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ZADZWOŃ – PRZYJADĘ 
i pomogę Ci wybrać ofertę 

skrojoną idealnie dla Ciebie!

Doradca Klienta

Krzysztof Piotrowski
tel. 501 693 387

MIĘDZYRZECZ

KRÓTKIE TERMINY!

MIĘDZYRZECZ

Czynne: poniedziałek - piątek 8 - 16;    sobota 8 - 13

Będzie kładka na Obrze

Dotychczasowa kładka została 
zamknięta z powodu złego stanu 
technicznego. Nową mają wybu-
dować saperzy z Krosna Odrzań-
skiego. – Cieszę się, że na współ-
pracy miasta z wojskiem skorzysta 
sporo mieszkańców Międzyrzecza 
– podkreślała 6 października wo-
jewoda Katarzyna Osos pod-
czas spotkania z samorządowca-

mi w Międzyrzeczu. 
Budowa kładki potrwa dwa ty-
godnie. Jej koszt wyniesie ok. 
1,2 mln zł. Saperzy zbudują ją w 
ramach ćwiczeń. Miasto ma za-
bezpieczyć materiały i… wyży-
wienie dla żołnierzy.

Adam Piotrowski

Dzięki wsparciu wojewody Katarzyny Osos już w listo-
padzie na Obrze powstanie kładka dla pieszych łą-
cząca jedno z największych osiedli mieszkaniowych 
ze szkołą i ośrodkiem sportowym. 

Międzyrzecka Uczta Chó-
rów Amatorskich, będąca 
formą jednodniowego fe-
stiwalu miała swój mały ju-
bileusz. I wcale nie skrom-
ny, bo organizatorem od 
lat jest Stowarzyszenie Mię-
dzyrzecki Chór Kameralny, 
a jego członkowie znani są 
z umiejętnego działania. 
Nieodzowna była pomoc 
MOK oraz wsparcie spon-
sorów i  patronów honoro-
wych (UM i Starostwo).

26 września do Królewskiego 
Miasta Międzyrzecz przybyły 
chóry: „Vivace” z Pamiątkowa; 
„Lira” z Pniew (w obu dyrygen-
tem była Urszula Grzęda); „Pri-
mo Verte” (ks. Zbigniew Woź-
niak) ze Szczecina; „Palestrina” 
(Anna Kosińska) z parafii p.w. 

V. MUCHA

>> cd. na s. 12

KOLEKCJONER KUPI:

Monety; Zegarki; Złoto; 
Srebro; ZłoM i Wyroby

884 050 405
odbiór na MiejScu; dojaZd gratiS!
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Kandydat do Sejmu RP
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Wojewoda Katarzyna Osos i burmistrz Remigiusz Lorenz w miejscu, gdzie ma 
powstać nowa kładka dla pieszych
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TU ZNAJDZIESZ NASZE GAZETY!     
MIĘDZYRZECZ: kolportaż do wszystkich mieszkańców; WSIE NA TERENIE GMINY MIĘDZYRZECZ:  kolportaż poprzez sklepy spożywcze. SKWIERZYNA: RATUSZ ul. Rynek; EKO ul. 
Piłsudskiego, SKLEP WĘDKARSKO-ZOOLOGICZNY ul. Piłsudskiego; KIOSK RUCHU ul. Piłsudskiego; INTER MARCHE ul. 2-go Lutego. PSZCZEW: BIBLIOTEKA ul. Poznańska; SEZAM 
Sklep Spożywczy ul. Poznańska; URZĄD GMINY, ul. Rynej; OLSTAF Centrum Ubezpieczeń ul. Rynek. BLEDZEW

OgłOszenia DrObne

Układanie psów i szkolenie 
opiekunów 601 772 559

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

SMS-owe prawybory
Śmieszą mnie prawybory 
prowadzone przez jedyny 
regionalny dziennik z nazwą 
województwa w tytule. Wyni-
ki popularności kandydatów 
niewiele mają wspólnego z 
rzeczywistością. Dlaczego? 
Ponieważ o liście zwycięzców 
decyduje w głównej mierze 
ilość przesłanych płatnych 
SMS-ów (jedyne 2,46 zł + 
VAT). Pretendenci do stołków 
na Wiejskiej zacisnęli zęby i 
ślą widomości, byle tylko ich 
nazwisko pojawiło się wy-
żej w rankingu. Zastanawia 
mnie, czy ktoś jeszcze oprócz 
znajomych i rodziny kandyda-
tów bierze udział w tej farsie. 
Jakby nie było najbardziej zy-
skuje na tym gazeta. Kasy na 
koncie rzecz jasna.

Czarna owca w Kościele
Świat przewraca się do góry 
nogami. Nijaki Krzysztof Cha-
ramsa mieniący się księdzem, 
do niedawna urzędnik Kon-
gregacji Nauki Wiary (dawnej 
Inkwizycji) oświadczył pu-
blicznie w Rzymie, że jest ge-
jem. To niejedno jego przewi-
nienie wobec Boga i Kościoła, 

bo przyznał się też, że ma chło-
paka, a zatem złamał celibat. W 
trakcie wywiadów przed kame-
rami telewizji z całego świata 
misiał się ze swoim partnerem. 
Był całkowicie wyluzowany i 
uśmiechał się, jakby oświad-
czał, że spóźnił się na mszę, bo 
zaspał. Oprócz ostentacyjnego 
coming outu K. Charamsa wy-
sunął żądania anulowania kilku 
dokumentów i punktów na-
uczana mówiących o homosek-
sualizmie w Kościele. Wszystkie 
dziesięć postulatów byłego 
papieskiego urzędnika dotyczą 
innej niż prawidłowa orientacji 
seksualnej, jakby przez 18 lat 
kapłaństwa tylko to zostało mu 
w głowie. Zamiast pokory i wia-
ry - pycha i zdrada. 

Wielka wędrówka ludów
Ludność Europy środkowo-
-wschodniej przesuwa się na 
zachód. W Polsce trend emigra-
cyjny jest coraz silniejszy. Tyl-
ko w 2014 r. z kraju wyjechało 
124 tys. osób. Według GUS pod 
koniec ubiegłego roku poza 
granicami kraju przebywało 
2 mln 320 tys. Polaków. Naj-
więcej wyjechało do Wielkiej 
Brytanii, Niemiec i Irlandii. Tam 

nadal mogą zarobić kilkakrot-
nie więcej niż w kraju. Rynek 
jednak długo nie wytrzyma 
pustki. By ratować sytuację 
Polscy pracodawcy na wolne 
stanowiska ściągają pracow-
ników ze wschodu (98 proc. 
to Ukraińcy). Tylko w pierw-
szym kwartale tego roku po-
zwolenie na pracę w naszym 
kraju otrzymało ponad 400 
tys. Ukraińców. Czy Polscy 
emigranci będą wracać do 
kraju? Ok. 20 proc. wraca do 
roku czasu. Coraz więcej osób 
jednak długotrwale zamiesz-
kuje na zachód od Odry. Naj-
częściej twierdzą, że nie mają 
do czego wracać. I coś w tym 
chyba jest, bo żadna opcja 
polityczna w trwającej kam-
panii parlamentarnej powro-
tu im nie proponuje.

SMOG okiełznany
Co roku z powodu zanie-
czyszczeń powietrza umiera 
w Polsce 45 tys. osób. Liczba 
ofiar smogu może się jednak 
zacząć zmniejszać. Prezydent 
podpisał ustawę „antysmogo-
wą”, która daje szansę walki 
o czyste powietrze. Smog to 
wbrew pozorom problem 

minął miesiąc
nie tylko dużych miast. We-
dług cyklicznych badań ja-
kości powietrza małe miasta 
powiatowe w Lubuskiem w 
szczytowych momentach 
grzewczych są pełne śmier-
cionośnych pyłów. Mieszkań-
cy Sulęcina, Międzyrzecza, 
Kostrzyna nad Odrą czy Słu-
bic w czasie mrozów nieraz 
poruszają się w dymie jak we 
mgle. Powodem są najczę-
ściej palone w piecach śmie-
ci i źle wyregulowane kotły 
węglowe. Kolejny krok należy 
do samorządowców. Miejmy 
nadzieje, że wymyślą odpo-
wiednie przepisy i znajdą 
pieniądze na walkę z czarnym 
dymem wydobywającym się 
z niektórych miejskich komi-
nów.

Opiekunki j. niemiecki 
minimum komunikatywny, 
legalnie do 1500 euro, 
opiekunka za nic nie płaci ! od 
zaraz 730 497 771

Sprzedam dom w stanie su-
rowym zamkniętym o pow. 
190 m2 (część powierzchni 
wykończona!). Cena 250 tys. zł. 
Tel. 697 660 706. Sulęcin.

Pożyczka, chwilówka dla 
każdego. dojeżdżamy 
696043055

Sprzedam działkę budowlaną  
o powierzchni 7 arów w 
Sulęcinie. Tel. 722 139 072

Sprzedam działkę budowlaną   
o powierzchni 4,31 ara w 
Sulęcinie przy ul. Paska (na 
przeciwko kotłowni Kopernik)
Tel. 697 767 180

Tłumacz, artysta-malarz 
Edward Diłanian przyj-
muje zamówienia na 
tłumaczenia (niemiecki, 
rosyjski, angielski) oraz 
malowanie obrazów (do-
wolne tematy, rozmiary, 
techniki). Najwyższa ja-
kość, dostępne ceny. 
Tel. 885 049 835
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P R A C A ! ! !
Firma Z.P.H. BUKPOL w Bukowcu

zatrudni na stanowisku:

TAPICER
MONTAŻYSTA STELAŻY

SZWACZKA
PAKOWACZ MEBLI

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia na miejscu

Kontakt:
ZPH Bukpol Bukowiec 42a

Tel. 95-741-56-35, 513-488-122
E-mail: biuro@bukpol.com

W wydarzeniu uczestniczyli marszałek 
Województwa Lubuskiego - Elżbieta 
Anna Polak, posłowie na Sejm RP- Bo-
żenna Bukiewicz, Elżbieta Rafalska oraz 
Jerzy Materna, radni województwa- Bar-
bara Kucharska i Edward Fedko, dyrek-
tor Zarządu Dróg Wojewódzkich - Henryk 
Napierała, starosta międzyrzecki - Grze-
gorz Gabryelski, burmistrz Skwierzyny - 
Lesław Hołownia, przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Skwierzynie - Zofia Zawłocka, 
dowódca 35. drOP - ppłk Dariusz Stró-
żewski, przedstawiciele firmy Berger Bau 

SKWIERZYNA

Budowa Mostu oficjalnie rozpoczęta
17 sierpnia odbyło się uroczyste rozpoczęcie inwestycji pn. „Rozbiórka i 
budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rzekę Wartę w 
miejscowości Skwierzyna”. Tymczasowy most ma powstać do końca roku.

Polska oraz mieszkańcy.
- Budowa mostu w Skwierzynie to przed-
sięwzięcie niesłychanie ważne dla naszego 
regionu oraz dla mieszkańców tej części 
województwa, ponieważ most stanowiący 
ważne połączenie komunikacyjne jest obec-
nie w złym stanie technicznym. Dziś star-
tujemy. Jesteśmy po przetargach i mamy 
wykonawcę - mówiła marszałek Elżbieta 
Polak.
- Znakomite położenie miasta na daw-
nych szlakach komunikacyjnych łączących 
Wielkopolskę z Pomorzem Zachodnim i 

Brandenburgią i na szlaku wodnym Po-
znań - Szczecin stanowiło zawsze o roz-
woju Skwierzyny. Wybudowana droga S3 
i nowy most na rzece Warcie w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 159 na pewno wpłynie na 
jeszcze większą atrakcyjność naszych tere-
nów inwestycyjnych. Planowana przebu-
dowa ulic Niepodległości i Rynek, na które 
planujemy pozyskać środki z rządowego 
programu będą wraz z mostem wizytów-
ką naszego miasta- podkreślał burmistrz 
Skwierzyny Lesław Hołownia.
Zakres robót na moście obejmie: robo-
ty drogowe, roboty mostowe w zakresie 
budowy i rozbiórki mostu tymczasowego 
oraz przebudowy mostu stałego, roboty 
elektryczne, roboty teletechniczne oraz 
roboty sanitarne w zakresie przebudowy 
sieci wodociągowej i budowy kanalizacji.

Długość mostu tymczasowego wyniesie 
142,28 m, a całkowita szerokość obiektu 
tymczasowego 9,89 (2 pasy ruchu po 3,0 
m). Ruch po moście tymczasowym będzie 
odbywał się bez ograniczeń. Natomiast 
nowy most w Skwierzynie będzie miał 
długość 124,6 m. Całkowita szerokość 
obiektu stałego to 12,8 m (2 pasy ruchu 
po 3,5 m).
Wykonawcą inwestycji jest Berger Bau 
Polska Sp. z o.o. Wrocław. Firma ta do koń-
ca roku wybuduje przeprawę tymczaso-
wą, a nowy most powstanie w ciągu 24 
miesięcy. Budowa mostu to koszt 16 mln 
zł. Środki pochodzić będą z budżetu woje-
wództwa lubuskiego. Część inwestycji sfi-
nansowana zostanie ze środków unijnych.

