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XVIII Finał Turnieju MLH 
2 marca na parkiecie Hali 

Widowiskowo-Sportowej MO-
SiW rozegrany został tytułowy 
finał Międzyrzeckiej Ligi Halo-

wej Piłki Nożnej. W rywalizacji 
„piątek” wzięło udział 14 dru-
żyn, które swoje mecze rozgry-
wały od listopada 2018 r. Na-

grodą główną był Puchar Ligii 
ufundowany przez Międzyrzec-
ki Ośrodek Sportu i Wypoczyn-
ku w Międzyrzeczu. Dyrektor 

ośrodka, Grzegorz Rydzanicz 
– Turniej przez lata rozwijał się, 

zespoły sportowo rywalizowały i 

pojawiały się nowe składy z za-

wodnikami doskonale grający-

mi. Impreza ma 18.letnią trady-

cję i jest sama w sobie ewene-

mentem w powiecie. 

W turnieju grały zespoły: 
Rosomak z 17WBZ, Uchański 

Logistyka, Mafia, Sanipol-
Valentin, Lubniewiczanka, Pra-
efa, Annsport, FC Kleszczewo, 
Orła Cień, FC Tobago, Kris-Bud, 
FC Indyko, Obrawalde, Ślusa-
rek. Mecze rozgrywano 2 x 15 
minut. 

Rozgrywki sędziowali: Ja-
kub Sternik i Roman Witkow-
ski, którzy trzymali w ryzach 
zawodników nie żałując żółtych 
kartek. Sekretariat zawodów 
prowadził Krzysztof Pawłow-
ski. Dyrektorem sportowym 
turnieju był Arkadiusz Żyła – Z 

roku na rok zmagania są na wy-

sokim poziomie. Finały obfitują 

w szereg niespodzianek, co bez 

wątpienia cieszy widzów i jest 

wizualną atrakcją nagradzaną 

burzą braw. 

W pierwszym półfinale 
Uchański Logistyka pokonał 3:2 
Sanipol Valentin. W drugim 
Rosomak wygrał 4:1 z Lubnie-
wiczanką. W meczu o III miejsce 
w turnieju Sanipol Valentin 
pokonał 6:1 Lubniewiczankę. 
Ubiegłoroczny mistrz FC Toba-
go zajął dopiero 10 lokatę. 

Finałowy mecz Rosomak – 
Uchańński Logistyka miał ner-
wową atmosferę. Pierwsza 
bramka dla zespołu cywilów 
padła dopiero w 4 minucie gry. 
Po 30 sekundach wojskowi 
wyrównali. Dwie minuty póź-
niej zdobyli prowadzenie, któ-

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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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 

Szczury uciekają z tonącego 
okrętu. Trzy Becie (Broszka. Travel 
i Rzecznik) startują do Parlamen-
tu Europejskiego. Wszystkie trzy 
chyba pilnie uczą się  języków i 
wg fachowców g… się znają na 
europejskim parlamentaryzmie. 
Broszka kiedyś usunęła flagi UE z 
gabinetów. Nawet może nie dla 
kasy chcą do Brukseli. Immunitet 
będzie nie tylko je chronił przed 
odpowiedzialnością za łamanie 
konstytucji i różne tam takie… 
Teoretycznie jak ci od Dobrej 
Zmiany się dostana, to stworzą 
rząd na uchodźctwie.  

Wielka radość nastała Mały 
Prezes daje kasę. Premier zwany 
często słusznie Pinokiem to ak-
ceptuje. Rząd nie ma własnych 
pieniędzy. On je nam zabiera 
aby potem dać. Z 3.26% zmniej-
szono rewaloryzację emerytur 
do 2,85%. I z tych pieniędzy daje 
się owe 1100 zł brutto. Kuźwa 
emerytura opodatkowana to 
kolejne draństwo. 

Premier i ministrowie co raz 
jadą do Politbiura czyli do niskie-
go wzrostem właściciela kota. Na 
konsultacje? Po wytyczne czy 
zwykły opieprz? Minister Suski, 
ten od Carycy, chyba szaleju się 
najadł (i bez tego jest ten tego… 
nieważne) bo był uprzejmy rzec, 
że pensje nauczycieli są niemal 
równe z apanażami poselskimi, 
więc zapowiadane strajki są bez 
zasadne. Ręce opadają, a scyzo-

ryk sam się w kieszeni otwiera. 
Jaka jest różnica między Suskim a 
Szejkiem? Szwejk był mądry i 
udawał idiotę, a Suski… nie słu-
żył w armii cesarza Franciszka. 
Inny kwiatek, doradca Prezyden-
ta RP (niegdyś ambitny członek 
PZPR) przegrał kilka spraw o po-
mówienia i dalej ozorem miele 
gdzie i jak popadnie, a potem 
biadoli w mediach, że z torbami 
pójdzie jak przegra sprawy wyto-
czone przez opozycjonistów. 
Chodzi o nazwanie ich agentami 
podczas obrad Okrągłego Stołu. 
Znaj proporcje Mocium Panie 
chciałoby się rzec. 

Komisja Smoleńska bierze 
kasę za nic. Zero efektów. Lud 
jest tumaniony wybuchami, 
mgłą i cholera wie czym jeszcze. 
Ekshumacje nic nie wniosły 
(brak śladów wybuchów) i za-
skarżone przez rodziny pochło-
nęły kasę w formie odszkodo-
wań. Wszelkie informacje są 
tajne i super poufne, a kasa dla 
pożal się Boże ekspertów leci z 
puli MON. Wystarczy tych rewe-
lacji aż nadto. O wpadkach 
ochroniarzy ze Służby Ochrony 
Państwa i rozbitych brykach 
nawet nie warto wspominać.  

Wracam na nasze podwórko. 
Są urządzenia elektronicznego 
przekazu w miejscach gdzie 
pracują urzędnicy. Szkodliwe 
fale są emitowane. Ma to miej-
sce w Starostwie i Ratuszu. Jeżeli 

nie można dać dodatku za pra-
cę w warunkach szkodliwych, 
to może serować mleko, wzo-
rem dawnego ustroju np. dla 
spawaczy. Żart żartem, ale co 
na to ktoś od BHP? Problem jest 
i to wcale nie banalny. Może 
odważnie ktoś kompetentny 
zabierze głos w tej sprawie? 

Nie mogłem z przyczyn oso-
bistych uczestniczyć w szumnie 
zapowiadanej „studniówce 
samorządu” zorganizowanej 
przez ciekawe, acz jeszcze racz-
kujące stowarzyszenie. Obejrza-
łem to w sieci zaprzyjaźnionego 
portalu. Samorządowców jak 
na lekarstwo. Moderator po-
zwolił na dywagacje samoistne-
go trybuna ludowego nie mają-
ce nic, a nic wspólnego z ideą 
spotkania. Para poszła w gwiz-
dek. 

Przyszło mi poleżeć w na-
szym szpitalu. Było OK. Warunki 
i wyżywienie wg zaleconej diety. 
Personel fachowy i sympatycz-
ny. Ale malkontentów nie bra-
kuje. Wszędzie są. Szpital to nie 
kurort. Reżim leczenia ma swoje 
prawa, a pacjent obowiązki. Nie 
do wszystkich to dociera. Rosz-
czenia bezsensowne rodzą nie-
pożądane napięcia. Z obu stron. 
Niepotrzebnie. 

