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„Biała Sobota” w międzyrzeckim szpitalu 
Zorganizowana po raz kolejny akcja 

profilaktyczna, edukacja z zakresu cho-

rób metabolicznych (w tym cukrzycy) 

cieszyła się dużym zainteresowaniem. 

W Poradni Ortopedycznej lek. spec. 

ortopeda Szymon Pituch, przyjął 40 

osób. W Poradni Urologicznej 24 osoby 

przebadał lek. spec. urolog Stanisław 

Czeszak. W Poradni Onkologicznej 

przyjmował prof. Zbigniew Ziętek. Z 

jego porad i badań USG piersi, skorzy-

stało 21 osób. Badaniem słuchu zajmo-

wała się Dorota Powęzka z firmy Soni-

do. Przebadało się ponad 20 osób. 

Konsultacji diabetologicznej udzieli-

ła 27 zainteresowanym Anna Korn, 

pielęgniarka diabetologiczna. Zaobser-

wowano niską wiedzę odnośnie samo-

kontroli, samopielęgnacji, powikłań i 

diety. Wydano glukometry i dzienniczki 

samokontroli oraz broszury informacyj-

ne. Położna Violetta Szych zajmowała 

się cytologią i samobadaniem piersi. 

Przebadały się 24 kobiety. 

Z akcji skorzystało ponad 

130 osób. O kolejnych „Białych 

Sobotach” lokalną społeczność 

poinformujemy z odpowied-

nim wyprzedzeniem. 

„Biała sobota” w między-

rzeckim szpitalu odbyła się 23 

marca pod patronatem Staro-

sty Międzyrzeckiego. 

 

Łukasz Bajorek  

Kierownik ds. Pielęgniarek, 

Położnych i Personelu Pomoc-

niczego  
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OGŁOSZENIA DROBNE 

Kupię medale, znaczki pocz-

towe, monety złote, srebr-

ne, stare kartki pocztowe  

i koperty ze znaczkami:  

polskie, rosyjskie  

i niemieckie. 

Tel. 609 110 831 

Skup aut, motorów  

i busów wszystkich marek  

i roczników 

Gotówka i formalności  

od ręki 

tel. 791 545 424 

ODSZKODOWANIA 

TEL. 783743841 

PRACA opieka w Niemczech, 

WYSOKIE zarobki – do 

1650€, tel. 68 422 8111  

Opiekunki do Niemiec  
AMBERCARE24 , wymagany j. 

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

848 005 lub 730 340 005 

Ocieplanie budynków,  

tel. 881 507 760 

Na temat pogody nie warto 
nic pisać, wszak widać co i jak. 
Skoki temperatury i ciśnienia. 
Ogólnie określa się to niezbyt 
wyszukanym zwrotem. I słusznie. 
Świat zmierza ku samozagładzie. 
Wojen nie potrzeba, załatwi to 
zmiana klimatyczna.  

Ekonomiści mówią, przestrze-
gają, o zadłużeniu wewnętrz-
nym, a może i zewnętrznym, 
związanym z rozdawnictwem 
przedwyborczym. Na trzodę 
chlewną są pieniądze, dla nau-
czycieli i niepełnosprawnych na 
razie nie ma. Mięsa w sklepach w 
bród. Ceny są takie jakie są. Ho-
dowcom nie opłaca się trzymać 
hodowli, bo cena mięsa np. wie-
przowego leci w dół. Nie jestem 
ekonomistą, ale obiecanki (jak 
mikołajowe) prostego posła, 
zwanego z przekąsem Naczelni-
kiem Państwa zakrawa na kpinę. 
I chyba nie jestem w tym odoso-
bniony. 

W negocjacjach z nauczycie-
lami rym wiosła Becia od broszki. 
Odtrąbiła sukces z podpisanego 
porozumienia z nauczycielską 
„S”. Propagandowa pycha wła-
dzy. Iluż członków ma ten zwią-
zek, a ile cały ZNP? W dodatku 
przewodniczący tej solidarno-
ściowej grupy łamistrajków jest 
radnym PiS. Swój swego musi 
popierać. Żenada. Że nauczyciele 
strajkują w czasie nieodpowied-
nim? A kiedy mieli to robić? W 

wolne soboty? Dobra Zmiana 
wie wszystko najlepiej i efekty 
widać. Jakby mało było to wspo-
mnę, że były szef MON nadal 
jeździ na tzw. kogutach w bryce 
SOP lub ŻW po stolicy. Dożywot-
ni przywilej? Oczywiście za pie-
niądze podatników. Zatajanie 
afer obyczajowych z udziałem 
Posłów RP, zastraszanie, szukanie 
haków na porządnych ludzi to 
standard. No i boki zrywać, jak 
się to w telewizorniach i radiu 
tłumaczy. Homoparanoja i ho-
mopropaganda w cenie. Poziom 
zidiocenia w niektórych audy-
cjach Radio Zachód od dawna 
jest nie do zniesienia – alarmuje 
na Fejsie były marszałek lubuski. 
I ma rację. Niestety. 

Pora zwrócić uwagę na miej-
scowe sprawy. Zazieleniło się w 
mieście na klombach i trawni-
kach. O ławce z sympatyczną 
postacią ani słychu, ani widu. 
Kolorowe kwiecie dodaje miłego 
uroku. Seniorzy zadowoleni z 
nowego lokum, co niektórzy 
potwierdzają w rozmowie, bo 
malkontentów nie brakuje. Jesz-
cze trochę i świąteczna atmosfe-
ra się udzieli wszystkim. Zapew-
ne nie udzieli się idiotom wypa-
lającym wiosną trawy. Standard 
polskiej głupoty. 

W poprzednim felietonie 
odniosłem się do urządzeń tele-
informatycznych zainstalowa-
nych w pomieszczeniach, gdzie 

pracują ludzie. Bardzo rzeczowo 
mnie wyprowadzono z błędu, że 
nie emitują one fal szkodliwych 
dla zdrowia. Stosowne przepisy 
i certyfikaty potwierdziły moją 
niewiedzę w tym temacie. Dla 
mnie jednak nieco brzęczą i 
kropka. Ponoć nieszkodliwie. 
Temat zamknięty. Otwarty te-
mat to brak slipów do wprowa-
dzenia większych łodzi z przy-
czepki do wody, aby powędko-
wać z burty. Co na to prezesi kół 
PZW i wędkarze? Łamy nasze są 
otwarte. 

Na koniec miejscowy sma-
czek. Otóż zarzuciłem Szanow-
nemu Prezesowi sympatyczne-
go stowarzyszenia, że skoro 
popełnił błąd oskarżając w pi-
śmie do burmistrza niecnie 
urzędniczki w Ratuszu, mając 
honor – powinien rzec Przepra-
szam. Nic z tego!  Tenże od razu 
napisał kolejne pismo a potem 
kolejne na mnie. Że mój tekst 
nie pokrywa się z prawdą. Za-
miast skierować to do redakcji, 

obszedł z tym pół miasta chwa-
ląc się jak to Malinowskiemu 
dokopał. Panie sygnalisto, tak 
Pana nazwę. Nie popełniłem 
błędu, co mogę przed sądem 
udowodnić. Niejako przy okazji 
naruszył Pan moje dobra osobi-
ste i czas najwyższy aby niczym 
nie uzasadnionej grafomanii 
dać opór. Nic tak nie uczy poko-
ry jak straty finansowe zaapliko-
wane wyrokiem sądowym. Mark 
Twain kiedyś rzekł – Krytykować 

w zasadzie można wszystko, o ile 

się poziomem dorasta do swego 

adwersarza. Jeżeli nie, to można 

tylko jego poziom elokwencji 

bądź błyskotliwości umysłu po-

dziwiać.  
Pogodnych Świat Wielka-

nocnych Wszystkim życzę. 