Red. na podst. www.skwierzyna.pl

RZETELNOŚĆ
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Zbigniew

SMEJLIS
Człowiek, któremu mozna zaufać

KKW
 Zjednoczona Lew

ica SLD
+TR+PPS+U

P+Zieloni

UCZCIWOŚĆ
KOMPETENCJA

DO SEJMU RP

Centrum olstafUbezpieczen Michał Stafiniak
Międzyrzecz, ul. 30 Stycznia 45/1

tel. 95 741 25 43, e-mail: olstaf@wp.pl
Nasze placówki:

Zbąszynek
ul. Długa 1

Pszczew
ul. Rynek 14

Przytoczna
ul. Główna 1

OFERUJEMY UBEZPIECZENIA:
komunikacyjne (OC, AC, NW)
majątkowe i gwarancje
osobowe
rolne (uprawy)
koszty leczenia
na życie

Dodatkowa zniżka
do 50%
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Olimpiada Rękodzieła Artystyczno-Użytkowego
MIĘDZYRZECZ

www.drewform.pl

66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Gorzowska 100 a
tel. + 48 95 752 0952, fax +48 95 752 3333
e-mail: drewform@wp.pl, info@drewform.pl
62-002 SUCHY LAS k/Poznania, ul. Obornicka 22
tel. +48 61 811 5524, fax +48 61 811 5524, kom. 509 165 516
e-mail: drewform2@wp.pl

• komputerowa optymalizacja rozwiązań konstrukcyjnych w systemie WOLF;
• projektowanie i wykonanie konstrukcji drewnianych;
• precyzyjne wykonanie konstrukcji na maszynie numerycznej CNC.

tarcica - wiązary - więźby dachowe - wiaty - altany
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA - PROJEKTOWANIE - WYCENA - DORADZTWO TECHNICZNE - PRODUKCJA

Przybyłych uczestników i zaproszonych 
gości, na 18. tytułową edycję, przywitała 
Anna Kwiecińska z DPS Międzyrzecz. 
Wprowadzenie w techniczne niuanse 
imprezy dokonała Beata Romanowska z 
WTZ w Międzyrzeczu, który był głównym 
organizatorem. Również do wszystkich 
zwrócił się Remigiusz Lorenz, włodarz 
Królewskiego Miasta Międzyrzecz. Ofi-
cjalnego otwarcia dokonał Jan Świre-
po, wicewojewoda. Był odegrany hejnał 
Międzyrzecza, a ślubowanie w imieniu 
uczestników złożył Marcin Mazurkie-
wicz z DPS Międzyrzecz. Zawodnicy 
byli z Warsztatów Terapii Zajęciowej w: 
Chwalęcicach, Gubinie, Kamieniu Wiel-
kim, Krośnie Odrzańskim, Międzyrze-
czu, Nowej Soli, Strzelcach Krajeńskich, 
Sulęcinie, Świebodzinie, Wiechlinach, 
Zielonej Górze („Przystań”, „Tęcza”, „Win-
nica”), Żabicach. Także Środowiskowy 
Dom Samopomocy i Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy (obie miejscowe 

placówki) wystawiły drużyny. Zawodnicy 
z Niemiec byli z ośrodka z Dreibrück. Go-
ściem specjalnym był Jacek Brzeziński, 
dyrektor Oddziału Lubuskiego PFRON 
w Zielonej Górze. Starostwo powiatowe 
w imieniu starosty reprezentowali: Mi-
rosław Leśny, sekretarz, Ewa Chwirot, 
przewodnicząca Komisji Infrastruktury 
Powiatu, Zofia Plewa, członek Zarzą-
du Rady Powiatu. Nie zabrakło Barbary 
Kadziewicz, prezesa oddziału Polskiego 
Towarzystwa Walki z Kalectwem z Gorzo-
wa, Iliany Oszywy z Ośrodka Wsparcia 
Edukacji Społecznej w Gorzowie, Renaty 
Filinowicz, przewodniczącej Powiato-
wego Zespołu ds. Orzekania o Niepełno-
sprawności ze Świebodzina, Andrzeja 
Durajczyka, kierownika Ośrodka Szkole-
nia i Wychowania OHP w Międzyrzeczu, 
Gabrieli Bujanowskiej, dyr. Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Międzyrzeczu i wielu innych, bowiem 
lista vipów była długa. Jednak należy za-

znaczyć, że wśród gości byli wychowan-
kowie SOSW Świebodzin z wychowawcą 
Ewą Wójcik oraz podopieczni z ŚDS w 
Gorzowie Wlkp., również rodzice pod-
opiecznych, mieszkańcy DPS, uczestnicy 
WZT, kadra DPS i WZT z Międzyrzecza. 

Grupie sędziów: Halina Nowacka, Bar-
bara Kasztelan, Tadeusz Świder, Anna 
Kuźmińska-Świder, Ilona Jankowska 
i Jacek Bełz, przewodniczył Bogusław 
Glaz. Zanim zawodnicy udali się na Sta-
nowska 6. konkurencji, wszyscy obejrzeli 
program artystyczny w wykonaniu ze-
społu „Teraz my” z DPS i WZT w Między-
rzeczu (kierownictwo Karolina Guzek) 
oraz solistów: Moniki Kubiak i Przemy-
sława Sokołowskiego.

Zawodnicy startowali 6 konkuren-
cjach, temat by jeden dla wszystkich. 

1. Krawiectwo – Obrazek z motywem 
kwiatowym, 2. Ceramika – Modelowanie 
i zdobienie misy  płatków gliny, 3. Sto-
larstwo – Wykonanie deski do krojenia 
w kształcie ryby, 4. Gastronomia – Bu-
kiet warzywny na stół, 5. Bukieciarstwo 
i dekoracja wnętrz – Zdobienie wianków 
okolicznościowych, 6. Plastyka – „Ratusz 
w Międzyrzeczu” rysunek pastelami. Na 
wykonanie zadania zawodnicy mieli 2 
godziny.

Zanim ogłoszono wyniki, spożyto 
obiad i wszyscy obejrzeli i oklaskiwali Ze-
spół „Trans” z Międzyrzecza.  Zanim zwy-
cięscy mogli wiwatować,  dyrektor Lubu-
skiego Oddziału PFRON wręczył swoje 
nagrody dla laureatów wojewódzkich XIII 
Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Pla-
stycznego „Sztuka osób niepełnospraw-
nych”. W międzyrzeckiej olimpiadzie, 
11 września, zwycięzcami zostali: Kra-
wiectwo - Piotr Grobys  (Świebodzin), 
Ceramika – Marcin Jurkowski (Strzelce 
Krajeńskie), Stolarstwo – Piotr Waśków 
(Kamień Wielki), Gastronomia – Renata 
Cieślarska (Krosno Odrzańskie), Bukie-
ciarstwo – Tomasz Florek (WTZ Między-
rzecz), Plastyka – Mieczysław Slachciń-
ski (Kamień Wielki).

Nagrody rzeczowe otrzymali wszyscy 
uczestnicy, dodatkowe laureaci, a naj-
lepsze zespoły także nagrody rzeczowe. 
Aparat cyfrowy dla WTZ z Sulęcina (III 
miejsce), rower z wielobiegową prze-
kładnią – przypadł WTZ w Międzyrzeczu 
(II m-ce), a laptop dla WTZ w Kamieniu 
Wielkim (I miejsce).

Współfinansowali imprezę: Regionalny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej 
Górze (środki PFRON), Powiat Między-
rzecki oraz osoby prywatne. Szczegóły 
i zapis wideo na portalu www.miedzy-
rzecz.biz

Tekst i fot. L. Malinowski

Międzyrzecz
ul. Poznańska 106

tel. 95 742 7000; www.valentin.com.pl

Po co jechać do Gorzowa?
Po co jechać do Zielonej Góry?

Dla STOLARZA wszystko z jednej ręki

płyty meblowe, wiórowe surowe, pilśniowe, sklejki, OSB i MDF

fronty meblowe podłogi, listwy i akcesoria

blaty robocze KRONOSPAN i JUAN

parapety 
BIUROSTYL

akcesoria 
i okucia 
meblowe

elementy szaf przesuwnych

usługa wycinania płyt na format i oklejania obrzeży

Rower przypadł WTZ w Międzyrzeczu
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Jesień jak jesień. Radni jak radni.

Lech Malinowski
lechm47@wp.pl

 Jesień może jest sympatycz-
na po spełnieniu wg własnego 
uznania kilku warunków. Po-
nieważ są przed nami wybory 
i cały koncert życzeń, czasami 
pobożnych z tym związanych 
nie napaja to optymistycznie, a i 
grzyby pojawiły się w niewielkiej 
ilości. Nie ma więc powodów do 
zadowolenia. Podobnie jest z 
radnymi. Choć jakieś plusy chy-
ba się znajdą.

Minusów nie brak. Nierzetelne 
w swej informacji mapy wydane 
przez powiat i gminę Między-
rzecz świadczą o tym, o czym 
świadczą. Turyści z miasta i re-
gionu nie zostawili na nich przy-
słowiowej suchej nitki. Czy Rad-
ni zareagują? Wątpię. A powinni! 

Może ci z miasta zajmą się 
sprawą braku „Gazety Wybor-
czej” w ofercie miejscowej bi-
blioteki. Oszczędności wymu-
siły prawdopodobnie taki stan. 
Zgadzam się z kierowniczką 
placówki, że „Rzeczpospolita” 
jest bardziej rozwinięta wielote-
matycznie i wielu ją wypożycza. 
Jednak ten dziennik pisany jest 
specyficznym, czasami trudnym  
(stąd wypożyczenia aby tekst 
„przetrawić”) i uważany jest za 
pismo prawicy. Pozbawienie 
sympatyków wspomnianej GW, 
to oderwanie od doskonałych 
felietonów wielu znanych au-
torów, czego w Rzepie się nie 

uświadczy.  Ponadto co by nie 
mówić o liberalnym dzienniku, 
to nie wolno lokalnej społeczno-
ści pozbawiać poznania innych 
opinii. Wyborcza zawsze była opi-
niotwórcza, z uwagi na trafność 
spostrzeżeń jak i komunikatyw-
ny język. Burmistrz miasta ma 
codziennie Wyborczą na swym 
biurku, to dlaczego mieszkańcom 
tego się odmawia? Oszczędność 
miesięczna prawie żadna. Po-
wiem więcej, MOK i MOSiW wydał 
na kolejny miesięcznik, który jest 
wydany w nakładzie 1000 egz. O 
sporcie JEDNA strona, reszta do-
tyczy MOK. Nadal nie wiadomo 
kto to drukuje. Może wreszcie 
Radni zajmiecie się marnotra-
wieniem publicznej kasy, zanim 
obudzicie się w ręką w urynale. 
Do tematu nie zaproszenia naszej 
redakcji na projekcję „Karbali” nie 
wracam. Od tego są Radni, aby 
kogoś sprowadzić na ziemię. Nie 
wolno w demokratycznym sa-
morządzie tolerować podległych 
instytucji, które dobierają sobie 
media ku własnej chwale/

Zaskakują tablice informa-
cyjne lub zakazy. Dość sporych 
wymiarów – Teren Prywatny na 
Osiedlu Centrum. Diabli wiedzą 
jaki obszar zajmuje. Właściciela 
brak. Jeszcze parę lat i wyrosną 
szlabany z budkami dla ochrony 
niczym na kilkunastu osiedlach w 
większych miastach. Zakazy dla 

wyprowadzania psów widnieją w 
formie tabliczek i znaków niczym 
drogowych na osiedlach miasta. 
Ciekawe jak reagują  na to tzw. 
bezpańskie psy. Zresztą ów zakaz 
ma swe zgoła odmienną inter-
pretację prawną, ale kogo to ob-
chodzi. Każdy na zagrodzie sam 
sobie panem.

Sprawnie przeprowadzono 
remont przejazdu na ul. Poznań-
skiej. Zgodnie z terminem. Nie-
którzy marudzili, że można by wy-
konać to inaczej z zachowaniem 
wahadłowego ruchu. Niestety 
szyn spawać na przejazdach nie 
można. Teraz nawierzchnia jest 
równa i nie stanowi „drogi przez 
mękę” dla kierowców. Na bazar 
też już można wjechać od stro-
ny poczty. Powoli klocki lego się 
układają, ale przed samorządem 
jeszcze wiele ciężkich orzechów 
do zgryzienia. Radni – jesteście w 
ukrytej kamerze…

Podczas uroczy-
stości poświece-
nia stacji leśników 
na Kalwarii Ro-
kitiańskiej, sołtys 
wsi Rokitno, Zbi-
gniew Piekarski 
otrzymał z rąk 
ks. kustosza dra 
Józefa Tomiaka, 
proboszcza miej-
scowej bazyliki 
podziękowanie w 
formie specjalnie 
wykonanego pa-
miątkowego me-
dalu – Cegiełki na 
budowę Kalwarii 
Rokitiańskiej. Tym 
samym sołtys tej 
zasłużonej dla re-
ligijnego kultu wsi 
i prezes miejsco-
wej OSP w jednej 
osobie, został zaliczony do gro-
na zasłużonych kilkunastu osób, 
które przez 15 lat wspomagały 
proboszcza w budowie kalwarii. 
Inskrypcja na eleganckim etui 
medalu – Dziękując za życzliwość 
dla tego miejsca życzę opieki Mat-
ki Bożej Cierpliwie Słuchającej – 

podpisana przez ks. kustosza jest 
nośnikiem docenienia wartości 
człowieka.

(LM)

Doceniony sołtys w gminie 
Przytoczna

PRZYTOCZNA
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Edukacja o smaku pomidorów
PRZYTOCZNA

Uczestnicy działań projektowych 
uczą się pracować w grupie. Po-
znają świat poza murami szkoły. 
Widzą, że łączenie treści z róż-
nych przedmiotów może być fa-
scynującą przygodą.
To tylko niektóre z korzyści, jakie 
daje projekt edukacyjny. War-
to skorzystać z jego bogactwa. 
Wiedzą o tym piątoklasiści z SP 
w Przytocznej, dlatego bardzo 
chętnie przyszli na pierwsze spo-
tkania. Najpierw w sposób twór-
czy określiliśmy, czym chcemy 
się zajmować. Postanowiliśmy 
zrealizować projekt o… jedze-
niu.
Będzie on potraktowany bardzo 
szeroko. Nie możemy zdradzić 
wszystkich naszych zamierzeń, 
ale z przyjemnością informu-
jemy, że pierwsze projektowe 
przygody mamy już za sobą.
Bardzo dziękujemy państwu Se-

Projekt edukacyjny to niezwykle korzystny i skuteczny 
sposób zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętno-
ści. Jego zalet jest bardzo wiele. 

wruk za gościnę. Tę wizytę zapa-
miętamy długo. Dowiedzieliśmy 
się, jaką drogę muszą przebyć 
pomidory, zanim znajdą się na 
naszych stołach. Obejrzeliśmy 
maszyny rolnicze i zostaliśmy 
zapoznani ze sposobem ich dzia-
łania. Na koniec pani Ania poczę-
stowała nas pysznym i orzeźwia-
jącym sokiem pomidorowym. 
Dostaliśmy też kilka tych wyjąt-
kowych owoców w prezencie.
Nasza gmina jest królestwem 
pomidorów. Możemy być z nich 
dumni. Wiemy, że wyjeżdżają do 
Międzychodu i stają się częścią 
wyśmienitych przetworów: ke-
czupów i przecierów. Przytocz-
na ma wyśmienity pomidorowy 
smak.

