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MIĘDZYRZECZ 

Finał MLH za  
nami  

• STR. 11 

• STR. 10 

Samo zaostrzenie kar za 
gwałt nie rozwiąże pro-
blemu 
O zmianach w kodeksie karnym 
rozmawiamy z Katarzyną Osos  
- posłanką na Sejm RP   

Agencja Pacy Tymczasowej  

W
YSOKIE

 Z
AROBKI 

PRACA W AUSTRII 

Agencja Pacy Tymczasowej InDiKo  
– poszukuje pracowników na stanowiska 

 

• stolarz 
• ślusarz 

• mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 
• inne zawody w branży technicznej 

 
Praca od czerwca do września  

z możliwością przedłużenia kontraktu w fabryce produkującej drzwi 
 

Wymagana jest znajomość języka niemieckiego 
 

Zapewniamy pracownikom legalną formę zatrudnienia  
oraz kompleksową organizację pobytu na terenie Austrii 

 

Jeżeli jesteś zainteresowany – ZADZWOŃ !!! 
 
 
 

W godzinach 8.00 – 17.00 PN – PT 

 Tel. 515 050 539 / 515 050 127 ℡ 
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OGŁOSZENIA DROBNE 

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

polskie, rosyjskie  
i niemieckie. 

Tel. 609 110 831 

Skup aut, motorów  
i busów wszystkich marek  

i roczników 
Gotówka i formalności  

od ręki 
tel. 791 545 424 

ODSZKODOWANIA 

TEL. 783743841 

Do wynajęcia Kiosk w Mię-
dzyrzeczu 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 Ezycznych  

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 

 

Adam Piotrowski 

Redaktor naczelny 

Adam.Piotrowski2@gmail.com 
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Mieszkańcy Międzyrzecza  
i okolic 

 
Liczymy na Wasze wsparcie i pomoc. 

 
W sierpniu zeszłego roku wysłaliśmy 7 dzieci z Międzyrzeca na 
kolonię chrześcijańską w Marylinie. Wakacje tuż, tuż, dlatego i w 
tym roku chcielibyśmy ponownie dać uśmiech i radość dla  
4 dzieci. Odliczają dni do wyjazdu, a my do tej pory zebraliśmy 
pieniądze na pobyt jednego dziecka. 

 

Możemy to zrobić wyłącznie z Waszą pomocą. 

Zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie w zbiórce.  

Liczy się każdy grosz. 

Wierzymy, że mieszkańcy Międzyrzecza pomogą nam dać 
uśmiech dzieciom w te wakacje.  

Doceniamy to i liczymy na gorące serce. 

 

Aby kolonia dla dzieci mogła zostać zorganizowana  

niezbędna jest Państwa pomoc! 

Fundacja Chrześcijanie Nr konta:  

Nest Bank 03253000082046103444400001 

tytułem: kolonia Kontakt do nas ‒ tel. 575045700 

www.przekrojlokalny.plwww.przekrojlokalny.pl  

Przypominamy o bezpłatnej akcji 
czipowania psów sołectwach 

Wszystkim właścicielom psów mieszkających w sołectwach gminy Międzyrzecz 
przypominamy o akcji bezpłatnego czipowania psów. 23 kwietnia taka akcja odby-
ła się w Świętym Wojciechu. Zachęcamy do zapoznania się z gra6kiem czipowania 
i skorzystania z oferty. 
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Wycieczkę prowadził Grzegorz Ur-
banek. Wiodła autokarem przez Sulę-
cin, Ośno Lubuskie, Słońsk do Kostrzy-
na. Sulęcin (niegdyś słowiańska osada 
targowa) do XII w. należał do Piastów 
Śląskich, potem do zakonu Templariu-
szy, a od połowy XIII w. miastem władał 

margrabia brandenburski. W XIV dobra 
zostały przejęte przez Joannitów, którzy 
władali miastem i okolicą do 1810 r.  
Zwiedzono m.in. gotycki kościół p.w. 
św. Mikołaja, zobaczono zachowane 
mury miejskie, Fontannę Dobrosąsiedz-
twa, Dom Joannitów. Zatrzymano się 

Edukacyjna wycieczka 
Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, międzyrzeckie koło „Wspieramy Młode 
Talenty” (Lidia Wożniak – przewodnicząca) zorganizowało 13 kwietnia wyciecz-
kę dla uczestników ostatniego konkursu plastycznego, konkursu organizowane-
go cyklicznie.  

chwilę przy domu z tablicą pamiątkową 
poświęconą mieszkającemu tu wielo-
krotnemu mistrzowi świata i Europy w 
zapasach – Leonowi Pineckiemu. Słynny 
w latach 30. ubiegłego wieku był oby-
watelem niemieckim, ale uparcie na 
zapaśniczych ringach występował w 
barwach Polski (urodzony k/Pszczewa). 
Po wojnie zamieszkał w Sulęcinie i tu 
zmarł w 1949 r. 

Kolejnym etapem było Ośno Lubu-
skie, zwane w historii z upraw konwalii. 
Pierwszymi właścicielem miejscowości 
był biskupstwo lubskie, następnie mar-
grabiowie brandenburscy. Przewodni-
kiem był miejscowy emerytowany nau-
czyciel historii, pasjonat o bogatej wie-
dzy. Wiedzy godnej prezentacji na se-
sjach, w przypadku wycieczki, gdzie 
percepcja uczniów jest inna, forma mó-
wienia w jednym miejscu przez dłuższy 
czas nie jest to zaakceptowania. Podzi-
wiano ogrom gotyckiego kościoła p.w. 
św. Jakuba. Obiekt jest terenem prac 
budowlanych mających uratować go od 
katastrofy budowanej. Wieża z dzwo-
nem wyraźnie chyli się na bok. W do-
brym stanie utrzymane są mury miejskie 
wraz z wieżami i bramami. Przeszklony 
ratusz robi wrażenie. Ciekawostką jest 
zachowany szyld nieistniejącego od lat 
kina „Bałtyk” obok siedziby miejscowej 
straży pożarnej. 

Park Narodowy „Ujście Warty” był 
kolejnym etapem autokarowej wyciecz-
ki. Obszar liczący 8074 ha podziwiać 
można było na cztery strony świata z 
wieży widokowej w budynku dyrekcji 
parku w Chyrzynie. Przydały się lornetki. 
Park został założony dla ochrony unika-
towych terenów podmokłych, rozle-
głych łąk i pastwisk, które są jedną z 
najważniejszych w Polsce ostoją ptaków 
wodnych i błotnych. Na terenie parku 
stwierdzono obecność 245 gatunków 
ptaków, w tym 174 lęgowych. Aż 26 z 

nich należy do gatunków ginących w 
skali światowej. Najbardziej zatwardziali 
wycieczkowicze w towarzystwie prze-
wodnika i opiekunów (Kingi Pielesiak, 
Doroty Ruta-Zdanowicz, Beaty Przy-
bysz – kierownika wycieczki i Agnieszki 
Rysiukiewicz) poszli wyznaczonym 
szlakiem na bagna, podglądać ptactwo. 

