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MIĘDZYRZECZ

KRÓTKIE TERMINY!

SKWIERZYNA

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

W mieście powstanie baza sprzętu amerykańskiego

Porozumienie zostało wyne-
gocjowane między rządem Pol-
ski a rządem USA. Strona polska 
udostępniła do wykorzystania 

tereny i obiekty należące do: 
Bazy Lotniczej w Łasku, Cen-
trum Szkolenia Wojsk Lądowych 
Drawsko Pomorskie w Drawsku 

Polska i USA zawarły porozumienie określające loka-
lizacje przyszłych składów amerykańskiego sprzętu 
wojskowego na terenie naszego kraju. Jeden z nich 
będzie w Skwierzynie.

Te łacińskie wyrazy (O cza-
sy! O obyczaje!) wyrażają-
ce grozę są moim, sądzę, 
że i innych (o czym w bez-
pośrednich rozmowach już 
się przekonałem) w odnie-
sieniu do BULWERSUJĄCEJ 
rzeczy jaka miała miejsce 4 
listopada na cmentarzu w 
Międzyrzeczu. Ponieważ w 
sprawę zaangażowane jest 
m.in. policja, sanepid i spra-
wa będzie miała tzw. ciąg 
dalszy - nie widzę powodu, 
aby przejść obok tego obo-
jętnie. Zostały sprofanowa-
ne szczątki osoby zmarłej!

Administrator cmentarza powia-
domił kogo trzeba, a przybyła 
policja i pracownicy miejscowe-
go Sanepidu odnaleźli szczątki 
ludzkie, jak i resztki ubrania 

O tempora, 
o mores!

>> cd. na s. 8

KOLEKCJONER KUPI:

Monety; Zegarki; Złoto; 
Srebro; ZłoM i Wyroby

884 050 405
odbiór na MiejScu; dojaZd gratiS!
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Kupię grunty rolne 
powyżej 2 ha

Tel. 883 492 865

>> cd. na s.  4

Amerykanie w swoich arsenałach przechowują cały sprzęt potrzebny na polu 
walki - od ciężkich wozów do apteczek
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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

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%

OgłOszenia DrObne

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 200 tys. zł. 
Tel. 608 275 272. Sulęcin.

Pożyczka, chwilówka dla 
każdego. Dojeżdżamy. 
Tel. 600-500-626

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

Opiekunki dO niemiec AmBeR-
cARe24 , wymAgAny j. niem. 
kOmunikAtywny, dO 1500 
eurO na rękę, legAlnie Od 
zARAz 535 340 311 luB  533 
848 005 luB 730 340 005

aDam PiOtrOwski

Redaktor naczelny
Adam.Piotrowski2@gmail.com

Ufaj i … kontroluj
• Program „500plus” – 500 zł 

miesięcznie na drugie i każde 
kolejne dziecko w rodzinie 
(na pierwsze przy zarobkach 
na osobę w rodzinie nie prze-
kraczających 800 zł);

• Obniżenie wieku emerytal-
nego – 60 lat dla kobiet i 65 
lat dla mężczyzn;

• Zwiększenie kwoty wolnej od 
podatku do 8 tys. zł;

• Obniżenie podatku VAT z 23 
do 22 proc.;

• Zlikwidowanie 8 procento-
wego podatku VAT na ubran-
ka dla dzieci;

• Obniżenie z 19 do 15 proc. 
podatku CIT dla małych firm;

• Minimalna stawka godzino-
wa wynagrodzenia na pozio-
mie 12 zł brutto;

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

• Przedszkola mają być darmo-
we, a do szkół mają powrócić 
dentyści i pielęgniarki;

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

• Walka o polski przemysł po-
przez np. reaktywację stoczni 
szczecińskiej, pomoc kopal-

niom, brak zgody na ich zamy-
kanie.

 
Powyżej wymieniłem najważniej-
sze obietnice wyborcze Prawa 
i Sprawiedliwości. Dzięki temu 
programowi partii tej udało się 
odnieść ogromny sukces wybor-
czy. Pierwszy raz od 1989 r. w 
Polsce rząd stowrzyło tylko jed-
no ugrupowanie. PiS z nikim nie 
musi dzielić się władzą, ale też w 
razie problemów nie będzie miał 
z kim podzielić się częścią odpo-
wiedzialności. A jest ona olbrzy-
mia – wyrażona w rozbudzonych 
nadziejach Polaków. Rozwiązania 
proponowane przez PiS są bar-
dzo kosztowne i dla wielu spe-
cjalistów wręcz niemożliwe do 
realizacji. Z niektórych kolejni 
PiS-owscy politycy już po cichu 
się wycofują. Postanowiliśmy, że 
Przekrój zostanie rzecznikiem 
zmian obiecanych przez PiS. Po-
wyższe zestawienie będziemy 
przez najbliższe dwa lata publiko-
wać w każdym kolejnym wydaniu 
PL. Na razie wszystkie są na czer-
wono. Każda kolejna spełniona 
obietnica będzie zmieniała kolor 
na zielony. Życzę nowemu rządo-
wi powodzenia a poszczególnym 
ministrom myślenia w perspek-

tywie życia kolejnych pokoleń 
Polaków, a nie tylko kolejnych 
wyborów. 

„Święte krowy”
Podczas ostatniej kampanii wy-
borczej padało sporo ciosów 
poniżej pasa, ale w jednym przy-
padku zirytowałem się w spo-
sób szczególny. 6 października 
policja zatrzymała 11 rolników 
spod Pyrzyc w Zachodniopo-
morskim. Trafili oni na dwa mie-
siące do aresztu za utrudnianie 
przetargów organizowanych 
przez Agencję Nieruchomo-
ści Rolnych i prawdopodobnie 
ich ustawianie. Takie zarzuty 
postawiła prokuratura. I co się 
wydarzyło? Wszyscy święci z 
ówczesnej opozycji, ale również 
z tańczącej dla rolników PSL za-
częli naciskać, by rolników wy-
puszczono. Bez uzasadnienia z 
pewnością ich nie aresztowano, 
a w Polsce jak się nie mylę sądy 
nadal są suwerenne i niezawi-
słe. O co więc chodziło? O wy-
wołanie politycznej awantury, 
w świetle której PO kolejny raz 
miało być ciemiężcą obywateli. 
Poziom naszej klasy politycznej 
jest żenujący…

minął miesiąc
Ekstra ferie
Lekko się niedawno zdziwiłem 
i wzburzyłem, gdy usłyszałem, 
że z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej, potocznie nazywanego 
Dniem Nauczyciela w sulęciń-
skiej podstawówce i gimna-
zjum wolny od nauki (i pracy 
dla nauczycieli) był nie tylko 14 
października (środa), ale też 15 i 
16… Wiem, że dyrektorzy szkół 
mogą ustalić dodatkowe dni 
wolne laby w roku szkolnym (w 
podstawówce jest ich 6, w gim-
nazjum 8 do wykorzystania), 
ale czy przypadający w środku 
tygodnia Dzień Nauczyciela 
warto świętować przez prawie 
tydzień? Za moich czasów na-
wet 14 października szło się do 
szkoły…

Sprzedam działkę rekreacyjną 
o pow. 841 m2 położoną nad 
jeziorem Lubikowo (150 m od 
linii wodnej). Tel. 508 256 945

28 października 2015r. na pew-
no długo pozostanie w pamię-
ci pierwszoklasistów ze Szkoły 
Podstawowej im. Janusza Kuso-
cińskiego w Przytocznej. W tym 
szczególnym dniu złożyli oni uro-
czyste ślubowanie i zostali paso-
wani na uczniów naszej szkoły. 
Swoją obecnością zaszczycił nas 
wójt gminy Bartłomiej Kucha-
ryk, przewodnicząca Komisji 
Oświaty Danuta Szczyszyk, dy-
rektor Brygida Konieczna oraz 
wicedyrektor Beata Podkowiń-
ska.
Każde dziecko pięknie zaprezen-
towało się w części artystycznej, 
wywołując wzruszenie wśród ro-
dziców, dziadków i krewnych. Po 
ślubowaniu pasowania pierwszo-
klasistów dokonali wójt Bartło-
miej Kucharyk oraz dyrektor Bry-
gidę Konieczną.
Na koniec uroczystości dyrektor B. 
Konieczna i przewodnicząca Rady 
Rodziców Karolina Walczak wrę-

Ślubowanie klas pierwszych w Szkole Podstawowej w Przytocznej
PRZYTOCZNA

czyły dzieciom dyplomy oraz „słodkie” 
rożki. Cała uroczystość została uwiecznio-
na pamiątkowymi zdjęciami klasy Ia, Ib i 
Ic, które będą przypominać o pierwszym 
tak ważnym wydarzeniu w szkole podsta-

wowej.
Wychowawczyniami klas pierwszych są 
Lucyna Tratwal; Elżbieta Kortyla; Anna 
Piekarska.

Red.
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Jeśli słyszysz, a nie rozumiesz...
Ubytek słuchu to dziś powszechny problem społeczny, dotyczący coraz większej liczy osób, 

także w coraz młodszym wieku. 
Sprawia on osobom niedosłyszącym wiele problemów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. 
Z badań naukowych wynika, że osoba, która ma ubytek słuchu, ale nie używa aparatów słuchowych, 

narażona jest na odcięcie układu słuchowego od świata dźwięków i tym samym powolny proces 
degeneracji swoich zdolności słyszenia i rozumienia mowy. 

Im dłużej trwa ten stan, tym trudniej powrócić do świata dźwięków, nawet po zastosowaniu 
aparatów słuchowych. 

Badanie słuchu jest bezpłatne i niezobowiązujące, trwa zaledwie kilka minut, 
a tak wiele może zmienić na lepsze! 

Bezpłatne, profilaktyczne badanie słuchu można wykonać w firmie Audiofon, 
w ramach umowy podpisanej z Fundacją na Rzecz Pomocy Osobom 

z uszkodzeniem Słuchu ,,Beethoven".

Zapraszamy do oddziału firmy Audiofon 
w Międzyrzeczu - w gabinecie na zapleczu Apteki ,,Aspirynka", 

Os. Centrum 3 /wejście od tyłu budynku/ 
w każdą środę w godz. od 10:00 - 14:00

W celu umówienia terminu wizyty 

wystarczy zadzwonić pod numer tel.: 605 886 011
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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

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

Pomorskim, kompleksów wojskowych w 
Skwierzynie, Ciechanowie i Choszcznie. 

W Skwierzynie znajdzie się największy 
w Polsce skład amerykańskiego sprzętu 
wojskowego. To dla miasta duży prestiż, 
ale też z pewnością spore zyski dla lokal-
nych przedsiębiorców i miejsca pracy dla 
mieszkańców. Nie wiadomo na razie ilu 
żołnierzy amerykańskich będzie obsługi-
wać bazę sprzętu w Skwierzynie, ale przy-
kłady podobnych miejsc w Niemczech, 
czy we Włoszech pokazały, że  ich obec-
ność znacząco wpływa na lokalną gospo-
darkę. Wojsko musi przecież ktoś nakar-
mić, ubrać i zorganizować czas wolny. 

Zadowolenia z faktu lokalizacja bazy 
nie kryje burmistrz Skwierzyny Lesław 
Hołownia – Skwierzyna żyła z wojskiem, 
żyła z wojska i wojsko budowało to miasto 
społecznie i dosłownie. Dlatego cieszymy 
się, że oprócz Polskiego wojska będą u nas 
stacjonować również wojska amerykańskie 
– podkreśla.

W mieście powstanie baza 
sprzętu amerykańskiego

<< cd. ze s. 1

W Skwierzynie znajdzie się prawdo-
podobnie sprzęt dla jednego batalionu, 
czyli oddziału liczącego około 750 ludzi. 
Informacje niektórych mediów lokalnych, 
że do Skwierzyny trafi 750 żołnierzy ame-
rykańskich były zdecydowanie na wyrost. 
Amerykanie na razie nie planują loko-
wać w Europie dodatkowych oddziałów. 
Bazy sprzętu mają więc znaczenie przede 
wszystkim symboliczne i ekonomiczne. 
Dzięki temu również rząd USA po prostu 
zaoszczędzi, bo planując kolejne wspólne 
ćwiczenia w Polsce nie poniesie kosztów 
transportu sprzętu tylko pobierze go z ar-
senału na miejscu. 

Mające powstać w Polsce składy ame-
rykańskiego sprzętu wojskowego będą 
kontynuacją dynamicznie rozwijającej się 
współpracy wojskowej między obydwo-
ma krajami w ostatnich latach. 

