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Zmagali się o tytuł najlepszej drużyny OSP w powiecie
Zawody Powiatowe OSP dby-

ły się 23 września br. w Skwie-
rzynie. Meldunek drużyn do 
rozpoczęcia zawodów st. bryg. 
Markowi Harkotowi, Komen-
dantowi Powiatowemu PSP w 
Międzyrzeczu złożył dh Wojcie-
chowski, Komendant Gminny 
ZOMG ZOSP RP w Skwierzynie. 
Na starcie stanęło 9 drużyn mę-
skich i 3 kobiece z jednostek 
OSP powiatu międzyrzeckiego. 
Komisji sędziowskiej powołanej 
rozkazem Komendanta Powia-
towego PSP, złożonej z funkcjo-
nariuszy KP PSP, przewodniczył 
mł. bryg. Dariusz Rzepecki. Ro-
zegrano 2 konkurencje: sztafetę 
pożarniczą 7 x 50 m z przeszko-
dami i ćwiczenie bojowe.

POWIAT MIĘDZYRZECKI

Wyniki drużyn kobiecych – 
Sztafeta pożarnicza 1. Skwie-
rzyna, 2. Templewo, 3. Bledzew. 
Ćwiczenie bojowe – 1. Bledzew, 
2. Templewo, 3. Skwierzyna. Kla-
syfikacja końcowa: 1. Bledzew, 
2. Templewo, 3. Skwierzyna.

Wyniki drużyn męskich (naj-
lepsi) – Sztafeta pożarnicza 1. 
Kaława (64,0 pkt.), 2. Gorzyca 
(64,3 pkt.), 3, Bledzew (67,3 pkt.). 
Ćwiczenie bojowe 1. Kaława 
(45,0 pkt.), 2. Skwierzyna (52,4 
pkt.), 3. Gorzyca (53,2 pkt.). 

Klasyfikacja końcowa: 1. Kała-
wa, 2. Gorzyca, 3. Bledzew, 4. 
Skwierzyna, 5. Gorzycko Nowe, 
6. Rokitno, 7. Goraj, 8. Temple-
wo, 9. Pszczew. Prezes OSP Ka-
ława, dh Andrzej Obst nie krył 

zadowolenia. I słusznie, bowiem 
od lat jego zespół jest najlepszy 
w powiecie.

Puchary i dyplomy wręczał st. 
bryg. Marek Harkot i dh Lesław 
Hołownia, prezes ZOMG ZOSP 
RP w Skwierzynie i jednocześnie 
burmistrz tego sympatycznego 
miasta. Organizatorzy zadbali o 
zawodników i gości. OSP Świ-
niary przygotowała smaczny, 
gorący posiłek (przy niesprzy-
jającej aurze był w sam raz) a 
przedstawiciel firmy Lukas za-
prezentował sprzęt ratownic-
twa technicznego. Miejscowi 
druhowie pokazali możliwości 
tegoż sprzętu podczas rozcina-
nia samochodu. Silne siłowni-
ki rozpieraczy zasilane bardzo 

Miejsce na TWOJĄ reklamę!

Promuj swoją działalność wśród 
tysięcy czytelników 

Przekroju Lokalnego!

W kategorii mężczyzn zwyciężyła drużyna OSP z Kaławy

wydajnymi akumulatorkami 
poradziły sobie z tym bez pro-
blemu. Kolejny postęp tech-
niczny aż nadto widoczny. Spo-
ro zainteresowania wzbudził 
nowy nabytek OSP Międzyrzecz 
Obrzyce, średni samochód po-
żarniczy marki MAN, karoso-
wany dla strażackich potrzeb w 
Kielcach. O nim więcej wkrótce. 
Pojawili się też motocykliści na 
swych stalowych rumakach. 
Wśród obecnych na zawodach 
byli m.in. dh Józef Spychała, 
przewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Międzyrzeczu, dh 
Mieczysław Witczak, członek 
ZOW ZOSP RP w Zielonej Górze, 
dh Remigiusz Lorenz, prezes 
ZOMG ZOSP RP w Międzyrzeczu, 
Andrzej Chmielewski, radny z 
Międzyrzecza i dh. Arkadiusz 
Madzelan, także międzyrzecki 
radny i prezes OSP Gorzyca, któ-
rej męska drużyna zasłużenie 
zdobyła drugie miejsce.

Fot. i tekst L. Malinowski
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Brawa dla Zuzi i KacpraBEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie 
prowadzące działalności gospodarczej

KUPON NA OGŁOSZENIE

Ogłoszenie drobne może zamierać maksymalnie 20 słów łącznie z ceną, numerem telefonu itp.

TREŚĆ OGŁOSZENIA (drukowanymi literami): ..........................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO.......................................................   ADRES ....................................................................

.......................................................................................NR TELEFONU........................................................

1. Wypełniony kupon należy przesłać na adres redackji: Ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin lub 
zeskanowany na adres e-mail: Adam.Piotrowski2@gmail.com
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub wstrzymania jego publikacji
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OgłOszenia DrObne

Opiekunki do Niemiec 
AMBERCARE24 , wyma-

gany j. niem. komunikaty-
wny, 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

Kupię medale, znaczki pocz-
towe, monety złote, srebr-
ne, stare kartki pocztowe i 
koperty ze znaczkami: pol-
skie, rosyjskie i niemieckie.

Tel. 609 110 831

Wyborcze obietnice PiS
Zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony

• Program „500plus” – 500 zł 
miesięcznie na drugie i każde 
kolejne dziecko w rodzinie 
(na pierwsze przy zarobkach 
na osobę w rodzinie nie prze-
kraczających 800 zł);

• Obniżenie wieku emerytalne-
go – 60 lat dla kobiet i 65 lat 
dla mężczyzn;

• Zwiększenie kwoty wolnej od 

podatku do 8 tys. zł;
• Obniżenie podatku VAT z 23 

do 22 proc.;
• Zlikwidowanie 8 procentowe-

go podatku VAT na ubranka 
dla dzieci;

• Mieszkania po 2 tys. zł za mkw;
• Obniżenie z 19 do 15 proc. po-

datku CIT dla małych firm;
• Minimalna stawka godzinowa 

wynagrodzenia na poziomie 
12 zł brutto;

• Przewalutowanie „franko-
wiczów” na korzystnych dla 
nich warunkach;

• Przedszkola mają być dar-
mowe, a do szkół mają pow-
rócić dentyści i pielęgniarki;

• 1,2 mln nowych miejsc pracy 
dla młodych ludzi do 35 roku 

życia;
• Leki za darmo dla seniorów;
• Walka o polski przemysł po-

przez np. reaktywację stoczni 
szczecińskiej, pomoc ko-
palniom, brak zgody na ich 
zamykanie.

• Zwiększenie wydatków na 
armię do ok. 3 proc. PKB.

 Sprzedam tanio  
w dobrym stanie meblo-
ściankę typ „Kopernik” 
oraz ławę rozkładaną. 

Tel. 737 658 981

Do wynajęcia Kiosk w Mię-
dzyrzeczu na ul. Wojska 

Polskiego. Lokal m 30 m², 
3 pomieszczenia (główne, 
socjalne i wc). Nadaje się 
n gabinet kosmetyczny. 

Lekarski, sklep, biuro. In-
formacje Tel. 607 544 540

Twoje ogłoszenie drobne 
- dla osób fizycznych 

za darmo!

SKUP AUT OSOBOWE 
DOSTAWCZE CIĘŻAROWE 

CIĄGNIKI ROLNICZE 
tel. 533675566

5 października przez nasz re-
gion przetoczył się orkan Ksa-
wery. Wiatr wiał nawet z pręd-
kością do 140 km/h. W wielu 
miejscowościach poczynił duże 
szkody. Niestety, była też ofiara 
śmiertelna – 67-letni mężczy-
zna z Ośna Lubuskiego spadł z 
dachu. Ćwierć miliona osób po-
zostawało bez prądu. Miałem 
okazję w tym czasie jechać sa-
mochodem i jak wielu kierow-
ców utknąłem w korku przed 
zwalonymi na drodze drzewa-
mi. Zanim przyjechała straż 
pożarna z okolicznych domów 
przyszło kilku mężczyzn z pi-
larkami spalinowymi i torowali 
drogę. To budujące widzieć w 
takich okolicznościach tak duże 
pokłady ludzkiej dobroci. Swo-
ją drogą wszystkim strażakom 
(zarówno zawodowym jak i 
ochotnikom) należą się podzię-

minął miesiąc

kowania, bo roboty mieli przez 
te kilka dni mnóstwo.

Dróg wyremontowanych  
w naszym kraju coraz więcej. 
Nawet do małych „pipidówek” 
jeździ się teraz jak po stole. De-
nerwują mniej jednak niedorób-
ki, które nie wiedzieć po co zo-
stają na długo lub nawet na stałe 
po gruntownych remontach.  
W Małuszowie (gmina Sulę-
cin) na drodze wojewódzkiej 
nr. 138 na środku wsi od roku 
znajduje się jakaś niedokończo-
na studzienka. Przed studzien-
ką oczywiście pachołek, przez 
który dwa auta nie wyminą się 
swobodnie. Niedawno oddana 
do użytku została droga powia-
towa z Grabowa do Walewic 
(powiat sulęciński). Pomijam już 
to, że na zdecydowanej większo-
ści odcinka jezdnia ma 4 metry 
szerokości i żeby wyminęły się 

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

dwa auta jedno musi zjechać na 
miękkie pobocze. Cały szkopuł w 
tym, że pobocza nie ma. Już od 
kilku miesięcy auta zjeżdżając  
z drogi załamują krawędzie dro-
gi, bo pobocze nadal nie jest 
utwardzone. Biorąc pod uwagę 
ile jeździ tamtędy samochodów 
z leśnym urobkiem za chwilę 
droga znowu będzie do remon-
tu. Jak się coś zaczyna, to trzeba 
to doprowadzić do końca. De-
nerwuje mnie taki brak profesjo-
nalizmu…

Niedawno z moją trzyletnią 
córką trafiłem na izbę przyjęć 
sulęcińskiej lecznicy. Powodem 
było bolące ucho. Dyżurująca 
pediatra nie mogła za wiele po-
wiedzieć, bo… nie było wzier-
nika (otoskop) do ucha – ani 
na SORze ani na oddziale. Do-
staliśmy skierowanie „pilne” do 
laryngologa. W piątek niestety 
laryngolog nie przyjmował (by-
liśmy w czwartek wieczorem)  
i albo czekać z bolącym uchem 

do poniedziałku, albo Gorzów. 
To już drugi taki przypadek. 
Gdy kiedyś córka leżała na od-
dziale pediatrycznym w SPZOS 
Sulęcin, dyżurujący pediatra  
z Międzyrzecza musiał się nie-
źle nagimnastykować, żeby 
pożyczyć wziernik z gabinetu 
laryngologicznego. Spojrzał  
i wiedział od razu, czy coś jest 
na rzeczy. 