Niebawem astronomiczna i 
kalendarzowa wiosna. Ruszą 
wędkarze. Ale ci mający łodzie 
na przyczepach nadal będą 
mieli problem z wjazdem do 
wody. Brak tzw. slipów na brze-
gach jezior. Ale to już bardziej 
skomplikowany temat. Temat 
na zaś. A więc do wiosny! 

W marcu jak w garncu. W polityce też. 

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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rego nie oddali do końca zacię-
tego meczu. Meczu zakończo-
nego (mimo samobójczego 
gola) wynikiem 6:4. Brawo za-
wodnicy z 17 WBZ. 

 
Skład zwycięskiego zespołu: 

Marcin Antczak, Maciej Ba-
biak, Damian Cieciński, Kon-
rad Galus, Mateusz Gieszcz, 

Sebastian Nyga, Radosław 
Pawełkiewicz, Krzysztof Paw-
lik, Zbigniew Pawlik, Tomasz 
Pietras, Robert Połomka, Ja-
kub Sawala, Andrzej Ślusar-
czyk, Dominik Turecki, Mate-
usz Waltrowski, Przemysław 
Wawrzyszko. Kierownikiem 
zespołu był st. chor. Wojciech 
Najderek . 

Statuetkami wyróżniono 
najlepszych: zawodnika ligi, 

zawodnika sezonu, strzelców 
bramek i bramkarza. Puchary, 
dyplomy i nagrody ufundowa-
ne przez MOSiW i UM wręczali: 
Agnieszka Śnieg – wicebur-
mistrz miasta, Anna Sawka – 
sekretarz UM. Andrzej Chmie-
lewski – wiceprzewodniczący 
RM oraz Maciej Chamienia – 
prezes MKS Orzeł Międzyrzecz.  

Tekst i fot.  
LECH MALINOWSKI  

(Ciąg dalszy ze strony 1) MORSY SKWIERZYNA 
Jedną z form aktywnego sprzedania czasu podczas okresu 
jesienno, zimowo, wiosennego może być morsowanie. 
Ten nieco zwariowany – jak mówią niektórzy znajomi, ale 
na pewno ekstremalny sport cieszy się coraz większym 
powodzeniem w całym kraju.  

Morsy Skwierzyna to grupa 
pasjonatów, którzy swa pasją 
przyciągają coraz większa licz-
bę śmiałków nie tylko ze 
Skwierzyny, ale i z Międzyrze-
cza. Działają od trzech lat. 
Swoją przygodę z morsowa-
niem zaczynali od dwóch, 
trzech rodzin. Teraz grupa 
liczy kilkadziesiąt osób w tym 
sporo pań. Dzieci i młodzież 
tez rozpoczynają swoją przy-
godę z morsowaniem pod 
opieką dorosłych. Nikogo nie 
zmuszamy, sympatycy przy-
jeżdżają sami – mówią. Grupa 
stale się powiększa liczbowo. 
Swoją przygodę należy zacząć 
od badań lekarskich. Lekarz 
daje tzw. zielone światło dla 
zainteresowanego kandydata.  

.Zapraszamy do naszej 
nieformalnej grupy zawsze w 
niedzielę na ośrodku Wypo-
czynkowym „Głębokie”. Zbie-
ramy się na pomoście i po 
krótkiej rozgrzewce wchodzi-
my do wody o godz. 12.00. 
Bawimy się razem. Mamy 
trzech przewodników, którzy 
przygotowują logistyczne, 
prowadzą stronę na Faceboo-
ku, Fanpage, Tymi przewodni-
kami są: Małgosia Bogusz, 
Arek Pleszko i Rafał Sylwe-
strzak. Wyjazdy organizujemy 
wspólnie. Jeżeli chodzi o inne 
kwestie np. wyjazdy poza 
Skwierzynę np.. do innych 
ośrodków morsów czy nad 
morze to za pomocą ankiet 
pytamy. Każdy ma prawo gło-
su, dostosowujemy się do 
wszystkich. Panuje u nas jed-
ność. Dopowiem, że na niebie-
skich czapkach które nosimy 
widnieje logo „Morsy Skwie-
rzyna”. 

Swoją przygodę z morso-
waniem zacząłem po waka-
cjach. Pływając w wyjątkowo 
ciepłej wodzie i sprzyjającej 
aurze – wszak 12 listopada był 
piękny i słoneczny dzień. Gru-
pa ze Skwierzyny chętnie mnie 
wchłonęła w swoje szeregi. 
Zresztą w grupie raźniej, bez-
pieczniej i wesoło. Zanurzanie 
się w zimnej wodzie poprawia 
krążenie, hartuje ciało i ducha. 
Pytałem się spontanicznie 
oczywiście wielu uczestników, 
kiedy chorowali, jak się czują 
po kilku latach takiej przygo-
dy? Odpowiadali mi, że bardzo 
rzadko chorują, nie nękają ich 
przeziębienia, katary i inne 
dolegliwości okresu jesienno-
zimowego.  

Lubię ludzi pozytywnie 
zakręconych, sam zapewne 
też taką osobą jestem. Morso-
wanie w zimnej wodzie traktu-
ję jako przygodę i dobra zaba-
wę. Podczas wejść do wody 
najniższa temperatura wody 
miała plus 1,5 st. Celsjusza. 
Tydzień temu plus 4 st. C.  

 
ZDZISŁAW MUSIAŁ 
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Lutowa sesja w powiecie 
Ponieważ wszystko można, no może z pewnymi technicznymi trudnościami, w interne-
cie zobaczyć, co do szczegółów zainteresowanych tam odsyłam. Chyba najwięcej emocji 
zrodziło się podczas zadawania pytań tak do Pani Starosty jak i Pani Prezes międzyrzec-
kiego szpitala. Takiej agresji dawno na sali nie było. Agresji pod płaszczykiem dbania o… 
i w tym miejscu nie wiadomo o co. O dobro powiatu? O ekonomię? O szpital? Każda od-
powiedź dobra i zła. 

Zadawano pytania nie zna-
jąc aktów prawnym. Przykład? 
Czy prezes szpitala ma pozwo-
lenie na prowadzenie własnej 
działalności gospodarczej? 
Przepisy odnoszą się do pra-
cowników samorządowych, a 
nie do kierujących spółką pra-
wa handlowego. A taką szpital 
jest. Pytania wchodziły w zawi-
łości, a nawet tajemnice han-
dlowe. Awantura o karetkę. Itp., 
itd. Wiadomo, że szpital jest 
zadłużony. Nie jedyny zresztą. 
Nowa Prezes jest na stanowisku 
nieco ponad miesiąc i zastała 
to, to co zastała. Długi i zalecia-
łości polityczne sprzed lat, które 
skutkują rywalizacją Skwierzyny 
i Międzyrzecza. Jedna z radnych 
zadająca pytania miała wiedzę 
znaczną od tej oficjalnej, czyli 
ogólnodostępnej. To patrząc z 
boku, budzi refleksje - ambitna 
czy sterowana. Mniejsza o to, 
bo częściowo miała rację. Do-
piero jako pierwszy, bodajże 

radny Dariusz Orzeszko, bar-
dzo przytomnie zauważył – Że 
nie po to wybraliśmy nowego 
prezesa szpitala aby nim rządzić 
i zarządzać placówką poprzez 
naszą komisję rewizyjną 
(padające pytania w kilku wy-
padkach oscylowały w kierunku 
sprawdzenia przez KR pracy 
nowej prezes, także na komisji 
poprzedzającej sesję). 

