
ISSN 2084‒4255 

Nr 4 (48)/2018 
12 kwietnia 2018 

www.przekrojlokalny.pl 

Policjanci oddają krew  
od lat - „spoKREWnieni”  
służą w Międzyrzeczu  

• STR. 10 

• STR. 8 

Warsztaty wielkanocne   

6 kwietnia br. gen. broni rez. 
dr Mirosław Różański przekazał 
na ręce burmistrza Remigiusza 
Lorenza certy�kat nadający gmi-
nie Międzyrzecz tytuł ,,MIEJSCE 
PRZYJAZNE WETERANOM". Cer-

ty�kat ten został przyznany za 
wsparcie działań na rzecz wete-
ranów w naszej gminie. 

Projekt „Weterani są wśród 
nas” wprowadzony został przed 
Fundację Bezpieczeństwa i Roz-

Międzyrzecz. „Miejsce Przyjazne Weteranom”  
woju Stratpoints. 
Ma on na celu 
propagowanie 
informacji o wete-
ranach i wetera-
nach poszkodo-
wanych, prezenta-
cję rozwiązań 
funkcjonujących 
w innych krajach, 
dostrzeganie po-
tencjału wetera-
nów funkcjonują-
cych na rynku 
pracy i budowę 
systemu wsparcia 
opartego na do-
browolnych 
świadczeniach. 

MIĘDZYRZECZ 
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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 

Po zmianie sternika rzą-
du z pani Szydło na pana 
Morawieckiego, nowy pre-
mier miał być obrazem Pol-
ski nowoczesnej, pro Euro-
pejskiej i ustabilizowanej. 
Zadanie to okazało się jed-
nak nader trudne. Najpierw 
na minę wpakował szefa 
rządu jego minister od spra-
wiedliwości. Nowelizacja 
ustawy o IPN chociaż w za-
myśle miała uporządkować 
sprawy związane z oskarża-
niem Polski (przypadko-
wym lub zamierzonym) o 
udział w holokauście, zosta-
ła tak sformułowana, że 
wzbudziła ostry sprzeciw 
opinii światowej, jako nad-
mierne wybielenie postaw 
Polaków podczas II wojny. 
No i zamieszanie gotowe. 

Żeby nie było zbyt nud-
no, chwilę później prezes 
partii prawej i sprawiedliwej 
kazał pokazać byłej pani 
premier Szydło „pazurki” w 
kontekście przyznanych 
ministrom byłego rządu 
premii. Była pani premier 
niczym lwica broniła swoje 

byłe ministry z Sejmowej 
mównicy, stwierdzając, że 
te pieniądze im się pop pro-
stu należały. I tym samym 
wlała wodę na młyn opozy-
cji. Utyskiwania o rozrzut-
ności rządu słychać było i z 
prawa i z lewa. I może 
wszystko byłoby ok, gdyby 
nie jeden arcyważny szcze-
gół – sondaże partii prawej i 
sprawiedliwej poszybowały 
w dół. 

By ratować tonący okręt 
do sprawy włączył się mało 
publicznie aktywny od ja-
kiegoś czasu prezes wszyst-
kich prezesów. Na konfe-
rencji prasowej poinformo-
wał, że do władzy nie idzie 
się dla pieniędzy, i ministry, 
które dostały nagrody od-
dadzą je na działalność or-
ganizacji społecznych. Przy 
okazji zapowiedział, że 
wkrótce pojawią się ustawy, 
które obniżą pensje po-
słom, senatorom i samorzą-
dowcom. „Vox populi, vox 
Dei” (łac. Głos lud, głosem 
Boga) – powiedział prezes 
Kaczyński. Lepiej byłoby 

powiedzieć „głos sondaży, 
głosem populistycznych 
partii”. 

A ja się zgadzam z byłą 
panią premier. Niewielu z 
polityków odważy się na 
taką deklarację (niedawno 
wyłamał się minister Go-
win), dla mnie to jednak 
normalne, że na odpowie-
dzialnych stanowiskach 
państwowych powinny 
być godne wynagrodzenia. 
Oczywiście nie powinien 
być to główny argument 
do ubiegania się o stanowi-
ska samorządowe i pań-
stwowe, to jednak zakres 
odpowiedzialności na 
większości z nich jest tak 
duży, że za średnią krajową 
znajdą się tylko miernoty, 

które będą chciały kiero-
wać naszym państwem. I 
może formuła przyznania 
nagród była dość niefor-
tunna, to na najwyższych 
stanowiskach samorządo-
wych/rządowych/
parlamentarnych zarobki 
powinny być wyższe. I ro-
zumie to zdecydowana 
większość społeczeństw 
tzw. Zachodu, ale Polacy 
zrozumieć nie potra�ą. 

Adam Piotrowski 

Redaktor naczelny 

Adam.Piotrowski2@gmail.com 

Populizm sięgnął apogeum  
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Zmiana dowodzenia w 17. Wielkopolskiej  
Brygadzie Zmechanizowanej 

16 marca odbyło się pożegnanie 
dowódcy 17. WBZ płk Piotra Malinow-
skiego. Po dwu i pół roku dowodzenia 
międzyrzecką jednostką został wyzna-
czony na stanowisko Szefa Sztabu Wiel-
konarodowej Dywizji Północny-Wschód 

w Elblągu. Nowym dowódcą Cyfrowej 
Brygady został płk Robert Kosowski. 
Burmistrz Remigiusz Lorenz podzięko-
wał ustępującemu dowódcy za wzoro-
wą współpracę i służbę na rzecz Ziemi 
Międzyrzeckiej. 
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Bardzo ciekawy wykład 
Maksymiliana Frąckowiaka 
odbył się w muzeum Ziemi 
Międzyrzeckiej 16 marca. 
Sympatycznego archeologa, 
członka stowarzyszenia PO-
MOST, przedstawił licznie 
przybyłym Andrzej Kirmiel, 
dyrektor placówki. Archeolo-
gia kojarzy się z wykopaliska-
mi w poszukiwaniu śladów 
zamierzchłych czasów. To, co 
zostało przez prelegenta 
pokazane w formie multime-
dialnej oraz powiedziane 
dotyczyło historii odkryć na 
terenie naszego powiatu. 
Konkretnie grobów pole-
głych w ostatniej wojnie 
Niemców poległych w wal-
kach, bądź zamordowanych 
przez Rosjan. Czasami odnaj-
dują mogiły Polaków. Prace 
archeologiczne są zwieńczo-
ne ekshumacją. Tym samym 
temat wykładu „Archeologia 
w służbie pojednania” został 
może nie wyczerpany do 
końca, ale uświadomił obec-
nym jaka trudna jest praca 
archeologa w poszukiwaniu 

śladów historii najnowszej w 
ziemi. 

Stowarzyszenie POMOST, 
działające od 10 lat, szuka 
grobów, które nie są oznaczo-
ne na żadnych mapach, miej-
sca są zapisane w pamięci 
świadków lub gdzieś na strzę-
pach dokumentów, nie zaw-
sze zarchiwizowanych. Współ-
praca ponad granicami. Ze 
strony polskiej zajmuje się 
tym Pracownia Badań Histo-
rycznych i Archeologicznych 
POMOST, Fundacja Pamięć i 
IPN. Za strony niemieckiej 
Volksbund Deutsche Kriegs-
gräberfürsorge e. V. 

Zasady ekshumacji odry-
wanych mogił są określone w 
umowie międzynarodowej z 
Niemcami z grudnia 2003 r. 
Archeologów obowiązuje 
ustawa o grobach i cmenta-
rzach wojennych z 1933 r. 
oraz Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia w sprawie postępo-
wania ze zwłokami i szczątka-
mi ludzkimi z 2001 r. O ile nie 
znajdzie się rodzina niemiecka 
i nie zabierze szczątków, zo-

staną one złożone w cmenta-
rzach zbiorczych, np. na Nie-
mieckim Cmentarzu Wojen-
nym w Starym Czarnowie.. 
Znalezione rzeczy zapewne 
po opracowaniu zostaną prze-
kazane placówkom muzeal-
nym. 