AdAm PiotRowski

Odbył się 17 października w Żaganiu pod 
hasłem Kobieta w samorządzie. Patro-
nem honorowym była Elżbieta Anna 
Polak, marszałek województwa (obecna 
od początku do końca imprezy). Tema-
tem wiodącym był jubileusz 25.lecia sa-
morządności. Wśród zaproszonych gości 
był m.in. prof. Jerzy Stępień, niegdyś 
przewodniczący rządowych zespołów 
ds. reform administracyjnych (1991-94). 
W jednym z wielu paneli dyskusyjnych 
potwierdzono docenienie regionów, a 
wiec i samorządów, przez kobiety, które 
współtworzą samorząd lub go wspoma-
gają poprzez swoją aktywizację działając 
na rzecz swych „małych ojczyzn”. Podziw 
i sympatia, a przede wszystkim szacunek 
należy się tym kobietom, które potrafią 
organizować życie lokalnych społeczno-
ści.
Zainteresowanie uczestników było wie-
lotorowe podczas paneli dyskusyjnych 
czy prezentacji. Bez wątpienia od za-
wsze powodzeniem cieszył się pokaz 
mody i ‘Lubuskie smaki” (tym razem nie 

VII Lubuski Kongres Kobiet
REGION

było prezentacji lubuskich winnic). Ku-
linarne specjały łaskotały podniebienia. 
Rewelacyjne były serwowane potrawy 
wg Kresowych Przepisów wykonane 
przez członkinie KGW z Nowej Jabłonnej. 
Wśród licznych prezentacji zainteresowa-
nie budziły na równi tak Lubuskie Ama-
zonki jak i florystyka czy rękodzieło (rzeź-
ba w płótnie była swoistą perełką).
Z Gminy Międzyrzecz tradycyjnie udział 
wzięły członkinie KGW z Kęszycy Leśnej 
z Teresą Wroną przewodniczącą. Rok 
temu jedna z kęszyczanek wygrała na-
grodę w konkursie ankiet. Teraz szczęście 
uśmiechnęło się do przewodniczącej. 
Oprócz nagrody otrzymała ogromny bu-
kiet kwiatów od jednego z obecnych wi-
ceministrów. Również tradycyjnie wśród 
bardzo licznie reprezentowanych dele-
gatek prym wiodły członkinie Uniwersy-
tetów Trzeciego Wieku z naszego woje-
wództwa. W kuluarowych rozmowach na 
gorąco one, jak i licznie przybyłe repre-
zentacje KGW, umawiały się na spotkania 
w swoich miejscowościach. Kobiety po-
trafią się organizować.
Wiele dyskusji dotyczyło przestrzegania 
i poszanowania wartości w szczególno-
ści równości szans płci, a więc równego 
dostępu do wszelkich zasobów, co jest 
podstawową wartością Unii Europejskiej. 
Warto zapoznać się z Regionalnym Pro-
gramem Operacyjnym – Lubuskie 2020, 
który zawiera działania odnoszące się 
wprost do zniwelowania nierówności, 
czy dostępie do rynku pracy, jak i te zwią-
zane z godzeniem życia zawodowego i 
prywatnego.
Osobnym aktem było wręczenie statu-
etek dla najbardziej prężnie działających 
kobiet w lokalnych samorządach. Z pew-
nym zdziwieniem zauważyłem brak pań 
z mojego regionu, a przecież takowych 
nie brakuje, i to z niemałym stażem. O 
tym jednak decydowały nadesłane pro-
pozycje i głosy. Jaki będzie przyszło-
roczny kongres w nowym wymiarze po-
litycznym trudno przewidzieć. Ponieważ 
jest to impreza cykliczna, na pewno się 
odbędzie.

tekst. Lech mALinowski

Foto. www.lubuskie.pl
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Jesienne refleksje

Lech mALinowski

lechm47@wp.pl

Liście lecą z drzew. Ekipy sprzą-
tające od wczesnych godzin ran-
nych warczą swymi dmuchawa-
mi pod domami na centralnym 
placu Międzyrzecza. Wiadomo 
miejsce przy świeczniku musi 
być czyste. W innych miejscach 
też dmuchają, nawet w parkach, 
grabie to widocznie relikt ubie-
głego wieku. Liście opadną, pro-
blem sam zniknie.
Wichury dają znać o sobie wa-
ląc, co słabsze i wiekowe drze-
wa. Też normalka. Niebawem 
ruszą saperzy z budową kładki. 
Szkoda tylko pary w gwizdek w 
poszukiwaniu wcześniejszych 
rozwiązań, choć bez wątpienia 
uzyskana wiedza w odniesieniu 
do PKP jest cennym i bolesnym 
doświadczeniem. Tak mniemam, 
ale mogę się mylić. A propos 
PKP. Dworca nie ma. Budynek 
sprzedany, Na peronach napisy 
w języku polskim, angielskim 
i niemieckim. Europa. Wyjście, 
szczególnie wieczorem fatalne. 
Między budynkami. W ciemno-
ści. Można dostać w przysłowio-
wy dziób i nie wiadomo, komu 
dziękować. Jak na zadupiu.
Na ciekawym spektaklu poetyc-
ko-muzycznym w wykonaniu 
słuchaczy UTW w MOK na sali 
tłok. Nie na sali widowiskowej, 
lecz na skromniejszej, kame-
ralnej, czyli lustrzanej. Ktoś nie 
przewidział frekwencji. Wyszło 

to, co wyszło. Wielu zainteresowa-
nych odeszło z kwitkiem z braku 
miejsc. Prawdopodobnie spek-
takl zostanie powtórzony.
Skoro o MOK mowa to niech bę-
dzie wszystkim wiadomo, że dy-
rektor tej placówki wytoczył mi 
i Naczelnemu proces sądowy za 
brak przeprosin i pomówienia. 
Nas nie przeprosił za ewidentny 
brak poszanowania prawa praso-
wego, a sam się unosi honorem. 
Sprawa odbędzie się w Gorzowie 
Wlkp. Relacja ukaże się w grud-
niowym wydaniu. Nie tylko na-
szym. Nie tylko w powiecie. Cze-
goż tam nie ma w pozwie... tego 
nawet Bareja nie wymyśliłby two-
rząc ciekawe scenariusze. Pożyje-
my. Zobaczymy. Wyjdzie szydło 
z worka. O przepraszam, ponoć 
używanie tego zwrotu jest obec-
nie nie poprawne politycznie. A 
może jednak poprawne?
Sprawa sporu karetki w Skwie-
rzynie jest chyba tematem już za-
mkniętym, ale co nasłuchałem się 
bzdur podczas nadzwyczajnej se-
sji, to moje. Warto było. Populizm 
radnych ze Skwierzyny objawił 
się w rzucanym haśle odwoła-
nia dyrektora międzyrzeckiego 
szpitala. Odwołać to oni mogą… 
Międzyrzecki szpital to spółka z 
zarządem, który jest decyzyjny, 
nie radni. Znajomość prawa szko-
dzi, ale pozwala błysnąć wobec 
przybyłego elektoratu. Zaskoczył 

mnie przyjazd karetki (spór wła-
śnie ich dotyczył), która powinna 
być w Skwierzynie, a nie pod sta-
rostwem. Jeszcze ciekawej radni 
ze Skwierzyny opracowali postu-
lat, w którym wyrazili troskę Ame-
rykanów, którzy mogliby być tam 
leczeni. Ci nawet jak przemiesz-
czają się po naszych drogach 
na pomoc techniczną czekają 
zawsze na swoich ściągniętych 
z Niemiec, pomimo pełnego 
technicznego zabezpieczenia 
naszych wojskowych. Podobnie 
będzie w przypadku pomocy me-
dycznej. Oby do tego nie doszło, 
bo wystarczy przejrzeć oficjalny 
urzędowy wojewódzki spis szpi-
tali. Skwierzyńskiego brak. Zresz-
tą to temat rzeka. Nie na felieton. 
Bo felieton ma w sobie znamiona 
satyry, zamierzonej ironii, czasa-
mi drwiny i budzić refleksje, co 
niektórym kojarzy się z zama-
chem na ich honor. Paskudników 
z mu-
c h a m i 
w nosie 
wszędzie 
pełno.

Kochajmy dynie 
i kabaczki!

MIĘDZYRZECZ

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

VII Lubuski Kongres Kobiet
REGION

Tyle, co napisano o możliwości 
wykorzystania tych warzyw w 
kuchni przypominam dla zasa-
dy. Dziś o hodowcy-pasjonacie 
słów kilka. Marek Żurakowski 
jest uczniem IV kl. Technikum 
Logistycznego Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego w Mię-
dzyrzeczu. Mieszka w Porąbce, 
gdzie w przydomowym ogródku 
uprawia od kilku lat m.in. dynie 
i kabaczki. Z powodzeniem wy-
chował ogórki meksykańskie i 
afrykańskie. Jednak upodobał 

sobie uprawianie warzyw, które 
mogą osiągać gigantyczne wy-
miary, a więc i wagę. Najwięk-
sze swoje okazy prezentował na 
szkolnej wystawie w holu. Dynia 
ważąca ok. 130 kg była swoistą 
perełką.
Prezentowane warzywa zostały 
potem odpowiednio przygoto-
wane w szkolnej kuchni (sam ho-
dowca ma kulinarną smykałkę) i 
zaserwowane w różnych konfi-
guracjach uczniom. Bez wątpie-
nia smakowały.                        (lm)
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MIĘDZYRZECZ ul. 30 Stycznia 19, tel. 95 720 54 52

M i ę d z y r z e c z , 

Moniką Miter, Kierownikiem Placówki Kasy 
Stefczyka w Międzyrzeczu.

-  Panią

ul.30 Stycznia 19,

od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00

Obchody rozpoczęła uroczysta 
msza święta. Następnie w sali wi-
dowiskowej Gminnego Ośrodka 
Kultury pani dyrektor Mirosława 
Furmanek tymi słowy powitała 
wszystkich uczestników spotka-
nia:

- Dzisiaj obchodzimy wielkie 
święto – Jubileusz 10-lecia nada-
nia szkole imienia. 13 październi-
ka 2005r. uczniowie, nauczyciele, 
rodzice zgodnie zdecydowali, że 
Patronem naszego Gimnazjum 
będzie Wielki Polak, Wielki Nauczy-
ciel, Wielki Człowiek – Jan Paweł 
II. Nie jesteśmy już anonimowi – 
mamy sztandar, tablicę pamiąt-
kową, ceremoniał, hymn pt. „Na-
uczyciel młodych ludzi”. Ale przede 
wszystkim mamy swojego Mistrza, 
którego podziwiamy, którego 
chcemy naśladować i z którego 
Wielkością przyszło nam się zmie-
rzyć. Dzisiejsza uroczystość poka-
że, na ile nam się to udało. O latach 
z Janem Pawłem II opowiedzą nam 
za chwile uczniowie, nauczyciele i 
absolwenci. A będzie to magiczna 
opowieść. To nasz Patron nam po-
wiedział, że „prawdziwie wielki jest 
ten człowiek, który chce się czegoś 
nauczyć”, że „musimy od siebie wy-
magać, nawet gdyby inni od nas 

Jubileusz nadania imienia Gimnazjum za nami
PRZYTOCZNA

30 października w Gimnazjum w Przytocznej celebrowało jubileusz nadania imienia słynnego Pola-
ka, dziś Świętego Jana Pawła II. To okazja, dla której gimnazjaliści, absolwenci, nauczyciele, przed-
stawiciele władz gminy oraz liczna grupa przyjaciół szkoły przybyło na tę wyjątkową uroczystość.

nie wymagali”, przekonaliśmy się, 
że „człowieka należy mierzyć mia-
rą serca”, pamiętamy że „tylko dziś 
jest nasze, to właśnie dzisiaj zaczy-
na się nasza przyszłość”. Jesteśmy 
pewni, że to Wy drodzy uczniowie 
„jesteście nadzieją świata”. 

Drodzy uczniowie! Starajcie się 
żyć i pracować na miarę wielkości 
naszego Patrona. Uczcie się każde-
go dnia, bo to Wasz obowiązek, od 
którego nie można się uchylać.

Drodzy nauczyciele! „Kochajcie 
ludzi młodych” i pamiętajcie, że 
„jest w nich olbrzymi potencjał do-
bra i twórczych możliwości” trzeba 
je tylko dostrzec i rozwijać.

Szanowni rodzice, przyjaciele 
szkoły! „Niech nasza droga będzie 

wspólna” dla dobra dzieci i środo-
wiska lokalnego.

