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Gaz ziemny: ciepło  
i poczucie bezpieczeństwa  

• STR. 11 

• STR. 7 

Sztandar dla OSP Gorzyca  

20 czerwca br. podczas  

LII sesji Rady Miejskiej uroczy-

ście wręczono tytuł ,,Zasłużony 

dla gminy Międzyrzecz”. Pierw-

sze w historii Międzyrzecza takie 

wyróżnienie przyznano ks. Mar-

kowi Rogeńskiemu SAC – pro-

boszczowi Sanktuarium Pierw-

szych Męczenników Polski. Na-

dany tytuł jest wyrazem najwyż-

szego uznania działalności dla 

międzyrzeckiej społeczności. 

Podczas dalszej części sesji Rad-

ni udzielili jednogłośnie absolu-

torium dla burmistrza Remigiu-

sza Lorenza za 2017 rok. 

Tytuł „Zasłużony dla 

gminy Międzyrzecz” 

wręczony 
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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 

Są równi i równiejsi. Wyda-
wałoby się, że w większości sfer 
życia publicznego ta maksyma 
jest już reliktem przeszłości.  
A jednak przykłady można od-
naleźć na każdym kroku. 

Od kilkudziesięciu lat Ko-
menda Poligonu w Wędrzynie 
wydawała przepustki wstępu 
na teren poligonu Wędrzyn 
wędkarzom i zbieraczom runa 
leśnego. Przed każdorazowym 
wejściem na teren poligonu 
posiadacze przepustek musieli 
zadzwonić na Komendę Poligo-
nu, zapytać o możliwość prze-
bywania na terenie poligonu  
i jeżeli taka była, to podać nu-
mer swojej przepustki. Opusz-
czając teren poligonu również 
musieli zameldować o tym 
fakcie Komendę. Każdy, kto 
chciał zbierać grzyby i jagody 
lub wędkować na terenie 
OSPWL Wędrzyn musiał się do 
tych przepisów dostosować. 
Jeszcze przed kilkunastoma 
latami, ale również dziś dla 
wielu osób możliwość zbioru 
runa leśnego była formą podre-
perowania domowego budże-
tu. Możliwość wędkowania na 
pięknych jeziorach poligono-
wych była formą odpoczynku  
i relaksu, do której jeszcze 
przed rokiem każdy wędkarz 
należący do Polskiego Związku 

Wędkarskiego na zasadach 
określonych przez Komendę 
miał prawo. 

Od początku tego roku do 
redakcji Przekroju zgłaszali się 
kolejni mieszkańcy gminy z 
informacją, że przepustki na 
poligon nie są wydawane. W tej 
sprawie do ppłk. Przemysława 
Mikołajczaka, komendanta Oś-
rodka Szkolenia Poligonowego 
Wojsk Lądowych Wędrzyn 
zwrócił się Zarząd Koła nr 1 PZW 
w Sulęcinie (największego koła 
w gminie Sulęcin). W odpowie-
dzi ppłk. Mikołajczak powołał 
się na decyzję Ministra Obrony 
Narodowej z 2009 r. w sprawie 
współpracy MON z organizacja-
mi pozarządowymi, która jak 
sama nazwa wskazuje, funkcjo-
nuje od 2009 r. Jednak od 2009 
do 2017 przepustki na poligon 
były wydawane. Jaki zatem jest 
powód zmiany decyzji dowódcy 
Komendy Poligonu? 

Również nasza redakcja 
zwróciła się do Komendy Poli-
gonu z zapytaniem o powód 
zaprzestania wydawania prze-
pustek. W pierwszej odpowie-
dzi ppłk Mikołajczak poinfor-
mował, że decyzja ta wynika „z 
zasad zachowania bezpieczeń-
stwa i zapisów zawartych w 
aktach prawnych”. Gdy zapyta-
liśmy o szczegóły i podstawę 

prawną, Komendant powołał 
się na szereg przepisów, które 
dość enigmatycznie traktują 
sprawę wydawania przepu-
stek. Naszym zdaniem zależy 
to głównie od dobrej woli wy-
dającego, a tej zabrakło. 

Choćby człowiek nie chciał, 
to na myśl przychodzi, że może 
ktoś chce coś ukryć? Było już 
zarejestrowanych kilka przy-
padków kłusownictwa na tere-
nie poligonu Wędrzyn, nieko-
niecznie w wykonaniu cywilów. 

Z informacji przekazanych 
przez kilku znajomych wynika, 
że nad jeziorami w okolicach 
Walewic (na terenie poligonu 
Wędrzyn) rozstawione są na-
mioty i wypoczywają ludzie.  
A zatem na terenie poligonu 
niektórzy mogą przebywać? 

Na terenie poligonu Wę-
drzyn możliwość wstępu mają 
też leśnicy i myśliwi. Ich Ko-
menda Poligonu mogła prze-

szkolić z zakresu zasad bezpie-
czeństwa, dla wędkarzy i zbie-
raczy runa leśnego jednak 
dobrej woli w tej kwestii już 
nie wystarczyło.  

Współpraca wojska z lud-
nością cywilną nie powinna 
przejawiać się tylko w formie 
częstych w ostatnim czasie 
pokazów sprzętu wojskowego. 
By promować Polską Armię  
i służbę w niej, należy również 
przestać dzielić Polaków na 
równych i równiejszych. 

Adam Piotrowski 

Redaktor naczelny 

Adam.Piotrowski2@gmail.com 

Wojsko urządziło prywatę na poligonie 

Sprzedam ciągnik C-328,  
pług dwuskibowy, brony, 
radło, przyczepa. Ciągnik  
zarejestrowany i ubezpie-

czony. Nowa Wieś (gm. Ble-
dzew), tel. 95 743 67 53  
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„Nasz  
Telemann”  
w Międzyrzeczu 

14 czerwca w sali narad między-
rzeckiego ratusza odbyło się prze-
piękne spotkanie muzyczne, koncert 
z cyklu ,,Nasz Telemann” pn. ,,Baro-
kowe oswajanie kozła”. Wspaniali, 
światowej sławy artyści i ciekawe, 
fascynujące i niespotykane instru-
menty, jak chociażby kozioł weselny 
zabrzmiały specjalnie dla między-
rzeckiej publiczności. 
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ParaCalny festyn rodzinny 
W niedzielne popołudnie 17 czerwca, burmistrz Remigiusz Lorenz wraz z 

przewodniczącą Rady Miejskiej Marią Kijak uczestniczyli w corocznym festynie 
przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela. Jak zawsze społeczność paraFalna przy-
gotowała wiele atrakcji, zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Można było atrakcyj-
nie spędzić czas z rodziną, uczestnicząc w konkursach, zawodach, loterii, a także 
obejrzeć artystyczne występy naszych międzyrzeckich przedszkolaków oraz 
młodzieży. Festyn paraFalny jest już tradycją w naszym mieście, a tegoroczna 
zbiórka pieniędzy została przeznaczona na remont chodników wokół kościoła. 

www.przekrojlokalny.plwww.przekrojlokalny.pl  
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Lato… i co z tego? 
Gorąco, czasami pokropi. Normal-

ka. Poziom obu rzek niski, trawa wy-

suszona, hektolitry wody idzie na 

podlewanie. A lanie wody to nasza 

polska specjalność. W polityce oczy-

wiście. Do polityki nie szliśmy dla pie-

niędzy – rzekł znany prezes, niskiego 

wzrostu. Szliście po pieniądze - dodał 

ciemny lud. I ma rację! Rząd jest od 

rządzenia, a nie od konsultacji z rze-

czonym prezesem czy pielgrzym-

kach, gdzie kraj zawierza się świę-

tym. Liczą na cud?  Wystąpienia pre-

miera  w kościele (czemu nazywają 

go na forach internetowych Porcela-

nowym?) ja i nie tylko ja, uważam za 

obciach. Od trudnych spraw jest 

mównica sejmowa, a nie ambona. 

Były prokurator, dla mnie zwykły 

może nie cham, ale coś koło tego, 

grozi sędziom. Marszalek Sejmu RP 

zdecydował o noszeniu broni palnej 

przez Straż Marszałkowską z nabo-

jem w luFe. Idiotyzm goni idiotyzm. 