Podczas pokazu multime-
dialnego zaprezentowano 
mogiły wraz zawartością w 
Kęszycy, Lutolu Suchym, Kal-
sku, Brójcach, Policku, No-
wym Dworze, Łagowcu, Pie-
skach. Ciekawostką było od-
nalezienie tzw. nieśmiertelni-
ka niemieckiego marynarza, 
biletu kolejowego czy legity-
macji. Było wiele pytań do 
prelegenta, na które odpo-
wiadał cierpliwie. Wykład jak 
wspomniałem ciekawy z 
uwagi na temat. W kwestii 
poszukiwania zwłok polskich 
żołnierzy na terenie Niemiec 
przez Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e. V. 
informacje uzyskałem zdaw-
kowe.  

 
Tekst i foto. L. Malinowski 

Muzeum Ziemi, Międzyrzecz 

Archeologia czasów najnowszych 
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Zmiany prawa niezgodne z Konsty-
tucja i zdrowym rozsądkiem wprowadza 
siłą swej większości, szybko czyli byle 
jak. Efektem późniejsze kłopoty z UE, 
Izraelem, USA, Ukrainą i wieloma inny-
mi, także sąsiadami. „Zero”  ober proku-
rator gani „Zero” od sprawiedliwości za 
fatalne przygotowanie ustawy o IPN 
(zrobił ją ambicjonalnie rozdęty Jaki). 
Dyżurny senator Jackowski w każdej 
stacji mówi byle jak, aby tylko mówić, że 
jest cacy. Słynna Biała Księga opracowa-
na dla UE okazała się bublem. Ta od 
przyznania nagród także sobie, zamiast 
pazurków pokazała pazerność. Wyszły 
na jaw kolejne nagrody dla ministrów. 
Drugie pensje. Napracowali się i im na-
leżało. Antkowi za rozpieprzenie armii, 
Szyszce za puszczę, itp., itd. Chyba tylko 
Błaszczak zasłużył, bo zrobił w mieście 
stołecznym z porządnej policji – wierne 
psy władzy, aktywne wobec opozycji i 
kulące ogony wobec neofaszystów. 
Wyroki sądowe, już wydane, udowodni-
ły przekroczenie uprawnień policji. 
Aresztowano byłego urzędnika podej-
rzanego za „przewałki” w resorcie. Do-
konała tego CBA pod czujnym okiem 
prokuratury szermując 21 miliardami, 
wziętych z su�tu. Z kolei CBŚ wykazało, 
że ów urzędnik za swe czyste ręce miał 
wyrok od ma�i i rządową ochronę. Brak 
koordynacji czy realizacja politycznego 

zamówienia?. Bylejakość… Podobnie w 
ustawie „degradacyjnej”, bez prawa 
odwołania. Nawet zbrodniarze wojenni 
mieli prawo do obrony. Bolszewia w 
czystym wydaniu. Sepleniący poseł rzu-
ca hasło – Zbiorę tysiące ludzi i Tuska nie 

wpuścimy do stolicy.  Dupek i tyle. Inny 
poseł rzuca w telewizorni – Jaruzelski to 

chłystek. Zachował się jak gówniarz i 
zwykły cham. Wielu z nas zastawia się, 
całkiem słusznie – Opluć czy splunąć?  

Czarny czwartek, Rano min. Sasin w 
tvn-24 niczym tokujący cietrzew broni 
przyznanych nagród. W samo południe 
(jak w westernie) Prezes zarządził straty 
dla dobra ojczyzny. Wszystkie gadki-
szmatki pisiorów wzięły w łeb. Narozra-
biała pazerna, winę poniosą wszyscy, o 
ile przegłosują „nakaz” Prezesa. Zwrot 
nagród skierowany do Caritasu. Czemu 
nie do budżetu państwa? Przy okazji 
mają stracić część poborów wszyscy 
senatorowie i posłowie oraz samorządy. 
Kowal zawinił, Cygana powiesili. Za PA-
ZERNOŚĆ „Broszki”. Populizm w pełnym 
wydaniu czyli bylejakość. Su�t obłudy 
został przebity. Dyzma mawiał – Trochę 
pucu nie zaszkodzi. Zwrot takiej kasy dla 
wielu nagrodzonych będzie proble-
mem. Kaprys Prezesa będzie bolał. 

W reformie sądownictwa powinno 
być zapasane, że za złe wyroki koszty 
�nansowe odszkodowań (za wieloletnie 

odsiadki niewinnych) ponoszą wspólnie 
sędzia i prokurator. Zapomnij Czytelni-
ku, nigdy tego nie będzie. Zapłaci nie-
małe pieniążki Państwo czyli My.  

Zapłacimy bardzo duże pieniądze 
za Kota w worku. Już teraz. Chodzi o 
amerykańskie Patrioty. Szumne komu-
nały jacy jesteśmy bezpieczni w chwili 
podpisania nie transakcji, ale umowy, 
jest g… warte, bo to deklaracja poli-
tyczna. Dwie baterie wyrzutni dosta-
niemy za kilka lat. Reszta potem za-
pewniono, ale bez konkretów w dekla-
racji. No może nie do końca, ale będzie 
to złom. Obiecane radary najnowszej 
generacji są jeszcze na deskach kre-
ślarskich. O małym oYsecie nie wspo-
minam. Więcej o tym (rozmowa z gen. 
Różańskim) w Wyborczej, dostępnej w 
formie elektronicznej w Bibliotece 
Publicznej. Swoją drogą to Dziękuję  
tym radnym, co się w mój postulat 
dostępności do prasy różnych opcji 
zaangażowali. Że Gazeta Wyborcza 
jest dostępna - informacja powinna 
być udostępniona na widocznym miej-
scu w Bibliotece Publicznej.  

Uroczyste pożegnanie odchodzące-
go dowódcy 17 WBZ. Oprawa godna 
żołnierskiego trudu. Ale była tam i łyżka 
dziegciu. Biskup Polowy WP ma stopień 
generała brygady, jednak nie raczył 
munduru założyć. Kapelan brygady 
również. Wstydzą się? Kto im wypłaca 
pensję MON czy Watykan? Może oszczę-
dzają, bo równoważnik za umunduro-
wanie pobierają.  

Tradycyjne święcenie w Wielką Sobo-
tę, też pokazało w samo południe byle 
jakość posługi wikariusza. Od ołtarza do 
drzwi środkiem przeszedł i pokropił. Pro-
boszczowie z uwagi na Szacunek do 
Wiernych chodzą nawet po bokach, aby 
wszyscy byli ukontentowani. Na stole 
niby święconka, ale nie do końca… 

Marnowanie roboczogodzin uwi-
doczniło się na trybunach remontowa-
nego stadionu. Zainstalowano rzędy 
krzesełek przed siatką. Usiąść nijak nie 
da rady. Kierownik nadzoru i robotnicy 
oczu i rozumu nie mają? Na pewno zo-
staną zdemontowane. Jest radocha w 
sieci – Jak to w Międzyrzeczu pracują. 
Bylejakość umysłowa w cenie! Do po-
wielanych informacji nt startu w wybo-
rach samorządowych wspomnianego 
sympatycznego generała jedno rzeknę 
– fuck news. Nikt nie rozmienia się na 
drobne. Nie ten poziom zarządzania i 
doświadczenia. Za niski.  

A tytułowa bylejakość? Była i będzie, 
trzeba jednak ją napiętnować. Nawet 
śmiechem. 