Apel do pani dyrektor szpita-
la – jeżeli trzeba, redakcja zor-
ganizuje pieniądze na zakup 
otoskopu na oddział pedia-
tryczny leczni-
cy w Sulęcinie.

Dobrych ludzi nie brakuje

Chwała samorządom za nowe drogi, ale zaczynając jakąś inwestycję 
wypadałoby ją dokończyć... (szczegóły w felietonie powyżej).
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1. Sklep Tabac & Caffe  
przy ul. Garncarskiej

2. Kwiaciarnia Agnieszki i Pawła  
przy ul. Świerczewskiego (obok 
wejścia na bazar)

3. Bazarek „U Wiesi, Jasi i Aloszy”
4. Sklep Joker przy ul. 30 Stycznia
5. Sklep kosmetyczny przy ul. 30 Stycznia
6. Pływalnia „Kasztelanka”
7. Starostwo Powiatowe
8. Ratusz

Punkty dystrybucji Przekroju Lokalnego w Międzyrzeczu
9. Nadleśnictwo Międzyrzecz
10. Powiatowy Urząd Pracy
11. Szpital Powiatowy
12. 17 Wielkopolska Brygada 

Zmechanizowana
13. Sklep spożywczy „Pszczółka”  

przy ul. Piastowskiej
14. Sklep „Grosik”
15. Sklep warzywny przy ul. Krasińskiego
16. Sklep spożywczy przy ul. Kasińskiego 
17. Restauracja „Brama Zamkowa”

18. Intermarche
19. Bricomarche
20. Sklep „ABC” Międzyrzecz Obrzyce
21. Kiosk „Ruch” ul. 30 Stycznia 

(naprzeciwko Orlenu)
22. Kwiaciarnia przy targowisku
23. Lewiatan przy ul. 30 Stycznia
24. Pizzeria Caruso przy ul. 30 Stycznia
25. Piekarnia Cukiernia „Ziomek”  

przy ul. 30 Stycznia

Wyborcze obietnice PiS
Zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony
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MIĘDZYRZECZ

Z życia szkoły muzycznej
Nowy rok szkolny już mocno się zadomo-

wił. Uczniowie powrócili z wakacji myślami 
i czynami, czyli pracą na instrumentach 
muzycznych. Początek roku szkolnego 
to nie tylko nauka. Sprawne funkcjono-
wanie szkoły przez cały rok wymaga też 
sprawnego zaplecza organizacyjnego. 
Zgodnie ze statutem szkoły kilkanaście 
dni temu odbyły się wybory do Samorzą-
du Uczniowskiego w Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Międzyrzeczu oraz 
opiekuna tegoż samorządu. Akcja wybor-
cza była ciekawa i pasjonująca. Na szkol-
nej tablicy ogłoszeń pojawiły się zdjęcia 
wraz z informacjami kandydatów do tego 
organu szkolnego. W tajnym głosowaniu 
wybrano do samorządu 9 uczniów. 

Ostatecznie organ szkolny ukonsty-
tuował się oficjalne. Skład samorządu 
uczniowskiego: Przewodnicząca - Niko-
la Krygiel, wiceprzewodnicząca - Julia 
Skabardis, sekretarz - Julia Szymańska, 
członkowie: Klaudia Nowacka, Tomasz 
Puka, Małgorzata Orzłowska, Julia Ska-
ła, Marcel Szułczyński, Wiktoria Dejew-
ska. Opiekunem Samorządu Uczniowskie-
go wybrano Katarzynę Cegielską. 

Nowo wybrani uczniowie Samorządu 
Szkolnego zapytani o najbliższe plany od-
powiedzieli: - W planach mamy: wieczorek 
muzyczny, konkurs na wystrój klas (jesienny, 
zimowy, wiosenny), pomoc przy organizacji 
konkursu jesiennego połączonego z paso-

waniem uczniów klas pierwszych, konkurs 
pieśni patriotycznej. 

W przerwie konkursu, gdy komisja liczy-
ła głosy dyrektor szkoły Małgorzata Tele-
ga-Nowakowska podsumowała wakacyj-
ny Szkolny Konkurs Fotograficzny „Twarz 
w obiektywie”. Prace konkursowe w formie 
zdjęć były zamieszczone w szkolnej ga-
blotce. Laureatami konkursu zostały: Kali-
na Tomysek, Wiktoria Dejewska i Nikola 
Krygiel. Zwycięzcy zostali uhonorowani 
nagrodami rzeczowymi, które ufundowała 
Rada Rodziców Szkoły Muzycznej. Laure-
atom gratulujemy odwagi i weny. Nowo 
wybranej radzie Samorządu Uczniowskie-
go i jej opiekuna gratulujemy i życzymy 
wielu ciekawych działań. 

Zapytałem też o plany K. Cegielską  
- opiekuna Samorządu Uczniowskie-
go: - Zadaniem Opiekuna Samorządu 
Uczniowskiego jest skuteczna koordynacja 
wielu konkursów powstałych z inicjatywy 
uczniów, stała współpraca z członkami sa-
morządu uczniowskiego i uczniami, pomoc 
w wyrażaniu swoich racji, potrzeb oraz ich 
praw i obowiązków a także uświadomienie 
uczniom ich praw i obowiązków, oraz faktu,  
że ich zdanie jest niezmiernie ważne dla ca-
łej społeczności szkolnej.

Z jesiennym  pozdrowieniem 
Zdzisław Musiał (tekst i foto.)

Samorząd uczniowski PSM I stopnia w Międzyrzeczu

Sprostowanie
W poprzednim numerze w tekście o biegu w Kęszycy Leśnej mylnie zo-

stało podane nazwisko zwycięzcy z tej miejscowości. Tekst został autory-
zowany przez prezesa KB Piast, który również nie dostrzegł błędu. Udoku-
mentowane zdjęciem wręczenie pucharu przez sołtysa wsi było dla mnie 
jednoznaczne z zajęciem miejsca na pudle. Stąd wymieniłem konkretne 
nazwisko. Okazało się, że w klubie zweryfikowano wyniki (niestety nie mie-
rzono czasu elektronicznie, wówczas firma od razu drukuje wyniki i za nie 
odpowiada) i ludzki błąd został naprawiony. Pana Krzysztofa Wójcika za 
pominięcie słusznie uzyskanego miejsca – przepraszam. Błądzić jest rzeczą 
ludzką. 

Lech Malinowski
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Jesienne dylematy

Lech MaLinowski

lechm47@wp.pl

Któż ich nie ma? Bez względu na 
porę roku. Przynajmniej wysyp grzy-
bów zrekompensował wiele. Przy-
jemność zbierania równa się pracy 
obróbki prawdziwków, maślaków czy 
podgrzybków. Te ostatnie w Rosji na-
zywa się polskimi grybami. Zagramy 
tam w finale piłkarskich mistrzostw 
świata. Po drodze trochę horroru do-
starczyli nam piłkarze, bo politycy z 
tzw. Dobrej Zmiany jak i Totalnej Opo-
zycji czynią to codziennie. Lewandow-
ski w rankingu strzelców pokonał Ro-
naldo i jest OK.

Nie wiem jak czują się mieszkań-
cy Jagielnika, którym z dnia na dzień 
zmniejszono powierzchnię wsi i za-
brano przy okazji prestiżowe posiada-
nie ronda. Pisałem kiedyś w jednym z 
felietonów, że tabliczka z nazwą tej za-
cnej miejscowości stoi pomiędzy ron-
dami wiodącymi na i z drogi szybkie-
go ruchu. Dziś jest postawiona poza 
nimi. Nie słyszałem o administracyj-
nej zmianie, czyli ktoś samowolnie to 
zrobił. Sprawa powinna być zbadana 
przez odpowiednie organa. Wpraw-
dzie to nie ziemia prywatna ale jakie-
goś właściciela ma. Niby błahostka a 

jednak… Jagielnik nie ma placu zabaw 
dla dzieci, świetlicy wiejskiej, to niech 
nie ma i ronda.  

Wichura obnażyła niemoc energety-
ków. Prądu nie było we wsiach woje-
wództwa przez parę dni. W miastach, 
choćby w Skwierzynie też jego zabra-
kło. Strażacy, i nie tylko, dzielnie walczy-
li z powalonym drzewostanem. W Mię-
dzyrzeczu skutki usuwano planowo, 
choć też chwilami na zasadzie bliżej nie 
określonej. Pod zwalonym potężnym 
drzewem na terenie parku zamkowego 
(wiatr wyrwał go z korzeniami) ponoć 
odnaleziono skarb z zamierzchłych cza-
sów. Ponoć, bo to jednak plotka, cho-
ciaż…

Ponieważ na targowisku zarządza-
nym przez specjalnie powołaną, także 
do innych celów firmę, nic się nie dzieje 
na korzyść tam pracujących – zapyta-
łem kilku radnych o to. W odpowiedzi 
usłyszałem  - Spokojnie, my się temu 
przyglądamy. Przyglądać się można ryb-
kom w akwarium lub zgrabnym laskom 
na plaży. Tu trzeba działać. Konkretnie. 
Firma jest opłacana z naszych podat-
ków, a radni nas reprezentują. Powoli 
do niektórych tracę życzliwość. Za rok 

kampania wyborcza…
Korki w godzinach szczytu na wąskim 

gardle jedynego mostu drogowego w 
mieście to standard do którego musi-
my przywyknąć. Co zatem z budową 
drugiego? Cisza. Zostanie przerwana w 
czasie wyborów. Na bank jak się zwykło 
mówić.

Na swoim, dziennikarskim podwórku 
też problemy. Raz jest full materiałów, 
raz mizeria. W miesięczniku wiele przy-
gotowanych tekstów się nie ukazało, 
potem się przeterminowały, weszły 
kolejne. Ktoś czuje się zapewne zawie-
dziony. Ja chwilami też, ale „Przekrój” 
nie jest z gumy. Choć w formie wspo-
mnień do kilku tematów powrócę, bo 
warto. Bywa że, tematy są identyczne w 
miejscowych środkach przekazu. Tego 
się nie uniknie. Pozostanie ocena czy-
telników. Pojawiają się czasami teksty z 
mutacji sulęcińskiej naszego miesięcz-
nika. Warto wiedzieć co w trawie sąsia-
da piszczy. Tekst o Festiwalu Michaliny 
Wisłockiej w Lubniewicach cieszył się 
zainteresowaniem, co odczułem pod-
czas wielu rozmów.

Dzień Seniora w Międzyrzeczu był jaki 
taki… chyba nie do końca przemyślany. 

Ci ludzie chcą się cieszyć życiem, za-
bawą. Choćby na chwilę nie myśleć o 
zdrowiu i wielu innych sprawach. Za-
serwowano in koncert muzyki poważ-
nej. Owszem jest to bez wątpienia coś 
interesującego, jednak dla meloma-
nów. Zabrakło na scenie żywych pio-
senek zespołu, choćby „Kęszyczanek” 
lub innego zespołu z terenu gminy. 
Kolejki po kawę i do czegoś tam jesz-
cze jako żywo seniorom przypomina-
ło dawne czasy. A chyba nie takie było 
zamierzenie organizatorów. Plusem, 
BARDZO ZNACZNYM, był obszerny 
Informator dla międzyrzeckich senio-
rów, ich rodzin i opiekunów. 