Renata Pałka
Koordynator projektu

W organizację pikniku włączyli 
się pracownicy Ośrodka Pomocy 
Społecznej, harcerze i wolonta-
riusze. Wsparciem i dobrą radą 
dla rodziców służyła zaprzyjaź-
niona pedagog- Paulina Tataj.
Organizowane imprezy i spo-
tkania bardzo integrują dzieci 
ze sobą, z opiekunami i rodzina-
mi. Są to miłe chwile, które po-
większają zasoby pozytywnych 
wspomnień. Tym razem nie tylko 
dzieci, ale także ich rodzice mie-
li okazję spędzić z nimi czas w 
sposób radosny, beztroski i twór-
czy. Były gry i zabawy na boisku, 
wspólne malowanie plakatu, a 

SKWIERZYNA

„Mama, Tata i Ja...” – wspólne 
piknikowanie
W ostatni weekend września na placu przy świetlicy 
środowiskowej „U Kubusia Puchatka” odbył się pik-
nik rodzinny. W spotkaniu udział wzięły rodziny dzieci 
uczęszczających do placówki wsparcia dziennego, a 
także ich znajomi i przyjaciele.

nawet budowanie drewnianego 
domku - w co bardzo aktywnie 
włączyli się ojcowie.
Po zabawie i pracy na wszystkich 
czekały grillowane kiełbaski, a 
także domowe ciasta i słodkości.
Sobotnie popołudnie było peł-
ne radości, rodzinnego ciepła i 
współpracy. Serdecznie dzięku-
jemy wszystkim za obecność.
Pamiętajmy, że każdy czas po-
święcony dziecku i rodzinie 
owocuje wzmocnieniem więzi i 
dobrymi relacjami w przyszłości.

Red. podst. www.skwierzyna.pl

Sport + woda = przygoda
POWIAT MIĘDZYRZECKI / PSZCZEW

Organizatorami przedsięwzięcia było Stowarzysze-
nie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Lśnienie” 
z Rokitna oraz Dom Pomocy Społecznej w Rokitnie 
nr 38 przy pomocy finansowej Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 
imprezie wzięło udział 40 osób z czterech powia-
tów województwa lubuskiego. Byli to mieszkańcy 
Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie 38, Domu 
Pomocy Społecznej w Toporowie, uczniowie Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 
Strzelcach Krajeńskich oraz członkowie Towarzy-
stwa Pomocy Głuchoniewidomym w Zielonej Gó-
rze.
Uczestnicy spędzili czas na zajęciach rekreacyjnych 
nad wodą z wykorzystaniem sprzętu wodnego, 
byli na pieszej wędrówce wspinając się na „Górę 
Trębacza” koło Zielomyśla, wzięli udział w zajęciach 
plastycznych oraz muzycznych, a całość zakończy-
ła prezentacja „Mam talent”, podczas której każdy 
mógł wykazać się swoimi umiejętnościami.
Organizatorzy kierują szczególne podziękowania 

W dniach 07-10 września nad jeziorem Duży Szarcz w Pszczewie odbyła się impreza 
rekreacyjno-sportowa dla osób niepełnosprawnych pn. „Sport + woda = przygoda”.

dla właścicieli Ośrodka Wypoczynkowego „Jezio-
rak” w Pszczewie za pomoc w organizacji imprezy.

Red.



7nr 10(18)/2015 8 października 2015

M
at

er
ia

ł K
W

 P
ra

w
o 

i S
pr

aw
ie

dl
iw

oś
ć,

 u
l. 

N
ow

og
ro

dz
ka

 8
4/

86
, 0

2-
01

8 
W

ar
sz

aw
a

Minęły rocznice wymarszu 1. Ka-
drowej na front oraz zwycięskiej 
bitwy warszawskiej i będą kolej-
ne związane bezpośrednio lub 
pośrednio z marszałkiem Józe-
fem Klemensem  Piłsudskim. Co 
by o nim nie mówić (język miał 
chwilami ostry i cięty, szczegól-
nie do polityków) zawsze będzie 
tym, który po latach rozbiorów 
zjednoczył i obronił kraj przed 
nawałą bolszewicką. Wspomina 
się go zawsze okazjonalnie, a 
przecież jest on chlubą dziedzic-
twa narodowego.
W Międzyrzeczu żyje skromnie 
postać nie tuzinkowa z sercem 
przyjaznym Naczelnikowi Pań-
stwa. Jan Andrzej Pomesny, 
rocznik 1945,  bo o nim mowa, 
miał pomysł podkreślenia wiel-
kości właśnie postaci Marszałka. 
I wcielił go w życie. Stworzył por-
tret w technice kolaż jak określa-
ją to znawcy sztuki
Zawarł w portrecie symbole na-
rodowe związane z Polską w XX 
wieku. Trafne, sugestywne w od-
biorze. Bez przesytu formy nad 
treścią. Oprawił i dziś już wiado-
mo, że kilka egzemplarzy zaku-
piły instytucje i osoby prywatne. 
Jeszcze kilka pozostało dla chęt-
nych. Koszty nie są wielkie, jed-

Patriotyzm ma w genach
MIĘDZYRZECZ

nak żadnej formy patriotyzmu 
nie sposób wycenić. Wg opinii 
Ryszarda Patorskiego, również 
nie przeciętnej postaci z Między-
rzecza, przekaz w tej formie ob-
razu jest znakomity.
Pomysłodawca, jak wspomnia-
łem, jest osobą znaną w mie-
ście. Niegdyś aktywny działacz 
sportowy, trener tenisa ziemne-
go, lekkoatletyki i piłki nożnej, 
doskonały komentator wielkich 
imprez sportowych jakie czasa-
mi gościły w naszym królewskim 
grodzie. Odznaczony wieloma, 
dziś już unikatowymi odznacze-
niami (m.in. Srebrnym Medalem 
Za Zasługi Dla Polskiego Ruchu 
Olimpijskiego, Złotą Odznaką 
Zasłużonego Działacza Kultury 
Fizycznej, Złotą Odznaka Polskie-
go Związku Tenisowego). Gwoli 
przypomnienia, jego wycho-
wankowie w 1974 r. w sztafecie 
na MP w wieku do 15 lat, zdobyli 
rekord kraju, do dziś nie pobity. 
Syn przedwojennego burmistrza 
Zbąszynia, który po wkrocze-
niu tutaj polskiej administracji 
był inspektorem szkolnym na 
Ziemie Odzyskane w Między-
rzeczu. Nazwa nieco archaiczna, 
ale tak jest zapisane w doku-
mentach stanowiących rodzinne 

archiwum. Mama, Irena, była w 
naszym mieście pierwszym kie-
rownikiem USC oraz tłumaczką 
języka niemieckiego. Ojciec Zy-
gfryd zakładał tutaj miejską bi-
bliotekę, której historia, łącznie z 
połączeniem się z biblioteką po-
wiatową, powinna być gdzieś w 

odnowionej dzisiejszej placówce 
– wyeksponowana. Kawał histo-
rii z danymi personaliami to lo-
kalny patriotyzm, którego nigdy 
za wiele. Historia jest zapisem 
chwili, patriotyzm jest szacun-
kiem do tego zapisu. 
Zapytany – Dlaczego wybrał 
Marszałka J. Piłsudskiego? – 
skromnie odpowiedział: - Dał 
mojej ojczyźnie wolność, granice, 
moc i szacunek. Dał to, co wielu 
dziś niweczy mając partykular-
ne interesy ponad dobro nasz 

wszystkich. Mam swoje poczucie 
patriotyzmu, a to ma się poprzez 
wychowanie w rodzinie no i chyba 
również w genach. Jesteś Pola-
kiem i tego nie masz? Zatrzymaj 
się! Bez tego Polski nie zrozumiesz. 
I niech te słowa będą zwieńcze-
niem tego, do czego wielu jesz-
cze nie dorosło, bądź idą inną 
drogą zwaną umownie patrioty-
zmem. Ogólnym bądź lokalnym, 
bo to sporna i nie do końca zde-
finiowana kwestia.

Lech M.
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Podczas ostatnich wichur, 
które przeszły nad wojewódz-
twem lubuskim odnotowa-
no prawie 300 interwenc-
ji. Dotyczyły one głównie 
połamanych drzew. Szkody 
wyrządzone przez zwalone 
drzewa sięgnęły kilkuset 
tysięcy złotych. 

Aby zminimalizować szkody 
Wojewoda Katarzyna Osos 
zaproponowała podjęcie 
działań zmierzających do 
usunięcia drzew, stanowią-

cych zagrożenie dla życia 
i zdrowia mieszkańców, w 
szczególności budynków 
wielorodzinnych oraz budyn-
ków użyteczności publicznej. 
Propozycja ta spotkała się z 
aprobatą Lubuskiego Komen-
danta Wojewódzkiego Państ-
wowej Straży Pożarnej Huber-
ta Harasimowicza.

Omówienie realizacji planu 
działań nastąpiło we wtorek, 
15 września br., podczas kon-
wentu Zrzeszenia Wójtów, 

Skutki ostatnich wichur – 
inicjatywa Wojewody Lubuskiego 

REGION

Ostatnia z burz, która 1 września przeszła nad Lubuskiem wyrządziła wiele szkód. Jak zminimalizować skutki burz? Zdaniem Wo-
jewody Katarzyny Osos konieczne są działania, które nie tylko zabezpieczą drzewa przed niekontrolowanym upadkiem, ale 
podniosą świadomość istnienia niebezpieczeństwa.

Spotkanie w gimnazjum nr 3 w Świebodzinie

Skutki burz, które przeszły przez województwo lubuskie na początku września dla niektróch 
mieszkańców regionu miały kosztowny skutek.

Burmistrzów i Prezydentów 
Województwa Lubuskiego. 
W trakcie spotkania Wojew-
oda Lubuski Katarzyna Osos 
oraz Komendant Wojewódz-
ki PSP Hubert Harasimowicz 
przedstawili szczegóły pla-
nowanych działań dotyczą-
cych usuwania drzew.

Temat, którego głównym 
celem jest minimalizacja ryz-
yka, został przyjęty przez 
samorządowców z dużym 
zainteresowaniem, a zarazem 

chęcią współpracy. Wojew-
oda Katarzyna Osos zainic-
jowała proces wycinki drzew, 
które zostały uznane przez 
władze samorządowe za szc-
zególnie niebezpieczne. Za-
danie to powierzone zostało 
straży pożarnej, natomiast 
koszty planowanej akcji po-
niesie Lubuski Urząd Wojew-
ódzki.

W tym przedsięwzięciu 
kluczową rolę odgrywa czas. 
Im szybciej uda się zlikwid-

ować zagrażające suche 
konary, bądź całe drzewa, 
tym bezpieczniejsi będą w 
ich pobliżu mieszkańcy. Nas-
tąpi też minimalizacja kosz-
tów związanych z usuwan-
iem zniszczeń występujących 
podczas burz lub nawałnic – 
podkreśla Wojewoda Lubuski 
Katarzyna Osos.

1 września lubuscy strażacy wyjechali na 
prawie 300 interwencji. Większość z nich 
była związana z połamanymi drzewami 
lub gałęziami drzew.

Robocze spotkania Wojewody Lubuskiego Katarzyny Osos z Lubuskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej Hubertem Harasimowiczem oraz z pra-
cownikami LUW przyniosły efekt w postaci programu  usówania drzew zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców województwa lubuskiego
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Lista nr 6
Miejsce 5 na liście

Aleksandra

JASICKA

Szanowni Wyborcy! Ubiegam się o Państwa zaufanie, bo 
chcę pracować w Sejmie nad zmianą prawa w zakresie : po-
lityki społecznej (płaca minimalna, wiek emerytalny), polityki 
oświatowej i zdrowotnej, pomocy samorządom wszystkich 
szczebli.

M
ateriał sfinansow

any przez KKW
 Zjednoczona Lew

ica SLD
+TR+PPS+U

P+Zieloni

17 września w Rokitnie na tere-
nie Kalwarii Rokitiańskiej zgro-
madzili się leśnicy z nadleśnictw 
i zakładów podległych Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Szczecinie na uroczy-
stości poświęcenia ufundowanej 
przez nich XXVI Stacji Kalwarii 
Rokitiańskiej Golgoty, mającej 
motto: Umierający z miłości. Uro-
czystości rozpoczęto w miejsco-
wej bazylice Mszą św. Głównym 
celebransem był ks. abp Andrzej 
Dzięga, Metropolita Szczeciń-
sko-Kamieński. Wspomagali go: 
ks. Wojciech Musiał (kapelan 
leśników dyrekcji szczecińskiej), 
ks. Mirosław Donabidowicz 
(kapelan leśników dyrekcji zielo-
nogórskiej), ks. Marek Walczak, 
dziekan dekanatu pszczewskie-
go i ks. kustosz dr Józef Tomiak.
Dyrektor RDLP, Witold Koss 
witając leśników, zaproszo-
nych gości i duchowieństwo 
wyraził wdzięczność zwierzch-
nikowi rokitiańskiej bazyliki za 
powierzenie leśnikom dzieła 
ufundowania Stacji Golgoty. Po 
nabożeństwie przy akompa-
niamencie sygnalistów z Tech-
nikum Leśnego w Starościnie 
z pocztem sztandarowym na 
czele (Krzysztof Skowra – cho-
rąży, Grzegorz Włodarczyk i 

Kolejna Stacja Kalwarii Rokitiańskiej
POWIAT MIĘDZYRZECKI

Andrzej Klepczarek – asysta) 
wszyscy przemaszerowali na 
Wzgórze Kościelne, na którym 
niegdyś cystersi rozpoczęli bu-
dowę kościoła rokitiańskiego. 
Obok dyrektora ze Szczecina ma-
szerował międzyrzecki nadleśni-
czy Jerzy Pawliszak, który był 
pomysłodawcą budowy i prze-
konał do tego swego zwierzch-
nika oraz koleżanki i kolegów 
nadleśniczych. XXVI stacja uko-
ronowała Rokitiańską Golgotę w 
15. rocznicę istnienia. Stosowna 
tablica została poświęcona. Bę-
dzie ona przypominać pątnikom 
o fundatorach i jednocześnie za-
praszać do modlitwy tych, którzy 

troszczą się o lasy i cała przyrodę 
z nimi i okolicą związaną.
Ks. kustosz w podzięce za trud 
włożony przez lata w stałej roz-
budowie miejscowej kalwarii 
wręczył pamiątkowe cegiełki, 
zbliżone swym artystycznym 
kształtem do pamiątkowych me-
dali. Otrzymali je: abp Andrzej 
Dzięga, Jerzy Pawliszak, Zbi-
gniew Piekarski,   Zofia i Mie-
czysław Lewkowie, Elżbieta i 
Andrzej Wojciechowscy, Gizela 
i Kazimierz Cyfertowie, Małgo-
rzata i Ryszard Winniccy, Alina 
Bogna, Leszek Kułak, Janusz 
Mazurek oraz księża posługu-
jący w sanktuarium – Andrzej 

W a w r z y -
siuk, Marcin 
Kliszcz i Karol 
Aleksandro-
wicz.
Na uroczystościach nie zabrakło 
m.in. Stanisława Tomczyszyna, 
wicemarszałka województwa 
lubuskiego, starosty powiatu 
Grzegorza Gabryjelskiego, 
włodarza gminy Przytoczna Bar-
tłomieja Kucharyka, burmistrza 
Międzyrzecza Remigiusza Lo-
renza, również przedstawicieli 
KP PSP, OSP i SW.
Po uroczystości wszyscy zwiedzi-
li podziemia poświęconej stacji, 
gdzie trwają prace adaptacyj-

ne dla potrzeb kultu. Następnie 
elektrycznymi wieloosobowymi 
pojazdami chętni przejechali 
pod bazylikę, tym samym koń-
cząc część oficjalną.