Z okazji święta dla gimnazjali-
stów zorganizowano konkursy: 
literacki, plastyczny i fotograficz-
ny. Zwycięzcy otrzymali nagrody 
ufundowane przez gminę Przy-
toczna oraz Radę Rodziców.

Część oficjalną wypełniły ży-
czenia, bukiety kwiatów oraz 
upominki na rzecz szkoły wręcza-
ne przez zaproszonych gości, za 
które gorąco dziękujemy.

Punktem kulminacyjnym na-
szego Jubileuszu był niezwy-
kły spektakl pod wymownym 
tytułem „Panta rhei” (wszystko 
płynie), przygotowany pod kie-
runkiem nauczycieli Mirosława 

Romanowskiego 
i Konrada Gol-
ca, z dużym za-
a n g a żowa n i e m 
młodzieży i grona 
p e d a g o gi c z n e -
go. Niezwykłe 
kreacje aktorskie, 
dowcipne teksty, 
nastrojowa muzy-
ka, biało-czarne 
kostiumy oraz gra 
świateł wywarły 
na widzach nie-
zapomniane wra-
żenia. Świadczą 
o tym cytowane 
poniżej wypowiedzi uczniów.

- Spektakl „Panta rhei” był oka-
zją do wspomnień, refleksji nad 
przemijającym czasem, a także 
przypomnieniem, że szkoła to nie 
tylko nauka, ale miejsce, gdzie na-
wiązuje się przyjaźnie i przeżywa 
radosne chwile. Uważam, że był 
to czas mile spędzony, który na 
długo pozostanie w mojej pamię-
ci. Przedstawienie bardzo mnie 
wzruszyło – podkreślała Julia.

Taka uroczystość nie mogła 
odbyć się bez ulubionych przez 
naszego patrona kremówek, 
którymi delektowali się wszyscy 

uczniowie oraz zaproszeni goście. 
Każdy gimnazjalista otrzymał też 
pamiątkowy długopis ufundowa-
ny przez Radę Rodziców, a zapro-
szeni goście pamiątkowy folder.

Na zakończenie chcielibyśmy 
gorąco podziękować wszystkim 
darczyńcom oraz osobom, które 
wsparły nasze działania. Bez ich 
zrozumienia i pomocy finansowej 
nasze świętowanie nie miałoby 
takiej oprawy.

tekst: doRotA dymnickA, 
eLżbietA Piątyszek

Foto: iwonA bigoRAj
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pod ławką za pogłębianym 
grobem do kolejnego pochów-
ku, przysypane zresztą ziemią. 
Na zwałach ziemi były części 
kostne i resztki wcześniej wy-
dobytej trumny. Na miejscu zo-
stała wykonana stosowna doku-
mentacja fotograficzna. Z uwagi 
na wrażliwość Czytelników zre-
zygnowaliśmy z publikacji zdjęć.
Pracownicy zakładu pogrzebo-
wego „Caelum” ze Skwierzyny 
(tę informację potwierdził nam 
sanepid) dokonując wspomnia-
nego przygotowania grobu do 
kolejnego pochówku nie okazali 
się profesjonalistami - tylko zwy-
kłymi partaczami. Obowiązu-
jące przepisy są jednoznaczne. 
Nawet czasowe wyjęcie zwłok 
(trumny) aby grób pogłębić, 
wymaga zastosowania odpo-
wiednich pojemników. Do wy-
konywania tego zawodu trzeba 
jednak przede wszystkim em-
patii i szacunku dla ludzkich 
szczątków, czego w tym przy-
padku rażąco zabrakło. Bezmyśl-
ność pracowników etatowych 
czy wynajętych przez skwie-
rzyńską firmę może też okazać 
się przestępstwem związanym z 
profanacją zwłok, o czym mówi 
Kodeks Karny. 
Przybyli na cmentarz pracowni-
cy Powiatowej Stacji Sanitarno 
Epidemiologicznej WYMUSILI na 
firmie „Caelum” właściwe zabez-

<< cd. ze s. 1

ELEKTROWNIE I KOLEKTORY SŁONECZNE 

“Licznik ener-

gii elektrycznej 

stoi w miejscu 

i mam wraże-

nie, że chce 

się cofać” 

- użytkownik  elek-

trowni słonecznej 

Elektrownie sło-
neczne 
• od 1200 do 3000 kWh 

• 6 lat gwarancji  

• 5 lat darmowy serwis 

Kolektory  
• ciepła woda  w okresie 

maj-wrzesień 

• bezobsługowe 

Elektrownia słoneczna 12 paneli 250 W, łącznie moc 3000 W  

    

Mikroinstalacje w gminie Przytoczna 
Mija miesiąc od zakończenia montażu 27 elektrowni PV oraz 28 instalacji kolektorów sło-
necznych przez firmę Wikto r Ar row. Jako wykonawca chcę podziękować wszystkim  
użytkownikom instalacji oraz pracownikom gminy Przytoczna za pomoc przy mon-
tażu. Mogę śmiało powiedzieć, że Gmina Przytoczna to instytucja  wspierająca wykonaw-
cę. Dzięki temu inwestycja ta została zakończona w ciągu jednego miesiąca, terminowo, 
jako jedyna w województwie lubuskim.  

Mieszkańcy gminy mieli do wyboru trzy różne rodzaje instalacji. Pierwsza, najbardziej 
popularna, to 2-3 płaskie kolektory słoneczne służące do podgrzania wody. Jest to  
najtańsza z instalacji, wykorzystywana do tego celu. Wielu jej użytkowników jeszcze w 
październiku miało za darmo ciepłą wodę w kranie i nie musieli schodzić do kotłowni, aby 
rozpalić w piecu. Druga, to elektrownia słoneczna o mocy 3000W złożona z 12 paneli fo-
towoltaicznych umieszczonych na dachu. W zależności od dachu i jego usytuowania taka 
elektrownia powinna wyprodukować rocznie do 2000 do 3000 kWh. Wielu użytkowników 
po próbnym uruchomieniu po raz pierwszy w życiu obserwowało jak ich licznik energii stoi 
w miejscu. Trzecia, moim zdaniem, najbardziej korzystna, ale najdroższa, to elektrownia 
słoneczna o mocy 1500W, panele fotowoltaiczne wraz z pompą ciepła, do podgrza-
nia wody. Taki system zapewni ciepł ą wodę prawie przez cały rok oraz ok 1200 kWh  
energii elektrycznej. Na taki zestaw zdecydowało się jedynie 4 użytkowników.  

Rodzaj instalacji określony był w programie funkcjonalno-użytkowym  opracowanym przez  
projektanta Grzegorza Jenka z Międzychodu. Proste rozwiązania w tym programie gwa-
rantują  poprawne i długie działanie mikroinstalacji. 

Biuletyn firmy Wiktor Arrow  Listopad 2015 

pieczenie szczątków ludzkich 
oraz resztek trumny w specja-
listycznych workach, które zło-
żone zostały do pogłębionego 
grobu, przysypane wapnem i po-
kryte warstwą ziemi. Pracownik 
przed rozpoczęciem prac musiał 
posiadać odpowiednie zabez-
pieczenie w postaci kombine-
zonu, obuwia, rękawic i maski. 
Ciekawe czy miał takowe wcze-
śniej? Zakładam, że tak. Dlacze-
go jednak ze szczątkami postą-
piono tak niegodnie. Czekamy 
na wnioski policji i prokuratora. 
Śmierć jest procesem nieodwra-
calnym w życiu. Do pochówku 
bliskiej osoby Rodzina szuka 
specjalistycznej firmy zajmującej 
się organizowaniem pogrzebów. 
Ulegając sugestywnym rekla-
mom (gmina Międzyrzecz jest 
w trakcie kompletowania doku-
mentów celem wystąpienia na 
drogę sądową z firmą Caelum w 
związku z nielegalnym wywie-
szaniem materiałów reklamo-
wych) trudno mieć rozeznanie. 
Tym razem okazało się, jacy to 
fachowcy… Widzisz Boże i nie 
grzmisz… ale po co to tego mie-
szać Najwyższego? Wnikliwe do-
chodzenie policji i zarzut proku-
ratorski powinno doprowadzić 
do właściwego finału. O reakcji 
rodziny nie wspominam. Zwy-
czajnie jej współczuję.

L. mALinowski

O tempora, o mores!

Uroczyste pasowanie „Pierwszaków” w Trzebiszewie
SKWIERZYNA

Wszyscy pierwszoklasiści zostali 
pasowani na uczniów przez bur-
mistrza Skwierzyny oraz dyrektor 
Społecznej Szkoły Podstawowej 
w Trzebiszewie. Zanim jednak to 
nastąpiło przedstawili krótki pro-
gram artystyczny, by ostatecznie 
przekonać wszystkich, że zasłu-
gują na zaszczytne miano ucznia 
szkoły podstawowej. Rozpoczęli 
go od przywitania wszystkich 
gości wspaniałym wierszem.
W nagrodę za wzorową postawę 
dyrektor szkoły - Helena Guhl 
oraz wychowawca klasy Anna 
Kulig wręczyły pierwszakom 
słodkie upominki.
Od wielu dni wśród braci 
uczniowskiej panowało również 
ogromne napięcie i zniecierpli-
wienie. Wszyscy z utęsknieniem 
wyczekiwali momentu, w któ-
rym będą mogli rozpocząć harce 
i zabawy na nowym placu zabaw.
Uroczyście wstęgę przecięli: bur-
mistrz Skwierzyny - Lesław Ho-
łownia, rektor PWSZ w Gorzowie 
Wlkp. - Elżbieta Skorupska - Ra-
czyńska, prezes Stowarzyszenia 

29 października odbyło się uroczyste pasowanie „pierwszaków” oraz otwarcie nowego placu zabaw w Trzebiszewie. W wydarzeniu wziął 
udział burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia

Pracowników Służb Społecznych 
„Krąg” - Maria Rossa, sołtys Trze-
biszewa - Zbigniew Dec, dyrek-
tor Gospodarczego Banku Spół-
dzielczego oraz przedstawiciele 
społeczności szkolnej: dyrektor 
Szkoły - Helena Guhl, przewod-
niczący Rady Rodziców - Grze-
gorz Salach oraz przewodniczą-
cy Samorządu Uczniowskiego 
-Mateusz Pacholak.
Po przecięciu wstęgi wszystkie 
sprzęty na placu zostały poświę-
cone przez ks. proboszcza Jana 
Płócienniczaka, który modlił się 

by były dobrze i bezpiecznie uży-
wane. Radości i uśmiechom nie 
było końca, a nowy plac zabaw 

spodobał się nie tylko uczniom 
ale także i gościom.
Cała społeczność szkoły w Trze-
biszewie wyraziła ogromną 
wdzięczność osobom, bez któ-
rych to przedsięwzięcie nie po-
wiodłoby się. Serdeczne i ciepłe 
słowa podziękowania cała spo-
łeczność szkolna kieruje w stronę 
rodziców uczniów, a szczególnie 
Radzie Rodziców. To ich działa-
nia związane z przygotowaniem 
terenu pod plac zabaw oraz za-
angażowanie w zbieraniu fun-
duszy poprzez różnego rodzaju 
inicjatywy tj. charytatywny bal 
walentynkowy, festyn rodzinny 

czy poszukiwanie sponsorów 
były motorem napędowym całe-
go przedsięwzięcia.
Po chwili dla paparazzich nastą-
pił czas na wspólne świętowanie 
przy wypiekach przygotowa-
nych przez rodziców. Ten dzień 
zostanie na długo w pamięci 
wszystkich uczniów szkolnej i za-
proszonych gości. Podsumowa-
niem całego wydarzenia niech 
stanie się myśl Anatole France: 
„Aby osiągnąć wspaniałe rzeczy 
musimy marzyć tak dobrze, jak 
działać”.

AnnA kuLig

www.skwierzyna.pl

Mija miesiąc od zakończenia montażu 27 elektrowni PV oraz 28 instalacji kolektorów 
słonecznych przez firmę Wiktor Arrow. Jako wykonawca chcę podziękować wszystkim 
użytkownikom instalacji oraz pracownikom gminy Przytoczna za pomoc przy montażu. 
Mogę śmiało powiedzieć, że Gmina Przytoczna to instytucja  wspierająca wykonawcę. 
Dzięki temu inwestycja ta została zakończona w ciągu jednego miesiąca, terminowo, jako 
jedyna w województwie lubuskim. 