Za oknem raz sucho, raz mokro. Je-
sień wraz z dylematami.

SKWIERZYNA

Dzień bez tornistra
Dzień 28 września okazał się dla uczniów 

naszej szkoły dniem bardzo wesołym i peł-
nym wrażeń. To był „Dzień bez tornistra”, a 
co za tym idzie, dzień bez nauki w klasach. 
Uczniowie w dobrych humorach zjawili się 
w budynkach szkoły i zaczęli zajęcia z wy-
chowawcami. Brali udział w pogadankach 
na temat zasad dobrego wychowania oraz 
bezpieczeństwa. Następnie w budynku 
przy ul. Mickiewicza rozbrzmiewała skocz-
na muzyka, przy której wszyscy świetnie 
się bawili tańcząc do układów pań - Mire-
li Dudkiewicz oraz Joanny Bielewicz.W 
tym samym czasie przy ul. Batorego na bo-
isku i na hali rozgrywał się turniej piłki noż-
nej w kategorii: szkoła podstawowa i gim-
nazjum, który sędziowali pan Krzysztof 
Myszczyński – gimnazjum oraz pan Mar-
cin Kieżuń – szkoła podstawowa. Turniej 
przygotowali nauczyciele wychowania 
fizycznego. Ponadto Samorząd Uczniow-
ski pod kierunkiem pani Karoliny Weber 
zaproponował uczniom serię konkurencji 

sprawnościowych, za udział w których na-
gradzano słodyczami. Można było spraw-
dzić się w rzucaniu do celu, poskakać na 
skakance, pokręcić hula-hop, czy też roz-
wiązać quiz. Całą imprezę koordynował 
pan Arkadiusz Dudkiewicz. Dyplomy za 
udział i za zajęte miejsca wręczyła pani wi-
cedyrektor Anna Bielewicz-Dubiec. 

Podium turnieju piłki nożnej prezento-
wało się następująco:

Szkoła podstawowa
I miejsce – klasa 7b; II miejsce – klasa 7a; 

III miejsce – klasa 7d; 
Gimnazjum
I miejsce – klasa 3b; II miejsce – klasa 3a; 

III miejsce – klasa 2a 
W obu placówkach ten niezwykły dzień 

zakończył się grillowaniem smakowitych 
kiełbasek w czym pomogli niezawodni 
rodzice. To był niezwykle mile spędzony 
czas.

Źródło: www.skwierzyna.pl
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Twoja rek lama na naszych łamach
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ZAREKLAMUJ SIĘ U NAS
- w największym bezpłatnym miesięczniku w regionie.

dotrze do 
tysięcy po-
tencjalnych 
klientów.

MIĘDZYRZECZ

Koncert muzyki sakralnej
Wczesnym słonecznym popo-

łudniem 7 października br. miał 
miejsce bardzo interesujący Kon-
cert Muzyki Sakralnej „Ave Ma-
ria”. Kościół pw. św. Wojciecha już 
przygotowany. Słuchacze jesz-
cze dochodzą i zajmują miejsca. 
Koncert otworzył gospodarz pa-
rafii ks. kan. Paweł Tokarczyk. 
Dalszą część koncertu prowadził 
ks. Mateusz Szerwiński, który 
wystąpił w podwójnej roli: mu-
zyka organisty i prelegenta. ”Wi-
tam wszystkich obecnych, którzy 
odpowiedzieli na zaproszenia. 
Bóg przemawia (do ludzi przyp. 
autora) różnymi środkami, min. 
poprzez muzykę ... a muzyka niech 
stanowi tło stulecia objawień Fa-
timskich. W planach mamy 13 
koncertów, tj. od lipca do paź-
dziernika”.

Orchestra Paradiso to profe-
sjonalni i wykształceni muzycy. 
Skład osobowy orkiestry: Mag-
dalena Makowska–Pabich 
– sopran, Justyna Orłów – me-
zzosopran, Mateusz Eckert – 
baryton, Agnieszka Marecka-
-Lodowska - skrzypce, Natalia 
Makuch – wiolonczela, Alina 
Gawryś – obój, Adam Kędzier-
ski – fagot  i wspomniany ks. 
M. Szerwiński – organy. Boskość 
objawienia, a płynące dźwięki 
muzyki twórców przeważnie 
świeckich i z zachodniej Europy. 
Program koncertu urozmaicony 
pod względem wykonawczym.  
Orchestra Paradiso wykonała 
utwory:  Arcangelo Corelliego, 
Jana Sebastiana Bacha/Caarlsa 
Gounoda, Benedetto Marcel-
lego, Gaetano Donizettiego, 
Gabriela Faure, Astora Piazzolli, 

Giovanniego Batisty Pergolesie-
go, Giulio Cacciniego/Vladimira 
Vawilova, Giacoma Pucciniego. 
Pojawił się i jedyny rodzynek w 
twórczości rodzimej ks. M. Szer-
wińskiego. Zawsze mówię, że 
trudno jest opisywać wrażenia 
koncertowe, bo są to odczucia 
często subiektywne. Najlepiej 
muzykę słuchać na żywo!

Wykonywane utwory to arie, 
części sonat. W składzie wyko-
nawczym od duetu po oktet. 
Ave Maria to utwory hołdy, któ-
re stworzyli różni kompozytorzy, 
min. Bach/Gounod, Donizetti, 
Piazzolla, Caccini/Vavilov, Szer-
wiński. 

Większość kompozycji skła-
niała do zadumy. Głębia odczuć 
muzycznych, wyrażana śpie-
wem w połączeni z grą na in-
strumentach muzycznych oraz 
wykonaniem instrumentalnym 
w różnych konfiguracjach skła-
niała do refleksji nad sensem 
życia, cierpieniem, które uszla-
chetnia. Program przepalałaby  
wspomnieniami o objawieniach 
Fatimskich. Doskonała Boskość 
Fatimska i jeszcze doskonalsza 
muzyka wyrażona głosem lidz-
kim, dźwiękami instrumentów 
muzycznych które roznosiły się 
po całej świątyni mocno udu-
chowiała. Wplecionymi narracja-
mi dźwięk – głos, spójnością fraz 
nadawała ciekawy kształt i wy-
raz artystyczny wykonywanym 
utworom. Jedyna kompozycja 
rodzimego twórcy ks. Szerwiń-
skiego, zatytułowana „Ave Maria 
dla Matki Bożej Rokitniańskiej” 
. Piękna muzyka, bardziej po-
godna, wzniosła, ale nie tak pa-

tetyczna jak słuchane wcześniej 
wykonania. Godnie wysłuchana. 
Mało jeszcze spopularyzowana. 
Zauważyłem wpływy wielkich 
twórców, co w rozmowie po kon-
cercie autor kompozycji potwier-
dził. 

Na zakończenie Aria z III suity 
D-dur Bacha na skrzypce, obój, 
fagot i wiolonczelę. Pierwszy 
temat podjęły skrzypce wymie-
niając się tematem z obojem. 
Następnie włączył się fagot przy 
akompaniamencie wiolonczeli. 
Zwieńczenie koncertu bardziej 
optymistyczne, dającą nadzieję, 
miłość, chęć i sens do życia. Finał 
koncertu to przedstawieniu skła-
du osobowego muzyków, po-
wiedzeniu o prawie każdym kilku 
ciepłych słów. Na bis, co prawda 
narzucony przez publiczność Or-
chestra Paradiso (w tłumaczeniu 
Orkiestra Raju) wykonała frag-
ment Sonaty da chiesa g-moll 
op. 10. Nr 1 A. Correllego.

„Bogu niech będą dźwięki” tym 
przesłaniem pożegnał się ze 
wszystkimi prowadzący koncert, 
nad którym patronat honorowy 
objął Tadeusz Lityński – Biskup 
Zielonogórsko-Gorzowski. Po 
koncercie udało mi się zamienić 
słów kilka ze wszystkimi wyko-
nawcami. Chwila rozmowy o so-
bie i najbliższych planach i czas 
do domu. Organizatorzy zrobili 
też niespodziankę. Każdy wycho-
dzący z koncertu otrzymał kolo-
rowe informatory o Matce Bożej 
Fatimskiej.

Z muzycznym pozdrowieniem - 
Zdzisław Musiał

MIĘDZYRZECZ Wieści z 17 WBZ

Strzelania powietrzno-naziemne

Brak przeciwnika w powietrzu 
to pierwszy etap decydujący o 
powodzeniu w walce. Do osią-
gnięcia tego celu niezbędne jest 
wsparcie dobrze wyszkolonego 
pododdziału przeciwlotniczego, 
dlatego początek października to 
czas sprawdzianu dla przeciwlot-
ników.

Podczas zajęć przeciwlotnicy 
mieli za zadanie wykonanie za-
dań ogniowych polegających 
na niszczeniu śmigłowców oraz 
samolotów bojowych. Środki 
napadu powietrznego pogrywał 
bezzałogowy statek powietrzny, 
ciągnący rękaw powietrzny, któ-
ry był celem dla żołnierzy.

Cykl strzelań zakończyło strze-
lanie sytuacyjne, które łączyło 
w sobie wykonanie strzelań po-
wietrznych jak również rażenie 
ogniem przeciwnika lądowego. 

- Zważając na realia dzisiejsze-
go pola walki należy być przy-
gotowanym na różne rodzaje 
prowadzonych działań. Poddział 
przeciwlotniczy nie będzie wyko-
nywał wyłącznie strzelań do celów 

3 i 4 października na Pasie Taktycznym w Trzemesznie 
Lubuskim dywizjon przeciwlotniczy 17 Wielkopolskiej 
Brygady Zmechanizowanej wykonał cykl strzelań do 
celów powietrzno-naziemnych.

powietrznych, musi być również 
wyszkolony do walki z przeciwni-
kiem naziemnym - podsumował 
kierownik strzelania porucznik 
Robert Mochnicki.

Wykonywane dziś strzelanie 
sytuacyjne jest nowatorskim 
przedsięwzięciem szkolenio-
wym, którego cel opisuje pomy-
słodawca porucznik Mochnicki: - 
Moim założeniem było stworzenie 
takiego strzelania, które spraw-
dzałoby umiejętność prowadzenia 
zespołowego działania na sprzęcie 
oraz indywidualnego wyszkolenia 
żołnierza w ramach prowadzonej 
walki.

Strzelanie sytuacyjne łączące 
strzelania do celów powietrz-
nych oraz naziemnych na stałe 
zostanie wprowadzone do zbio-
ru ćwiczeń ogniowych dywizjo-
nu przeciwlotniczego Wielkopol-
skiej Brygady.