Tekst i fot. Lech Malinowski
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Leśnictwo Rokitno ma pow. 
1815,67 ha i graniczy z leśnic-
twami: Dłusko, Białe Łąki i Ża-
bin. Jacek Leśny od listopada 
2002 r.  poznawał teren jako 
podleśniczy aż do kwietnia 
2011 r., kiedy został gospoda-
rzem leśnictwa. Podleśniczym 
jest Piotr Kliks.
Drzewostan składa się głównie 
z sosny, która stanowi 90 %, 
pozostałe 10 % wypełnia brzo-
za, miejscami dąb i buk. Tego 
ostatniego gatunku pojawia się 
sukcesywnie coraz więcej. Na 
terenie leśnictwa są dwa jezio-

Nadleśnictwo Międzyrzecz – Leśnictwa (3)
POWIAT MIĘDZYRZECKI

ra: Rokitno i Małe. Te ostatnie 
zwyczajowo nazywane nie 
wiedzieć, czemu Spluwaczką. 
Niedawna wichura połamała 
jedyną lipę będącą pomnikiem 
przyrody, która rosła na terenie 
wsi Rokitno
Wśród zwierzyny łownej do-
minują jelenie, sarny oraz 
wszechobecne dziki. Lisy czy 
borsuki oraz szopy i bobry 
również nie są rzadkością. Te 
ostatnie są prawdziwymi szko-
dnikami, zniszczyły, bowiem 
nowo wybudowany punk czer-
pania wody do celów ppoż.. 
tym samym strażacy obawiali 
się podjeżdżać tam ciężkimi 
pojazdami gaśniczymi. Na tere-
nie administracyjnym leśnictwa 
polują myśliwi z koła „Żuraw” z 
Przytocznej i „Drop” z Zielonej 
Góry.
W Rokitnie znajduje się sank-
tuarium Matki Bożej Cierpli-

wie Słuchającej  jak i Kalwaria 
Rokitniańska, wiążą się z tym 
liczne pielgrzymki piesze, duży 
ruch odwiedzających autoka-
rami i indywidualnie, kościelne 
imprezy masowe nawet do kil-
kunastu tysięcy osób. W lasach 
jest dużo powojennych oko-
pów, co jest gratką dla poszuki-
waczy z wykrywaczami metalu. 

Pożary w zależności od roku, 
niekiedy bardzo dużo (kiedy 
był aktywny podpalacz odno-
towano 11 pożarów jednego 
dnia) w tym roku spokojnie, do 
października odnotowano tyl-
ko 3 pożary przez cały sezon. 
Na terenie bardo stary drze-
wostan sosnowy, przy samej 
leśniczówce, w którym do 
niegdyś gnieździły się czaple 
(wyprowadziły się około10 lat 
temu). Jest też drzewostan 
w którym są żywotniki, sosny 
wejmutki i daglezje, wszyst-
ko w wieku około 95 lat (naj-
prawdopodobniej jakiś przed-
wojenny niemiecki leśniczy z 
naukowym zacięciem te okazy 
zasadził). Wspaniałe tereny na 
grzyby i jagody zawsze są pe-
netrowane przez ludność miej-
scową. Stwarza to potencjalne 
zagrożenie. O stertach śmieci 
w najmniej spodziewanych 

Leśniczy Jacek Leśny

miejscach nie wspominając. 
Leśniczy był radnym gminy 
Przytoczna w ubiegłej kaden-
cji, zna więc nie tylko proble-
my związane z wykonywa-
niem zawodu jak i społeczne 
oczekiwania. Prywatnie jest 
fanatykiem Radiowej Trójki z 
rozrzewnieniem wspomina au-
dycje z Panną Elizą i Gajowym 
Maruchą. Lubi wędkować, lecz 
małe dzieci i żona pracująca 
na dwunastogodzinne zmiany 
ogranicza te hobby w miarę 
skutecznie. A nazwisko leśni-
czego związane jest z lasem, 
co jest dobrą wróżbą życiową, 
zresztą sam włodarz Leśnic-
twa w Rokitnie mówi, że na-
zwisko już od czasów nauki w 
Technikum Leśnym w Rogo-
zińcu dostarcza wielu zabaw-
nych sytuacji.
 

L. Malinowski

Diagnoza problemu
Wyniki ankiety przeprowadzo-
nej w maju 2015 w celu zbada-
nia potrzeb odbiorców projektu, 
wskazują na niską świadomość 
dot. zasad prawidłowego żywie-
nia wśród uczniów Gimnazjum 
w Skwierzynie. Badania wskazują 
m.in., iż jedynie 58% ankietowa-
nych je śniadanie, tylko 12% z 
nich na drugie śniadanie spo-
żywa owoc i prawie 70% je ryby 
raz w miesiącu lub rzadziej! Za-

SKWIERZYNA

,,Wybieram Zdrowie”
W Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Skwierzynie rozpoczął się projekt „Wy-
bieram Zdrowie”. Jego głównym celem jest zdobycie przez uczniów klas I oraz ich 
rodziców wiedzy na temat zasad prawidłowego odżywiania się oraz następstw 
złej diety dla zdrowia. Projekt zakłada także wzmocnienie potencjału tradycyjnej 
kuchni regionalnej, która jest dobrem wspólnym społeczności lokalnej. 

trważająca jest również częstość 
spożywania warzyw - jedynie 
połowa badanych spożywa je 
w codziennej diecie. Z badań 
przeprowadzonych wśród ro-
dziców uczniów gim. wynika, że 
nie posiadają oni pełnej wiedzy 
na temat zagrożeń związanych 
z nieprawidłową dietą ich dzie-
ci. Powyższe dane są skutkiem 
braku prawidłowych nawyków 
żywieniowych będących następ-
stwem niedostatecznej edukacji 

zdrowotnej i wyraźnie wskazują 
na potrzeby edukacji wśród dzie-
ci i dorosłych.
Ponadto wg danych Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) aż 
30% polskich 11-latków ma nad-
wagę, a w grupie 15-latków 16% 
boryka się z tym problemem. 
Polska w tym względzie odnoto-
wuje najgorsze wyniki w całym 
regionie europejskim.

Walczymy ze złymi nawykami 
żywieniowymi 
Projekt składa się z dwóch fila-
rów: I filar to czynności skiero-
wane do uczniów klas 1 Gimna-
zjum w Skwierzynie. Działania 
te zostaną ukierunkowane na 
wzmocnienie wiedzy w zakresie 
prawidłowego odżywiania się. 
W projekcie przewidziano cykl 
7 spotkań (teoret. i prakt.), pod-
czas których młodzież nauczy się 
m.in.:
- jak prawidłowo konstruować 
dietę 
- jaki wpływ na ich zdrowie ma 
sposób żywienia 
- jak przygotowywać smaczne i 
zdrowe posiłki 
- jak przestrzegać higieny żywno-
ści i żywienia
- jakie są lubuskie produkty tra-
dycyjne wpisane przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na listę 
produktów tradycyjnych i w jaki 
sposób wykorzystać je w co-
dziennej diecie.
Celem pośrednim I filaru jest tak-
że wzrost wiedzy współuczest-
ników poszczególnych spotkań. 
Podczas projektu przewidziano 
szkolenia z uczestnictwem rodzi-
ców, Koła Gospodyń Wiejskich, 
UTW, uczniów szkoły podstawo-
wej.

II filar składa się z działań ma-
jących na celu zbudowanie 
nowych relacji w najbliższym 
otoczeniu. Podczas trwania pro-
jektu zakłada się spotkania z pra-
cownikami różnych organizacji 
zajmujących się zdrową żywno-
ścią w środowisku lokalnym. Dla 
wszystkich będzie to doskonała 
okazja do wymiany doświad-
czeń, czy nawiązania nowych 
znajomości. Dalekosiężnym ce-
lem jest wzmocnienie potencjału 
oraz rozwój inicjatywy wspólne-
go pogłębiania wiedzy na temat 
zdrowego odżywiania i regional-
nych produktów poprzez kon-
tynuację spotkań. W ostatnim, 
podsumowującym spotkaniu - 
„Dzień Zdrowej Żywności”, udział 
wezmą wszyscy zaangażowani 
w projekt oraz przedstawiciele 
lokalnych władz, mediów i insty-
tucji . Podczas tego wydarzenia, 
uczestnicy projektu zostaną po-
dzieleni na grupy i będą konku-
rować w zadaniu na najzdrowsze 
i najsmaczniejsze danie kuchni 
regionalnej. Zwycięska drużyna 
w nagrodę pojedzie na basen 
(promocja aktywnego wypo-
czynku).

Red. na podst. www.skwierzyna.pl

http://www.skwierzyna.pl
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Matki Boskiej Świętogórskiej w Gostyniu; 
Oleśnicki Chór Kameralny „Appasiona-
ta”;  Chór „Campanella” PSM 1 st. im I. J. 
Paderewskiego (w obu dyr. Edyta Szo-
stak-Ikrzyc) z Sycowa; Chór Stowarzy-
szenia Musica Nostra „Cantanti” (Michał 
Sergiusz Mierzejewski) z Poznania; „Har-
monic Solution” (dyrygent Urszula Żmi-
jewska) ze Szczecina oraz Zespół Śpiewa-
czy „Gubińskie Łużyczanki” (kier. Danuta 
Kaczmarek) z Gubina. 
Przed jury (prof. Leszek Bajon z Pozna-
nia – przewodniczący, prof. Iwona Wi-
śniewska-Salamon ze Szczecina, Wiesła-
wa Murawska – sekretarz) wykonawcy 
musieli w ramach przesłuchań wykonać 
utwór ludowo-biesiadny (premiowany 
specjalną nagrodą), utwór współczesne-
go kompozytora polskiego (premiowany 
specjalną nagroda), 2-3 utwory dowolne.
Po obiedzie wykonawcy wraz z jury prze-
nieśli się z Sali widowiskowej MOK do 
kościoła p.w.  św. Jana Chrzciciela, gdzie 
zaprezentowali się lokalnej społeczności. 
Zanim do tego doszło, pod nieobecność 
ks. dziekana Marka Walczaka (współor-
ganizatora festiwalu), historię świątyni 
przedstawił wikariusz ks. Damian Drop. 
Koncert w kościele to prawdziwa uczta dla 
uszu. Doskonała akustyka zrobiła swoje. 
„Gubińskie Łużyczanki” w strojach z Dol-
nych Łużyc przy akompaniamencie akor-
deonu grającej kierowniczki wykonały 
m.in. wspaniałą pieśń „Boży cyganie”. Ten 
zespół słusznie zdobył nagrodę publicz-
ności (forma oddawania głosów w wy-
korzystaniem czekoladowych cukierków 
była sympatyczna, dodatkową rzeczową 
nagrodę w MOK wręczył Andrzej Sob-
czak). Koncert w kościele, jak i na scenie, 

prowadziła ze swadą Maria Siuta-Sob-
czak.
Po powrocie do MOK, na scenie pojawił 
się Zespół „Piccolino” z Międzyrzecza jako 
gość specjalny i zbierał zasłużone brawa. 
Przewodniczący jury odczytał werdykt.. 
Brązowe Muchy otrzymali: „Gubińskie 
Łużyczanki”, „Palestrina” i „Vivace”. Srebr-
ne Muchy - „Appasionata”, „Primo Verte” i 
„Lira”, Złote Muchy - „Harmonic Solution” 
i „Campanella”. Grad Prix i nagrodę fi-
nansową otrzymał zasłużenie „Cantanti” 
z Poznania. Nagrody wręczali: Remigiusz 
Lorenz, burmistrz miasta, Zbigniew Gór-
ny, dyr. GBS, Andrzej Sobczak, dyr. MOK i 
Piotr Czajkowski, prezes Stowarzyszenia 
Międzyrzecki Chór Kameralny.
Koncert laureatów okazał się niestety wy-
stępem tylko zdobywców Grand Prix i Zło-
tych Much. Podczas omówienia MUCHY w 
gronie dyrygentów ciekawe uwagi padły 
ze strony sympatycznej szczecinianki, 
niestety przewodniczący musiał szybko 
wyjechać stąd brak jego cennych uwag 
na tym spotkaniu. Jak zaznaczyła prof. I. 
Wisniewska-Salamon, zdecydowanie ina-
czej odbiera się wykonawców na scenie a 

<< cd. ze s.  1
V. MUCHA

<< cd. ze s. 1

inaczej wewnątrz kościoła. Podobnie jest 
z samym zachowaniem chórzystów. 
Osobiście uważam, ze to trzeba samemu 
przeżyć, wówczas indywidualny odbiór 
jest bezcenny. Niech żałują ci, którzy nie 
byli. Logistyka imprezy była w rękach 
członków stowarzyszenia międzyrzec-
kiego chóru. M.in. Waldemar Kozielew-
ski czuwał nad zespołami kierując ich w 
odpowiednim czasie tam gdzie należało, 
jego małżonka Małgorzata wraz z Mał-

gorzatą Utratą pracowały w biurze festi-
walu. Pozostali wykonywali wiele innych 
niezbędnych rzeczy. 
Organizatorzy nie zapomnieli o tych, któ-
rzy od lat wspomagają organizację im-
prezy. Pamiątkowe statuetki otrzymali: 
burmistrz miasta, dyrektor GBS i dyrektor 
MOK.