XVI. wieczna Twierdza Kostrzyn, zwa-
na kostrzyńskimi Pompejami zwieńczała 
wycieczkę. Stare miasto wewnątrz for-
tecznych obwarowań miało przed woj-
ną zamek, ratusz, potężny kościół, rynek 
i kamienice. Wszystko zostało zniszczo-
ne w wyniku działań wojennych w 1945 
r. Całe miasto zniszczone zostało w 95% 
stąd ta nazwa „Pompeje” nawiązująca 
do starożytnego Rzymu. Sympatyczni, 
miejscowi przewodnicy interesująco 
powiadali o historii powstania twierdzy, 
czasach jej świetności, uzupełniając to 
materiałami ikonogra6cznymi. W ba-
stionie Filip można poznano zbiory mu-
zealne i obejrzano 6lm. W pawilonie 
muzealnym w bramie Sarbinowskiej  
(kiedyś kursowały przez nią tramwaje) 
wzrok przyciągały eksponaty. Na wałach 
obronnych, od strony Odry, jest tablica 
upamiętniająca ścięcie toporem por. 
von Katte, adiutanta osadzonego tutaj z 
woli ojca - Fryderyka II, późniejszego 
króla Prus zwanego Wielkim. Adiutant 
nie zapobiegł nieudanej ucieczce mło-
dego księcia, więc poniósł srogą karę. 
Stare miasto znaczą dziś dwujęzyczne 
tablice z nazwami przedwojennych ulic, 
krzyż w miejscu zniszczonego potężne-
go kościoła. Kamienice zrównane do 
piwnic robią posępne wrażenie. A prze-
cież od 16.stulecia miasto było prężnym 
ośrodkiem za panowania Jana II Bran-
denburskiego. Tutaj za Jana Hohenzol-
lerna, noszącego przydomek Kostrzyn-
skiego bito monety (trojaki i grosze 
srebrne). Twierdza i miasto wytrzymało 
nawałę ogniową podczas wojny 
7.letniej. Nie ostało się podczas ataku 
Rosjan nacierających w prostej drodze 
na Berlin. 

Wycieczka była edukacyjnie niezwy-
kle ciekawa. Może trochę męcząca, ale 
po „zaliczeniu” Mc Donalda, nadwyrężo-
ne siły wróciły. Niezaprzeczalnym plu-
sem była wspaniała przewodnicka opie-
ka G. Urbanka. 

Tekst i fot. Lech Malinowski 
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IPN zdecydowanie „przegiął” w kwe-
stii kto może, a kto nie być jako patron 
ulic. Samorządy walczą jak mogą, woje-
wodowie mają pisowskie klapki na 
oczach. Dąbrowszczacy walczący z fa-
szystowskim Franco w Hiszpanii są be. 
Tablica na domu urodzenia socjalde-
mokratki Róży Luksemburg, zamordo-
wanej w Berlinie podczas powstania 
Spartakus przez bojówki – została zdję-
ta w Zamościu. Pomnik żołnierzy II AWP 
zburzono w Strzelcach Krajeńskich. 
Ulica II AWP w Żaganiu zlikwidowana, a 
przecież stacjonująca tam 11 LDKPanc. 
w prostej linii wywodzi się od 11 Drez-
deńskiej Dywizji Pancernej, której jed-
nostki frontowe były w szeregach II 
AWP. I tak można wymieniać… O po-
mniku w Kęszycy Leśnej na razie cisza. 
Ale obelisk upamiętniający przełamanie 
MRU przez radzieckich czołgistów, sto-
jący w Wysokiej, ma zniknąć. Zamazy-
wanie historii to psiowska specjalność. 
Hodowla nowego pokolenia. Może się 
doczekają beaty6kacji tego, którego na 
siłę wszędzie się wpycha jako patrona 
ulic, placów, skwerów przez rządzących 
wazeliniarzy. To są oczywiste błędy.  

W Katyniu zamordowano. Polaków 
w mundurach. Na rocznice przybył 
tam tylko ambasador. W stolicy wielka 

feta z udziałem wszystkich, którzy są 
przy korycie, by godnie uhonorować 
zabitych w katastro6e i odsłonić po-
mnik przysłaniający wielkością Grób 
Nieznanego Żołnierza. Rodzi się nowy 
mit i nowa historia, Tamta katyńska… 
Wstyd. Przy okazji zwieziono autokara-
mi chętnych z kraju. Czyżby warsza-
wiacy byli przeciw? Za to gołębie będą 
miały używanie, choć dzień i noc 
schodkowego pomnika pilnuje policja. 

Na spotkaniu z rolnikami Premier 
rzekł – Nie było na wsi dobrego gospo-

darza, był kulejący. Te słowa uderzają w 
niepełnosprawnych i są swoistą głupo-
tą pisowskiego premiera. Ponoć eko-
nomisty. Guzik prawda, to historyk a w 
bankowości zaczynał od robienia slaj-
dów dla prezesa i był odpowiedzialny 
od dostosowania prawa UE do kon-
kretnego banku BZWBK. Został preze-
sem przez przypadek, a potem to już z 
górki. Choc nie do końca. Już „wycięto” 
mu wielu jego ludzi w zapleczu - wsta-
wiając wiernych gwardian prezesa  

Trybunał Europejski uznał, że Pol-
ska nie wypełniła zobowiązań wynika-
jących z dyrektyw siedliskowej i ptasiej. 
Pamiętam jak pisowski minister toko-
wał niczym cietrzew podczas godów, 
że wszystko jest OK. Kolejny blamaż. O 

marszałku sejmu nie warto języka 
strzępić mając na uwadze jego ograni-
czanie dyskusji i zbyt widoczne lekce-
ważenie głosów opozycji. Cyniczny do 
bólu. I oni narzucają nam, to co dobre 
a co złe. Kupują Naród pieniędzmi, 
które wyciągają od nas jako podatki.  

Wicepremier Gowin zdziecinniał 
proponując, aby rodzice oddawali glo-
sy także za dzieci, z myślą o ich przy-
szłości oczywiście. Normalnie Matrix 
czyli science 6ction w pisowskim realu. 
Niskiego wzrostu poseł, prezes, nawet 
Uagi na swej willi nie wywiesił.  Zapew-
ne ochrona zapomniała… A taki pa-
triota z niego. Wstyd. 

Uroczystości pod pomnikiem typo-
we dla upamiętnienia Konstytucji Ma-
jowej.. Wojsko jak zawsze, aż do obrzy-
dzenia, wspominało zabitych w wiado-
mej katastro6e. Co to ma do rocznicy 
Konstytucji? Dokładnie nic! Nowy ka-
pelan w eleganckim mundurze (czyżby 
krytyka zadziałała?). Nowe wzory mun-
durów wyjściowych (kasa na to jest, a 
na śmigłowce…). Dobre wystąpienie 
burmistrza w towarzystwie Młodzieżo-
wej Rady Miasta. Salwa honorowa, 
sztandary, Kompania Honorowa bez 
szabel (chyba obstawiali wiele miejsco-
wości), harcerze, złożenie kwiatów, 

de6lada, sumienna praca policji w za-
bezpieczeniu. 

Międzyrzecka ul. Mieszka I, super 
nawierzchnia, pasy dla rowerów ozna-
czone, chodniki idealne ale brak ławe-
czek i koszy na śmieci. Nadal cisza na 
temat ławeczki z postacią. Marcin z Mię-
dzyrzecza były atrakcją. Bez wątpienia 
ktoś o tym wspomni, zapewne, podczas 
kampanii wyborczej. W tym miejscu 
wiadomo, że kandydaci na radnych zna-
ją swych wrogów. Są nimi koledzy na 
listach. Prawda stara jak świat. Na stro-
nie MOK „wisi” regulamin dla mediów 
(swoiste kuriozum) podpisany przez 
byłego szefa. Oczywiście jest to same w 
sobie ponurym „trupem w sza6e”. 

Wypijmy więc za błędy i przybłędy, 
których na śmietnik historii wyrzucą 
wybory.  

Wypijmy za….  

PATRIOTYCZNIE W MOK-u 
6 maja 2018 w Międzyrzeckim 

Ośrodku Kultury miał miejsce okolicz-
nościowy koncert. Wystąpiła Orkiestra 
Reprezentacyjnego Zespołu Wojska 
Polskiego. Obchodzona setna rocznica 
odzyskania przez nasz kraj niepodległo-
ści ob6tuje w wiele wydarzeń. Jednym z 
nich był konkurs Piosenki Patriotycznej. 
Niepodległa 1918, który odbył się  29 
marca 2018 roku w murach Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Między-
rzeczu. Przypomnę, że laureatami kon-
kursu zostali: Laura Cierniak z Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w 
Międzyrzeczu i Grupa Wokalna PSM z I 
stopnia w Międzyrzeczu, którą przygo-
tował Wojciech Witkowski.  