Wiosenne przypadki 

Stahl-Mont Sp. z o.o. Sp.k. 

zatrudni spawaczy MAG i 

TIG. Praca w Niemczech przy 

granicy (długoterminowa).  

CV na e-mail:  

biuro@stahlmont.eu,  

Tel.: 607 515 155  
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Obrazy dla zwierząt 
15 marca 2019 w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej odbył się wernisaż wy-
stawy Tatiany i Remigiusza Bordów pt. „Obrazy dla zwierząt”. Ponow-
nie zabytkowy budynek dawnego starostwa otworzył swoje podwoje 
dla nowoczesnej sztuki. Słowo wstępne wygłosił w sali portretowej dy-
rektor Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej, Andrzej Kirmiel. Po nim głos za-
brali autorzy, opowiadając o swoich inspiracjach i pomysłach, działa-
niach i spostrzeżeniach, które doprowadziły do stworzenia ekspozycji 
poświęconej naszym „braciom mniejszym”. 

Charakter wystawy zdradzał już 
plakat – wzorowany na klepsydrach 
pogrzebowych, bowiem zagadnieniu 
śmierci zwierzęcia poświęcono w niej 
najwięcej miejsca. Ale nie tylko: znala-
zła się w niej i krytyka „stojącego na 
głowie” współczesnego ludzkiego 
świata, który zatraca swoją moralną 
busolę, idąc z jednej strony w zupełne 
zobojętnienie, z drugiej – w fałszywą 
litość i naiwne sentymenty. Było i zde-
rzenie widza z samotnością, cierpie-
niem, przemijaniem i zaduma nad lo-
sem wszelkiego stworzenia Bożego. 

 
Dominuje jednak śmierć – śmierć 

zwierzęcia. Tak trywialna, zwyczajna i 
jednocześnie pełna tajemnicy i maje-
statu. Fotografiom towarzyszyły insta-
lacje przestrzenne, muzyka i film, two-
rząc niepowtarzalny klimat. Twórcy 
wykorzystali pewne motywy religijne: 
chrześcijańskie – rzeźba rogacza jakby 
żywcem wyjętego z widzeń św. Eusta-
chego i św. Huberta, cytaty z biblijnej 
Księgi Koheleta, jak i uniwersalne – w 
postaci charonowego obola czy przy-
ozdabiających zwłoki kwiatów. Szoko-
wały nieco fotografie ludzi zamknię-
tych w ciasnych klatkach, czy ułożo-

nych w myśliwski pokot, ale nade 
wszystko – pusty stół nakryty nieskazi-
telnie białym obrusem, z górą rzuco-
nych pod blat kości. W oddzielonej 
czarną kotarą sali, tkwił jak tłumiony 
wyrzut sumienia. Wokół stołu roz-
brzmiewał delikatny kobiecy śpiew. 
Rekwiem dla zjedzonych.  

 
Wernisaż przyciągnął sporą garść 

miłośników sztuki współczesnej. Mimo 
iż oglądaniu „Obrazów dla zwierząt” 
towarzyszyła początkowo cisza i zadu-
ma, autorzy dość szybko zostali wcią-
gnięci do dyskusji z odbiorcami. At-
mosfera stopniowo się rozluźniła i wer-
nisaż dość znacznie przekroczył prze-
widziane ramy czasowe. 

 
Wystawę zlokalizowano w podzie-

miach muzeum. Surowe w swoim asce-
tyzmie wnętrza i duże przestrzenie 
sprzyjały prezentacji obrazów i instala-
cji, dając artystom dużą swobodę w 
skomponowaniu wystawy. Barokowe 
ściany i sklepienia okazały się ponow-
nie znakomitym tłem dla współcze-
snych projektów artystycznych. 

 

PAWEŁ PAWLAK 

OTWP Młodzież  

Zapobiega Pożarom 
5 kwietnia w starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu odbył się finał 
szczebla powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
pn. Młodzież Zapobiega Pożarom. Uczestnicy starowali w trzech katego-
riach: szkoły podstawowe do kl. VI; kl. VII, VIII i III Gimnazjalne oraz szkoły 
ponadpodstawowe. Uczniów i opiekunów serdecznie powitała 
Agnieszka Olender, starosta Powiatu Międzyrzeckiego oraz  st. bryg. 
Marek Harkot, Komendant Powiatowy PSP.  

Jury przewodniczył bryg. Dariusz 

Rzepecki. Członkami komisji byli: st. 
asp. Michał Rosół i mł. ogn. Bartosz 

Batura. Pewnym zaskoczeniem był 
brak w składzie jury przedstawicieli 
OSP. Wszak to pod jego egidą od wielu 
lat ten konkurs jest prowadzony. 

Po rozwiązaniu testów pisemnych 
wyłoniono po pięciu najlepszych w 
grupach, którzy zdawali test ustny. 
Zdobywcy 1 i 2 miejsca zostali zakwali-
fikowani do konkursu szczebla woje-
wódzkiego, który odbędzie się w No-
wym Miasteczku. Testy pisemne nie 
były łatwe. Zdobycie 26 punktów na 40 
możliwych gwarantowało udział w 
testach ustnych. 

Wyniki najlepszych w poszczegól-
nych grupach. Pierwsza 1 – Kacper 

Konieczny (10 pkt /12), 2 -  Michalina 

Stankiewicz (8 pkt). Tu kolejne zasko-

czenie. Regulamin wyraźnie mówi o 
zadaniu 5 pytań, zadano tylko 4. 

W grupie drugiej 1. Małgorzata 

Skrzek (13 pkt / 15). 2. Jakub Ratkie-

wicz (12,5 pkt). W grupie trzeciej 1. 
Paweł Skoczylas (14 pkt / 15), 2. Jakub 

Kusz (13,5 pkt.).  
Najlepsi potwierdzili swą wiedzę. 

Wszak wszyscy to ubiegłoroczni laurea-
ci konkursu szczebla wojewódzkiego, 
niektórzy nawet krajowego. O kolej-
nym pechu może mówić młodszy brat 
Jakuba Kusza – Karol (obaj z Temple-
wa). Zajął wprawdzie w najmłodszej 
grupie 3 miejsce, ale premiowane są 
tylko dwa pierwsze. Nagrody i dyplomy 
uczestnictwa wręczała Zofia Plewa – 

wice starosta i st. bryg. Marek Harkot. 
 

Tekst i fot.  

LECH MALINOWSKI 
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Grand Prix szkół podstawowych 
i gimnazjów w pływaniu 

26 marca 2019 r. na pływalni miejskiej „Kasztelanka” MOSiW odbył się drugi etap zawodów sportowych - 

„Grand Prix w pływaniu szkół podstawowych i gimnazjów” o puchar dyrektora szkoły podstawowej nr 1 w 

Międzyrzeczu. Młodych pływaków na wstępie serdecznie przywitali: Monika Szypszak  – dyrektor SP-1 oraz 

Grzegorz Rydzanicz – dyrektor MOSiW.  

W zawodach wystartowało łącznie 

106 zawodników z następujących szkół: 

Szkoła Podstawowa nr 2, nr 3 i nr 1 w 

Międzyrzeczu oraz Szkoła Podstawowa 

z Kaławy. Po zakończeniu rywalizacji, 

najlepszym zawodnikom rozdano pa-

miątkowe medale. 

 

Wyniki. Klasa 1 styl dowolny 25 m 

Dziewczęta – 1. Korzeniewska Ja-

goda SP-1, (27:96), 2. Jóźwiak Antoni-
na SP-2 (32:74), 3. Sokołowska Lena  

SP-1 (33:81). 

 

Chłopcy – 1. Judek Wiktor  

SP-1 (27:04), 2. Guśniowski Aleks SP-1 

(35:28), 3. Lewandowski Mikołaj SP-3 

(36:43).  