Bylejakość… normalka 

Międzyrzecz 

Czarny Piątek w Międzyrzeczu 
Odpowiedzią na projekt ustawy 

zaostrzającej prawo aborcyjne był ogól-
nopolski protest na ulicach wielu miast 
Polsce, pokazywany rzetelnie w wol-
nych mediach. 23 marca protestowano 
skromnie przed Ratuszem w Międzyrze-
czu. Organizatorem było ko-
ło .Nowoczesna w Międzyrzeczu. Były 
stosowne krótkie wystąpienia, a człon-
kowie protestu trzymali w dłoniach 
kartki z sugestywnymi napisami. Bardzo 
sugestywne wystąpienie miała Ewa 

Zdrowowicz-Kulik, członek Rady Krajo-
wej .Nowoczesnej i przewodniczącą 
Koła w Skwierzynie. Wspierał ją Jacek 
Bełz, przewodniczący koła w Między-
rzeczu. 

W oddali w radiowozie czuwali poli-
cjanci. Kilkakrotnie obok protestujących 
przechodziło kilka pań dzierżących w 
dłoniach białe baloniki z napisami po-
pierającymi życie poczęte. Utarczek 
słownych nie było. 

Tekst i fot. LM 
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Konkurs Piosenki Patriotycznej 

Rok 2018 obchodzony jest w naszym 
kraju szczególnie patriotycznie. Sto lat 
temu Polska po prawie 123 latach zabo-
rów odzyskała niepodległość i miejsce 
na mapie. Rzeczpospolita. W związku z 
rocznicą, 29 marca 2018 r., w murach 
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Międzyrzeczu odbył się Finał Konkurs 
Piosenki Patriotycznej. Niepodległa 
1918-2018. Regulamin konkursu prze-
znaczony był dla młodych osób od 13 
do 18 roku życia i zakładał udział soli-
stów i zespołów i grup wokalnych   

Wystąpiło dziesięciu solistów: Wero-
nika Janik ( SP-3 Międzyrzecz), Seba-
stian Popiel (ZST Skwierzyna, Diana 
Fiedorowicz (SP-1 Międzyrzecz), Laura 
Cierniak (PSM 1.st. Międzyrzecz), Woj-

ciech Matulewicz (CKZiU Tech. nr 1 
Międzyrzecz), Weronika Golarowska 
(ZSCKR Bobowicko), Marta Paszko (SP-
1 Międzyrzecz), Maja Nowak (SP 
Pszczew), Jolanta Skoczylas (SP Kała-
wa), Julia Szumańska (PSM 1.st. Mię-
dzyrzecz) 

Zespoły i grupy wokalne: Grupa Wo-
kalna PSM 1.st. Międzyrzecz, Zespół 
Wokalny SP-3 Międzyrzecz, Grupa Wo-
kalna „FLAME” z ZSCKR  Bobowicko. 

Oceniało  jury: dr Aleksandra Woj-
taszek z Akademii Muzycznej w Pozna-
niu (przewodnicząca), Agnieszka Perz - 
kierownik Klubu Wojskowego w Mię-
dzyrzeczu i Rafał Gojdka – instruktor 
muzyczny z Międzyrzeckiego Ośrodka 
Kultury. 

Przyznało następujące miejsca: Soli-
ści -  1. Laura Cierniak, 2. Sebastian 
Popiel, 3. Diana Fiedorowicz i Julia 
Szumańska. Zespoły i grupy wokalne: 
1. Grupa Wokalna z PSM 1.st. Między-
rzecz, 2. Zespół Wokalny SP-3 Między-
rzecz i Grupa Wokalna „FLAME” z ZSCKR 
Bobowicko.. 

Laura Cierniak i Grupa Wokalna PSM 
1st. w Międzyrzeczu pod kierunkiem 
Wojciecha Witkowskiego wystąpią w 
maju br. w Międzyrzeckim Ośrodku 
Kultury. Tym razem z Reprezentacyjnym 
Zespołem Artystycznym Wojska Pol-
skiego z wyróżnieniem i nagrodą jedno-
cześnie. 

Konkurs Piosenki Patriotycznej, któ-
rego organizatorem był Klub 17 WBZ w 

Międzyrzeczu był ciekawie zorganizo-
wany. Partnerami konkursu byli: MO-
SiW, MOK, PSM 1.st. w Międzyrzeczu. 
Aula Szkoły Muzycznej dobrze spełniała 
swoje funkcje: scena, do dyspozycji 
fortepian, nagłośnienie.  Część uczestni-
ków śpiewała z akompaniamentem 
fortepianu. Jeden uczestnik śpiewał 
a’capella. Wykonywany repertuar obej-
mował szeroki wachlarz pieśni i piose-
nek od Roty aż do piosenek Maryli Ro-
dowicz i Jacka Kaczmarskiego. Więk-
szość uczestników była dobrze przygo-
towana do zmagań konkursowych. Wy-
konania z ładną dykcją, poprawną into-
nacją niekiedy z wyrazem artystycznym 
i werwą. Ale czasami zdarzały się wyko-
nania po domowemu - „jak przy gole-
niu”. W jednym wykonaniu wpleciona 
nowe trendy do tradycji z motywami 
rapu. Zresztą bardzo zgrabnie i z ładną 
dykcją. Część laureatów ma styczność z 
kształceniem muzycznym w szkole mu-
zycznej, stąd zapewne ich wykonania 
cechowały się wyczuciem stylu, arty-
zmem i dobrą intonacją. Może warto 
poświęcić się kształceniu w szkole mu-
zycznej? Z laureatów nie wszyscy miesz-
kają w Międzyrzeczu, wielu dojeżdża do 
naszej szkoły wiele kilometrów. Nie jest 
to przeszkodą  w realizowaniu swojej 
pasji do muzyki. 

Po zmaganiach konkursowych od-
były się jeszcze warsztaty wokalne. Pro-
wadząca A. Wojtaszek prowadziła i pod-
powiadała poprzez ciekawe ćwiczenia 
aspekty oddechowe, tak ważne przy 
ćwiczeniach ze śpiewaniem z podpar-
ciem oddechowym. Zdmuchiwanie 
okruszków z dłoni, ćwiczenia oddecho-
we… Myślę, że wielu uczniom te zajęcia 
przyniosą wiele korzyści. 

 
Więcej na www.miedzyrzecz.biz 
 

Z muzycznym pozdrowieniem - 
Zdzisław Musiał   
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16 marca na placu apelowym 17 
Wielkopolskiej Brygady Zmechanizo-
wanej w Międzyrzeczu uroczyście i 
zgodnie z ceremoniałem nastąpiło 
przekazanie obowiązków dowódcy 
brygady. Dotychczasowy płk dypl. 
Piotr Malinowski, został rozkazem 
przeniesiony na stanowisko szefa 
sztabu Wielonarodowej Dywizji Pół-

nocny-Wschód w Elblągu. Nowym 
dowódcą został płk dypl. dr inż. Ro-
bert Kosowski. Uroczystości poprze-
dziła Msza św. celebrowana przez Bi-
skupa Polowego WP ks. bpa dra Józe-
fa Guzdka. 

Wśród obecnych byli m.in. gen. dyw. 
Stanisław Czosnek, d-ca 11 LDKPanc., 
Władysław Dajczak, Wojewoda Lubu-

ski, gen. broni rez. dr Mirosław Różań-
ski, Biskup Polowy ks. bp. dr Józef Guz-
dek, ks. bp Tadeusz Lityński -biskup 
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 
Remigiusz Lorenz -burmistrz Między-
rzecza, Rafał Mikuła - wicestarosta Po-
wiatu Międzyrzeckiego, Dariusz Ej-
chart - burmistrz Sulęcina, płk Grze-
gorz Kaliciak - dowódca 6 Mazowiec-
kiej Brygady WOT, dowódcy jednostek 
11 LDKPanc., insp. Jarosław Janiak - 
Komendant Wojewódzki Policji, mł. 
insp. Paweł Rynkiewicz - Komendant 
Powiatowy Policji w Międzyrzeczu, Ko-
mendanci KP PSP: st. bryg. Marek Har-
kot z Międzyrzecza i st. kpt. Waldemar 
Konieczny z Sulęcina, płk Arkadiusz 
Tomczak - dyrektor miejscowego AŚ, 
miejscowe duchowieństwo. Były oko-
licznościowe wystąpienia, wręczanie 
upominków i kwiatów. Odchodzący 
dowódca dokonał wpisu do kroniki 
jednostki, a z rąk Biskupa Polowego WP 
otrzymał medal Błogosławionego ks. 
Jerzego Popiełuszki. De�lada podod-
działów brygady ze sztandarami w szy-
ku pieszym i kołowym zakończyła o�-
cjalną część uroczystości, godnych żoł-
nierskiej tradycji. 