Wielu znawców prawa. Autorytetów 

naukowych od dawna mówi – Każde 

złamanie konstytucji przez jego stróża 

jest łajdactwem. Służalcza postawa 

polityków jest wstydem. Prof. Stani-

skisz idzie dalej – Przestraszeni pisia-

cy, to ludzie w instytucjach zależnych 

od państwa.  Nic dodać, nic ująć. Na 

rodzimym podwórku, wojewódzkim 

– wojewoda przegrał w sądzie o 

zwrot części kwoty 500+, którą za-

miast rządu dała Marszałek Woje-

wództwa. Czyli są Fnansowe proble-

my rządu… i będą. Wielu gardłują-

cych o sukcesach Dobrej Zmiany 

obudzi się z ręką w nocniku. Nawet 

niezależny sąd nie ma odwołania, bo 

Trybunał Stanu jest taki, jaki jest. Nie 

niezależny. Pic poparty picem, co 

doświadczyli pasażerowie odlatujący 

do Kanady. Czekali a ich samolot stał 

jako tło dla uroczystości. Psu na bu-

dę takie fetowanie czegoś tam, ale z 

udziałem Mazowsza i pierwszego 

garnituru polityków. 

W Królewskim Mieście Między-

rzecz mamy pasaż nazwany imie-

niem niegdyś zasłużonego dla grodu 

mieszkańca. Piękna tablica i psie… 

na chodniku. Proza życia. Sprząta się 

na ulicach. Nie wszystkich. Nie sprzą-

ta się na bazarku. Rozbite rano butel-

ki po piwie świadczą o tym. Nowy 

prezes… jeszcze poczekamy. Niech 

wykaże się.  W punkcie prasowym w 

Tesco chciałem wysłać kupon  Keyo. 

Niestety monitora wyświetlającego 

losowania nie ma. Brak dreszczyku 

emocji. Zrezygnowałem. 

Namiętnie zbiera się plastykowe 

nakrętki, które przekazuje się dalej, 

komuś , to zamieni je na wózek inwa-

lidzki. Zebranie iluś tam worków 

zmusza do wynajęcia tirów do prze-

wozu, a to kosztuje. Para idzie w 

gwizdek, no chyba, że ktoś mi to ra-

cjonalnie wytłumaczy. W Ratuszu też 

zbierają nakrętki.  

Klub radnych „Razem dla Między-

rzecza” wydał drukiem sprawozdanie 

z kluczowych zadań wykonanych w 

ostatniej kadencji. Kilka błędów re-

daktorskich aż nadto widocznych, 

ale merytorycznie OK. No i co z tego, 

skoro wielu uważa, że wydano biule-

tyn za publiczne pieniądze, choć to 

nieprawda. Wydano za pieniądze 

radnych tego klubu. Nie napisali o 

tym, a to błąd. 

Skoro już o raczkującej kampanii 

wyborczej spuentuje to w swój spo-

sób. Wybory to abstrakcja i atrakcyj-

ność. To wyklucza myślenie strate-

giczne. Fakt. Ponieważ startujący w 

wyborach wszelkiej maści kandydaci, 

poza tymi co pełnią konkretne stano-

wiska w samorządzie, z reguły po-

wielają swoje obietnice wyborcze. 

Gruszki na wierzbie – jak kto woli. 

Działają akcyjnie. Można i tak. Chwa-

ła betonowi - jak mówią w pewnej 

branży.  

BUDŻET OBYWATELSKI 
2019  

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 
Drodzy mieszkańcy gminy Międzyrzecz, dziękujemy Wam za mie-

siące efektywnej współpracy w ramach realizacji Budżetu Obywatel-
skiego 2019. 

 
Znamy zwycięzców, którym serdecznie gratulujemy! 
 
III edycja Budżetu Obywatelskiego gminy Międzyrzecz cieszyła 

się ogromną popularnością. Mieszkańcy mogli wybierać spośród 18 
przedsięwzięć, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i meryto-
ryczną. Ostatecznie wygrało 9 projektów, na które oddano łącznie 
13 043 głosów.  

 
W 2019 roku będzie realizowanych łącznie 9 zadań – 1 zadanie 

oświatowe, 3 zadania sołeckie  małe, 1 zadanie sołeckie duże, 2 za-
dania miejskie małe i 2 zadania miejskie duże. 

 
Dziękuję wszystkim wnioskodawcom za niezwykle interesujące 

przedsięwzięcia, a także mieszkańcom za oddane głosy. Cieszę się, 
że dzięki Państwa aktywności w naszej gminie powstaną kolejne 
inwestycje. Lista wygranych projektów na www.miedzyrzecz.pl  

 
Burmistrz Międzyrzecza  

Remigiusz Lorenz 
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NOWY OKRES ZASIŁKOWY 
2018/2019 

 
ŚWIADCZENIA RODZINNE,  

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY 
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+) 

 
Od 1 lipca br. można POBIERAĆ wnioski na: 

♦ Świadczenia rodzinne – pokój nr 103 I piętro 
♦ Specjalny zasiłek opiekuńczy – pokój nr 103 I piętro 
♦ Świadczenie wychowawcze (500+) – pokój nr 204 II piętro 

 
FORMA I TERMIN SKŁADANIA 
 
Osobiście – możliwość składania od 1 sierpnia 2018 roku 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Wojska Polskiego 13 B 
66-300 Międzyrzecz 
Świadczenia rodzinne i Specjalny zasiłek opiekuńczy – pokój nr 103 I piętro,  

tel. 95 742 78 17 lub 95 742 78 19 
Świadczenie wychowawcze – pokój nr 204 II piętro, tel. 95 742 78 23 
 
Elektronicznie – możliwość składania od 1 lipca 2018 roku za pośrednictwem: 
bankowości elektronicznej 
E-PUAP 
portalu Emp@tia 
 
 

PROGRAM „DOBRY START” (tzw. 300+) 
 
Od 3 lipca br. można POBIERAĆ wnioski na: 
Świadczenie „Dobry start” (300+) – sekretariat pokój nr 005 parter 
 
FORMA I TERMIN SKŁADANIA 
 
Osobiście – możliwość składania od 1 sierpnia 2018 roku 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Wojska Polskiego 13 B 
66-300 Międzyrzecz 
sekretariat pokój nr 005 parter, tel. 95 742 78 27 
 

Elektronicznie – możliwość składania od 1 lipca 2018 roku za pośrednictwem: 
bankowości elektronicznej 
portalu Emp@tia 

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM 
DLA UCZNIÓW 

 
Od 1 lipca br. można POBIERAĆ wnioski na: 
Stypendium szkolne – pokój nr 002 parter 
Zasiłek szkolny – pokój nr 002 parter 
 
FORMA I TERMIN SKŁADANIA 
 

Osobiście – możliwość składania w terminie od 1 września 2018 roku do 
15 września 2018 roku 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Wojska Polskiego 13 B 
66-300 Międzyrzecz 
pokój nr 002 parter, tel. 95 742 78 34  

Międzyrzecki Punkt  
Informacji Turystycznej 

Przypominamy 
o otwartym w Mię-
dzyrzeczu Punkcie 
Informacji Tury-
stycznej. Punkt 
czynny jest sezono-
wo od czerwca do 
23 września, od 
poniedziałku do 
niedzieli w godz. 
9:00-17:00. Każdy 
turysta, który od-
wiedzi informację 
turystyczną zaopa-
trzony zostanie  
z mapę ze szlakami 
turystycznymi oraz 
folder opisujący 
największe atrakcje 
w gminie. Można 
również nabyć  
gadżety z logo  
Międzyrzecza.  

 
Serdecznie  
zapraszamy! 
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Czekając na rybę… 

– No nie bierze, coś tam czasem chwy-
ci… Konrad, kilkuletni wędkarz, z tatą, 
nad Obrą trzyma zawzięcie wielką węd-
kę. Potem się okaże, że kilka  rybek jed-
nak się namówi do zamieszkania na 
chwilą w pojemniku.. Muszą być w do-
brej formie, żeby w zdrowiu i życiu wró-
cić z powrotem do akwenu, co jest po-
wszechne stosowane w zawodach węd-
karskich, i co nakazują przepisy. Tata 

daje synowi bezcenne rady – Połóż węd-
kę niżej, i jeszcze raz (zarzuć). 