Nagrodą dla 6nalistów było wykona-
nie przy akompaniamencie    Reprezen-
tacyjnej Orkiestrze Wojska Polskiego 
nagrodzonych pieśni. Występ z żywym 

dużą orkiestrą był nie lada wyzwaniem 
dla młodych  wykonawców. Laura wy-
konała piosenkę Maryli Rodowicz pt. 
„Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden 
głos”, natomiast Grupa Wokalna zaśpie-
wała „Biały krzyż” z repertuaru Czerwo-
nych Gitar.  

Reprezentacyjna Orkiestra Wojska 
Polskiego pod batutą majora Marcina 
Ślęzaka pięknie wywiązała się z tej pró-
by, a laureaci nieco stremowani 
(pytałem Laurę, czy ma tremę, odpo-
wiedziała gestem pół na pół) też pora-
dzili sobie z trudami występu i  emocja-
mi. W dalszej części rozpoczął się pięk-
ny koncert. Pełna relacja na 

 
www.miedzyrzecz.biz 

 
Z muzycznym pozdrowieniem - 

Zdzisław Musiał   
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Zdobyli miejsca w Enale 
krajowym 
Od wielu lat Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom” cieszy się stale wzra-
stającym zainteresowaniem wśród uczniów. Po kolej-
nych szczeblach eliminacji (gmina, powiat) do finału 
wojewódzkiego zakwalifikowali się: Małgorzata Skrzek, 
Michał Idzikowski (grupa szkół podstawowych), Jakub 

Ratkiewicz, Jakub Baraniecki (klasy gimnazjalne),  
Jakub Kusz, Paweł Skoczylas (szkoły średnie).  

Jedna z aul wykładowych Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego była 27 kwietnia 
miejscem 6nału. Testy pisemne i wylo-
sowane testy ustne oceniało jury: mł. 
bryg. Leszek Fijałkowski (przewodni-
czący), Iwona Skórzewska, dh. Mieczy-
sław Witczak i dh. Tadeusz Ostrowski. 
Wszystkich uczestników (ponad 75 
osób) oraz opiekunów serdecznie przy-
witała dh. Elżbieta Polak, dyrektor Biu-
ra Zarządu  Wojewódzkiego ZOSP RP w 
Zielonej Górze. 

Do testów ustnych zakwali6kowali się 
z powiatu międzyrzeckiego: M. Skrzek,  
J. Ratkiewicz, J. Kusz i P. Skoczylas. Finali-
ści odpowiadali na 5 pytań wylosowa-
nych w zestawach. W przypadku jedna-
kowej ilości uzyskanych punktów decy-
dował wynik uzyskany z testów pisem-
nych. Rywalizacja była niezwykle zacięta. 
Każdy miał bogata wiedzę, niektórzy byli 
6nalistami wojewódzkimi i krajowymi. 

Dwa pierwsze miejsca gwarantowały 
start w 6nale krajowym. W grupie naj-

młodszej zwyciężył Paweł Grześko-
wiak z Żar, który o jeden punkt był lep-
szy od Małgorzaty Skrzek z Międzyrze-
cza. W grupie drugiej pierwszym był 
Miłosz Mesjasz z powiatu żagańskiego, 
drugim Jakub Teszbir z powiatu strze-
lecko-drezeńskiego. Ten ostatni miął 
tyle samo punktów co J. Ratkiewicz z 
Międzyrzecza, jednak lepszy miał wynik 
z testów pisemnych.. W grupie trzeciej 
zwyciężył Paweł Skoczylas z Między-
rzecza przed Dominikiem Szmyd z 
powiatu strzelecko-drezeńskiego. 

W tym miejscu wspomnę, że Jakubo-
wi Ratkiewiczowi zabrakło (nie po raz 
pierwszy w tych 6nałach) przysłowiowe-
go łutu szczęścia czyli 0,5 punktu. Paweł 
Skoczylas miał w ubiegłych latach ten 
sam problem, Teraz był najlepszym. 
Pecha miał Jakub Kusz, ubiegłoroczny 
6nalista krajowy.  

Nagrody (hulajnogi elektryczne, 
głośniki JBL, kamerki sportowe, słu-
chawki z mikrofonem, Power banki) - 
ufundowane przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Zielonej Górze i Oddział Wo-
jewódzki ZOSP RP w Zielonej Górze - 
wręczali członkowie jury oraz członko-
wie władz wojewódzkich ZOSP RP. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy 
uczestnictwa i koce strażackie, służące 
do rekreacyjnego wykorzystania. Po-
nadto zainteresowani po wspólnie spo-
żytym posiłku udali się do jednej z zielo-
nogórskich JRG PSP aby poznać salę 
edukacyjną „Ognik”. 

Finał krajowy odbędzie się 3-4 czerw-
ca w Świdwinie (zachodniopomorskie). 
Za naszych trzymajmy kciuki. 

 
Tekst i fot. L. Malinowski 
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VII SZKOLNY KONKURS INSTRUMENTALNY 
 

20 kwietnia po raz kolejny uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Międzyrzeczu wzięli udział  
w zmaganiach konkursowych. Nietypowy to konkurs, ponieważ biorą w nim udział młodzi muzycy uczący się 
we wszystkich klasach instrumentów muzycznych - pianiści, skrzypkowie, gitarzyści, fleciści, akordeoniści  
i wiolonczeliści. Konkurs podzielony był na grupy – ilość lat nauki gry na danym instrumencie. 

W grupie I brali udział: Nadia Fur-
manek – akordeon, Liwia Gągała – 
skrzypce, Kamila Głębocka – gitara, 
Alicja Grela – skrzypce, Joanna Gru-
sza – fortepian, Antonina Grzesiak – 
fet, Franciszek Kiernozek, – skrzypce, 
Jakub Marszałek– skrzypce, Kaja 
Łagoda – skrzypce, Karolina Sielicka 

– fortepian, Marlena Szpigun –
wiolonczela. 

Grupa II. Jan Forbotko – akordeon, 
Patrycja Oleksak – fortepian, Alan 
Świątkowski  – gitara, Kalina Tomysek 
– fortepian. 

Grupa III. Zuzanna Gabiga – gitara, 
Kornel Grocholewski – skrzypce, Klau-

dia Nowacka – fortepian, Wiktor Wo-
łoszyn – fortepian. 

Grupa IV Zespoły instrumentalne. 
Duet skrzypcowy Kinga Fryza i Julia 
Skabardis, duet skrzypcowo-akordeo-
nowy Nadia Furmanek i Zuzanna Ko-
łodziejczak, trio skrzypcowe Kornel 
Grocholewski, Kornelia Kędrak, Maria 

Kmieciak, duet fortepianowy Patrycja i 
Igor Oleksak. 

Jury w składzie: Małgorzata Telega-
-Nowakowska (przewodnicząca), Iwo-
na Skwarna i Sławomir Filus (nauczy-
ciele przedmiotów teoretycznych i ryt-
miki) przyznało następujące miejsca: 

Grupa I: 1 miejsce Marlena Szpi-
gunm 2 – Jakub Marszałek, 3 – Nadia 
Furmanek i Joanna Grusza. Wyróżnie-
nie: Antonina Grzesiak, Franciszek 
Kiernozem, Karolina Sielicka. 

Grupa II: 1 miejsce Patrycja Oleksak, 
2 – Kalina Tomysek, 3 – Jan Forbotko. 

Grupa III: 1miejsce Klaudia Nowac-
ka, 3 – Kornel Grocholewski. 

Grupa IV Zespoły instrumentalne: 1 
miejsce Kinga Fryza i Julia Skabardis, 
2 – Patrycja i Igor Oleksak, 3 – Nadia 
Furmanek i Zuzanna Kołodziejczak. 
Wyróżnienie Kornel Grocholewski, 
Kornelia Kędrak, Maria Kmieciak.  