Tekst: por. Weronika Milczarczyk
Foto. st. szer. Łukasz Kermel
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KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA
ODSZKODOWANIA
ROSZCZENIA
BŁĘDY MEDYCZNE
SPRAWY ROZWODOWE
WINDYKACJA
POŚREDNICTWO W NIERUCHOMOŚCIACH

MIĘDZYRZECZ

Trzymał zwierzęta w nie-
odpowiednich warunkach 

25 września policjanci Wy-
działu Kryminalnego KPP w 
Międzyrzeczu podczas przeszu-
kania pokoju młodego mężczy-
zny ujawnili kilka gadów: pyto-
na tygrysiego, boa tęczowego, 
węże zbożowe, agamę brodatą, 
gekona złocistego, gekona toke 
oraz pająka ptasznika. Warunki 
w jakich przebywały zwierzęta 
na pierwszy rzut oka były złe. 
Obecny na miejscu lekarz wete-
rynarii jednoznacznie stwierdził, 
że zwierzęta trzymane są w zbyt 
małych pomieszczeniach, nie 
mają prawidłowego oświetlenia 
i odpowiedniej temperatury. Po-
nadto dwa węże, które posiadał 
młody mężczyzna znajdują się na 
liście zwierząt zagrożonych wygi-
nięciem. 

Z uwagi na niewłaściwe warun-
ki utrzymania gadów Burmistrz 
Międzyrzecza wydał decyzję o 

Międzyrzeccy policjanci podczas przeszukania w mieszkaniu młodego międzyrze-
czanina, w jednym z pomieszczeń ujawnili jaszczurki, węże i pająka. Dwa węże 
znajdują się na liście zwierząt zagrożonych wyginięciem. Gady zostały tymczasowo 
odebrane właścicielowi i zostaną przekazane do ZOO w Poznaniu i w Warszawie. 

tymczasowym odebraniu zwie-
rząt właścicielowi. Trafią one do 
ZOO w Poznaniu i w Warszawie. 

Policjanci wyjaśniają okolicz-
ności tej sprawy pod kątem naru-

szenia przez mężczyznę przepi-
sów ustawy o ochronie przyrody 
i ustawy o ochronie zwierząt. 

Źródło: mł.asp. Agnieszka Żyża 
KPP w Międzyrzeczu 

Dożynki gminy Skwierzyna
SKWIERZYNA

Mieszkańcy wsi Wiejce byli  
w sobotę, 16 września, gospo-
darzami dożynek gminy Skwie-
rzyna. Po mszy świętej rolnicy i 
ich goście przeszli z kościoła do 
ogrodów miejscowego pałacu, 
gdzie odbył się dożynkowy cere-
moniał i część artystyczna. Barw-
ny korowód prowadził zespół 
Obrzanie, natomiast przedsta-
wiciele kilku sołectw nieśli wy-
plecione ze zbóż wieńce, przy-
ozdobione kwiatami, ziołami, 
owocami i warzywami. 

Starostami święta plonów byli 
właścicielka pałacu Iwona Bo-
gacka-Piękoś i sołtys Mirosław 
Gołaś. Zajechali pod scenę jak 
przystało na prawdziwych go-
spodarzy – bryczką i w muzycz-
nej oprawie. Z pustymi rękoma 
nie przyjechali. Przywieźli wy-
pieczony z tegorocznego ziarna 
okazały bochen chleba, który 
przekazali burmistrzowi Lesła-
wowi Hołowni. Następnie po-
dzielili się nim z uczestnikami 
rolniczego święta. 

Źródło: www.skwierzyna.pl
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PRZEKRÓJ POLECA

Z ręką na sercu przyznaję, 
że na szłam na ten film bardzo 
uprzedzona, przygotowana 
na same smutne obrazy. Być 
może przyczynił się do tego 
fakt, że główną rolę miał ode-
grać Adam Woronowicz, któ-
rego kojarzyłam z tytułowej 
roli  „Popiełuszko. Wolność jest 
w nas”. Po filmie „Dwie Korony” 
opowiadającym o życiu Świę-
tego i  męczennika Maksymi-
liana Marii Kolbe spodziewa-
łam się porządnej dawki scen 
przepełnionych patosem i nie-
uchronnym nieszczęśliwym za-

kończeniem (trochę jego historii 
poznałam już z uwagi na fakt, że 
uczyłam się w liceum, które nosi 
jego imię). Na szczęście moje 
uprzedzenia okazały się zupełnie 
bezpodstawne.

„Dwie Korony” Michała Kondra-
ta, do których scenariusz napisała 
Joanna Ficińska, to bogata opo-
wieść o życiu Maksymiliana Marii 
Kolbego począwszy od dzieciń-
stwa, a skończywszy na osadze-
niu w Auschwitz. Jest to w poło-
wie film fabularny, a w połowie 
dokument przepleciony komen-
tarzami od samego reżysera, 

Dwie Korony – historia świętego, który wyprzedził swoją epokę
współbraci, a także świadków 
życia świętego, nie skupiony wy-
łącznie na trudnych wątkach z ży-
cia Maksymiliana, ale wypełniony 
ciekawostkami z jego życia. Ob-
raz Kondrata nie tylko wzrusza, 
ale momentami przywołuje rów-
nież na twarzy widza uśmiech, 
zabawnymi anegdotami z życia 
tego niezwykłego człowieka 
i  prawdziwie fascynuje widza 
postacią Maksymiliana. Ukazuje 
go jako człowieka zdecydowanie 
wyprzedzającego swoją epokę, a 
momentami wręcz wizjonera, dla 
którego nie było rzeczy niemożli-

wych, łącznie z wydaniem gazety 
na drugim końcu świata w zupeł-
nie obcej mu kulturze i języku. 
Ludzie mu współcześni często 
go nie rozumieli, ale nikt nie był 
w stanie odmówić mu intelektu.

Więcej nie zdradzę, bo z serca 
polecam ten film zarówno młod-
szym widzom, dla których postać 
świętego Maksymiliana Marii Kol-
be nie do końca jeszcze jest zna-
na, jak i tym starszym. Być może 
tak jak ja odkryjecie tę postać na 
nowo.

Na ekranie oprócz wspomnia-
nego już Adama Woronowicza 

zobaczymy również m.in. Ce-
zarego Pazurę, Pawła Deląga, 
Antoniego Pawlickiego czy 
Macieja Musiała. Muzykę do 
filmu skomponowali Robert 
Janson i Roberto Ignis.

Anna 
Piotrowska

„Barwy Wolontariatu-Razem ciekawiej”
POWIAT MIĘDZYRZECKI

12 czerwca 2017 r. Międzyrzec-
kie Stowarzyszenie Szansa w 
osobach: Sylwia Guzicka, Anna 
Szulga, Iwona Stachowiak, Gra-
żyna Kobierska za zgodą Ka-
tarzyny Dymel (dyrektor SP-2) 
zawarło umowę z grupą niefor-
malną w osobach pań opieku-
nek Samorządu Uczniowskiego 
- Teresą Flisikowską, Martą Le-
wańską i Ludmiłą Gogoc. Koor-
dynatorem projektu jest Sylwia 
Guzicka. Przystąpiono do pisania 
wniosku na realizację projektu 
„Barwy wolontariatu - Razem 
ciekawiej”. Projekt dofinansowa-
ny jest ze środków Województwa 
Lubuskiego w ramach  Lubuskich 
Inicjatyw Młodzieżowych – Bu-
dżetu  Inicjatyw Obywatelskich. 
W weryfikacji konkursowej otrzy-
maliśmy na realizację zadań do-
tację w wysokości 5000 zł.
Celem projektu jest budowanie 
tożsamości i spójności regionu 
poprzez inicjowanie, wspieranie 
i promowanie inicjatyw młodych 
mieszkańców województwa lu-
buskiego, wzmacnianie zaufania 
i więzi między samorządem, a 
młodymi obywatelami (kapita-
łu społecznego), zdolności do 
współpracy w najbliższym oto-
czeniu dla osiągania wspólnych 
celów czy wzmacniania zbież-
nych wartości.
Projekt jest realizowany w 
terminie od 12.06.2017r. do 
10.11.2017r. W jego ramach przy-
stąpiliśmy do szeroko rozumianej 
współpracy dzieci z Samorządu 
Uczniowskiego z osobami nie-
pełnosprawnymi.
Realizowane zadania:
• Koncert młodzieży niepeł-

nosprawnej w ramach XXII 
Prezentacji Artystycznych or-
ganizowanych przez stowarzy-

szenie „Szansa” Międzyrzecz 
nad jez. Głębokie - scena „Pen-
sjonat  Pod Strzechą”. 

• Podsumowaniem trzydnio-
wego pobytu młodzieży nad 
jeziorem był koncert dla miesz-
kańców miasta i turystów, 24 
sierpnia 2017 r. Młodzież z Sa-
morządu Uczniowskiego  po-
magała w organizacji przed-
sięwzięcia jako wolontariusze. 
Wystąpiło 13 podmiotów wy-
konawczych, którzy zapewnio-
ne mieli noclegi i wyżywienie 
w Pensjonacie „Pod Strzechą” 
oraz profesjonalne warsztaty 
wokalne.

• Wycieczka członków stowa-
rzyszenia, młodzieży niepeł-
nosprawnej oraz członków 
Samorządu Uczniowskiego do 
parku trampolin „Skokoloko” w 
Zielonej Górze. Młodzież z SU 
(Samorządu Uczniowskiego) 
jako wolontariusze sprawują 

pieczę nad osobami niepełno-
sprawnymi - 22.09.2017.

• Spotkanie integracyjne w go-
spodarstwie agroturystycznym 
„Maja” nad Obrą. Podchody z 
zadaniami dla grup. Przepro-
wadzenie konkursu plastycz-
nego „Piękno ziemi lubuskiej”. 
Zabawy integracyjne. Ognisko 
z pieczonymi kiełbaskami. Po-
moc młodzieży z SU jako wo-
lontariuszy- 30.09.2017.

• Zwiedzanie Międzyrzeckiego 
Rejonu Umocnień-Pniewo, 
przejście trasy podziemnej, 
przejazd wozem bojowym, po-
częstunek. Prelekcja na temat 
nietoperzy. Ognisko integra-
cyjne. Każdy niepełnosprawny 
uczestnik, który zdecyduje sie 
na zwiedzanie MRU będzie 
miał opiekuna-wolontariusza z 
SU - październik 2017.

