek, płeć, wojsko,
mieszkaniec naszej gminy). Zwyciężył
Michał Pajda, żołnierz z 10 BKPanc. w
Świętoszowie z czasem 17:32, drugim
był międzyrzeczanin Edwin Kuszczyk
(18:14), startował po raz pierwszy w
tym biegu, podobnie jak zwycięzca),
trzecim Tomasz Osowski z Dębna
(18:19). Najszybszą kobieta była Karolina Bilawa, żołnierka z 17 WBZ (19:28).
Szczegółowe wyniki zamieszczone są
na stronie internetowej KB „Piast”.
Były puchary i nagrody rzeczowe,
np. dla biegających małżeństw. Para
Sylwia i Damian Koleccy ze Zbąszynka w tej sporej grupie liczącej 17 mał-

<<

żeństw osiągnęli najlepszy czas. Medale, starannie wykonane na zamówienie,
na mecie wręczali: Elżbieta Marmurowicz (fundator voucherów w swoim
hotelu), Andrzej Paszkowski – sołtys
wsi i Jerzy Kardela, prezes Stowarzyszenia Kęszyca Sobie i Sąsiadom.
Organizatora wspomagał dh Jarosław Ataman, prezes miejscowej OSP
wraz z druhami oraz pracownicy MOSiW z Grzegorzem Rydzaniczem –
dyrektorem na czele (tenże prowadził
wspólnie z prezesem i wiceprezesem
KB Piast sprawozdanie z przebiegu
zawodów).

KANDYDACIE,

TWOJE OGŁOSZENIE WYBORCZE
W PRZEKROJU LOKALNYM
DOTRZE DO TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW
GMINY MIĘDZYRZECZ!

ATRAKCYJNE CENY
Tel. 511 225 133

L. Malinowski
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Joga dobra dla wszystkich
– Dziecko, podobnie jak dorosły, potrzebuje harmonii
i wyciszenia… Nie ma rozgraniczenia, według wieku (dla
osób uprawiających ćwiczenia, czyli jogę…) Może mniejsza uważność. Na kursy chodzą osiemdziesięciolatkowie,
i dzieci też. Krystyna Świątek jest instruktorem hatha jogi.
Klimatyzowane pomieszczenie na
piętrze Biblioteki Publicznej w Międzyrzeczu. Na wykładzinie kilkanaścioro
dzieci. Część przyszła z rodzicami. Dzisiaj
w planie zajęć – również joga… Nowa
przygoda wakacyjna. Metoda B.K.S.
Iyengar’a, jednego z najwybitniejszych
współczesnych nauczycieli jogi, charakteryzująca się niebywałą precyzją i metodycznością, gdzie nacisk kładzie się na
personalizację praktyki. Powrót do pełnej
harmonii. Metoda zmniejszająca nadpobudliwość. Otwierająca na świat, na otoczenie. Ważny jest oddech. Przez nos.
Stopy razem, zwrócone do siebie –
mają się dotykać. Ugięte nogi. W prawidłowej pozycji tej asana pomagają paski.
Instruktorka pomaga je założyć. Giętkie
dziecięce ciała – aż proszą się, by im pomóc takie pozostać… Jednocześnie pani
Krystyna sygnalizuje zauważone początki płaskostopia u jednej z dziewczynek –
i dba, by kręgosłup u powierzonych jej
na godzinę dzieci pozostał w czasie ćwiczenia prosty.
Zwyczajowe przedstawienie się –
imion nie zapamiętamy, ale dobrym
obyczajom, atmosferze spotkania, powinno stać się zadość… Wprowadzone
są też konsekwentnie zasady: zamknięte
usta (nie rozmawiamy w czasie ćwiczeń
– słuchamy instruktora, i słuchamy swojego ciała), oddychamy nosem. Każda
pozycja asana, jej przyjęcie, daje wiele
pożytku dla naszego ciała. Poprawia
kondycję fizyczną, poprawia pamięć,
koncentrację. Ich systematyczne wykonywanie da z pewnością w dłuższym
okresie odczuwalne wyniki, poprawę.
Rozciągamy. Nie powinniśmy być spięci. Dolną część kręgosłupa. Nasze stopy.
Mięśnie ud. Z korzyścią dla naszych stawów skokowych, kolan. To bardzo ważne, żeby nasz kręgosłup był elastyczny.
Żeby jak najdłużej trzymał zdrowo nasze
ciało… Instruktorka pokazuje, jak należy
ułożyć ciało. Miękkie ruchy. Dzieci naśladują. – Pracujemy z oddechem…
Jedna z pozycji – lustrzane odbicie…
Skłony w bok. Bardzo ważna dla młodego
rozwijającego się fizycznie człowieka.
Obie strony ciała powinny być zrównoważone. Zazwyczaj tak nie jest do końca
– i po to są ćwiczenia. Słuchamy ciała,
które nam sygnalizuje, która strona odczuwa ból przy wykonywaniu danej
asana, to dla nas sygnał, że tu trzeba
popracować.
To przyjemne, nieinwazyjne ćwiczenia. Z wydechem ręce przenosimy do
tyłu, splatając je za plecami. Broda do
nosa. W pozycji dziecka – odpoczynek.
Który wycisza. Uspokaja, regeneruje.
Trwamy w niej… Zalecana w chwilach
dużego stresu – który się wszystkim zdarza… A na ból głowy – wrzucamy sobie
mudrę (kciuk i trzeci palec – razem).
W pozycji sfinksa pięknie rozciągamy