Laureaci otrzymali nagrody rzeczo-
we, Serdecznie gratulujemy zwycięz-
com. Dyrektor szkoły M. Telega-  
-Nowakowska podsumowała konkurs 
na najciekawsze recenzje z Konkursu 
Młodego Muzyka roku 2018. TVP Kultu-
ra nadawała relację z tego wydarzenia. 
Najbardziej fascynujące relacje napisały: 
Julia Szymańska, Julia Skabardzis i 
Małgorzata Orłowska. Laureatki uho-
norowane zostały nagrodami rzeczowy-
mi. Wszystkie nagrody ufundowała Ra-
da Rodziców Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Międzyrzeczu.  

KONCERT „MISTRZ I UCZEŃ” POŚWIĘCONY IRENIE SENDLEROWEJ 
Tego samego dnia  o godz. 18.30 

odbył się Koncert „Mistrz i uczeń” po-
święcony Irenie Sendlerowej. Katarzy-
na Cegielska w nieco dłuższej formie w 
przerwach pomiędzy poszczególnymi 
punktami koncertu przedstawiła bio-
gra6ę poświęconej osoby. Przemysław 
Kojtych zapowiadał z dowcipem i ele-
gancją   koncert. Wystąpili uczniowie ze 
swoimi nauczycielami. Duet gitarowy 
Zuzanna Gabiga i Zdzisław Musiał w 
autorskich kompozycjach piszącego te 
słowa „Nocny walczyk” i „Malaguena”. 

Oba utwory zawarte w zbiorku nuto-
wym „Tańce na 2 gitary” wydało w 2017 
roku Wydawnictwo Muzyczne „Ab-
sonic”. „Koncert a-moll” cz.1 Anatonia 
Vivaldiego na 2 skrzypiec wykonało  
Trio skrzypcowo–fortepianowe: Kornel 
Grocholewski, Jolanta Helwig i Tade-
usz Nowak. Nieczęsto można posłu-
chać utworu na fortepian i trzech wyko-
nawców. „Walc A-dur” na 6 rąk Sergiu-
sza Rachmaninowa wykonali: Patrycja 
Oleksiak, Igor Oleksak i Tadeusz No-
wak. Duo saksofonowe Jan Orłowski i 

Czesław Nowakowski wykonało kom-
pozycję J. Rizzio – „The smoothe”. Kon-
cert zakończyło trio akordeonowe Dia-
na Fiedorowicz, Jan Forbotko i Alina 
Plebanek stosowna melodią „Memory” 
– Lloyda Webera. Piękny koncert, aż żal 
było opuszczać aulę szkoły Muzycznej. 

Po koncercie ogłoszone zostały wy-
niki VII Szkolnego Konkursu instrumen-
talnego, które przedstawiłem wyżej. 

 
Z muzycznym pozdrowieniem - 

Zdzisław Musiał 
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Obchody Święta Konstytucji 
3 Maja w Międzyrzeczu 

W 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja burmistrz Remigiusz Lorenz, za-
stępca burmistrza Agnieszka Śnieg oraz sekretarz gminy Anna Sawka wraz z radnymi 
Rady Miejskiej, przedstawicielami zakładów pracy, organizacji, instytucji, szkół oraz 
mieszkańcami uczestniczyli w obchodach, które tradycyjnie rozpoczęły się uroczystą 
mszą św. w kościele pw. Św. Wojciecha. Następnie ulicami miasta przeszedł pochód 
patriotyczny pod pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego, gdzie odbył się ceremoniał 
wojskowy oraz złożone zostały kwiaty. Burmistrz wraz z radnymi Młodzieżowej Rady 
Miejskiej odczytał przemówienie i na zakończenie podziękował uczestnikom oraz 
wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji obchodów. 

Budka z książkami  
przy ratuszu 

Wspólnie zrealizujmy ideę kulturalnego oraz 
życzliwego projektu ulicznej biblioteki Już od  
7 maja w Międzyrzeczu, przy ratuszu będzie 
znajdować się budka, która przyjechała do nas  
z Berlina! Z ,,ulicznej czytelni” będzie można 
korzystać do końca wakacji. Mamy nadzieję, że 
budka swoją obecnością uatrakcyjni życie mię-
dzyrzeczan oraz turystów w okresie letnim. 
Każdy może przynieść i zostawić lub zabrać  
i przeczytać dowolną książkę Zapraszamy, za-
chęcamy i polecamy. 



Każdy dom wymaga ogrzewania,  
a wybór paliwa wykorzystywanego do 
tych celów jest jedną z trudniejszych 
decyzji. Często korzystamy z raz 
wybranego paliwa, nie myśląc o jego 
zmianie choć dostępność różnych 
rodzajów jest duża. Pytanie, czy 
wiemy o nich wszystko, co pozwoli 
nam podjąć najwłaściwszą decyzję.

Jednym z kryteriów, które 
powinniśmy wziąć pod uwagę, 
rozważając sposób ogrzewania 
domu, jest komfort obsługi urządzeń 
grzewczych – niektóre wystarczy 
włączyć i można zapomnieć o ich 
dalszej kontroli, inne będą wymagały 
regularnego, ręcznego uzupełniania 
paliwa. Kiedy dokonujemy wyboru 
nośnika energii powinniśmy również 
zwrócić uwagę na jego wpływ na 
środowisko. 

Z taką wiedzą związany jest 
oczywiście zysk – choć może  
w przypadku gazu ziemnego lepszym 
słowem jest „oszczędność”.

WSZYSCY POTRZEBUJEMY 

OSZCZ DNO CI

W przypadku gazu ziemnego 
możemy mówić aż o poczwórnej 
oszczędności. Gdy wybierzemy gaz 
ziemny jako paliwo, oszczędzimy 
sobie nie tylko niepotrzebnych  
i nagłych wydatków, lecz również 
czasu i wysiłku związanych  
z obsługą ogrzewania (o czym często 
zapominamy w kalkulacjach). 

Kolejny bardzo ważnym aspektem 
jest fakt, że oszczędzamy środowisko, 
w którym żyjemy (bo gaz ziemny jest 
jednym z najbardziej ekologicznych 
paliw), jak również oszczędzimy 
sobie i swojej rodzinie kłopotów 
związanych z obsługą innych paliw 
i systemów ogrzewania, które je 
wykorzystują.

GAZ ZIEMNY – GENERATOR 
OSZCZ DNO CI

W obiegowej opinii gaz ziemny 
kosztuje dużo. To w większości 
przypadków nieprawda. Na 
wyliczenia kosztów mają wpływ 
oczywiste czynniki, m.in. 
powierzchnia, liczba osób, stan 
techniczny budynku, ale także wiele 
innych, związanych na przykład  
z bezproblemową obsługą systemu 
grzewczego. Dlatego przy szacowaniu 
indywidualnych kosztów gazu należy 
brać pod uwagę więcej czynników 

EWEŚ PRZYŁ CZ SI  DO SIECI KORZY CIĄ

Wszyscy potrzebujemy ciepła… 
i oszcz dno ciĄ

niż tylko cena jednostkowa. Tym 
bardziej, że ceny ekogroszku i węgla 
rosną – za to ceny gazu ziemnego  
w ostatnich 3 latach zostały obniżone 
łącznie aż o około 16%!

Na gazie ziemnym można 
łatwo zaoszczędzić – wystarczy 
nie przegrzewać, tylko ustawić 
odpowiednią temperaturę na 
termostacie (w każdym z pomieszczeń 
z osobna!) oraz regularnie (raz  
w roku) serwisować system grzewczy. 
Taka zadbana instalacja będzie nam 
służyć praktycznie bezobsługowo 
przez lata!

GAZ ZIEMNY – 
OSZCZ DNO Ć CZASU I 
WYSIŁKU

Gaz ziemny jest stworzony do 
oszczędzania – i to oszczędzania 
wygodnego, które nie zabiera 
naszego cennego czasu i nie 
wymaga wysiłku. Wynika to z tego, 
że jego zużycie, w przeciwieństwie 

do ogrzewania choćby drewnem, 
możemy sobie „zaprogramować”. Na 
przykład ustawić niską temperaturę 
wtedy, kiedy nas nie ma w domu, 
a przyjemne ciepło na kilkanaście 
minut przed powrotem do domu 
z pracy czy ze szkoły. Możemy to 
zrobić zdalnie, przez Internet – i już 
nie musimy się bać, że po powrocie z 
ferii zimowych zastaniemy popękane 
rury – bo naszą instalację możemy 
ustawić na zapobieganie wymrożeniu 
domu. To są bardzo ważne, a często 
niedoceniane oszczędności.