• Debata społecznościowa w 
SP-2 w Międzyrzeczu na te-

mat współpracy Samorządu 
Uczniowskiego i pracy wolon-
tariackiej na rzecz osób nie-
pełnosprawnych - październik 
2017. Prelekcja zaproszonych 
gości na temat „Dobrych do-
świadczeń z działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych”. 
Podsumowanie projektu, pre-
zentacja multimedialna z re-
alizowanych działań. Koncert 
Karoliny Szulgi - uzdolnionej 
niepełnosprawnej międzyrze-
czanki, laureatki wielu konkur-
sów wokalnych na terenie Pol-
ski i za granicą, autorki dwóch 
płyt z nagraniami piosenek we 
własnym wykonaniu. Wolon-
tariusze będą mieli okazję wy-
mienić swoje doświadczenia, 
podzielić się spostrzeżeniami 
i uwagami, nawiązać przyjaź-
nie. Nastąpi uroczyste wręcze-
nie certyfikatów najbardziej 
aktywnym wolontariuszom i 

podsumowanie projektu. 
Mamy nadzieję, że tak rozpoczę-
ta praca wolontariacka będzie 
owocowała w dalsze działania na 
rzecz osób niepełnosprawnych i 
zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym, będzie pożywką dla 
kreatywności i pomysłowości 
członków Samorządu Uczniow-
skiego, lekcją tolerancji, samo-
rządności i demokracji w naszej 
szkole i środowisku.
Możliwość uczestniczenia w pro-
jekcie stworzy warunki do szero-
ko rozumianego uspołecznienia, 
rozwinie zdolność decydowa-
nia o sobie, pozwoli zmierzyć 
się z własnymi słabościami oraz 
zwiększy zdolność oceny swoich 
możliwości, rozpropaguje dzia-
łalność wolontariacką na tere-
nie powiatu i gminy. To dzieci z 
SU w przyszłości będą tworzyć 
programy, w których na pewno 
czołowym działaniem będzie in-
tegracja społeczna oraz praca na 
rzecz ludzi dyskryminowanych 
i stygmatyzowanych. Stygma-
tyzacja i dyskryminacja należą 
do podstawowych przeszkód 
jakie trzeba pokonać jeśli ma się 
promować integrację społecz-
ną i wzmacniać więzi społeczne. 
Hasło projektu „Barwy wolonta-
riatu - Razem ciekawiej” nie jest 
przypadkowe, bowiem nie tylko 
pomagamy osobom potrzebu-
jącym, ale od nich również się 
uczymy, razem ciekawie spędza-
my czas wolny, budujemy posta-
wę otwartą, tolerancyjną, pamię-
tając, że dobro raz dane zawsze 
do nas wraca.

Sylwia Guzicka
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„Latem nie próżnowaliśmy”
Emeryci z PZERiI  z Międzyrze-

cza powrócili już z turnusów re-
habilitacyjnych w Ciechocinku i 
Truskawcu na Ukrainie.

W Ciechocinku 50 członków 
naszego Związku w dniach od 
22 czerwca – 6 lipca  bieżące-
go roku skorzystało   z pobytu 
rehabilitacyjnego LETNIEJ PRO-
MOCJI ZDROWIA w Sanatorium 
Uzdrowiskowym „Polex”. Uczest-
nicy turnusu mogli skorzystać z 
dwóch zabiegów dziennie, opie-
ki lekarskiej i całodobowej opieki 
pielęgniarskiej. Zapewniony był 
również ciekawy program kultu-
ralno – oświatowy:
• Prelekcja medyczna „Recepta 

na zdrowie w Twoich oczach”, 
„ Żyj świadomie”, spotkanie z 
kosmetologiem, zajęcia - Joga;

• Koncerty operetkowe, koncert 
p. Romana Czarnieckiego „Ro-
mantyki czar” w naszym sana-
torium;

• Koncerty przy fontannie Par-
tery Hellwiga, przy fontannie 

– Tężnia;
• Wycieczki po uzdrowiskach w 

Ciechocinku, zwiedzanie cer-
kwi prawosławnej , Dworku 
Prezydenckiego jak również 
wycieczki wyjazdowe do Toru-
nia, Chełmna, Lichenia;

• Był też koncert – Kuracjusze 
Kuracjuszom w którym oczy-
wiście czynny udział brali kura-
cjusze z Międzyrzecza.
Każdy z uczestników turnusu  

mógł sobie wybrać coś dla siebie.  
Oczywiście najważniejsze zabie-
gi odbywały się codziennie wie-
czorem na parkiecie.

Był to nasz już drugi wyjazd do 
Ciechocinka i jak już wiadomo 
nie ostatni, są już zapisy na rok 
następny – wniosek nasuwa się 
taki, iż rehabilitacja dla naszych 
emerytów jest też potrzebna.

Krystyna Zaleska
Polski Związek Emerytów, Renci-

stów i Inwalidów w Międzyrzeczu

MIĘDZYRZECZ

Olimpiada Rękodzieła Artystyczno-Użytkowego za nami
Od 1997 r., kiedy po raz pierwszy prze-

prowadzono w Międzyrzeczu Olimpiadę 
Umiejętności Zawodowych, minęło 20 lat. 
Ten okres pozwolił z roku na rok dosko-
nalić organizację imprezy, która urosła do 
miana sztandarowej w województwie. Z 
latami zmieniało się podejście do tematu 
tak organizatorów jak i uczestników oraz 
co ważne – osób potrafiących wspomóc w 
różny sposób. Grono tych ostatnich stale 
się powiększa, ale i poprzeczka ustawiona 
przez Dom Pomocy Społecznej i Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Międzyrzeczu oraz 
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem 
(kolo terenowe w Międzyrzeczu) jest po-
stawiona wysoko.

Ta olimpiada (pod honorowym patro-
natem Wojewody Lubuskiego, patrona-
tem i wsparciem finansowym Starosty Po-
wiatu), dla osób niepełnosprawnych jest 
jedyną tego tupu imprezą w wojewódz-
twie. Pozwala na wykazanie się swoimi 
manualnymi umiejętnościami.

Zmierzyły się zespoły z 20 ośrodków. 
Uczestnicy (ok. 90 osób) przyjechali z in-
struktorami-opiekunami z WTZ w Chwa-
lęcicach, Gubinie, Kamieniu Wielkim, 
Krośnie Odrzańskim, Międzyrzeczu, No-
wej Soli, Strzelcach Krajeńskich, Sulęci-
nie, Świebodzinie, Wiechlicach, Zielonej 
Górze (3 ośrodki – Przystań, Tęcza i Win-
nica) i w Żabicach. Środowiskowe Domy 
Samopomocy reprezentowały Gorzów 
Wlkp., Międzyrzecz i Pszczew. Były zespo-
ły z Powiatowego Ośrodka Wsparcia w 
Skwierzynie i Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Międzyrzeczu. Z 
Niemiec przyjechali zawodnicy z ośrodka 

w Dreibrück (są stałymi bywalcami tych 
zmagań oraz od lat współpracują z mię-
dzyrzeckimi placówkami).

Po oficjalnym otwarciu i przywitaniu 
przybyłych (ta rola przypadła Zofii Ple-
wie, członkowi zarządu Rady Powiatu 
Międzyrzeckiego) i odczytaniu Apelu 
Olimpijskiego, zaproponowano program 
artystyczny z udziałem miejscowych wo-
kalistów: Moniki Kubiak i Przemysława 
Sokołowskiego oraz tancerza i Grzego-
rza Nowakowskiego. Wymienione osoby 
są szeroko znane  w międzyrzeckim śro-
dowisku.

Rozegrano 6 konkurencji: stolarstwo, 
ceramika, krawiectwo i prace ręczne, 
plastyka, florystyka i gastronomia. Gdy 

zawodnicy usilnie pracowali pod okiem 
jurorów, opiekunowie toczyli rozmowy na 
bieżące tematy, z reguły oscylujące wokół 
edukacji i integracji sprawnych inaczej.

Stolarze budowali budki dla ptaków, 
krawcowe wyszywały na tamborku pro-
porczyk, plastycy realizowali się w swych 
pomysłach aby oddać piękno natury 
wykorzystując różne formy i narzędzia. 
Floryści musieli wykonać okładkę do za-
pomnianego chyba dziś Pamiętnika, spe-
cjaliści od gastronomi przygotowywali 
kanapkę dla niejadka w różnych formach 
wizualnych.

Najlepszymi okazali się: Magdalena 
Gornostaj z WZT Nowa Sól (krawiectwo), 
Marcin Majak z WTZ Strzelce Krajeńskie 

i Anna Jurgielkewicz z WTZ Chwalęcice 
(ceramika), Daniel Sinoradzki z WTZ Mię-
dzyrzecz (stolarstwo), Paweł Wekwerth 
z WTZ Żabice (gastronomia), Paulina 
Grzywińska z WTZ Świebodzin (florysty-
ka), Monika Kubiak z WTZ Międzyrzecz 
i Hanna Krupa z ŚDS w Gorzowie Wlkp. 
Zdecydowana dominacja uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Puchar Przechodni trafił do WTZ w Ża-
bicach za zajęcie I miejsca. Druga lokata 
przypadła ŚDS w Gorzowie Wlkp., Trzecie 
miejsce – WTZ w Nowej Soli

Lech Malinowski, fot. Michał Hulecki
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MIĘDZYRZECZ / PSZCZEW

Człowiek kulturalny, to znaczy świadomy
Dom Sztuk (wszelakich) Tatiany 

i Remigiusza Bordów w Kęszycy. 
Gości witają dzwoneczki i chiński 
znak japoński znak błogosławień-
stwa FU, japoński wiatr, jak mówi 
gospodrz, nauczyciel japońskich 
sztuk walki. Prowadzi on w Kę-
szycy regularne zajęcia z Bujinkan 
budo tajjutsu (ninjutsu). Kultury 
wschodnie, prastare systemy filo-
zoficzne, mądrość tysiącleci kultur 
i cywilizacji…

Bioterapia Naturalna – Remi-
giusz i Tatiana są terapeutami 
certyfikowanymi w Niemczech i w 
Polsce. Na miejscu można się pod-
dać bioenergoterapii, masażom 
leczniczym, akupresurze, masa-
żom kręgosłupa metodą Breusa, 
nastawieniom kręgów i stawów 
metodą Dorna, ziołolecznictwem. 
Qi Gong’owi, czyli chińskiej terapii 
energetyczno-ruchowej, świado-
mie pracując z własnym ciałem, 
umysłem i duszą – jak kto woli, 
mniejsza o nazewnictwo. Tutaj, 
w Ogrodzie (sztuk) Bordów ko-
egzystuje wspólnie biały Budda, 
bóstwa Shinto i skrzydlaty aniołek 
chrześcijański.

Człowiek kulturalny powinien 
bardziej świadomie przeżywać, 
konsumować Kulturę. Tegorocz-
ne spotkanie, korzystając z tego, 

że jubileuszowe, dziesiąte, okra-
szone jest bogatym, i różnorod-
nym, programem artystycznym. 
Chociaż główny punkt każdego 
z corocznych zjazdów przyja-
ciół Domu Sztuk, ludzi biorących 
udział w konsumowaniu bardzo 
świadomym, kultury, to wzajem-
ne spotkania, rozmowy. Jest i teatr 
(z Zielonej Góry) i koncerty mu-
zyki klasycznej i tej innej, niezu-
pełnie pop, chociaż autor (swojej 
płyty) Rafał Żuraw, czyli po pro-
stu „Żuraw”, ma w oczach ogniki i 
dużo, oprócz talentu wokalnego i 
muzycznego, zwyczajnej radości 
życia. I grania, także dla innych na 
ukulele.

