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MIĘDZYRZECZ

Nie wyrzucaj śmieci,
masz je zapłacone!
Złudne były nadzieje, że reforma śmieciowa wyeliminuje
zwyczaj wywożenia śmieci do lasu. Dlaczego tak się dzieje? Bo
to nie kwestia systemu, lecz kultury!
W ostatnim czasie na terenie gminy Międzyrzecz odnotowane zostały incydenty
związane z wyrzucaniem
przeróżnych odpadów w
miejscach do tego nie przeznaczonych. Odpady wyrzucane są do lasów, przydroż-

nych rowów i innych mniej
uczęszczanych miejsc. Mając
na względzie estetyczny wygląd gminy, czyste środowisko jak również zdrowie nas
samych, zwracamy się z prośbą o nie wyrzucanie odpadów do przydrożnych rowów,

lasów i innych miejsc. Korzystajmy z działającego systemu gospodarki odpadami.
Każdy mieszkaniec może oddać firmie odbierającej odpady komunalne dowolną ilość
zmieszanych i segregowanych odpadów powstałych w

gospodarstwie
domowym,
zgodnie z obowiązującym
harmonogramem ich odbioru. Dodatkowo mieszkańcy
naszej gminy mogą nieod-

płatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Międzyrzeczu przy ul. Reymonta 5,
wszystkie wytworzone w
swoim gospodarstwie domowym segregowane odpady
komunalne, w tym stare meble, wykładziny, lodówki,
odpady remontowo-budowlane, baterie i inne odpady
zgodnie z obowiązującym regulaminem punktu.
To od Nas zależy czy otaczające nas środowisko będzie zdrowe i przyjazne.
Utrzymanie porządku wymaga zaangażowania wszystkich bez wyjątku.
Red.
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Finał MLH za
nami
• STR. 10
Samo zaostrzenie kar za
gwałt nie rozwiąże problemu
O zmianach w kodeksie karnym
rozmawiamy z Katarzyną Osos
- posłanką na Sejm RP

• STR. 11
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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
Do wynajęcia Kiosk w Międzyrzeczu na ul. Wojska
Polskiego. Lokal m 30 m²,
3 pomieszczenia (główne,
socjalne i wc). Nadaje się
na gabinet kosmetyczny,
lekarski, sklep, biuro.
Informacje Tel. 607 544 540

Twoje ogłoszenie drobne
– dla osób fizycznych
za darmo!
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

Brakuje jeszcze reglamentacji towarów...
No i wracamy do czasów
komuny, gdy to państwo dyktowało nam co mamy robić, z kim i
kiedy w każdej sferze życia od
„a” do „z”. W najbliższą niedzielę
11 marca w myśl ustawy nie
zrobimy zakupów ani w markecie, ani w centrum handlowym.
W tym roku handlowe będą
pierwsze i ostatnie niedziele
miesiąca oraz niedziele przed
świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia. Dziś zabrania się
handlu w niedziele, jutro znacjonalizujmy wszystkie sieci handlowe i przy okazji banki, żeby
nasze pieniądze nie zasilały kieszeni wstrętnych imperialistów.
Może trochę przesadzam, ale to
dla mnie nie do pomyślenia, by
w taki sposób ingerować w wolną gospodarkę. No a teraz zabawmy się w argumenty:
• Pracownicy sieci handlowych
będą mogli wreszcie odpocząć w niedzielę – nie wiem
czy rząd zauważył, ale mamy
już w naszym kraju „rynek
pracownika”. Jak ktoś nie chce
pracować w sklepie w niedziele (a nawet w sobotę), to może
iść do innego zakładu za podobne lub nawet lepsze pieniądze i pracować od poniedziałku do piątku.
• Ci co chcą pracować w dużych
sklepach zarobią mniej, bo
stracą niedzielne dodatki, a

•

•

•

•

niektórzy mogą nawet stracić
robotę. Jeden dzień w tygodniu mniej, to ograniczenie
personelu. Logiki nie da się
oszukać.
Duże sieci handlowe już zapowiadają, że w sobotę ich sklepy będą otwarte nawet do
północy, a w poniedziałki od
piątej rano. Trudno weekend
nazwać weekendem jak nie
ma soboty…
W niedziele handlować będą
mogły małe sklepy, pod warunkiem, że za ladą stanie
właściciel lub jego rodzina.
Zatem rząd zafundował im
wspólne spędzanie niedzieli…
w sklepie.
Nie będzie też wcale tak, że te
małe sklepy zarobią w niedzielę dużo więcej. Patrząc na
dotychczasowe doświadczenia przy zakazie handlu w
święta (akurat w tym przypadku nie ma nic przeciwko), w
piątkowe popołudnia i soboty
ludzie narobią zapasów w
marketach na tydzień, nie
tylko na niedzielę. W efekcie
do sklepów nie wetkniemy w
te dni nawet szpilki.
Nie bez podstawy mówimy, że
Polak potrafi. Galeria Metropolia w Gdańsku 9 marca stanie się… obiektem dworcowym. A w takim przypadku,
zgodnie z ustawą można

uprawiać handel w każdą
niedzielę. Jest to możliwe,
gdyż galeria powstała tuż
przy dworcu kolejowym
Gdańsk Wrzeszcz. Podobnych
sytuacji w Polsce jest więcej.
Tylko czekać na markety na
statkach, gdzie również można handlować niedzielę.
• Sieci stacji benzynowych, a
zwłaszcza najsilniej obecny
na naszym rynku Orlen, planują rozbudowywać stacje
pod markety, bo tam również
można handlować w każdą
niedzielę. Orlen planuje
sprzedawać m.in. mięso, obuwie i sprzęt AGD.
• W ustawie oprócz stacji i dworców jest wiele innych wyjątków
w tym m.in. cukiernie, sklepy z
pamiątkami i dewocjonaliami,
kwiaciarnie, sklepy tytoniowe,
sklepy na terenie garnizonów
i zakładów penitencjarnych.
Tam jednak do pracy trzeba
iść w niedziele.

Czasami zaglądam do sklepu w niedzielę, bo coś tam w
domu zabraknie. Tłumów, to
jednak nigdy nie widziałem.
Podejrzewam, że większość
osób jest w podobnym celu jak
ja. Dlaczego więc ktoś nam
komfort wyboru zabiera?
Węgrzy, na których nasze
władze tak się zapatrują, zrezygnowali z zakazu handlu w
niedzielę po roku jego funkcjonowania. Znając naszą mentalność, to my się pewnie przyzwyczaimy (obym się mylił), ale
niesmak pozostanie.

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny
Adam.Piotrowski2@gmail.com
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Obchody Święta Służby
Więziennej w Areszcie
Śledczym w Międzyrzeczu

Nowa książka o Ziemi
Międzyrzeckiej
21 lutego 2018 roku w międzyrzeckim areszcie odbyły się uroczyste obchody Święta Służby Więziennej. W
uroczystości uczestniczył Dyrektor
Okręgowy Służby Więziennej płk Ryszard Chruściel, który wraz z Dyrektorem Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu
ppłk. Arkadiuszem Tomczakiem wręczył
dziewięciu
funkcjonariuszom
awanse na wyższe stopnie służbowe w
korpusie podoficerów.
Święto Służby Więziennej od 2011 r.
obchodzone jest 8 lutego i nawiązuje
do dnia ogłoszenia dekretu Józefa Piłsudskiego z 7 lutego 1919 r., który dał
początek więziennictwu w odrodzonej
Polsce. Ppłk Arkadiusz Tomczak w swoim wystąpieniu podkreślił: „...8 lutego
jest dla Nas funkcjonariuszy szczególnym
dniem, to właśnie tego dnia obchodzimy
Nasze święto – Święto Służby Więziennej
[…]. Niech ta dzisiejsza uroczystość będzie dla Państwa powodem do dumy i
satysfakcji z dobrze wykonywanych obowiązków służbowych dla dobra całego

społeczeństwa”. Ponadto podziękował
wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu za dobrze wykonywane obowiązki
służbowe.
W trakcie okręgowych obchodów
Święta Służby Więziennej, które miały
miejsce 15 lutego 2018 r. w Szczecinie
trzech funkcjonariuszy międzyrzeckiej
jednostki otrzymało awans na wyższy
stopień służbowy w korpusie oficerów.
Ponadto srebrną odznaką „Za zasługi
w pracy penitencjarnej” został odznaczony Kapelan Aresztu Śledczego w
Międzyrzeczu ks. Marek Rogeński oraz
brązową st. sierż. sztab. Rafał Michalski.
Obchody międzyrzeckiego Święta
Służby Więziennej zakończyły się krótką
odprawą dotyczącą działalności jednostki penitencjarnej w 2017 roku.
Rzecznik Prasowy Dyrektora
Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu
– por. Jacek Ćwiertnia