Wygoda korzystania z gazu 
ziemnego jest niezaprzeczalna. 
Nie trzeba szacować jego zużycia, 
nie trzeba go zamawiać na zapas, 
nie można go kupić za dużo ani za 
mało. Na dodatek można wygodnie 
rozplanować płatności!

GAZ ZIEMNY – 
OSZCZ DZENIE SOBIE 
KŁOPOTÓW

Gaz ziemny jest bezpieczny 
w obsłudze. I nie chodzi tu  
o czynnik ludzki – bo większość 
pieców gazowych jest praktycznie 
bezobsługowa. Chodzi o urządzenia, 
które do właściwego funkcjonowania 
wymagają niedrogiego, krótkiego 
przeglądu raz na rok. I to głównie 
po to, by oczyszczone pracowały 
wydajniej i dłużej dostarczały ciepło 

bez dodatkowych kosztów.
Gaz ziemny to także bezpieczeństwo 

dostaw. Zwłaszcza w EWE, które 
posiada najnowocześniejszą i jedną 
z najbardziej niezawodnych sieci 
gazowych. Monitorowany przez 
Urząd Regulacji Energetyki tzw. 
średni czas przerwy w dostawie 
na jednego klienta był w sieci 
EWE blisko 10-krotnie krótszy niż  
u innych dostawców!

GAZ ZIEMNY – SPOSÓB 
NA OSZCZ DZANIE 

RODOWISKA

Przejście na ogrzewanie gazowe 
to jedna z najbardziej efektywnych 
metod ograniczania emisji 
zanieczyszczeń powietrza. Gaz 
ziemny składa się przede wszystkim 
z metanu, który w trakcie spalania 
nie obciąża środowiska. Nie zawiera 
siarki ani metali ciężkich i emituje 
do atmosfery 30% mniej dwutlenku 
węgla niż ropa i 50% mniej niż 
węgiel! To niezwykle istotne  
w czasach, gdy jako społeczeństwo 
jesteśmy zmuszeni podjąć walkę ze 
smogiem.

Gaz ziemny nie generuje popiołu 
ani pyłu, nie wytwarza sadzy, którą 
trzeba usuwać. Wszystko to składa 
się na kolejne oszczędności, które 
wykazują wyższość gazu ziemnego 
nad innymi paliwami grzewczymi.

EWE to działaj cy od ponad 19 lat w Polsce niezależny dostawca 
gazu, posiadający aż 1659 km własnych sieci gazowych. Dostarcza 
gaz dla klientów indywidualnych, jak i irm w 49 gminach 
na terenie 6 województw. Wszystkie informacje dotycz ce 
korzystania z gazu ziemnego znajd  Państwo na stronie www.
ewe.pl i pod numerem infolinii 801 100 800.

Dostępność, wygoda, oszczędność  
i czyste środowisko – to zalety gazu, 
które trudno podważyć. Zachęcam 
również do kontaktu z naszymi 
doradcami, którzy zapoznają 
się z Państwa potrzebami, 
wyliczą oszczędności i dokładnie 
przeprowadzą przez cały proces 
– od sprawdzenia możliwości 
przyłączenia do sieci gazowej EWE 
do rozpoczęcia dostawy gazu – 
Marek Szymoniak, Dyrektor 
Działu Dystrybucji i Obrotu 
Sieciowego Gazem EWE.
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Odbył w się 26 kwietnia w Skwie-
rzyńskim Ośrodku Kultury pod Honoro-
wym Patronatem Starosty Międzyrzec-
kiego. Organizatorem był po raz kolejny 
Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Razem 
raźniej”, któremu szefuje Bożena Ada-
miec. Właśnie ona ze sceny powitała 
liczne przybyłe reprezentacje z powiatu 
i województwa oraz gości. Wśród nich 
byli m.in. Grzegorz Gabryelski – staro-
sta powiatu (tenże w towarzystwie sym-
patycznej kierowniczniczki POW o6cjal-
nie otworzył imprezę), Lesław Hołow-
nia – burmistrz Skwierzyny, ZoEa Za-
błocka – przewodnicząca Rady Miej-
skiej w Skwierzynie, Ferdynand Sanko, 
Zbigniew Świątek, Jerzy Kuźmicz – 
radni powiatu, Elżbieta Górna – dyrek-

tor PCPR w Międzyrzeczu, Agata Smo-
leń – kierownik skwierzyńskiego Dzien-
nego Domu Seniora, Ewa Zdrowowicz- 
-Kulik – prezes Fundacji „Serce na dło-
ni” (jeden ze sponsorów imprezy), Kata-
rzyna Ruta – dyrektor Domu Dziecka w 
Skwierzynie, Agnieszka Blajer – dyrek-
tor DPS w Skwierzynie, Anna Zabielska 
– z-ca kierownika OPS w Skwierzynie 
wraz z pracownikami socjalnymi, Jakub 
Nawrot – dyrektor skwierzyńskiego 
OSiR, Mariola Alechno-Buca – kierow-
nik ŚDS Żary, Beata Rokaszewicz – 
kierownik ŚDS Stare Kurowo,  Bogdan 
Macina – dyrektor DPS Rokitno 58, 
Magdalena Mleczak – dyrektor DPS 
Rokitno 38, Anna Kwiecińska – dyrek-
tor DPS Międzyrzecz. 

IV Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych 
życia w społeczności. Trudno się nie zgo-
dzić ze słowami starosty. 

– Cztery lata temu, dzięki podpowie-

dziom życzliwych mi ludzi, postanowiłam 

wspólnie z zespołem swoich pracowników 

wypełnić niszę, jaka była w życiu osób 

niepełnosprawnych, którzy chcieli zaist-

nieć na szerszym forum mówi B. Adamiec 
– Formuła przeglądu nie jest stresująca. 

Nie walczy się o miejsce. Dzisiejsze prezen-

tacje pokazały szeroki wachlarz możliwo-

ści scenicznych wykonawców, którzy są 

osobami niesprawnymi w różnym stop-

niu. A nawet mimowolne wpadki scenicz-

ne podkreślają zaangażowanie i emocje. 

Dziękuję wszystkim, jestem wzruszona 

aplauzem jaki towarzyszył występom. 

Dziękuje również swojej załodze, która 

jest siłą swej stabilności w żmudnym, sta-

łym procesie terapeutycznym naszych 

uczestników. 

Nagrody zespołowe zostały wręczo-
ne. Indywidualną otrzymała E. Zdrowo-
wicz-Kulik – za wielkie serce okazywane 
od lat niepełnosprawnym. Wspólna 
fotogra6a i wspólny posiłek. Wykonaw-
cy znają się od lat, łączy ich silna więź. 
Przejawiana w różnej formie. Serdecz-
nej. Od kilku lat uczestniczę w różnych 
imprezach z udziałem tych ludzi. W pro-
mocję ich niełatwej adaptacji w społe-
czeństwie mam swój wkład, choć za-
pewne są lepsi. Dzielę się swoją wiedzą 
na różne tematy w cyklicznych czwart-
kowych spotkaniach w międzyrzeckim 
ŚDS. Szanując pracę terapeutów  chylę 
czoło. Jak powiedziała kierowniczka 
POW, są oni silą w swej stabilności. I 
rzetelności oczywiście. 