Chwilami sesja przypomi-
nała, oczywiście w pewnym 
uproszczeniu, polowanie na 
czarownicę. Wstydzić się nie-
którzy powinni w tym bezpar-
donowym ataku. A jak Kobieta 
nerwowo nie wytrzyma i rzuci 
kwitami? Zostaniecie Radni z 
ręką w przysłowiowym nocni-
ku i zadłużającym się szpita-
lem. To Wy jesteście od pomo-
cy, a nie od rzucania kłód pod 
nogi w imię czego? Sprawie-
dliwości ludowej, społecznej 
czy dla poklasku. Obserwując 
Was z boku. doskonale widać 

u niektórych namiętności, 
błędy merytoryczne i zacie-
trzewienie.  

Bierzecie diety za pracę na 
rzecz lokalnej społeczności. 
Dodatkowo za pracę w komi-
sjach. Byłem na jednej z nich. 
Jeden z  radnych raz zabrał 
głos potwierdzając nazwę dnia 
wymienionego cyfrą. Zero w 
dyskusji. Dwa razy podniósł 
rękę w głosowaniu. Nic więcej. 
Kasę za pracę w komisji weź-
mie. Żenada.  

Wracając do sesji to spokoj-
ny i wyważony ton głosu An-
drzeja Sobczaka, nowego 
naczelnika jednego z wydzia-
łów, na temat zasadnej zmiany 
systemu edukacji w jednej z 
placówek w powiecie – uspo-
koił napięcie na sali. Po kolej-
nej przerwie na miejscach dla 
tzw. gości zostały 3 osoby. 
Tradycyjnie. Normalka. 

Reasumując. Uchwały prze-
głosowano. Porządek sesji 

został zrealizowany. Demony z 
przeszłości, czyli antagonizmy 
pomiędzy Skwierzyną i Mię-
dzyrzeczem w odniesieniu do 
służby zdrowia ożyły. I po co? 
Niesmak po ataku na Panią 

prezes szpitala pozostał. Za-
pewne czkawką będzie się 
odbijał w kolejnych sesjach i 
na komisjach. Taka jest proza 
życia. 

L. MALINOWSKI 

KOMUNIKAT 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu  

poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, za-
wodowe oraz kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu 
dziecka. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zastępczej określa warunki do pełnienia tych 
funkcji. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy  

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu, 
ul. Przemysłowa 2 (budynek Starostwa), III piętro, pokój  
nr 313, tel. 95 742 84 80, 95 742 84 71,  95 742 84 70.  

Chętnych, gotowych do podzielenia się domem i ciepłem 
rodzinnym oraz mających predyspozycje do pracy z dziećmi i 
rozumiejących potrzeby dzieci serdecznie zapraszam do Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu. Zgłoszenia 
przyjmujemy w trybie ciągłym. 

dyrektor  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Międzyrzeczu  
 

Elżbieta Górna 

www.przekrojlokalny.plwww.przekrojlokalny.pl  
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Kolarze podsumowali 
ubiegły rok 
W połowie lutego w „Pensjonacie pod Strzechą” spotkali się prezesi klu-
bów kolarskich województwa, sędziowie, trenerzy, najlepsi zawodnicy, 
przedstawiciele salonów rowerowych i sympatycy. Gościem specjalnym 
był Lech Piasecki, polski kolarz szosowy i torowy, mistrz świata amato-
rów i torowy mistrz świata zawodowców, zwycięzca Wyścigu Pokoju, 
pięciu etapów w Giro d’Italia, lider Tour de France. 

Spotkanie prowadził bardzo spraw-
nie Tadeusz Jasionek, prezes Lubu-
skiego Związku Kolarskiego. Omówio-
no wiele spraw dotyczących klubów 
kolarskich w województwie lubuskim. 
Głos zabierali m.in.: Jan Warchoł – prze-
wodniczący Kolegium Sędziów Okręgu 
Lubuskiego, Kazimierz Prokopyszyn – 
trener i ojciec Filipa (v-ce mistrz Świata 
i Europy, zdobywca 5 medali) i Lech 
Piasecki. Na temat odbytych Mi-
strzostw Polski w przełajach dość ob-
szernie wypowiedział się Dariusz Mak-
symowicz. Mistrzostwa Polski BMX 
omówił przedstawiciel klubu SPARK 
Nowa Sól – Łukasz Hendel.  

 
Sprawozdanie T. Jasionka, prezesa 

LZK dotyczące najważniejszych osią-
gnieć w 2018 r. uzupełnił Józef Szy-
mański – trener koordynator. W na-
szym województwie działa 11 klubów 
sportowych związanych z uprawianiem 
kolarstwa w różnych konkurencjach: 
LKS TRASA Zielona Góra (przy tym klu-
bie działa UKS EKOL- Nielubia Janusza 
Gładosa), LKS POM Strzelce Krajeńskie, 
LKS HURAGAN Żagań, KS SPARK Nowa 
Sól, Fundacja Rozwoju Kolarstwa 
Krzysztofa Kuźniaka w Zielonej Górze, 
UKS PELETON Nowa Sól, LKS ORLĘTA 
Gorzów Wlkp., DIVERSEY TEAM Zbąszy-
nek, Akademia Kolarska Marka Boniec-
kiego Zbąszynek, AMG Cybinka. 

Wręczono najwyższe odznaczenia 
związku – Za Zasługi dla Kolarstwa Pol-

skiego. Otrzymali je: Artur Pruszyński i 
Marek Boniecki.  

Wręczone zostały pamiątkowe sta-
tuetki (dla działaczy w formie kolarza 
na rowerze) które otrzymali: działacze – 
Zbigniew Głębocki, Dawid Wawrzy-
niak, Piotr Ignaczak, Dariusz Maksy-
mowicz, Arkadiusz Ostojski, Kazi-
mierz Prokopyszyn; Zawodnicy – 
Piotr Gruszczyński, Filip Prokopszyn, 
Weronika Paziewicz, Ewelina Kuchta, 
Łukasz Skoczylas, Ksawery Adaszak, 
Zofia Krystkowiak, Kacper Szabunia, 
Filip Szałek, Aleksander Marchwiń-
ski. 

Podczas spotkania padłą propozycja 
organizacji wyścigu kolarskiego w Mię-
dzyrzeczu. Była to inicjatywa m.in. Ta-
deusza Jasionka i Jacka Bełza – pre-
zesa nowopowstałego stowarzyszenia 
Międzyrzecz. Moje Miasto. 

W czerwcu planuje się w Skwierzy-
nie odsłonić tablicę poświęconą pamię-
ci Edmunda Migosia – pioniera lubu-
skiego kolarstwa, który w 1947 r. 
uczestniczył w Wyścigu Dookoła Polski, 
tworzył zręby kolarstwa w Gorzowie 
Wlkp., a mieszkał w Skwierzynie – po-
wiedział Marek Marcyniuk z LKS ORLĘ-
TA Gorzów Wlkp.  

Spotkanie zakończone w tradycyj-
nej, integracyjnej formie, ze względu na 
wielowątkowość kolarskiej tematyki 
było same w sobie bardzo cenne. 

 
LECH MALINOWSKI  
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Pod patronatem medialnym „Przekroju Lokalnego” 

„Detale architektoniczne w moim otoczeniu” 
Taki tytuł miał zakończony kolejny konkurs plastyczny ogłoszony przez koło międzyrzeckie Wspieramy Młode Talenty, pod patronatem Agnieszki 
Olender – starosty Powiatu Międzyrzeckiego, przy współudziale Biblioteki Publicznej w Międzyrzeczu i patronacie medialnym „Przekroju Lokalnego”. 