 
Klasa 2 styl dowolny 25 m 

Dziewczęta: 1. Malinowska Urszula 

SP-2 (23:35), 2. Bańkowska Wiktoria 

SP-3 (27:68), 3. Matracka Maria  

SP-2 (31:19). 

Chłopcy: 1. Piątkowski Sebastian 

SP-1 (31:57), 2. Jaruta Tymoteusz  

SP-2 (31:83), 3. Apanowicz Nataniel  
SP-1 (31:96). 

 

 Klasa 3 styl dowolny 25 m 

Dziewczęta: 1. Maleńczyk Marian-
na SP-2 (30:50), 2. Banak Małgorzata 

SP-1 (30:67), 3. Dobosiewicz Maja SP-2 

(32:27). 

Chłopcy: 1. Nir-Skibski Filip SP-1 

(27:82), 2. Ernest Aleksander SP-1 

(28:92), 3. Walkiewicz Bartosz SP-2 

(30:34).  

 
Klasa 3 styl grzbietowy 25 m 

Dziewczęta: 1. Jednorowicz Alicja 

SP-1, 2. Środa Natalia SP-2.         

Chłopcy: 1. Łagoda Wiktor SP-1 

(29:23), 2. Krajewski Kacper SP-1 

(35:58), 3. Ściepura Gabriel SP-2 

(43:87). 

Dziękujemy wszystkim za wspaniałą 

zabawę, sportową rywalizację, wspólne 

kibicowanie i zapraszamy na kolejne 

zawody z cyklu Grand Prix, które odbę-

dą się 28 maja 2019 r. 

KRZYSZTOF PAWŁOWSKI  
– MOSIW. 
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Tajlandia inna niż w folderach 
Rajskie widoki, przepiękne plaże, 

błękitna woda, palmy, tropikalne owo-

ce, drinki z palemką, przepyszne jedze-

nie, dżungla, słonie i małpy. Cały rok  

30-40 stopni powyżej zera. Wszyscy się 

tobie kłaniają, a uśmiech nie znika z ich 

ust. Po prostu raj. To jest Tajlandia jaką 

znamy z folderów i zdjęć. Na pozór taka 

właśnie jest. 

Będąc wielokrotnie tutaj poznałem 

ten kraj również z innej strony. Z tej, 

której nie widać na pierwszy rzut oka. 

Od strony zwykłego obywatela, urzęd-

ników go obsługujących, policji przy-

mykającej oko na wykroczenia, legal-

nych i nielegalnych birmańskich i fili-

pińskich imigrantów. Co więcej, Bóg 

pozwolił mi również głosić Jego Ewan-

gelię pośród nich, co uważam za wiel-

kie wyróżnienie z Jego strony. 

Jak to się stało, że mieszkając kilka-

naście tysięcy kilometrów od Tajlandii 

mogłem stanąć za mównicą w tajlandz-

kich i filipińskich kościołach? Boga nie 

szukałem. Nie za bardzo wiedziałem 

kim On jest, po co jest i dlaczego chce 

niby ze mną się spotkać. Ja, średniej 

jakości człowiek. W niczym nie wyróż-

niający się. Taki co i kłamał i oszukiwał, 

(Ciąg dalszy na stronie 8) 
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Prezes i sołtys w jednej osobie 
Mowa oczywiście o Edwardzie Sucheckim mieszkańcem wsi Pieski. Wieś o średniowiecznym rodowodzie i należąca niegdyś do klasztoru w Parady-

żu ma kilka zabytkowych budowli, m.in. kościół, pozostałości dawnego folwarku czy kamienny spichlerz z zachowaną częścią dziś już nieistniejące-

go zegara. Obecnie jest to miejscowość typowo „przelotowa” na trasie Międzyrzecz – Sulęcin i Międzyrzecz- Łagów. 

– Jestem sołtysem tej wsi od 

ponad 16 lat – mówi Edward 

Suchecki. – Jest to więc moja 

piąta kadencja. Mam widać 

zaufanie wśród mieszkańców. 

Nieco mniej jestem prezesem 

Rolniczej Spółdzielni Produkcyj-

nej w Pieskach. Nawierzchnia 

drogi głównej we wsi jest wspa-

niała ale chodniki, położone 30 

lat temu są na wielu odcinkach 

w fatalnym stanie. Podobnie 

jak krawężniki. Administrato-

rem jest Wojewódzki Zarząd 

Dróg w Zielonej Górze. Aktual-

nie prowadzi on modernizację 

mocno wyeksploatowanej dro-

gi na odcinku Międzyrzecz – 

Pieski. Wiąże się to z licznymi 

uciążliwymi utrudnieniami, ale 

inaczej się tego zrobić nie da. 

Liczę, że po moich licznych in-

terwencjach stan wspomnia-

nych chodników i krawężników 

ulegnie poprawie. Poprawie 

powinno ulec bezsprzecznie 

bezpieczeństwo, ponieważ 

należy wybudować chodnik 

prowadzący od strony wschod-

niej do przystanku autobuso-

wego. Na razie jest to teren 

pokryty dołami a w razie niepo-

gody ogromnymi kałużami. 

Dobra nawierzchnia kusi jeż-

dżących, pomimo że są znaki 

ograniczenia szybkości. Zagro-

żenie stanowią również przejeż-

dżające opancerzone po-jazdy 

wojskowe, które są codziennym 

widokiem. Nie wszystkie woj-

skowe kolumny są pilotowa-

ne… 

Pieski są znane z Regional-

nych Przeglądów Zespołów 

Ludowych. Miejsce dogodne 

ale wymaga doinwestowania. 

Wprawdzie Rada Sołecka robi 

wiele. Ale ma ograniczenia 

finansowe. Tutaj działa prężny 

zespół „Ale Babki”. Została 

zlikwidowana stosunkowo 

niedawno jednostka OSP z 

przyczyn oczywistych, brak 

chętnych do działań i kierow-

ców. W starej remizie, obok 

której dumnie na słupie ogło-

szeniowym spoczywa pies, 

symbol miejscowości – stara-

niem Rady Sołeckiej urządza 

się świetlicę. Znajdzie się miej-

sce na trofea zdobyte przez 

śpiewające panie czy spor-

towców. Niegdyś poprzedni 

włodarz gminy zabiegając o 

głosy poparcie obiecał wybu-

dowanie nowej świetlicy ale 

na tym się skończyło.  

- Spółdzielnia na razie daje 

sobie radę. Mamy dość znaczny 

areał ziemi, 300 ha, ale są go-

spodarze mający więcej. Sprzęt 

mechaniczny jest w miarę no-

wy, załoga kilkunastu osobowa 

jest stabilna. Z uwagi na niską 

cenę zbytu mięsa trzody chlew-

nej weszliśmy w fazę 

„wygaszania” hodowli. Niegdyś 

hodowaliśmy ponad 1000 świń, 

teraz 90. We wsi działa klub 

sportowy AS. W mojej ocenie 

wieś jest zgrana. Ruch migracyj-

ny po wojnie sprowadził tutaj 

osadników z terenów Ukrainy. 

Poczucie poszanowania wła-

snej i sąsiada wartości jest duże. 

Kilka rodzin dokooptowanych z 

innych terenów zdążyło się tutaj 

poprzez kolejne pokolenia zasy-

milować. Wracając do remon-

towanej starej remizy to kolejne 

fundusze są przeznaczane. Na 

efekt trzeba jeszcze poczekać. 

Na razie w sferze marzeń jest  

stworzenie parku ze ścieżkami 

w miejscu, gdzie odbywają się 

coroczne przeglądy zespołów 

ludowych. Każdorazowo przed 

tą imprezą trzeba teren przygo-

tować, bo „wycieczki” dzików są 

kłopotem.  