 
Tekst i fot. Lech Malinowski 

Na scenie pojawili się wykonawcy 
występujący w różnych formach sce-
nicznych. Tych z pewną fantazją zapo-
wiadały prowadzące imprezę: Marceli-
na Poznańska i Marta Marek (obie z 
POW). Ta ostatnia przygotowała cieka-
wą choreogra6ę swoich podopiecznych. 
Przegląd rozpoczęli żaranie z tamtejsze-
go ŚDS. Kolejnymi byli międzyrzeczanie 
z ŚDS w tańcu Zorba (przygotowująca 
tancerzy Anna Skotnicka, chyba bar-
dziej pod sceną przeżywał występ niż 
sami wykonawcy). Na scenie pojawiali 
się kolejni wykonawcy z DPS-ów w Ro-
kitnie, Szarczu, Skwierzynie, Jasieńcu, 
Międzyrzeczu (wraz z tamtejszym WTZ 
w piosence i żywiołowym solowym tań-
cu), ŚDS z  Pszczewa, Lubniewic, Sule-
chowa, Strzelec Krajeńskich i Pszczewa. 
Trudno nie wymienić gospodarzy z mię-
dzyrzeckiego POW. Ci ostatni mieli cie-
kawy układ choreogra6czny z wykorzy-
staniem prostych form teatralnych, a 
maski tancerek i tancerzy nawiązywały 
do słynnych festiwali w Wenecji. Totalne 
zaskoczenie. Pozytywne. Przygotowanie 
niby oczywistego w przekazie występu 
jest samo w sobie skomplikowane z 
uwagi na możliwości wykonawców. To 
świadczy o dobrze prowadzonej pracy 
terapeutycznej w POW, jak również w 
innych ośrodkach.  

– Z roku na rok, widzę coraz wyższy 

poziom wykonawców – mówi G. Gabry-
elski. – Reżim czasowy występu jak rów-

nież narzucone tematy sceniczne zmusza-

ją terapeutów zatrudnionych w PDS, WTZ 

czy DPS do intensywnej pracy, co by nie 

mówić z trudnym wykonawcą z wiado-

mych przyczyn. To jest nasza wspólna 

inwestycja w proces przystosowania do 

Projekt „Nowoczesne przed-
szkola w gminie Międzyrzecz” 

26 kwietnia burmistrz Remigiusz 
Lorenz wraz z przewodniczącą Rady 
Miejskiej Marią Kijak uczestniczyli w 
uroczystym podsumowaniu projektu 
pn. ,,Nowoczesne przedszkola w gminie 
Międzyrzecz" w Międzyrzeckim Ośrodku 
Kultury. Liderem projektu była 6rma 
SYNTEA S.A. a partnerem gmina Mię-
dzyrzecz. Projekt był realizowany w 

oddziałach przedszkolnych w Szkole 
Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej 
nr 3, Szkole Podstawowej nr 4 oraz 
Szkole i Przedszkolu w Kaławie. Koszt 
całkowity projektu: 881 680,48 zł w tym 
do6nansowanie 749 428,40 zł. Więcej 
informacji na naszej stronie w zakładce 
środki pomocowe. 
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Z wizytą w Berlinie 

4 maja br. z okazji 25 lat współpracy 
Międzyrzecza i miasta partnerskiego 
Charlottenburg-Wilmersdorf burmistrz 
Remigiusz Lorenz udał się z o6cjalną 
wizytą do burmistrza Reinharda Nau-
manna. W tym samym czasie, w Berlinie, 

trwało spotkanie zapoznawcze Młodzie-
żowych Rad Miejskich z naszego miasta 
oraz z Berlina. Jednym z celów wizyty 
było również odebranie biblioboXX-u – 
kolorowej budki z książkami, która stanę-
ła przy międzyrzeckim ratuszu.  
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Majowe zabawy w międzyrzeckiej 
bibliotece  

Po zakończeniu o6cjalnych obcho-
dów Święta Konstytucji 3 Maja w mię-
dzyrzeckiej bibliotece odbyły się 
„Majowe zabawy naszych dziadków i 
pradziadków” dla najmłodszych i nie 
tylko. Kapryśna pogoda nie wystraszyła 
dzieci, które licznie uczestniczyły w 
zajęciach o charakterze zabawowo-

rekreacyjnym również z elementami 
patriotycznymi nawiązującymi do Dnia 
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Święta 
Konstytucji 3 Maja. W tym czasie w bi-
bliotece odbył się również VII. Turniej 
Szachowy o Puchar Burmistrza Między-
rzecza. 

Koncert Filharmonia bez Filharmonii 
w międzyrzeckim ratuszu 

Zwieńczeniem obchodów Święta 
Konstytucji 3 Maja był przepiękny kon-
cert zespołu barokowego GREEN KORE 
w składzie: Mateusz Maleszka-Uet pro-
sty, Łukasz Pendrak-Uet prosty, Karolina 

Pływaczewska-wiolonczela oraz Joanna 
Boślak-Górniok-klawesyn. Z przyjemno-
ścią miłośnicy muzyki klasycznej mogli 
wysłuchać mniej znane utwory Antonio 
Vivaldiego.  
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Wizyta studyjna burmistrza  
i sołtysów 

Podczas weekendu 20-22 kwietnia 
2018 r. burmistrz Remigiusz Lorenz 
wraz z sołtysami gminy Międzyrzecz 
uczestniczył w wizycie studyjnej 
pn.,,Sposoby angażowania mieszkań-
ców w życie gminy" w gminach Lisewo i 
Płuźnica. Podczas wizyty na spotka-
niach omawiane były tematy funduszy 

sołeckich, pozyskiwania środków ze-
wnętrznych z fundacji oraz stowarzy-
szeń. Uczestnicy wizyty wymienili się 
swoimi doświadczeniami w temacie 
aktywowania mieszkańców w pracę na 
rzecz swojej miejscowości. Wizyta przy-
niosła wiele ciekawych informacji oraz 
inicjatyw dla naszych sołtysów. 

Finał wojewódzki Kinder + Sport 2018 w mini siatkówce 
chłopców 
 

WIELKI SUKCES UKS 
„ORLIKI” MIĘDZYRZECZ 

Kinder + Sport Cup to największy 
turniej mini siatkówki w Polsce dla dzieci 
ze szkół podstawowych, w wieku od 4 
do 6 klasy. Wielki 6nał turnieju minisiat-
kówki o Puchar Kinder + Sport tradycyj-
nie rozgrywany jest w 6 kategoriach – 
najmłodsi walczą w zespołach 2-
osobowych, ich starsi koledzy i koleżanki 
w trójkach, a najstarsi w drużynach zło-
żonych z czterech zawodników na boi-
sku. Nad wszystkim czuwają sędziowie, 
sprawdzający zgodność zawodów ze 
specjalnymi przepisami gry w minisiat-
kówkę, ustalonymi przez Polski Związek 
Piłki Siatkowej 

21 kwietnia w Nowej Soli odbył się 
6nał województwa lubuskiego z udzia-

łem 10 zespołów w każdej kategorii wie-
kowej. Do 6nału ogólnopolskiego awans 
uzyskał 1 i 2 zespół (mistrz i wicemistrz 
województwa) w każdej kategorii wieko-
wej. 

UKS „Orliki”, działający przy SP- 2 w 
Międzyrzeczu reprezentowały dwa ze-
społy „dwójek” chłopców, które wywal-
czyły awans do Mistrzostw Polski. 

I miejsce - Marcel Mucha, Piotr Gro-
belny, Alan Stachowiak. II miejsce - 
Szymon Matuszewski, Adam Jankow-
ski, Tymon Humeniuk 

Tegoroczny 24 6nał Mistrzostw Polski 
zostanie rozegrany 6-8 lipca w Zabrzu. 

 
Anna Grobelna 

1990-2002. Ekspozycja ciekawa, ale opis tylko w języku 
litewskim czyli kolejne „schody” dla turystów. 