brzuch. I organy wewnątrz brzucha. Rozciągnijmy się tak, jak rozciąga się nasz
domowy pies… (pozycja „psa”). Dłonie
„spacerują’ po podłożu w stronę stóp.
Korygowanie postawy – stopy proszę
rozsunąć na szerokość bioder. Asany mogą wiele…Niektóre ćwiczenia są zresztą
wzięte z jogi do rehabilitacji w medycynie tradycyjnej.
Wiele asan ma nazwy zwierząt, też
roślin. To nieprzypadkowe… Obserwowanie przyrody, wielka mądrość tysięcy
pokoleń uzdrowicieli, która nie powinna
zaginąć.
Relaksacja na koniec. Kojąca muzyka.
Naturalne dźwięki. Zamykamy oczy. rozluźniamy ciało. Nasze narzędzie na tym
świecie. Coraz większą powierzchnią
skóry nasze ciało zlewa się z podłożem.
Ciepło wypływa z brzucha i rozlewa się
po ciele. NASZE ciepło, którym będziemy
może nasączać dostępny nam świat. Ku
pożytkowi (wszystkich) istot czujących,
którymi my TEŻ jesteśmy. W harmonii.
Chociaż chwilowej.
Iwona Wróblak
iwona-wroblak.blogspot.com

Całuśnik rączek i propozycja zmiany nazwy stadionu
Kampania wyborcza do samorządu
w Międzyrzeczu jeszcze raczkuje, aczkolwiek pojawiły się bilbordy w ilości
nieznacznej. Ale za to ciekawe. Ten
ogólnopolski różnie jest oceniany. Jednak czasy elegancji-Francji jak się mawiało, już minęły. Na głównym skrzyżowaniu bilbord, czytam – Dajesz pensje
radnym… Po pierwsze to radni otrzymują nieopodatkowane diety, a nie
pensje. Wtopa godna kandydata zjednoczonych opozycjonistów wobec aktualnego samorządu. Tenże kandydat,
zwany jest pieszczotliwie Całuśnikiem
rączek (metoda godna dandysów z XIX
stulecia daje jednak w każdych wyborach jakieś wyniki).
Cztery lata wstecz tenże kandydat
ostro atakował poprzedniego burmistrza w wyborach i raptem niczym chorągiewka na wietrze, podczas drugiej
tury wychwalał go pod niebiosa. Wielu.
Bardzo wielu określiło to jednoznacznie. Wydawało się, że był już w ogródku
i witał się z gąską i dupa chlup. Ambitnie startuje po raz kolejny. Ma charakter
i swoisty tupet. I on wie dlaczego. Miasto dało kasę na spotkanie jednej z organizacji pozarządowej. Oczywiście
Całuśnik rączek się podpiął, jako sponsor. Po mieście krąży info o próbie zastraszenia przez niego wolnych mediów. Populista jest zdolny do wszystkiego. Ponieważ w jednym z periody-

ków przechwalał się o złożonej wielopunktowej interpelacji odnośnie szpitala, to jednak na komisji zdrowia głosu
nie zabrał. Zapomniał co pisał, czy sam
nie pisał? Pytanie samo w sobie zasadne. Populista pełną, uśmiechniętą gębą.
Poważnie, ale niezbyt optymistycznie oceniam start pracownika US. Merytorycznie dobry, ale zarządzanie miastem to zupełnie inna liga niż zasiadanie niegdyś w radzie miasta. Kobietę
kandydatkę nazwałbym egzotycznym
kwiatem. Daje urok i zapach i nic więcej.
Absurd, ale dający konkretną kasę
wymyślił proboszcz w jednej z gminnych wsi. Poświęcenie tornistrów. Świątynia pełna, taca zapewne też. W szkołach tylko pasowanie dużym ołówkiem
na ucznia i tylko wydatki, a nie zysk.
Czekam na poświęcenie worków na
kapcie i piórników.
Ogromna rura, godnie znosi wieloletnie leżenie obok chodnika na Wybudowaniu. Rdza powoli ją konsumuje, a i
legowisko dla bezdomnych psów czy
kotów jest jak znalazł. Prawdziwe legowisko pojawiło się z tyłu bazaru. Konkretnie w krzakach nad Paklicą. Koczuje
tam bezdomny. Jedno legowisko zlikwidowano, a tu pojawiło się kolejne. Proza
życia.
Mamy miejski stadion, noszący nazwę godnego mieszkańca miasta. Na-