Nowy dowódca zamienił czapkę 
rogatywkę na pancerniacki beret, zało-
żył czarny pagon na lewy naramiennik 
i poczuł się dowódcą 17 WBZ, zwanej 
też Cyfrową Brygadą. Już na luzie, w 
przygotowanym namiocie przez logi-
styków brygady, gdzie serwowano 
ciepłe i zimne przekąski i napoje, były 
dalsze życzenia dla jednego i drugiego 
dowódcy. Było też ciekawe wystąpie-
nie gen. broni rez. dr Mirosława Różań-
skiego, byłego dowódcy 17 WBZ. Cie-
kawe z uwagi na głębokie re]eksje w 
wątkach historycznych i perspekty-
wicznych. Wobec o�cjalnych komuna-
łów na placu, co jest w pełni zrozumia-
łe, w tym wystąpieniu czuło się żołnier-
skie serce. 

Nowy dowódca, słusznego wzro-
stu, staż w obecnym stopniu już 10 
lat, karierę zaczynał jako przeciwlot-
nik, dowódca plutonu, ukończył m.in. 
AON w Warszawie i natowską uczelnię 
w niemieckim Oberammergau. Węd-
kuje, jest myśliwym i pasjonuje się 
historią ostatniej wojny.  

 
Tekst i foto.  

L. Malinowski 

Zmiana na stanowisku dowódcy  

Młodzieżowa Rada Miejska 
odwiedziła międzyrzecką 
komendę 

15 marca br. radni Młodzieżowej 
Rady Miejskiej wraz z młodzieżą z mię-
dzyrzeckich szkół odwiedzili Komendę 
Powiatową Policji w Międzyrzeczu. Mło-

dzi poznali tajniki pracy w policji, obej-
rzeli �lmiki z akcji policyjnych, jak rów-
nież przeszli krótkie szkolenie z udziela-
nia pierwszej pomocy medycznej. 

℡ 
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Ogólnopolska akcja „spoKREW-
nieni służbą” trwać będzie do końca 
marca. Patronat nad akcją objął Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
Ma ona na celu zachęcenie funkcjona-
riuszy Policji do organizowania wspól-

nych zbiórek krwi, które są jednocze-
śnie to hołdem oddanym Żołnierzom 
Wyklętym. Krew jest bezcennym darem 
ratującym życie i zdrowie ludzkie. Kon-
centrat krwinek czerwonych jest nie-
zbędny dla ratowania życia o�ar wy-

padków samochodowych, przetaczany 
w trakcie poważnych operacji. To lek, 
którego nie można wyprodukować, a 
może pomóc wielu potrzebującym.  

23 marca policjanci z międzyrzeckiej 
jednostki oddali krew w Oddziale Tere-
nowym Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Między-
rzeczu. Asp. szt. Wacław Grzybowski 
jest honorowym dawcą krwi od 1989 
roku i oddał już prawie 22 litry krwi. 
Natomiast st. sierż. Łukasz Kozdra od 
2006 roku oddał już 16 litrów krwi. Krew 
Łukasza jest wyjątkowa i drogocenna, to 
grupa 0 RH- bardzo rzadko występująca. 
Jest to krew, która może być przetoczo-
na dla każdego biorcy, niezależnie od 
jego grupy krwi.  

Oddanie krwi nic nie kosztuje, a może 
uratować zdrowie lub życie drugiego 
człowieka. Krwiodawcą może zostać 
każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 
65 lat, który waży co najmniej 50 kilogra-
mów i jest zdrowy. Ten wartościowy dar, 
bardzo często ratuje ludzkie życie.  

 
Źródło: asp. Justyna Łętowska  

Komenda Powiatowa Policji  
w Międzyrzeczu  

Policjanci oddają krew od lat - 
„spoKREWnieni służą” w Międzyrzeczu  

Dlaczego .Nowoczesna wprowadza 
pod obrady Sejmu ustawę o związkach 
partnerskich? 

– Rolą Państwa nie jest mówienie lu-

dziom, jak mają żyć, ale takie kształtowa-

nie prawa,  aby wszyscy obywatele mogli 

żyć godnie we własnym kraju, aby Polska 

była lepsza dla każdego. Dlatego składa-

my projekt ustawy w Sejmie o związkach 

partnerskich. Należy wprowadzić do pra-

wa rodzinnego – obok istniejącej instytu-

cji małżeństwa – nową instytucję o na-

zwie związek partnerski. Taki związek 

będą mogły usankcjonować dwie dorosłe 

osoby niezależnie od płci. W Polsce jest 

ponad milion takich osób. 

I mieszkają one razem?... 
– Tak. Mimo, że ludzie latami mieszka-

ją razem, prowadzą wspólne gospodar-

stwo domowe, wspierają się we wszyst-

kich sprawach życiowych – tak jak ma 

obowiązek i czyni to  rodzina – to pozba-

wieni są elementarnych praw rodzinnych. 
To znaczy jakich praw?.. 
– Chodzi  o to aby partnerzy byli trak-

towani jako osoby najbliższe, aby mogli 

dziedziczyć po sobie, otrzymywać infor-

macje o zdrowiu partnera, wspólnie rozli-

czać się z podatków, nosić wspólne na-

zwisko, wzajemnie odbierać pocztę... 

Wymaga tego konstytucyjna ochrona 

rodziny. Są to  elementarne prawa part-

nerów,  nie naruszające żadnych struktur 

czy instytucji już istniejących. 

Czym ma się różnić związek partner-
ski od małżeństwa? 

– Uwzględniamy w ustawie różnice 

między małżeństwem z związkami part-

nerskimi. Jedną z nich to formuła świecka 

związku partnerskiego. W Polsce więk-

szość małżeństw ma charakter religijny. 

Kolejna formuła to brak możliwości adop-

cji dzieci przy jednoczesnym uregulowa-

niu sytuacji dzieci w ramach związków 

już istniejących. 

Czyli nie ma adopcji dzieci. 
– Tak. Czym innym jest adopcja ze-

wnętrzna a czym innym jest przysposo-

bienie dziecka partnera. Byłam wiele lat 

kuratorem rodzinnym i nieletnich oraz 

wojewódzkim kuratorem dla dorosłych 

najpierw w Sądzie Rejonowym i później 

Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Miałam 

praktycznie do czynienia z wieloma sytu-

acjami rodzinnymi. Napatrzyłam się na 

wiele tragedii ludzkich. Wreszcie widzę 

możliwość zabezpieczenie interesu dziec-

ka, które już wychowuje się w związku 

partnerskim. 

W jaki sposób zabezpieczony zosta-
nie interes dziecka? 

– Dzisiaj w Polsce w związkach jedno-

płciowych wychowuję się przynajmniej 50 

tyś. dzieci (raport PAN „Rodziny z wybo-
ru” z 2014r  przyp. LM). Bardzo często 

rodzice stawiani są w trudnych sytua-

cjach, kiedy np. konieczne jest zawiezienie 

dziecka do lekarza, a rodzic biologiczny 

jest w pracy lub dalej poza miejscem za-

mieszkania. Zupełnie niepotrzebnie za-

grożone jest zdrowie dziecka. Jeszcze 

gorzej staje się, kiedy rodzic biologiczny 

umiera. Nie dość, że dziecko traci jednego 

rodzica, to drugi rodzic nie ma prawa do 

kontynuowania opieki. Takie dziecko w 

najlepszym razie tra=a do dalekich krew-

nych, a w najgorszym – do domu dziecka. 