28 lutego w gościnnych progach
Biblioteki Publicznej w Międzyrzeczu
odbyła się promocja książki Marcelego
Tureczka pt. „Krajobraz kulturowy i
zabytki Ziemi Międzyrzeckiej” wydanej
przez nasz powiat. Na 235 stronach
autor w 8 blokach tematycznych przedstawił znane i w ogóle dotychczas nie
znane rzeczy. Doskonałe wprowadzenie
i zarys stanu badań zabytków rzeczonego obszaru jest ze wszech miar czytelne
i zachęca do lektury. Bogata bibliografia
jest cenną dla zainteresowanych. Bodajże po raz pierwszy w dotychczasowej
twórczości autora omówiono szeroko
ilustracje i źródła ich pochodzenia, jak
również jest notka dotycząca praw autorskich do ilustracji.
Sam autor ciekawie przedstawił kilka
wątków (kościół w Pieskach, dzwon w
świątyni w Wysokiej, witraże kościoła w
Popowie), które z uwagi na dokonane w
wyniku kwerendy w niemieckich archiwach i badawczego podejścia do tematu przez autora – dają nowe spojrzenie
na znane już zabytki. Architektura z
przełomu XIX i XX wieku w naszym regionie zasługuje na odrębne opracowania. Ciekawie są przedstawione mało

dotychczas znane drogi wodne i gruntowe. Również opisane zabytki techniki
budzą zainteresowanie.
Pozycja zawiera CD. Ponieważ jednak książka jest ograniczona różnymi,
najczęściej finansowymi obwarowaniami, nie zamieszczone w niej dokumentacja ikonograficzna została wykorzystana w wydaniu cyfrowym. Ma ono
przewagę nad zapisem na CD i w formacie PDF, że stale może być uzupełniana.
Taką formę (aplikacja PDF: DJVU)
zaprezentowała Małgorzata Kuncewicz
z Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej
Uniwersytetu Zielonogórskiego. 1239
stron jest swoista uczą dla zainteresowanych, wobec 235 w wydaniu papierowym. Współpraca Zenona Plewy, Dariusza Brożka, Małgorzaty Gularek fot, Tomasza Kozłowskiego - fot i Ryszarda Patorskiego – fot., dała autorowi
możliwość (również dzięki pomocy M.
Kuncewicz) wydania obszernej pozycji w
wersji elektronicznej – pierwszej tego
typu dotyczącej Ziemi Międzyrzeckiej.
Pozycji, jak już wspomniałem, mogącej
być stale uzupełnianą.
L. Malinowski
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Wilczy trop
W niedzielę 4 marca żołnierze Wielkopolskiej Brygady w każdym z trzech garnizonów wzięli udział w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Bieg Tropem Wilczym to
projekt biegowo–edukacyjny,
który w swym założeniu jest
oddaniem hołdu żołnierzom
polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944-1963 na obszarze przedwojennych granic RP oraz popularyzacją wiedzy na ten temat.
Bieg odbył się na dystansie
1963 metrów. Liczba ta jest
symboliczna, ponieważ to właśnie w 1963 roku zamordowany
został ostatni z żołnierzy wyklętych – Józef „Lalek” Franczak.
W krośnieńskim, międzyrzeckim oraz wędrzyńskim garnizonie biegi zorganizowane
zostały przez poddziały tam
stacjonujące oraz władze samorządowe. Na starcie biegu
stanęły setki uczestników. Pośród nich, najliczniejszą grupę
stanowili żołnierze Cyfrowej

Natomiast w klasyfikacji
kobiet czołowe miejsca zajęły:
1. Aleksandra Bereśniewicz
2. Ewelina Brodzińska
3. Magdalena Łobażewicz
i Anna Witkowska
Z kolei w Wędrzynie zwycięzcami biegu byli:
W kategorii mężczyzn:

1. Dominik Kryca
2. Kamil Urbański
3. Rafał Walicki
W klasyfikacji kobiet najlepszymi biegaczami były:
1. Anna Lasecka
2. Marta Urbańska
3. Aleksandra Osiecka
Międzyrzecki bieg wygrali:
W grupie mężczyzn:

1. Damian Fiolda
2. Marcin Antczak
3. Dariusz Domański
Wśród kobiet:
Wioletta Paduszyńska
Agnieszka Pietrasik
Magdalena Kiewluk
Tekst: sierż. Robert Jaworski
Foto. 17WBZ

Brygady. Tak liczne uczestnictwo pokazało jak ważne dla
społeczeństwa są bohaterskie
czyny żołnierzy walczących o
wolną Polskę.
Zwycięzcy otrzymali z rąk
dowódców pododdziałów oraz
przedstawicieli władz samorządowych pamiątkowe puchary i
medale.
Należy podkreślić, że tego
dnia to nie zwycięstwo było
najważniejsze. Przede wszystkim liczył się udział w biegu i
pamięć o ludziach, którzy przelewali krew w obronie niepodległości Polski.
W Krośnie odrzańskim medalowe miejsca zajęli:
Wśród mężczyzn na podium
stanęli:
1. Łukasz Haręża
2. Jerzy Holubowicz
3. Robert Senk

„Wiosenne przebudzenie”
Pytałam raz kapłanów, na wielu rzeczach się znają,
co ludzie mają z ludzi i co w nich podziwiają?
Po czwartej niedzieli odpowiedzieli, że nadal rozprawiają.
Spytałam więc filozofów, też na rzeczach się znają,
co ludzie mają z ludzi i czy w ogóle coś mają?
Po czwartej niedzieli odpowiedzieli:
Przychodzi pora, ludzie są jak ptaki.
Gniazda zakładają.
Przychodzi pora, ludzie są jak ssaki.
…………. uprawiają.
Przychodzi pora, ludzie są jak ryby.
Z prądem odpływają.
A co ludzie mają z ludzi? Nadal rozprawiają.
Z wielu stanów zacności wybrałam dwie mądrości:
mądrość ducha świętego i mądrość przeszłości.
I co ludzie mają z ludzi? Nie znam odpowiedzi.
Spytać ludzi nie wypada, każdy widzi tak, jak siedzi.
Więc jeśli kiedyś Panowie/ Panie,
w wiosennych dni przebudzenie,
znajdziecie odpowiedź na to pytanie,
nie spieszcie się z jej ogłoszeniem.

Maria Marciniak
17 lutego 2018
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Wizyta radnych w Centrum
Weterana
W dniu 26 lutego 2018 roku w Centrum Weterana Działań Poza Granicami
Państwa w Warszawie gościli Radni
Rady Miejskiej z Międzyrzecza, na czele
z przewodniczącą Rady Miejskiej - panią
Marią Kijak oraz przedstawicielami
Młodzieżowej Rady Miejskiej i 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.
Podczas spotkania dyrektor Muzeum płk. Leszek Stępień wręczył w
geście podziękowania, za podjętą
Uchwałę „Międzyrzecz Weteranom”,

Certyfikat Wsparcia Weteranów dla
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu. Jest to
drugi Certyfikat wydany przez Centrum
Weteranów.
W hołdzie poległym żołnierzom
Radni, żołnierze 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej i przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej złożyli wiązanki oraz zapalili znicze przy
Pomniku Żołnierzy Poległych w Misjach
i Operacjach Wojskowych Poza Granicami Państwa.