daną zresztą uchwałą rady. Ni z kija, ni z
pietruszki - prezes klubu biegacza w
naszym mieście w dość ciekawy sposób
publicznie wystąpił z propozycją nazwania stadionu imieniem Ireny Szewińskiej. Ta zresztą nigdy tutaj nie biegała. Skoro mamy godnego patrona
miejscowego, to po cholerę zmieniać
na obcego. Tym samym zakpił z lokalnych patriotów, ba znacznej grupy
mieszkańców miasta. Kolejny populista.
Nieco nerwowy czy narwany, ale czego
to ludzie nie plotą… Niedawno na
zwróconą uwagę, że link o Biegu Niepodległościowym jest nie aktywny na
stronie jego klubu odpowiedział, że to
sprawa informatyka. Przesadził i chyba
szybko się zreflektował, że jako prezes
ponosi odpowiedzialność i niebawem
link był już aktywny.
Startującym w wyborach życzę wiary w siebie, bo ich oficjalne wystąpienia
będą ciekawym materiałem do kolejnych felietonów.
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Muzyczne Brno
Brno, piękne i zabytkowe miasto w Czechach. Tutaj
odbywał się 27 International Gitar Festiwal & Courses
Brno 2018. Ściągnął w tym roku kilkudziesięciu uczestników z Polski, Litwy, Ukrainy, Włoch, Argentyny, Meksyku, Macedonii i Czech. Dyrektorem artystycznym
festiwalu jest Vladislav Blaha – wykładowca akademicki, znany i ceniony gitarzysta.
Byłem pierwszy raz na tak dużym
wydarzeniu muzycznym poza krajem.
Umówiwszy się z kolegą w Tychach, z
noclegiem w sympatycznym Ustroniu.
Dalsza podróż do Brna odbyła się bez
większych niespodzianek. Nie narzekaliśmy na słabej jakości płatny odcinek
100 km autostrady w Czechach, gdzie
liczne remonty wymuszały objazdy.
Rekompensatą był piękny widok miasta i bezproblemowy dojazd do Astorki,
gdzie mieliśmy bazę noclegową. Tam
też mieściło się biuro festiwalu.
Festiwal, to duże wydarzenie. Składa się z: koncertów, konkursów, lekcji,
prelekcji, wystaw gitar, akcesoriów, nut
i niezliczonych rozmów o muzyce. Już
pierwszego dnia porwał nas spektakl
flamenco. Javier Conde y grupo de
Ansalusia. Znakomity gitarzysta, tancerka i pieśniarz królowali na scenie.
Piękny taniec flamenco podszyty dzikim i nieokiełzanym temperamentem
tancerki oraz gardłowy śpiew, a przede
wszystkim wirtuozeria gitarzysty był
szeroko komentowany.
Koncerty znakomitych mistrzów
gitary: Rene Izquierdo (Kuba/USA), Costas Cotsolisa (Grecja), czy Jakuba Bokuna (klarnet) i Jakuba Kościuszko to
doskonałość, wyrafinowana sztuka
dźwięku i cudowne przeżycia duchowe. Oprócz tego koncerty Tomiego
Kerstensa, Michela Greci, Krzysztofa
Nieboraka, uczestników konkursu cieszyły się sporym powodzeniem, pomimo, że wstęp na większość koncertów
był biletowany. Kilkudziesięciu osobowa Orkiestra Gitarowa, złożona z

uczestników festiwalu pod dyrekcją
Vladimira Novotnego (Czechy) i N.
Koszkina to szerokie brzmienie gitarowych dźwięków. Wzbudziły duże zainteresowaniem słuchacze domagali się
bisu.
Konkurs gitarowy dwóch grup wiekowych do 19 roku (I grupa) i powyżej
tego wieku bez limitu górnej granicy
wiekowej zgromadził kilkudziesięciu
uczestników. Miło mi zakomunikować,
że Bianka Szalaty – studentka AM w
Poznaniu z klasy Łukasza Kuropaczewskiego zajęła I miejsce i wyjechała z
nagrodą – lutnicza gitara czeskiego
lutnika Jana Szneidera.
Lekcje gitary z kursantami prowadzili: Nikita Koszki (Rosja), Vladimir Nowotny, Milan Tesar, Zdenek Dworak
(Czechy), Lucjano Tortorelli (Włochy),
Jakub Kościuszko, Rene Izquierdo
(Kuba/USA), Costas Cotsolis (Grecja).
Lekcje z takimi mistrzami gitary to
prawdziwy zaszczyt. Michel Greci - pasjonat i budowniczy gitar zademonstrował ciekawy instrument, wykonując
na tym autorskim krótki recital.
Dwóch lutników: z Włoch Santo
Vruna –Liuyaio i Czech Jan Szneider
prezentowało swoje gitary. Włoch zdaniem fachowców miał nieco słabszej
klasy instrumenty, Czech lepiej brzmiące instrumentu i tańsze. Zresztą obaj
stosowali upusty cenowe. Znakomite
futerały, po których można było skakać
tez można było nabyć. Do tego struny
różnych marek i wielka wystawa zbiorów nutowych. Zbiory nutowe czterech
kompozytorów: N. Koszkin, Igor Szo-

Na zdjęciu od lewej: Tania Drobysch, autor, Costas Cotsolis,
uczestnik fes#walu, Vladislav Blaha, Elina Czekan

szon (Białoruś), M. Tesar i moja skromna osoba cieszyły się dużym zainteresowaniem. Sporo płyt CD, niektóre
miały ceny z kosmosu, zwłaszcza te
wystawione przez wirtuozów.
Tematem nr 1. była oczywiście muzyka gitarowa. Piękne czeskie piwiarnie
kusiły świeżym i zimnym piwem,
zwłaszcza, ze temperatury w dzień sięgały 33 st. Celsjusza w cieniu. Wieczorem też było bardzo ciepło,. Nocne
życie w centrum Brna tętniło życiem
towarzysko – rozrywkowym. Zresztą w
Astorce dźwięki gitar słyszeć można
było całą dobę. Ćwiczyli uczestnicy
konkursu. Potem Czesi wprowadzali
swoje klimaty. Śpiewali i grali do białego rano. Słuchałem i muzykowałem z
nimi. Nikomu nie przeszkadzały. Lubię

WESTBAM Euforia Dźwięku EINNZ
Soundwave
na MRU Pniewo
Największe wydarzenie muzyczne
w Gminie Międzyrzecz w 2018 roku!
11 sierpnia 2018 r. na MRU Pniewo
niezapomniane wrażenia i doznania
muzyczne przeżyliśmy dzięki: WESTBAMOWI, Euforii Dźwięku, EINNZ oraz
Soundwave na MRU Pniewo.
Super klimat, mega impreza, na której niekwestionowaną gwiazdą był
WESTBAM! Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się i włożyli swój trud oraz
zaangażowanie w organizację Euforii
Dźwięk oraz widzom za bezpieczną
i wspaniałą zabawę. Do zobaczenia przy
kolejnej Euforii Dźwięku za rok.