To trauma dla dzieci, którą .Nowoczesna 

chce zakończyć. Państwo nie ma prawa 

ingerować w prywatne życie dorosłych 

obywateli, ale ma obowiązek zabezpie-

czyć interes dziecka i do tego sprowadza-

ją się nasze regulację. 

Dobrze, że interes dziecka będzie 
zabezpieczony.  

Dziękuję za rozmowę 

Związki partnerskie… 

Międzyrzeccy policjanci przyłączyli się do akcji „spoKREWnieni służbą" pod pa-
tronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jeden z policjantów wie, 
że jego grupa krwi jest wyjątkowa i stara się oddawać ją tak często, jak to tylko 
możliwe od wielu lat.  
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Młodzieżowe Centrum Ka-
riery w Międzyrzeczu, Starostwo 
Powiatowe i SP-6 w Międzyrze-
czu były organizatorami wielkiej 
imprezy, która miała miejsce 22 
marca w hali widowiskowo-
sportowej MOSiW w Międzyrze-
czu. Otwarto ją uroczyście i po-
kazem tanecznym uczniów 
Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego ze Zbą-
szynka (kilkakrot-nie pojawiali 
się w różnych układach tanecz-
nych na parkiecie). 

Była szeroka oferta szkół 
branżowych z terenu powiatu i 
spoza dla absolwentów podsta-
wówek. Wybór kierunku kształ-
cenia powinien być wybrany 
zgodnie z wieloma czynnikami 
(miejsce, możliwości komunika-
cji, przedmioty nauczania, wyu-
czony zawód, możliwość pracy i 

wiele innych), które nie mogą 
być odebrane tu i teraz. Stąd 
wielu oferujących miało dosko-
nale przygotowane ulotki infor-
macyjne. Podobnie jest w od-
niesieniu do pracy, która oprócz 
podstaw ekonomicznych po-
winna dawać satysfakcję i moż-
liwości rozwoju. Dlatego każdy 
zainteresowany mógł zapoznać 
się nie tylko z ofertą, ale rów-
nież z osiągnięciami. Wzrok 
przyciągały mundury uczniów 
Zespołu Szkół Leśnych z Rogo-
zińca czy Zespołu Szkół Tech-
nicznych ze Skwierzyny. Ci 
pierwsi mieli sygnalistów wy-
grywających na rogach sygnały 
łowieckie, drudzy broń i specja-
listyczne wyposażenie klas 
mundurowych. Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicz-
nego, Technikum nr 1 m.in. 

II Edycja Targów Edukacji i Pracy 

zaskoczyło możliwościami roz-
woju indywidualnego uczniów, 
którzy promowali swój własny 
�lm. 

Bardzo szeroka oferta rynku 
pracy. Lokalnego. Wiele stano-
wisk, gdzie można było uzyskać 
konsultacje z doradcami zawo-
dowymi. W sumie ok. 40 stano-
wisk. Prezentowały się szkoły 
wyższe m.in. ze Szczecina (atrak-
cyjny zawód marynarza) i Go-
rzowa i Zielonej Góry. Nowością 
była oferta Państwowej Straży 
Pożarnej przedstawiona przez 
sympatyczne małżeństwo w 
eleganckich mundurach jak i 
oferta Służby Więziennej popar-
ta wizualnie uzbrojeniem straż-
ników. Uzbrojeniem budzącym 
respekt. Nasza Komenda Powia-
towa Policji również przedstawi-
ła swoją ofertę dla pragnących 
wstąpić w jej szeregi. Podobna 
propozycja była w ofercie Woj-
skowej Komendy Uzupełnień. 
Po raz pierwszy pojawiło się 
stoisko Krajowej Administracji 

Skarbowej. Po raz kolejny do-
skonale przygotowana oferta 
Centrum Aktywizacji Zawodo-
wej PUP z Międzyrzecza, bo 
rynek pracy to swoista dżungla, 
o czym przyszli absolwenci mają 
różne pojęcie. 

Materiały informacyjne więk-
sze, ulotki, baloniki, wszecho-
becne „krówki”, notesy, długopi-
sy i hasła na rolapach to stan-
dard tego typu imprez. Wszyst-
kie oferty edukacyjne i pracy są 
pomocą w planowaniu ścieżki 
edukacyjnej i zawodowej. Ofer-
ty szkół branżowych cieszyły się 
dużym zainteresowaniem, co 
jest zrozumiale. Wyuczyć się 
zawodu. Konkretnego i zarabiać. 
Jak będzie za rok? Trudno wyro-
kować, A swoją drogą �rma 
Molex z Sulęcina była z �rm 
spoza powiatu bodajże najbar-
dziej komunikatywna na równi z 
AUDIT z Gorzowa i INGRAM ze 
Świebodzina. 

Tekst i foto.  
L. Malinowski 
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Warsztaty wielkanocne 

Odbyły się w Międzyrzeckim Ośrod-
ku Kultury, który był organizatorem pod 
patronatem starostwa i miasta. W pro-
jekcie było to zamierzenie powadzone 
na zewnątrz, ale aura przed  świąteczne 
jak i później nie sprzyjała. Warsztaty 
odbyły się wewnątrz, łącznie z kierma-
szem. Wielu wystawców proponowało 
degustację. Powodzeniem cieszyły się 
lody z waty cukrowej, wypieki, sałatki 
czy marmolada z czerwonego buraka. 

Liczne stoiska przyciągały wzrok. 
Dominacja motywów świątecznych, 
które można było kupić, ale również 
miody, przetwory i przyprawy. Te osta-
nie oferowała �rma Tobago. Wystawca-
mi byli: Anna Barzyk (ceramika), Ze-
spół Szkół Centrum Kształcenia Rolni-
czego w Bobowicku (wianki, wypieki, 
ozdoby świąteczne), Adam Janaszek 
(ozdoby świąteczne), Janina Jędracho-
wicz (decoupage, art. dekoracyjne), 
Halina Iwanowska (art. dekoracyjne 
szydełkowe), Zbigniew Tatarewicz 
(ozdoby z siana i słomy), Folwark 
Pszczew (przetwory), Danuta Pastusiak 
(wyroby ze wstążki, karki świąteczne), 
Agata Byczek (biżuteria, decoupage, 
jajka wielkanocne szydełkowe), Stowa-

rzyszenie „Mam pomysł” z Sulęcina 
(art. dekoracyjne), Urszula Szadyko z 
Bobrowa gm. Strzelce Krajeńskie 
(pisanki) Warsztat Terapii Zajęciowej z 
Międzyrzecza (dekoracje świąteczne), 
Elżbieta Kiesiak (art.. szyte, obrusy, 
serwetki), Teresa Ćwiertnia (biżuteria 
drewniana), Józef Obara (art. dekora-
cyjne z drewna), Dworzec Tworzec z 
Międzyrzecza (art. dekoracyjne), Mię-
towy Królik (art. dekoracyjne), Elżbieta 
Wajman (koszyczki wypiekane z chle-
ba), Magdalena Malinowska (stroiki 
wielkanocne, wianki), Powiatowy 
Ośrodek Wsparcia „Razem raźniej” ze 
Skwierzyny (dekoracje świąteczne), 
Danuta Brzezińska (przetwory owoco-
wo-warzywne), Beata Gałązka (ręko-
dzieło, art. dekoracyjne z wełny), Toba-
go z Międzyrzecza (przyprawy). 