Młode (bardzo młode) pokolenie 
uczy się trudnej sztuki wędkowania, 
także dziewczynki. Stanowiska wędkar-
skie ustawione są na brzegu Obry od 
strony miasta na wysokości LO w Mię-
dzyrzeczu. Dzieci mają kamizelki ufun-
dowane przez sponsorów – Towarzy-
stwo Ubezpieczeniowe „Prudential”, 

najlepsi dostaną nagrody (akcesoria 
wędkarskie), srebrzyste pucharki dla 
zwycięzców. Odblaskowe kamizelki i 
sprzęt przydadzą się w następnych ro-
dzinnych wypadach rybnych. 

Rodzinne Zawody Wędkarskie zorga-
nizowała Fundacja „Pomagamy” – Łu-
kasz Zaborowski i Agnieszka Jóźwiak, 
wraz z PZW Kołem Wędkarskim Nr 1 – 
prezes Jerzy Salej jest na miejscu, razem 
z Kazimierzem Wrębelem, Tadeuszem 
Rodziewiczem i Andrzejem Ganiczem. 
Ciepły, parny dzień, niedziela, dobry mo-
ment, żeby z rodziną, i wędkami, pobyć 
nad rzeką. 

Zanęty, przynęty, ich rodzaj zależy 
od gatunku ryby, i według uznania węd-
karza –  informuje mnie z poważną miną 
jeden ze (starszych) wędkarzy. Dość 
wysokie ciśnienie  zbytnio nie powinno 
przeszkadzać na drobnicę, z dużą rybą 
może być gorzej. 

Andrzej Ganicz, jak mówi o sobie, 
łowi od 5. roku życia, tj. od 50 lat, wtedy 
łowił wędką leszczynową – ukleje,  kieł-
biki i wzdręgi, czyli, z rosyjska, jak ma-
wiało pokolenie przesiedleńców zza 
wschodniej granicy – krasnopióry. 
Ogromne doświadczenie. Jak to bywało 
z Obrą onegdaj? To rybna rzeka. Kiedyś 
jeszcze bardziej rybna, były tu w latach 
60. organizowane zawody „Złota rybka”.  
Za Niemca, ślady widoczne do dzisiaj, 
były wmurowane 3 progi na rzece, spię-
trzały nieco nurt. Przed nami na drugim 
brzegu resztki drewnianej poniemiec-
kiej przystani, szkoda że dzisiaj nie re-
montowanej, chociaż stan wody jest 
niski… Piękna rzeka, potencjał rekrea-
cyjno-turystyczny niewykorzystany… 

Na starych pocztówkach z Meseritz let-
nie życie mieszkańców na Obrą kwitło. 
Ganicz jest strażnikiem społecznym. 
Pilnuje, by kłusownicy (wędkarze nie 
posiadający Karty wędkarskiej) nie łowili 
w sposób niedozwolony, ryby mają 
swoje wymiary ochronne określone dla 
danego gatunku. Nie łowi się też sztuk 
tzw. zarodowych. Pogoda jest stabilna, 
ryby powinny brać, ale z braku opadów 
stan wody jest niski, i rzęsa na wodzie.  

Gatunków ryb dużo tu pływa. Mój roz-
mówca wymienia z pamięci – płotki, kle-
nie, bolenie, jazie, jelce, krąpie, z większych 
– sumy, sandacze, liny, leszcze. Najprościej 
jest złowić uklejkę – to mała rybka, która 
poluje na muszki fruwające nad wodą. 

Sponsorzy zadbali też o wikt i napo-
je, soczki owocowe. Kiełbaski fachowo 
się smażą na grillu, będzie za chwilę 
częstowanie wszystkich uczestników. 
Czas przepisowy wędkowania się koń-
czy, pora na sędziów, którzy z wagą wy-
ruszają na stanowiska. Pomiary są sta-
rannie zapisywane, a piękne dyplomy 
Uczestnictwa wypisane już czekają. Naj-
lepsze były (młodziutkie) kobietki… 
Kilkuletnie Hania Grabas i Hania Plato-
kos zwyciężyły! Trzecie miejsce zajął 
Filip Pająk. Najmłodszy wędkarz, malut-
ki Kamil Łunkiewicz, jeszcze by praw-
dziwej wędki nie udźwignął, ale za to 
dzielnie mamę trzymał rączką za spód-
nicę, no i wytrwał kilka godzin, łyknął 
też być może z mamą i tatą rodzinnego 
Obrzanego wędkarskiego bakcyla…  

 
Iwona Wróblak 

iwona-wroblak.blogspot.com  

Czuję się prawie 
spełniony… 

Do widoku obcokrajowców pracują-
cych i nas już przywykliśmy. Jedni pracu-
ją na budowach, inni w zakładach pracy, 
jeszcze inni w dyskontach, jednak nie-
wielu na swoim. Aliaksei Shpuntow, 
zwany na międzyrzeckim bazarze Aloszą 
jest Białorusinem. Przyjechał tutaj z żoną 
28 lat temu. Osiadł w Skwierzynie. Mają 
dwóch synów Ilja i Jan. Dziś świetnie 
wykształceni na polskich uczelniach 
mają własne rodziny i są znanymi w kra-
ju graczami w brydża sportowego. 

Czemu tu przyjechał, wszak miał nie-
źle płatny i szanowany zawód maszyni-
sty kolejowego?  

– Chcieliśmy zając się czymś nowym. 
Padło na handel. I taką .rmę, dziś znaną 
w Skwierzynie (mamy własny sklep) i Mię-
dzyrzeczu zna i ceni wielu.  Ponadto na 
Białorusi aktywnie uczestnicząc w opozy-
cyjnym ruchu narodowym stałem się oso-
bą co najmniej podejrzaną. Dziś na to 
patrzę z pewnym przymrużeniem oka. 
Zapewnienie bytu rodzinie stało się w Pol-
sce priorytetem. Przepisy, prawo a przede 
wszystkim znajomość języka wypełniała 
nasz czas wolny. No i oczywiście dzieci. 
Pracą, której się nie wstydzę, powoli do-
chodziliśmy do kolejno wyznaczonych 
celów. Mieszkaliśmy w wynajętym jedno-
pokojowym mieszkaniu. Dziś mamy wła-
sny dom, który przez kilka lat jeszcze bę-
dziemy spłacać. 

Dom, sklep, Frma, samochody to dziś 
normalne atrybuty przedsiębiorcy, który 
zna swoje miejsce i wie co i jak, jednak 
życie to nie poezja, to także proza, cza-
sami smutna, nieprzewidywalna. 

– Racja, ale technika ma prawo się 
psuć i się psuje w najmniej oczekiwanym 
momencie. Naprawy kosztują. Błędy z 
nieznajomości prawa też nas kosztowały. 
Dziś jest to poza nami. Tęsknota do ojczy-

stego kraju mija gdy raz w roku jedziemy 
do Witebska, do braci. Tam się urodziłem. 
Tam urodził się znany malarz Marc Cha-
galle. Tam też odbywa się znany w wielu 
krajach Słowiański Bazar czyli festiwal 
piosenki. Śpiewała tu m.in. Maryla Rodo-
wicz. Dobra muzyka łączy dusze w naro-
dach. Jestem obywatelem Białorusi i ra-
zem z zoną mamy wydane w Polsce doku-
menty stwierdzające, że jesteśmy rezyden-
tami Unii Europejskiej. To pozwala nam w 
miarę skromnych możliwości czasami 
korzystać z wczasów last minute w kra-
jach, gdzie taki dokument jest ważny. Z tej 
formy wypoczynku korzysta się na całym 
świecie. 

Ciężko pracujesz, mam na myśli 
czas… 

– Zaciągnięte kredyty wymuszają taki 
system. Od poniedziałku do soboty bazar, 
w niedzielę jedziemy na gorzowska giełdę. 
Zdrowie jest, to i ochota do pracy także. 
Wokół domu też jest praca. Lubię swój 
ogród. W dni świąteczne o ile nie przyje-
dzie mój kochany wnuk Michałek, to czy-
tam polskie książki, bo prasę czytam regu-

larnie. Czasami zasypiam podczas me-
czu. Normalne zmęczenie organizmu. 
Ratuje mnie medycyna ludowa, stosowa-
na w kraju rodzinnym i jakże mi bliska. 
Choć teraz Polska jest moim, naszym 
krajem. 