taki niepowtarzalne i spontaniczne
chwile. Nawiązaliśmy sporo gitarowych
znajomości. Jedzenie było dobre, a
czeskie knedliczki pyszne. Kelnerzy z
prawdziwego zdarzenia byli profesjonalni i sympatyczni. Kusili po obiedzie
piwem. Zresztą niewielu się oparło tym
pokusom złocistego napoju.
W wolnych chwilach był czas na
zwiedzanie miasta, jego zakamarków z
historycznym nieładem architektonicznym 27 International Gitar Festiwal &
Courses Brno 2018 był udany, ciekawy i
twórczy. Wielkie podziękowania dla
Vladislava Blahy – przedstawiciela organizatora i Krzysztofa Nieboraka, który
mnie skutecznie namówił na wyjazd.
Z gitarowym pozdrowieniem Ahoj!
Zdzisław Musiał
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XXIII Prezentacje Artystyczne
Osób Niepełnosprawnych
Odbyły się 24 sierpnia w Pensjonacie Pod Strzechą nad jez.
Głębokim. Organizatorem było Międzyrzeckie Stowarzyszenie
„Szansa”, któremu prezesuje Sylwia Guzicka. Współorganizatorami: Agencja Usługowa „DUET” Beata i Jacek Bełz, Pensjonat
Pod Strzechą Kacper Bełz. Wykonawców do występu przygotował, jak również prowadził koncert – Bolesław Kołodziejski z Zielonej Góry. Dyrektorem artystycznym przeglądu była Anna
Szulga.
Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpili: Rafał Adam (ŚDS Pszczew), Magdalena Wróbel,
Helena Szczyrbak, Dominika Kaczmarek i Ewa
Tuczyńska (ŚDS Międzyrzecz, ciekawy układ choreograficzny przygotowała Anna Skotnicka), Izabela
Jakubowska
(Przylep), Jagoda
Pospieszna
(recytacja wiersza), Grzegorz Nowakowski (WTZ
Międzyrzecz, taniec), Monika Kubiak (WZT Międzyrzecz, mocny, ciepły wokal), Przemysław Sokołowski (WTZ Międzyrzecz, sympatyczny wykonawca,
którego nieco trema zżarła), Honorata Frankiewicz
(Ostrów Wlkp.), Władysław Kaczmarek (Poznań),
Anna Ilminowicz (Osieczna, wdzięczna sylwetka i
doskonały glos), Barbara Borowicz (Poznań), Katarzyna Leśkiewicz (Trzciel) i Maria Karolina Szulga
(Międzyrzecz, doskonała własna aranżacja standardów nie tylko jazzowych).

Zdrowowicz-Kulig – prezes Fundacji
„Serce na Dłoni” (po raz pierwszy), Zofia
Plewa – członek Zarządu Rady Powiatu,
Halina Pilipczuk ze Starostwa Powiatowego, Anna Kwiecińska – dyrektor DPS
w Międzyrzeczu, Katarzyna Dymel –
dyrektor SP-2, Arleta Stachecka – dyrektor SOSW w Międzyrzeczu.

Ponieważ wykonawcy śpiewali korzystając z
półplybacków, duży wkład był operatora za konsoletą – Rafała Gojdka. Wśród licznie byli m.in. Ewa

Sponsorami byli: Starostwo Powiatowe Międzyrzecz, UG Międzyrzecz, Gospodarczy bank Spółdzielczy Międzyrzecz, Fundacja Serce na Dłoni, PWiK Mię-

Upominki rzeczowe zostały wręczone.
Wykonawcy odwzajemnili się organizatorom kwitami w doniczkach, Wspólna fotka i kolacja integracyjna. Zanim do tego
doszło, obecni na sali Przyjaciele Międzyrzeckiego
Stowarzyszenia „Szansa” otrzymali miłe upominki.
Dostała go m.in. nasza redakcyjna koleżanka Iwona
Wróbel.

dzyrzecz, Zofia Plewa, Beata i Jacek Bełz, Drukarnia
„Jadar”, Katarzyna Wiese, Karolina Szulga, RSRSKSR w
Międzyrzeczu, Katarzyna Lis, Związek Libuskich Organizacji Pozarządowych, Edward Toczyński, Beata
i Henryk Szmulkis, MOK, Sławomir Guzicki, Mirosław
Szulga, PSB „Mrówka” Międzyrzecz.
L. Malinowski
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Młodzi i zdolni –
koncert na dwie gitary
klasyczne
Młodzi gitarzyści ze Świebodzina: Jakub Dumanowski
i Oskar Gotowski oraz Natalia Szulc gościli w międzyrzeckim Ratuszu z koncertem na dwie gitary i mocny
dźwięczny sopran. Podopieczni Fundacji Rozwoju
przez Kulturę i Sztukę „Przeciw temu czasowi”, której
misją, realizowaną od 2015 r. jest praca na rzecz
wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez
kontakt z kulturą i sztuką; wspieranie talentów i zdolności; pokazywanie młodym ludziom świata od innej
strony. Od strony piękna i dobra…

uznawanego za jednego z największych mistrzów, reformatora technik
gitarowych, i kompozytorów, melodyjność tych kompozycji z przełomu XIX i
XIX wieku.
Dumanowski, jak przystało na rasowego muzyka, inspiracji szuka wszędzie – n.p. w dzwonkach telefonicznych (warto się wsłuchać…). Lubi swingowe rytmy, buggy, wykonali „Wilczą
zamieć” – temat muzyczny z gry komputerowej „Wiedźmin 3” oraz Wokalizę
z musicalu „Jasio Jeżyk. Niebajka” autorstwa Jakuba Dumanowskiego w wersji
instrumentalnej.
Natalia Szulc pokazała nam próbkę
swoich dużych możliwości wokalnych
śpiewając m.in. ludową piosenkę