W marcu jak w garncu
W przyrodzie tak jest jak i polityce.
Ta na najwyższym szczeblu jest pełna
obłudy, fałszu i hipokryzji o chamstwie
nie wspominając. Trudno jednak nie
wymienić słynne wpadki. Wg premiera w Katyniu mordercami byli Niemcy.
Albo ma do bani doradców albo nieuk. Najważniejszy w państwie, będącym własnością zwykłego posła niewielkiego wzrostu, podpisał co podpisał a potem w żywe oczy - że nie widział problemu i zabezpieczył się kierując to do TK. Jedno przeczy drugiemu. Skoro było be, to się nie podpisuje. Ciekawe co Kontytutka z TK z tym
pasztetem zrobi? Przy okazji aby przymilić się Żydom, Prezydent RP powiedział publicznie, że Żydzi walczyli w
Legionach ramię w ramię z Polakami i
było ich setki i tysiące. Żadne dostępne źródła historyczne nie potwierdzają
takich ilości żołnierzy w rzeczonych
legionach. Kolejny nieuk? Z prawa to
wiadomo, co potwierdzają prawnicze
profesorskie autorytety. Teraz doszła
niewiedza z historii. Do KRS wśród
zgłoszonych (nie wiadomo personalnie przez kogo) sędziów jest notoryczny leń, piszący z dużą zwloką uzasad-

nienia wyroków, które w ponad 50%
były obalane przez wyższe instancje.
Jest też sędzia z dwuletnim doświadczeniem, a więc prawie zerowym. Jest
i stale będący na zwolnieniach i urlopach (chyba zdrowotnych). Ale zostali
wybrani. Że nie zgodnie z Konstytucją… a kogóż to wśród rządzących
obchodzi. O rozdawnictwie nagród
odwołanym za to i owo, ale swoich,
nawet nie warto strzępić języka. Dojna
zmiana dla siebie. Ma być likwidacja
stanowisk w UMR. Niepotrzebne są
obie Beatki? Min. Rafalska daje sobie
radę bez nadzoru tej z przypinkami w
klapie jarmarcznych żakietów. Druga
zwana na forach Kempa-Trawel jest
jaka jest, a nie małą pensję bierze.
Skłóceni prawie ze wszystkimi liczącymi się jesteśmy zaściankiem Europy w
XXI w. Świat ma inna optykę na nasze
sprawy. Zapewne jeszcze nie raz, nie
dwa coś się nowego pojawi. Gratulacje głosujących na prawych i sprawiedliwych…
Uchwalane ustawy (czekam aż
wiodąca siła narodu w Sejmie RP sama się przez przypadek wyrzuci poza
burtę) o degradacji umarłych to tylko

zemsta i wstyd wobec zmarłych, czego nie zna nasza kultura. Dla wielu
gen. Jaruzelski będzie zawsze generałem, płk Kukliński – pułkownikiem i
zdrajcą, mimo awansu na generała, a
rotmistrz Pilecki – rotmistrzem. Bohaterskim. A został też awansowany do
pułkownika. Zdegradują jedynego
polskiego kosmonautę? Wszystko Oni
mogą. Na razie w imię sprawiedliwości dziejowej. Bolszewicy i faszyści
mówili to samo.
Nareszcie ruszyła słuszna ofensywa pokazania prawdy o Żołnierzach
Wyklętych. Wielokrotnie o tym pisałem. Byli Bohaterowie ale i byli BANDYCI. Na Podhalu „Ogień”, na Polesiu
„Bury”. Protesty prawosławnych, którym wymordowano całe wioski z rodzinami, podobnie jak tych z Podhala, pomimo nawet publikacji IPN i
rzetelnych książek (Skaza na pancerzach) – przechodzą bez echa. W Królewskim Mieście Międzyrzecz m.in.
17WBZ i Ratusz wspiera Bieg Pamięci
Żołnierzy Wyklętych. Wojsko chyba
musi, jak recytowanie słynnego apelu
przy każdej okazji. Rzecz warta zastanowienia się. Poprawność polityczna

czy moralna? Ktoś kiedyś to bez wątpienia wyciągnie. Nawet temu, z klaunowskim uśmiechem, na najwyższym
urzędzie.
W mieście poziom rzek wysoki,
śnieg jest i go nie ma. Zima zawsze
odsłoni wszelkie ubytki. W MOK jest
wreszcie NORMALNIE, choć liczę (nie
tylko ja) na oficjalne wyniki kontroli.
Opcja zerowa tego wymaga, bo znowu będą głupie domysły wśród mieszkańców. Na poziomie samorządowym
póki co, to mamy jeszcze transparentność. I tego się trzymajmy. Wesołych
świąt!
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Młodzi siatkarze na boisku
I Ogólnopolski Turniej Minipiłki Siatkowej „Dwójek” Chłopców pod patronatem Burmistrza Międzyrzecza odbył się
24 lutego. Wzięły w nim udział zespoły:
„Volley” Gubin, „Piast” Poniec, PSP 11
Kędzierzyn-Koźle (aktualny Mistrz Polski), UKS :Jedynka” Poznań, UMKS MOS
Wola Warszawa, „Volley Gang” Wrocław,
Akademia Siatkówki UKPS Lubin, UKS
„Orliki” Międzyrzecz, UKS „Trójka” Sulechów i SP-1 Szprotawa. Niektóre zespo-

ły wystawiły kilka drużyn, stąd na kilku
boiskach walczyło 25 zespołów. Sędziowali zawodnicy międzyrzeckiego „Orła”.
Sędzią głównym był Arkadiusz Żyła z
MOSiW.
Turniej rozpoczęto od prezentacji
drużyn, a słowa powitania do zawodników i licznie przybyłych vipów oraz kibiców skierowała Mirosława Szanda,
nauczycielka wf w SP-2 im. Szarych Szeregów (organizatorem była szkoła i UKS

„Orliki”) oraz Justyna Adamirowicz –
radna.
- Rywalizuje 25 zespołów w kategorii
„Dwójek” – mówi M. Szanda – Zawodnikami są uczniowie czwartych klas. Zapowiada
się ciężka walka, bowiem zaprosiliśmy zespoły reprezentujące bardzo wysoki poziom
gry, w tym aktualnych mistrzów kraju. Jako
gospodarze chcemy nie tylko nawiązać
równorzędną walkę, ale i uczyć się od najlepszych, bowiem przygotowujemy się do
marcowych rozgrywek Kinderów, gdzie
naszym marzenie jest zając pierwsze miejsce
i awansować do Mistrzostw Polski w Zabrzu.
Zgodnie z przewidywaniem zwyciężył zespół 1, Mistrzów Polski z Kędzierzyna-Koźla, który w finale pokonał zespół 1 z Poznania. Trzecie miejsce przypadło zespołowi 1 Akademii Siatkówki z
Lubinia, który pokonał zespół 1 międzyrzeckich „Orlików”.

Były puchary, medale, dyplomy i
okolicznościowe upominki wręczane
m.in. Annę Sawkę – sekretarza UMiG,
Justyne Adamirowicz i Grzegorza
Skrzeka.. Za najlepszego zawodnika z
Międzyrzecza uznano Marcela Muchę.
Trudno nie wymienić drugiej nauczycielki wf z międzyrzeckiej „Dwójki”, Anny Grobelnej, która wspomagała logistycznie Mirosławę Szandę. Miło było
widzieć zaangażowanie radnego Grzegorza Skrzeka, nauczyciela w SP-2.
Dobra organizacja, sprawne zabezpieczenie logistyczne i medyczne,
aplauz widowni, to wszystko na pewno
zostanie w pamięci zespołów, które
poprzez przekaz w swoich miastach
będą promować Królewskie Miasto Międzyrzecz.
Tekst i fot. L. Malinowski
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Zgłoszenie eksploatacji
przydomowej
oczyszczalni ścieków
Burmistrz Międzyrzecza informuje o
obowiązku zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m3 na dobę,
wykorzystywanej na potrzeby własnego
gospodarstwa domowego lub rolnego
w ramach zwykłego korzystania z wód,
po zakończeniu ich budowy.
Zgłoszenia należy dokonać przed
rozpoczęciem eksploatacji na wniosku
dostępnym w załączniku (na stronie
www.miedzyrzecz.pl). Wniosek można
również pobrać w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 7
w pokoju nr 207.
Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ
właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze
decyzji. Jednocześnie przypominam, że
oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest ona eksploatowana, prowadzący ją był obowiązany
zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w
którym została ona objęta tym obowiązkiem.
Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia
zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji,

lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji
z podjęcia działalności, zaprzestania
działalności lub zmiany danych.