– Aby było atrakcyjnie zaprosiliśmy 

znanych rękodzielników i nie tylko spoza 

powiatu – mówi ZoEa Plewa, członek 
Zarządu Rady Powiatu. – Po raz pierwszy 

jest to zrobione w centrum miasta. I to 

wspólnie starostwa z miastem. Cieszy się 

sporym zainteresowaniem. Własnoręczny 

wyrób palmy świątecznej przewyższa 

niewątpliwie kupioną chińszczyznę. Cie-

szy przybycie dzieci i młodzieży, bo ta 

grupa powinna poznać i kultywować 

naszą polska tradycję.   
W sali gdzie odbywały się warsztaty 

rękodzieła dla wszystkich zainteresowa-
nych, wiek i płeć nie miały znaczenia.  
Samodzielnie można było wykonać 
własną, a więc niepowtarzalną palmę 
świąteczną lub wianek. Fachową pomo-
cą służyli rękodzielnicy: Barbara Kaszte-
lan, Mirosława Jakubaszek, Halina 
Nowacka, Krystyna Suchecka i Danuta 
Roszak. 

Warsztaty i jarmark, dziś cieszące się 

znacznym zainteresowaniem, na pewno 

znajda się w kalendarzu imprez w kolej-

nych latach – mówi Remigiusz Lorenz, 
burmistrz miasta. – Prezentacja ręko-

dzieła, to pokaz ludzkich pomysłów i 

możliwości. To jest inspiracją do wła-

snych działań. Cieszy widok najmłod-

szych, którzy mogą obejrzeć, dotknąć 

wielu zaskakujących wizualnie wyrobów, 

a przede wszystkim sami mogą to zrobić. 

Edukacja poprzez pracę na rzecz kultywo-

wania tradycji. Dorośli mogą dokonać 

zakupów, co zresztą wspólnie z rodziną 

zrobiliśmy. Regionalne wyroby świątecz-

ne są warte naszych pieniędzy. 

– Przyjechaliśmy tutaj ze swoimi wyro-

bami rękodzielniczymi typu wielkanocne-

go – mówi Bożena Adamiec, kierownik 
Powiatowego Ośrodka Wsparcia 
„Razem raźniej” ze Skwierzyny. – Nasze 

wyroby są tworzone głównie z papieru. 

Dominuje papierowa wiklina, origami 

modułowe i ozdoby typu quisling, których 

tutaj nie widziałam. Pokazujemy więc 

najnowsze trendy ozdób wielkanocnych. 

Nasze dwie uczestniczki są również zaan-

gażowane w warsztatach, bowiem nad-

zór prowadzą wspaniałe mistrzynie. Ofer-

ta zaproponowana przez organizatorów 

pozwala na poszerzenie własnych inwen-

cji twórczych. 

Materiały zabezpieczył organizator. 
Najmłodsi też byli zadowoleni, bowiem 
profesjonalnie zabawiał ich Dworzec 
Tworzec. Ciekawe było stanowisko po-

kazu robienia pisanek. Warsztaty odwie-
dził burmistrz miasta z rodziną i doko-
nał zakupów. Nad całością czuwała Zo-
Ea Plewa, niestrudzona od lat propaga-
torka twórczości ludowej oraz Ewelina 
Izydorczyk Lewy, dyrektor Międzyrzec-
kiego Ośrodka Kultury. 

 
Tekst i fot. L. Malinowski 

Adoptuj  
psa  

Dwie suczki w wieku około 7 lat, 
lubiące zabawy, bardzo łagodne, bez 
oznak agresji, trzymają się razem.  

 
W schronisku od 16 lutego 2017 

roku. 
 
Wszystkich, którzy chcieliby po-

darować im dom prosimy o kontakt 
pod numerem tel. 95 742 69 85  
– Urząd Miejski w Międzyrzeczu. 
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Muzykowanie pasyjne 

Muzyczna sztuka sakralna na naj-
wyższym poziomie – w Sanktuarium 
Pierwszych Męczenników Polski w Mię-
dzyrzeczu. Ten wspaniały koncert wła-
śnie przeżyliśmy w naszej monumental-
nej międzyrzeckiej bazylice. Wykonaw-
cy śpiewali bez mikrofonów. 

Wydarzenie odbyło się w ramach 
koncertowego towarzyszenia „Między-
narodowemu Szczecińskiemu Festiwa-
lowi Muzyki Pasyjnej”. Nie ominęło ono 
międzyrzeckich fanów muzyki za spra-
wą inicjatywy Stowarzyszenia „Między-
rzecki Chór Kameralny” - dyrygent Pau-
lina Staniec, który oprócz śpiewania na 
profesjonalnym poziomie animuje w 
regionie koncerty, współpracując z prof. 
Iwoną Wiśniewską-Salamon, dyrygen-
tem chóru ZUT w Szczecinie. 

Chóry, które u nas wystąpiły: Chór 
Dziecięcy „Wiszenka” z Mińska z Biało-
rusi - dyrygent Tatiana Brytko, Dziecię-
co-Młodzieżowy Chór „Lira” z Mińska na 
Białorusi - dyrygent Julija Papowa i 
Zespół Wokalny „Tonika” z Mińska z 
Białorusi – zdobyły 1. miejsce i „Grand 
Prix” tego Festiwalu, a w drodze po-
wrotnej dały koncert w naszym Sank-
tuarium, w pięknym akustycznym wnę-
trzu gmachu bazyliki. 

Szkolone dziewczęce głosy. Pieśni 
łacińskie i utwory sakralne w obrządku 
prawosławnym. Dominus Deus, a‘ca-
pella przeważnie, wielogłosowo, także 
polskojęzyczna pieśń, ze wschodnim 

kresowym zaśpiewem. Ze skupieniem 
wysłuchaliśmy tego niecodziennego 
widowiska muzycznego z udziałem 
dziewcząt z podstawowych i średnich 
szkół w Mińsku. Ich wielkiej kultury mu-
zycznej. Ciekawy układ choreogra�czny 
jednej z pieśni o ludzkim losie, o Fortu-
nie, niestatyczny, sugestywny, pełen 
dynamiki, współczesne sacrum, obok 
tego historycznego, związanego z tra-
dycyjnym kultem religijnym. Duże wra-
żenie zrobił Zespół „Tonika”, starsze 
dziewczęta wchodzące w skład Chóru 
„Wiszenka”, wycyzelowane warsztato-
wo głosy, dbałość o każdą nutę – pięk-
ne widowisko. 

Nasz „Międzyrzecki Chór Kameralny” 
wpisał się w Sanktuaryjny koncert kilko-
ma utworami. Zaprezentował kilka swo-
ich etiud, myślę, że poziomem interpre-
tacji nie odbiegały zbytnio od umiejęt-
ności białoruskich chórów.  

Organizatorzy ustami prezesa Sto-
warzyszenia Piotra Czajkowskiego,  
podziękowali za wsparcie �nansowe 
burmistrzowi Międzyrzecza Remigiu-
szowi Lorenzowi, Stowarzyszeniu Fo-
rum Międzyrzeckich Inicjatyw 2016, 
także gospodarzowi obiektu ks. kusto-
szowi Markowi Rogeńskiemu SAC, i 
innym osobom - za pomoc w organiza-
cji koncertu. 

 
Iwona Wróblak 

http://iwona-wroblak.blogspot.com 

Gitarowe warsztaty 

Na zaproszenie Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Międzyrzeczu i 
Stowarzyszenia Lubuskiego Weekendu 
Gitarowego mieliśmy okazję gościć  
gitarzystę klasycznego młodego poko-
lenia Mario Raiča. Artysta o polsko-
chorwackich korzeniach po raz pierwszy 
wystąpił z recitalem dyplomowym w 
styczniu 2015 r. będąc studentem Uni-
wersytu Muzyki i Sztuki (HMTM) w Han-
nowerze. Kolejny raz zawitał w maju 
2016 r. Wraz z kwartetem smyczkowym 
”Stretto” wykonali prapremierowy kon-
cert D-dur na gitarę i smyczki op. 2. 
Koncert specjalnie napisany przez kom-
pozytora piszącego te słowa.  