Oglądając wieś zza szyb 

jedynego bodaj ze autobusu 

PKS kursującego w obie stro-

ny na odcinku Międzyrzecz – 

Sulęcin, sprawia ona wraże-

nie schludnej i czystej. I za-

pewne tak jest o czym w roz-

mowie sołtys wsi mnie za-

pewniał. 

LECH MALINOWSKI 
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obmawiał i zazdrościł, pił i 

balował. Wydawać by się mo-

gło szary obywatel. Przecięt-

niak.  

Będąc razu pewnego w 

najgrzeszniejszym mieście 

świata czyli w Pattaya na pół-

nocy Tajlandii, gdzie wszystko 

co przychodzi ci do głowy a na 

imię ma grzech jest na wycią-

gniecie ręki moje życie zmieni-

ło się o 180 stopni. Nie wcho-

dząc w szczegóły samego zda-

rzenia i tego jak prawdziwie 

Bóg wtedy przyszedł do mnie, 

to każda sekunda mojego życia 

po tym doświadczeniu zaczęła 

zmieniać życie mojej rodziny, 

bliższych oraz dalszych znajo-

mych.  

Po roku od tego cudu, ja-

dąc po raz kolejny do Tajlandii 

pomyślałem, że tym razem nie 

będę leżał na plaży i korzystał 

(Ciąg dalszy ze strony 5) 

z uroków życia. Postanowiłem nawią-

zać kontakty z przedstawicielami 

chrześcijańskich społeczności tam na 

miejscu. Jeżeli tylko taka będzie wola 

Boga, abym podzielił się moim świa-

dectwem z tego jak zmieniony zosta-

łem w ich ojczyźnie to opowiem o tym 

każdemu, kto będzie chciał o tym usły-

szeć. Zainteresowanie przerosło moje 

oczekiwania. 

Wyobraźcie sobie, że byłem sporą 

atrakcją w miejscach, w których opo-

wiadałem o mojej zmianie. Miejsca 

spotkań były różne. Kościoły są w wy-

najętych sklepach, garażach czy nawet 

w korytarzu hostelu, który na potrzeby 

niedzielnego nabożeństwa zmieniał się 

w tymczasowy kościół. Głosiłem rów-

nież na plaży przygodnie poznanym 

Polakom. Okazało się potem, że naj-

większą ciekawostką było to, iż nawet 

w takiej Tajlandii, kraju wielu religii, ale 

urzędowo buddyjskiemu, Bóg jednak 

działa, jest widoczny i niepodważalny. 

Konsekwencją tych wydarzeń był 

wyjazd razem ze służbą "Word of Life" 

Pastora Kolodziejskiego z Kanady na 

misję do Pakistanu, którą już na łamach 

gazety opisałem oraz do Bułgarii do 

Romów czyli bułgarskich Cyganów.  

Najważniejszą, niezaprzeczalną i 

odczuwalną konsekwencją mojego 

spotkania z Bogiem w Tajlandii była 

całkowita zmiana życia nie tylko moja 

ale i ludzi, którym o tym ekscytującym 

wydarzeniu opowiadałem. 

 

Jeżeli ktoś dwa lata temu powie-

działby mi, że będę głosił Słowo Boże 

w zborach i kościołach w Tajlandii, Pa-

kistanie, Polsce czy Bułgarii powiedział-

bym mu, żeby puknął się bardzo solid-

nie w głowę i jaszcze raz się zastanowił 

zanim coś tak bardzo bzdurnego o 

mnie powie. Nigdy, przenigdy nie spo-

dziewałem się, że przed pięćdziesiątką 

moje koleje losu tak bardzo się zmie-

nią, że przyjdzie do nas Bóg we własnej 

osobie i przeorganizuje nasze życie do 

góry nogami i jest nam z tym bardzo 

dobrze. 

 

Dziś wiem jedno – nie zamieniłbym 

tego na nic innego a kolejne relacje 

tym razem z serca Afryki czyli z Kenii i 

Tanzanii czekają już w kolejce. 

SEBASTIAN HERZOG 
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Dwie sesje – dwa światy 
Chodzi o sesje w międzyrzeckim 

Ratuszu i Starostwie Powiatowym. W 

mieście dyskusja wytonowana. Meryto-

ryczna. Sprawy sporne omówiono na 

komisjach. Prowadząca obrady Kata-

rzyna Budych – przewodnicząca RM 

wyraźnie zaakcentowała, aby odczyty-

wanie składanych interpelacji było li 

tylko odczytaniem. I słusznie! W obra-

dach radnych w powiecie  prowadzący 

przewodniczący rady Tadeusz Jasio-

nek musi bezwzględnie poskromić 

emocje. Sala obrad momentami przy-

pominała ostatnio targowisko niczym 

chwilami Sejm RP.  

 

Wysoka kultura osobista przewodni-

czącego powinna być odłożona na bok 

i reakcja musi natychmiastowa. INTER-

PELACJE TO NIE INTERPRETACJE!  

Składanie interpelacji i ewentualne 

odczytanie, a nie wtrącanie dodatko-

wych zdań. Co gorsze wtrącanie pytań 

typu zamkniętego, sugerujące odpo-

wiedź jednoznaczną są na topie 

„Podbijają bębenek” jak się zwykło 

mawiać. Kilku radnych zwyczajnie się 

zgalopowało i zaprogramowało się na 

bezpardonowy atak. Atak na prezes 

szpitala i starostę. Jeżeli tak ma wyglą-

dać pomoc dla międzyrzeckiego szpita-

la – to brak słów. No chyba, że chodzi o 

zniechęcenie wybranej prezes i propo-

nowanie swojego.  

 

W tym miejscu przypomnę, że rad-

ny NIE MA IMMUNITETU. wymawiając 

słowa mówiące o poświadczeniu nie-

prawdy czy wręcz kłamstwach w pi-

smach od prezes szpitala - radni nara-

żają się na skierowanie do sądu pozwu 

za pomówienie. Wyartykułowane silnie 

słowa o kłamstwach (warto obejrzeć 

nagranie na internecie) są niezaprze-

czalnym dowodem. Na razie nerwy na 

wodzy trzyma strona atakowana. Jak 

długo? Trudno wyrokować.  

 

Stwierdzenie, że informacje ze stro-

ny prezes szpitala są kłamstwem, a 

starosta ich nie czyta zakrawa na… 

sam nie wiem jak to nazwać. Skoro się 

zarzuca kłamstwo, to należy podać 

wiarygodne źródło. Tego niestety nie 

było. Tym samym mamy do czynienia z 

pomówieniem. Bo tak to litera prawa 

jednoznacznie określa. 

 

Padło m.in. że jest jeszcze piąta ka-

retka. Wystarczy ją doposażyć. I kolejny 

blamaż. Stan techniczny tego pojazdu 

jest na poziomie… nazwijmy to dosta-

tecznym. Mobilny sprzęt specjalistycz-

ny nie jest w szpitalnych magazynach. 

Stacjonarny gabarytowo za duży, a 

ponadto jest zgodnie z realizowanym 

projektem UE przypisany do sal w SOR. 

Miesiąc temu pisałem o wyczuwalnej 

inspiracji osób trzecich w wypowie-

dziach sympatycznej radnej. Teraz je-

stem tego pewny. 

 

Wracając na miejskie podwórko, to 

warto wiedzieć, że radny Andrzej Ma-

dzelan złożył interpelację dotyczącą 

braku kawiarenki w MOK. I słusznie. Bo 

różne tam imprezy się odbywają więc 

rzecz godna uwagi. Odpowiedź dyrek-

tor MOK jest jednoznaczna. Wynajmu-

jący od listopada nie opłacał czynszu 

(szczegóły, ile i kto zacz zalega z płat-

nością na rzecz MOK – pełna informa-

cja na http://www.bip.miedzyrzecz.pl/

system/obj/8589_BR-0003-35-2019-

odp.pdf). 