•
•

•

•

•

Wymagane dokumenty:
Wniosek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.
Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej (oryginał
do wglądu).
Kopia zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków do Starosty
Międzyrzeckiego z adnotacją Starostwa o nie wniesieniu sprzeciwu
(oryginał do wglądu).
Kopia certyfikatu, aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (oryginał do wglądu).
Oświadczenie zgłaszającego instalację
lub dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Więcej informacji w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 7,
66-300 Międzyrzecz w Wydziale Gospodarki Komunalnej pokój 207, II piętro
lub tel. 95 742 69 63.

INFORMACJA
o możliwości składania
wniosków o nadanie
wyróżnienia

„Zasłużony dla Gminy
Międzyrzecz”
Burmistrz Międzyrzecza uprzejmie informuje o zbliżającym się terminie nadsyłania wniosków o nadanie wyróżnienia
„Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz”.
Zgodnie z § 3 Regulaminu oraz kryteriów w sprawie trybu nadawania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz” prawo do składania wniosków
mają:
• Burmistrz Międzyrzecza,
• organizacje społeczne, stowarzyszenia działające na terenie Gminy Międzyrzecz,
• grupa mieszkańców licząca co najmniej 50 osób,
• Komisje Rady Miejskiej.
Wyróżnienie nadawane jest za wybitne osiągnięcia we wszystkich możliwych dziedzinach rozwoju, popularyzacji wiedzy o Gminie i jej historii, których
działalność przyczyniła się do wzrostu
promocji Gminy w dziedzinie życia spo-

łecznego, politycznego, gospodarczego
lub nauki, kultury i sportu.
Wyróżnienie może być nadawane
obywatelom polskim i cudzoziemcom, jako wyróżnienie indywidualne.
Wyróżnienie może być nadane zarówno za działalność długotrwałą, jak
też za pojedynczy czyn o wyjątkowym
znaczeniu.
Wnioski o przyznanie wyróżnienia
można składać do 30 marca 2018 r. w
sekretariacie pok. 201 , ul. Rynek 1 66300 Międzyrzecz. Wnioski należy kierować do Przewodniczącej Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu.
Wnioski można pobrać :
• na stronie www.miedzyrzecz.pl (zakładka Mieszkaniec),
• w Wydziale Spraw Społecznych,
ul. Rynek 1, pok.103.

MIĘDZYRZECZ

Burmistrz wręczył stypendia
sportowe

50-lecie pożycia małżeńskiego
Urząd Stanu Cywilnego w Międzyrzeczu w miesiącu wrześniu organizuje
zbiorową uroczystość z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego dla par, które w
roku 1968 zawarły związek małżeński. W związku z powyższym w celu zadeklarowania swego udziału w uroczystości prosimy o osobiste przybycie lub zgłoszenie telefoniczne pod nr tel. 957426939 do końca kwietnia 2018 roku.

5 marca w sali narad międzyrzeckiego ratusza burmistrz Remigiusz Lorenz
wręczył stypendia najlepszym sportowcom. Stypendia otrzymało czworo sumoków trenujących na co dzień w Klubie Sportowym „Korona” Kaława oraz

siatkarz MLKS Volley Gubin. Burmistrz
życzył młodym sportowcom kolejnych
sukcesów i podziękował na wspaniałą
promocję i reprezentowanie naszej
gminy.
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Z posługą religijną
w więzieniu...
Kapelan Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu, ks. Marek Rogeński SAC - Kustosz
Sanktuarium Pierwszych Męczenników
Polski.
Kościół, realizując swoją misję ewangelizacyjną, obejmuje opieką duszpasterską ludzi różnych środowisk i grup
społecznych, w tym również osoby przebywające w warunkach izolacji penitencjarnej. Ks. Marek Rogeński SAC, Ku-

stosz Sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski posługę jako Kapelan w
Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu sprawuje od 1 września 2009 roku. Początek
pełnienia służby kapelana za murami
więzienia jak sam przyznał był bardzo
trudny „to dzięki funkcjonariuszom i pracownikom międzyrzeckiego aresztu wśród
których odnalazłem prawdziwych przewodników szybko oswoiłem się z rzeczy-

wistością więzienną”. Jako ksiądz słynący
w Międzyrzeczu jako „budowniczy” swoją służbę rozpoczął od remontu kaplicy,
która w dniu 26 marca 2010 r. z rąk Biskupa Diecezjalnego Stefana Regmunta została poświęcona.
Cóż z tego, że będziesz miał piękny Kościół, jeżeli będzie pusty... Wiernych wśród
skazanych nie brakuje, w cotygodniowych
Mszach Świętych uczestniczy ich zacne
grono. Nie brakuje również chętnych na
indywidualne posługi religijne. Międzyrzecki Kapelan nie poprzestaje tylko na
tym co ścisłe dotyczy jego działalności.
Wspólnie z funkcjonariuszami międzyrzeckiej Służby Więziennej poszukuje nowych
sposobów na powrót skazanych na właściwą drogę, po której będą mogli spokojnie
stąpać po opuszczeniu więziennych murów. W swojej duszpasterskiej służbie pełnionej w areszcie wielokrotnie organizował spotkania z duchownymi, Rekolekcje
Adwentowe i Wielkopostne oraz pielgrzymki między innymi do Sanktuarium w
Rokitnie i Międzyrzeczu. Dzięki jego inicjatywie osadzeni mieli okazję uczestniczyć w
nawiedzeniu Znaków Światowych Dni
Młodzieży oraz po raz pierwszy w historii

przyjąć Sakrament Bierzmowania na terenie aresztu. Sam Kapelan skromnie twierdzi „szukam nowych sposobów na to aby
odnaleźć owieczki, a z posługą za murami
więzienia czuję się jak ryba w wodzie”.
Wśród przełożonych i współpracowników ks. kapelan jest postrzegany jako
osoba uczynna i niosąca pomoc na każdej
płaszczyźnie. W swojej pracy zawsze miał
na uwadze słowa wypowiedziane w Zakładzie Karnym w Płocku w 1991 r. przez Jana
Pawła II „jesteście skazani, to prawda, ale nie
potępieni. Każdy z Was może zostać przy
pomocy łaski Bożej – świętym”. Z takim
przesłaniem pełni służbę i niesie pomoc
tym, którzy gdzieś zbłądzili i potrzebują
duchowego wsparcia.
Ks. Marek Rogeński, 15 lutego 2018 r.
w trakcie uroczystych obchodów Święta
Służby Więziennej został odznaczony
srebrną odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej” przez Dyrektora Okręgowego
Służby Więziennej w Szczecinie płk. Ryszarda Chruściela.
Rzecznik Prasowy Dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu – por.
Jacek Ćwiertnia
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Burmistrz Remigiusz Lorenz
wspiera działania na rzecz
społeczności lokalnej

Rok minął…

Burmistrz Remigiusz Lorenz objął honorowy patronat nad IV. edycją programu grantowego „Decydujesz, pomagamy”. Tym samym zachęca aktywnych mieszkańców i organizacje społeczne
do działania na rzecz najbliższego otoczenia.