Mieszkańcy gminy mieli do wyboru trzy różne rodzaje instalacji. Pierwsza, najbardziej 
popularna, to 2-3 płaskie kolektory słoneczne służące do podgrzania wody. Jest to 
najtańsza z instalacji, wykorzystywana do tego celu. Wielu jej użytkowników jeszcze w 
październiku miało za darmo ciepłą wodę w kranie i nie musieli schodzić do kotłowni, aby 
rozpalić w piecu. Druga, to elektrownia słoneczna o mocy 3000W złożona z 12 paneli 
fotowoltaicznych umieszczonych na dachu. W zależności od dachu i jego usytuowania taka 
elektrownia powinna wyprodukować rocznie do 2000 do 3000 kWh. Wielu użytkowników 
po próbnym uruchomieniu po raz pierwszy w życiu obserwowało jak ich licznik energii stoi 
w miejscu. Trzecia, moim zdaniem, najbardziej korzystna, ale najdroższa, to elektrownia 
słoneczna o mocy 1500W, panele fotowoltaiczne wraz z pompą ciepła, do podgrzania 
wody. Taki system zapewni ciepłą wodę prawie przez cały rok oraz ok 1200 kWh energii 
elektrycznej. Na taki zestaw zdecydowało się jedynie 4 użytkowników. 

Rodzaj instalacji określony był w programie funkcjonalno-użytkowym  opracowanym 
przez  projektanta Grzegorza Jenka z Międzychodu. Proste rozwiązania w tym programie 
gwarantują  poprawne i długie działanie mikroinstalacji.
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Kontakt z nami 
Zadzwoń, aby dowiedzieć 
się więcej o naszych 
usługach i produktach  

Wiktor Arrow 

Konstytucji 3 Maja 4/6 

Międzyrzecz  

(790) 753-751 

biuro@wiktorarrow.pl 

Odwiedź nas w Internecie 
na www.wiktorarrow.pl 

DOTACJE NA ZAKUP MIKROINSTALACJI 
 
W przypadku tej inwestycji użytkownik płacił ok 10% ceny instalacji. Wymagany wkład własny to ok 2000-

3000zł i była to okazja niepowtarzalna. Dzięki prostemu programowi, wykonaliśmy najwięcej instalacji w  

porównaniu do innych gmin w naszym województwie. Dobry program zaowocował największą ilością użyt-

kowników.  

Obecnie jedynym programem jest Prosument oferowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej. W programie tym gmina dokonuje wyboru obiektów do montażu instalacji na podstawie 

zgłoszeń od osób f izycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzin-

nym, wspólnot mieszkaniowych zarządzających budynkami wielorodzinnymi. W momencie składania wnio-

sku gmina  musi posiadać wstępne umowy, określające m.in. warunki realizacji, f inansowania, udostępniania 

nieruchomości dla celów instalacji i eksploatacji inwestycji oraz kontroli z osobami f izycznymi, wspólnotami 

lub spółdzielniami mieszkaniowymi. Dof inansowanie udzielane jest w formie pożyczki wraz z dotacją i wyno-

si łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji, w tym w formie: dotacji: 20-40% dof inansowania 

(zależnie od rodzaju instalacji), pożyczki oprocentowanej na 1% w skali roku: na pozostałe koszty kwalif iko-

wane.  

Dzięki takim mikroinstalacjom w kieszeniach naszych klientów pozostanie czysta gotówka, którą będą mogli 

wydać na zupełnie inne cele niż rachunki za prąd czy opał. Podsumowując, to pierwszy program, który rze-

czywiście wspiera ludzi i reperuje ich domowe budżety. Szkoda, że w przypadku elektrowni słonecznych, 

wsparcie nie jest 100%, ponieważ chroniony jest monopol dostawców energii, ale może się to wkrótce zmie-

nić. Zachęcam Państwa do skorzystania z naszej oferty w celu obniżenia własnych wydatków. 

Obniż swoje rachunki dzięki firmie Wiktor Arrow  

Trzy płaskie kolektory słoneczne służące do podgrzewania wody

NEO...

Celem prac jest poprawienie 
bezpieczeństwa ruchu pieszych 
poruszających się wzdłuż ulicy 
Sportowej od skrzyżowania z 
ulicą Łąkową do skrzyżowania z 
ulicami Parkową i Krótką.
Zakres robót budowlanych 
wchodzących w skład inwesty-
cji jest następujący: rozbiórka 
nawierzchni chodnika z kostki 
brukowej; rozbiórka nawierzchni 
z betonu wraz z krawężnikami; 
rozbiórka obrzeży betonowych; 

Kolejna gminna inwestycja
SKWIERZYNA

Rozpoczęła się kolejna inwestycja w gminie Skwierzy-
na. Tym razem remontowany jest odcinek ul. Sportowej. 
Przebudowana będzie zarówno jezdnia jak i chodnik. 

regulacja pionowa studzienek 
rewizyjnych oraz zaworów wo-
dociągowych, gazowych; wy-
konanie wykopów; wykonanie 
nasypów; budowa chodnika; 
wykonanie oznakowania pozio-
mego i pionowego.
Wykonawcą jest Przedsiębior-
stwo Produkcyjno-Handlowo-
-Usługowe „PACHOLAK”. Koszt 
inwestycji wynosi niespełna 152 
tys. zł.

um skwieRzynA

Hotel otwarty został w 2012 
roku. Posiada 23 pokoje jed-
no i dwuosobowe o podwyż-
szonym standardzie oraz im-
ponująco dużych rozmiarów 
apartament. Na terenie całe-
go obiektu można korzystać z 
bezprzewodowego dostępu do 
Internetu. Hotel dostosowany 
jest do osób  niepełnospraw-
nych. Wyciszenie zewnętrzne 
budynku pozwala na komfort 
nie odczuwania ruchu na po-
bliskiej obwodnicy, a monito-
rowany parking zabezpiecza 

TU WARTO WRACAĆ

Tuż przy wylocie z Międzyrzecza w kierunku Sulęcina 
znajduje się całodobowo czynna stacja benzynowa 
NEO ze sklepem oraz myjnią samochodową. Z myślą 
o podróżujących przy stacji powstał hotel wraz z re-
stauracją.

pojazdy korzystających z kom-
pleksu NEO. Przy stosunkowo 
niskich cenach zachowany zo-
stał najwyższy standard usług. 
Aby zapewnić bezpieczeństwo 
cały obiekt jest monitorowany.
W hotelu znajduje się stylowo 
i ciepło urządzona restaura-
cja, której delikatny wystrój 
dopełniają kryształowe lustra, 
stylowe lampiony oraz zawsze 
świeże kompozycje kwiatów 
na stołach, z głośników do-
biega delikatna muzyka. Z 
myślą o wygodzie i komforcie 

gości sala restauracyjna jest 
klimatyzowana. Restauracja 
serwuje dania kuchni polskiej, 
zaprasza również na wyśmie-
nity lunch w przerwie w pracy 
bądź kolację rodzinną czy biz-
nesową. Uznaniem cieszy się 
„Danie dnia” serwowane od 
poniedziałku do piątku, dzię-
ki któremu lokal zyskał wielu 
stałych klientów. A w niedzielę 
lokal zaprasza na „Niedzielne 
zestawy obiadowe”. Restaura-
cja czynna jest do 23.00 w nie-
dzielę zaś do 21.00. Stosun-
kowo nie wygórowane ceny, 
smakowite potrawy z pełnym 
zestawem dodatków. Własne-
go wypieku ciasta są desero-
wym uzupełnieniem bogatej 
oferty.
W hotelowej restauracji od-
bywają się huczne wesela, 
przyjęcia okolicznościowe, czy 
bankiety firmowe. Umożliwia-
ją to dwie przestronne sale. 

Większa mogąca pomieścić 
do 120 osób oraz nieco mniej-
sza idealna na imprezy oko-
licznościowe do 50 osób. Sala 
wyposażona została w system 
ruchomych ścian umożliwiają-
cych dostosowanie wielkości 
sali do konkretnej imprezy. 
Obie sale  przystosowane są 
do prowadzenia konferencji i 
szkoleń, dzięki wyposażeniu w 
wysokiej klasy sprzęt audiowi-
zualny. Wykwalifikowany per-
sonel zapewnia profesjonal-

ną obsługę i fachową pomoc 
niezbędną przy organizacji 
uroczystości. Wieloosobowy 
personel podlega menadżero-
wi, Mariuszowi Honkiszowi. 
Pracujący w całodobowym 
systemie zapewnia stałą i do-
brze zorganizowaną obsługę. 
Każdą uroczystość traktuje w 
sposób indywidualny odpo-
wiadający potrzebom gości 
uwzględniając wszelkie pomy-
sły.

LM

Trzy płaskie kolektory słoneczne służące do podgrzewania wody

W przypadku tej inwestycji użytkownik płacił ok 10% ceny instalacji. Wymagany wkład własny to ok 
2000-3000zł i była to okazja niepowtarzalna. Dzięki prostemu programowi, wykonaliśmy najwięcej 
instalacji w  porównaniu do innych gmin w naszym województwie. Dobry program zaowocował 
największą ilością użytkowników. 

Obecnie jedynym programem jest Prosument oferowany przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. W programie tym gmina dokonuje wyboru obiektów do montażu 
instalacji na podstawie zgłoszeń od osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania 
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wspólnot mieszkaniowych zarządzających budynkami 
wielorodzinnymi. W momencie składania wniosku gmina  musi posiadać wstępne umowy, określające 
m.in. warunki realizacji, finansowania, udostępniania nieruchomości dla celów instalacji i eksploatacji 
inwestycji oraz kontroli z osobami fizycznymi, wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi. 
Dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczki wraz z dotacją i wynosi łącznie do 100% kosztów 
kwalifikowanych instalacji, w tym w formie: dotacji: 20-40% dofinansowania (zależnie od rodzaju 
instalacji), pożyczki oprocentowanej na 1% w skali roku: na pozostałe koszty kwalifikowane. 

Dzięki takim mikroinstalacjom w kieszeniach naszych klientów pozostanie czysta gotówka, którą 
będą mogli wydać na zupełnie inne cele niż rachunki za prąd czy opał. Podsumowując, to pierwszy 
program, który rzeczywiście wspiera ludzi i reperuje ich domowe budżety. Szkoda, że w przypadku 
elektrowni słonecznych, wsparcie nie jest 100%, ponieważ chroniony jest monopol dostawców 
energii, ale może się to wkrótce zmienić. Zachęcam Państwa do skorzystania z naszej oferty w celu 
obniżenia własnych wydatków.
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Leśnictwo Gorzyca 
ma powierzchnię 
1842,47 ha i grani-
czy z leśnictwami: 
Kursko, Chycina, 
Popowo, Rojewo i 
Białe Łąki. Gospoda-
rzem jest Czesław 
Szeremet, który 
rozpoczynał pracę 
w tutejszym Nadle-
śnictwie jako kierow-
ca w 1977 r. Praca w lesie szybko 
wciągnęła młodego człowieka, 
bowiem w 1981 był już podleśni-
czym w Bobowicku, gdzie pra-
cował do 1990 r. poczym został 
leśniczym w Popowie, a oma-
wianym w tym odcinku leśnym 
obszarem kieruje od 1999 r. Jego 
zastępcą jest podleśniczy Maciej 
Jaworski.
Gatunkiem dominującym w 
drzewostanie jest sosna (ok. 
90%) buk, dąb i brzoza stanowią 
resztę. W tym są uwzględnione 