Na konkurs swoje prace 
zgłosiło 21 uczniów (LO Mię-
dzyrzecz – 12 prac, Centrum 
Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Międzyrzeczu 
– 2 prace, Zespół Szkół Cen-
trum Kształcenia Rolniczego w 
Bobowicku – 7 prac).  

Jury w składzie: Dorota 
Ruta (przewodnicząca), Mał-
gorzata Bukowska i Lech 
Malinowski, 22 stycznia doko-
nali oceny prac konkursowych. 

15 lutego w gościnnych 
progach Biblioteki Publicznej 
zaprezentowano nagrodzone i 
wyróżnione prace. Równocze-
śnie przybyłym uczestnikom 
konkursu wręczono nagrody i 
wyróżnienia. Zanim do tego 
doszło wszystkich przybyłych 
serdecznie przywitała Zofia 

Plewa – przewodnicząca mię-
dzyrzeckiego koła Wspieramy 
Młode Talenty i wicestarosta 
Powiatu Międzyrzeckiego. Na 
Sali oprócz uczestników (wraz 
z nauczycielami) byli członko-
wie koła oraz dyrektor MOK – 
Ewelina Izydorczyk-Lewy i 
kierownik BP – Krystyna Paw-
łowska 

Przewodnicząca jury omó-
wiła prezentowane prace, któ-
re były starannie przygotowa-
ne. Pokazanie detalu w archi-
tekturze wymaga większego 
wysiłku niż namalowanie wi-
doczku, w który można pra-
wem autora włożyć to, co jest 
dlań istotne lub wcale go nie 
ma, np. drzew  na horyzoncie 
czy barwnych kwiatów. 

Jury przyznało 4 równo-
rzędne nagrody, które otrzy-
mali: Martyna Fila, Aleksan-
dra Olejniczak, Weronika 
Utrata i  Maja Skowron. Były 
wręczone 4 równorzędne wy-

różnienia dla: Martyny Barcik, 
Dagmary Adamcewicz, Joan-
ny Malinowskiej i  Agaty Wa-
lunin. 

Nagrody za udział w kon-
kursie otrzymali pozostali 
uczestnicy: Nikola Fabiszew-
ska, Kacper Domaszewicz, 
Aneta Czepanis, Gabriela 
Osek, Julia Czop, Kornelia 
Stankiewicz, Karolina Spie-
ralska, Klaudia Sulczyńska, 
Julia Kłos, Daria Jakszuk, 
Patrycja Rutmajer, Hanna 
Markiewicz i Marika Konwiń-
ska. 

Fundatorami nagród było 
Starostwo Powiatowe oraz w 
skromniejszej postaci (dwa 
albumy) dla autorów wybra-
nych przez redakcję prac. 

Za rok, o ile nic się nie 
zmieni, ocenione zostaną pra-
ce przedstawiające mosty w 
naszym powiecie. 

LECH MALINOWSKI,  
fot. autor i Michał Kubik 
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Pamiętacie listopadową audy-
cję o Międzyrzeczu i okolicach w 
Programie 1 Polskiego Radia? Jej 
autor, Roman Czejarek  otrzymał 
prestiżową nagrodę Turystyczny 
Dziennikarz Roku, za cykl dwóch 
programów radiowych pod ha-
słem "Jedyne takie miejsce", reali-
zowanych w Ćmielowie oraz wła-
śnie w Międzyrzeczu. Nagrodę 
dziennikarzowi przyznała Polska 
Organizacja Turystyczna. Gratulu-
jemy! 

Jeśli jeszcze nie słuchaliście 
audycji znajdziecie ją tutaj:  

https://
www.polskieradio.pl/…/2219321,
Miedzyrzecz-rejon-bun… 

W poniedziałek 4 marca 
otwarto wyremontowaną salę 
treningową w siedzibie LOK 
przy ul. Chrobrego. Nowa sala 
służyć będzie do treningów 
sportów walki oraz technik 
interwencji i samoobrony. 
Pierwszy trening poprowadził 
zaproszony przez KSK Spec-
trum zawodnik KSW Artur 
„Kornik” Sowiński. Na sali już 
trenują zawodnicy Kick Boxing 
Międzyrzecz pod okiem Adria-
na Malińskiego i Krzysztofa 
Żarny, a planowane jest otwar-
cie kolejnych sekcji, min. dla 
dzieci i kobiet. 

KSK Spectrum składa ser-
deczne podziękowania burmi-
strzowi Remigiuszowi Loren-
zowi oraz radnym Rady Miej-
skiej w Międzyrzeczu za po-
moc w zakupieniu maty tre-
ningowej, na której teraz pro-
wadzone będą treningi. 

 
KSK Spectrum  
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OSP Bukowiec 
Kampania sprawozdawcza w jed-

nostkach OSP została zakończona. By-
łem gościem w OSP Bukowiec podczas 
zebrania sprawozdawczego za miniony 
rok. Druhów strażaków i zaproszonych 
gości przywiał Krzysztof Toczek, pre-
zes jednostki. Wśród gości byli m.in.: st. 
kpt. Dariusz Surma, Komendant Gmin-
ny OSP, dh Mieczysław Witczak, czło-
nek Prezydium ZOW ZOSP RP w Zielo-
nej Górze, dh. Dominika Konieczna, 
członek KR ZOW ZOSP RP w Zielonej 
Górze, dh. Barbara Sułkowska, sekre-
tarz ZOMG ZOSP RP w Międzyrzeczu i 
Ewa Gandurska, społeczny kronikarz 
tejże jednostki. 

Zgodnie z porządkiem obrad obec-
nym przedstawiono sprawozdania preze-
sa, skarbnika i Komisji Rewizyjnej. Absolu-
torium dla zarządu zostało jednogłośnie 
uchwalone. Prowadzący zebranie st. kpt. 
D. Surma omówił najważniejsze aspekty 
dotyczące harmonogramu szkoleń róż-
nych typów. Dh M. Witczak przedstawił 
istotne aspekty dotyczące sprawdzenia 
gotowości bojowej poprzez udział w 
najbliższych zawodach gminnych. Tutaj 
padła delikatna sugestia, aby OSP Buko-
wiec ponownie podął się współorganiza-
cji zawodów na szczeblu gminy. Dh. D. 
Konieczna przekazała serdeczne życzenia 
dla strażaków od prezesa Edwarda Fed-
ki, który zna i ceni tą jednostkę OSP. 

 

(Ciąg dalszy na stronie 10) 
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6 marca br. w Muzeum Ziemi 
Międzyrzeckiej im. Alfa Kowal-
skiego gościł dr Włodzimierz 
Kwaśniewicz, twórca i dyrektor 
Lubuskiego Muzeum Wojsko-
wego w Zielonej Górze z siedzi-
bą w Drzonowie, wykładowca 
uniwersytecki, kolekcjoner i 
bronioznawca. Znakomitego 
gościa , jak i obecnych na spo-
tkaniu przywitał gościa.  gospo-
darz naszej placówki – Andrzej 
Kirmiel. Dr Kwaśniewicz od lat 
jest związany współpracą z 
międzyrzeckim muzeum. 