W okazałych salach zamkowych liczne eksponaty. 
Za szkłem. Opisane oczywiście w ich języku. Dużo 
miejsca poświecono władcom: Giedymowi i Witoldo-
wi, co jest ze wszech miar zrozumiałe. Skarb blisko 900 
monet ciekawie wyeksponowany. Liczne inne monety, 
z różnych okresów były dla nas nie lada atrakcją. Po-
dobnie jak pieczęcie władców litewskich. Komnata 
reprezentacyjna z tronami władcy i małżonki ogromna 
z gwiaździstymi gotyckimi sklepieniami. Lista goszczą-
cych tu głów państw jest długa. Ciekawa sala sądowa i 
sala z ekspozycjami dotyczącymi Karaimów i Tatarów. 
Przejścia do wszystkich sal z zewnętrznych dwupiętro-
wych tarasów ze schodami. Wąski dziedziniec potęgu-
je wrażenie. Podobnie jak kręte jedyne schody we-
wnętrzne, od strony wieży, szerokie niecały metr. Kilku 
z nas skorzystało z możliwości własnoręcznego zrobie-
nia za pomocą sprytnej maszyny okolicznościowego 
medalionu. W automacie po 2 euro można było kupić 
pamiątkowe zamkowe medale z wizerunkami litew-
skiego władcy lub zamkiem. Są już w mojej kolekcji. 
Pożegnanie z miłą przewodniczką i Trokami. Jeszcze 
tylko spojrzenie na posąg św. Jana Nepomucena, pa-
trona miasta (patron rybaków i tonących) i kierunek 
Wilno… 

 

Tekst i fot. L. Malinowski 

(Ciąg dalszy ze strony 14) 
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100 lat Rzeczpospolitej Polskiej, 
100 lat Harcerstwa 
100. lecie Harcerstwa, organizacji, która bynajmniej w naszych 
trudnych czasach (dzięki międzyrzeckim instruktorkom, i ich ucz-
niom) nie traci na sile i atrakcyjności. Na boisku szkolnym  
SP-2 - uroczysty apel. Po nim w programie Konferencja Popular-
nonaukowa z okazji Jubileuszu: 100 lat Niepodległości Polski i 
100 lat Związku Harcerstwa Polskiego. Uroczystość jest jednym z 
wielu elementów cyklu obchodów 100.lecia Państwa Polskiego 
w tej szkole. 

W szkolnej sali zaproszeni 
goście. Władze miasta, radni, 
dyrektorzy szkół i instytucji. 28 
lat temu nadano szkole imię 
„Szarych Szeregów”. W progra-
mie projekcja 6lmowa z wywia-
dem z hm. Wiesławem Cieślą, 
harcerzem „Szarych Szeregów” 
– powstańcem warszawskim, 
już niestety nieżyjącym. Jak 
powiedziała Katarzyna Dymel 
(dyrektor placówki) – O tych 

strasznych czasach musimy 

pamiętać, trzeba mówić o nich 

młodzieży.   

Prelekcje instruktorów har-
cerstwa najmłodszego pokole-
nia: pwd. Adriana Portały 
(drużynowego 22 DH „Krze-
siwo”), pt. „Szare Szeregi” – wzór 

patriotyzmu dla współczesnej 

młodzieży” i pwd. Agnieszki 
Maik, drużynowej 7 Gromady 
Zuchowej „Niedźwiedzie łapki” 
– pt. „Zuch jest dzielny”. Hm. 
Wiesław Cieśla jest dla prele-
gentów osobistym bohaterem. 
Pokolenia Polaków łączą takie 
same marzenia i sny – o wolno-
ści, o szczęściu osobistym i o 
pomyślności dla Polski. Pwd. A. 
Maik mówiła o rozwoju żeńskie-
go ruchu zuchowego, o meto-
dyce pracy z najmłodszymi 
adeptami harcerstwa. 

„Wychowanie patriotyczne w 

ZHP” – hm. Grzegorz Bazydło 
komendant Chorągwi Ziemi 

Lubuskiej. Tematem było wy-
chowanie do odpowiedzialno-
ści. Wychowanie do służby – to 
rozwój duchowy, służba Pol-
sce, sobie i innym.   

Ruch harcerski, liczący obec-
nie 110 tys. członków, jest z 
założenia otwarty, ale wobec 
członków ma wysokie wymaga-
nia etyczne. Podmiotem działań 
są dzieci i młodzież, ich harcer-
skie wychowanie, wszechstron-
ny rozwój, kształtowanie cha-
rakterów przy współpracy z 
rodzicami jako partnerami. 
Opiera się na trzech 6larach – 
wartościach prawa harcerskie-
go, osobistym przykładzie in-
struktora i metodach pracy: 
uczeniu poprzez działanie. For-
my działania się zmieniają – tak 
jak czasy, program jest odpo-
wiedzią na potrzeby danej 
chwili, ale realizowane wartości 
– te nie ulegają zmianie. Naj-
ważniejsze jest przestrzeganie 
Prawa Harcerskiego i wierność 
Przyrzeczeniu Harcerskiemu. 

„100 lat niepodległości Polski 

– 100 lat Związku Harcerstwa 

Polskiego” hm. Krzysztof Ma-
rzec dyrektor SP-6. Historyczna 
gawęda w auli szkolnej. ZHP 
powstał w 1919 r. we Lwowie 
ze scalenia organizacji mło-
dzieżowych. 

„Gawęda o hm. Wirgiliuszu 

Szubie” – phm. Maria Sobczak-

Siuta komendantka Hufca Mię-
dzyrzecz ZHP. Lokalni bohate-
rowie mają duży wkład w for-
mowanie młodych Polaków. 
Hm. Wirgiliusz Szuba był jed-
nym z pierwszych instruktorów 
harcerskich na naszym terenie, 
autorytetem moralnym.  

Ostatnim punktem konfe-
rencji był wywiad z druhną hm. 
Haliną Mąderek-Matysik, 
który przeprowadziła phm. 
Hanna Barczewska komen-
dantka Międzyrzeckiego Szcze-
pu „Płomienie”. 

Nasz Hu6ec ZHP ma naresz-
cie harcówkę z prawdziwego 
zdarzenia, jest nią duża sala na 
piętrze w MOSiW.. Z tej okazji 
przyznana zostaje burmistrzo-
wi Remigiuszowi Lorenzowi 
Honorowa Odznaka Przyjaciela 
Harcerstwa. Byliśmy świadkami 
składania Przyrzeczenia Harcer-
skiego – przed rozpostartą 
Flagą Polską - przez młodziutką 
harcerkę Melanię Sroka. 

Cenne fotogra6e, pamiątki, 
są wystawione na tablicach – 
zdjęcia z obozów, m.in. hm. 
Haliny Matysik. Fotomontaż z 
historii lokalnego międzyrzec-
kiego harcerstwa na przestrze-
ni kilkudziesięciu lat.  

 
Tekst Iwona Wróblak 

 
Fot. UM 

Litwa widziana  
inaczej (1) 

Razem z lubuskimi (i nie 
tylko) numizmatykami poje-
chałem na Litwę. Kierownikiem 
wyprawy był Adam Wojtko-
wiak, prezes Lubuskiego Od-
działu Polskiego Związku Nu-
mizmatycznego. Podróż bu-
sem do Augustowa, gdzie mie-
liśmy bazę wypadową przed 
wyjazdem dalej na wschód, 
trwała z przerwami nieco dłu-
go, 10 godzin. Autostrada, 
bramki, wysokie ceny paliw i 
Mc Donaldy. Od Warszawy w 
kierunku na Białystok począt-
kowo było ok., potem liczne 
korki i objazdy w związku bu-
dową tamtejszej eski. Przeży-
waliśmy to kilka lat temu tutaj 
na zachodzie. W Augustowie w 
pensjonacie nieopdal restaura-
cji Albatros, gdzie obok jest 
ławeczka z Beatą ze znanej 
piosenki, spotkanie z tamtej-
szymi numizmatykami, którym 
prezesuje Krzysztof Anuszkie-
wicz.  Mimo zmęczenia podró-
żą „nocne Polaków rozmowy” 
były ciekawe. Nie tylko na te-
mat wynalazku Fenicjan. 