Gospodarcze Drze-
wostany Nasienne: 
grabowe – 1,42 ha i 
sosnowe – 22,16 ha. 
Przez obszar leśnic-
twa przepływa Obra 
a jezioro Głębokie 
jest znane niemalże 
wszystkim miesz-
kańcom regionu
Są tutaj zarejestro-
wane pomniki przy-

rody: 7dębów szypułkowych 
– rozproszonych po terenie (naj-
grubsze ma pierśnicę 6,45m) 
oraz skupienie 9 dębów szypuł-
kowych o wymiarach pomniko-
wych i tzw. „Las na skarpie” – po-
mnik powierzchniowy 2,19 – ha 
(różne drzewa o wymiarach po-
mnikowych). 
Są również użytki ekologicz-
ne:„Bagna nad jeziorem Głębo-
kie” – 24,19 ha i „Głębokie” – 4,71 
ha. Przepływająca rzeka jak i 
jezioro tworzą niezaprzeczalny 

klimat i urok leśnictwa. Do tego 
dochodzą rozproszone po całym 
terenie bagna (pow. 51,53 ha), 
będące miejscem rozrodu pta-
ków, gadów i płazów oraz park 
(pow. 3,53 ha) o dużych walo-
rach przyrodniczych na siedlisku 
łęgowym w dolinie rzeki Obry z 
bogatym runem oraz warstwą 
podszytu z leszczyną, czarnym 
bzem i głogiem. Stare drzewa 
obficie porasta bluszcz. Gatunki 
dominujące to dąb, wiąz, lipa i 
grab. Bagienne tereny to wodo-
poje oraz kąpieliska zwierząt.
„Gorzycka Dolina Obry” ha – 
112,69 ha jest swoistą cieka-
wostka godną odnotowania. 
Rzeka i tereny do niej przyległe 
to wspaniały i atrakcyjny kapitał 
ekologiczny, unikatowy w skali 
regionu (drzewostany położo-
ne w bezpośrednim sąsiedztwie 
rzeki Obry o dużych walorach 
krajobrazowych, skarpy – różni-
ca poziomów do 20 m porośnię-

te licznymi krzewami zabezpie-
czają glebę przed erozją, a duża 
ilość drzew dziuplastych tworzy 
to miejsce atrakcyjnym dla pta-
ków. „Aleja dębowa” – przydroż-
ne 93 dęby szypułkowe oraz 26 
klony jawory. Drzewa w wieku 
od 75 do 125 lat.
Poza gatunkami popularnymi w 
regionie w czasie wędrówek le-
śnych możemy spotkać: bobra, 
wydrę, borsuka, żmiję, żółwia 
błotnego, kumaka, żurawia, kru-
ka, łabędzia lub zimorodka.
Na terenie leśnictwa jest Obwód 
łowiecki Nr 70 Kola Łowieckiego 
„Rogacz” z Międzyrzecza. Więk-
sze pożary w ostatnich latach 
szczęśliwie omijają leśnictwo. 
Szkody od zwierzyny, w tym 
również od bobrów są gospo-
darczo znośne.
Wspaniałe tereny na zbieranie 
jagód i grzybów. Włodarz le-
śnictwa chwali zbieraczy runa 
za bezpieczne zachowanie 

przeciwpożarowe i gdyby nie 
pozostawione przez nich uciąż-
liwe śmieci... Na około 1/3 po-
wierzchni leśnictwa jest poligon 
wojskowy ze strzelnicą i rzutnią 
granatem bojowym, co trochę 
komplikuje wykonywanie zadań 
gospodarczych. Jednak comie-
sięczne ustalanie grafik szkole-
nia bojowego przez wojsko przy 
akceptacji leśników pozwala 
pracownikom wykonywać swoją 
pracę.
Leśniczy lubi penetrować nie-
znane mu do końca tereny leśne, 
podpatrywać zachowania zwie-
rzyny, a relaksuje się we własnym 
ogródku, który nie tylko uprawia, 
również jest miejscem rodzinne-
go lub w gronie przyjaciół grillo-
wania.

Lech m.
 

Nadleśnictwo Międzyrzecz. Leśnictwa (4)
POWIAT MIĘDZYRZECKI

19 października w Państwowej 
Szkole Muzycznej I stopnia w 
Międzyrzeczu odbył się Kon-
cert Jesienny, w trakcie którego 
przeprowadzona została Uroczy-
stość Pasowania Uczniów Klas 
Pierwszych. Pani Marta Walczak 
serdecznie powitała wszystkich 
obecnych, a w szczególności 
bohaterów dnia, czyli pierwszo-
klasistów. Następnie uczniowie 
klas drugich i wyższych zapre-
zentowali swoim nowym kole-
gom dotychczasowo zdobyte 
umiejętności muzyczne w PSM 
I st.. Na fortepianie zagrali: Wik-
tor Wołoszyn, Jakub Wołoszyn, 
Zuzanna Szczurek, Kalina To-
mysek, Julianna Lemańska, 
Barbara Lemańska, Alicja Mi-
łaszewska i Maciej Korczyński. 
Klasę skrzypiec reprezentowały 
się uczennice Bogumiła Fąfer-
ko, Paulina Kuzia i Kinga Fryza 
natomiast akordeon rozbrzmiał 
dzięki Aleksandrze Bartkowiak 
i Dianie Fedorowicz. Prowa-
dzące Wanesa Nowak i Natalia 
Wolińska wczuły się w swoje 
role i wyraźnie zapowiadały ko-
lejnych występujących. W trakcie 
koncertu nie mogło zabraknąć 
także dźwięków gitary prezen-
towanych przez Karolinę Śro-
dę, Julię Skała, fletu na którym 
grała Eunika Fąferko. Na scenie 
wystąpił też duet saksofonowy w 
składzie: Sandra Pyrska i  Alek-
sander Kubrycht oraz wiolon-
czelistka Agata Baranek. 
W odpowiedzi na przywitanie, 
pierwszoklasiści  po raz pierwszy 
stanęli na scenie. Klasa I cyklu 
4-letniego z pomocą klasy II cy-
klu 4-letniego wykonali wspól-

Koncert Jesienny i pasowanie uczniow klas pierwszych
MIĘDZYRZECZ

nie układ taneczny 
z  użyciem bum-bum 
rurek do piosenki 
fińskiego zespołu 
Wrzeciono (przygo-
towanie p. Iwona 
Skwarna). Natomiast 
klasy pierwsze cyklu 
6-letniego wspólnie 
zaśpiewały piosenkę 
pt.: Witajcie w naszej 
bajce wraz z fortepia-
nowym wsparciem 
p. Wojciecha Pru-
szyńskiego (przy-
gotowanie p. Martę 
Walczak). I takim oto 
sposobem przenie-
śli się do Królestwa 
Szkołolandii. Nagle 
wszyscy ujrzeli Króla 
Ołówkosa (Andrzej 
Piotrowski) wraz z 
małżonką Królową 
Ołówkową (Jagoda 
Jankowska) oraz ich 
Gwardzistów (Alek-
sandra Bartkowiak, 
Wiktor Wołoszyn). 
Po krótkim przywi-
taniu Król spytał się 
pierwszaków, czy 
chcieliby należeć do 
jego królestwa. Wszy-
scy zdecydowanym 
głosem odpowie-
dzieli TAAAK! Jednak 
to nie wystarczyło 
Władcy Królestwa, 
dlatego rozkazał 
on Gwardzistom 
wymyślić zadania dla 
śmiałków. Pierwszym 
z nich było wyrecytowanie 
wiersza. Najmłodsi uczniowie 

bez zająknięcia je wykonali. 
Następnie podjęli się próby 

zaśpiewania piosenki 
pt. Ślubowanie. 
Szczególnie zachwy-
cona była Królowa 
Ołówkowa, która 
stwierdziła, że mu-
zyka jest jej ulubio-
ną dziedziną sztuki. 
Lecz Król dalej nie 
był przekonany więc, 
prowadzące drugą 
część koncertu Bo-
gumiła Fąferko i 
Diana Fedorowicz 
przygotowały dla 
naszych bohaterów 
zagadki muzyczne. 
Wszystkie zostały 
szybko rozszyfrowa-
ne, za co dzieci otrzy-
mały słodkości, ale 
to nie był koniec wy-
zwań. Król Ołówkos 
stwierdził, że chętnie 
by posłuchał jeszcze 
muzyki. Wyzwanie 
przyjęli uczniowie 
klasy I cyklu 4-letnie-
go akompaniując na 
instrumentach per-
kusyjnych do Gigue 
z Muzyki na Wodzie 
kompozycji Jerzego 
Fryderyka Haendela, 
oraz Le basque Ma-
rina Maraisa (przy-
gotowanie p. Iwona 
Skwarna) Władca 
Ołówkolandii w 
końcu się przekonał, 
że nowi kandydaci 
zasługują na 
wstąpienie do jego 

Królestwa.
W efektownych biretach (dziew-

czynki - bordowe; chłopcy - 
granatowe) pierwszoklasiści z 
zaciekawieniem wysłuchiwali z 
pierwszych rzędów słów skie-
rowanych właśnie do nich: - Pa-
miętajcie, że bycie uczniem, to w 
każdej szkole konieczność wypeł-
niania uczniowskich obowiązków. 
Należy uczyć się, codziennie ćwi-
czyć na instrumencie, szanować 
innych, pomagać słabszym. Już 
za niedługą chwilę zostaniecie 
uczniami naszej szkoły, szkoły 
wśród innych wyjątkowej. Przed 
wami trudne chwile, ale i chwile 
wypełnione radością, pięknem 
i muzyką. Pamiętajcie – my na-
uczyciele i starsi uczniowie, jeste-
śmy przy Was, by Was wspierać 
i  pomagać. Zainteresowani po-
nownie pojawili sią na scenie, 
aby pewnie oraz dumnie wypo-
wiedzieć słowa przysięgi dykto-
wane przez dyrektor Małgorza-
tę Telegę.
Po uroczystym ślubowaniu p. dy-
rektor pasowała każdego z kan-
dydatów Czarodziejskim Fle-
tem na ucznia szkoły muzycznej. 
Natomiast panie nauczycielki, 
które zorganizowały koncert: p. 
Iwona Skwarna i p. Marta Wal-
czak wręczały nowo upieczonym 
uczniom PSM I st. w Międzyrze-
czu pamiątkowe dyplomy. To 
niezwykłe wydarzenie zostało 
sfilmowane oraz sfotografowa-
ne, dzięki czemu nauczyciele, 
rodzice i wszyscy inni obecni 
będą mogli jeszcze nie raz przy-
pominać słowa przysięgi wypo-
wiedziane przez pasowanych na 
ucznia - nowych młodych arty-
stów muzyków.

kAtARzynA cegieLskA
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W tym roku szkolnym ślubowa-
nie składało 21 uczniów. Zanim 
pierwszaki zostały przyjęte do 
grona uczniów przygotowały 
zaproszenia dla rodziców, wójta, 
przewodniczącego Rady Gmi-
ny i klas II i III z wychowawcami. 
Pierwszoklasiści pod opieką wy-
chowawczyni Romany Sroka-
-Marciniak przygotowały część 
artystyczną: wiersze, piosenki i 
tańce. Występ dzieci spotkał się 
z bardzo ciepłym przyjęciem. 
Artyści po każdym występie byli 
nagradzani gromkimi brawami. 

Pasowanie na ucznia w Szkole 
Podstawowej w Wierzbnie

PRZYTOCZNA

Bardzo ważnym momentem w życiu każdego młode-
go człowieka jest ślubowanie i pasowanie na ucznia. 
To niezwykłe wydarzenie miało miejsce w naszej szko-
le 28 października.

Następnie pierwszoklasistów 
czekało uroczyste ślubowanie na 
sztandar szkoły i tradycyjnie pa-
sowanie na ucznia symbolicznym 
wielkim piórem, którego doko-
nała dyrektor szkoły Katarzyna 
Śmigiel. Uroczystość dostarczyła 
dzieciom ich rodzicom i zapro-
szonym gościom wielu miłych 
przeżyć i wrażeń. Po części ofi-
cjalnej dzieci zostały zaproszone 
na słodki poczęstunek i prezenty 
przygotowane przez rodziców.

Red.