 
Wykład pt. „Uzbrojenie 

powstańca wielkopolskiego” 
zawierał wiele wzajemnie 
przenikających się tematów, 
dotyczących nie tylko rzeczo-
nego uzbrojenia. Referujący 
przedstawił sytuację w Wielko-
polsce w okresie zaborów i  
I. wojny światowej oraz oko-
liczności wybuchu powstania. 
Następnie przeszedł do omó-
wienia wykorzystania przez 
praktycznych Wielkopolan 

materiałów wojennych, zgro-
madzonych w wojskowych 
magazynach niemieckich, a 
zdobytych przez uczestników 
zrywu w pierwszych dniach 
walk. Wykładowi towarzyszyła 
prezentacja multimedialna, 
ukazująca obowiązujące w 
Armii Wielkopolskiej mundury, 
regulaminowe sposoby nosze-
nia broni białej (nawiązujące 
tak do tradycji narodowych i - 
co zaskakujące- tradycji pań-
stw rozbiorczych) oraz podsta-
wowe typy uzbrojenia indywi-
dualnego i zespołowego.  

Podczas spotkania zapre-
zentowano zostało m.in.  kilka  
egzemplarzy pruskich i nie-
mieckich typów szabel, pała-
szy oraz bagnetów, których 
używali wielkopolscy po-
wstańcy w pamiętnych dniach 
1918 i 1919 roku. 

Po wykładzie wywiązała się 
interesująca dyskusja z publicz-
nością, której sprzyjała kame-
ralna atmosfera spotkania. 

PAWEŁ PAWLAK 

Lubuski Festiwal Piosenki 
Lubuski Festiwal Piosenki jest częścią Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży 
PRO ARTE realizowanego w województwie lubuskim. Operatorem programu jest Regio-
nalne Centrum Animacji Kultury, realizatorami – organizatorzy etapów powiatowych: 
samorządy lokalne, domy, ośrodki i centra kultury. PRO ARTE to cykl prezentacji arty-
stycznych.  

W tym roku w wydarzeniu 
wzięło udział 15. młodych 
wokalistów z lokalnych szkół 
podstawowych i ponadpod-
stawowych. Większość z 
uczestników to – bardzo uta-
lentowane – jak stwierdziło 
jury, dzieci z przedszkoli i szkół 
podstawowych. Przedstawi-
cieli młodzieży było tylko dwo-
je: oboje z Centrum Szkolenia 
Zawodowego i Ustawicznego 
(CKUiZ): Marta Plewa i Woj-
ciech Matulewicz, znani nam z 
poprzednich festiwali wokal-
nych. Występ ich był również 
bardzo udany.  

W tym roku jubileuszowe-
mu XX Festiwalowi Piosenki w 
MOK towarzyszyła muzyka na 
żywo, akompaniament dla 
artystów w wykonaniu Orkie-
stry Festiwalowej; czyli Rafała 
Gojdki – instrumenty klawiszo-
we, Przemysława Podębskiego 
– gitara, Arkadiusza Malinow-
skiego – gitara basowa i Piotra 

Kowalewskiego - perkusja. 
Festiwal otworzyła dyrektor 
MOK Ewelina Izydorczyk – 
Lewy. 

Nasze zdolne muzycznie i 
wokalne dzieci: Zuzanna Jóź-
wiak, Igor Gacki – najmłodszy 
uczestnik Festiwalu z Przed-
szkola „Jutrzenka”, Lena Głę-
bicka, Maja Huczko, Agatka 
Komorowska, Andżelika Jasiń-
ska, Julita Lisiecka, Małgorzata 
Janusz, Małgorzata Rojek, Julia 
Jędraszak, Ula Malinowska, 
Marysia Spławska i Wiktoria 
Aleksandrowicz. 

W przerwie obrad jury (w 
składzie: Ksenia Kirenko, Prze-
mysław Podębski i Czesław 
Nowakowski) obejrzeliśmy 
występy sekcji naszego MOK-
u. Grupy: artystyczne formy 
żywego ruchu, prowadzona 
przez Bożenę Liberską – gim-
nastyka w wykonaniu grupy 
młodszej i starszej, ze wstążka-
mi, piłkami, w układach indy-

widualnych i grupowych. 
Występ Chóru Dziecięcego 
„Piccolo”, zespołu śpiewa-
jącego na kilka głosów, 
prowadzonego przez Ewę 
Witkowską 
(akompaniament) – chó-
rem dyrygował Wojciech 
Witkowski. Pokaz Tańca 
Towarzyskiego w wykona-
niu młodszej grupy – pro-
wadzący zajęcia to Piotr 
Soja. Studio Tańca „Gold”- 
Wioletta Robak – Grabar-
kiewicz, na ten występ 
przyszło bardzo dużo lu-
dzi, wielu filmowało, robiło 
zdjęcia swoim, jak przy-
puszczam, pociechom, 

uwagę zwróciły piękne kostiu-
my tańczących dzieci.  

Wszyscy uczestnicy Festi-
walu Piosenki otrzymali pa-
miątkowe dyplomy uczestnic-
twa i upominki. Jury pogratu-
lowało młodym wokalistom 
przede wszystkim odwagi 
publicznego zaprezentowania 
swoich umiejętności – wyjścia 
na dużą scenę naszego MOK-
u. Nominacje do przesłuchań 
na powiatowym szczeblu Fe-
stiwalu Piosenki, który odbę-
dzie się 3.03.2019 r. w GOK w 
Przytocznej, oraz tytuł Laurea-
ta - otrzymali: Agata Komo-
rowska, Andżelika Jasińska, 
Julita Lisiecka, Julita Jędra-
szak, Ula Malinowska, Maria 
Spławska, Wojciech Matule-
wicz i Marta Plewa. 

 
Tekst i foto  

IWONA WRÓBLAK  
 

iwona-wroblak.blogspot.com 

Uzbrojenie powstańca 
wielkopolskiego 
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OSOBOWOŚĆ ROKU 2018 
„Gazeta Lubuska” ogłosiła konkurs na Osobowość Roku 2018 w czterech kategoriach.: 
Kultura, Działalność społeczna i charytatywna, Samorządność i społeczność lokalna, 
Biznes. Uroczysta Gala miała miejsce 28 lutego w Dworku Kolesin k/Babimostu. Nomi-
nacja należała do Kapituły i czytelników „GL”. Głosowano na zasadzie plebiscytu. 

Międzyrzeczanin, Zdzisław 
Musiał, został nominowany 
do tego zaszczytnego plebi-
scytu w kategorii Kultura – i 
zajął I miejsce w powiecie 
międzyrzeckim. Znany nauczy-
ciel muzyki, prezes Stowarzy-
szenia „Lubuski Weekend Gita-
rowy” i współorganizator licz-
nych koncertów gitarowych, 
autor licznych publikacji w 
naszym miesięczniku.  

W kategorii Działalność 
społeczna i charytatywna I 
miejsce zajęła Magdalena 
Słota-Łagoda. Prowadzi ona 
salon kosmetyczny „Holly-

wood” w Międzyrzeczu. Czyn-
nie angażuje się w akcje chary-
tatywne. Jest wiceprezesem 
stowarzyszenia „Zwierzaki 
niczyje”. Wspomogła m.in. 
OSP Międzyrzecz-Obrzyce za-
kupując zestaw do czyszczenia 
kominów. 

W kategorii Samorządność i 
społeczność I miejsce zajął 
Paweł Rękawiecki z Lubikowa 
koło Przytocznej. Potrafi zaak-
tywizować mieszkańców do 
działalności społecznej na rzecz 
wsi. Na portalu FB prowadzi 
profil Lubikowo, promując tu-
rystyczne walory wsi i jej okolic. 