wani mieszkańcy chcieliby
zwrócić uwagę.
Zgłoszone do 30 marca
2018 roku projekty przejdą
weryfikację komisji grantowej.
Wybrane inicjatywy zostaną
poddane głosowaniu klientów
Tesco. W tej edycji w każdym
z mikroregionów grant zdobędzie nie jedna, a trzy organizacje społeczne!
W ciągu trzech dotychczasowych edycji programu „De
-cydujesz, pomagamy” do
organizacji społecznych w
województwie lubuskim trafiły granty o łącznej puli 60
000 złotych. Zaangażowani
mieszkańcy zrealizowali 12
projektów, wpływających na

modernizację lokalnego otoczenia.
Udział w programie jest
szansą na zrobienie czegoś
dobrego dla siebie i najbliższego otoczenia. W ciągu trzech
dotychczasowych edycji programu „Decydujesz, pomagamy” klienci Tesco w Polsce
wrzucili do urn ponad 15 mln
żetonów, wybierając tym samym najciekawsze pomysły. W
ten sposób Tesco, słuchając
głosów lokalnych społeczności
wsparło 400 projektów, przekazując na ich realizację 2,15 mln
złotych.
Więcej informacji o programie znajduje się na stronie:
https://pomagamy.tesco.pl/

Z Polskim Funduszem Rozwoju
o wsparciu dla Międzyrzecza

burmistrzowi wyrazy uznania
za bardzo dobrą kondycję finansową gminy Międzyrzecz
wraz z dokonaną analizą finansową.
Polski Fundusz Rozwoju
S.A. (PFR), jako partner strategiczny Ministerstwa Rozwoju,
w pilotażowym programie
„Pakiet dla miast średnich”
realizowanym w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, ma wesprzeć średnie
miasta w przygotowaniu i realizacji istotnych dla samorządów inwestycji.
Red.

Organizacje społeczne, instytucje, grupy nieformalne –
zaangażowani
mieszkańcy
okolicy mają szanse na uzyskanie wsparcia w realizacji pomysłów na to, jak polepszyć funkcjonowanie lokalnej społeczności. Od 19 lutego 2018 roku
można zgłaszać inicjatywy do
programu grantowego, nad
którym patronat objęły lokalne
władze. Projekty mogą dotyczyć edukacji, promocji zdrowego stylu życia, rewitalizacji
przestrzeni miejskich, aktywizacji osób starszych, działań na
rzecz zwierząt i środowiska
naturalnego,
pielęgnowania
lokalnych tradycji lub innych
obszarów, na które zaangażo-

1 marca br. burmistrz Remigiusz Lorenz spotkał się z
przedstawicielami
Polskiego
Funduszu Rozwoju Piotrem
Sękowskim - menadżerem
inwestycyjnym oraz Kamilem
Budzkim – ekspertem ds. analiz i strukturyzacji transakcji
Departamentu Sektora Samorządowego Banku Gospodarstwa Krajowego. Głównym
tematem była budowa obwod-

nicy wschodniej Międzyrzecza
wraz z przeprawą mostową
przez rzekę Obrę – łączącą ulice Poznańską z ul. Piastowską
w I etapie i dalej z ul. Rokitniańską w II etapie oraz uzbrojenie
Parku Przemysłowego II. Podczas rozmowy omówiono kwestie form wsparcia finansowego tych inwestycji w ramach
tzw. Pakietu dla Miast Średnich.
Przedstawiciele PFR przekazali

To już rok, jak nowopowstała firma Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej działa w
Międzyrzeczu Od wielu lat w
różnych środowiskach Międzyrzecza, a co najważniejsze w
kręgu radnych miejskich toczyła się dyskusja na temat zwiększenia nadzoru oraz efektywności wydatkowania funduszy
gminnych przeznaczanych w
corocznych budżetach miasta
na finansowanie zadań publicznych. W drugiej połowie 2016 r.
przeprowadzono wiele analiz,
których efektem było wypracowanie koncepcji powołania
spółki komunalnej, której Gmina zleciłaby do realizacji szereg
zadań komunalnych, aktualnie
wykonywanych przez firmy
prywatne, często z poza Międzyrzecza. Na wniosek burmistrza - Remigiusza Lorenza,
Rada Miejska w Międzyrzeczu
podjęła 14 lutego 2017 r.
uchwałę w sprawie utworzenia
Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. Firmą
kieruje – Henryk Maciej Woźniak, znany w lubuskim środowisku także jako sprawny menadżer.

Podlega jej administracyjnie OW Głębokie, cmentarze,
miejskie targowisko i Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych. Zadań jest dużo, podobnie jak i problemów.
Jednak prezes firmy, zgodnie z
dobrym obyczajem i szeroko
pojętą transparentnością prowadzonych działań zorganizował w lutym konferencję prasową. Było jego podsumowanie rocznej działalności oraz
plany. Te jednak są zależne od
wielu
czynników.
Przede
wszystkim od finansów, jakie
firma otrzyma od miasta. Do
zrobienia jest wiele. Bardzo
wiele. Dziwnym jest m.in. że
miasto kasuje za stoiska na
targowisku, a ono podlega już
pod PGK… i z tytułu dzierżaw
czy opłaty za tzw. stoły pieniądze do rzeczonej firmy nie są
kierowane. Było wiele pytań i
merytorycznych odpowiedzi.
Ponieważ warto wiedzieć
jakie są osiągnięcia i plany PGK
zainteresowanych kieruję do
stron portalu www.miedzyrzecz.biz gdzie przez ponad
godzinę można w spokoju wysłuchać wystąpienia prezesa. LM
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Finał MLH za nami
Międzyrzecka Liga Halowa 2017/2018 z wielką fetą,
17 lutego, zakończyła rozgrywki. Wystartowała na
Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiW w listopadzie
ubiegłego roku. Organizatorem był MOSiW i MKS
Orzeł Międzyrzecz.

W rozgrywkach halowej piłki nożnej
udział wzięło 12 drużyn: FCK Tobago
Kursko, Mafia Międzyrzecz, Rosomak z
17 WBZ w Międzyrzeczu, Uchański Logi-

styka Pszczew, Obrawalde Międzyrzecz,
Asy Zdrowie Międzyrzecz, Praefa Międzyrzecz, FCalenienajgorsi Międzyrzecz,
AnnSport Międzyrzecz, KS Czarni Ble-

dzew-Skwierzyna-Gorzów, GB Automotive Popowo, Eko-Max Międzyrzecz.
Grano 2 x 15 minut. Sędziowali: Marek
Kopeć i Roman Witkowski.
W finałowym dniu, w obecności m.in.
Agnieszki Śnieg – wiceburmistrza Międzyrzecza, Anny Sawki – sekretarza
UMiG, Roberta Gołębiowskiego – prezesa MKS Orzeł, Henryka Stawasza –
dyrektora sportowego MKS Orzeł i Jana
Wiśniewskiego – wieloletniego działacza sportowego i publicysty, rozegrano 4
mecze o 7, 5, 3 i 1 miejsce. Walka na parkiecie była zacięta, doping bardzo licznie
przybyłych kibiców wprost niesamowity.
Wrzawa na widowni jaka towarzyszyła
grającym często zagłuszała ciekawy,
sportowy komentarz, który prowadził
Grzegorz Rydzanicz – dyrektor MOSiW.
Przysłowiowym Czarnym Koniem
rozgrywek okazał się zespół FCK Tobago z Kurska (w ubiegłym roku zajął 9
miejsce), który w finałowym meczu po
zaciętej walce pokonał 3:2 Uchański
Logistyka z Pszczewa. Tobago prowadził, potem przegrywał jedną bramką.
Wyrównał Marcin Smoliński, a zwycięską bramkę zdobył Mariusz Dziamski,
tuż przed końcowym gwizdkiem.
I miejsce – FCK Tobago Kursko, II –
Uchański Logistyka Pszczew, III – Mafia
Międzyrzecz, IV – KS Czarni.
Puchary i nagrody indywidualne
(statuetki pamiątkowe) wręczali organizatorzy i obie wymienione panie z
UMiG. Najbardziej okazały puchar został
wręczony zespołowi „Tobago” (skład
zespołu: Mariusz Dziamski, Patryk
Gerwatowski, Radosław Gomuła, Mateusz Kopyściański, Tomasz Kopyściański, Arkadiusz Kozdrowski, Kacper Kozdrowski, Adrian Koziej, Prze-