Tekst i fot. L. Malinowski

Chór z Poznania - zdobywca Grand Prix Gubińskie Łuzyczanki w czasie koncertu w kościele
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Dobiega koñca moja praca poselska. Przez 8 lat spotykaliœmy siê u mnie 
w biurze lub w wielu piêknych miejscach Ziemi Lubuskiej na 
uroczystoœciach, spotkaniach, wydarzeniach i  dyskusjach.  
Przychodziliœcie tak¿e do mnie z ró¿nymi problemami. Pomaga³am 
organizacjom pozarz¹dowym, so³tysom, stra¿akom, osobom 
pokrzywdzonym, ale te¿ samorz¹dowcom. 

Wiele spraw jest w trakcie za³atwiania. Powierzam je osobie, której ufam 
i która sprawdza siê regionie i Sejmie. Wie doskonale co najwa¿niejsze dla 
naszego regionu i dla naszych mieszkañców. To Pani Krystynie Sibiñskiej 
powierzam Wasze sprawy. Bo potrafi walczyæ o lepsz¹ Platformê 
Obywatelsk¹, mieæ swoje zdanie i umie rozwi¹zywaæ Pañstwa problemy. 

Wiem, ¿e pó³nocnej czêœci województwa potrzebny jest sprawdzony 
pose³ tu mieszkaj¹cy, znaj¹cy teren i mieszkañców. Pani Pose³ zobowi¹za³a 
siê regularnie organizowaæ dy¿ury poselskie w Miêdzyrzeczu i Skwierzynie 
na których bêdzie przyjmowa³a mieszkañców.

Nie zostawiam wiêc Pañstwa samych. Pani Krystyna Sibiñska wspiera³a 
moje inicjatywy poselskie, œwietnie wspó³pracowa³yœmy dla dobra regionu. 
To osoba przyjazna innym ludziom, doœwiadczona i pracowita, ³¹cz¹ca a nie 
dziel¹ca i przede wszystkim uczciwa. Mieszka wœród nas i blisko nas. To 
bêdzie dobry Pose³ na Sejm RP.

Wasze sprawy powierzam Krystynie Sibiñskiej

Bo¿ena S³awiak
Pose³ na Sejm RP

7
Sprawdzony posel

Krystyna

SIBIÑSKA

Kandydat do Sejmu RP

Sfinansowano ze œrodków KW PO RP

Sulêcin, 5 X 2015 r.

Materiał sfinansowany przez KW Platforma Obywatelska RP

20 lat koncertów organizo-
wanych przez „Stowarzyszenie 
„Szansa” na rzecz dzieci i mło-
dzieży niepełnosprawnej uzdol-
nionej artystycznie”. Jubileusz 
ważnego w Międzyrzeczu wy-
darzenia artystycznego, które 
dawno już wyszło poza – bardzo 
ważną – formułę integracji osób 
z dysfunkcjami ze  społeczeń-
stwem i stało się imprezą stricte 
artystyczną. Uczestnicy przez 
długi okres, jeżeli nie przez cały 
rok, doskonalą swe umiejętności 
wokalne, żeby do Międzyrzecza 
przyjechać i się zaprezentować. 
Przyciąga je atmosfera, jaka jest 
udziałem naszego międzyrzec-
kiego Stowarzyszenia: empatii, 
życzliwości, przyjaźni. Jest ona 
niemal natychmiast zauważalna 
dla osób z zewnątrz, jest swoistą 
terapią - też dla gości koncertu. 
To efekt długoletniej pracy, dzia-
łalności wolontariuszy, społeczni-
ków przekonanych o tym, że nic 
tak nie terapeutyzuje – zarówno 
osoby niepełnosprawne jak i te z  
tzw. normą – jak sztuka, jak muzy-
ka, jak wspólne śpiewanie. 

Naręcza kwiatów były nagrodą 
dla naszych dwóch pań – obec-
nej prezes Stowarzyszenia Sylwii 
Guzickiej i Anny Szulgi, inicja-
torki i  pomysłodawczyni, upar-
tej bojowniczki o rozwój swojej 

XX Szansa. Marzeniami zbuduj przyszłość
MIĘDZYRZECZ

niepełnosprawnej córki Karoliny i 
innych dzieci, którym trzeba DAĆ 
SZANSĘ. Maksymalne szanse na 
rozwój, poprzez konsekwentną 
rehabilitację, rewalidację, współ-
pracę i pomoc wzajemną rodzi-
ców i opiekunów tych osób. Temu 
miały służyć wspólne spotkania, 
by łatwiej było walczyć o przy-
szłość dla swych dzieci. Skutecz-
ność tej metody widać na przykła-
dzie Karoliny, naszej wspaniałej 
śpiewaczki, która mając zaledwie 
kilka procent słuchu tylko w jed-
nym uchu potrafi wspaniale in-
terpretować trudne warsztatowo 
piosenki. Chodzi o to, że wrażli-
wość, potencjał artystyczny jest 
w każdym z nas, bez względu na 

procent normy zdrowia, warto 
jest ją eksplorować, pobudzać, a 
prezentacja na szerszym forum, 
dla publiczności, wyjście poza 
swoje cztery domowe ściany, 
pokaz swoich możliwości, który 
owocuje takimi efektami pracy 
nad potencjałem w nas tkwią-
cym, uskrzydla nas wewnętrznie, 
daje siły i wiarę w sens naszego 
uczestnictwa w społeczności. My 
ze swej strony możemy się cie-
szyć ich przyjaźnią, a jak powie-
działa mi jedna z mam osób, które 
tu przyjechały, od nikogo innego 
się nie uzyska tyle bezwarunko-
wego i niezłomnego uczucia. To 
uczucie do nas, ich akceptują-
cych, zostanie w nich na zawsze, 

oni nie odejdą, nie opuszczą nas 
skuszeni przez nietrwałe wartości 
tego świata.

Idea prezentacji umiejętno-
ści i uzdolnień osób niepełno-
sprawnych została podpatrzona 
20 lat temu w Lubsku, u Lecha 
Krykowskiego, dyrektora Lub-
skiego Domu Kultury (Założyciel 
Lubskiego „Stowarzyszenia Dzieci 
Specjalnej Troski”, Kawaler Orderu 
Uśmiechu), który był obecny na 
jubileuszowych Prezentacjach. 
Idea ta przyjęła się u nas, została 
wpisana w historię cyklicznych 
okolicznych imprez, w Lubsku, 
Trzcielu i u  nas w Międzyrzeczu, 
na które chętnie się chodzi. Wiel-
ką pomocą i wszechstronnym 

wsparciem służył lokalnie w Mię-
dzyrzeczu nieżyjący już były se-
nator RP Zdzisław Jarmużek.

Od kilku lat Prezentacje prowa-
dzi Bolesław Kołodziejski, pra-
cujący jako nauczyciel i terapeuta 
z trudną młodzieżą, w ośrodkach 
penitencjarnych, posiadający 
także (jak większość instrukto-
rów) zdolności muzyczne i wo-
kalne. Prezentacje poprzedzone 
są warsztatami muzycznymi. Ale 
przede wszystkim są spotkaniem, 
na które czekają przez cały rok ich 
uczestnicy, ich prawie trzydnio-
wym świętem (w często szarej 
codzienności życia osób niepeł-
nosprawnych). U nas, pod opie-

s. 14

Fot. M
iejski O

środek Kultury
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MIĘDZYRZECZ
ul. 30 Stycznia 19   
tel. 95 720 54 52
godziny otwarcia: 
pon. - piąt. 9.00 - 17.00

my z Panią Moniką Miter, Kierownikiem Placów-
ki Kasy Stefczyka w Międzyrzeczu.

s. 13

XX Szansa. Marzeniami zbuduj przyszłość

ką organizatorów, w gościnnym 
Hotelu „Duet” J.B. Bełzów, od lat 
czują się wspaniale. 

Naszego międzyrzeckiego 
„Szansowego” poloneza czas za-
cząć… W Kawiarni StopKlatka 
atmosfera pełna serdeczności. 
Nastąpiły uściski, serdeczne po-
witania w gronie osób, które zna-
ją się od lat, nawzajem budują 
wewnętrznie siebie samych do-
brą energią – tak ważną dla osób 
niepełnosprawnych, tu osób 
pozytywnie zakręconych, dzięki 
Prezentacjom, jak mówi Bolesław 
Kołodziejski, wspaniały gawę-
dziarz. Trzeba tu być  – chociaż raz 
w życiu, żeby zrozumieć. To waż-
ny życiowy uniwersytet…

Na początek na parkiecie w 
Kawiarni tańce klasyczne i grupa 
taneczna z Domu Pomocy Spo-
łecznej z Jasieńca: Magdalena 
Jankiewicz, Robert Stasiak, 
Małgorzata Urbańska i Ryszard 
Walczak ze swoim instruktorem 
Rafałem Kaszubskim. Lubią tań-
czyć, cieszyć się muzyką, ruchem 
i układami tanecznymi. Pięknymi 
błyszczącymi kostiumami. Tango, 
walc, tańce latynoamerykańskie 
rozbrzmiewały nam na parkiecie 
w MOKowskiej kawiarni StopKlat-
ka. W nagrodę za odwagę dostali, 
już tradycyjnie, drobne upominki 
od organizatorów. 

Pora na naszych śpiewaków. 
Promiennych ludzi na wózkach, 

czy o kulach, którzy obezwład-
niają sprawnych ruchowo mal-
kontentów swoim uśmiechem. 
Odwzajemniamy im tym samym 
– Uśmiechem i brawami, zwłasz-
cza że śpiewają naprawdę dobrze, 
mają dobre szkolone głosy – na-
sza pani w-ce burmistrz Agniesz-
ka Śnieg oczarowana była pozio-
mem artystycznym Prezentacji 
„Szansy”. Powiedziała, że dla niej 
była to uczta dla zmysłów. Podzię-
kowała, że mogła gościć na kon-
cercie. Śpiewaków prowadzi ich 
muzycznie, i wspiera na wszystkie 
bardzo profesjonalne sposoby, 
wspaniały człowiek, instruktor 
Rafał Kaszubski. Dla mnie wizy-
ta na koncertach i spotkaniach 
tego typu jest zawsze wspaniałą 
duchową przygodą spotkań z 
osobami w nich uczestniczący-
mi – niepełnosprawnymi, którzy 
wnoszą do mojego osobistego 
doświadczenia nowe wartości  i 
punkty widzenia, spotkań także 
z  instruktorami – wysoko kwali-
fikowanymi fachowcami, którzy 
dobierani są do tej trudnej pracy 
bardzo starannie i są jej oddani 
całym sercem. 

Robert Guździoł – niewielka 
gabarytami postać na wózku za-
wiera w sobie tak wiele męskiego 
ciepłego piękna. Wyrazisty tenor 
w duecie z naszym Prezentacyj-
nym słoneczkiem czyli Honorat-
ką Frankiewicz, która ze swym 
artystycznym poziomem wo-

kalnym zasługuje już na osobny 
indywidualny recital. Słyszymy 
piosenki z recitalu Macieja Miecz-
nikowskiego. Wsparcia mentalne-
go udziela im Katarzyna Roszak, 
także goszcząca u nas  już nie 
pierwszy raz. Śpiewają w trójkę 
pieśń „Marzeniami zbuduj przy-
szłość”, która w ich wykonaniu ma 
szczególny wydźwięk. Śpiewające 
szczęście jest  bardzo blisko, wy-
starczy uśmiech a wózek jest do 
zaaprobowania jako element kra-
jobrazu. 

Debiutanci na tegorocznych 
Prezentacjach. Siedem dziewcząt 
z naszego Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno – Wychowawczego, 
młode wokalne talenty, które na 
pewno nam się dobrze rozwiną. 
Zakreślają – jak ich Bolesław okre-
ślił – prostym łukiem najpiękniejsze 
życia kąty. Określają swoją przy-
szłość, ten występ, wydarzenie, 
będzie dla nich pamiątką. 

Po niej wystąpiła Izabela Jaku-
bowska z Czerwieńska, też stała 
bywalczyni Prezentacji, z mini re-
citalem pieśni z repertuaru Ireny 
Jarockiej. Towarzyszyły im jako 
ilustracja dekoracje na ścianie 
w postaci kolorowych kwiatów, 
świetnie oddających nastrój wy-
darzenia. Wiele przeżyć dał nam 
występ Ani  Ilminowicz z Leszna, 
tembr jej aksamitnego wysokie-
go głosu, dziewczyny o ogromnej 
wrażliwości. Jak śpiewała – jeden 
moment życia, mała jego garść 
– decyduje czasem, jest chwilą 
teraźniejszości, która odbija się 

piętnem na całym jego dalszym 
ciągu. Odkryciem była Marlena 
Wojtczak z Ostrowa Wlkp. Głębo-
ki niski głos i aktorska interpreta-
cja. Jak nam w zaufaniu śpiewała 
– nic więcej nie trzeba, tylko pole-
cieć do nieba… Lećmy więc, jeśli 
tylko o to  chodzi… Pełna spokoju 
afirmacja

Występy zakończyła Karoli-
na Szulga z piosenkami Urszuli, 
„Dmuchawce, latawce, wiatr” i 
inne w podobnym klimacie. Pan 
Krykowski poinformował nas, że 
nasza ambasadorka kultury mię-
dzyrzeckiej śpiewała także w Par-
lamencie Europejskim w Brukseli. 
Piosenki zadedykowała wszyst-
kim tym, którzy zaangażowali się 
w zorganizowanie imprezy. Byli-
śmy przez lata istnienia „Szansy” 
świadkami wielu jej bardzo do-
brych, profesjonalnych wykonań. 