W kategorii Biznes zbył 
nominowany m.in. Jerzy Gą-
dek z Międzyrzecza, który zajął  
I miejsce. W tym miejscu nale-
ży wspomnieć, że J. Gadek jest 
aktualnie radnym powiatu. 
Nieco wcześniej również był w 
samorządzie miasta. 

 
Dyplomy i statuetki wrę-

czane laureatom z całego wo-
jewództwa wzruszyły wielu 
obecnych na uroczystej gali. 
Wyróżnionym serdecznie gra-
tulujemy 

 
(LM) 

Tablica z błędami 
Na cmentarzu wojennym żołnierzy AR pochowano kilku 
żołnierzy polskich. Po licznych staraniach na jednym z 
grobów położono tablicę z polskim napisami, która oka-
zała się Bublem Ortograficznym. Zauważył to „walczący” 
od lat o tą tablicę Zbigniew Kolis. Swoje oburzenie wy-
raził w stosownym piśmie do Ratusza. Emocjonalnie 
przesadził, merytorycznie też nie do końca prawidłowo 
przedstawił sprawę. Zapewne myślał, że ktoś z Ratusza 
popełnił błąd. Mylił się. obwiniając jednoznacznie pra-
cowników Ratusza. 

Błędów jest kilka. Otóż sto-
pień wachmistrza napisano 
wach. Wg Słownika Ortogra-
ficznego PWN pisze się wach. 
lub wachm. Wg Słownika Skró-
tów – pisze się wachm. I tak 
pisani w Wojsku Polskim okre-
su międzywojennego i wojen-
nego. 

Stopień kapitana dyplomo-
wanego napisano kap. dypl. 
Kpina w żywe oczy, wszak pi-
sze się kpt. dypl. 

Mamy na tablicy dwa skró-
ty najniższych stopni wojsko-
wych. Szeregowca – szer. oraz 
Strzelca – strz. Kolejny błąd. 
Ponieważ to dotyczy żołnierzy  
poległych podczas II wojny 
światowej, wówczas najniż-
szym stopniem w piechocie 
był  Strzelec. 

W Ratuszu przygotowano 
tekst w pełnym brzmieniu. Bez 
skrótów stopni wojskowych, 
który przesłano do Lubuskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, Wy-
działu Spraw Obywatelskich i 
Cudzoziemców z projektem 
tablicy. LUW wystąpił do Insty-
tutu Pamięci Narodowej w 
Warszawie, o zaopiniowanie 
wskazanej treści.  

IPN, Komisja Ścigania 
Zbrodni Przeciwko Narodowi 
Polskiemu, Biuro Upamiętnie-
nia Walk i Męczeństwa przesła-
ło swój wzór treści, gdzie do-
dano orła wojskowego z 1919 
r. oraz dodano daty śmierci 
poległych żołnierzy. IPN skrócił 

nazewnictwo szarży w sposób, 
w jakiej napisy zostały wyko-
nane.  

Sprawę prowadziła  Anna 
Wicka, Kierownik Wydziału 
Grobów Wojennych, która 
wzięła na siebie pełną odpo-
wiedzialność za błędny zapis 
stopni wojskowych. IPN zasu-
gerował również wypośrodko-
wanie treści. Pismem z 8 paź-
dziernika 2018 r. LUW Wydział 
Spraw Obywatelskich i Cudzo-
ziemców zaakceptował treść 
tablicy z uwagami wskazanymi 
przez IPN. W związku z powyż-
szym wykonano tablicę zgod-
nie z wytycznymi LUW i IPN.  

Mamy więc nieuka w war-
szawskim IPN, który ten bubel 
ortograficzny nam zafundował 
(widziałem to pismo i wzór 
rzeczonej tablicy) oraz igno-
rantów językowych w Lubu-
skim Urzędzie Wojewódzkim. 
Pogratulować znajomości ję-
zyka ojczystego urzędnikom 
czy urzędasom. To ostatnie 
określenie pasuje jak ulał do 
ich miernoty. 

Najciekawsze w tym jest to, 
kto pokryje koszty ponowne-
go wykonania tablicy? Czy 
wymieniony mieszkaniec na-
szego miasta wycofa się ze 
swych słów w odniesieniu do 
urzędników z Ratusza, które są 
odnotowane, także w sieci? 
Jest osobą publiczną więc 
zapewne to zrobi. Honorowo. 

LECH MALINOWSKI 

Obecna E. Gandurska, 
wspaniały kronikarz jednostki, 
odczytała list gratulacyjny od 
Pani Sołtys wsi, która nie mo-
gła być obecna. Podkreślono 
w nim wielką rolę miejsco-
wych strażaków w życiu lokal-
nej społeczności na wielu kie-
runkach. Niejako przy okazji 
można było obejrzeć bardzo 
starannie prowadzoną na bie-
żąco kronikę. Wiele serca wło-

żono w zapisy chwil, które są 
już historią. 

Uchwalono plan pracy i 
sądzę, że zostanie to zrealizo-
wane. W czasie dyskusji poru-
szono wiele spraw nurtujących 
członków jednostki. Słusznie 
szukano dróg rozwiązania. Jak 
zapewnił mnie dh K. Toczek, 
członkowie jednostki mają 
różne charaktery, co jest rze-
czą normalną, często pracują 
poza Bukowcem, jednak zaw-
sze są gotowi do akcji bojowej 

czy ćwiczeń oraz wszelkiej 
pomocy na rzecz wiejskiej 
wspólnoty. Zebranie sprawoz-
dawcze skrzętnie notowała dh. 
B. Sułkowska. 

 
Po oficjalnym zakończeniu 

był czas na swobodniejsze 
rozmowy podczas tradycyjnej 
integracji. Od czasu do czasu 
rzucano hasło – Nigdy nie za-
gaśnie. Co to znaczy, to tylko 
My strażacy wiemy. 

LECH MALINOWSKI  

(Ciąg dalszy ze strony 8) 
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Byłem w Pakistanie 
(4) 

Ale mamy ubaw z siebie. Dostaliśmy 
nasze pakistańskie stroje. Hit hitów. 
Wojownicy Ninja. Śmiesznie wygląda-
my. Zastanawiamy się jak w tym się 
załatwia potrzeby… 

Jedyne planowane spotkanie dzisiaj 
zaczęło się z 3 godzinnym opóźnie-
niem. Pod domem pastora z dwóch 
stron zagrodzili ulicę, postawili dach z 
materiału, sprzęt nagłośnieniowy i 
krzesła. Kościół gotowy. My w Polsce 
męczymy się, wymyślamy, stwarzamy 
na siłę przeszkody a Bogu wystarczą 
nasze serca i żeby na głowę nie padało. 
To my od nich powinniśmy się uczyć a 
nie oni od nas! 

Zapytaliśmy się czy mają tu ateistów 
w Pakistanie. Nie mogli pojąć o czym 
mówimy. Tłumaczymy i tłumaczymy 
ale ciężko im zrozumieć, że można nie 
wierzyć w żadnego boga. Wszyscy wie-
rzą w jakiegoś boga. Namacalnie widać, 
że człowiek jest duchowym stworze-
niem, tylko cywilizacja nas zniszczyła. 
Próbowaliśmy im wytłumaczyć słowo 
ateista. Powiedzieliśmy o ewolucji, że 
człowiek pochodzi od małpy itd. Zdu-
mienie i oburzenie było zauważalne! 
Przecież małpa to zwierzę! – odpowia-
dają. 