27 marca br. Mario Raič, tym razem 
jako pedagog prowadził gitarowe 
warsztaty z uczniami Szkoły Muzycznej. 
Było to ciekawa konstatacja dwóch sys-
temów edukacyjnych. Polskiego i nie-
mieckiego. Dla mnie osobiście jako nau-
czyciela klasy gitary warsztaty były bar-
dzo twórcze. Uczniowie ćwiczyli w przy-
gotowanych utworach różne aspekty 
techniczne, dynamiczne, artykulacyjne i 
czysto muzyczne. Takie świeże konfron-
tacje są nam uczącym nauczycielom 
bardzo przydatne. Pomagają na proces 
kształcenia muzycznego spojrzeć z in-
nej strony, jakby z boku.  

Przemysław Kojtych – konferansjer 
przybliżył słuchaczom artystę. Na po-
czątku osobiście wykonałem prapre-
mierową kompozycję, napisaną specjal-
nie na to wydarzenie pod tytułem 
„Oczekiwanie”. Następnie z uczennicą 

Zuzanną Gabiga wykonaliśmy dwa 
różnorodnie stylistycznie autorskie due-
ty: „Nocny walczyk” i „Malaguenę”. Dal-
sza część koncertu należała do Mario 
Raiča. Gitarzysta wystąpił przed liczną 
publicznością królewskiego miasta Mię-
dzyrzecz z ciekawym recitalem na gitarę 
solo. Rozpoczął od  Preludium nr 3 bra-
zylijskiego kompozytora Heitora Villa-
Lobosa. Następnie Isaaca Albeniza - 
Granadę, utrzymaną w idyllicznym na-
stroju. Pochodzący z Paragwaju Agustín 
Barrios-Mangoré skomponował Estilo 
uruguayo (Luz Mala - Poemeto Regio-
nal). Sergio Assad  to połowa braterskie-
go duetu. Mario zagrał udaną kompozy-
cję Valseana. Muzyczny powrót do Hisz-
panii z sprawą kompozycji Francesco 
Tárregi. Kaprys arabski to utwór najeżo-
ny sporą dawką wirtuozerii i wewnętrz-
nego nostalgicznego klimatu. Na zakoń-
czenie recitalu utwór profesora, u które-
go Mario studiował. Michael Tröster 
znany jest z ciekawych interpretacji. 
Tym  razem napisane specjalnie dla 
wykonawcy Prelude Nr 1. Ciekawy 
utwór, wykorzystujący pełną skalę in-
strumentu i niemal wszystkie gitarowe 
techniki. Brawurowo wybrzmiał. 

Na bis wykonaliśmy razem z Mario 
prapremierowy duet na ]et prosty i 
gitarę pt. „Walczyk dla Eli”. Tymi dźwię-
kami zakończyło się spotkanie z zapro-
szonym gościem. Dyrektor szkoły  Mał-
gorzata Telega-Nowakowska nie kryła 
wzruszenia. Pewno wielu słuchaczy też. 
Po recitalu artyście wręczyłem archiwal-

ny periodyk muzyczny Twoja Muza, 
a także dwa ostatnie moje zbiory 
nutowe „Tańce na 2 gitary” i „Gitara 
plus. Utwory kameralne”. Wręczy-
łem też moją świeżo wydaną autor-
ską płytę CD „Auto-portret”, którą 
po raz pierwszy zaprezentowałem 
publicznie. Tradycyjnie jeszcze kilka 
fotek, wpisy do kroniki szkolnej. 
Więcej na  

 

www.miedzyrzecz.biz 

Z muzycznym pozdrowieniem - 
Zdzisław Musiał     
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Wystawa przed międzyrzeckim 
ratuszem 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy 
pt. ,,Wołyń. Wołają z grobów, których 
nie ma" Instytutu Pamięci Narodowej. 
Ekspozycja wystawy plenerowej przed 

Urzędem Miejskim w Międzyrzeczu 
będzie prezentowana do 15 maja 2018 
roku. 

50-lecie  

pożycia małżeńskiego 
Urząd Stanu Cywilnego w Międzyrzeczu w miesiącu wrześniu 

organizuje zbiorową uroczystość z okazji 50-lecia pożycia mał-

żeńskiego 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 tele-

foniczne pod nr tel. 957426939 do końca kwietnia 2018 roku. 

Przypominamy, że do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

mieszczącego się przy ul. Reymonta 5 w Międzyrzeczu, czynnego: 

 

• poniedziałki, środy, piątki od godziny 7:00 do godziny 15:00, 

• wtorki, czwartki od godziny 7:00 do godziny 18:00   

 

mieszkańcy gminy Międzyrzecz mogą bezpłatnie oddać zużyte opony w ilości 

do 8 szt. w danym roku kalendarzowym. Można również dokonać telefonicznego 

zgłoszenia odbioru  zużytych opon zgodnie z harmonogramem wywozu gabary-

tów. Telefony do odbiorców odpadów:   

 

• P.W. „LS-PLUS” 95 7557722, 

• P.P.H.U. „NIEWIADOMSKI” 95 7429372, 

• ENERIS SUROWCE S.A. 95 7423021, 

• tel. do Urzędu Miejskiego: 95 7426993, 95 7426987. 

 

Pamiętajmy, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady od osób za-

mieszkałych. Jeśli jesteś przedsiębiorcą PSZOK nie przyjmie od Cie-

bie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalno-

ści gospodarczej. 

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  

KOMUNALNEJ Sp. z o.o. 

66-300 Międzyrzecz, ul. Reymonta 5 

tel. 95 741 26 97;  

sekretariat@pgkmiedzyrzecz.pl 

www.pgkmiedzyrzecz.pl 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  

w Międzyrzeczu, ul. Reymonta 5 zarządza Ośrodkiem 

Wypoczynkowym Głębokie, prowadzi PSZOK, jest 

administratorem cmentarzy komunalnych, targowiska 

miejskiego, szaletów, a także zajmuje się pielęgnacją 

terenów zieleni miejskiej i utrzymaniem czystości. Pra-

gniemy zaproponować Państwu nasze usługi w zakresie 

prac porządkowych i rozbiórkowych oraz pielęgnacji 

terenów zieleni – zakładanie i koszenie trawników, 

strzyżenie żywopłotów, cięcia sanitarne i wycinka 

drzew, w tym z podnośnika koszowego.  

 

Zapraszamy do współpracy! 
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Relacje  

z wydarzeń 
11 marca: V Urodziny Studio 

Tańca Gold 

Nasz ,,Złotka’’ obchodziły swój 

mały jubileusz. Z tej okazji w 

Międzyrzeckim Ośrodku Kultury 

odbyły się dwa koncerty, na któ-

rych mieliśmy okazję zobaczyć 

nowe układy taneczne, stroje i 

aranżacje. Życzymy kolejnych 

wspaniałych lat prężnej działal-

ności, wielu sukcesów i pozytyw-

nej energii! 

 

17 marca: I Kiermasz Wielkanoc-

ny pod patronatem Burmistrza 

Międzyrzecza i Starosty Między-

rzeckiego 

2 tygodnie przed Wielkanocą, w 

Międzyrzeckim Ośrodku Kultury, 

odbył się I Kiermasz Wielkanoc-

ny. Poza bogatą ofertą stoisk, 

odwiedzający mieli także okazję 

na udział w warsztatach robienia 

palm wielkanocnych, tworzenia 

kartek świątecznych, nie zabrakło 

amatorów świątecznych kos2u-

mów. 

 

19 marca: Koncert Aloszy Awdiejewa 

Artysta, dla którego zawsze naj-

ważniejszy jest słuchacz nie za-

wiódł swoich międzyrzeckich 

fanów. Wspaniały głos, gitara a 

nade wszystko- dialog i więź z 

publicznością. Dobra energia i 

pogoda ducha umiliły czas ocze-

kiwania na wiosnę. 