Czujesz się spełniony? 
– Nie do końca. Tutaj mieszkamy, 

tutaj zarabiany i wydajemy. Tutaj odpro-
wadzamy niemałe podatki, a wpływu na 
lokalne wybory samorządowe nie mamy. 
Polacy za granicą, choćby w Wielkiej 
Brytanii czy Belgii mogą lokalnie głoso-
wać nie mając tamtejszego obywatel-
stwa, my niestety nie. Nie jest to sprawie-
dliwe. 

Marzenia… 
– Zgłębić bardziej kulturę polską. Tak-

że historyczną. Mamy tu wielu przyjaciół i 
wiele miejsc, do których warto zawitać. 
Białorusini i Polacy to wszak słowiańskie 
narody. A więc i dusze, a te bez względu 
na przekonania czy wyznanie łączą… 

 
Z Aliaksejem Shpuntowem  

rozmawiał Lech Malinowski 

℡ 
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Gminne Zawody  
Sportowo-Pożarnicze OSP 

Odbyły się 16 czerwca w Bukowcu. Na starcie 
stanęły męskie drużyny jednostek OSP w Gminy 
Międzyrzecz: Kursko, Gorzyca, Kęszyca Leśna, 
Wyszanowo, Kaława, Bukowiec i Międzyrzecz-  
-Obrzyce. Meldunek o gotowości do zawodów, 
dh Remigiusza Lorenza – prezesa ZOMG ZOSP 
RP złożył mł. bryg. Dariusz Surma – Komendant 
Gminny OSP. Wśród obecnych vipów na płycie 
stadionu w Bukowcu byli: st. bryg. Marek Har-
kot – Komendant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej, dh Kazimierz Puchan – wiceprezes 
ZOP ZOSP RP w Międzyrzeczu, dh. Ireneusz Jar-
nut – wiceprezes ZOMG ZOSP RP, dh Stanisław 
Książek – członek Zarządu Prezydium ZOW 
ZOSP RP w Zielonej Górze i dh Mieczysław Wit-
czak – członek Zarządu ZOW ZOSP RP w Zielonej 
Górze.  

Startowano w sztafecie pożarniczej 7x50 z 
przeszkodami, dwukrotnie w ćwiczeniu bojo-
wym oraz oceniano musztrę. Oceniała komisja 
złożona z funkcjonariuszy KP PSP w składzie: mł. 
bryg. Dariusz Surma (przewodniczący), mł. 
bryg. Mirosław Ferenz, ogn. Aneta Gądek i mł. 
ogn. Bartłomiej Batura. 

W sztafecie najlepszym zespołem okazała się 
drużyna z Kaławy. Czas 54,7 sek. O dwie dziesiąte 

sekundy gorsza była Gorzyca (54.9). Na trzeciej 
pozycji – Kęszyca Leśna (55,9).  

Widowiskowe ćwiczenie bojowe już po 
pierwszym biegu wyłoniło zdecydowanego fa-
woryta. Zespół z Kaławy uzyskał czas 41,5 sek. 
Rekord nie został pobity do końca zawodów. 
Drugi start ten zespół też wygrał. Drugą drużyną 
po kolejnym ćwiczeniu bojowym okazała się 
Gorzyca (51,9), trzecią Wyszanowo (54,2). W 
przeglądzie ocenianej musztry brak punktów 
karnych Kaławy potwierdził prymat tej jednostki 
w zawodach. 

Zgodnie z tradycją wszystkie zespoły otrzy-
mały jednakowe nagrody rzeczowe. Dyplomy i 
puchary wręczał dh Remigiusz Lorenz i st. bryg. 
Marek Harkot. 

KlasyFkacja końcowa: 1. Kaława (wynik łącz-
ny 96,2 pkt.), 2  Gorzyca (108,8), 3. Wyszanowo 
(115,3), 4. Bukowiec (119,2), 5. Kęszyca Leśna 
(122,0), 6. Kursko (134,5), 6. Międzyrzecz-Obrzyce 
(136,3). 

Pogoda i licznie przybyli kibice dopisali. Jed-
nostka OSP Z Bukowca doskonale zabezpieczyła 
logistycznie zawody.  

 
Fot. i tekst Lech Malinowski 

Kolejny spektakl teatralny 
Miejsce nie typowe – Areszt 

Śledczy w Międzyrzeczu. Tytuł 
„5 minut”. Kim jesteś określa 
najbliższe 5 minut. Jak je prze-
żyć, to bardzo trudne wyzwanie 
dla każdego. Niby proste, a 
jednak skomplikowane. Tym 
bardziej, że teksty grają osadze-
ni i uczestnicy Środowiskowego 
Domu Samopomocy z Pszcze-

wa.  Scenariusz spektaklu opar-
ty został przez reżysera, Izabelę 
Spławską i zespół na podsta-
wie improwizowanych etiud 
teatralnych jako forma przeka-
zu. Zasadniczo jest fragmentem 
opowiadania Sławomira Mroż-
ka oraz wiersza osadzonego 
Ireneusza Paprockiego pt. 
Zima. Tenże w przekazie swej 

poezji wykorzystuje dźwięki 
własnej gry na gitarze. Ciekawa, 
acz prosta scenograFa. TraFo-
na. 

Obsada: Osadzeni z AŚ: To-
mek, Daniel, Ireneusz, Arek, 
Marek, Dawid. Uczestnicy ŚDS: 
Rafał, Anna, Kinga, Leszek, Pa-
tryk, Magda, Radek, Patryk, An-
na, Małgorzata i Dorota. Opie-
kunem ze strony ŚDS w Pszcze-
wie była Dorota Zaręba-  
-Adamska. Koordynatorem 
projektu była por. Agnieszka 
Włodarczyk. 

Kolejny sukces. Wspólny, 
ppłk. Arkadiusza Tomczaka – 
dyrektora AŚ i Emilii Frąckowiak 
– kierownika ŚDS w Pszczewie. 
Wśród widzów byli m.in. wysocy 
funkcjonariusze SW ze Szczecina, 
kierownicy placówek oświato-
wych, ŚDS, DPS oraz spora grupa 
osadzonych. 

 

Tekst i fot. L. Malinowski 

Mobilne Muzeum  
Multimedialne 

7-8 lipca obok ratusza w 
Międzyrzeczu było dostępne 
dla chętnych (a było ich nie 
mało) Mobilne Muzeum Multi-
medialne zainstalowane w ob-
szernej (wysuwanej na boki) 
naczepy samochodowej. Po-
malowany TIR w bartwach na-
rodowych robił wrażenie. Obok 
namiot z foto-budką i rozłożo-
na gra planszowa – Poznajemy 
II Rzeczpospolitą Polską. 

Wewnątrz miła, elegancko 
ubrana obsługa. Oferowany 
przy wejściu złożony w trójkąt 
informator pozwala bez trudu 
na lokalizację tematyczną. Głos 
Prezydenta RP jest specjalnym 
nagraniem dla tego mobilnego 
muzeum. Odtwarzany ciągle 
nie jest kłopotliwym, bowiem 
wiele stanowisk ma słuchawki. 
Tematy do obejrzenia (i rozwi-
nięcia za pomocą ruchów dło-
ni, jak palcem w smartfonie):  
1. Ojcowie Niepodległości (jest 
ich sześciu), 2. Nowocześni 
(inwestycje dwudziestolecia 
międzywojennego), 3. Aktywni 
(rola Kościoła Katolickiego, 
mniejszości etniczno-religij-
nych i sport z turystyką),  
4. Twórczy (budownictwo, ak-
tywność środowisk literackich i 
artystycznych), 5. Wzornictwo 
(przemysłowe na światowym 
poziomie, udział w międzyna-
rodowych wystawach), 6. Anto-
logia Niepodległości (44 teksty 

literackie różnych gatunków), 
7. Polacy (100 wybranych syl-
wetek twórców, myślicieli, arty-
stów, inżynierów, naukowców, 
lekarzy, Flozofów), 8. Wynalazki 
(dzięki Polakom zmieniły i 
zmieniają świat) 9. Order Orła 
Białego (najważniejsze odzna-
czenie w oryginale). 10. Symbo-
le tożsamości (w technice holo-
graFcznej 7 bezcennych skar-
bów symbolizujących narodo-
wą tożsamość Polaków), 11. 
Polska Przyszłości. Na koniec 
Stanowisko Pieczęci (zmiany 
Orła, narodowego symbolu) 
Tutaj własnoręcznie można 
było odbić pieczęcie (od Orła 
Białego Przemysława II po 
współczesny z 1990 r. w sumie 
5 wariantów godła na prze-
strzeni wieków). Na odwrocie ki 
stemplowanej karty symbol 
Mobilnego Muzeum Medialne-
go i symbol Stulecia Odzyska-
nia Niepodległości. 