 

Ponieważ obrady radnych są ogól-

nodostępne, warto na żywo je obejrzeć 

i wysłuchać. Można też skorzystać ze 

stron internetowych. Tutaj przekaz jest 

bez emocji i nie wszystko kamera wy-

chwyci. Dwie sesje – dwa światy. 

 

L. MALINOWSKI 

Reklama 

511 225 133 

Szukaj nas w sieci 

www.przekrojlokalny.plwww.przekrojlokalny.pl  
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PUBR 

Przedsiębiorstwo Produkcji 

Betonów zostało utworzone w 

1964 r. jako firma państwowa, 

której organem założycielskim 

było Ministerstwo Rolnictwa. 

Przez lata produkowano tutaj 

głównie prefabrykaty do bu-

dowy budynków inwentar-

skich dla rolnictwa. Do dzisiaj 

w całej zachodniej Polsce roz-

siane są obiekty hodowlane a 

także budynki mieszkalne bu-

dowane przez „PUBR” w daw-

nych pegeerowskich osie-

dlach. W okresie transformacji 

ustrojowej decyzją Wojewody 

Gorzowskiego firma została 

skomunalizowana i otrzymała 

nazwę Przedsiębiorstwo Pro-

dukcji Betonów „EMBET” w 

Międzyrzeczu. W wyniku kolej-

nych przekształceń, zlikwido-

wano „EMBET”, a jego właści-

ciel, którym była Gmina Mię-

dzyrzecz, 21 lutego 1992 r. na 

bazie części majątku tworzy 

Przedsiębiorstwo Produkcji 

Betonów „BUBR” Sp. z o. o. 

Tym samym od 55 lat nieprze-

rwanie produkuje się tutaj 

wysokiej jakości żelbetonowe 

materiały budowlane. 

Od kilku lat Kierownikiem 

Wydziału Produkcji jest Mał-

gorzata Gralewska. Kieruje 

zespołem kilkudziesięciu pra-

cowników. Z reguły są to męż-

czyźni, aczkolwiek na stanowi-

skach suwnicowych pracują 

tutaj cztery kobiety. 

Praca jest jednozmianowa, 

co wynika z procesu technolo-

gicznego wykonywania prefa-

brykatów żelbetonowych – mó-

wi Małgorzata Gralewska. – Są 

nimi głównie stropy kanałowe, 

dzisiaj wykonywane pod kon-

kretne zamówienia, płyty koryt-

kowe dachowe, bloki ścienne, 

ściany piwnic, elementy klatek 

schodowych, podciągi, belki 

nadprożowe i zespolone, płyty 

balkonowe. Wykonujemy rów-

nież elementy hal produkcyj-

nych czy dyskontów sklepo-

wych. Są nimi słupy z jedną lub 

wieloma półkami, stopy funda-

mentowe, podciągi, ramy, pod-

waliny. Produkujemy również 

mury oporowe, ścianki kątowe, 

płyty drogowe i parkingowe 

oraz wiele elementów nietypo-

wych zgodnie z indywidualnymi 

zamówieniami. Praca jest róż-

norodna i sprawia mi satysfak-

cję. Doświadczenie zawodowe 

owocuje w moim przypadku 

bezsprzecznie.  

Na biurku kierownika wy-

działu produkcji leży wiele 

pakietów dokumentacji za-

wierających rysunki technicz-

ne, wskaźniki norm i wiele 

innych niezbędnych w proce-

sie produkcji informacji. Ma-

teriały, surowce do produkcji 

(m.in. pręty zbrojeniowe, ce-

ment) kupuje się z odpowied-

nimi atestami. Wyroby tutaj 

wykonane mają również ate-

sty. Firma ma niewielkie wła-

sne laboratorium. Istotnym 

jest skrupulatne przestrzega-

nie procedur w produkcji. Co 

roku jest przeprowadzany 

audyt kontroli produkcji 

przez instytucję certyfikującą 

jaka jest Instytut Ceramiki i 

Materiałów Budowlanych w 

Warszawie. 

– Zbrojenia prefabrykatów 

wykonuje się we własnej zbro-

jarni na odpowiednio przygoto-

wanych stanowiskach pracy, 

zgodnie z dokumentacją tech-

niczną zleceniodawcy. Łączenie 

prętów czy siatek zbrojeniowych 

wykonuje się w sposób unie-

możliwiający zniekształcenie 

wykonanego zbrojenia. Formy i 

podkłady do produkcji płyt mu-

szą być odpowiednio przygoto-

wane i oczyszczone z resztek 

betonu. Powierzchnię smaruje 

się środkiem antyadhezyjnym. 

Zbrojenie musi mieć podkładki 

dystansowe, a forma zalania 

mieszanką betonową jest rów-

nomierna i zagęszczona za po-

mocą wibratorów. Przy stro-

pach kanałowych w trakcie 

wibrowania nakładana jest 

płyta dociskowa, a rury, które 

później są wyciągane z kanałów 

prefabrykatów, po wstępnym 

związaniu betonu muszą być 

pokryte wspomnianym środ-

kiem antyadhezyjnym. Najdłuż-

szym elementem były 17 metro-

wej długości kilkunastotonowe 

słupy do zbudowania wielkiego 

kompleksu magazynowego na 

7 hektarach powierzchni w Go-

rzowie. W mojej, naszej pracy 

jest wiele momentów niepew-

nych. O sukcesie decyduje czyn-

nik ludzki, ale także tzw. złośli-

wość przedmiotów martwych 

lub kaprysy pogody. 

Praca tutaj nie jest lekka, 

bowiem znaczna część pro-

dukcji jest wykonywana na 

poligonach, czyli pod gołym 

niebem, toteż wszechobecny 

pył lub zimą oblodzenie w 

przypadku niesprzyjającej au-

ry, są typowe dla tego typu 

produkcji i składowania. Suw-

nice bramowe i estakadowe 

choć leciwe wiekowo, jeszcze 

sobie radę dają tak jak i inne 

urządzenia podczas pracy, 

dzięki systematycznym re-

montom, które są niezbędne 

nie tylko ze względu na bez-

pieczeństwo pracy, ale są wa-

runkiem dopuszczenia do pra-

cy przez Urząd Dozoru Tech-

nicznego w Gorzowie, sprawu-

jącego stały nadzór kontrolny.  

Pracownicy są wyposażeni 

w sezonową odzież ochronną, 

a od jesieni do wiosny, otrzy-

mują treściwe posiłki regene-

racyjne.  

Wyroby międzyrzeckiego 

„PUBR” znane są na rykach nasze-

go województwa jak i wielkopol-

skiego, czy zachodniopomorskie-

go. Jesteśmy głównym dostawcą 

prefabrykatów dla budownictwa 

mieszkaniowego w regionie, to z 

naszych wyrobów budują naj-

więksi developerzy w Zielonej 

Górze i Gorzowie. Z naszych pre-

fabrykatów powstało również 

wiele największych hal przemy-

słowych i magazynowych w za-

chodniej Polsce. Pracujemy dla 

największych firm budowlanych 

– krajowych liderów na rynku 

generalnego wykonawstwa. Na-

szym problemem jest jednak du-

ża odległość od rynków zbytu, co 

pociąga za sobą wysokie koszty 

transportu odbijające się nega-

tywnie na rentowności sprzedaży 

– kończy M. Gralewska. 

Aby jednak istnieć trzeba się 

rozwijać, bowiem proste rezer-

wy rozwojowe w ostatnich kilku 

latach zostały zagospodarowa-

ne w pełni. Rozwój wymaga 

jednak poważnego dokapitali-

zowania firmy, po to wprowa-

dzić nowoczesne technologie 

zwiększające możliwości pro-

dukcyjne firmy. A zatem od 

trzech lat porządkujemy wiele 

spraw po to by przygotować 

„PUBR” do podjęcia przez wła-

dze Gminy Międzyrzecz defini-

tywnych decyzji właścicielskich 

– mówi Henryk Maciej Woź-

niak. Od 2015 r. pełniący funk-

cję prezesa zarządu Spółki.  