Po spotkaniu obeszliśmy jeszcze 
kilka domów i w ruszyliśmy z powro-
tem. Po drodze zaproszono nas do 
prawdziwej pakistańskiej knajpy. Knaj-
pa była pełna plastikowych stolików jak 
socjalistyczny bar nad morzem dawno 
temu. Kelnerzy ubrani w czapeczki ta-
kie, żeby im włosy do potraw nie wpa-
dały wyglądali trochę śmiesznie. Obsłu-
ga trochę jak w Misiu. Ciekawe czy wal-
czą o „Złotą Patelnię”. Mogliby ją nawet 
otrzymać bo jedzenie mają pyszne. 
Przepyszne, ale już mi się nie chce jeść 
po północy. 

Dziesięć dni tutaj to jest wystarcza-
jąco długo jak na pierwszy raz. Albo 
pokochasz to miejsce albo całkowicie 
znienawidzisz. Wracając jeszcze do tych 
wszystkich spotkań, które są już za na-
mi zauważyłem, że tańce na scenie, 
uśmiechy facet-facet, „przytulanki” 
facet-facet, które na początku szokowa-
ły już wcale nas nie dziwią. Ta bliskość 
jest do pozazdroszczenia. Tak wygląda-
ło życie dwa tysiące lat temu. Wzajem-
na bliskość jest tym co spaja ich. Tym 
co buduje więź. Jest tym czego u nas 
brakuje. Dobrze jest służyć innym.  

 
SEBASTIAN HERZOG 



Nr 3(59)2019   14 marca 2019 13 

Targi Pracy 
z o.o., CWS-boko Customer Fulfilment 
Center Sp. z o.o., WERNER Janikowo 
Sp.z.o.o., Areszt Śledczy w Międzyrze-
czu, AUDIT Doradztwo Personalne Sp. 
z o.o., Phup ZEMAR Sp. z o.o., Folwark 
Pszczew, Agencja Biznesu SUKCES, 
Resto Rafał Grzesiuk MC Donals, PPHU 
JUMAR Sp. z o.o., Państwowa Inspekcja 
Pracy, PCPR w Międzyrzeczu, BP POL-
SKA SERVICES Sp. z o.o., MRU-Muzeum 
Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie, 
AUTO-JAREX Jarosław Śliwiński, DREW-
PACK-TRADEX, AUTO Port, Ingram Mi-
cro CFS Fulfilment, Brugg Cables Sp. z 
o.o., Centrum Informacji i Planowania 
Kariery Zawodowej WUP, ZPHU GAMA 
Przytoczna, EKOIDEA Sebastian Jóź1)
iak, POLIFLOR Sp. z o.o., PPUH REST SJ 
Ośrodek Wypoczynkowy KARINA, 17 
WBZ Międzyrzecz, Cech Rzemiosł Róż-
nych i Przedsiębiorców Międzyrzecz. 
ZUS, SANIPOL/VALENTIN, PRAEFA. LE-
GUM i Policja w Międzyrzeczu. 

 
Foldery, ulotki, gadżety typowe dla 

takich imprez były wszechobecne. No i 
oczywiście „Krówki” kruche i ciągutki. 
To standard. Jak poinformowała mnie 
dyrektorka PUP – Targi cieszą się bardzo 

znacznym zainteresowaniem. Firmy od-

czuwają brak pracowników i są gotowe 

na inwestowanie w formie szkoleń dla 

tych, którzy chcą pracować i pozyskiwać 

wiedzę. Stosunek pracodawca – pracow-

nik diametralnie zmienił się na korzyść 

tego ostatniego. Wspólnie ze swoją za-

stępczynią, Krystyną Januszewską już 

pracujemy nad kolejnymi targami. Sto-

sowne propozycje z uwzględnieniem 

naszych oczekiwań, a tym samym oczeki-

wań bezrobotnych i młodych mających 

podjąć pierwszą pracę - zostaną do firm 

skierowane. 

 
Trudno dziś mówić o wymiernych 

efektach Targów Pracy. I nie o to wszak 
chodzi. Istotnym jest, że odwiedziło je 
wielu młodych ludzi, którzy mogli za-
poznać się ze specyfiką rynku pracy. A 
bezrobotni, którzy nie potrafią lub nie 
chcą w siebie inwestować, pozostaną 
tymi kim są. Bo taka jest ta część społe-
czeństwa. 

 

L. MALINOWSKI 

Na licznych stoiskach prezentowa-
no oferty firm. W różnych formach. 
Oferty pracy i bardzo bogate oferty 
firm szkoleniowych. Na stoisku PUP w 
Międzyrzeczu była możliwość uzyska-
nia szerokiej informacji o usługach i 
instrumentach rynku pracy oferowa-
nych przez tą placówkę. 

 
Tym razem zabrakło firm z sąsied-

niego powiatu sulęcińskiego, ale za to 
był „wysyp” firm miejscowych. Najcie-
kawiej i w prosty sposób swoje oferty 
zaprezentował Folwark w Pszczewie. 
Konkretne stanowisko i kwota zarobku 
wyeksponowana na karcie formatu A4. 
Czytelna w odbiorze. 

 
Swoje oferty proponowały pod-

mioty gospodarcze: WKU Gorzów 
Wlkp., Centrum 24 Opieka Sp. z o.o., 
ESSEL PROPACK POLSKA Sp. z o.o., 
PROMEDICA 24, Ślusarstwo-Tokarstwo 
Wiesław Ślusarek, ADIENT POLAND Sp. 
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Ciekawa promocja 
1 marca w Bibliotece Publicz-

nej w Międzyrzeczu miała miejsce 
promocja książki „Łemkowie. 
Pszczewska opowieść”. Licznie 
przybyłych serdecznie przywitała 
Ewa Walkowska, dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Pszcze-
wie i w kilkunastu zdaniach omó-
wiła genezę powstania promowa-
nej na wieczorze publikacji. 
Przedstawiła również współauto-
rów książki. 

Następnie głos zabrała dr Karli-
na Korrenda-Gojdź, pod redakcją 
której rzeczona publikacja się ukaza-
ła. Były słowa o historii Łemków, tej 
starej i nowszej, nie zawsze dla nich 
przyjemnej z racji przymusowego 
przesiedlenia na Ziemie Zachodnie 
w ramach akcji „Wisła” w 1947 r. i 
potem asymilacji z lokalną społecz-
nością, która już dwa lata jakoś się 
zżyła na tym terenie po ruchach 
migracyjnych po wojnie. 

Głosy, jakże ciekawe zabierali 
autorzy rozdziałów książki. Barwnie 
rozpoczęła Anna Wiśniewska. Przy-
pomniała swoje dzieciństwo gdzieś 
tam… potem przybycie w nasze 
okolice, życie, późniejsza nauka w 
Studium Nauczycielskim, zmiana 
miejsca zamieszkania, miłość, ślub, 
pra.ca. 

Dr Mirosław Piecuch, kierownik 
w Bogdańcu filii Muzeum Lubuskie-
go im. J. Dekerta w Gorzowie – 
omówił historyczny kontekst 
pszczewskich Łemków. Na barw-
nych tablicach doskonale te i inne 
sprawy związane z kulturą łemkow-
ską zostały przedstawione (wielka 
szkoda, ze nie znalazły się w promo-
wanej publikacji., co znacznie by ją 
wzbogaciło). 