Koncert zwieńczyło, już trady-
cyjnie, wspólne z Bolesławem 
Kołodziejskim i innymi wyko-
nawcami, wykonanie pieśni na 
pożegnanie do muzyki B. Koło-
dziejskiego. Sylwia Guzicka po-
dziękowała wszystkim, którzy 
przybyli, jeśli pamięć o wydarze-
niu zostanie w sercach gości, to 
Prezentacje spełnią swe zadanie. 
Symbolizował je podarowany Ka-
rolinie pamiątkowy kubek ze sto-
sownym napisem, określony jako 
pojemnik na nektar życia i eliksir 
młodości.

Przy poczęstunku obejrzeliśmy 
pokaz multimedialny złożony ze 
zdjęć archiwalnych z poprzednich 

lat Prezentacji, wręczone zostały 
pamiątkowe dyplomy z podzię-
kowaniami dla osób stale od lat 
pomagających organizatorom.

Organizatorzy dziękują za po-
moc przy organizacji XX Ogólno-
polskich Prezentacji Artystycz-
nych: wykonawcom, Bolesławowi 
Kołodziejskiemu, pracownikom 
MOK w Międzyrzeczu, pracowni-
kom Hotelu „Duet”, darczyńcom, 
współorganizatorom, wolontariu-
szom, Rejonowemu Sztabowi Ra-
townictwa Społecznej Krajowej 
Sieci Ratunkowej w Międzyrzeczu 
i publiczności, która nie zawiodła. 
Osobne podziękowania dla spon-
sorów, bez  których impreza nie 
mogłaby się odbyć: Gospodarczy 
Bank Spółdzielczy, Urząd Gminy 
Międzyrzecz, Międzyrzecki Ośro-
dek Kultury, Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Międzyrze-
czu, Międzyrzeckie Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji, 
Edward Fedko, Zofia Plewa, Ja-
cek i Beata Bełz, Kręgielnia, Dru-
karnia „Jadar”, Grzegorz Rydza-
nicz, Paweł i Monika Kołodziej, 
Katarzyna Wiese, Karolina Szul-
ga (urodzinowy tort „Szansy”), 
Ryszard Kuraciński, „Aldekor” A. 
Stupińska, Rejonowy Sztab Ra-
townictwo Społecznej Krajowej 
Sieci Ratunkowej w Międzyrze-
czu, Piekarnia i  Ciastkarnia „Ro-
jek”, darczyńcy 1%  od swojego 
podatku, Elżbieta Górna i Elż-
bieta i Włodzimierz Szopinscy. 

Iwona Wróblak
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Firma 3B Dienstleistungen oferująca usługi 
w zakresie sprzątania w branży turystycznej

Naszą dewizą jest służyć!

Pokojowa / Pokojowy
Miejsce pracy: Niemcy / Berlin

OPIS STANOWISKA:
Nasza firma poszukuje od zaraz na terenie Berlina 

Pokojówek / Pokojowych do pracy na niepełny etat

WYMAGANIA:
• Mile widziana znajomość języka niemieckiego

• Nie wymagane doświadczenie
• Odwaga do podejmowania nowych wyzwań zawodowych

• Bez znaczenia, czy jesteś osobą wykwalifikowaną,                     
początkującą lub zmieniającą zawód

zatrudni na stanowisku:

OFERUJEMY:
• Gruntowne wprowadzenie do zawodu

• Umowa o pracę - niepełny etat
• Dni pracy od pon. do niedz. wg ustalonego grafiku

• wynagrodzenie za godzinę - 9,55 €

Na pytania dotyczące szczegółów odpowie chętnie pani Rita Afelt 
pod numerem telefonu 0049 178 1845990 w godz. 12-17 (pon. - piąt.)

Wszystko za sprawą projektu, w 
którym wzięła udział nasza szko-
ła. Trzecioklasiści dwa razy w  ty-
godniu odwiedzają pływalnię w 
Międzyrzeczu. Instruktorzy dbają 
o to, by dzieci odkryły, że pływa-
nie to wielka frajda i przyjem-
ność. Poza tym zbawiennie wpły-
wa na nasze zdrowie i jest bardzo 
bezpiecznym sportem.
Najwytrwalsi młodzi pływacy 
pewnie już wkrótce przekonają 
się, jakie niesamowite efekty daje 
regularna aktywność na basenie. 

Jak ryba w wodzie
PRZYTOCZNA

Choć na naukę nigdy nie jest za późno, najlepiej i 
najłatwiej zdobywa się nowe umiejętności w dzieciń-
stwie. Uczniowie klas trzecich SP w Przytocznej podjęli 
wyzwanie i postanowili przez najbliższe trzy miesiące 
zgłębiać tajemnice pływania.

Być może ktoś odkryje tam swoją 
nową pasję, której postanowi się 
poświęcić. W przyszłości zostanie 
słynnym sportowcem i ze łzą w 
oku będzie wspominał, że pływać 
nauczył się podczas wyjazdów na 
pływalnię w szkole podstawowej.
W projekcie bierze udział trzy-
dzieścioro dzieci. Warto szlifować 
te młode talenty.

Dorota Kmieciak
Marek Korczyński

Paweł Dymel
Renata Pałka

Projekt ,,Moja Mała Ojczyzna”
SKWIERZYNA

Główną ideą pro-
jektu było promo-
wanie postaw pa-
triotycznych oraz 
upowszechnianie 
wiedzy i dziedzic-
twa kulturowego 
wśród osób nie-
pełnosprawnych. 
W ramach zadania 
odbyły się spotka-
nia integracyjne, 
warsztaty malar-
skie, lekcje historii, 
wyjścia do Miejskiej 
Biblioteki w Skwie-
rzynie i wycieczki 
do Wojewódzkiej i 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Gorzowie Wlkp.
4 września uczestnicy projektu 
uczcili także pamięć osób zamor-
dowanych i przetrzymywanych w 
skwierzyńskim obozie jenieckim 
na terenie obecnego domu po-
mocy społecznej.
W projekcie uczestniczyli miesz-
kańcy Domu Pomocy Społecznej 
w Skwierzynie, rodziny i znajomi 
mieszkańców, podopieczni Po-
wiatowego Ośrodka Wsparcia 

Wystawa „Skwierzyna kiedyś a dziś” oraz wieczór literacki p. Iwony Samol to ostat-
nie spotkania integracyjne i podsumowujące projekt „Moja mała ojczyzna”, reali-
zowany przez Stowarzyszenie „Nasz Dom” w Skwierzynie.

„Razem raźniej” w Skwierzynie 
oraz młodzież szkolna z Zespołu 
Szkół Technicznych w Skwierzy-
nie.
Stowarzyszenie serdecznie dzię-
kuje za pomoc w realizacji pro-
jektu p. Annie Wojtas, Barbarze 
Koman, Irenie Smiechockiej 
– Seroka za przeprowadzenie 
warsztatów malarskich, oraz p. 
Jerzemu Kuźmiczowi, Adamo-
wi Dremelowi, Juliuszowi Bo-
guckiemu za przeprowadzenie 

lekcji historii o Skwierzynie. Pro-
jekt współfinansowany jest przez 
gminę Skwierzyna.

Red. na podst. 
www.skwierzyna.pl
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25 września za-
i n a u g u r o w a n o 
Europejski Dzień 
Języków w naszej 
szkole. Obchody 
rozpoczęły się od 
wspólnego od-
śpiewania znanej 
piosenki „Panie Ja-
nie rano wstań…” 
w czterech języ-
kach: niemieckim, 
francuskim, hisz-
pańskim i angiel-
skim. Uczniowie spróbowali swoich sił w 
łamańcach językowych, których szybkie 
wypowiedzenie sprawia kłopoty nawet 
rodzimym użytkownikom języka. Bawi-
li się słowami, układając z rozsypanki jak 
najwięcej rzeczowników w j. angielskim i 
niemieckim. Wysłuchali, jak uczyć się języ-
ków obcych.
Po tej krótkiej lekcji wszyscy jednogłośnie 
stwierdzili, że warto uczyć się języków, 
ponieważ umiejętność mówienia obcymi 
językami zwiększa szanse – na pracę, na 
naukę, na lepsze życie we własnym kra-

100 proc. radości z rodzinnej miłości
SKWIERZYNA / PRZYTOCZNA

ju, jak i w innych częściach świata. Dzisiaj  
znajomość jedynie   języka angielskiego 
nie jest już wystarczająca.
A zatem Kochani Uczniowie! Uczcie się 
języków obcych rysując, tłumacząc, 
śpiewając, czytając wszystko to, co Was 
interesuje, bawiąc się przy tym dosko-
nale!                        

Viel Spaβ! Have a fun!
 Ciao! Tschüs! Bye!

Agnieszka Kogut
Agnieszka Środecka

To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku z ini-
cjatywy Rady Europy, której siedzibą jest Strasburg. Obchodzimy je 
26 września. Rozwijanie umiejętności językowych jest  zarówno ko-
niecznością, jak i prawem każdego z nas – takie  jest jedno z najważ-
niejszych przesłań Europejskiego Dnia Języków.Impreza, która miała na celu 

promować ideę wsparcia 
dzieci i rodzin zastępczych 
odbywała się w Skwierzynie. 
Mirosław Romanowski i Kon-
rad Golec przygotowali oraz 
prowadzili ciekawe konku-
rencje sportowe, które mia-
ły urozmaicić i uatrakcyjnić 
festyn. Nasze gimnazjalistki 
Hanna Koszko, Martyna 
Szczepaniak, Wiktoria Pi-
kus, Natalia Nadolna, Julia 
Piotrowska, Nikola Wą-
chalska, Weronika False-
low, Karolina Kolasińska i 
Natalia Sobczak z ochotą zgłosiły się do 
pomocy.
Wykorzystały swoje talenty taneczne i 
artystyczne – były niezastąpione. Wycza-
rowały na twarzach dzieci, oprócz uśmie-
chów, tygryski, człowieka-pająka, motyle, 
wampiry i inne wymarzone postaci i wzo-
ry. Z poświęceniem i cierpliwością uczyły 
dzieci chodzić na szczudłach czy rzucać 
metalowymi kulami. Zorganizowały tak-
że pokazy tańca, w które zaangażowały 
wszystkich – i małych i dużych uczestni-
ków festynu. Spotkanie okazało się cie-
kawym sposobem na „rodzinne” popołu-
dnie.

To hasło, które towarzyszyło gimnazjalistom z Przytocznej w słonecz-
ną sobotę 19 września. Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu 
oraz nauczyciele zaangażowali się w pomoc w Rodzinnym Festynie 
Rodzin Zastępczych organizowanym przez Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie w Międzyrzeczu. 

Nagrodą dla gimnazjalistek za poświę-
cenie wolnego czasu była radość dzieci i 
satysfakcja, że zrobiły coś dobrego dla in-
nych, tak całkiem bezinteresownie, odkry-
wając wielką prawdę, że świat staje się 
lepszy, gdy nie żyjemy tylko dla siebie!
Zaangażowani pracownicy Gimnazjum z 
Oddziałami Integracyjnymi: Mirosława 
Furmanek, Agata Raciborska-Borowiec 
(opiekun Koła Wolontariatu), Iwona Bigo-
raj oraz Wiesław Gniazdowski.

 Red. na podst. www.przytoczna.pl

W gimnazjum obchodzono Europejski 
Dzień Języków

PRZYTOCZNA
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NAPRAWA PLANDEK

Paweł Olszewski
Ul. PrzemysłOwa; 69-220 OśnO lUbUskie

tel. 501 340 744, 505 167 559
email: fhUPaPiO@wP.Pl

(istnieje mOżliwOść dOjazdU dO klienta)

namiOty           gabaryty
PrzyczePki          naczePy

dOstawcze        stelarze

(drobna produkcja)

LAMUS
NAJWIEKSZY SKLEP MEBLOWY W POLSCE!

ANTYKI
MEBLE UŻYWANE

MILION DROBIAZGÓW

www.lamusboczow.cba.pl

Boczów k. Torzymia, Pl. Konstytucji
tel./fax +48 68 341 4082
kom. +48 502 62 86 66

Od kilku tygodni na terenie po-
wiatów międzyrzeckiego i sulę-
cińskiego honorowi dawcy krwi 
zrzeszeni w Klubie HDK-PCK   
przy ZSCKR w Bobowicku rozda-
ją pomidory. 

Wolontariusze przypominają 
przy tym o korzyściach płyną-
cych z jedzenia pomidorów, a 
także warzyw w ogóle. Pomido-
ry zawierają bezcenne dla zdro-
wia człowieka substancje, które 
możemy również znaleźć w jego 
przetworach. Warto jeść pomi-
dory, bo zawierają likopen. To 
organiczny związek chemiczny 
o działaniu przeciwutleniającym. 
Najwięcej likopenu mają poma-
rańczowe i czerwone warzywa, a 
pomidory są jego głównym źró-
dłem. Krwiodawcy zachwalają 
też walory smakowe pomidorów 
produkowanych w naszym re-

gionie. Dzięki uprzejmości ludzi 
dobrej woli mogliśmy rozdać 
kilka ton tych smacznych wa-
rzyw wspólnie ze Zbigniewem 
Mazurą, Mariuszem Baturą, 
Robertem Czernianinem, Kari-
ną i Tomaszem Sobuckim oraz 

KOLEKCJONER KUPI:
Monety;
Zegarki;
Złoto;
Srebro;
ZłoM i Wyroby

884 050 405
odbiór na MiejScu; dojaZd gratiS!

Pomidorowa niespodzianka od krwio-
dawców z Międzyrzecza

MIĘDZYRZECZ

członkami koła SLD w Między-
rzeczu.
 

Zbigniew Smejlis
Prezes Klubu HDK-PCK

70-lecie OSP Przytoczna
PRZYTOCZNA

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytocznej obchodzili 70 – lecie powsta-
nia swojej jednostki. W związku z tą rocznicą w sobotę 26 września zorganizowano 
uroczyste obchody, które zainaugurowała msza św. w intencji strażaków.