Gości zaprasza się na pięter-
ko, na wystawę prac autorstwa 
gospodarza. Subtelność, takie 
pierwsze wrażenie, prac Remi-
giusza. Kultura szczegółu, świa-
domość obserwacji swojego 
uczestnictwa… Zwyczajność jest 
tematem. Czarno-biała rzeczywi-
stość. Analogowa rzeczywistość 
zdjęć. 

Tatiana. Sztabki chleba. Jak cen-
ny kruszec w gablocie muzealno-
-bankowej, pomalowane farbą 
na złoty kolor. Chleb jest cenny i 
należy mu się szacunek gabloty 
ekspozycyjnej. Konotacje tego 

symbolu są ogromne, na bardzo 
obszerny esej. Inne kompozycje 
plastyczne. W kształcie wielkiego 
kapelusza wietnamskiego, chro-
niącego jakby, będącego czymś 
na kształt stabilnej lampy na ślicz-
nej ślimaczej może nodze… jak 
Chatka Baby Jagi, słowiańskiej 
urodziwej Bogini opiekującej się 
porzuconymi czy niekochanymi 
dostatecznie dziećmi… Wojowni-
cy wschodni, którzy dzięki swojej 
ruchowej plastyczności zatracili 
poczucie grawitacji. Gdzie jest ich 
(konfucjańskie być może) niebo, 
gdzie ziemia, czyli to, gdzie czło-
wiek opiera swe nogi? W konwen-
cji pędzelka japońskiego, delikat-
nej grafiki, jest współbrzmieniowy 
z przyrodą Kwitnącej Wiśni…

Camera obscura… Przymykam 
jedno oko. W środku śliczna tan-
cereczka, w kolorowej sukience. 
Wokół – żołnierzyki, ołowiane, 
mierzą do niej z karabinów… Wy-
mowne, tak traktuje się sztukę, 
piękno, subtelność. Ale ona się nie 
przejmuje, dziewczyna tańcząca, 
tańczy – ciągle, jak pozytywka…

Prace, rysunki Remigiusza Bor-
dy są w następnym pomieszcze-
niu do obejrzenia. W szufladach 
posegregowane według czasu 
powstania. Najnowsze są wyło-

żone. Człowiek jest konturem, 
dwupłciowy Człowiek, uwikłany 
w przyrodo-kulturę – bo TAKI jest 
jego sposób widzenia świata. Ta-
kie jest ludzkie widzenie. Poprzez 
kulturę. Dotyczy to też przyrody. 
Oceanu nad chilijskim wybrze-
żem, w bladości jakby śmiertel-
nego – zagrożeniem dla kruchych 
ludzkich postaci nad wielkim ży-
wiołem wody…

Koncert. Klasyczny. Piotr Głu-
szyński i jego wiolonczela. Za-
wodowy muzyk w Domu Sztuk 
Bordów gra suity J. S. Bacha, 
utwory na wiolonczelę francu-
skiego kompozytora Camille Sant 
Saensa. I Teatr uliczny z Zielonej 
Góry. Fundacja „Żywa przestrzeń 
twórcza”. Pracownia Teatru Tańca. 
Monolog Osoby i Ruch. Obrazują-
cy równoległą akcję ruchu i tańca. 
Sprawdzanie gestem, i ruchem – 
Słowa. Egzystencja ogólna - Czło-
wieka i Grupy ludzkiej. 

Ostatni akord tego ciekawe-
go wieczoru będącego efektem 
prywatnej kulturalnej inicjatywy 
państwa Bordów, którzy oprócz 
swojego dorobku, już niemałego, 
w różnych dziedzinach kultury i 
sztuki, mają ambicję uczestniczyć 
społecznie w naszym życiu (oby 
więcej takich inicjatyw). „Żuraw” 
i jego ukulele. Koncert indywidu-
alny na pograniczu poezji śpiewa-
nej i kilku innych gatunków mu-
zycznych. Autorskie kompozycje 
z płyty, którą „Żuraw” przyniósł ze 
sobą. Utwory na podstawie wier-
szy Edwarda Stachury. Ciekawe 
przeróbki folkloru tatarskiego, 
wybrane dzięki ich melodyjno-
ści, tego u nas jeszcze nie było… 
Zawsze warto przybliżyć sobie i 
innym skrawki odmiennej kultury. 
By świadomie konsumować i Tę, 
czy jej elementy, i własną…  

Iwona Wróblak
http://iwona-wroblak.blogspot.com
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Spotkanie z kulturą żydowską
7 października w Pszczewie od-

było się tytułowe spotkanie połą-
czone z promocją książki „Żydzi 
w Pszczewie” autorstwa Andrze-
ja Kirmiela. Autor jednocześnie 
zaprezentował wykład o Żydach 
na ziemi międzyrzeckiej, którzy 
na przestrzeni wieków stanowili 
znaczny potencjał, który stanowił 
swoiste zagrożenie, szczególnie 
dla miejscowych osadników czy 
handlowców. Ten aspekt również 
został w prezentowanej książce 
dobrze opisany. 

Pieśni hebrajskie i żydowskie 
śpiewała Aleksandra Idkowska, 
a Irena Kimiel przygotowała  
(i rzeczowo omówiła) i zaserwo-
wała do degustacji potrawy izra-
elskie i żydowskie.

Pozycja książkowa (format 

A5+) ma 64 strony (w tym biblio-
grafia i skrót w języku niemieckim 
i angielskim) i zawiera kilka roz-
działów bogato ilustrowanych. 

Szczególnie cenne są zdjęcia 
archiwalne utrzymane w sepii. 
Zdjęcia osób narodowości ży-
dowskiej z personalnym opisem i 
często adresem w Pszczewie. Wy-
kaz nieruchomości żydowskich 
wraz z właścicielami czy dzieje 
tamtejszej synagogi aż po czasy 
obecne są ze wszech miar cieka-
we. Pozycja zawiera wiele cieka-
wostek. Chyba mało kto wie, lub 
wcale, że z Pszczewa pochodził 
król nowojorskich kieszonkow-
ców, który znany był wcześniej 
w pierwszej połowie XIX wieku 
kryminalnym inspektorom m.in. 
Poznania, Frankfurtu/M czy straż-
nikom więziennym w Rawiczu. 
Na kartach książki została wyja-
śniona kwestia dodawania imio-
na Israel i Sara na niemieckich 

kenkartach. Są też wspomnienia 
lub opis powojennych losów nie-
licznie ocalałych pszczewskich 
Żydów po ostatniej wojnie świa-
towej. Odciski pieczęci gminy 
żydowskiej znalezione w jednym 
z pszczewskich domów w 2006 r. 
także znalazły się w promowanej 
pozycji.

Wśród licznie przybyłych zain-
teresowanych byli m.in.: Alicja 
Skowrońska – przewodniczą-
ca Gminy Żydowskiej w Żarach, 
prof. Zbigniew Bujkiewicz – Ar-
chiwum Państwowe w Zielone 
Górze, Zofia Plewa – członek Za-
rządu Rady Powiatu Międzyrzec-
kiego, przedstawiciele Lubuskiej 
Fundacji Judaica, Stowarzyszenia 
„Znaki Pokuty” z Nieniec i Stowa-
rzyszenia „Dzieci Holokaustu” z 

Polski. Współorganizatorami im-
prezy byli: Gmina Pszczew, Mu-
zeum Ziemi Międzyrzeckiej im. 
Alfa Kowalskiego w Międzyrze-
czu, TSKŻ Żary i Lubuska Funda-
cja Judaica.

Wieczór kultury żydowskiej 
oraz promocja książki doskonale 
wpisał się w klimat zrozumienia 
i poszanowania różnorodności 
kulturowej. Obecni mieszkańcy 
są dziś depozytariuszami wielo-
wiekowej, jakże barwnej historii 
Pszczewa, niegdyś miasta, zde-
gradowanego do roli wsi gmin-
nej po 1945 r. Książka A. Kirmiela 
jest pamięcią o tych, których w 
Pszczewie już nie ma.

L. Malinowski
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NASZE ZDROWIE

12 października (dzień 
wydania gazety) jak co roku 
obchodzimy w Polsce Świa-
towy Dzień Wzroku. To  ide-
alna okazja by zbadać oczy 
w kierunku jaskry. Jest ona, 
bowiem drugą najczęstszą 
przyczyną ślepoty. Według 
danych Polskiego Związku 
Niewidomych, aż 20% nie-
widomych w Polsce,  straciło 
wzrok w wyniku jaskry. 

W  Polsce problem jaskry 
może dotyczyć nawet 800 tys. 
osób. Szacuje się, że tylko po-
łowa z nich została zdiagno-
zowana. Powodem jest niska 
świadomość społeczna, bez-
objawowy przebieg choroby 
jak również utrudniony dostęp 
do lekarza okulisty. Ci, którzy 
zdecydują się na przeprowa-
dzenie profilaktycznych badań 
okulistycznych bardzo często z 
nich rezygnują ze względu na 
konieczność uzyskania skiero-
wania od lekarza podstawo-
wej opieki zdrowotnej i długi 
czas oczekiwania na wizytę 
okulistyczną. Z reguły jaskra 
wykrywana jest przypadkowo 
podczas rutynowej wizyty u 
lekarza lub  w  momencie po-

jawienia się widocznych i nie-
odwracalnych ubytków nerwu 
wzrokowego. Niestety  wówczas 
bardzo często jest za późno na 
uratowanie wzroku.

- Aż 70% przypadków jaskry 
wykrywanych jest w jej zaawan-
sowanym stadium, kiedy na ura-
towanie wzroku jest już za późno. 
Tych przypadków ślepoty możemy 
uniknąć, jeśli wcześnie zdiagnozu-
jemy chorobę i  wdrożymy specja-
listyczne leczenie. Pamiętajmy, że 
uszkodzonych przez jaskrę zmian 
nie możemy cofnąć – apeluje prof. 
dr hab. n. med. Iwona Grabska-
-Liberek, Prezes Polskiego Towa-
rzystwa Okulistycznego.

Jaskra, cichy złodziej wzroku

Na jaskrę może zachorować 
każdy, bez względu na wiek. Są 
jednak osoby szczególnie na-
rażone. Do  czynników ryzyka 
zachorowania na jaskrę należą 
m.in. podwyższony poziom ci-
śnienia wewnątrzgałkowego w 
oku, krótkowzroczność, zaburze-
nia gospodarki tłuszczowej, czy 
rodzinne występowanie jaskry (I 
stopień pokrewieństwa – rodzi-
ce, rodzeństwo), ale także niskie 
ciśnienie tętnicze, migreny, cu-
krzyca i wiek. 

Diagnoza zaawansowanej ja-
skry i perspektywa trwałej utraty 
wzroku to nie tylko tragedia oso-
bista, ale  również problem spo-

łeczny. Oznacza wyłączenie z ży-
cia publicznego, zawodowego, 
niezdolność do wykonywania ról 
społecznych. Degradacja wzro-
ku związana z jaskrą uniemożli-
wia normalne funkcjonowanie, 
może prowadzić do depresji, po-
czucia odosobnienia, wymusza 
na bliskich całodobową opiekę 
i nieustającą kontrolę. Chorzy 
są zmuszeni do korzystania ze 
wsparcia państwa, co powoduje 
ekonomiczne obciążenie dla go-
spodarki kraju.