 

LECH MALINOWSKI 

Małgorzata Gralewska z Mariuszem Obrębskim, brygadzistą zbrojarni 



Nr 4(60)2019   11 kwietnia 2019 11 

Indywidualne instalacje  
fotowoltaiczne,  

zaproszenie do projektu 
Zapraszamy do projektu Nadobrzański Klaster Energetyczny, Historia, Tradycja 

i Przyszłość, polegającego na utworzeniu sytemu mikroinstalacji fotowoltaicznych 
na terenie gmin Bledzew, Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel, Zbąszyń. 

 
Nabór prowadzimy do 30 kwietnia, wszystkie zainteresowane osoby/podmioty z 

terenu ww. gmin mogą wziąć udział. Nie narzucamy żadnych ograniczeń, przeszko-
dą mogą być jednie warunki techniczne budynku lub uwarunkowania terenu. 

 
Przewidujemy że montaż nastąpi w miesiącach maj – czerwiec 2019 r. 
 
Regulamin naboru i formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie 

www.miedzyrzecz.pl lub na stronie Lokalnej Grupy Rybackiej Obra-Warta 
www.lgrow.pl. 

 
Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta  

Po zdrowie dla Klaudii 
Szkoła Podstawowa nr 2 w 

Międzyrzeczu wyszła z inicjatywą 
zorganizowania rajdu rowerowego 
w celu dokonania publicznej zbiórki 
na wsparcie uczennicy tej szkoły 
Klaudii Pawłowskie. Do organiza-
cji rajdu włączyli się kolarze z tere-
nu powiatu Międzyrzecz i postano-
wili oprócz rajdu zorganizować 
wyścig MTB, a całość zebranej kwo-
ty przekazać dla Klaudii. W tym dniu 
nie dopisała pogoda ponieważ było 
bardzo zimno, wiał silny wiatr, pa-
dał deszcz a czasami deszcz ze 
śniegiem co odstraszyło wielu 
śmiałków rowerowych. Wszyscy co 
wystartowali cieszyli się z bardzo 
dobrej organizacji wyścigu, a to 
głównie za sprawą kilku zapaleń-
ców rowerowych do których należy 
zaliczyć: Adama Bojko, Tadeusz 
Jasionka i Andrzeja Musialskiego. 
To właśnie głównie oni przygoto-
wali całość wyścigu przy współpra-
cy Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 
2 w Międzyrzeczu. Każdy wpłacił po 
50 zł a niektórzy więcej. 

Wyniki wyścigu kolarskiego 
MTB „Po zdrowie dla Klaudii”, Mię-
dzyrzecz- Gorzyca 09.03. 2019  

 
Klasyfikacja Open na mecie: 

1. JAROS MAREK – JarosBike 
Skwierzyna – 68,11 

2. MUSIALSKI ANDRZEJ – Obra 
Bike Bledzew – 68,12 

3. CZUPRYNIAK MARIUSZ – 
GREEN BIKE GORZÓW – 68,31 

4. RAUSZ ŁUKASZ – KDK TEAM 
GORZÓW – 68,34 

5. KUCHARSKI ARKADIUSZ – 
GREEN BIKE GORZÓW – 68,35 

6. KOPCZYŃSKI PIOTR – ZACHOD-
NIA LIGA MTB JENIN – 68,37 

7. RYMASZEWICZ BARTŁOMIEJ – 
FSD Strzelce Kraj – 69,02 

8. STAFYNIAK DARIUSZ – ISKRA 
PRZYTOCZNA-MIĘDZYRZECZ 
– 69,04 

9. DUDAREWICZ DARIUSZ – 
GÓD SANTOK – 69,05 

10. KIERNOZEK TOMASZ – JARO-
SZEWIANKA SKWIERZYNA – 
69,06 

11. SYDOR PRZEMYSŁAW – FSD 
STRZELCE Kraj. – 69,10 

12. JASIONEK TADEUSZ – ISKRA 
PRZYTOCZNA – 73,14 

13. DUDAREWICZ FILIP – GRÓD 
SANTOK – 74,36 

14. TARGOŃSKI PIOTR – TEAM 
MIĘDZYRZECZ – 81,27 

15. KUBIK MICHAŁ – TEAM MIĘ-
DZYRZECZ – 82,02 

16. BOJKO ADAM – OBRA BIKE 
BLEDZEW – 82,29 

17. DUBINO DANIEL – MENS 
TEAM BLEDZEW – 87,36 

18. KŁOS MICHAŁ – MENS TEAM 
BLEDZEW – 100,14 

19. GRABAREK DOMINIK – OBRA 
BIKE BLEDZEW – 100,15 

20. JUSZCZYK DARIUSZ – OBRA 
BIKE BLEDZEW – 107,16 

21. WĘCŁAWSKI RAFAŁ – TWAR-
DZIELE BACZYNA – 1 okrąże-
nie 

22. GRABAREK KAROLINA – OBRA 
BIKE BLEDZEW – 1 okrążenie 

23. PUCHAŁA DANIEL – FAJNI 
ROWERZYŚCI GORZÓW – 1 
okrążenie 

24. GRZĄDKO DAWID – SP 2 MIĘ-
DZYRZECZ – 1 okrążenie 

25. POLAŃSKI ROMAN – MENS 
TEAM BLEDZEW  

26. KASZEWICZ MAREK – MENS 
TEAM BLEDZEW  
 

Sędzią Głównym zawodów był 
Zbigniew Kolis.  
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Dwa koła, szprychy,  
łańcuch i przerzutki 

Tytuł nieco przewrotny ma zainspirować, bowiem rower ma wiele in-
nych niezbędnych urządzeń, aby mógł służyć do zwykłej przejażdżki jak 
i uprawiania sportu. Kolarstwo w powiecie międzyrzeckim rośnie w siłę i 
promuje nasz powiat. Dużymi krokami zbliża się rozpoczęcie sezonu 
kolarskiego i miłośnicy rowerów szlifują formę. 

T. Jasionek w żółtej koszulce 

Grupa 43 osób ostatnio przebywała 
na zgrupowaniu w Hiszpanii w znanym 
kolarzom kurorcie w Lloret de Mar na 
Costa Brava. Głównym organizatorem i 
pomysłodawcą wyjazdu był znany nam 
miłośnik kolarstwa z naszego powiatu 
Tadeusz Jasionek.  

 
Zapytany o wrażenia z pobytu od-

powiedział - Było to już 5-te z kolei zgru-

powanie kolarskie w tym rejonie i jak 

zwykle bardzo pracowite i udane. Rozpo-

częło się już na drugi dzień startem w 

wyścigu pn. „GRAN FONDO ONVELO 

MATARO” w okolicach Barcelony po bar-

dzo ciężkim górzystym terenie. W szranki 

blisko 1000 zawodników stanęło 8 śmiał-

ków z Polski. W tej grupie trzech zawod-

ników wystartowało na dystansie GRAN 

FONDO 152 km, a pięciu na dystansie 92 

km wśród nich i ja. Wszyscy zawodnicy 

na obu dystansach wystartowali razem i 

na jednakowych (kolorami patrząc) nu-

merach startowych. Na trasie miał być 

rozjazd na krótszy dystans ale okazało 

się że jadąc w dużej grupie nikt tego roz-

jazdu nie zauważył i tym samym po prze-

jechaniu 152 km grupa zapisana na krót-

szym dystansie nie została sklasyfikowa-

na wśród nich byłem i ja , choć samo 

dojechanie do mety po wielkich górach 

było już niesamowitym wyczynem. 