mysław Łagoda, Marcin Perz, Marcin
Przybyszewski, Marcin Smoliński).
Najlepszym strzelcem bramek ligi był
Patryk Batura (Uchański Logistyka),
najlepszym podającym/asystującym –
Patryk Minge (Mafia), najlepszym bramkarzem – Mateusz Kopyściański (FCK
Tobago), najszybciej strzelił bramkę w
trakcie całych rozgrywek – Filip Sawoch
(AnnSport). Zawodnikiem drużyny sezonu zostali: Patryk Minge (Mafia), Rafał
Timoszyk (KS Czarni), Jakub Turecki.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został
– Patryk Batura, najlepszym zawodnikiem finału – Patryk Gerwatowski (FCK
Tobago), zwycięzcy Ligi Typerów: Aleksander Omelczenko, Emil Adamczuk,
Jarosław Kosicki (otrzymali zestawy
przypraw firmy Tobago).
W krótkim sportowym quizie wytypowano zwycięzców wśród publiczności
(wszystkie nagrody ufundował UMiG
oraz MOSiW). Były puchary, medale i
dyplomy. W tłum rzucono okolicznościowe koszulki Międzyrzeckiej Ligi Halowej
z napisem „Road To The Final” (droga do
finału). Były również wystrzelone konfetti
oraz płynąca z głośników znana piosenka – We are the champions, legendarnego
zespołu Queen. Sporo pracy w prowadzeniu rozgrywek włożyli: Arkadiusz
Żyla (dyrektor sportowy zawodów),
Krzysztof Pawłowski (MOSiW) i Adam
Janaszek (MKS Orzeł). Zabezpieczenie
techniczne – Lucyna Skrzypczak i Piotr
Cyranik. Medycznie finał rozgrywek
zabezpieczali ratownicy z SKRSR w Międzyrzeczu z Mirosławem Janzem na
czele. Partnerem ligi było Studio Reklamy G2 z Międzyrzecza (Grzegorz Pakuła, Grzegorz Chomiak).
Tekst i fot. Lech Malinowski

Są dodatkowe pieniądze na
edukację – 1 mln
Gmina Międzyrzecz otrzymała niespełna milion zł dofinansowania na projekt pn. „Droga do sukcesu” z RPO Lubuskie
2020.
Zrealizowane zostaną trzy zadania,
w ramach których odbędą się zajęcia
informatyczne dla 450 uczniów oraz 70
nauczycieli, zakupione zostaną również
pomoce dydaktyczne oraz narzędzia

informatyczne: oprogramowania, projektory, rutery i laptopy dla Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 4
i Szkoły Podstawowej w Kaławie.
Red.
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Samo zaostrzanie kar za gwałt nie rozwiąże problemu
O zmianach w kodeksie karnym rozmawiamy z Katarzyną Osos - posłanką na Sejm RP i członkiem Komisji
Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach.
Przekrój Lokalny: Czy zaostrzenie
kary za gwałt, to właśnie to co powinno zrobić Państwo dla ofiar?
Katarzyna Osos: Z pewnością zaostrzenie kary jest pewnym krokiem do
przodu, jednak nie o kare tu chodzi, bo
żadna kara nie jest w stanie wymazać
gwałtu z psychiki ofiary. Wyższa kara dla
oprawcy nie łagodzi bólu, nie zmyje
„brudu” i nie spowoduje, że kobieta
przestanie się wstydzić i zadawać sobie
pytania „Dlaczego właśnie ja? – Musimy
pamiętać, że dane statystyczne nie, są
miarodajne. Mało która ofiara decyduje
się na oddanie sprawy w ręce policji.
PL: Czy myśli Pani, że wyższa kara
za gwałt skłoni kobiety do skierowania sprawy na policję?
K. Osos: Nie sądzę, wyznanie prawdy powoduje poczucie poniżenia u ofiary, To rujnuje całe życie, zaburza poczucie bezpieczeństwa. Ofiary stają się nieufne, mówię tutaj też o zaufaniu w stosunku do policji – niestety po takim
zdarzeniu nie ufa się nikomu. Pomyślmy
sobie – zgwałcona kobieta ma opowiadać policjantowi mężczyźnie o gwałcie?
Czy to nie za trudne? Może sprawy kobiet powinny prowadzić kobiety? Może

to pomogłoby skłonić ofiary do wyznań? Może właśnie to byłoby jednym z
kroków milowych w walce z przemocą.
PL: Dlaczego wg. Pani ofiary nie
mówią o tym głośno? Nie chcą przestrzec innych? Przecież w wielu przypadkach znają sprawców.
K. Osos: A kto by chciał, żeby pokazywano na niego palcem? Taka jest mentalność ludzi. Nie potrafimy zachowywać
się w takich sytuacjach. Niejednokrotnie
chcąc komuś pomóc sprawiamy jeszcze
większy ból – i nie można mieć do nikogo o to pretensji, nie jesteśmy edukowani w tym kierunku. Ofiary nie potrzebują
litości ani współczucia - potrzebują normalności. Wyznając prawdę ofiara ma
wrażenie, że każdy przechodzień wie co
ją spotkało, czuje wzrok za plecami – „O
patrzcie to ta zgwałcona”. Boją się też
odrzucenia ze strony otoczenia, partnera, przyjaciół niekoniecznie z żalu, ale z
braku umiejętności prowadzenia normalnego dialogu. Nie chcą narażać dzieci na nieprzyjemności i krzywdzące słowa rówieśników.
PL: A co z gwałtami małżeńskimi?
K. Osos: Faktem jest, że bardzo czę-

Katarzyna Osos - poseł
na Sejm RP, radca prawny, Członek Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej
i Komisji Nadzwyczajnej
ds. zmian w kodyﬁkacjach
sto dramaty rozgrywają się właśnie w
bliskim otoczeniu – wśród osób, które
darzyło się zaufaniem. Wielokrotnie
również o zatajeniu prawdy decydują
okoliczności - bo to w rodzinie, bo to
wstyd, bo i tak nikt nic z tym nie zrobi,
bo sama jest sobie winna. Niektóre ofiary nie mają gdzie i za co uciec. Powinniśmy wspierać je finansowo, zapewnić
tymczasowy dach na głową, pomóc
poukładać swoje sprawy, dać czas.
Opieka psychologiczna gra tutaj główne skrzypce. Tak jak wspomniałam nie
wszyscy potrafimy odnaleźć się w takiej
sytuacji nawet jako rozmówca – może

nawet nie chcemy, nie sądzimy, że może to spotkać kogoś z naszego środowiska, nie dopuszczamy do siebie takich
myśli. Zapewnijmy ofiarom możliwość
rozmowy z kimś kto wie jak rozmawiać,
kto wie co powiedzieć, aby ulżyć. Zrzeszajmy ofiary – kto wie lepiej jak nie ten
kto to przeżył? Dajmy dostęp do rozmów ofiar z innymi ofiarami, którym
udało się zacząć żyć „normalnie”. Pokażmy, że można, dajmy wsparcie, możliwości i po prostu bądźmy dla nich wiarygodnym oparciem.
PL: Dziękujemy za rozmowę
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Warsztaty dla budowlańców
Z inicjatywy firmy PBT – Materiały Budowlane w Międzyrzeczu (Sebastian Janik – właściciel) przy merytorycznej i logistycznej pomocy firmy MAPEI, odbyły się warsztaty dla zainteresowanych prawidłowym użytkowaniu
materiałów budowlanych oferowanych przez rzeczone firmy.
Rozpoczęli Maciej Grzypczyński i Jan Drozdek, przedstawiciele MAPEI na północnozachodnią Polskę. Zaprezentowali w formie multimedialnej
rozwój firmy oraz najnowsze
produkty. Tym samym weszli w
teorię stosowania tychże przez
budowlańców. Swoją drogą,
jako dyletant zaskoczony byłem możliwością swobodnego
wyginania płyt styropianowych
pokrytych siatką i farbami, które położone na powierzchni
czyszczą się pod wpływem
wody, co jest cenne na zewnętrznej elewacji.
Część praktyczna dotyczyła
prawidłowego wykorzystania
produktów m.in. Mapei Universal Base Coat czy Mapei Dursii.
W skrócie – prawidłowe i efektywne wykorzystanie gruntów i
farb na różnych podłożach.
Sebastian Janik, z wielką precyzją i stosunkowo szybko prezentował technikę kładzenia
materiałów na różnych powierzchniach. Inni, a chętnych