Zdjęcie wykonane w foto-
budce jest natychmiast wysyła-
ne na podany adres mailowy. 
Samochód-muzeum w lubu-
skim odwiedził Żary, Świebo-
dzin, Międzyrzecz i Strzelce 
Krajeńskie. Jaki klucz decydo-
wał o wyborze miejsca nie wia-
domo. Wiadomo natomiast, że 
do końca roku odwiedzi w su-
nie 56 miast. Kto nie był, niech 
żałuje.  

LM 

℡ 
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Zmagania Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych 
23 czerwca z gościnnej gminie Bobrowice, odbyły się 
Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn 
OSP i MDP wg regulaminu CTiF. Sędziom głównym za-
wodów był bryg. Tomasz Górniak. Gospodarzami za-
wodów byli: dh Marek Babul – wójt gminy, Mirosław 
Głaz – starosta krośnieński, st. bryg. Andrzej Kaźmie-
rak – Komendant Powiatowy PSP w Krośnie Odrzań-
skim, dh Wiesław Leśko – prezes ZOP ZOSP RP. 

Przybyłe zespoły w szyku zwartym z 
orkiestrą na czele (OSP Siedlice, kapel-
mistrz dh Grzegorz Krzesicki) przema-
szerowały z centrum Bobrowic na miej-
scowy stadion. Kolumnę prowadził dh 
Kamil Koronka. Stadion z boiskiem i 
zapleczem, łącznie ze stałą krytą sceną. 
Wójt gminy w kuluarowej rozmowie 
powiedział m.in. że scena dawno się 
spłaciła. I tu ma rację, )rmy wynajmują-
ce i stawiające sceny są drogie. Ma to 
swoje inne uzasadnienie. 

Meldunek o gotowości do rozpoczę-
cia zawodów złożono dh Edwardowi 
Fedko, prezesowi wszystkich lubuskich 
strażaków-ochotników. Tenże przywitał 

uczestników jak i zaproszonych gości 
oraz licznie przybyłych kibiców swoich 
drużyn. Np. z Kolska, tamtejsi mieszkań-
cy, wierni swym strażakom postawili na 
obrzeżu własne namioty, stoły, podłączy-
li agregat prądotwórczy i zrobili dla swo-
ich i siebie typowy piknik po zawodach.  

MDP z OSP Międzyrzecz-Obrzyce 
reprezentowały: Wiktoria Pejas (d-ca), 
Dorota Adamirowicz, Agata Osadnik, 
Karolina Bańko, Laura Hassa, Emilia 
Rozwadowska, Natasza Grygiel, Klau-
dia Pawłowska, Anna Kwaśny i Agata 
Jagiełło (rezerwowa). Zespół przygoto-
wywał do zawodów mł. bryg. Dariusz 
Surma, Komendant Powiatowy OSP. 

Wg scenariusza startowano w dwóch 
konkurencjach: w ćwiczeniu bojowym i 
sztafecie (400 m. z przeszkodami). Orga-
nizatorzy (ZOW ZOSP Województwa 
Lubuskiego i Komenda Wojewódzka 
PSP w Gorzowie Wlkp.) wprowadzili 
ocenianą przez zespół sędziowski – 
musztrę. W grupie dziewcząt udział 
wzięło 10 zespołów, w grupie chłopców 
– 11. Drużyny reprezentowały powiaty.  

W grupie dziewcząt zwyciężyła MDP 
OSP Trzebicz (1039,10 pkt.). Nasz zespół 
zajął 4 miejsce (995,90). Międzyrzeckie 
dziewczyny w ćwiczeniu bojowym osią-
gnęły czas poniżej 70 sek., co dało im 4 
pozycję. Gorzej poszło podczas sztafety, 
uzyskany czas powyżej 100 sek. i otrzy-
manych 10 punktów karnych – zadecy-
dował o klasy)kacji końcowej. 

W konkurencjach OSP seniorek i 
seniorów wg regulaminu CTiF  starto-
wało 12 zespołów. Puchary, dyplomy, 
medale i nagrody rzeczowe zostały roz-
dane, choć końcówka odbyła się pod-
czas krótkotrwałej ulewy. Wszyscy star-
tujący otrzymali koce polarowe i pa-
miątkowe medale. Zawody o)cjalnie 
zamknął st. bryg. Przemysław Gliński – 
z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP. 

Sponsorami nagród i organizacji 
zawodów byli: ZOW ZOSP RP Woje-
wództwa Lubuskiego, Wójt Bobrowic, 
Starosta Krośnieński, Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Zielonej Górze, Lubuski 
Urząd Wojewódzki, Regionalne Dyrekcje 
Lasów Państwowych w Zielonej Górze i 
Szczecinie. Nadleśnictwa Krzystkowice i 
Bogdaniec, Kaliskie Zakłady Przemysłu 
Terenowego, Wytwórnia Umundurowa-
nia Strażackiego w Brzezinach, Bank 
Pocztowy SA, Przedsiębiorstwo Specjali-
styczne BOCAR z Korwinowa. 

Najliczniejsze drużyny wystawił po-
wiat strzelecko-drezdenecki (obrońcy 
tytułu i aktualni mistrzowie powiatu). 
Na zawody zjechali wszyscy komendan-
ci PSP w województwa, było wielu pre-
zesów powiatowych. Nad całością czu-
wała dh Elżbieta Polak, dyrektor biura 
ZOW ZOSP RP w Zielonej Górze. Ubra-
nie koszarowe, w którym wystąpiła, do-
dało jej wdzięku, którego zresztą nigdy 
jej brakowało. 

Na obrzeżach stadionu byłą dla naj-
młodszych zjeżdżalnia – dmuchany wóz 
strażacki (prowadzona akcja Gasimy 
Afrykę – Misja Tanzania), bogata oferta 
KW OHP (na miejscu gry i zabawy, malo-
wanie twarzy) z propozycjami skorzysta-
nia ze szkoleń, występ wspomnianej 
strażackiej orkiestry dętej, występ arty-
styczny Studia Tańca i Animacji  
A-Kwadrat z Krosna Odrz., występ sym-
patycznej wokalistki z Wełmic, pokaz 
ćwiczenia bojowego w wykonaniu Dzie-
cięcej Drużyny Pożarniczej przy OSP 
Bobrowice. Ekspozycje samochodów 
pożarniczych i sprzętu bojowego, qua-
dy 2-, i 3-osiowe z możliwością prze-
jażdżki. Liczne stoiska promocyjne Ban-
ku Pocztowego, KGW ze słynnymi piero-
gami. 

Celem organizacji zawodów dla MDP 
OSP była popularyzacja wśród społecz-
ności zagadnień ochrony ppoż., kształ-
towanie świadomości ratowniczej 
wśród młodzieży, mobilizowanie do 
stałego doskonalenia umiejętności ob-
sługi sprzętu, ocena stanu wyszkolenia 
MDP, wyłonienie najlepszych drużyn i 
przygotowanie do startu w zawodach 
wyższego szczebla z Olimpiadą Między-
narodową wg CTiF. 

 
Tekst i fot. Lech Malinowski 
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„AUTOPORTRET” 
15 czerwca w auli PSM 1.st. w Międzyrzeczu odbył się koncert promujący 

płytę CD „Autoportret”. Koncert, gdzie dźwięki gitary autora, Zdzisława Mu-
siała, były najważniejsze. Układy barwnych kompozycji na różne towarzyszące 
składy instrumentalne były same w sobie ciekawe dla zebranych słuchaczy. 
Wiele utworów miało swoje prapremiery. 