Podczas uroczystości strażackich 
przybliżono historię jednostki 
oraz wręczono odznaczenia dla 
zasłużonych strażaków. Nie za-
brakło okolicznościowych prze-
mówień zaproszonych gości.
W obchodach jubileuszu uczest-
niczyli druhowie z OSP: Rokitno, 
Goraj, Nowa Niedrzwica oraz go-
ścinnie OSP Bledzew. Wspaniale 
prezentowało się kilka pocztów 
sztandarowych reprezentują-
cych ochotnicze straże pożarne z 
terenu gminy Przytoczna.
Prezes OSP Przytoczna dh Bogu-

sław Chajduk przywitał zebra-
nych, a także przybyłych gości, 
wśród których byli między inny-
mi:
– Wójt gminy Przytoczna, Prezes 
ZOG ZOSP RP w Przytocznej – 
Barłomiej Kucharyk,
– Starosta międzyrzecki, Prezes 
ZOP ZOSP RP w Międzyrzeczu – 
Grzegorz Gabryelski,
– Komendant Powiatowy Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Mię-
dzyrzeczu – bryb. Marek Har-
kot.

Red.

Trwają prace związane z wy-
konaniem robót budowlanych 
polegających na wykonaniu wy-
miany chodnika w Parku Jagiełły 
w Skwierzynie.
Stare płyty betonowe są wymie-
niane na polbruk. Wymienione 
zostaną również krawężniki. 
Celem zadania jest poprawa wa-
runków poruszania się pieszych 
na terenie i stworzenie przyja-
znego miejsca do wypoczynku. 
Koszt robót wyniesie niespeł-
na 154 tys. zł. Wykonawcą jest 
PPHU„PACHOLAK” z Bobowicka. 
Prace mają potrwać do końca 
października. 
W związku z remontem mogą 
wystąpić trudności w poruszaniu 

Park Jagiełły zyska nowy blask
SKWIERZYNA

się po Parku Jagiełły i jego okolicach.  (Red.)
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Zapraszamy do Restauracji NEO w Międzyrzeczu przy ul. Malczewskiego 2.                                                       
Na miejscu czeka na Ciebie przepyszne jedzenie oraz miła i profesjonalna obsługa.

Dysponujemy 2 niezależnymi salami. Restauracja czynna jest od pon. do sob.

w godzinach 7.00 - 23.00, w niedzielę od 8.00 do 21.00 

Dodatkowo zajmujemy się organizacją WESEL, IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH, PRZYJĘĆ 
KOMUNIJNYCH, SPOTKAŃ I SZKOLEŃ FIRMOWYCH

RESTAURACJA

Międzyrzecz
ul. Malczewskiego 2
Tel. +48 95 741 2202
Tel.  +48 796 797 582

zestaw dnia

(zupa + drugie danie)

13 zł

w każdą niedzielę
zestawy obiadowe 
z deserem w cenie

(od pon. do piąt.)

23,00 zł

Na sygnale  
Wpadł, bo nie miał świateł
W nocy z 25 na 26 września uwa-
gę dzielnicowego z Trzciela zwró-
cił rowerzysta, który poruszał się 
po drogach miejscowości rowe-
rem bez żadnego oświetlenia. 
Po sprawdzeniu w policyjnych 
bazach danych okazało się, że 
22-letni mężczyzna poszukiwany 
jest przez Policję na podstawie aż 
trzech nakazów doprowadzeń, 
wydanych przez Sąd Rejonowy 
Poznań Grunwald i Jeżyce oraz 
Poznań Wilda i Nowe Miasto. 
Na dodatek podczas rozmowy 
z mężczyzną, policjant wyczuł 
woń alkoholu. Okazało się, że w 
organizmie rowerzysty jest po-
nad promil alkoholu. Mężczyzna 
został zatrzymany i zgodnie z 
nakazami sądów trafił do aresztu 
celem odbycia kary. Dodatkowo 
jednak odpowie za kierowanie 
rowerem w stanie nietrzeźwym 
bez wymaganego oświetlenia, 
za co grozi mu wysoka grzywna.

Poszukiwany z narkotykami w 
kieszeni
Policjanci z Wydziału Kryminal-
nego w Międzyrzeczu na jednej 
ze stacji paliw zatrzymali do kon-
troli drogowej samochód - za-
uważyli, że pasażer zachowywał 
się nerwowo, a przy wysiadaniu 
z auta wyrzucił woreczek z prosz-
kiem. W związku z podejrzeniem, 

że może przy sobie posiadać 
więcej podejrzanych substancji, 
policjanci przystąpili do kontroli 
osobistej oraz przeszukania auta. 
Zabezpieczyli ponad 50 gramów 
amfetaminy oraz ponad 3 gramy 
marihuany. Kobieta, która kiero-
wała autem również miała przy 
sobie niewielką ilość środków 
odurzających. Dodatkowo pod-
czas sprawdzenia osób w poli-
cyjnych bazach, okazało się, że 
34-letni Patryk W. poszukiwany 
jest listem gończym wydanym 
przez Prokuraturę w Lipnie. Kie-
rowca i pasażera auta usłyszeli 
już zarzut posiadania środków 
odurzających. Z uwagi na znacz-
ną ilość narkotyków, mężczyźnie 
grozi kara do 10 lat pozbawienia 
wolności.

Uratował życie w drodze na 
służbę
Naczelnik wydziału prewencji 
międzyrzeckiej jednostki, kom. 
Przemysław Michalski w dro-
dze do pracy na parkingu przy 
jednym z marketów w Między-
rzeczu zauważył w jednym z po-
jazdów dziwnie zachowującego 
się kierowcę. Policjant  podszedł 
do auta, otworzył drzwi i wtedy 
mężczyzna osunął się na zie-
mię. Funkcjonariusz zauważył, 
że najprawdopodobniej dławi 
się owocem, dlatego udzielił 

mu pierwszej pomocy przedme-
dycznej i wezwał pogotowie. Po 
przyjeździe ratowników, okazało 
się, że mieszkaniec Międzyrzecza 
dodatkowo jest chory na cukrzy-
cę i zapadał w śpiączkę. Mężczy-
zna został przewieziony do szpi-
tala, gdzie zajęli się nim lekarze.

Telefon oświetlał im drogę
Policjanci z Komisariatu Policji 
w Skwierzynie podczas patrolo-
wania terenu miasta na jednej z 
ulic zauważyli jadący motorower 
a na nim dwóch mężczyzn. Po-
jazd nie miał żadnego oświetle-
nia z przodu a jedynym źródłem 
światła była latarka w telefonie 
komórkowym trzymana przez 
pasażera.
Podczas kontroli dodatkowo 
okazało się, że kierowca nie ma 
dokumentów od pojazdu oraz 
polisy OC a jego pasażer był nie-
trzeźwy. Do tego nie chciał wy-
konywać poleceń policjantów, 
był agresywny wobec nich i nie 
chciał podać danych osobowych. 
W efekcie policjanci osadzili ich 
w policyjnej izbie zatrzymań do 
wytrzeźwienia agresywnego pa-
sażera. Natomiast wobec kierow-
cy zostanie skierowany wniosek 
o ukaranie do Sądu Rejonowe-
go w Międzyrzeczu. Odpowie 
za przewożenie motorowerem 
pasażera będącego w stanie nie-
trzeźwości, kierowanie motoro-
werem bez wymaganych doku-
mentów oraz bez wymaganego 

oświetlenia.

Groźne zdarzenie na obwodni-
cy międzyrzecza
Do groźnie wyglądającego zda-
rzenia drogowego doszło w 
piątek 18 września na obwod-
nicy Międzyrzecza. W wypad-
ku uczestniczyły trzy pojazdy. 
Policjanci na miejscu ustalili, że 
mieszkanka Gorzowa Wlkp. przy-
stąpiła do manewru wyprzedza-
nia, jednak w momencie, kiedy 
zorientowała się, że nie zdoła 
ukończyć tego manewru, bo z 
naprzeciwka nadjeżdża auto, 
zaczęła hamować i wpadła w po-
ślizg. Kierowca ciężarowej Scanii, 
chcąc uniknąć zderzenia, gwał-
townie skręcił kierownicą i wte-
dy doszło do zderzenia z Fordem 
Focusem, natomiast ciężarówka 
przebiła się przez barierę ener-

(oprac. red. na podst.: 
www.miedzyrzecz.lubuska.

policja.gov.pl 

gochłonną i spadła z nasypu.
Początkowo wszystko wyglądało 
bardzo groźnie, trzy osoby z sa-
mochodów osobowych zostały 
przewiezione do szpitala w Mię-
dzyrzeczu. Droga zablokowana 
była całkowicie przez kilka go-
dzin. Jednak podczas badań le-
karskich, okazało się, że obraże-
nia doznane przez uczestników 
zdarzenia nie są groźne, dlatego 
też zdarzenie zakwalifikowano, 
jako kolizję. 56-letnia mieszkan-
ka Gorzowa wlkp. została uka-
rana mandatem karnym, na jej 
konto wpłynie również 6 punk-
tów karnych.

Leśnictwa Nadleśnictwa 
Międzyrzecz 

oferują do sprzedaży drewno opałowe 
odbiorcom indywidualnym

W ofercie: sosna, modrzew, świerk, akacja, dąb, daglezja, 
jesion i osika (w różnych asortymentach - drobnica lub 

grubizna, w różnych cenach brutto)

Szczegółowe informacje w leśnictwach lub                      
w Nadleśnictwie Międzyrzecz - tel. 95 741 23 66

Surowiec pozyskany kosztem nabywcy w przypadku 
gałęziówki (drobnica) kształtuje się na poziomie  22,68 zł/m3 
brutto, a cena grubizny opałowej kształtuje się w granicach 

od 54 zł do 97,20 zł/m3 brutto w zależności od gatunku.
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Wieści z Międzyrzeckiego rATUSzA
Jak co roku, na początku wrze-
śnia odbywa się tradycyjne 
„Święto Obry i Paklicy”. Jest to im-
preza ekologiczna, która ma na 
celu zwrócenie uwagi, szczegól-
nie młodej części mieszkańców 
gminy Międzyrzecz na problem 
ekologii. Program realizowany 
jest w blokach: porannym dla 
dzieci z przedszkoli i szkół z te-
renu gminy Międzyrzecz oraz 
popołudniowym koncertowym 
– skierowanym do całej społecz-
ności miasta oraz wszystkich za-
interesowanych uczestnictwem 
w tym wydarzeniu.
W trakcie imprezy ekologicznej 
odbywały się konkursy i zabawy 
o tematyce związanej z ekologią, 
a także prezentacje artystyczne. 
Wszystkie występujące grupy 
otrzymały pamiątkowe dyplomy 
i upominki rzeczowe.
W przerwach można było po-
słuchać wybranych fragmen-
tów „Lalki” Bolesława Prusa, 
w ramach akcji „Narodowego 
Czytania”, którą przeprowadzili 
pracownicy Biblioteki Publicz-
nej. Wśród interpretujących frag-
menty powieści B. Prusa znaleźli 
się uczniowie: Gimnazjum Nr 
1 - Aleksandra Kubowicz, Aga-
ta Kwaśny, Jakub Kusz, Martyna 
Wróbel, Piotr Szymkowiak; Gim-

Święto Obry i Paklicy

nazjum nr 2 - Patrycja Daszkie-
wicz, Amanda Wika, Aleksander 
Ciślak; Liceum Ogólnokształ-
cącego – Kacper Rodziewicz i 
Marta Nowak oraz pan Zbigniew 
Maleńczyk – nauczyciel języka 
angielskiego; Zespół Szkół Cen-
trum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego – Anna Jaszczak i 
Dorota Kołodziejczyk.
Wśród stoisk, które rozłożyły się 
na placu za MOK znalazł się na-
miot gminy Międzyrzecz. Pra-
cownicy Wydziału Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miejskiego 
w Międzyrzeczu, przygotowali 
dla dzieci i młodzieży liczne kon-
kursy wiedzy o segregacji od-
padów komunalnych. Konkurs 
realizowany był w ramach kam-

panii informacyjno-edukacyjnej. 
Jego celem było propagowanie 
wiedzy na temat selektywne-
go zbierania odpadów. Każdy 
uczestnik otrzymał upominki 
ufundowane przez organizatora. 
Po południu dorośli mieszkańcy 
mogli wziąć udział w teście nt. 
segregacji odpadów. Zwycięzcą 
okazał się Leszek Gołębiowski, 
który w nagrodę za bezbłędnie 
wypełniony test, z rąk burmistrza 
Remigiusza Lorenza, otrzymał 
nagrodę główną - tablet.
Wieczorną – koncertową część 
„Święta Obry i Paklicy” otworzył 
zespół Casandra, po którym wy-
stąpiła gwiazda wieczoru „Varius 
Manx”.