 
Pechowy wyścig… - Raczej niesta-

ranne zabezpieczenie organizatorów. Na 

zgrupowaniu w Hiszpanii w czasie 8 dni 

przejechałem prawie 1000 km i w tym 

prawie 12 km pod górę. Była bardzo miła 

i przyjazna atmosfera i można było po-

znać wielu ciekawych ludzi nie tylko z 

Polski, ale także z całego świata, ponie-

waż jest to jedno z najbardziej uwielbia-

nych miejsc przez kolarzy do trenowania, 

Tak się składa że rok w rok o tym samym 

czasie toczy się wyścig World Tourowy 

dla kolarzy zawodowych pn. Volta Cata-

lunya na tych samych trasach, na któ-

rych my trenowaliśmy i miło jest śledzić 

ten wyścig na ekranach TV wspominając 

jak się człowiek męczył podjeżdżając pod 

szczyty ciągnące się po 20 km non stop 

pod górę. 
 
Już 31 marca rozpoczyna się sezon 

ścigania w Dębnie Lubuskim i jest to 
pierwsza seria wyścigów Zachodniej 
Ligi MTB w skład której wchodzi wyścig 
w Bledzewie przewidziany na 11 sierp-
nia 2019 , podczas którego kolarze bę-
dą się ścigać o tytuł „Mistrza Powiatu 
Międzyrzeckiego” a puchary dla najlep-
szych ufunduje Starostwo Powiatowe. 
W wyścigach ZLMTB może wystarto-
wać każdy bez względu na wiek ponie-
waż regulamin tych wyścigów jest do-
stosowany dla każdego począwszy od 
wyścigu rodzin, poprzez pary, rodzic i 
dziecko po zawodników wyczynowych 
na odpowiedni dobranych dystansach 
do poszczególnych kategorii. Zatem do 
zobaczenia na trasie. 

L. MALINOWSKI 

www.przekrojlokalny.plwww.przekrojlokalny.pl  

Pod patronatem medialnym „Przekroju Lokalnego” 

Lekkoatletyczne Czwartki 

Stadion Miejski w Międzyrzeczu im. 
dra Adama Szantruczka, wspaniały 
obiekt oddany po modernizacji rok 
temu, jest miejscem m.in. spotkań mło-
dych lekkoatletów. 

- Ruszyły czwartki lekkoatletyczne – 
mówi Grzegorz Rydzanicz, dyrektor 
MOSiW. – Organizowane są przez SP-1 z 

klasami sportowymi, MOSiW przy współ-

pracy z partnerami z KB „Piast”. Rozegra-

no 21 marca pierwsze zawody lekkoatle-

tyczne. Inicjatorem tego typu zawodów 

dla najmłodszych jest wielki polski spor-

towiec, Marian Woronin. Aktualny rekor-

dzista Polski w biegu na 100 metrów. 

Jego rekord (10 sekund) z 1984 roku nie 

został dotychczas pobity. Lekkoatletycz-

ne Czwartki mają wyłonić w okresie wio-

sennym najlepszych, którzy potem zmie-

rzą się na szczeblu centralnym w Łodzi w 

czerwcu br. Musimy przeprowadzić co 

najmniej 6 zawodów. W rywalizacji wzię-

li udział uczniowie naszych gminnych 

szkół podstawowych. Jest inicjatywa dyr. 

SP-1 Moniki Szypszak, aby zaprosić do 

wspólnej rywalizacji uczniów również ze 

szkół podstawowych powiatu. Mamy 

doskonałą bazę i możliwości organiza-

cyjne.  

Szukamy młodych talentów? – 

Bezsprzecznie można to tak nazwać. 

Bieżnia, rzutnie. Boisko musi żyć jak zwy-

kło się mawiać. Sędziami zmagań są 

przede wszystkim etatowi pracownicy 

MOSiW, którym przewodzi Arkadiusz 
Żyła, nauczyciele z poszczególnych szkół 

oraz nasi partnerzy z KB „Piast”. Od wielu, 

wielu lat nie przeprowadzono takich 

zawodów i to już jest sukces. Zadanie 

odbudowania międzyrzeckiej lekkoatle-

tyki zostało tym samym rozpoczęte. Po-

nieważ nie było odpowiedniej infrastruk-

tury działania na rzecz lekkoatletyki zo-

stały zaniechane na przestrzeni ostat-

nich lat. Mamy wspólne przemyślenia, 

uwagi. Co jest normalne po pierwszym 

starciu. W przyszłości myślimy o elektro-

nicznym pomiarze czasu. 

Jakie konkurencje rozegrano?  - 
Biegi na 60 i 300, 600 i 1000 metrów, 

następnie konkurencje techniczne skok 

wzwyż, skok w dal, rzut piłeczką palanto-

wą i pchnięcie kulą.  

Zawody trwały ok. 2 godzin, a na-
stępnie na podium zwycięzcom wrę-
czono medale. 

fot. MOSiW 
L. MALINOWSKI 
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Piękna nasza Polska cała…  

Dzień Jedności Kaszubów w Żukowie 

W sobotę. 23 marca br., 
ulice Żukowa (miasteczko w 
powiecie kartuskim, zwanym 
Wrotami Kaszub, liczącego 6,5 
tys. mieszkańców) wypełniły się 
czarno-żółtymi barwami. Na 
uroczyste obchody Dnia Jedno-
ści Kaszubów  (Dzéń Jednotë 
Kaszëbów) zjechali się Kaszubi 
z całego regionu, aby wspólnie 
się bawić i uczestniczyć w róż-

norodnych atrakcjach. Jest to 
dziś najważniejszym kaszub-
skim świętem (obok Zjazdu 
Kaszubów) ustanowionym w 
2004 r. To obrane święto upa-
miętnia pierwszą historyczną 
wzmiankę o Kaszubach w bulli 
papieża Grzegorza IX z 19 mar-
ca 1238 r. Dokumencie, który 
potwierdzał nadanie ziem w 
okolicach Stargardu przez księ-

cia szczecińskiego Bogusława 
I, zakonowi joannitów. W pa-
pieskiej bulli władca ten został 
zatytułowany „księciem Ka-
szub” (łac. Clare morie… duce 

Cassubie). 

 
Zdaniem prof. Edmunda 

Wittbratta (prezesa Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego) 
Żukowo to miejscowość nie-
przypadkowa i wyjątkowa. 
Szczyci się ona mianem stoli-
cy haftu kaszubskiego, które-
go historia rozpoczyna się 
wraz z przybyciem tu sióstr 
norbertynek. W ich żukow-
skim klasztorze funkcjonowa-
ła szkołą, w której uczono 
m.in. tkactwa i harfciarstwa. 

 
Uroczystości XVI Dni Jed-

ności Kaszubów rozpoczęto 
Mszą św. w tutejszym koście-
le p.w. Miłosierdzia Bożego. 
Po niej barwny korowód zło-
żony z przedstawicieli po-
szczególnych oddziałów 
Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego, licznych szkół 
regionu oraz po prostu Ka-
szubów – przemaszerował 
ulicami miasta. 

 
Oficjalne otwarcie nastą-

piło w Sali widowiskowo-  
-sportowej przy tutejszej  
SP-2. Wśród gości byli m.in. 
Jarosław Sellin, sekretarz 
stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, 
posłowie i senatorowie RP, 
przedstawiciele samorządów 
woj. pomorskiego z marszał-

kiem Mieczysławem Stru-
kiem na czele.. władze powia-
tu kartuskiego . ościennych 
gmin oraz sołtysi z terenu Żu-
kowa. 

 
Burmistrz Żukowa, Woj-

ciech Kankowski, przemawia-
jąc w całości w języku kaszub-
skim, podkreślił przede wszyst-
kim  znaczenie tego dnia jako 
momentu jedności. 