„Lipka” z musicalu „Dwa serduszka”
wymagającą dobrej przeponowej interpretacji.
To już kolejny koncert tych młodych
muzyków gitarowych. Ich opiekun,
Fundacja… działa bardzo sprawnie
promując zdolnych ludzi, organizując
im koncerty w okolicznych miastach.
Cieszymy się, że również nasz międzyrzecki Urząd Miasta zaprosił ich do Ratusza na koncert, i mamy nadzieję, że
jeszcze usłyszymy ten tercet na scenach lokalnych, w klubach muzycznych.
Iwona Wróblak,
fot. LM
iwona-wroblak.blogspot.com

79. rocznica wybuchu
II Wojny Światowej
1 września 2018r. Burmistrz Remigiusz Lorenz wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej Marią Kijak oraz delegacjami uczcili 79.
rocznicę wybuchu II wojny światowej. Burmistrz podziękował
wszystkim za przybycie i zaprosił do złożenia kwiatów pod pomnikiem Pamięci Weteranów II Wojny Światowej. Na zakończenie, harcerze i zuchy ze szczepu ZHP Płomienie zaśpiewali
patriotyczne pieśni.

Lokalnych talentów mamy dostatek,
wystarczy im trochę pomóc, organizacyjnie, będąc dobrym tutorem, czyli
tym, który inspiruje i dopinguje, pomaga. Fundacja „Przeciw temu czasowi”,
jak rozumiem – jego negatywom, organizuje warsztaty artystyczne, warsztaty
teatralne, warsztaty plastyczne, spektakle, koncerty, wernisaże, czyli zajmuje
się działalnością edukacyjno-kulturalną. Ich reprezentanci: Małgorzata
Sawiak, Elżbieta Szymańczuk są ze
świebodzińskiego Gimnazjum nr 1.
Gościliśmy w Międzyrzeczu, na zaproszenie Ratusza, niebanalne osobowości muzyczne. Kuba Dumanowski,
myślę - już z estradową charyzmą, gitarzysta od kilku lat pobierający, bardzo
skuteczne, lekcje gry na instrumencie u
prywatnego nauczyciela, poza tym
sprawny, jak słyszeliśmy, kompozytor –
przedstawił nam swoje utwory, melodyjne, bogate harmonicznie, starannie
opracowane ilustracyjnie – chociaż
programowo proste (?) kompozycje…
Myślę – przy odpowiedniej reklamie,
kandydatki na przeboje… Drugi to
Oskar Gotowski – także uczący się u

tego samego nauczyciela, młodszy, ale
już bardzo sprawny technicznie, i Natalia Szulc – piękny mocny głos. Natalia
chodziła do klasy nauki gry na fortepianie w szkole muzycznej.
Klasyka na gitarę klasyczną. Inspirację muzyką Mozartowską. Znane standardy „Eine kleine Nachttmusic” i „Marsz
Turecki” W. A. Mozarta. Miękkie brzmienie gitary klasycznej Kuby, przywodzące na myśl już profesjonalne wykonania, ma Jakub na pewno, uzyskał, swój
styl grania, rys, zespolony jest z instrumentem – takie sprawiał wrażenie…
Podobały nam się refleksyjne utwory
jego autorstwa, inspirowane spuścizną
romantyczną jako taką, tak myślę, tego
nurtu kultury muzycznej, jego melodyki, korespondujące z typem wrażliwości
kompozytora.
Grali trudniejsze techniczne utwory,
jak węgierski „Czardasz”, tanga. Również muzykę filmową. Dobrze się czują
w hiszpańskim muzycznym romantyzmie. Oddzielone od siebie wyciszenia i
subtelne wiązki fraz, udało się uchwycić klimat kompozycji Francisca Tárregi,
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Inauguracja roku szkolnego
2018/2019
w międzyrzeckich szkołach
3 września burmistrz Remigiusz Lorenz uczestniczył w uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi oraz wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Marią Kijak w Szkole Podstawowej nr 2 im. Szarych Szeregów. W Szkole Podstawowej nr 2 odbyło się
również pasowanie uczniów klas I. W imieniu Burmistrza uczniów Szkoły
Podstawowej nr 6 im. Adama Mickiewicza powitała sekretarz Anna Sawka.
Wszystkim uczniom, gronu pedagogicznemu i rodzicom życzymy pomyślności
oraz udanego nowego roku szkolnego.
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ROZMOWA PRZEKROJU

Powiat prężnie się rozwija

Przekrój Lokalny: Panie starosto
jak zapamięta pan kończącą się
obecnie kadencję Rady Powiatu?
Grzegorz Gabryelski: Zbliżająca się
do końca piąta kadencja Rady Powiatu
Międzyrzeckiego jest w moim mniemaniu najlepszą w blisko 20-letniniej już
historii samorządu powiatowego pod
względem osiągnięć w zakresie rozwoju powiatu na wielu polach. Nakłady na
inwestycje
drogowe
przekroczyły
20 000 000 zł. Udało się wybudować od

podstaw 3 nowe mosty w ciągu dróg
powiatowych. Inwestycje drogowe
zostały skierowane przede wszystkim
na tereny wiejskie. Została przebudowana droga prowadząca od Międzyrzecza do wsi Święty Wojciech oraz w samej wsi wraz z budową od podstaw
chodników. Po raz pierwszy raz udało
się w ciągu jednej kadencji zrealizować
inwestycje drogowe na tak dużą skalę
przy drogach powiatowych w każdej z
6 gmin tworzących Powiat Międzyrzecki. Przed wjazdem do Bledzewa zostały