Zdaniem Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO), aż 
85% przypadków uszkodze-
nia nerwu wzrokowego spo-

wodowanego jaskrą można 
uniknąć poprzez wdrożenie 
kompleksowych programów 
diagnostycznych. 

- Kluczową rolę we wcze-
snej diagnostyce mogą ode-
grać lokalne samorządy, które 
zaangażują się w  realizację 
programów wczesnego wykry-
wania jaskry i przeprowadzą 
kompleksowe kampanie edu-
kacyjne zachęcające mieszkań-
ców do badań w tym kierunku, 
tak jak zrobiło to Starostwo 
Powiatowe w Piasecznie. Uła-
twienie dostępu pacjentom do 
lekarzy okulistów, zwłaszcza 
tym  aktywnym zawodowo w 
znacznym stopniu przyspieszy 
proces diagnostyki jaskry i w 
efekcie pozwoli uniknąć jej póź-
nych tragicznych następstw 
– podkreśla prof. dr hab. n. 
med. Iwona Grabska-Liberek. 
- W przypadku jaskry czas ma 
ogromne znaczenie – dodaje 
profesor. 

Źródło: Stowarzyszenie 
Chorych na Jaskrę
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BLEDZEW / STARY DWOREK

Święto Dyni
Już czwarty raz, do Starego 

Dworu, konkretnie do ogrodów 
„Inspiracje Ogrodowe” Krystyny 
i Józefa Jednorowicz, zjechali 
sympatycy i smakosze wspania-
łego warzywa jakim jest dynia. A 
że 1 października pogoda dopi-
sała (piękna Złota Polska Jesień), 
więc blisko 300 osób przewinęło 
się w czasie trwania tej imprezy.

Każdy chętny, z chwilą nabycia 
biletu, otrzymał dynię i nożyk i 
mógł wziąć udział w konkursie 
na najciekawszą wycinankę z 
tego warzywa. Trzeba przyznać, 
ze pomysły były ciekawe. Bilety 
wstępu były również losami lo-
terii, a do wygrania były krzewy 
i drzewka, które tutaj zostały wy-
hodowane.

Gospodarze serwowali ciasto 
z dyni, smakowity pasztet dy-

niowy, zupę krem także z tego 
warzywa oraz typowe grillowe 
przekąski. Zwiedzanie jesienią 
ogrodów zapewne pobudzało 
apetyt.

Na miejscu były stoiska okolicz-
nych rękodzielników oferujących 
swe dzieła, m.in. szkło wypalane, 
wyroby z wikliny papierowej, 
anioły z masy solnej, biżuterię 
z pejzażem z akwareli oraz ce-
ramikę wypalaną. Był również z 
Brójec kowal, który specjalizuje 
się w artystycznych formach tego 
rzemiosła. Specjalnym gościem 
był Jerzy Wydrzycki ze Świe-
bodzina, który w zaciszu jednej 
z ogrodowych altan ze swadą 
opowiadał o Czesławie Juliuszu 
Wydrzyckim, znanym artystycz-
nie jako Niemen, który do Świe-
bodzina przybył w czerwcu 1958 

r. Jerzy, stryjeczny brat Czesława 
przypomniał wiele mało znanych 
faktów z życia artysty.

Dominowała jednak w ogro-
dach dynia w różnej postaci 

(matka natura potrafi zaskoczyć) 
i aranżacjach wykonanych przez 
człowieka. Aby jeszcze uatrak-
cyjnić jesienne Święto Dyni, któ-
re już wpisało się w turystyczną 

atrakcję regionu, gospodarze być 
może zaproszą w roku przyszłym, 
do wspólnej zabawy niewielki, a 
ciekawy repertuarowo zespół lu-
dowy.                                             (LM)

PSZCZEW / ZIELOMYŚL

Dożynki Gminy Pszczew
Kolejny rok w kalendarzu rol-

nym za nami. Jak na tradycję 
ludową przystało, po zakoń-
czonych żniwach czas na dzięk-
czynne podziękowania, czyli 
Dożynki. W tym roku Gospoda-
rzami Dożynek Gminnych było 
Sołectwo Zielomyśl. Obchody 
Święta Plonu rozpoczęła msza 
dziękczynna dożynkowa w ka-
plicy pw. św. Józefa.

Następnie delegacje wszyst-
kich sołectw utworzyły koro-
wód, który przeszedł z kaplicy 
pod scenę. Kiedy wszystkie so-
łectwa złożyły wieńce dożyn-
kowe przed sceną, kolejno od-
było się uroczyste przekazanie 
chleba władzom gminy przez 
Starostów tegorocznych Doży-
nek Leonardę Mizerę i Dawida 

Gajewskiego. Po uroczystym 
otwarciu imprezy przez na sce-
nie wystąpił zespół taneczny 
Trans oraz kapela góralska Isteb-
na. O godz. 16.00 rozpoczął się 
XVI Turniej Wsi Sołeckich Gmi-
ny Pszczew, który poprowadził 
Leon Wajman. Reprezentanci z 
sołectw wzięli udział w następu-
jących konkurencjach: picie na-
poju przez słomkę (na czas); na-
uka tańca ludowego w parach; 
rozwiązywanie snopka zboża, 
następnie ręczne związanie go 
i rzut do drugiej osoby z druży-
ny w celu sprawdzenia popraw-
nego zawiązania; dmuchanie 
balonu do momentu pęknięcia; 
ubijanie piany na czas. Zwycięz-
cą XVI Turnieju Wsi Sołeckich 
zostało sołectwo Stołuń. Kolej-

no II miejsce zajęli gospodarze 
– sołectwo Zielomyśl, a trzecie 
- sołectwo Nowe Gorzycko. Gra-
tulujemy!

Po zaciętych rozgrywkach 
między sołectwami odbył się 
koncert kapeli góralskiej Isteb-
na. Dożynki uświetnił występ 
zespołu disco polo Diley. 

Na zakończenie tradycyjnie 
odbyła się zabawa taneczna 
z zespołem Baila. Dziękujemy 
wszystkim, którzy przygotowali 
tegoroczne dożynki! A już teraz 
serdecznie zapraszamy na przy-
szłoroczne Dożynki Gminne i 
Turniej Wsi Sołeckich do Stołu-
nia.

GOK
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Echa Lubuskiej Kniei

Księżycowe noce, chłodne je-
sienne poranki, mgły spowijające 
leśne łąki i rozlegający się wokół 
potężny, gardłowy ryk jelenia – 
to znak, że rozpoczęły się gody 
jeleni w gwarze łowieckiej zwa-
ne rykowiskiem. Byki ryczą od 
wczesnych godzin popołudnio-
wych do późnych godzin poran-
nych. W ten sposób obwieszczają 
swoją tęsknotę za partnerkami, 
panowanie nad chmarą, wyzy-
wają pozostałe jelenie byki do 
walki oraz ogłaszają swój triumf. 
Gody jelenie w Kole Łowieckim 
„TUMAK” w Ośnie Lubuskim roz-
poczęły bardzo wcześnie, bo już 
na początku września. Najczę-
ściej można je usłyszeć nocą lub 
nad ranem. Ich głosy rozlegają 
się kilka kilometrów po okolicy, 
słychać je zwłaszcza w miejsco-
wościach Trzebów, Radachów, 
Gronów i Trześniów.

Rykowisko to prawdziwy po-
kaz siły natury i determinacji 
nad przekazaniem najlepszych 
genów nowym pokoleniom jele-
ni. Podczas rykowiska płochliwe 
na co dzień jelenie szlachetne, 
wychodzą na śródleśne łąki, po-
lany i poręby. Jeleń przez cały 
rok żyją w stadach, które składa-
ją się zwykle z łań, młodzieży i 
młodych byków. Takiej chmarze 
przewodzi najstarsza łania – zwa-
na przez myśliwych licówką. To 
ona prowadzi na miejsce żerowa-
nia, ona też pierwsza daje znać, 
gdy zwietrzy niebezpieczeństwo. 
Oddzielne chmary tworzą starsze 
jelenie byki.

We wrześniu wraz z nastaniem 
chłodnych nocy rykowisko na-
biera rozpędu. Powoli zaznacza 
się ustalanie hierarchii, gdzie 
prym wiodą najmocniejsze byki, 
zwane bykami stadnymi. Istot-
ną rolę w zdobywaniu pozycji w 
hierarchii odgrywa wiek samca, 
waga byka, masa jego wieńca 
(poroża) i tonacja jego głosu. Im 
byk jest mocniejszy, tym więcej 
łań gromadzi wokół siebie. Przy 
takiej chmarze kręcą się nieco 
słabsze byki zwane chłystami 
czy kibicami, które usiłują odbić 
bykowi stadnemu pojedyncze 
łanie. Krążą wokół chmary mając 
nadzieje, że stadny byk zajęty bę-
dzie walką z innym mocnym by-
kiem i będą mogły uwieść którąś 
z przychylnych mu młodych łań.

Najmocniejszy i najbardziej 
doświadczony byk stadny broni 
dostępu konkurentom i na każdy 

Rykowisko – czas godów króla lasów
Miesiące jesienne, tj. wrzesień i październik to okres rykowiska jeleni szlachetnych, jednego z najciekawszych spektakli przyrody 
– ryczące w leśnych ostojach byki poszukują swoich partnerek. W Kole Łowieckim „TUMAK” w Ośnie Lubuskim rykowisko trwa już 
od miesiąca i potrwa do połowy października. 

sygnał zbliżania się młodych by-
ków ostro reaguje przeganiając 
intruza. Bez przerwy krąży wokół 
łań, od czasu do czasu szturcha-
jąc porożem zagania gapowiczki 
do swojej chmary. Gdy widzi zbli-
żającego się intruza, odzywa się 
swoim potężnym głosem - ryk-
nięciem. Chętnie staje w szran-
ki do walk z młodszym często 
słabszym rywalem. Walki są pro-
wadzone aż do ustąpienia słab-
szego i mniej doświadczonego z 
rywali. Takie potyczki często koń-
czą się ciężkim zranieniem lub 
nawet śmiercią jednego z byków. 
Zwycięzca potyczki obejmuje 
panowanie nad stadem - chma-
rą a pokonany musi ratować się 
ucieczką.

Byki jelenia będąc w różnym 
wieku wydają dźwięki różnych 
tonacji a swym potężnym, ba-
sowym głosem nawołują łanie. 
Najwcześniej zaczynają ryczeć 
młode byki. Mają one nieco od-
mienne głosy od swych starszych 
rywali: ryczą wtedy wysoko, czę-
sto i głośno.