Sobota rano śniadanie i 
wyjazd na Litwę. Pilotem i 
przewodnikiem był Zdzisław 
Kaczmarek. Pogoda nadal 
wspaniała. W Ogrodnikach po 
dawnym przejściu granicznym 
niewiele zostało. W litewskiej 
stacji benzynowej chwilowy 
postój aby zakupić winietę. W 
małym barze ciekawy wystrój 
wnętrza z dużą mapą histo-
rycznej Litwy. Opisy tylko w ich 
języku. Dziwne, bo u nas na 

zachodzie jest wiele po nie-
miecku z uwagi na przyjeżdża-
jących sąsiadów. Ale to tego 
powrócę. Po drodze do Trok, 
dawnej stolicy Litwy mijamy 
wioski z parterowymi domami 
(podobnie jak na odcinku Bia-
łystok-Augustów) i bardzo licz-
ne skrzyżowania typu ronda. 
Nasz przewodnik cały czas 
przekazuje swoją wiedzę na 
temat mijanych miejscowości. 
Most nad Niemnem i nieba-
wem Troki. 

Czas na Litwie jest o godzi-
nę do przodu, więc czas na 
otwarcie zamku poświęciliśmy 
na wejście do czynnej informa-
cji turystycznej (miejscowa 
dziewczyna zna język polski). 
Przed mostem na wyspę Gie-
dymina na jez. Galwie czekała 
na nas miejscowa przewod-
niczka Tereza Artamonova. 
Polka. Zapoznała nas z warun-
kami zwiedzania zamku. Bu-
dowli znacznej, z basztami, 
fosami, mostem zwodzonym. 
Zanim tam weszliśmy, pierwszy 
zakup u miejscowej handlarki 
lokalnym przysmakiem – pie-
róg z ciasta francuskiego wy-
pełniony mięsno-warzywnym 
farszem. Pychota w gębie. 

W jednej z sal podzamcza 
otoczonego warownym murem 
zamkowym wystawa orderów i 
odznaczeń Państw Bałtyckich z 
lat 1918-1940 ze zbiorów pry-
watnych i ze zbiorów kancelarii 
prezydentów tychże państw z lat 

(Ciąg dalszy na stronie 13) 
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Światowy Dzień Świadomości 
Autyzmu w Międzyrzeczu 

W piękny, słoneczny poranek 12 
kwietnia, od wizyty przed międzyrzec-
kim ratuszem  swoje święto z okazji 
Światowego Dnia Świadomości Auty-
zmu obchodzili dzieci, rodzice, opieku-
nowie i nauczyciele ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 
Międzyrzeczu. W wesołym i niebieskim 
korowodzie przeszli przed ratusz, by 
spotkać się z burmistrzem Remigiuszem 
Lorenzem, który wręczył wszystkim 
niebieskie balony. Dalsza część święto-

wania odbyła się w Międzyrzeckim 
Ośrodku Kultury, gdzie młodzi artyści 
zaprezentowali się w przedstawieniu o 
wiośnie. Na zakończenie odbyła się 
projekcja 6lmu „Życie Animowane”. 
Drugiego dnia odbył się pokaz magii i 
iluzji, a także wyczekiwany przez 
wszystkich koncert Łukasza Łyczkow-
skiego. Uczestnicy mieli również okazję 
podziwiać sprzęt wojskowy 17. WBZ, 
Komendy Powiatowej Policji i Państwo-
wej Straży Pożarnej. 

OEcjalne otwarcie mostku 
16 kwietnia o6cjalnie oddano do 

użytku mostek na rzece Obrze pomię-
dzy wsią Święty Wojciech a Międzyrze-
czem. Symbolicznego przecięcia wstęgi 
dokonał burmistrz Remigiusz Lorenz, 
dowódca 17. WBZ płk dr inż. Robert 

Kosowski wraz ze swym zastępcą płk 
Wojciechem Ziółkowskim, przewodni-
cząca Rady Miejskiej Maria Kijak z rad-
nymi oraz sołtys wsi Święty Wojciech 
Teresa Filus. 

Z przedstawicielami BGK  
o budowie wschodniej  
obwodnicy miasta 

25 kwietnia burmistrz Remigiusz 
Lorenz wraz ze skarbnikiem gminy Ka-
milą Anioł-Szymańską i kierownikiem 
Wydziału Realizacji Inwestycji Sylwe-
strem Suchowskim uczestniczyli w spo-
tkaniu i wideokonferencji z przedstawi-
cielami Centrali Banku Gospodarstwa 
Krajowego w Warszawie. Spotkanie 
odbyło się w siedzibie Banku Gospodar-
stwa Krajowego Oddział Zielona Góra. 
Tematem wideokonferencji była możli-

wość preferencyjnego 6nansowania 
budowy I etapu obwodnicy Międzyrze-
cza. Obwodnica będzie wykonana od 
ulicy Poznańskiej do ulicy Piastowskiej, 
o długości 1 km 100 m. Inwestycja ob-
wodnicy będzie obejmowała również 
budowę kanalizacji deszczowej wraz z 
oświetleniem oraz ciągiem pieszo-
rowerowym. Przy okazji zostanie prze-
budowany również 800 m odcinek ulicy 
Piastowskiej. 

www.przekrojlokalny.plwww.przekrojlokalny.pl  
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Informacja o zagrożeniach ekologicznych oraz innych wydarzeniach  
w gminie Międzyrzecz.  

Bezpłatna rejestracja dla mieszkańców  
http://kalendarz-wydarzen.miedzyrzecz.pl/sms/ Więcej informacji na www.miedzyrzecz.pl 

Zwiedzaj naszą gminę  
z aplikacją Footsteps 
Przypominamy, iż do użytku naszych mieszkańców  
i turystów odwiedzających gminę Międzyrzecz odda-
liśmy aplikację mobilną Footsteps, która pozwala na 
jak najlepsze poznanie naszej gminy, a także stanowi 
swoisty informator. 

Aplikacja mobilna oparta jest na 2 
6larach. Pierwszym z nich jest personali-
zacja. Użytkownik po uruchomieniu 
aplikacji wybiera swoje zainteresowania 
poprzez określenie własnej osobowości, 
a tych do wyboru ma 10 (m.in. Turysta, 
Smakosz, Hipster, Historyk, Głowa rodzi-
ny czy Miłośnik sztuki). Na podstawie 
dokonanego wyboru otrzymuje on go-
tową trasę zwiedzania dopasowaną do 
wybranych preferencji. Dzięki temu 
użytkownik nie poświęca minuty na 
przygotowanie się do zwiedzania, a 
jednocześnie dzięki dobraniu odpo-
wiedniej ścieżki, czerpie ze spaceru wię-

cej przyjemności. Po wybraniu trasy 
pojawia się interaktywna mapa Między-
rzecza z punktami zwiedzania i znaczni-
kiem lokalizacji. Po dojściu do atrakcji 
otrzymujemy powiadomienie i opis 
miejsca wzbogacony o zdjęcia, 6lmy czy 
odnośniki do stron internetowych 
atrakcji. W każdej chwili możemy też 
przerwać zwiedzanie i zrobić sobie 
przerwę np. na posiłek, a aplikacja pod-
powie nam gdzie znajdują się najbliższe 
restauracje. 

Wszystkie trasy zostały opracowane 
przez profesjonalny zespół, dzięki cze-
mu są one ciekawe, mają wysoką jakość 

i wartość merytoryczną. Przy współpra-
cy przedstawicieli miasta wraz z 6rmą 
Footsteps powstały następujące trasy: 
• Rodzinny	wypad	do	Międzyrzecza;	

• Wokół	Międzyrzecza	na	rowerze;	

• Międzyrzecz	w	pigułce;	

• Szlakiem	forty�ikacji;	

• Smaki	Międzyrzecza.	

Dodatkowo aplikacja pozwala na 
poznanie większej liczby polskich miast 

(obecnie ponad 35) jak m.in: Wrocławia, 
Gdańska, Krakowa, Warszawy, Zielonej 
Góry, Żagania czy Karpacza. Korzystając 
z aplikacji mamy informator miejski i 
przewodnik w jednym miejscu – wła-
snym telefonie. 

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