wybudowane dwa nowe mosty na rzece Obrze. We wsiach Murzynowo, Panowice, Silna, Szarcz zostały przebudowane lub utwardzone drogi wraz z
budową nowych chodników. Za niecały miesiąc skończy się przebudowa
drogi w miejscowości wypoczynkowej
Lubikowo wraz z odcinkiem nieutwardzonej do tej pory drogi powiatowej,
prowadzącym do jeziora oraz z budową od podstaw chodników. W ogóle
tak oczekiwane przez społeczność powiatu międzyrzeckiego chodniki zostały wybudowane lub przebudowane w
rekordowej ilości wynoszącej blisko 17
840 m2, a w realizacji na ten rok jest
jeszcze ponad 4 000 m2.
Powiat rozwijał się nie tylko na polu
inwestycji drogowych. Ogromne sumy
zostały pozyskane ze środków Unii
Europejskiej na rozwój powiatowej
edukacji – to ponad 11 mln. zł. Z tych
pieniędzy zostanie wykonana termomodernizacja budynków Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu oraz zostanie przeprowadzony remont generalny budynku warsztatów szkolnych należących
do tej jednostki oświatowej. Także z
tych środków wyposażane są obecnie
szkoły zawodowe w niezbędny sprzęt
dydaktyczny do nauki zawodu za kwotę blisko 2 mln. zł.
Inwestycje powiatu objęły także
administrację – przebudowa wraz z
zakupem nowego wyposażenia Wydziału Komunikacji w budynku starostwa,
dzięki tej inwestycji mieszkańcy powiatu
mogą w znacznie lepszych niż dotychczas warunkach załatwić sprawy związane z rejestracją pojazdów. Została zbudowana tak oczekiwana przez Dom
Pomocy Społecznej w Jasieńcu oczyszczalnia ścieków na potrzeby tej jednostki. Zostały złożone kolejne wnioski o
dofinansowanie inwestycji powiatowych ze środków Unii Europejskiej, czekamy na rozstrzygnięcie konkursów.

PL: Najważniejsze osiągnięcia tej
kadencji?
Pozyskane rekordowe środki zewnętrzne zarówno krajowe jak i z Unii
Europejskiej oraz w ramach pomocy
finansowej gmin z powiatu międzyrzeckiego wynoszące blisko 27 mln zł
na rozwój powiatu oraz coś w co nie
wierzyłem, że uda się osiągnąć – tj.
podpisanie z Ministerstwem Kultury i
Dziedzictwa Narodowego umowy na
współprowadzenie razem z Powiatem
Międzyrzeckim Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego. Przez
najbliższe 10 lat Muzeum ma zapewnione każdego roku 1 000 000,00 zł z
Ministerstwa i 300 000,00 zł z budżetu
powiatu na bieżące utrzymanie. Dodatkowo dzięki temu, iż zostało wpisane
do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie miało ułatwione pozyskiwanie dodatkowych
środków na niezbędne remonty i prowadzenie działalności kultury.
PL: Planowane na przyszły rok
inwestycje Powiatu Międzyrzeckiego?
GG: Remont drogi powiatowej ul.
Chopina w Międzyrzeczu, remont drogi
powiatowej na odcinku Brójce - Stary
Dwór w Gminie Trzciel, budowa nowego Domu Dziecka w Skwierzynie oraz
rozpoczęcie rekordowej pod względem wartości inwestycji – budowy
obwodnicy Trzciela o kosztorysowej
wartości (łącznie z rondem przewidzianym do budowy przez GDDKiA) blisko
40 000 000 zł
Z Grzegorzem Gabryelskim,
Starostą Międzyrzeckim
rozmawiał
Lech Malinowski.
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Rekordzistka Polski w biegu na 100 km
służy w 17 WBZ
i uczucie, że zaraz dostane zawału” –
opowiada sportowiec. Nie od dziś wiadomo, że kluczem do sukcesu jest dyscyplina, systematyczność i wola walki.
Wszystkie te cechy posiada Wiolka i
pierwszy dystans nie pozwolił jej się
poddać. Był wręcz motywacją. Z treningu na trening, z dnia na dzień przebiegnięte metry się zwiększały, a zawodnicza łapała coraz większy wiatr w żagle.
Czy trenując 6-7 dni w tygodniu,
biegając ponad 100 km tygodniowo
można mieć czas na inne zajęcia?
„Oczywiście, że tak. Im więcej masz do
zrobienia tym lepiej organizujesz swój
czas. Poza tym jeśli na czymś Ci bardzo
zależy, jesteś w stanie pokonać każdą
przeciwność. Motywacja to kwestia naszego podejścia. Marzenia i sukcesy nie
przychodzą same, musimy po nie się-

Kiedy myślisz, że nie masz już sił
to znaczy, że musisz zacząć robić
więcej. Niemożliwe? Nie dla niej Mistrzyni Polski w biegu na 100 km.
Na początku września w Chorwacji
odbyły się 30. Mistrzostwa Świata w
biegu na 100 km. Polskie barwy reprezentowała m.in. szer. Wioletta Paduszyńska. Biegacze rywalizowali na 7,5kilometrowej pętli, którą trzeba było
pokonać 13 razy. Dotychczas uczestnicy 100-kilometrowych mistrzostw rywalizowali przeważnie na trasach płaskich lub względnie płaskich. Tym razem przewyższenie wynosiło łącznie aż
800 metrów. Najlepiej wśród Polaków
spisała się debiutująca Wioletta Paduszyńska, która w klasyfikacji zajęła 20.
miejsce wśród Pań z czasem 8:07:34,
tym samym ustanawiając nowy rekord
Polski na 100-km dystansie. Rekord
poprawiła o 24 minuty, co jest nie lada
wyczynem. „Propozycja udziału w Mistrzostwach Świata na dystansie 100 km
była dla mnie dużym zaskoczeniem. Reprezentowanie Polski to duże wyzwanie,
a co za tym idzie bardzo ciężka praca,
aby się przygotować do tak długiego
wysiłku. Na przygotowanie się miałam
zaledwie 2 miesiące, więc niewiele czasu.
Treningi były ciężkie, bardzo duża ilość
km każdego dnia. Tygodniowo dochodziło nawet do 170 km. Mogę powiedzieć, że cały bieg zniosłam bardzo dobrze, miewałam małe kryzysy, ale szybko
je zwalczałam i biegłam dalej. Uważam,
że najważniejszą rzeczą w takim biegu
jest ułożenie dobrego planu w głowie, ja
starałam się nie myśleć o ilości km tylko
liczyłam okrążenia” – opisuje Ultra Mistrzyni szer. Wioletta Paduszyńska.