Starsze byki ryczą rzadziej i ni-
żej niż młode. Inaczej brzmi też 
byk straszący rywala, który wyda-
je niskim głosem ryk zakończony 
często czterokrotnym krótkim 
zewem. Inny jest również ryk 
tryumfu. Byk głośno obwieszcza 
siłę i panowanie nad chmarą, 
którą zdarza się iż odbił rywalowi 
po wygranej walce. Bardzo stare 
byki mające lata świetności już 
dawno za sobą, prowadzą tylko 
jedną łanię, odzywają się rzadko 
i rzadko też opuszczają miejsca 
odosobnione w jakich spędzają 
większość czasu.

Ogromną rolę w porozumie-
waniu się jeleni byków w okresie 
rykowiska odgrywa charaktery-
styczny zapach, wydzielany przez 
specjalne gruczoły umieszczone 
na tylnych badylach (kończy-
nach) po zewnętrznej ich stro-
nie poniżej stawów kolanowych. 
Przez okres wiosenny i letni byki 
żerują intensywnie nabierając 
masy i sił do jesiennego spekta-
klu. Wówczas zdarza się, że do-
brze przygotowany jeleń docho-
dzi swoją masą niejednokrotnie 
do 200 i więcej kilogramów. W 
porze godowej, tj. podczas ryko-
wiska, byk żeruje bardzo spora-
dycznie i szybko traci na wadze. 
Po rui opuszcza łanie, zaszywa 
się w gęstwiny młodników, gdzie 
odbudowuje swoją masę i nabie-
ra sił.

Gody jeleni w Kole Łowieckim 
„TUMAK” w Ośnie Lubuskim po-
trwają najprawdopodobniej do 
połowy października. Wszystko 
jest uzależnione od przebiegu 
pogody – rykowisku sprzyjają 
chłodne, a nawet mroźne i bez-
wietrzne poranki. Natomiast 
wiatr, deszcz i wysoka tempera-
tura osłabiają przebieg rykowi-
ska. Odbywa się ono wówczas 
znacznie spokojniej, ponieważ 
byki odzywają się bardzo rzad-
ko. Na wcześniejsze zakończe-
nie rykowiska i zakłócenie jego 
przebiegu duży wpływ ma rów-
nież wysyp grzybów w lasach, 
które wówczas są szczegółowo 
przetrząsane przez grzybiarzy. 
W ostatnich latach zauważalnym 
jest również przemieszczanie się 
chmar jeleni podczas rykowiska z 
miejsc gdzie wcześniej odbywały 

się one regularnie, do nowych, 
bezpiecznych ostoi. Takie zacho-
wanie jeleni podczas rykowiska 
ma związek ze zwiększoną ak-
tywnością wilczych watah, które 
znalazły w naszej okolicy dogod-

ne warunki rozwoju, co potwier-
dzają coraz częstsze spotkania z 
tym groźnym drapieżnikiem. 

Wojciech Mazurczak

Do śmiertelnego potrącania 
wilka doszło w okolicach Turska 
w gminie Sulęcin na drodze wo-
jewódzkiej nr 138. Kierowcy auta 
osobowego nic się nie stało. Tego 
samego nie można powiedzieć o 
aucie, którego przód został do-
szczętnie rozbity. Trudno się jed-
nak dziwić – samochód zderzył 
się z ok. 50-kilogramową waderą 
(samicą wilka). – Sądząc z dużych 

Wilk zginął pod kołami 
w okolicach Sulęcina
W Lubuskich lasach przybywa wilków. Świadczą o tym 
coraz częstsze spotkania z tym dużym drapieżnikiem, 
również te nieprzyjemne z udziałem samochodów.

rozmiarów mogła to być samica 
alfa prowadząca stado – mówi 
doświadczony myśliwy, który 
oglądał zabite zwierze. 

Wilki w naszych lasach to już 
fakt, czego dowodem jest zabita 
przez samochód wadera. Próbki 
tkanek zwierzęcia mają być wy-
słane do laboratorium, gdzie zo-
staną poddane badaniom, pod 
kątem jego pochodzenia i kon-
dycji.            (AP)

zwierzyna płowa > łosie, jele-
nie, sarny i daniele;
byk > samiec łosia, jelenia, 
daniela;
łania > samica jelenia;
chłyst > młody byk jeleń, który 
nie bierze udziału w rykowisku;
chmara > stado jeleni, danieli;
licówka > łania przewodniczka;
ciele > młody łoś, jeleń, daniel;
ciołek > roczny byczek łosia, 
jelenia lub daniela;
łania > samica jelenia, daniela;
byk stadny > jeleń byk, włada-
jący chmarą w okresie rykowi-

Gwara myśliwska
ska;
zew > ryk jelenia podczas 
rykowiska;
organista > młody jeleń byk, 
który pierwszy rozpoczyna 
rykowisko;
parkot > woń jelenia byka pod-
czas rykowiska;
rykowisko > okres godowy 
jeleni;
talerz (lustro, chusteczka, ser-
wetka) > biała plama na zadzie 
jeleniowatych;
wieniec > poroże jelenia byk;
badyle > nogi łosia, jelenia.
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Wieści z Międzyrzeckiego rATUSzA

xdvf

OSP Obrzyce ma 
nowy wóz strażacki

22 września, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Obrzy-
cach otrzymała nowy wóz 
strażacki. Pojazd zakupio-
ny został w ramach progra-
mu RPO Lubuskie 2020 oś 
4,  działanie 4.1. w ramach 

wniosku złożonego przez 
Zarząd Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSP RP WL 
przy partnerstwie gminy 
Międzyrzecz i wkładzie wła-
snym samorządu gminnego 
150 tys. zł.

Już mamy oświetlenie 
przy ul. Poznańskiej

Wzdłuż ścieżki pieszo-ro-
werowej przy ul. Poznań-
skiej, w kierunku Bobowicka, 
wybudowane zostało oświe-
tlenie. W ramach inwestycji 
powstało 18 słupów oświe-

tleniowych. Kompleksową 
realizację zadania w systemie 
zaprojektuj i wybuduj wyko-
nała firma ELMONTAŻ. 
Koszt inwestycji wyniósł 98 
000,00 zł.

W dniach 26-28 września 
na zaproszenie międzyrzec-
kiej MRM nasze miasto od-
wiedziła delegacja MRM z 
Berlina. Wizyta młodzieży 
rozpoczęła się od zwiedzenia 
Międzyrzeckiego Rejonu 
Umocnionego. Zwiedzanie 
okazało się strzałem w dzie-
siątkę, młodzi opuścili Pnie-
wo zachwyceni, szczególnie 
po emocjonującej przejaż-
dżce BTR-em. Drugi dzień 
rozpoczęło spotkanie oby-
dwu rad w miejskim ratuszu. 
Tutaj, młodzi powitani zo-
stali przez burmistrza Remi-

Młodzieżowa Rada Miejska  
z Berlina z wizytą w Międzyrzeczu

giusza Lorenza i przewodni-
czącą Rady Miejskiej Marię 
Kijak, którzy życzyli im mi-
łego pobytu w Międzyrzeczu 
i owocnego obradowania. 
Przewodniczący MRM Je-
rzy Daszkiewicz przedstawił 
program spotkania. Młodzi, 
w celu integracji podziele-
ni zostali na trzy mieszane 
grupy, które miały za zada-
nie stworzenie – z dostęp-
nych produktów -  własnego 
miasta, które miało zawierać 
elementy obu miast Berlina i 
Międzyrzecza. Miastu nada-
li nazwę Merlin. Po zakoń-

czeniu zadania każda grupa 
prezentowała swój projekt 
oraz opowiadała o swoim 
unikalnym miejscu do ży-
cia. Na zakończenie, młodzi 
zwiedzili Państwową Straż 
Pożarną. Dzięki uprzejmo-
ści strażaków, dowiedzie-
li się jak funkcjonuje PSP, 
mieli okazję zobaczyć wozy 
strażackie, a także wjechać 
na wysokość 24 m wysięgni-
kiem strażackim. Młodzież 
opuściła Międzyrzecz w do-
skonałych humorach, zinte-
growana i pełna pomysłów 
na dalszą współpracę.    

W gminie Międzyrzecz, na 
wniosek radnego Andrzeja 
Chmielewskiego przyjęty 
został program „Między-
rzecz Weteranom”. Celem 
programu jest wsparcie osób 
posiadających status wete-
rana i weterana poszkodo-
wanego. Projekt przewiduje 
ulgi dla weteranów miesz-
kających na terenie gminy 
Międzyrzecz oraz poza tere-
nem gminy, ale związanych 
zawodowo z Międzyrze-
czem. Intencją uchwały jest 
ponadto budowanie świa-
domości lokalnej na temat 

Program „Międzyrzecz Weteranom”

udziału polskich żołnierzy w 
misjach poza granicami na-
szego kraju.

Wnioski o wydanie karty 
można pobrać w Urzędzie 

Miejskim, Wydział Spraw 
Społecznych pok.103. Wy-
pełniony wniosek należy 
złożyć w sekretariacie, pok. 
201.
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Dzień Przedszkolaka w Międzyrzeczu
20 września, z okazji Ogólnopol-

skiego Dnia Przedszkolaka, każdy 
przedszkolak z całej gminy otrzymał 

słodkie łakocie. Posłańcem burmistrza, 
który odwiedził dzieci w tym szcze-
gólnym dniu była wesoła bohaterka 

Wrześniowe Złote i Diamentowe Gody w ratuszu
W sobotnie południe, 30 

września br. 15 par obchodzi-
ło jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego oraz jedna 
para świętowała diamentowe 
gody. Uroczystego aktu de-
koracji medalami nadanymi 
przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej dokonał 
burmistrz Remigiusz Lo-
renz. Życzył Jubilatom wie-
lu szczęśliwych dni razem, 
dużo zdrowia i radości oraz 
kolejnych jubileuszy. Arty-
stycznym akcentem święta 
był występ Międzyrzeckiego 
Chóru Kameralnego.

filmów dla dzieci Astrid Lindgren – 
Pippi Pończoszanka. Pippi w imie-
niu burmistrza Remigiusza Lorenza, 

złożyła wszystkim przedszkolakom 
najserdeczniejsze życzenia z okazji ich 
święta i obdarowała słodkościami.

Z przyjemnością informujemy, 
iż po wielu staraniach uzyskaliśmy 
dofinansowanie na budowę nowego 
przedszkola, które powstanie przy 
Szkole Podstawowej Nr 3 w Mię-
dzyrzeczu. Dofinansowanie w kwo-
cie 1 mln 160 tys. zł otrzymaliśmy z 
programu  RPO – Lubuskie 2020, oś 
priorytetowa 9 Infrastruktura spo-
łeczna. W nowym przedszkolu po-
wstanie 5 oddziałów dla 125 dzieci. 

Nowe przedszkole!
Projekt zakłada również wybudowa-
nie stołówki, świetlicy, pomieszczeń 
socjalnych i salki gimnastycznej. 

Cieszymy się, że po dwuletnich 
staraniach zwiększy się liczba miejsc 
przedszkolnych, a najmłodsi mię-
dzyrzeczanie rozpoczną edukację 
w nowym, tak bardzo potrzebnym 
przedszkolu.
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