Ks. Andrzej Graban ze Strzelec 
Krajeńskich, duszpasterz Łemków 
omówił swoją działalność na niwie 
kulturalnej. Wspomniał o erygowa-
niu parafii prawosławnych w 1952 r. 
Szeroko wspomniał o Stowarzysze-

niu Miłośników Kultury Łemkow-
skiej, o zespole „Chwytyna” i łem-
kowskich „Watrach”. O zespołach  
„Łemko Tower” i „Jaro”, o chórze 
prawosławnym w Brzozie. 

Ostatnim zabierającym głos był 
emerytowany nauczyciel Michał 
Furtak. Wielu zna jego wspomnie-
nia z licznych publikacji w lokalnych 
miesięcznikach. Omówił m.in. świą-
teczne zwyczaje grekokatolików 
oraz przypomniał historię 60.lecia 
parafii grekokatolickiej w Międzyrze-
czu. Na koniec, nieco sprowokowa-
ny przez moderatorkę spotkania aby 
podnieść rangę zaśpiewał (przy wtó-
rze wielu zgromadzonych) znane 
„100 lat” po łemkowsku. 

Łemkowie są wschodniosłowiań-
ską grupą etniczną, będącą integral-
ną częścią narodu Rusińskiego 
(karpatorus-kiego), do czasu wysie-
dlenia (1945-1947) zamieszkującą w 
zwartych grupach obszar Beskidu 
Niskiego i zachodnich krańców 
Bieszczad. Są jedną z czterech uzna-
nych prawnie mniejszości etnicz-
nych w Polsce. 

Forma promocji uzupełniona 
byłą przez prezentację rękodzieła w 
wykonaniu Lidii Żyły z Pszczewa. 
Swobodne rozmowy dopełniły ten 
wieczór pełen zadumy i ciekawostek 
związanych z Łemkami. Spotkanie 
ciekawe i szkoda, że nie adresowane 
również do młodego pokolenia, 
które nie zawsze sięga chętnie po 
książkę. Łemkowie są częścią naszej 
lokalnej społeczności, także kulturo-
wej. Na równi, także historycznie, z 
innymi o czym należy pamiętać. 

Opowieść o Łemkach jeszcze do 
końca nieopisana, niedopowiedzia-
na, niepoznana i oczekująca na ciąg 
dalszy… 

 
Więcej informacji na  
www.miedzyrzecz.biz 

 
LECH MALINOWSKI 

Zarząd Fundacji „Dla Zdrowia” OPP przy Szpitalu  

Międzyrzeckim Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 35  

w Międzyrzeczu, z wiarą w dobro i wielkie serce  

Pracowników Ochrony Zdrowia, jak również  ich rodzin, znajomych  

i wszystkich ludzi dobrej woli, prosi o wsparcie finansowe  

lub przekazanie 1% podatku dochodowego poprzez  

wypełnienie zeznania podatkowego za rok 2018. 

 

Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym, 

wpisujemy numer pozycji rejestru  

KRS 0000227934. 
 

Każda złotówka z podatku oraz dar Waszych serc pozwolą na zakup 

niezbędnego sprzętu medycznego oraz na modernizację wybranych po-

mieszczeń Szpitala Międzyrzeckiego. 

 

Z góry serdecznie dziękujemy za każde wsparcie. 

Zarząd Fundacji „Dla Zdrowia” 
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Pamiętali o Żołnierzach Wyklętych 
Żołnierze 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej i mieszkańcy Międzyrzecza pamiętają o Żołnierzach Wyklętych. Pokazali to biorąc udział w 

biegu Tropem Wilczym, który odbył się  3 marca nad jeziorem Głębokim. Imprezę patronatem objął burmistrz Remigiusz Lorenz, który gratulował 
uczestnikom i wręczał medale zwycięzcom. 
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Z wizytą w Międzyrzeczu 
28 lutego w międzyrzeckim urzędzie zjawił się pan Tomasz znany też jako 

"Tomek Wędrowniczek". Mieszkaniec Gniezna od niemalże 30 lat podróżuje po 
całym kraju i realizuje swoją niezwykłą pasję. Od 1990 r. odwiedził już ponad 
cztery tysiące samorządowców - prezydentów, burmistrzów, wójtów, starostów 
w różnych zakątkach Polski. Każdy z włodarzy ma swoje miejsce w pamiątko-
wym albumie, który pan Tomek ma zawsze ze sobą. Znajdują się w nim wspólne 
zdjęcia, życzenia i pamiątkowe wpisy. Burmistrz Remigiusz Lorenz jest dokład-
nie 4039-tym samorządowcem, z którym Wędrowniczek miał przyjemność się 
spotkać i porozmawiać. Pan Tomasz ruszył już w dalszą drogę, a my jeszcze raz 
dziękujemy za wizytę! 

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim pełniącym tę zaszczytną funkcję, pragnie-
my złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności oraz zadowolenia z 
wykonywanych obowiązków. Dziękujemy za współpracę, zaangażowanie oraz 
liczne inicjatywy podejmowane na rzecz społeczności lokalnej. Niech Wasza 
praca sprawia Wam satysfakcję i będzie źródłem społecznego uznania. 

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej                               Burmistrz Międzyrzecz 
              Katarzyna Budych                                                Remigiusz Lorenz  

„Pakiet dla miast średnich”  
– nowe nabory dla przedsiębiorców  

w ramach POIR w 2019 r. 
 
20 lutego 2019 r. został ogłoszony konkurs dedykowany miastom średnim,  

a nabór wniosków o dofinansowanie będzie trwał od 25 marca do 8 maja 2019 r. 
Przedsiębiorcy inwestujący w miastach średnich województwa lubuskiego, szcze-
gólnie zagrożonych utratą funkcji społeczno-gospodarczych (Słubice, Między-
rzecz, Świebodzin, Nowa Sól, Żary, Żagań oraz okoliczne gminy), mogą na nowych 
zasadach ubiegać się o dofinansowanie dla swoich firm na wzmocnienie konku-
rencyjności i innowacji. Czeka na nich 550 mln zł w Programie Operacyjnym Inteli-
gentny Rozwój w konkursie w ramach Poddziałania 3.2.1 POIR „Badania na rynek”. 
Nabór prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 
W odpowiedzi na postulaty przedsiębiorców, od tego roku zmieniły się kry-

teria wyboru projektów w konkursach o dofinansowanie wdrożenia wyników 
prac badawczo-rozwojowych i wprowadzenia na rynek innowacyjnych produk-
tów. 

 
Nowością jest zniesienie limitu maksymalnej kwoty dofinansowania projektu 

w wysokości 20 mln zł. Kolejnym ułatwieniem jest niższy minimalny próg kosz-
tów kwalifikowanych projektu, obniżony z 5 mln zł do 1 mln zł. Rozszerza się 
także katalog wsparcia. Włączono możliwość finansowania innowacji proceso-
wych. 

 
Na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju można znaleźć 

informację o zmienionych kryteriach naboru wniosków, umożliwiających uzy-
skanie wsparcia szerszemu gronu przedsiębiorców: 

https://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/550-mln-zl-dla-
innowacyjnych-przedsiebiorcow-z-miast-srednich/ 

 
Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie: 

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/badania-na-
rynek-miasta-srednie-1 

Informacja o zagrożeniach ekologicznych oraz innych wydarzeniach  
w gminie Międzyrzecz.  

Bezpłatna rejestracja dla mieszkańców  
http://kalendarz-wydarzen.miedzyrzecz.pl/sms/ 