Tegoroczne Mistrzostwa Świata na
długim dystansie to z pewnością największe osiągnięcie biegaczki, ale nie
jedyne. Wioletta, w tym roku wygrała
charytatywny bieg Wings For Life
World Run w Poznaniu z wynikiem
48,13 km.
Sport od dziecka był obecny w życiu
biegaczki, jednak zawsze słyszała „i tak
nie będzie z Ciebie sportowca”, „bieganie
nie jest dla Ciebie”. Wiolka to wulkan
energii, którą musi spożytkować. Przygoda z bieganiem „na poważnie” rozpoczęła się 8 lat temu. „Kiedy urodziłam
syna, wiedziałam że muszę zrobić też coś
dla siebie. Miałam o tyle szczęście, że mój
maluch uwielbiał spać. I to właśnie był
czas dla mnie. Ubrałam buty i poszła
pobiegać. Pierwszy dystans 1,5 kilometra

gnąć, po prostu je zrealizować” – mówi z
uśmiechem mistrzyni.
Prawdziwy sportowiec nie spoczywa na laurach, tylko stawia sobie kolejne cele. Tak też jest z Wiolettą Paduszyńską. Kolejny cel to bieg w Australii.
Co jednak najważniejsze to wsparcie
najbliższych, którzy zawsze w nią wierzą i są najwierniejszymi kibicami.
„Moja rodzina to moja siła. Chciałabym
jednak też bardzo podziękować Sekcji
Wychowania Fizycznego i Sportu 17 Brygady za możliwość rozwoju i umożliwienie mi warunków do treningu, a przede
wszystkim za wsparcie” – podsumowuje
szeregowy Paduszyńska.
Tekst: por.
Weronika Milczarczyk
Foto: archiwum
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Uroczyste otwarcie drogi
w Gorzycy
W dniu 20 sierpnia 2018 r. nastąpiło uroczyste otwarcie drogi w miejscowości Gorzyca. Burmistrz Remigiusz Lorenz wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej
Marią Kijak, wicemarszałkiem Województwa Lubuskiego Stanisławem Tomczyszynem, radnymi oraz sołtys Gorzycy Anną Cmok dokonali uroczystego przecięcia wstęgi. Wyremontowana droga wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników
oraz podniesie walory turystyczne miejscowości.
Przedmiotowa inwestycja swym zakresem objęła remont i przebudowę odcinka drogi gminnej o długości około 380,00 mb od przystanku autobusowego
w kierunku folwarku „Maya”. W ramach przedmiotowego zadania wykonana
zostanie nowa nawierzchnia drogi z kostki betonowej typ POLBRUK, kanalizacja
deszczowa oraz oświetlenie. Szerokość drogi po przebudowie wyniosła 5,50 m.
Inwestycja zrealizowana została przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
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Litwa
widziana inaczej (5)

Na starówce jeszcze tylko rzut oka na
kilka zabytkowych kamienic. Nawet nie
było czasu wdepnąć do uroczej winiarni,
która kusiła przy wejściu okazałymi
beczkami i winnymi pucharami. Pożegnanie z sympatyczną przewodniczką i
gwałtowna ulewa przyspieszyła wejście
do busa.
W drodze ku Polsce w niewielkiej
miejscowości z 2 rondami i koszarami
wojskowymi (zbyt charakterystyczne
budynki aby je pomylić z przedszkolem
czy fabryką) jest tutejszy Auchan czy
Tesco. Chleb, mydło i powidło. Ceny
obłędne. Nasz Żywiec w puszkach ponad 2 €. Za napoje w butelkach plastykowych kaucja 10 centów, dobrze że jest
automat, który zwrócone butelki zgniata
i wydaje 10 centów. Nam jeszcze daleko
do tego… Ja kupiłem dobrą wódkę ze
złocistym kłosem w butelce. Stumbras.
Cena tego trunku zbliżona do naszej, bo

dostać ja można u nas, ale co oryginał
zza granicy to oryginał.
Kolacja w Augustowie i sen regenerujący siły. Rano śniadanie i pożegnanie
z Beatą z Albatrosa na ławeczce przed tą
znaną z piosenki restauracją. Kolejne 10
godzin, tym razem powrotu na Ziemię
Lubuską. W Świebodzinie pożegnanie i
wielkie słowa uznania dla Adama Wojtkowiaka, prezesa Polskiego Towarzystwa
Numizmatycznego, Oddziału w Zielonej
Górze. Przygotował wycieczkę perfekcyjnie. Dograł spotkanie z augustowskimi numizmatykami, udostępnienie tylko
dla nas działu archeologii i numizmatyki
Muzeum Narodowego w Wilnie, przewodników i cała logistyczną resztę. Pozostały wspomnienia, zacieśnione więzy
i oczywiście zdjęcia.
Tekst i fot.
Lech Malinowski