70. Rocznica Garnizonu Skwierzyna
SKWIERZYNA

W uroczystościach wzięli udział 
m.in.: Szef Zarządu Obrony Po-
wietrznej i Przeciwrakietowej 
- gen. bryg. Stefan MORDACZ, 
dowódca 3. Warszawskiej Bryga-
dy Rakietowej Obrony Powietrz-
nej - płk. Andrzej DĄBROWSKI, 
burmistrz Skwierzyny - Lesław 
Hołownia, radni Rady Miejskiej 
w Skwierzynie oraz zaproszeni 
goście. Uroczysty apel był rów-
nież okazją do wręczenia odzna-
czeń państwowych, resortowych, 
aktu mianowania na wyższy sto-
pień wojskowy oraz wyróżnień, 

Uroczyste obchody Święta Dywizjonu rozpoczęły się od złożenia wiązanki kwiatów 
pod tablicą płk. Wincentego Nowaczyńskiego. Następnie kompania honorowa, 
żołnierze i zaproszeni goście udali się na mszę świętą. O godz. 10:30 na placu ape-
lowym z udziałem Wojskowej Orkiestry ze Szczecina odbył się uroczysty Apel z oka-
zji Święta 35. Skwierzyńskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej oraz 70. 
Rocznicy Garnizonu Skwierzyna.

a także Odznak Pamiątkowych 
35. Skwierzyńskiego dywizjonu 
rakietowego Obrony Powietrz-
nej nadanych przez Dowódcę 
dywizjonu - ppłk Dariusza Stró-
żewskiego. Po pamiątkowej fo-
tografii, kadeci z Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcą-
cych w Gorzowie Wlkp. zaprezen-
towali pokaz musztry paradnej. 
Kolejnym punktem obchodów 
był koncert w sali kinowej pt. „Na 
wojskową nutę i na jazzowo”.
Na zakończenie uroczystości od-
był się piknik, podczas którego 

można było obejrzeć sprzęt bę-
dący na wyposażeniu dywizjonu 
oraz pokaz kulinarny, gdzie każdy 
mógł skosztować gulaszu. Oczy-
wiście nie zabrakło grochówki 
wojskowej która cieszyła się jak 
zwykle dużym powodzeniem 
wśród dzieci, młodzieży jak i do-
rosłych.

um skwieRzynA
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Pomysł banalny, ale jakie wykonanie!
MIĘDZYRZECZ / SKWIERZYNA

Święto Pieczonego Ziemniaka ma 
jednoznaczne skojarzenia. Z reguły 
z jedzeniem. Powiatowy Ośrodek 
Wsparcia „Razem Raźniej” w 
Skwierzynie (kieruje nim Bożena 
Adamiec), zaprosił do siebie, 
21 października, uczestników 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
z Międzyrzecza i mieszkańców Domu 
Samopomocy ze Skwierzyny na pyszne 
jedzenie i wesołą zabawę.
Pogoda nie sprawiła zawodu, więc 
zaplanowane zabawy odbyły się 
zgodnie ze scenariuszem. Konkurencje 
sportowe, quiz, konkursy i zabawy 
plastyczne integrowały uczestników. 
Budziły emocje, czasami śmiech. Nie 
zabrakło oczywiście ziemniaczanych 
potraw i nie tylko takowych. Goście też 
przybyli ze swoimi smakołykami. Babki 

ziemniaczane, pieczone ziemniaki 
z boczusiem, sałatki ziemniaczane 
i tradycyjne placki. Rzecz jasna, też 
ziemniaczane. Aby jednak okrasić 
jadłospis, na stołach pojawiły się inne 
pyszności. I na słodko i na ostro. 

Uczestnicy na pewno na długo będą 
pamiętać ten wspólnie spędzony 
dzień, tym bardziej, że każda z drużyn 
startujących oprócz dyplomu otrzymała 
duży worek ziemniaków. Od przybytku 
głowa nie boli, przyda się w kuchniach 

wymienionych instytucji, gdzie sprawni 
inaczej też po okiem instruktorów 
potrafią to wykorzystać.

L. MaLinowski

W poniedziałek 19 października z 
zapowiedzianą wizytą przyjechała 
do Pszczewa Inge Deutschkron, 
znana w całych Niemczech ży-
dowska pisarka i dziennikarka. Jej 
powieść „Nosiłam żółta gwiazdę” 
doczekała się adaptacji w postaci 
sztuki teatralnej pt. ”Od dziś na-
zywam się Sara” i z powodzeniem 
grana jest na scenach teatrów nie-
mieckich. Mając 93 lata przyjechała 
do Pszczewa, żeby poznać miejsce, 
gdzie urodził się jej ojciec, słynny 
socjolog Martin Deutschkron. 
Dzięki uprzejmości Łukasza Roba-
ka zwiedziała cały Pszczew bryczką. 
Pisarce podczas pobytu towarzy-
szyła Wanda Stróżczyńska, która 
opowiadała o historii Pszczewa 
i losach pszczewskich Żydów. W 
programie wizyty było także od-
wiedzenie Muzeum „Dom Szewca”. 
Inge Deutschkron dłużej zatrzy-
mała się przy ekspozycji upamiętniającej 
kulturę żydowską na terenie Pszczewa. 
Odwiedziny miały charakter sentymental-

Wizyta słynnej żydowskiej pisarki
PSZCZEW

nej podróży.
gok Pszczew
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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

Nowe wydawnictwo na 2 gitary
Wydawnictwo Muzyczne „Contra” z Nieporętu wydało pod koniec sierpnia 2015 roku zbiorek nutowy „Utwory na 2 gitary”.  To już siódme 
wydawnictwo nutowe, którego jestem autorem. Napisane współczesnym językiem muzycznym gitarowe kompozycje z pewnością uboga-
cą krajowy rynek wydawniczy na te instrumenty.

Dawno temu w Pszczewie…
PRZEKRÓJ POLECA

16 zróżnicowanych stylistycznie 
kompozycji na dwie gitary są do-
brymi utworami nadającymi się 
dla uczniów szkół i ognisk mu-
zycznych. Amatorzy gry na tym 
instrumencie muzycznym też 
zapewne znajdą kilka ciekawych 
duetów.
Duety, czyli walczyki, bluesy, 
boogie i inne  prezentowane 
tu utwory, miały swoje pierwsze 

wykonania podczas 
lekcji, popisów szkol-
nych. Starałem się tak 
je tworzyć, aby były w 
zasięgu dużej grupy 
uczniów szkół muzycz-
nych 1-go stopnia czy 
ognisk muzycznych, 
do  opanowania  po 
krótkim okresie nauki.
Powinny być ozdobą 

na lekcjach, wnosić 
piękno naturalne-
go brzemienia in-
strumentów, ucząc 
współpracy, słucha-
nia siebie i grającego 
muzycznego partne-
ra.
Cykl „Wieczorne szki-
ce” zadedykowałem 
braterskiemu dueto-

wi Adamowi i Markowi Mikul-
skim.
Dla wygody grającego zastoso-
wałem ekstrakty głosów. Zminia-
turyzowany głos do podglądania 
przez grającego pozwala śledzić 
na bieżąco zapis partytury.
W październiku zostanie na-
grana płyta CD z tymi duetami. 
Nagrań podjął się duet: Monika 
Konik i Tomasz Radziszewski, 

który wystąpił podczas XIV Lu-
buskiego Weekendu Gitarowego 
2015.
Publiczna premiera tego wydaw-
nictwa planowana jest wiosnę 
2016 roku. Szczegóły wkrótce.
Życzę radości ze wspólnego mu-
zykowania!

zdzisłAw musiAł

Zaczyna się bajkowo: „Dnia 22. 
listopada 1882 r. mój ojciec Józef 
Golz, lat 24, poślubił 26. letnią Ma-
tyldę z domu Bury…”. Dalej cią-
gnie się rodzinna epopeja o kon-
wencji biografii osobistej. Sto 
kilkadziesiąt stron pasjonującej, 
ciekawej lektury. Ojciec Golza, z 
zawodu kołodziej, żył w czasach, 
kiedy do Pszczewa dopiero miały 
dotrzeć zawieruchy wojen i życie 
małego miasta toczyło się jak na 
sielankowym obrazie. Żyli obok 
siebie spokojnie po sąsiedzku 
Polacy, Niemcy i Żydzi.

 „Dawno temu w Pszczewie. 
Wspomnienia Franciszka Golza i 
innych świadków epoki opraco-
wane i uzupełnione przez Wandę 
Stróżczyńską i Ewę  Stróżczyńską 
– Wille.” 

Rozdział pierwszy, o pięknym 
wstępnym akapicie: „Gdy gęsi 
dziobami stukały w szyby…” . 
Są w nim wspomnienia, zasły-
szane opowieści domowników 
z dawnych czasów (napoleoń-
skich), ilustrowane rodzinnymi 
fotografiami, tak cennymi dzi-
siaj ze względu na ich wartość 
dokumentalną. Dużo ciekawych 
szczegółów – wnętrze XIX w. 
mieszczańskiego domu, nasiąk-
nięte panujących w nim obycza-
jami i zwyczajami; jest i o święcie 
cesarza Wilhelma (27. stycznia), o 
podwórkowych kataryniarzach, 
Wielkim Piątku, świniobiciu. Co-
dzienność na uboczu wielkiej 
historii, która – jak się okazuje 
– niekoniecznie musiała jeszcze 
wtedy natarczywie pukać do 
drzwi. Pszczewski dzień powsze-
dni widziany oczami czującego 
się w nim bezpiecznie dziecka, 
które ma bardzo dobrą (literac-
ką) pamięć i zanotowało wszyst-
ko, co będzie w XXI w. intereso-
wać dorosłych czytających. 

Obrazki z pszczewskiego we-
sela i ciekawe postaci pszczew-

Bardzo ciekawa książeczka wydana dzięki Urzędowi Gminy i Domowi Kultury w Pszczewie. 
To już jej drugie wydanie, poszerzone o cztery opowiadania o losach kobiet z Pszczewa 
i okolic. Książka łączy zalety typowego wydawnictwa regionalnego z powieścią beletry-
styczną. Spełnia swoje cele jako wydawnictwo historyczno – edukacyjne, bo nic tak nie 
ilustruje czasów, jak dzieje osobiste ludzi uwikłanych w historię. 

skiego życia towarzyskiego. 
Kronika miasta. Życie szkolne 
dzieci. Dowiadujemy się  także 
o pszczewskich Polakach patrio-
tach, którzy opierali się pruskiej 
polityce Kulturkampfu. I znowu 
charaktery ludzkie, a nie przyna-
leżność etniczna czy religijna de-
cydowała o postawie człowieka 
i jego lojalności wobec uniwer-
salnych zasad etycznych – stara 
prawda, która dotyczy wszyst-
kich czasów, nawet tych bardzo 
okrutnych. 

Kołodziej, zawód ojca Gol-
za, to trudna profesja. Wymaga 
wysiłku fizycznego. Mamy prze-
gląd zajęć i zawodów, jakimi 
zajmowali się w ubiegłym wieku 
pszczewianie. Ludzie pracowi-
ci i bogobojni, przestrzegający 
świąt kościelnych i państwo-
wych. Protestancki etos pra-
cy został Golzowi wpojony od  
dzieciństwa. Miasto dobrze się 
rozwijało, na początku XX w. po-
jawiały się pierwsze samochody, 
kwitła gospodarka wolnorynko-
wa, bankowość i  pierwsze ma-
nufaktury. Przełomem był rok 
1918, klęska Niemiec i abdykacja 
cesarza, mały pszczewski świat 
się zawalił, zwłaszcza kiedy mia-
sto, w myśl postanowień Trakta-
tu Wersalskiego z 28. września 
1919 r., nie zostało przyłączone 
do II Rzeczpospolitej - mimo sta-
rań dużej części jego mieszkań-
ców. Zmieniły się też stosunki 
narodowościowe, nowo przyby-
ła niemiecka ludność źle odno-
siła się do mieszkających tu od 
wieków Polaków. Po objęciu wła-
dzy przez Hitlera początkowo, 
zdawało się, nic nie zapowiadało 
hekatomby, bezrobocie zmalało, 
sytuacja ludzi najbiedniejszych 
się poprawiła. Pojawiały się jed-
nak w mieście bojówki młodzie-
ży hitlerowskiej z agresywnymi 
hasłami zwalczającymi Polaków i 

Żydów. Pokojowe współistnienie 
nacji mieszkających obok siebie 
przez stulecia przestało istnieć… 
Wojna stanęła u wrót Pszczewa, 
wielu Polaków przymusowo 
zmobilizowano do niemieckiej 
armii, kilku działaczy polskich 
aresztowano i wywieziono do 
obozów koncentracyjnych. Zbli-
żała się Armia Czerwona i jej 
straszni sołdaci o azjatyckich ry-
sach twarzy.

Codzienność mieszkańców w 
czasie działania powojennej ko-
mendantury radzieckiej. Walka 
o byt i strach, wywózki do Rosji. 
Autorzy książki nie epatują jed-
nak obrazami okrucieństw wo-
jennych, które na pewno miały 
miejsce. Są to wyważone relacje, 
wolne od zaczadzenia osobi-
stymi dramatami, z  pewnością 
wielkimi dla jednostek, i całych 
społeczności, narodów. Dlatego 
też ta książka jest ciekawa – nie 
epatuje zbrodnią, opowiada o 
ludziach, którzy przeżyli zarów-
no dobre jak i złe chwile w trud-
nych czasach, udało im się prze-
żyć i zachowali ludzki wymiar 
swojego patrzenia na otoczenie, 
na  zmiany, z którymi  – nie mo-
gąc im zapobiec – pogodzili się. 
Ustrzegli się choroby dozgonnej 
nienawiści, częstej przypadłości 
ludzi czasów wojny, i nie  tylko 
wojny.  