Wykonawcami byli nauczyciele muzycy i uczniowie szkoły: Katarzyna Ce-
gielska (wiolonczela), Przemysław Kojtych (klawesyn), Zdzisław Musiał 
(gitara) oraz gość specjalny Grzegorz Klicki z Gorzowa Wlkp., Aleksandra 
Pabin, Kacper Kaja, Kamila Głębocka – gitara, Julia Skabardis, Bogusia Fąfer-
ko – skrzypce, Tomasz Puka, Eunika Fąferko – 4et poprzeczny, Sharah Pra-
nov – saksofon, Agata Baranek – wiolonczela. Wielu uczniów, to laureaci licz-
nych przesłuchań i konkursów od szkolnego aż do ogólnopolskiego. Uczniów to 
tego nietypowego koncertu (twórczość jednego autora) przygotowali: Barbara 
Horyd, Katarzyna Cegielska, Agnieszka Wenda, Marta Walczak i Czesław 
Nowakowski. 

Płyta CD „Autoportret” jest w kraju pewnym ewenementem z uwagi na 
wykonywane solo utwory gitarowe przez autora. U niego ową płytę można na-
być. Wśród obecnych na Sali dostrzegłem m.in. Zo.ę Plewę, członka zarządu 
Rady Powiatu. Z miasta nie było nikogo… 

Celowo nie wymieniam tytułów zawartych na płycie i wykonanych na kon-
cercie utworów. Melomani nabędą płytę. Inni… no cóż nie zawsze do nich 
gitarowa muzyka dociera. A szkoda że nie byli. Muzykowanie z uczniami zaw-
sze niesie w sobie element niepewności. Tym razem wpadki nie było. Z punktu 
widzenia dziennikarza trochę szkoda. Byłoby o czym pisać.  

Tak Zdzisiu Trzymaj !!!                                                                            LM 

Sztandar dla OSP Gorzyca 

9 czerwca uroczystości z udziałem pocztów sztan-
darowych KP PSP, jednostek OSP, Aresztu Śledczego, 
Nadleśnictwa Międzyrzecz i Koła Łowieckiego oraz 
zaproszonych gości rozpoczęły się Mszą św. w kościele 
w Gorzycy. Głównym celebransem był ks. Andrzej 
Kugielski – wicedziekan dekanatu. Homilię skierowa-
ną do strażaków wygłosił ks. Marek Rogeński SAC. Po 
nabożeństwie, w szyku zwartym, przemaszerowano 

na plac nieopodal miejscowej remizy. Tam o gotowo-
ści do rozpoczęcia imprezy złożono meldunek dh. 
Edwardowi Fedko, prezesowi lubuskich strażaków-  
-ochotników. 

Nowy sztandar został poświęcony przez ks. Józefa 
Tomiaka, kapelana powiatowego OSP. Fundatorzy 
wbili pamiątkowe gwoździe w drzewce sztandaru i 
dokonali stosownych wpisów w wyłożonej kronice. 
Zgodnie z ceremoniałem sztandar został przekazany 
przez dh. E. Fedkę w ręce dh. Arkadiusza Madzelana 
– prezesa OSP Gorzyca a ten następnie wręczył go dla 
pocztu swojej jednostki. Został on również udekoro-
wany przyznanym Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla 
Pożarnictwa. Po prezentacji sztandaru poczet ustawił 
się w szpalerze pozostałych sztandarów. 

Prezes E. Fedko udekorował dh Edwarda Obsta z 
OSP Kaława – Odznaką Honorową Za Zasługi Dla Wo-
jewództwa Lubuskiego. Następnie wręczył Złote, 
Srebrne i Brązowe Medale Za Zasługi Dla Pożarnictwa 
– 17 druhom z jednostek OSP Gminy Międzyrzecz. 

Dh Grzegorz Gabryelski, prezes ZOP ZOSP RP w 
Międzyrzeczu wręczył odznaki Strażak Wzorowy  
6 druhom-ochotnikom i 2 strażakom z 17 WBZ. 

Dh. A. Madzelan wręczył okolicznościowe medale 
upamiętniające 72.lecie OSP Gorzyca – 15 zasłużonym 
swoim strażakom. Wręczył również okolicznościowe 
statuetki 6 osobom zaangażowanym w wsparciu fun-
dacji sztandaru. 

Były okolicznościowe wystąpienia E. Fedki, G. Ga-
bryelskiego, Remigiusza Lorenza – prezesa ZOMG 
ZOSP RP w Międzyrzeczu oraz gospodarza uroczysto-
ści A. Madzelana. Nie mogło zabraknąć życzeń składa-
nych przez zaproszonych gości (m.in. Komendanta 
Powiatowego PSP, Z-cę Dyrektora AŚ, Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Międzyrzecz, przedstawiciela 17WBZ, 
prezesów jednostek OSP Gminy Międzyrzecz, ducho-
wieństwa, radnych z miasta i powiatu) na ręce dh. 
 A. Madzelana. 

Gdy poczty sztandarowe zeszły z placu nastąpiło 
spotkanie integracyjne w różnych towarzyskich kon)-
guracjach. Na scenie wystąpił chór Piccolo i Echo. Za-
śpiewały również dziewczyny z Klubu 17 WBZ. Zespół 
muzyczny grał do wczesnych godzin rannych, bawiono 
się ze strażacką fantazją do pierwszych piań kogutów.  

 
Tekst i fot. Lech Malinowski 

Targi Pracy w Międzyrzeczu 
20 czerwca w Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiW w 
Międzyrzeczu odbyły się Pierwsze Targi Pracy. Organi-
zatorem oczekiwanej przez wielu imprezy był Powia-
towy Urząd Pracy w Międzyrzeczu. Nadzór ze strony 
tejże instytucji sprawowała Beata Gołębiewska. 

Uczestniczyło 30 pracodawców z 
terenu powiatu międzyrzeckiego i oko-
lic: „Auto-Jarex” Skwierzyna, Areszt Śled-
czy Międzyrzecz, Wojskowa Komenda 
Uzupełnień Gorzów Wlkp., „Prome-
dica24” Gorzów Wlkp., „Maszoński Logi-
stic” Sp. z o.o., Sp. k. Sulęcin, „Essel Pro-

pack Polen” Sp. z o.o. Międzyrzecz, Pań-
stwowa Inspekcja Pracy Gorzów Wlkp., 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Międzyrzecz, „PHU OMEGA” Sp. z o.o., 
Sklep Mrówka Międzyrzecz, „Ingram 
Micro CFS Ful)lment” Sp. z o.o., Komen-
da Powiatowa Państwowej Straży Pożar-

nej Międzyrzecz, „AUDIT Doradztwo 
Personalne” Sp. z o.o. Gorzów Wlkp., 
„MOLEX” Sp. z o.o. Sulęcin, „IKEA Indu-
stry” Chlastawa, „Agencja Biznesu SUK-
CES” Międzyrzecz, „BP POLSKA SERVI-
CES” Sp. z o.o. Rogoziniec, „SINUS POL-
SKA” Sp. z o.o. Międzyrzecz, „ZPHU Drew
-Pack-Tradex” Trzciel, „RESTO” Rogozi-
niec, „WERNER JANIKOWO” Sp. z o.o. 
Gorzów Wlkp., „ADIENT POLAND” Sp. z 
o.o. Świebodzin, CWS-boco Customer 
Ful)lment Center Sp. z o.o. Międzyrzecz, 
CWS-boco Polska Sp. z o.o. Międzyrzecz, 
„SWISSPOR POLSKA” Sp. z o.o. Między-
rzecz, „PHU POLAKTIV” Pszczew, 
„FOLWARK PSZCZEW” Pszczew, „G2 
STUDIO „ Międzyrzecz, „Pizzeria MAFIA” 
Międzyrzecz, Komenda Powiatowa Poli-
cji Międzyrzecz i Powiatowy Urząd Pracy 
w Międzyrzeczu. 

Stoiska cieszyły się zainteresowa-
niem, bowiem oferty były atrakcyjne z 
uwagi na proponowaną pracę jak i za-
robki. Poszukiwano szczególnie mło-
dych, w których )rmy mogą inwesto-
wać. Pojawiły się nowe jak i znane )rmy, 

spoza powiatu. Doskonale opracowane 
foldery, próbki produkcji, gadżety typo-
we dla tego typu imprezy. I doskonała 
organizacja. W tym miejscu słowa uzna-
nia dla Krzysztofa Marzec (dyrektor SP-
6) za udostępnienie hali w czasie prze-
znaczonym dla szkoły i pomoc w organi-
zacji oraz Grzegorza Rydzanicza, dy-
rektora MOSiW, także zaangażowanego 
w to przedsięwzięcie. 