Wnętrze cerkwi pw. Św. Ducha

Intensywność zwiedzania ma swoje granice. Fizycznie dawaliśmy radę, przerzucani busem w konkretne
miejsca. Jednak praca kierowcy ma swoje wymiary czasowe. Przed nami ostatni obiekt do zwiedzenia. Weszliśmy, poprzez ciekawą, ozdobną bramę w stylu rosyjskim, na niewielki plac (nadal jesteśmy na starówce)
należący do cerkwi i klasztoru (monaster) św. Ducha.
Cerkiew wybudowano w 1597 r. Jest to okazała
budowla z 1634 r. W 1609 r. dekretem królewskim
wileńskie cerkwie prawosławne przeszły pod zarząd
metropolii unickiej. Ta jednak pozostała dla wiernych
prawosławnych. Są tutaj kaplice ku czci apostoła Jana
Ewangelisty i świętych Konstantego i Heleny. Cerkiew
wielokrotnie przebudowywano po pożarach i wojennych zawieruchach. Dzisiejszy kształt jest od 1873 r.
Typowy dla wileńskiego baroku.
Czci się tutaj świętych wileńskich męczenników:
Antoniego, Jana i Eustachego, którzy cierpieli za wiarę za rządów księcia litewskiego Olgierda (ok. 1347 r.).
Do grona świętych weszli 30 lat później. Z wileńskim
prawosławiem związana jest słynna ikona Matki Bożej
(rodowy skarb cesarzy bizantyjskich) przywieziona w
1472 r. do Moskwy przez żonę Wielkiego Księcia Moskiewskiego Iwana III. Tenże ową ikoną pobłogosławi
swą córkę Helenę podczas wydawania ją za mąż za
Wielkiego Księcia Litewskiego Aleksandra. Po śmierci
Heleny ikona została umieszczona nad jej grobem w
soborze Przeczystej Bogurodzicy w Wilnie. W sierpniu
1915 r. wraz z relikwiami wileńskich męczenników
wywieziono ją do monastyru dońskiego. Jej dalszy los
nieznany. Obecnie jest kopia tej ikony, czczona świętością monasteru.
W podziemiach świątyni, w drodze na front, modlił
się car Mikołaj II. Szczątki świętych powróciły tu 26
lipca 1946 r. Cerkiew i klasztor były czynne za władzy
sowieckiej. Po ogłoszeniu niepodległości Litwy w
1990 r. zespół cerkiewno-klasztorny nadal działa bez
ograniczeń. W klasztorze jest czynna od 1993 r. biblioteka prawosławnej literatury oraz mieści się tu wileńska prawosławna diecezja o siedziba arcybiskupa
metropolity wileńskiego i litewskiego.

Beata z Albatrosa
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Dożynki Gminne
w Wyszanowie 2018
W sobotę, 01 września 2018r. Burmistrz Remigiusz Lorenz wraz z Zastępcą
Agnieszką Śnieg, Sekretarz Anną Sawką oraz Przewodniczącą Rady Miejskiej Marią Kijak i Radnymi uczestniczyli w Dożynkach gminnych, które w tym roku świętowano w Wyszanowie. Pomimo deszczowej pogody nie zabrakło mieszkańców
i gości. Tradycyjnie po mszy św. odbył się korowód dożynkowy, który poprowadził wszystkich na plac, gdzie odbyła się uroczystość. Podczas dożynek można
było obejrzeć ciekawie przystrojone stoiska poszczególnych sołectw, wysłuchać
występów artystycznych, a najmłodsi mogli skorzystać z wielu przygotowanych
specjalnie dla nich atrakcji. Nie mogło zabraknąć konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, w tym roku ten laur zdobyło sołectwo Nietoperek.
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Burmistrz wręczył stypendia naukowe najlepszym uczniom
Tradycyjnie wraz z końcem sierpnia burmistrz Remigiusz Lorenz wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Marią
Kijak wręczył stypendia naukowe najbardziej utalentowanym uczniom międzyrzeckich szkół.
31 sierpnia 2018 r. podczas uroczystości w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury, stypendia naukowe otrzymało 19 młodych osób oraz jedna, której przyznana
została specjalna nagroda Burmistrza za najwyższą
średnią. Burmistrz życzył stypendystom wspaniałych

osiągnięć w rozpoczynającym się nowym roku szkolnym i samych sukcesów naukowych.
Na zakończenie wystąpił Leszek Utrata, który opowiedział o zrealizowanym projekcie pn. „Z międzyrzeckiej szuflady”, podziękował burmistrzowi za zaan-

gażowanie oraz pogratulował wszystkim autorom
opowiadań. Artystycznym akordem uroczystości był
koncert chóru dziecięcego Piccolo z Międzyrzeckiego
Ośrodka Kultury.
Źródło: UM

Festiwal Światła i I Zlot Foodtrucków w Międzyrzeczu
W weekend 8-9 września międzyrzeczanie
pożegnali lato dwiema wspaniałymi imprezami.
Festiwal Światła i I Zlot Foodtrucków obfitowały
w moc atrakcji i wspaniałe emocje. Międzyrzecki
Rynek opanowały tłumy widzów i poszukiwacze
kulinarnych przygód. Podczas wydarzenia burmistrz Remigiusz Lorenz spotkał się Heike
Schmitt-Schmelz, która w imieniu Burmistrza
Berlina dzielnicy Charlottenburg-Wilmersdorf –
naszego miasta partnerskiego, uczestniczyła
w Festiwalu. Ponadto z okazji 25. rocznicy podpisania partnerstwa pomiędzy naszymi miastami
na froncie Ratusza wyświetlone zostały herby
obydwu miast. Ponadto przez weekend, na zaproszenie międzyrzeckiej Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu gościła młodzież z berlińskiej Młodzieżowej Rady Miejskiej, naszego
miasta partnerskiego Berlina dzielnicy Charlottenburg-Wilmersdorf. Udział młodzieży polsko
-niemieckiej w Festiwalu Światła oraz I Zjeździe
Foodtrucków był dużą atrakcją i znacznie umilił
wspólnie spędzony czas.
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Otwarcie Stadionu Miejskiego
im. dra Adama Szantruczka
w Międzyrzeczu 15.09.2018