nie brakowało, także nie byli
gorsi.
Podczas serwowanego posiłku przed szkoleniem (odbyło
się w Sali konferencyjnej restauracji NEO) rozmowy były
zdawkowe, za to po części
praktycznej, podczas kolacji
wymieniano wiele uwag na
temat nowych, proponowanych produktów (dostępnych
już w PBT) jak i narzędzi do
pracy. Zainteresowani wiedzą,
że właśnie w PBT jest jedyny w
mieście i szeroko pojętej okolicy mieszalnik do farb, co pozwala w pełni zadowolić gusta
klienta. Uczestnicy warsztatów
zostali przez firmę MAPEI obdarowani nie jakimiś tam gadżetami, ale wartościowymi
narzędziami i ubraniami firmowymi.
Ze strony międzyrzeckiej
firmy PBT - Materiały Budowlane uczestniczyli: Sebastian
Janik, Małgorzata Pilarczyk i
Mariusz Ślusarek.
Tekst i fot. LM
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Orkiestra Wojskowa Nowy nabytek
z Wrocławia koncerto- w muzeum
wała w Międzyrzeczu
Pełny zestaw instrumentalny na
scenie Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury. Dzięki współpracy z 17 Wielkopolską
Brygadą Zmechanizowaną mieliśmy
okazję poznać część – jak myślę – repertuaru, bardzo bogatego i różnorodnego, Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk
Lądowych z Wrocławia.
Orkiestrą dyrygował kapelmistrz
por. Jacek Putra. Na wstępie, jak na
muzyków w mundurach przystało, wysłuchaliśmy wiązanki melodii patriotycznych z lat 1917–1939. Duża część
koncertu poświęcona była jednak muzyce współczesnej, wybitnym utworom
ze sceny piosenki polskiej i kompozy-

cjom muzyki filmowej z różnych krajów.
Swe umiejętności wokalne zaprezentowali międzyrzeczanom Tomasz Goleniewski - orkiestrant, i Agnieszka Damrych. Solowe partie na trąbkę zagrał
m.in. Paweł Ficoń, egzotyczne włoskie
rytmy, brawurowo wykonane.
Muzyka jest apolityczna – tak sądzą
wojskowi muzycy, i prowadzący koncert Zbigniew Adamski. Jest jednym
ze składników dziedzictwa kultury. Podziwialiśmy znany ze scen filharmonicznych „Marsz Radeckiego”, utwór o
skomplikowanej historii powstania.
Koncert odbył się w 95. Rocznicę
Powstania Wielkopolskiego 1918-19,

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego,
którym kieruje Andrzej Kirmiel, udostępniło zwiedzającym nie tylko nową oprawę Castrum Doloris, także
nowy portret epitafijny z XVII w.

Przedstawia on popiersie nieznanego szlachcica. Portret został zakupiony
w Polsce (pochodzi z Drezna) za pieniądze zebrane podczas wrześniowego
festynu w 2016 r. zorganizowanego
przez Stowarzyszenie Św. Jana. Ze
względu na zły stan zachowania portret
epitafijny musiał zostać poddany gruntownym zabiegom konserwatorskim,
które przeprowadzono w Poznaniu.
Pieniądze ze zbiórki inicjowanej przez
Teresę Chamienię wystarczyły na około 70% ogólnych wydatków związanych
z zabytkiem. Reszta środków finansowych plus praca naszych konserwatorów to wkład Muzeum.
W tej chwili nasza kolekcja eksponatów związanych ze staropolskim obrząd-

którego dowódcą był Patron 17 WBZ gen. broni
Józef Dowbor–Muśnicki. Wystawa poświęcona
Rocznicy jest do obejrzenia w holu MOK, potem
zostanie przeniesiona do Biblioteki Publicznej.
Pomnik poświęcony naczelnemu dowódcy Powstania Wielkopolskiego, organizatorowi 1. Korpusu Polskiego, stanie w Międzyrzeczu. W skład Komitetu Budowy Pomnika wchodzą: Stowarzyszenie
Promocji 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, Towarzystwo Pamięci Generała Broni Józefa
Dowbora Muśnickiego z Lusowa i przewodnicząca
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Maria Kijak. Generał Dowbor Muśnicki swoją działalnością wpisał się
w poczet osób bardzo zasłużonych dla Polski, dla
tworzenia polskiej państwowości po latach zaborów. Dowbor, wspierany przez Wielkopolan, w ciągu trzech miesięcy stworzył Armię liczącą blisko
100 tysięcy żołnierzy, z wszystkimi rodzajami broni,
wyszkoloną i uzbrojoną, formacja stała się gwarantem odzyskanych ziem wielkopolskich i ostatecznie
wytyczyła zachodnią granicę II Rzeczpospolitej.
Ponadto Armia Wielkopolska od marca 1919 r. walczyła m.in. w obronie Lwowa i o Polskie Kresy
Wschodnie, potem w 1920 r. - w Bitwie Warszawskiej.
Tekst i foto. Iwona Wróblak
http://iwona-wroblak.blogspot.com

kiem pogrzebowym liczy
ponad 150 szt. – mówi
A. Kirmiel. – Dzięki finansowemu wsparciu
lokalnej
społeczności
mogliśmy powiększyć
nasz zbiór, który jest
największym w kraju i
bodajże w Europie. Czynimy starania mające
na celu zidentyfikowanie przedstawionej osoby zmarłej na portrecie
trumiennym. To jednak
z uwagi na dokonanie
kwerendy w niemieckich
archiwach i muzeach Saksonii – wymaga
czasu. Portrety rodzinne, bo one są w
kręgu zainteresowań są w Niemczech jak i
w Polsce rozproszone w różnych miejscach, tak w dobrach rodzinnych jak i
muzeach. Bez nazwiska i daty zgonu szukanie na podstawie podobieństwa jest
porównywalne do szukania igły w stogu
siana. Tyn co wspomogli nasze muzeum –
serdecznie dziękuję.
Polacy, i nie tylko, wędrują po świecie, także po uroczej turystycznie Saksonii, może przez przypadek trafią na obraz identyczny z prezentowanym mężczyzną na portrecie trumiennym, najnowszym nabytku międzyrzeckiego
muzeum.
L. Malinowski, fot. Ł. Bednaruk
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TRADYCJE I ZWYCZAJE MYŚLIWSKIE

Pasowanie myśliwskie
Pasowanie myśliwskie to obrzęd kwitujący strzelenie przez myśliwego pierwszej w jego łowieckiej karierze sztuki zwierzyny grubej. Przypomina trochę chrzest myśliwski. Jest to jednak uroczystość wyższej rangi.
Zwyczaj pasowania myśliwskiego
wywodzi się z obyczajowości rycerskiej i
potwierdza ogólny sąd, iż sprawność na
łowach, pasja myśliwska i przestrzeganie na polowaniu określonych wzorców
zachowania były już w czasach średniowiecznych elementem kanonu rycerskiego. Obrzęd sam w sobie przypomina pasowanie rycerskie.
Na polowaniu zbiorowym obrządek
pasowania myśliwskiego organizuje się
w przerwie łowów, tuż po zakończeniu
miotu, w którym młodemu łowcy dopisało szczęście. Przeprowadza się je
przed wypatroszeniem zwierza. Sygnalista - jeśli jest - gra sygnał "Pasowanie".
Prowadzący polowanie, łowczy koła, lub
inny znaczący członek myśliwskiej gromady prosi o wysunięcie przed pokot
zwierzyny strzelonej przez myśliwego
i wywołuje myśliwego z szeregu. Wszyscy odkrywają głowy. Myśliwy klęka na
lewe kolano. Prawą dłoń kładzie na tuszy powalonego zwierza. W lewej trzyma broń, stopką kolby opartą o ziemię.
Kapelusz kładzie przy pysku ubitego
zwierza. Mistrz ceremonii macza kordelas - jeśli go nie ma, nóż myśliwski - w
farbie ubitego zwierza. Farbą tą kreśli
znak krzyża na czole adepta. Wypowiada przy tym formułę:

Pasuję Cię na rycerza świętego Huberta, bądź zawsze wierny kniei i dobrym
obyczajom łowieckim, przestrzegaj prawa
łowieckiego
Myśliwy odpowiada:
Przyrzekam przestrzegać tych praw
Myśliwy wstaje. Mistrz ceremonii
wręcza mu złom. Złom podaje na kordelasie, nożu, lub kapeluszu myśliwskim.
Nigdy gołą dłonią! Myśliwy zatyka złom
za wstążki kapelusza. Odbiera od kolegów gratulacje. Miło, gdy w kilku słowach podziękuje za przyjęcie go w poczet rycerzy św. Huberta. Farby z czoła
nie wolno zmyć do końca łowów. Myśliwi chórem życzą pasowanemu:
"Darz Bór"
Jedynie myśliwy pasowany ma prawo noszenia kordelasa. To kolejna pozostałość po rycerskim rodowodzie tradycji myśliwskiego pasowania. Kordelas
pełni tu rolę miecza. Oręża, który - wraz
z pasem i ostrogami - był materialnym
potwierdzeniem przynależności do kasty rycerzy. Zwyczajowo również tylko
pasowany myśliwy może występować
w poczcie sztandarowym - czy to w roli

chorążego, czy przybocznego. Utarło
się, by jedynie pasowanym myśliwym
powierzać obowiązek opiekuna nad
stażystą w kole łowieckim.
W niektórych regionach naszego
kraju funkcjonuje obyczaj żywcem przeniesiony z tradycji rycerskiej: Uderzanie
płazem kordelasa, lub noża, po ramionach pasowanego. Z pewnością nie
można jednak zaakceptować kolejnej
modyfikacji obrzędu, a mianowicie uderzania po ramionach lufami strzelby. Do
takiej promocji tradycja rycerska, wojskowa i myśliwska rezerwuje jedynie
broń białą.
Są koła łowieckie, w których utarł się
zwyczaj powtarzania pasowania myśliwskiego po strzeleniu przez młodego
myśliwego pierwszej sztuki każdego
gatunku grubej zwierzyny. Myśliwy jest
pasowany przy pierwszym rogaczu,
pierwszym dziku itd. To błąd. Ostrogi
rycerza św. Huberta dostaje się raz. Każda kolejna okazja powinna być ograniczona do zwykłego wręczenia złomu.
Problem pojawia się w chwili, gdy
myśliwy swego pierwszego w życiu
grubego zwierza powali na polowaniu
indywidualnym. Dobrze, jeśli towarzyszy mu choćby jeden członek Polskiego
Związku Łowieckiego. Wówczas właśnie

ten towarzysz łowów musi wziąć na swe
barki dopełnienie całego ceremoniału.
Co jednak zrobić, gdy młody strzelec
polował samotnie? W dobrym tonie
leży, by zarząd koła łowieckiego poinformował o szczęśliwym zdarzeniu
wszystkich członków koła już na najbliższym polowaniu zbiorowym. Myśliwcowi, oczywista, przysługują wszelkie honory myśliwego pasowanego.
Miłą pamiątką pasowania jest gałązka pierwszego złomu, zasuszona i przechowywana w łusce po naboju, od którego padł zwierz. Można, oczywiście,
kolekcjonować w tej formie fragmenty
wszystkich złomów.
Pasowanie to wielki dzień w życiu
myśliwego. Organizatorzy polowania
powinni zadbać o jego właściwą oprawę. Pasowanie to wielka nobilitacja,
kolejny szczebel myśliwskiej kariery. A
przy tym kolejne wyzwanie dla samego
myśliwego. Stara maksyma głosi
"Szlachectwo zobowiązuje". Myśliwy z
kordelasem u boku tym pilniej musi
strzec kanonów łowieckiej etyki, obyczajów, poszanowania zwierzyny. Pasowanemu nie wolno zaniedbać niczego,
co tworzy spisany i niepisany kodeks
myśliwski.
Źródło: Polski Związek Łowiecki

Zmiany w prawie łowickim.
Myśliwi protestowali przed Sejmem
Zakaz udziału osób niepełnoletnich w polowaniach, zwiększenie do 150 m odległości od zabudowań, gdzie
można wykonywać polowanie, zakaz wykorzystywania żywych zwierząt w szkoleniu psów myśliwskich – m.in.
takie rozwiązania przewiduje znowelizowane Prawo Łowieckie. Przeciwko zmianom przed Sejmem 6 marca
protestowali myśliwi.
Za uchwaleniem zmian głosowało
221 posłów, 196 było przeciw a 7
wstrzymało się od głosu. — Łamie się
Konstytucję, odbierając nam prawo do
wychowywania dziecka. Dzisiaj my, jutro
wędkarze, pojutrze jazda konna. Kiedy
będzie koniec? Granica została przekroczona. Jeden z zapisów chociażby o ograniczaniu obecności biernej dzieci na polowaniu łamie Konstytucję w 4 punktach.
Nie ma na świecie kraju, który ma podobne przepisy — mówi Diana Piotrowska,
rzecznik prasowy Polskiego Związku
Łowieckiego.

Kolejne zmiany w Prawie łowieckim,
które uchwalił Sejm:
Zakaz odstrzału redukcyjnego zwierząt łownych w formie polowań zbiorowych– wykonywanie zadań związanych
z eliminacją choroby afrykański pomoru
świń, przenoszonej m.in. przez dziki,
będzie obecnie znacznie trudniejsze.
Zakaz wykorzystywania żywych zwierząt do tresury psów myśliwskich i ptaków drapieżnych – ten przepis zaprzepaści ponad 1000-letnią tradycję sokolnictwa w Polsce (od 2010 r. Komitet UNSE-

CO wpisał sokolnictwo na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości).
Łowczy Krajowy powoływany będzie
przez Ministra Środowiska spośród
trzech kandydatów i odwoływany przez
MŚ po opinii NRŁ, likwiduje się okręgowe rady łowieckie, główną komisję rewizyjną. Jedynym organem społecznym
jaki pozostawiono jest Naczelna Rada
Łowiecka, która ma rolę kontrolną nad
Zarządem Głównym, jednak bez braku
możliwości odwołania, ani nawet wnio-

skowania o odwołanie Łowczego Krajowego – PZŁ jako organizacja traci tym
samym możliwość decydowania o sobie.
Zakaz polowań właściciel nieruchomości gruntowej leżącej na terenie obwodu łowieckiego wprowadzić może
oświadczeniem woli przed starostą.
Jednocześnie jednak musi się zrzec wypłacania odszkodowań za szkody w
uprawach na takich gruntach, które
dotąd wypłacali myśliwi.
AP
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Ferie zimowe w gminie Międzyrzecz
Czy wiecie, że w trakcie zimowych atrakcji w gminie tj. 105 spotkań, warsztatów i seansów trwających łącznie 198 godzin, wzięło udział 3569 dzieci.
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Trwa budowa nowego
przedszkola
Zima nie przeszkadza w realizacji
inwestycji budowy nowego przedszkola w mieście. 6 marca burmistrz
Remigiusz Lorenz osobiście wizytował teren budowy.
Przypomnijmy, przedszkole powstanie przy Szkole Podstawowej nr
3 do 15 czerwca br. W nowoczesnym obiekcie powstanie pięć oddziałów dla 125 dzieci. Inwestycję
wykonuje gorzowska firma „PAKBUD”.
Dzieci, rodziców oraz całe grono
pedagogiczne prosimy o wyrozumiałość przy kolejnych fazach budowy i wszelkich utrudnieniach oraz
cierpliwości w oczekiwaniu na nowe
przedszkole.

Artykuły i zdjęcia Urząd Miejski w Międzyrzeczu

Więcej informacji na www.miedzyrzecz.pl

Informacja o zagrożeniach ekologicznych oraz innych wydarzeniach
w gminie Międzyrzecz.
Bezpłatna rejestracja dla mieszkańców
http://kalendarz-wydarzen.miedzyrzecz.pl/sms/