Jak zapewniła mnie Hanna Bułach, 
dyrektor PUP w Międzyrzeczu – Targi 

pracy będą kontynuowane jesienią, ponie-

waż pracodawcy są zainteresowani tą 

formą promocji swoich �rm, co wyrazili 

podczas wzajemnych kontaktów. Nam 

również na tym zależy. 

Cieszy fakt, że pracodawcy poszukują 
pracowników. Powstało tu i w okolicy 
wiele nowych )rm, a i te stare też mają 
problemy z zapełnieniem etatów przez 
specjalistów jak i niewykwali)kowanych 
pracowników. Jesienią, gdy powoli za-
miera większość prac sezonowych, ofer-
ta targowa będzie antidotum na bezro-
bocie.                                                             LM 
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Weekend z Mobilnym  
Muzeum Multimedialnym 
w Międzyrzeczu 
W weekend 7-8 lipca zawitało do Międzyrzecza nie-
zwykłe muzeum. Podczas zwiedzania można było za-
poznać się z biografiami najznamienitszych postaci 
tamtych czasów, a specjalne, interaktywne urządze-
nia przybliżały ich dokonania.  

Projekt Mobilne Muzeum Multime-
dialne został zrealizowany z inicjatywy 
Prezydenta Andrzeja Dudy z okazji Ob-
chodów Setnej Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości Polski. 

 

Mobilne Muzeum Multimedialne to 
spotkanie z historią Polski ukazaną za 
pomocą najnowocześniejszej techniki. 
Narracja wystawy osnuta jest wokół 
wątku budowania nowoczesnej Polski 
odradzającej się po 123 latach niewoli. 

Program autorski 

W ramach specjalizacji II stopnia 
„Praca socjalna z osobami starszymi” 
jesteśmy inicjatorkami autorskiego pro-
jektu socjalnego pt. „Zaczarowany Świat 
Seniora”. Nasz projekt skierowany jest 
do osób  w wieku 55+, konkretnie 
mieszkańców Domu Chronionej Staro-
ści w Kęszycy Leśnej. Widzimy bowiem 
potrzebę zapobiegania społecznej izo-
lacji osób starszych i ważną rolę między-
pokoleniowej wymiany doświadczeń. 

Celem głównym projektu jest popra-
wa jakości i poziomu życia mieszkań-
ców wymienionej placówki w Kęszycy 
Leśnej poprzez aktywność społeczną 
oraz integrację ze środowiskiem lokal-

nym. Zdarzenia takie maja walor nie 
tylko integracyjny, ale również przyczy-
niają się do podniesienia poczucia bez-
pieczeństwa seniorów. 

 
W projekcie przewidziana jest rewi-

talizacja otwartego i przyjaznego miej-
sca spotkań dla seniorów DChS, stwo-
rzenie warunków do solidarności i inte-
gracji wewnątrz – i międzypokolenio-
wej, wykłady i zajęcia informacyjno-  
-edukacyjne z przedstawicielami insty-
tucji działających na terenie Gminy Mię-
dzyrzecz: m.in. spotkanie z funkcjona-
riuszem policji, pielęgniarką środowi-
skową. Odbędzie się spotkanie z prze-
wodniczącą Zespołu Interdyscyplinar-
nego, która przeprowadzi pogadankę 
nt. przemocy i procedury „Niebieskiej 
Karty”. Działania w ramach projektu 
zostały zaplanowane z myślą o tym, aby 
podnieść świadomość społeczności 
lokalnej na temat roli seniorów w życiu 
tejże społeczności. 

 
Jednym z naszych założeń było za-

gospodarowanie terenu zielonego wo-
kół budynku. Dzięki zaangażowaniu 

Daniela Drzymały, dyrektor ZSCSR w 
Bobowicku i pedagoga szkolnego Mo-
nikę Nowak, udało się nam włączyć w 
inicjatywę młodzież tejże szkoły. Ucz-
niowie zaprojektowali nasadzenie skal-
niaków, które 12 czerwca wspólnie z 
mieszkańcami wsi, uczniami oraz człon-
kami stowarzyszenia „Kęszyca Leśna 
Sobie i Sąsiadom” osadziliśmy kwiatami 
i ziołami. Po zakończonej pracy odbyło 
się wspólne grillowanie. W tym miejscu 
zaznaczyć należy, że bez wsparcia )nan-
sowego i pomocy rzeczowej sponsorów 
i UMiG, nie byłoby szans na realizacje 
tego zadania. 

 
21 czerwca odbyło się spotkanie z 

Jolantą Klarecką, pielęgniarką środo-
wiskową, która poruszyła tak ważna 
kwestię jaką jest pro)laktyka i edukacja 
zdrowotna osób starszych. W lipcu od-
było się  spotkanie prowadzone przez 
przewodniczącą Zespołu Interdyscypli-
narnego (Marta Fertała) odnosiło się 
do przemocy i procedury „Niebieskiej 
Karty”. W sierpniu odbędzie się spotka-
nie  dotyczące kwestii bezpieczeństwa 
seniorów (prowadzić je będzie mł. asp. 
Agnieszka Żyża). 

W ramach udzielonego nam wspar-
cia rzeczowego otrzymaliśmy grilla, 

który został przekazany mieszkańcom 
DChS, kwiaty, farbę do odnowienia ła-
wek, kiełbasę na grilla, drożdżówki, 
chleb, naczynia jednorazowe oraz po-
moc )nansową. 

 
Za pomoc w realizacji tego autor-

skiego projektu dziękujemy: Jolancie 
Górnej – kierownikowi OPS w Między-
rzeczu, Danielowi Drzymale – dyrekto-
rowi ZSCSR       i Monice Nowak – peda-
gogowi z ZSCSR w Bobowicku, Beacie 
Rogala – Firma Markone, Marcinowi 
Rogala – Firma Nort-Pol, Urzędowi Mia-
sta i Gminy w Międzyrzeczu. Jerzemu 
Kardeli – radnemu i prezesowi Stowa-
rzyszenia „Kęszyca Leśna Sobie i Sąsia-
dom”, Beacie Błaszczak, Józefowi 
Kaczmarkowi – radnemu miejskiemu, 
Mirosławie Kuczera – kwiaty-rynek, 
Tomaszowi Bożek – Centrum Ogrodni-
cze, Firmie „ADBUD”, Rzeźnictwu Zyguła 
Zbąszynek i Zakładowi Produkcyjno-  
-Handlowemu „Piekarnia-Ciastkarnia 
Rojek”. Dziękujemy również naszym 
prelegentom: Jolancie Klareckiej, Mar-
cie Fertała, Agnieszce Żyża. 

 
Marlena Czekała-Dąbrowska i Bar-

bara Deszcz – pracownicy socjalni 
OPS Międzyrzecz 
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Litwa widziana  
inaczej (3) 

Po numizmatycznych wrażeniach czas na spojrze-
nie na Wilno z perspektywy polskiego turysty, Wybór 
bogaty (6 cerkwi, kienesa karaimska – jedna z dwóch 
w kraju, 26 kościołów, domy i pałace oraz pomniki 
związane ze słynnymi Polakami) – czasu niewiele.  
Jako pierwszy zwiedziliśmy kościół pw Piotra i Pawła. 
Fundatorem jego był Wielki Hetman Litewski – Michał 
Kazimierz Pac. Większość życia spędził na polach bi-
tewnych walcząc z Kozakami, Tatarami, Moskalami, 
Szwedami i Turkami zyskując opinię rycerza bez skazy 
i trwogi. Architektem wybudowanej świątyni by krako-
wianin Jan Zaor. W 1675 r. budowlę zwieńczono  
39-metrową kopułą. Gdy 7 lat później umiera funda-
tor, został pochowany pod progiem głównego wej-
ścia, Wyryty na płycie po łacinie napis brzmiał – Tu 

spoczywa grzesznik Pac. Gdy owa płyta pękła w XVIII w. 
od uderzenia pioruna uznano, że Bóg mu grzechy 
odpuścił i płytę epita)jną przeniesiono na prawy mur 
przy wejściu. 