 
Organizatorzy przygotowali 

różnorodne wydarzenia towa-
rzyszące obchodom (stoiska z 
regionalnymi potrawami, rze-
miosłem i literaturą kaszubską, 
była wystawa akordeonów z 

kolekcji Pawła Nowaka. Nie 

zabrakło wystawy poświęconej 
postaciom Wielkich Kaszubów 
(m.in. Franciszkowi Kręckie-
mu i Janowi Trepczykowi), 
również i występów zespołów 
ludowych. Chyba jednak naj-
ważniejszym wydarzeniem 
była próba pobicia rekordu w 
jednoczesnym graniu na akor-
deonach (uczestniczył w niej 
niżej podpisany z wnukiem 
Dominikiem i dostał stosowny 
certyfikat). Wykonano 5 utwo-
rów w tym hymn kaszubski. 
Rekordu. Pomimo wielkiego 
zapału 327 artystów nie udało 
się rekordu z 2016 r. pobić 
(wówczas zagrało 372 muzy-
ków). Może za rok w Pucku? 
Muzykami kierował Paweł No-
wak, założyciel pierwszego w 
Polsce Muzeum Akordeony w 
Kościerzynie 

 
Zainteresowanych odsyłam 

do źródeł w Googlach gdzie 

wiele na temat historii nazew-
nictwa Kaszub i wiele innych 
rzeczy spokojnie odnajdą. Dzi-
siejsze Kaszuby to obszar na 
którym ta społeczność stanowi 
duży odsetek populacji. Są to 
Kaszuby etniczne. Historycznie 
obszar całych Kaszub jest zróż-
nicowany, co wynika z przy-
czyn oczywistych (wojny, ru-
chy migracyjne). Reforma ad-
ministracyjna z 1999 r. spowo-
dowała, że po raz pierwszy od 
7 wieków Kaszubi znaleźli się 
w jednym obszarze admini-
stracyjnym – województwie 
pomorskim. Pięć miast nazwa c 
można kaszubskimi: Kartuzy, 
Żukowo, Puck, Władysławowo 
i Jastarnia. W czterech następ-
nych: Kościerzyna, Rumia, Re-
da i Wejherowo mieszka po-
nad 50% Kaszubów.  

 
Symbolem Kaszub jest od 

XIII w. gryf. Po raz pierwszy 
użył go w swoim herbie na 
Pomorzy Gdańskim Sambor II. 
(czarny gryf na żółtym / złotym 
tle). Te barwy ma flaga kaszub-
ska. Górna połowa jest czarna, 
dolna żółta. 

 
Do tematu mowy kaszub-

skiej określanej czasami jaklo 
„zepsutej polszczyźnie” powró-
cę przy okazji. Mieszkam w 
Wejherowie (niegdyś w Zielo-
nej Górze), gdzie jest szlak 
poświęconych kaszubskiemu 
językowi. Skąd serdecznie Czy-
telników i Moich Przyjaciół 
pozdrawiam. 

 
DR MIECZYSŁAW WOJECKI,  

GEOGRAF-REGIONALISTA 
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W niedzielny wieczór 7 kwietnia 
burmistrz Remigiusz Lorenz wraz z 
przewodniczącą Rady Miejskiej Kata-
rzyną Budych uczestniczył w jubileu-
szowym koncercie Zespołu Muzyki 
Dawnej „Antiquo More”, z okazji  
20-lecia zespołu. Były emocje, wspo-
mnienia i jak zawsze zespół uraczył 
wszystkich niesamowitymi doznania-
mi artystycznymi. Burmistrz zazna-
czył, że zespół na trwale zaznaczył 
swoją obecność w życiu kulturalnym 
naszej gminy i życzył młodym kolej-
nych sukcesów oraz siły i inspiracji 
do dalszej pracy. 

Jubileuszowy koncert Zespołu Muzyki Dawnej Antiquo More 

Stypendia Sportowe 
Burmistrza  

Międzyrzecza  

wręczone 

Najlepsi młodzi zawodnicy 
z sukcesami reprezentujący 
naszą gminę, otrzymali Sty-
pendia Sportowe Burmistrza 
Międzyrzecza. 18 marca w 
miejskiej bibliotece okoliczno-
ściowe dyplomy młodym spor-
towcom wręczyła zastępca 

burmistrza Agnieszka Śnieg 
wraz z dyrektorem Gminnego 
Zespołu Oświaty Izabellą Ko-
rejwo. Panie życzyły stypen-
dystom satysfakcji i wytrwało-
ści w drodze po kolejne spor-
towe trofea, a także siły i inspi-
racji do dalszej pracy. 

Światowy  
Dzień Świadomości Autyzmu 

Błękitny korowód jak co 
roku 2 kwietnia z okazji Świa-
towego Dnia Świadomości 
Autyzmu przeszedł ulicami 
Międzyrzecza. Jego uczestni-
cy przypominali, że osoby z 
autyzmem żyją wśród nas i 

tak jak my wszyscy chcą być 
kochane, rozumiane i akcep-
towane. 

 
Podopieczni Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego, Domu Pomocy Spo-

łecznej oraz Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Mię-
dzyrzeczu w towarzystwie 
rodziców, opiekunów i przyja-
ciół zatrzymali się przy ratuszu, 
gdzie przywitał ich burmistrz 
Remigiusz Lorenz. 
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Podsumowanie  
projektu unijnego 

3 kwietnia w Międzyrzeckim Ośrod-
ku Kultury odbyło się podsumowanie 
drugiej części projektu pod nazwą 
„Utworzenie nowych miejsc przed-
szkolnych dla dzieci z obszaru Gminy 
Międzyrzecz, w tym wsparcie dla przed-
szkola prowadzonego przez Powiat 
Międzyrzecki”. Od września 2017 r. do 
sierpnia 2018 r. realizowała go nasza 
gmina wraz z Powiatem Międzyrzec-
kim. Celem projektu była poprawa do-
stępu do przedszkoli na terenie miasta i 
powiatu poprzez zwiększenie liczby 
miejsc (o 80 dodatkowych), wyrówny-

wanie szans poprzez dodatkowe zaję-
cia (m. in. teatralno-muzyczne, pla-
styczne, logopedyczne), podnoszenie 
kwalifikacji dla nauczycieli (31 pedago-
gów uczestniczyło w kursach). Dzięki 
projektowi zakupiono też sprzęt dydak-
tyczny, komputerowy, multimedialny, 
zabawki, meble, wyposażenie placu 
zabaw, sfinansowano remonty klas. 
Wartość projektu wyniosła niemal 1,5 
mln zł, z czego prawie 950 tys. to dofi-
nansowanie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego LUBUSKIE 
2020. 

Burmistrz wręczył 
medale „Za zasługi 

dla obronności kraju” 

19 marca państwo Bogusława i Eu-
geniusz Zarembowie z Wyszanowa 
otrzymali srebrne medale „Za zasługi 
dla obronności kraju” przyznane im 
przez Ministra Obrony Narodowej.  

 
Odznaczenia wręczył uroczyście 

burmistrz Remigiusz Lorenz, a życzenia 
i podziękowania od ministra odczytał 
przedstawiciel Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Gorzowie Wlkp. mjr Wal-
demar Baran.  

 

Medale stanowią uznanie dla osób, 
które swoją pracą lub działalnością 
przyczyniły się do rozwoju i umocnie-
nia obronności kraju. Nadawane są m. 
in. w celu okazania wysokiego uznania 
rodzicom, którzy wychowali wiele dzie-
ci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy. 
Trzech synów państwa Zarembów peł-
niło wzorowo służbę wojskową, za co 
małżeństwo zostało wyróżnione w 
obecności dumnych dzieci i wnuków. 
Podczas uroczystości nie zabrakło ro-
dzinnych wspominek i opowieści. 