Alosza Awdiejew V Urodziny Studio Tańca Gold  

I Kiermasz Wielkanocny pod patronatem Burmistrza Międzyrzecza  

i Starosty Międzyrzeckiego  

Zapowiedzi 
Spektakl ,,Żona do adopcji’’ 

Zapraszamy na spektakl "Żona 

do adopcji" 22 maja o godzinie 

18:00, cena biletu: 60zł - dostęp-

ne w kasie MOK lub online w 

zakładce Kup Bilet 

na www.mokmiedzyrzecz.pl 
 

W życiu Adama wszystko miało 

swoje miejsce - dom praca, dom 

praca. Od czasu do czasu jakaś 

kontrolowana rozrywka. Ale w 

życiu każdego człowieka przycho-

dzi taka chwila, że nawet dobrze 

naoliwiona maszyna przestaje 

funkcjonować i niebo zaczyna 

walić się na głowę. Żona Adama 

wyjeżdża. Mieszkanie nawiedza 

natrętny domokrążca i wróżbita. 

Niespodziewanie pojawia się 

również Filip, kolega z podsta-

wówki. Do drzwi puka przedsta-

wicielka Ośrodka Adopcyjnego, o 

której wizycie Adam zupełnie 

zapomniał. Spokojne dotychczas 

życie bohatera wypełnia się mnó-

stwem niedomówień, pomówień 

i abstrakcyjnych insynuacji. A 

wszystko przykryte płaszczem 

"normalności". Jak rozwiąże się 

splot dziwnych wydarzeń? Czy 

prawdziwych przyjaciół rzeczywi-

ście poznaje się w biedzie? Trze-

ba to zobaczyć! 

www.przekrojlokalny.plwww.przekrojlokalny.pl  
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Największe w historii  
Międzyrzecza doEnansowanie 
na przebudowę oczyszczalni 
ścieków w Świętym Wojciechu 

Gminna spółka Międzyrzeckie Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
otrzymała największe w historii naszego 
miasta do�nansowanie 26.401.287,60 
zł.  Kwota ta przyznana została z Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej z Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020. 

W ramach inwestycji wykonane zo-
staną następujące prace: przebudowa-

na i rozbudowana zostanie oczyszczal-
nia ścieków w Świętym Wojciechu, za-
montowana zostanie instalacja do pro-
dukcji OZE m.in. pompy ciepła, zakupio-
ny zostanie specjalistyczny sprzęt, a 
także zbudowany zostanie system in-
formacji przestrzennej. 

 
Całkowita wartość projektu wynosi 

50.685.704,93 zł. 
Termin realizacji inwestycji – 2020 r. 

Rozpoczął się remont drogi 
w Bukowcu 

Rozpoczął się długo wyczekiwany 
przez mieszkańców sołectwa Buko-
wiec remont drogi. Inwestycja swym 
zakresem obejmuje wykonanie nowe-
go odcinka drogi gminnej, na odcinku 
od drogi powiatowej w kierunku Wy-
szanowa do bloków, o długości 420 m. 
Droga zyska nową nawierzchnię z 

kostki betonowej, wykonana zostanie 
kanalizacja deszczowa wraz z oświe-
tleniem i chodnikiem. Inwestycja reali-
zowana jest przy współ�nansowaniu z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014 – 2020, wykonuje ją 
�rma Dróg-Bud z Kożuchowa za kwotę 
990.500 zł. 

Ruszyła III edycja Budżetu 
Obywatelskiego 

Miło jest nam poinformować, że 
ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskie-
go, na którą przeznaczona została kwo-
ta 500.000 zł. Mieszkańcy mogą zgła-
szać projekty do 24 kwietnia br. Kolejne 
etapy realizacji BO widoczne są na pla-
kacie poniżej. 

 
Wzorem poprzedniego roku zadania 

będą podzielone na miejskie: 
• małe do 25.000 zł; 
• duże  do 100.000 zł. 
• Zadania sołeckie: 

• małe do 25.000 zł; 
• duże do 100.000 zł. 

 
Zadania oświatowe: 
do 50.000 zł. 
 
W ramach Budżetu Obywatelskiego 

2019 realizowane będą zadania inwe-
stycyjne (lub remontowe) należące do 
zadań własnych gminy, zlokalizowane 
na  nieruchomościach, na których zgod-
nie z prawem gmina Międzyrzecz może 
wydatkować środki publiczne. 

DoEnansowanie na  

zakup książek dla  
Międzyrzecza 

Gmina Międzyrzecz otrzy-
mała do�nansowanie w ra-
mach Narodowego Progra-
mu Rozwoju Czytelnictwa na 
zakup książek do szkolnych 
bibliotek, na łączną kwotę 
46.480,00 zł. 
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Uwaga mieszkańcy sołectw!!! 
Od 11 kwietnia 2018 roku 

rusza akcja bezpłatnego czipo-
wania psów na terenach wiej-
skich gminy Międzyrzecz. 

 
Informujemy, że warunkiem 

bezpłatnego czipowania psów 
jest: 
• posiadanie aktualnej ksią-

żeczki zdrowia psa, ewentu-
alnie aktualnego szczepie-
nia przeciwko wściekliźnie, 

• posiadanie dokumentu 
tożsamości osoby pełnolet-
niej przyprowadzającej psa. 
 
Ponadto, podczas spotka-

nia będą rozdawane kupony 
na bezpłatną sterylizację psów, 
które posiadają aktualną ksią-
żeczkę zdrowia lub zaświad-
czenie o szczepieniu. 

 
Zalety mikroczipa: 
 

• ułatwia odnalezienie właści-
ciela zagubionego, skra-
dzionego lub porzuconego 
zwierzęcia, 

• wszczepienie jest praktycz-
nie bezbolesne, 

• pozwala na przechowywa-
nie informacji o właścicielu, 
chorobach, diecie, szczepie-
niach, itp., 

• nie można sfałszować od-
czytu, 

• ogromną zaletą czipowania 
zwierząt domowych jest to, 
że zwierzę posiadające taki 
chip ma większe szanse na 
powrót do swojego właści-
ciela gdy ulegnie zagubie-
niu. 
 
Akcja bezpłatnego czipo-

wania psów na terenach 
wiejskich jest zadaniem wie-
loetapowym. W pierwszej 
kolejności objęte zostały 
tereny sołectw, ponieważ 
zaginięcia psów na terenach 
wiejskich stanowią bardzo 
duży problem. Nie wyklucza 
to jednak, że w dalszej kolej-
ności będzie również realizo-
wany program czipowania 
psów w samym Międzyrze-
czu, co uzależniamy od zain-
teresowania akcją mieszkań-
ców miasta i dostępnością 
środków Enansowych. 

 
Informacji udziela: 
 

• Urząd Miejski w Międzyrze-
czu 

• Wydział Gospodarki Mie-
niem 
 
ul. Rynek 7, pokój 206   
66-300 Międzyrzecz 
 
Tel. 95 742 69 85 

www.przekrojlokalny.plwww.przekrojlokalny.pl  

Burmistrz podpisał umowę  
na doEnasowanie inwestycji 
drogowej 

13 marca br. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim burmistrz 
Remigiusz Lorenz wraz ze skarbnikiem gminy Kamilą Anioł-
Szymańską podpisali umowę na realizację: Przebudowy drogi  
Nr 003532F wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w 
Kaławie. Zadanie to realizowane będzie z programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. 
Na tę inwestycję gmina otrzymała do�nansowanie w wysokości 
961.610,- zł. W ramach przebudowy drogi wykonane zostanie 
oświetlenie, nowe chodniki, nawierzchnia asfaltowa oraz kanali-
zacja. 

Więcej informacji na stronie Lubuskiego Urzędu Wojewódz-
kiego: 
 http://www.lubuskie.uw.gov.pl/aktualnosci/wydarzenia/
Do�nansowanie_gminnej_i_powiatowej_infrastruktury_drogowej/
idn:18150.html 