Dekoracja (dominująca biel) wnętrza kościoła jest 
dziełem włoskich mistrzów. Rzeźby i płaskorzeźby 
przestawiają sceny biblijne, z życia mieszczan, girlandy 
roślin i atrybuty wojskowe. Gra świateł i cieni sprawia 
wrażenie, że całe dekorum żyje, jest w ruchu. Brak 
głównego ołtarza zastępuje obraz przedstawiający  
pożegnanie św Piotra i Pawła, pędzla Franciszka Smu-
glewicza i )gury czterech proroków dłuta Kazimierza 
Jelskiego. Wykonany na zamówienie fundatora krysz-
tałowy ołtarz w drodze morskiej z Holandii do Gdań-
ska zatonął wraz ze statkiem. Na pamiątkę tego wyda-
rzenia w głównej nawie wisi przepiękny mosiężno-  
-kryształowy żyrandol w kształcie łodzi, wykonany w 
Lipaji na Łotwie. Również ambona drewniana z 1803 r. 
ma kształt okrętu z podniesionym żaglem.  Ciekawost-
ką jest w jednej z bocznych naw – turecki litaur 
(bęben) zdobyty spod Chocimia. W tym kościele za 
władzy sowieckiej była umieszczona trumna z reli-
kwiami św. Kazimierza.  

Przed kościołem stragan z wszelkimi suwenirami, 
świeckimi i religijnymi. Sympatyczne sprzedawczynie, 
mówiące doskonale po polsku doradzały co nabyć.  
Cena 5 euro za polskojęzyczny album o Wilnie i Tro-
kach plus obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej, zestaw 
widokówek i magnesy na lodówkę z obrazkami Wilna 
–wydała się akuratna. 

Kolej na wileńską katedrę (bazylikę św. Trójcy, św. 
Stanisława Biskupa Męczennika i Władysława Męczen-
nika). Okazały gmach w stylu klasycystycznym (53m x 
25m)  ze stającą nieco obok dzwonnicą. Wewnątrz 11 
kaplic. W stanie niezmienionym zachowały się tylko 
dwie: Kazimierzowska i Królewska, zwana także Wołło-

wiczowską, ta ostatnia założona w 1473 r. przez Kazi-
mierza Jagiellończyka. W niej m.in. potajemnie Zyg-
munt August wziął ślub z Barbarą Radziwiłłówną.  Ko-
ściół zbudowano u podnóża Góry Zamkowej w miej-
scu spalonych lub częściowo zniszczonych kolejno 
świątyń. Architektem był Wawrzyniec Gucewicz. Za 
swój projekt król Stanisław August uhonorował go 
złotym medalem „Merentibus”. Ostatecznie budowę 
jak i przebudowę zakończono w 1801 r. Wnętrze zdo-
bione jest rzeźbami i płaskorzeźbami włoskiego archi-
tekta Romasso Righiego, nadwornego snycerz króla S. 
Augusta. 

Powódź kwietniowa w 1931 r. (wylała Wilia i Wilej-
ka) zalała podziemia i doprowadziła do zapadnięcia się 
posadzki. Prace na zlecenie Komitetu Ratowania Bazyli-
ki ujawniły pod ołtarzem w kaplicy św. Kazimierza dwie 
puszki zawierające serce i wnętrzności króla Władysła-
wa IV, złożone tam w 1648 r. Wspomniana, wspaniale 
utrzymana kaplica jest miejscem licznych wycieczek. 
Tutaj spotkaliśmy grupę polskich o)cerów z ASzW w 
Warszawie. Także sympatycznego majora Filipowicza z 
Międzyrzecza Jaki ten świat jest mały…. W katedrze 
nie odprawia się nabożeństw w języku polskim 

(decyzja kolejnych litewskich biskupów wileńskich). 
W czasach władzy sowieckiej katedra była przekształ-
cona w Galerię Obrazów. Wspomniana dzwonnica 
zbudowana na bazie dawnej zamkowej baszty (3 
kondygnacje z kamienia polnego, grubość muru 4 m. 
Dobudowane piętra tworzą z podstawą 57 m wyso-
kości. Czterostronny zegar wskazuje tylko godziny. 
Zamontowano tu 27 dzwonów (wybijają kwadranse). 
Najstarszy z nich św. Joachim waży ponad 2,5 t. 

Przed nami jeszcze cmentarz na Rossie, starówka 
ze słynną Ostrą Bramą i coś jeszcze. 

 

Tekst i fot. Lech Malinowski 
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Trud się opłacił 
Od dłuższego czasu Starostwo Powiatowe i podlegające mu Muzeum Ziemi Mię-

dzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego zabiegało o wsparcie ze strony Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego. Zabiegano w konkretny sposób, poprzez pisma, maile 
i osobiste wizyty.  

30 czerwca na konferencji prasowej w muzeum, prowadzonej przez pracownika 
UW w Gorzowie Wlkp., poinformowano o zawarciu umowy z rzeczonym minister-
stwem a powiatem międzyrzeckim w sprawie prowadzenia muzeum jako wspólnej 
instytucji kultury.  

W konferencji uczestniczyli  Elżbieta Rafalska – minister  Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej, Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski;  Rafał Mikuła, 
wicestarosta międzyrzecki i Andrzej Kirmiel, dyrektor Muzeum Ziemi Między-
rzeckiej. 

Wicestaroście wręczono oficjalnie podpisany dzień wcześniej w Warszawie doku-
ment. W nim m.in.: – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego i władze między-
rzeckiego powiatu postanowiły prowadzić międzyrzeckie Muzeum jako wspólną 
samorządową instytucję kultury. Postanowiono także, że Muzeum zostanie wpisane 
do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra. Fakt ten otwiera  nowy 
rozdział w funkcjonowaniu międzyrzeckiego Muzeum. Oczywiście wiąże się to także 
ze zmianą sposobu finansowania tej placówki. Zgodnie z zawartą umową Muzeum 
jeszcze w 2018 r. otrzyma wsparcie 0,5 mln zł, a w już od 2019 r. kwota finansowa-
nia wzrośnie do  1 mln zł. Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu ze swojej kasy każ-
dego roku dołoży 300 tysięcy zł.  Umowa ma obowiązywać do 31 grudnia 2028 r.  

Zgodnie z umową  od tej chwili nadzór nad Muzeum poza uprawnieniami Stron 
wynikającymi z umowy i ze statutu muzeum, sprawować będzie Minister Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. Fakt ten podnosi status międzyrzeckiego Muzeum do 
rangi narodowych placówek kultury. W naszym województwie tylko Filharmonia 
Zielonogórska ma takową współpracę. Nowy rozdział w procesie funkcjonowania 
muzeum został otwarty. 

Przyjęta umową forma finansowania przez ministerstwo, pozwoli dyrekcji na 
podjęcie działań w zakresie przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych. Skala 
potrzeb remontowych budynku i zamku jest wielka. Dodatkowe fundusze to również 
obowiązki związane z prawidłowym wykorzystaniem przyznanych środków. Sukces 
ma wielu ojców. Ważne że jest. Trud się opłacił. 

Więcej (całą relacja z konferencji) na www.miedzyrzecz.biz 
LM 
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Wizyta młodzieży 
polsko-holenderskiej 
w ratuszu 

28 czerwca br. burmistrz Remigiusz Lorenz gościł w ratuszu grupę młodzieży 
polsko-holenderskiej. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Spor-
towymi współpracują z młodzieżą ze szkoły holenderskiej Marianum z miejsco-
wości Groenlo. W ramach wymiany młodzież wykonuje różne zadania projekto-
we, ale również promuje swoje miasta, historię, kulturę, kuchnię oraz sport po-
pularny w swoich regionach. Grupa polsko-holenderska zwiedziła nasze miasto 
a także Międzyrzecki Rejon Umocniony oraz uczestniczyła w spływie kajakowym. 
Podsumowaniem wspólnej pracy jest stworzenie prezentacji multimedialnej  
w języku angielskim przez każdą z grup. 
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V. Parada Lokomotyw w Międzyrzeczu 
Pierwsza w historii Międzyrzecza Parada Lokomotyw za nami. Wspaniałe i niezapomniane wrażenia, tłumy 
turystów, przepiękne zabytkowe parowozy i pociągi retro z drewnianymi siedziskami, jak za dawnych cza-
sów...dziękujemy, że tak licznie byliście z nami.  