12 września br. w uroczystej 
oprawie, burmistrz Remigiusz 
Lorenz wręczył 16 parom meda-
le za długoletnie pożycie mał-
żeńskie. Uroczystość rozpoczęła 
kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego Izabela Kępińska, która 
powitała wspaniałych jubilatów i 
ich licznie przybyłe rodziny. Głos 
zabrał również burmistrz, który 
pogratulował wszystkim parom 
tak wspaniałej rocznicy, pod-
kreślił, że na pewno nie była to 
łatwa droga, dlatego tym więk-
szy należy się szacunek i wyrazy 

uznania.
Na zakończenie zgromadzeni 
goście, przy dźwiękach muzyki 
zaśpiewali tradycyjne Sto lat i 
wznieśli toast za zdrowie jubila-
tów.
Pięćdziesięciolecie pożycia mał-
żeńskiego świętowali:
Marianna i Jan Wieczorko-
wie,  Zofia i Edward Kipran, Sta-
nisława i Zenon Onichimowscy, 
Zofia i Franciszek Guzikowscy, 
Irena i Henryk Bobol, Alfreda i 
Adam Żyła, Barbara i Eugeniusz 
Bak,  Anna i Bolesław Wojtowicz, 

Teresa i Kazimierz Michałowscy, 
Barbara i Wiesław Szczurek,   Ka-
zimiera i Józef Lubienieccy, Ma-
ria i Edward Ostaszewscy, Teresa 
i Bolesław Sawińscy.
Diamentową rocznicę obchodzi-
ły dwie pary: Stanisława i Ludwik 
Kubiak oraz Leokadia i Mieczy-
sław Baran. Jedna para,  Benigna 
i Stefan Mazurkowie świętowali 
tzw. żelazną rocznicę, czyli 65-le-
cie pożycia małżeńskiego. 

s. 16

W sobotnie po-
południe Między-
rzeczan przywitał 
warkot silników 
jednych z naj-
w s p a n i a l s z y c h 
motorów na świe-
cie, Harleyów Da-
vidsonów. To wła-
śnie nasze miasto, 
na zaproszenie 
burmistrza Remi-
giusza Lorenza, 
było jednym z punktów tzw. Od-
jazdowego grzybobrania, czyli 
zakończenia sezonu motocyklo-
wego 2015. Uczestnikami impre-
zy byli członkowie Klubu West 
Side Chapter Poznań oraz goście 
z zagranicy, a także międzyrzec-
cy pasjonaci jednośladów.
Zgromadzonych przed między-
rzeckim Ratuszem mieszkańców 
i turystów przywitał prezydent 
Klubu Bartosz Śliwowski, któ-
ry opowiedział o działalności 
Klubu i zaprosił wszystkich do 
podziwiania tych niezwykłych 
maszyn. Ich właściciele chętnie 
odpowiadali na wszystkie nur-
tujące mieszkańców pytania i 
pozowali do zdjęć. Szczególnie 
zaciekawione były dzieci, które 
miały okazję wsiąść na motor, 

odpalić silnik i posłuchać jaki wy-
daje dźwięk. Część z motocykli 
ozdobiona była różnego rodzaju 
rysunkami, oświetlona była świa-
tełkami czy też miała wbudowa-
ne głośniki, z których leciała gło-
śna rock and roll’owa muzyka, 
co jeszcze bardziej przykuwało 
wzrok.
Członkowie Klubu zwiedzili za-
mek i muzeum, gdzie wystrza-
łem z armaty i pokazem śre-
dniowiecznych walk witali ich 
międzyrzeccy rycerze.
Rozstrzygnięty został również 
konkurs na najładniejszy i najcie-
kawszy motocykl. Właścicielom 
3 najokazalszych motorów wrę-
czone zostały nagrody ufundo-
wane przez burmistrza Między-
rzecza. 

Zakończenie sezonu motocy-
klowego 2015 w Międzyrzeczu Burmistrz wręczył medale za długoletnie pożycie 

małżeńskie

Premiera filmu  „Karbala”
11 września odbyła się uroczysta 
premiera filmu pt. „Karbala”. Prze-
biegła ona w wyjątkowym cha-
rakterze, ponieważ uczestnikami 
seansu byli szczególni goście, 
prawdziwi bohaterowie bitwy, 
żołnierze 17. Wielkopolskiej Bry-
gady Zmechanizowanej. Ponad-
to w wydarzeniu uczestniczyli 
senator Helena Hatka, burmistrz 
Remigiusz Lorenz, zastępca bur-
mistrza Agnieszka Śnieg oraz 
przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Międzyrzeczu Maria Kijak. 
Ten niezwykły film opowiada o 
największym starciu bojowym 
żołnierzy Sił Zbrojnych RP od 

czasu II wojny światowej - obro-
nie City Hall w Karbali, w którym 
uczestniczyli m.in. żołnierze z 
międzyrzeckiej jednostki woj-
skowej. Po seansie była okazja 
do rozmowy z rzeczywistymi 
uczestnikami batalii wojskowej 
oraz dyskusji nad ekranizacją 
filmową. Gratką dla fanów była 
możliwość zakupienia książ-
ki ppłk Grzegorza Kaliciaka pt. 
„Karbala. Raport z obrony City 
Hall“, która miała swoją premierę 
9 września br. oraz zdobycia au-
tografu autora i innych uczestni-
ków bitwy.
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Wieści z Międzyrzeckiego rATUSzA cd.

Dnia 25 września br. Zarząd 
Międzyszkolnej Komisji i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność” w 
Międzyrzeczu, przygotował uro-
czyste spotkanie, dla uczczenia 
35. rocznicy powstania NSZZ „So-
lidarność”. Gala odbyła się w sali 
narad międzyrzeckiego Ratusza, 
gdzie zaproszeni zostali szcze-
gólni goście, m.in. przedstawicie-
le Zarządu Gorzowskiego NSZZ 
„Solidarność” - przewodniczący 
Zarządu Regionu Gorzowskiego 
NSZZ „Solidarność”– Jarosław 
Porwich, z-ca przewodniczącego 
Zarządu Regionu – Waldemar Ru-
sakiewicz, przedstawiciele władz 
samorządowych – burmistrz 
Międzyrzecza Remigiusz Lorenz, 
starosta międzyrzecki Grzegorz 
Gabryelski (w zastępstwie: Zo-
fia Plewa), osoby zasłużone dla 
działalności solidarnościowej w 
naszym regionie, dyr. Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I. stopnia 
w Międzyrzeczu Małgorzata Tele-
ga i młodzież Szkoły Muzycznej, 
która wystąpiła z krótkim pro-
gramem artystycznym. Podczas 
spotkania zaprezentowano także 
pokaz multimedialny, na który 
złożyły się archiwalne zdjęcia z 
okresu lat 70. i 80., jako przypo-
mnienie obecnym osób i wyda-
rzeń z tamtego okresu, zapocząt-
kowujących procesy zmian w 
regionie i Polsce.
Zaproszeni goście dokonali 
symbolicznego wbicia gwoź-
dzi pamiątkowych na drzewcu 
sztandaru, ufundowanego Mię-
dzyszkolnej Komisji i Wychowa-
nia NSZZ „Solidarność” w Między-
rzeczu 5 lat temu, w 30. rocznicę 
powstania Solidarności. Treści 
umieszczone na sztandarze są 
zobowiązaniem i obecnie zada-
niem dla działaczy i spadkobier-
ców ruchu solidarnościowego. 
Są one uniwersalne: prawda, na-
dzieja, wolność, godność, spra-
wiedliwość.
Wyróżnieniami, medalami i od-
znakami za zasługi dla historycz-

Gala Solidarności w ramach obchodów Dnia 
Solidarności i Wolności

nego ruchu solidarnościowego 
zostali uhonorowani: Danuta 
Woźniak, Mariusz Wąsiel, Grze-
gorz Skrzek, Maria Antonowicz, 
Kazimierz Antonowicz, Roman 
Strzelczyk, Hanna Sikorska, Alek-
sandra Pempera i Teresa Kami-
niarczyk, Tomasz Bączkowski, 
Bartosz Leyko, Józef Piotrowski, 
Grażyna Korowacka, Maria An-
tonowicz, Zbigniew Dębicki, 
Mirosława Szanda, Jadwiga So-
kołowska, Dorota Ruta – Zdano-
wicz, Piotr Szanda, Ewa Zabiel-
ska, Krzysztof Marzec, Mirosław 
Matyjaszczyk i Sewer Wawrzysz-
ko. Wręczyli je przew. ZR NSZZ 
„Solidarność” Jarosław Porwich, 
w-ce przew. Waldemar Rusakie-
wicz, burmistrz Międzyrzecza 
Remigiusz Lorenz i w zastępstwie 
starosty: Zofia Plewa. Uczczono 
minutą ciszy pamięć nieżyjących 
już działaczy lokalnej NSZZ „Soli-
darność”.
Wygłoszono okolicznościowe 
przemówienia. Przewodniczą-
cy MKOiW NSZZ „Solidarność” 
Andrzej Kaczmarek powiedział, 
że Międzyrzecz zawsze był moc-
nym ośrodkiem Solidarności. 
Osobiście podziękował osobom, 
które dużo zrobiły, byśmy żyli w 
wolnej Polsce. Pogratulował im 
odznaczeń oraz podziękował, że 
zadbały o wychowanie młodzie-
ży w duchu etosu i wartości pre-
zentowanych przez Solidarność z 
lat. 80. Przewodniczący podkre-

ślił, iż musimy zadbać, by Polska 
była silna i bezpieczna również i 
dzisiaj, kiedy trwają związkowe 
spory zbiorowe z Rządem o pra-
wa pracownicze.
Burmistrz Remigiusz Lorenz mó-
wił „…było wielu, którzy mówili o 
tej walce (o niezawisłość), niewie-
lu, którzy od początku walczyli o 
wolność i niepodległość naszej 
ojczyzny. Tym ostatnim należy 
się chociaż symboliczne podzię-
kowanie. Dzisiejsza uroczystość 
jest okazją, by zatrzymać się na 
chwilę, pomyśleć o wartościach, 
które były dla nich ważne. Te idee 
są także w nas, ich następcach”.
Jak powiedział Mirosław Maty-
jaszczyk, moderator uroczystości 
- dzisiaj czekają na nas, w związ-
ku w zachodzącymi przemianami 
społeczno-gospodarczymi, jako 
konsekwencjami transforma-
cji ustrojowej, nowe wyzwania. 
Wierność ideałom i wartościom 
pokojowej walki o godność i 
niezawisłość, która pociągnęła w 
latach 80. miliony Polaków, daje 
rękojmię, że sprostamy nowym 
współczesnym, codziennym po-
trzebom i oczekiwaniom nasze-
go społeczeństwa, przekażemy 
wiedzę o historii następnemu 
pokoleniu, by mogło, tak jak jego 
poprzednicy kontynuować prze-
miany w naszym kraju dla dobra 
Polaków i wspólnoty europej-
skiej.

Otwarcie parkingu przy banku PKO

Konkurs „Nasze dzieci segre-
gują śmieci” rozstrzygnięty
W ramach kampanii informacyj-
no-edukacyjnej Urząd Miejski w 
Międzyrzeczu we współpracy z 
Międzyrzeckim Ośrodkiem Kul-
tury ogłosił konkurs plastyczny 
„Nasze dzieci segregują śmieci”. 
Konkurs odbywał się w dwóch 
kategoriach wiekowych klasy 
I-III plakat formatu A3 pt. „ Jak 
prawidłowo segregować odpady 
– technika wykonania dowolna, 
klasy IV-VI –rzeźba pt. „Obiekt 
znajdujący się na terenie Gminy 
Międzyrzecz”. Poniżej przedsta-
wiamy wyniki konkursu:

W I kategorii wiekowej klas I-III  
przyznano:
I miejsce OLGA GRABSKA kl. II f, 
SP nr 2
II miejsce OLIWIA PREGDYŚ kl. III 
c, SP nr 2
III miejsce MARTYNA WALCZYK 
kl. III c, SP nr 2 
Wyróżnienia:
Wiktoria Majewska kl. II f, SP nr 2
Karolina Kuźnicka kl. II a, SP nr 2
Oliwia Story kl. III b, SP nr 2
Wiktoria Rusak kl. III d, SP nr 2
Alicja Mielcarek kl. II a, SP nr 2
W II kategorii wiekowej klas IV-VI 
przyznano:
I miejsce BLANKA LIBERKOWSKA 

Konkurs „Nasze dzieci segregują śmieci” rozstrzygnięty

Siatkarze rozpoczęli sezon 
2015/2016
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W sobotni wieczór 26 wrze-
śnia drużyna GBS Bank KS Orzeł 
Międzyrzecz rozpoczęła sezon 
siatkarski 2015/2016. Rozgrywki 
zainaugurował burmistrz Remi-
giusz Lorenz, który życzył po-
myślnego rozpoczęcia sezonu, 
samych wygranych meczów i 
walki fair play. Tradycyjnie, na 
ręce kapitana drużyny, wręczył 
zestaw suplementów.
Po niespełna dwugodzinnym, 

emocjonującym pojedynku, 
niesieni dopingiem kibiców, 
siatkarze międzyrzeckiego Orła 
pokonały Olavię Oława 3-1. Na 
zakończenie burmistrz wraz z 
przedstawicielem sponsora ty-
tularnego Banku GBS wręczył 
Puchar Burmistrza Międzyrzecza 
dla Najlepszego Zawodnika Me-
czu, którym okazał się grający na 
pozycji libero – Marcin Wanat.

5 września br. podczas XII sesji 
Rady Miejskiej troje nauczycieli 
otrzymało z rąk burmistrza Remi-
giusza Lorenza oraz przewodni-
czącej Rady Miejskiej Marii Kijak, 
akty nadania awansu zawodo-
wego na stopień nauczyciela 
mianowanego. Burmistrz pod-
kreślił jak ważne jest to, aby na-
gradzać i doceniać nauczycieli, 

którzy chcą podnosić swoje kwa-
lifikacje i wyróżniać ich na forum. 
Wśród ślubujących nauczycieli   
znaleźli się  Marlena Dankowska 
- nauczyciel w Szkole Podstawo-
wej Nr 3 im. Powstańców Wielko-
polskich, Anita Walczyk - nauczy-
ciel w Przedszkolu Nr 4, Bartosz 
Leyko - nauczyciel w Gimnazjum 
Nr 1 im. Adama Mickiewicza.

Ślubowanie nauczycieli

kl. V d, SP nr 2 
II miejsce PAULINA BATOR kl. V c, 
SP nr 3 
III miejsce MALSYMILIAN WÓJCIK 
kl. VI b, SP nr 3 
Wyróżnienia:
Klaudia Konieczek kl. V d, SP nr 3
Paulina Denczyk kl. V b, SP nr 3
Michał Suchecki kl. VI a, SP nr 3
Julia Tarkowska kl. IV c, SP nr 2
Aleksandra Leyko kl. VI d, SP nr 3
Agnieszka Korzeń kl. VI d, SP nr 3
Magdalena Kozłowska kl. VI d, SP 
nr 3

6 października oficjalnie otwarty 
został przebudowany parking 
przy banku PKO. Przecięcia wstę-
gi dokonała wojewoda Katarzy-
na Osos, burmistrz Remigiusz 
Lorenz oraz Paweł Strzelczyk i 
radny Rady Miejskiej kadencji 
2011-2014 Stefan Nowak. 
Burmistrz R. Lorenz powiedział, 
że jest to jedna z mniejszych in-
westycji, jaką zrealizowała gmi-
na w tym roku, jednak bardzo 

oczekiwana przez mieszkańców. 
Remont parkingu wykonała fir-
ma Instalko Paweł Strzelczyk. 
W ramach zadania powstało 18 
stanowisk postojowych dla sa-
mochodów osobowych, w tym 
również jedno dla osób niepeł-
nosprawnych. Wybrukowany zo-
stał również plac przed budyn-
kiem banku, chodnik i wykonano 
nowe oświetlenie.
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