Osobnym rozdziałem jest pro-
ces integracji ludności autochto-
nicznej z ludźmi, którzy przy-
jechali do Pszczewa po wojnie 
ze wschodu i Polski centralnej. 
Stało się tak poprzez małżeń-
stwa i rozwój turystyki, myślę, że 
także za sprawą upływającego 
czasu, który zabliźniał rany. Oso-
bom dojrzałym, z  wpojonymi od 
dzieciństwa zasadami etycznymi 
(także religijnymi), osobom w 
nich, w tych zasadach, zakorze-
nionym – mimo zmiany miejsca 

zamieszkania, krajobrazu kul-
tury, pozwalał z czasem zaak-
ceptować nową rzeczywistość i 
poczuć się w miarę bezpieczny-
mi, w gronie rodziny i bliskich 
sąsiadów. Zrozumieć, przyjąć 
do wiadomości, że pojęcie ma-
łej pszczewskiej ojczyzny jest 
bliskie także Niemcom, którzy 
musieli stąd wyjechać na mocy 
międzynarodowych traktatów.

Pszczewska ziemia jest tema-
tem książki. ONA gości na swym 
terenie ludzi, którzy pracują dla 
jej dobra, pomnażają swe ma-
jątki, przeżywają na  niej swe 
troski i radości. Mają swoje ro-
dzinne historie, które dzieją się 
w Pszczewskim majątku (1288 
– 1945 r.). Zarządzają nim osoby 

s. 14
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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  
Napadli na pracownika stacji 
paliw
W październiku b.r policjanci zo-
stali poinformowani o napadzie 
na jednej ze stacji paliw na tere-
nie powiatu międzyrzeckiego. 
Ustalili, że dwóch zamaskowa-
nych mężczyzn, używając drew-
nianych pałek, weszło do sklepu 
przy stacji i zażądało wydania 
pieniędzy. Sprzedawca jednak 
zareagował bardzo szybko, nie 
dał się zastraszyć i rzucił w nich 
krzesłem, co usłyszał jego kolega 
i przybiegł mu na pomoc. Wtedy 
przestępcy się spłoszyli i uciekli.
Policjanci podczas prowadzone-
go śledztwa, przeszukując miesz-
kanie podejrzanych zabezpieczyli 
kominiarki oraz odzież, a podczas 
oględzin w miejscu wskazanym 
przez sprawców, drewniane pałki, 
których używali podczas napadu. 
Uzyskano dokumenty potwier-
dzające, że jeden z mężczyzn wie-
lokrotnie podpalał lasy na terenie 
gminy Trzciel, często w rejonie 
budynków mieszkalnych, co za-
grażało życiu i zdrowiu mieszkań-
ców. Obecnie policjanci ustalają, 
ile pożarów wzniecił oraz jakie 
powstały straty w ich wyniku.
Mężczyźni zostali zatrzymani. 
Prokuratura Rejonowa w Mię-
dzyrzeczu wystąpiła do Sądu z 
wnioskiem o zastosowanie tym-
czasowego aresztu dla 23-letnie-
go Mateusza O. oraz 22-letniego 

Rafała Ch.
– mieszkańców okolicy Trzciela. 
Za tego typu przestępstwo może 
grozić im kara nawet do 12 lat po-
zbawienia wolności.

Szczęśliwy finał poszukiwań
Policjanci z Międzyrzecza otrzy-
mali pierwszego dnia listopada 
zgłoszenie o zaginięciu mężczy-
zny, który oddalił się z samocho-
du na jednym z parkingów przy 
markecie. Z informacji wskaza-
nych przez matkę zaginionego 
wynikało, że 30-latek powinien 
znajdować się pod ciągłą opieką. 
Policjanci musieli działać szybko, 
mając dokładny rysopis zaginio-
nego sprawdzali tereny parków, 
skwerów, stacji paliw, kościołów 
oraz dworca PKP i PKS. Po kil-
ku godzinach poszukiwań, ok. 
godz. 18.00 mundurowi zauwa-
żyli mężczyznę odpowiadające-
mu rysopisowi, który wsiadał do 
taksówki na dworcu PKS. Okazało 
się, że 30-latek planował wyjazd 
do Gorzowa Wlkp. Mężczyzna nie 
potrafił wyjaśnić swojego zacho-
wania. Na miejsce wezwano zało-
gę karetki pogotowia. Mężczyzna 
trafił pod opiekę lekarzy.

Tirem na podwójnym gazie
W niedzielę 25. października br. 
dyżurny Komendy Powiatowej 
Policji w Międzyrzeczu po telefo-

nicznym zgłoszeniu czujnego kie-
rowcy, skierował patrol na jedną z 
ulic Międzyrzecza, po której miał 
jechać samochód ciężarowy z na-
czepą a tor jego jazdy wskazywał, 
że może być pod działaniem alko-
holu. Policjanci z Ogniwa Patrolo-
wo – Interwencyjnego zatrzymali 
kierującego do kontroli drogowej 
- okazało się, że 45-letni kierowca 
ma ponad 2,6 promila alkoholu w 
organizmie. Funkcjonariusze za-
trzymali mu prawo jazdy. Kodeks 
karny za tego typu przestępstwo 
przewiduje karę do 2 lat pozba-
wienia wolności.

Jechał za szybko - stracił upraw-
nienia
W środę 28 października na ul. 
Międzyrzeckiej w Skwierzynie, w 
rejonie dwóch cmentarzy komu-
nalnych, policjanci zatrzymali do 
kontroli drogowej 67-letniego 
mieszkańca gminy Międzyrzecz, 
który nie przejmując się zupełnie 
wzmożonym ruchem na tej uli-
cy, pędził swoim mitsubishi 104 
km/h w miejscu, gdzie dopusz-
czalna prędkość to 50 km/h…
Policjanci zatrzymali jego prawo 
jazdy, na kierowcę został nałożo-
ny wysoki mandat karny. Miesz-
kaniec gminy Międzyrzecz przez 
okres trzech miesięcy będzie mu-
siał zamienić swój pojazd na inny 
środek transportu.

Odpowie za posiadanie środ-
ków odurzających
Policjanci z Wydziału Krymi-

nalnego pracowali nad sprawą 
środków odurzających od kilku 
tygodni. Ich praca operacyjna 
oraz zebrane informacje zosta-
ły potwierdzone podczas prze-
szukania posesji w niewielkiej 
miejscowości gminy Trzciel - w 
mieszkaniu 32-latka zabezpie-
czyli ponad 700 gramów marihu-
any. Łukasz K. został zatrzymany. 
Mężczyzna twierdził, że środki są 
na jego użytek. Usłyszał zarzut 
posiadania znacznej ilości środ-
ków odurzających, za co ustawa 
o przeciwdziałaniu narkomanii 
przewiduje karę do 10 lat pozba-

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

policja.gov.pl 

wienia wolności. Dodatkowo wo-
bec mężczyzny zastosowano do-
zór oraz poręczenie majątkowe.
To kolejny sukces międzyrzeckich 
policjantów i kolejna sprawa nar-
kotykowa. We wrześniu policjanci 
zatrzymali do kontroli drogowej 
samochód. Zarówno kierująca, 
jak i jej pasażer posiadali przy 
sobie różnego rodzaju środki 
odurzające. Do tego mężczyzna 
poszukiwany był listem gończym.

s. 13

Dawno temu w Pszczewie…

– pszczewianie – o  narodowości 
tutejszej. Majątek ziemski jest ka-
wałkiem lokalnej historii gospo-
darczo-społecznej, wzrasta miło-
ścią ludzi, którzy poświęcili mu 
kilkadziesiąt lat swego życia – po 
latach Bernhard, syn Wilhelma zu 
Dohna, byłego właściciela ma-
jątku, ze swoją żoną, z nostalgią 
będą odwiedzać nasz polski dzi-
siaj Pszczew, dom jego rodziców, 
dziadków i pradziadków. Dzisiaj 
Pszczewski Folwark kochają Łu-
kasz i Żaneta Robakowie, odno-
wili posesję, prowadzą tam hotel 
z atrakcjami dla turystów.

Najbardziej wzruszająca 
ostatnia część książki. Historia 
(pszczewska) widziana oczami 

kobiet, ich miłościami do swoich 
mężczyzn, których kochały nie 
bacząc na narodowość czy wy-
znanie. Miłość kobiet (i pewnie 
odwrotnie - mężczyzn) potrafi 
zasypać głębokie rowy naro-
dowej niechęci i żalu. Najlepiej, 
kiedy rodzi się w codzienności 
wspólnego zamieszkania w jed-
nym domu, wspólnej pracy, zwy-
kłych wzajemnych uprzejmości, 
które są  konieczne do egzysto-
wania w najtrudniejszych cza-
sach. Rodzi się miłość, a najpierw 
przyjaźń – ta jest jeszcze cenniej-
sza, bo stwarza ciepło tak nam  
potrzebne, kiedy wielka Historia 
chłodzi i stwardnia serca zwy-
kłych ludzi.

Iwona wróblak
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Dobiega końca remont dwóch 
najważniejszych ulic w mieście, 
ul. Waszkiewicza i Świerczew-
skiego. Inwestycja objęła dwa 
odcinki ulic, od wjazdu na ul. 
Rokitniańską do stacji paliw 
Jumar oraz od głównego skrzy-
żowania do mostu na Paklicy. 
W ramach inwestycji wykona-
no remont nawierzchni dróg, 
ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 
Waszkiewicza, chodników, skrzy-
żowań z drogami bocznymi, 
nawierzchni mostu na Paklicy, 
wykonano kanalizację deszczo-
wą, sanitarną i sieć wodociągo-
wą. Ponadto, po raz pierwszy w 
mieście zamontowane zostały 
lampy ledowe o mocy 150 W. 
Na odcinku 400 m, od główne-
go skrzyżowania do mostu na 

Zakończenie przebudowy IV etapu „Schetynówki”
Paklicy powstało 
15 nowoczesnych 
opraw świetlnych. 
Dzięki niskiemu 
poborowi energii 
elektrycznej, lam-
py LED pozwolą 
nam zmniejszyć 
rachunki za prąd. 
Powstała oszczęd-
ność zużycia ener-
gii wyniesie ponad 
70% w stosunku do tradycyj-
nego oświetlenia. Źródłem do-
datkowych oszczędności będą 
również niskie koszty serwisu, 
ponieważ lampy mogą działać 
bezobsługowo nawet przez lata.
Zmieniona została organizacja 
ruchu i przebudowana sygnali-
zacja świetlna w obrębie skrzy-

żowania ul. Świerczewskiego i 
Konstytucji 3 Maja. Zamontowa-
ny został „inteligentny” system 
sterowania ruchem, w postaci 
m.in. pętli magnetycznych zloka-
lizowanych w nawierzchni jezdni 
i kamer, które umożliwią pracę 
sygnalizacji świetlnej zależnie od 
natężenia ruchu drogowego.

W piątkowe popołudnie 9 paź-
dziernika w Bibliotece Publicznej 
odbyła się niezwykła uroczy-
stość, spotkanie poświęcone 70. 
rocznicy zakończenia II wojny 
światowej i początków powo-
jennego Międzyrzecza oraz 25. 
rocznicy wolnych wyborów sa-
morządowych, połączonych z 
promocją książek autorstwa Ry-
szarda Patorskiego i Marcelego 
Tureczka pt. „Kronika siedem-
dziesięciolecia cz. I. Niedokoń-
czona kronika. Międzyrzecz w 
fotografii i dokumentach z lat 
1945-1989” oraz „Kronika sie-
demdziesięciolecia cz. II. Trudny 
czas przemian – Międzyrzecz w 
latach 1990-2015”.
Spotkanie rozpoczął burmistrz 
Remigiusz Lorenz, który powitał 
wszystkich wspaniałych gości. 
Przypomniał o historii II wojny 
światowej i jej zakończeniu, zło-
żył również hołd wszystkim ofia-
rom. Następnie w kilku słowach 
przybliżył historię powojenne-
go Międzyrzecza, opowiedział 
o organizacji życia społecznego 
przez mieszkańców i z jakimi 
trudnościami musieli się zmie-
rzyć w tym czasie. Burmistrz 
zaznaczył, że   2015 rok to Rok 
Samorządności, który objęty 
jest specjalnym Patronatem 
Prezydenta RP Bronisława Ko-
morowskiego. Powiedział, że „…
Odrodzona samorządność to 
jeden z największych sukcesów 
naszych przemian. Uwolniła ona 
obywatelską energię Polaków i 
pozwoliła lokalnym wspólnotom 
współuczestniczyć i współdecy-
dować w sprawach publicznych. 
Nie byłoby nowoczesnej wolnej 

Polski bez rozwoju samorządno-
ści”.
Kolejnym punktem spotkania 
była prezentacja projektu digita-
lizacji Kuriera Międzyrzeckiego, 
którą przedstawiły Małgorzata   
Kuncewicz i Joanna Buczkowska 
z Biblioteki Cyfrowej Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego. Dzięki 
temu przedsięwzięciu, poprzez 
stronę internetową Bibliote-
ki Cyfrowej, będzie możliwość 
przeglądnięcia każdego wyda-
nia miesięcznika, począwszy 
od pierwszego numeru z 1991 
r. Głos zabrał również Andrzej 
Świder, współtwórca Kuriera. Za-
znaczył jak ważną rolę w życiu 
społecznym pełnił Kurier, będąc 
jedynym tego typu wydaniem 
w tamtych czasach. Opowiedział 
również o osobach, które przez 
lata tworzyły ten tytuł, w sposób 
szczególny podkreślił rolę Anny 
Kuźmińskiej-Świder – redaktor 
naczelnej.
Po wspomnieniach nt. między-
rzeckiej powojennej prasy, przy-

szedł czas na dyskusję nt. ksią-
żek autorstwa R. Patorskiego i 
M. Tureczka, którą poprowadził 
Mariusz Wąsiel. Warto podkre-
ślić, jak niezwykle ciekawe są to 
pozycje, bowiem pierwsze takie 
w historii powojennego Między-
rzecza.
Jak podkreślił M. Tureczek, książ-
ka poświęcona jest okresowi od 
zakończenia II wojny światowej 
do czasów współczesnych. Obej-
muje czas wielkich przemian i 
końca epoki socjalizmu, a także 
pierwsze lata samorządności 
w Międzyrzeczu. Ten okres jest 
wielką częścią życiorysu zwy-
kłych ludzi, ich – subiektywną 
– codziennością. R. Patorski po-
wiedział, że praca nad publika-
cjami nie była łatwa, zważywszy 
na ogrom dokumentów i zdjęć, 
które autorzy mieli do dyspozy-
cji, również tych przekazanych 
przez mieszkańców gminy.
Na zakończenie była możliwość 
otrzymania autografu z rąk au-
torów.

W dniach 15-17 października 
gmina Międzyrzecz, na zapro-
szenie Urzędu Marszałkowskie-
go uczestniczyła w tragach tu-
rystycznych Tour Salon Poznań 
2015. Jednym z motywów prze-
wodnich promocji Województwa 
Lubuskiego było hasło „Fortyfika-
cje i Militaria”, w ramach którego 
stoisko promował Międzyrzecki 
Rejon Umocniony-Muzeum For-
tyfikacji i Nietoperzy w Pniewie.
Wśród promowanych przez naszą 
gminę atrakcji nie mogło zabrak-
nąć międzyrzeckiego zamku wraz 
z Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej 
im. Alfa Kowalskiego z najwięk-
szą w Europie kolekcją portretu 
trumiennego.

Promocja ziemi międzyrzeckiej 
na targach Tour Salon 2015

Promocja albumów pt. ”Kronika 
siedemdziesięciolecia”

Nagrody dla najlepszych 
nauczycieli wręczone
13 października, z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej, burmistrz 
Remigiusz Lorenz wraz z sekre-
tarz Anną Sawką, wręczyli nagro-
dy dla najlepszych nauczycieli. 
Nagrody otrzymało 22 nauczy-
cieli gminnych szkół i przed-
szkoli, za szczególne osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze i 
opiekuńcze.
Uroczystość rozpoczął samorząd 
uczniowski ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 im. Szarych Szeregów, 
który zaprezentował insceniza-
cję lekcji w szkole. Publiczność 
zachwycił również występ ze-

społu muzyki dawnej Antiquo 
More, a zwłaszcza brawurowy 
pokaz tańca z chorągwiami.
Burmistrz pogratulował naj-
lepszym nauczycielom i złożył 
wszystkim pracownikom oświa-
ty najserdeczniejsze życzenia. 
Podkreślił jak ważną społecznie 
rolę pełnią nauczyciele. Zazna-
czył, że bycie nauczycielem to 
niełatwe zadanie przekazywania 
wiedzy, ale nie tylko. To wyzwa-
nie wychowania dzieci i młodzie-
ży, i kształtowanie ich młodych 
umysłów.  

Podczas targów, stoisko Woje-
wództwa Lubuskiego otrzyma-
ło nagrodę „Złotego Akanta“ 
za najlepsze rozwiązania archi-
tektoniczne i graficzne podczas 
targów, którą odebrał wicemar-
szałek Romuald Gawlik. To jedna 
z największych konwencji tury-
stycznych w Polsce. Na wyróż-
nienie złożył się m.in. najlepszy 
projekt stoiska i sposób jego pro-
mocji.
Gośćmi 26. edycji targów były 
wspaniałe podróżniczki Martyna 
Wojciechowska oraz Nela Mała 
Reporterka. Obydwie przycią-
gnęły rzesze fanów, opowiadały o 
egzotycznych podróżach i podpi-
sywały swoje książki.
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UWAGA, dodatkowy odbiór 
odpadów wielkogabarytowych

Budowa mikroinstalacji prosumenckich na 
terenie gminy Międzyrzecz

Pasowanie na ucznia klasy 
pierwszej 
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Pierwszoklasiści   ze 
Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Szarych Szere-
gów   są pełnoprawny-
mi uczniami. W dniu 20 
października w sali ki-
nowej Międzyrzeckiego 
Ośrodka Kultury odbyło 
się uroczyste pasowanie 
na ucznia. To było wyjąt-
kowe wydarzenie, pod-
czas którego nie mogło 
zabraknąć burmistrza 
Remigiusza Lorenza. 
Przywitał wszystkich ma-
łych bohaterów, życzył 
im wszystkiego co naj-
lepsze, radości ze zdo-
bywania wiedzy i żeby 
szkoła stała miejscem, 
gdzie młodzi ludzie będą 
mogli znaleźć prawdziwą 
naukę życia. Aby pierwszaki były 
widoczne na drodze, szczególnie 
w obecnym jesienno-zimowym 
czasie, burmistrz wręczył im od-
blaskowe misie i worki.
Każdy uczeń pasowany był na 
ucznia Szkoły Podstawowej nr 
2 im. Szarych Szeregów specjal-
nym ołówkiem, przez dyrektor 

Gmina złożyła wniosek o dofi-
nansowanie remontu drogi

18 listopada 2015 – Gorzy-
ca, Jagielnik, Kolonia Kęszy-
ca, Kursko, Pieski, Pniewo, 
Wojciechówek, Zamostowo, 
Wysoka, Skoki, Szumiąca, Ka-
ława, Kęszyca Leśna, Kęszyca, 
Kuźnik, Międzyrzecz Wybu-
dowanie, Nietoperek
19 listopada 2015 – Bobo-

wicko, Marianowo, Bukowiec, 
Czarny Bocian, Karolewo, 
Kolonia Żółwin, Kuligowo, 
Wyszanowo, Głębokie, Jele-
niegłowy, Kalsko, Kwiecie, Lu-
bosinek, Łęgowskie, Porąbka, 
Rojewo, Święty Wojciech, Żół-
win, Brzozowy Ług.

Katarzynę Dymel. W nagrodę 
pierwszaki otrzymały również 
pamiątkowe dyplomy, przypinki 
z logo szkoły i jabłka. Wszystkim 
obecnych zaprezentował się Sa-
morząd Szkolny, Zespół Muzyki 
Dawnej „Antiquo More”, Zespół 
Rytmix oraz maluchy z zespołu 
Dzieciaki Słodziaki.

W październiku gmina złożyła 
kolejny wniosek na dofinanso-
wanie V etapu przebudowy ul. 
Waszkiewicza i Świerczewskiego, 
w ramach wieloletniego Progra-
mu Rozwoju Gminnej i Powia-
towej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016-
2019. Plano-
wany w przy-
szłym roku 
remont, obej-
mie odcinek 
ul. Świerczew-
skiego od mo-
stu na Paklicy 
do skrętu na 
teren 17.WBZ. 
W ramach in-
westycji wyko-
nana zostanie 

pełnobranżowa przebudowa 
ulicy wraz z remontem chod-
ników oraz zostanie wykonana 
dwustronna ścieżka rowerowa 
poprzez wydzielenie na jezdni   
pasów o szerokości 1,5 m.

OPS informuje o przygotowaniu do sezonu 
zimowego
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Międzyrzeczu informuje o przy-
gotowaniu do sezonu zimowego 
w zakresie zadań realizowanych 
przez pomoc społeczną.
Noclegownia dla bezdomnych
adres: 66-300 Międzyrzecz, Plac 
Powstańców Wielkopolskich 1. 
tel. 531 357 548;
czynna od 1 października 2015 r. 
do 30 kwietnia 2016 r. w godzi-
nach od 17:00 do 9:00, a w razie 
silnych mrozów i w dni świątecz-
ne –całą dobę;
w noclegowni jest możliwość za-
grzania sobie posiłku oraz przez 
całą dobę  do dyspozycji jest go-

rąca herbata.
Ogrzewalnia-   od 1 listopada 
2015 r. przy noclegowni zostanie 
uruchomiona ogrzewalnia w go-
dzinach 11.00 do 17.00.
Punkt wydawania darmowej, 
używanej odzieży przy nocle-
gowni, czynna całą dobę.
Gorący posiłek w porze obiado-
wej wydawany jest przez jadło-
dajnię u Sióstr ze Stowarzyszenia 
Misjonarek  Św. Klary w Między-
rzeczu przy ul. Słowackiego 17.
Paczki żywnościowe wydawa-
ne są przez Stowarzyszenie Po-
mocna Dłoń w Międzyrzeczu, 
kontakt przez prezesa Janusza 

Grządko tel. 792  926  152 oraz 
pracowników socjalnych Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Mię-
dzyrzeczu tel. 95 7427827.
Pracownicy socjalni oraz opie-
kunki środowiskowe na bieżą-
co będą monitorowali sytuację 
osób starszych, samotnych   i 
schorowanych. W przypadku 
wystąpienia mrozów ustalone 
zostaną dyżury pracowników so-
cjalnych, którzy we współpracy z 
Policja będą patrolowali miejsca, 
w których widziani są bezdomni 
tj. ogródki działkowe, tereny wo-
kół MRU itp.

W październiku zakończyła się 
inwestycja budowy mikroinsta-
lacji prosumenckich w gminie. 
W dniu 06.08.2015 r. podpisano 
umowę z Samorządem Woje-
wództwa Lubuskiego o przyzna-
nie pomocy w ramach działania 
321 „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej” 
objętego Programem Rrozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 na zadanie: „Budowa 
mikroinstalacji prosumenckich 
na terenie gminy Międzyrzecz”.
Projekt obejmował budowę 28 
mikroinstalacji prosumenckich 
wykorzystujących odnawial-
ne źródła energii, służących w 
szczególności do wytwarzania 
energii elektrycznej. Panele foto-
woltaiczne o mocy 3 KW zostały 
zamontowane na 25 obiektach 
prywatnych oraz 3 obiektach 

użyteczności publicznej: Mię-
dzyrzeckim Rejonie Umocnio-
nym – Muzeum Fortyfikacji i 
Nietoperzy w Pniewie, Szkole 
Podstawowej w Kaławie oraz 
Szkole Podstawowej w Bukowcu. 
Realizacja operacji miała na celu 

Otrzymaliśmy oficjalną zgodę z Dowództwa 
Generalnego Sił Zbrojnych, na wydzielenie sił 
zbrojnych do budowy nowej przeprawy, która 
powstanie na Obrze przy stadionie. Zadanie to 
wykonane zostanie przez 2. Pułk Inżynieryjny 
z Inowrocławia w ramach szkolenia specjali-
stycznego. Koszty, które poniesie gmina w tym 
przedsięwzięciu to tzw. koszty bezpośrednie, tj. 
kwaterunek i wyżywienie. Budowa przeprawy 
rozpocznie się w drugiej połowie listopada i 
potrwa cztery tygodnie.

zmniejszenie zużycia energii 
pozyskiwanej z paliwa kopalnia-
nego. Wartość zadania wyniosła 
707.220 zł.

Już niebawem powstanie kładka na Obrze

Od połowy listopada do połowy grudnia 2015 r. - 
w związku z planowanym remontem - zamknię-
ty będzie przejazd kolejowy na ulicy Reymonta 
w Międzyrzeczu. Podczas remontu dojazd do 
Starostwa Powiatowego oraz zakładów zlokali-

Uwaga mieszkańcy, zamknięty będzie 
przejazd kolejowy

zowanych w jego sąsiedztwie, zostanie wytyczo-
ny ulicami: Rokitniańską i Przemysłową. W czasie 
wyłączenia linii kolejowej z ruchu pociągów ma 
zostać ustalona komunikacja zastępcza.
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