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Zapraszamy do oddziału 
firmy Audiofon 

w Świebodzinie  
ul. Matejki 1 gab. 117                     
(Przychodnia POZ, I piętro) 

czynne w poniedziałek  
i środę 9.30 - 14.30

tel. 68 381 0377
GSM: 605 886 011

KOLPORTAŻ ULOTEK!

• Do skrzynek pocztowych
• 5 gr. za sztukę
• Rekomendacje

Sulęcin, Międzyrzecz, Kostrzyn nad Odrą

511 225 133

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

REGION

W numerze:

STR. 9

MIĘDZYRZECZ

>> cd. na s. 6

Holiday Park Kownaty – prace 
ruszyły z „kopyta”

Adam 
Piotrowski

Już za niespełna 14 miesięcy planowane jest otwarcie parku Pszczółki Mai w Kowna-
tach pod Torzymiem w powiecie sulęcińskim. 22 października symbolicznie rozpoczęto 
inwestycję. Prace ziemne trwają już jednak od ponad miesiąca.

Majaland to jeden z wielu 
parków tematycznych, któ-
re powstaną pod Torzymiem. 

Uroczyście i... 
na sportowo

MIĘDZYRZECZ Święto 11 listopada w Królewskim mieście

Po Mszy św. w intencji Ojczy-
zny, odprawionej w kościele pw 
Św. Jana Chrzciciela wszyscy w 
pochodzie z orkiestrą strażacką 
na czele przemaszerowali pod 
pomnik 1000-lecia nad Obrą. 
Tam Remigiusz Roch Lorenz, 
burmistrz miasta wspólnie z 
harcerzami wygłosili stosowne 
słowa związane z rocznicą od-
zyskania niepodległości. Oczy-
wiście była kompania honorowa 
z 17WBZ (poczet sztandarowy 
bez szabel...), meldunek i powi-
tanie zgodne z ceremoniałem 
wojskowym. Był odczytany apel 

poległych, który chwilami z uwa-
gi na wyczytywanie... mniejsza 
kogo, nijak nie pasował do tej 
daty. Święto niepodległości jest  

>> cd. na s. 9

STR. 10

ROZMOWA PRZEKROJU

O najważniejszych działaniach 
i priorytetach na przyszłość po 
roku od wyborów rozmawiamy 
z posłem na Sejm RP Katarzyną 
Osos

To czas rozmów  
z mieszkańcami 

W gronie wyróż-
nionych

POWIAT MIĘDZYRZECKI

Zofia Plewa Liderką Lubuskiego 
Samorządu

Jesienne wojaże 
emerytów

STR. 13

Kolejny projekt Polskiego Związ-
ku Emerytów i Renictów w 
Międzyrzeczu
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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. 
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Sklep Spożywczy ul. Poznańska; URZĄD GMINY, ul. Rynej; OLSTAF Centrum Ubezpieczeń ul. Rynek. BLEDZEW

Wyborcze obietnice PiS
Zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony

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

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

• Zwiększenie kwoty wolnej od 

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

do 22 proc.;
• Zlikwidowanie 8 procentowe-

go podatku VAT na ubranka 
dla dzieci;

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

datku CIT dla małych firm;
• Minimalna stawka godzinowa 

wynagrodzenia na poziomie 
12 zł brutto;

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

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

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

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

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

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

Brawa dla Zuzi i KacpraBEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie 
prowadzące działalności gospodarczej

KUPON NA OGŁOSZENIE

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

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

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

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

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

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

1. Wypełniony kupon należy przesłać na adres redackji: Ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin lub 
zeskanowany na adres e-mail: Adam.Piotrowski2@gmail.com
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub wstrzymania jego publikacji
3. Warunkiem publikacji ogłoszenia jest podanie danych osobowych ogłoszeniodawcy. Dane te 
będą przetwarzane przez wydawcę wyłącznie dla potrzeb realizacji zlecenia.

Świat pogrąża się w irracjo-
naliźmie. W krajach tzw. Za-
chodu do głosu i władzy do-
chodzą ci co więcej obiecują, 
często rzeczy abstrakcyjnych, 
niemożliwych do zrealizowania 
lub rujnujących w dłuższej per-
spektywie dotychczas wypra-
cowane dobra. A ludziom cią-
gle mało, więc nad krzyżykiem 
na karcie do głosowania głębiej 
się nie zastanawiają. Tak było w 
Polsce rok z okładem temu, tak 
niedawno zdecydowała Ame-
ryka. Fakt, żaden z kandyda-
tów nie zachwycał. To Donald 
Trump obiecał jednak Amery-
kanom przywrócenie wielkości 
i przyszłość tak fantastyczną, 
jak w najbardziej epickich fil-
mach. Spełni ich marzenia, by 
Ameryka białych jawiła się ko-
losem, a mniejszości rasowe 
znały swoje miejsce w szeregu. 
To wszystko okraszone mnó-
stwem mniejszych i większych 

minął miesiąc

kłamstw, oszczerstw, insynuacji. 
Kampania uznawana przez wie-
lu za dobry żart zakończyła się 
ostatecznie sukcesem. Zachwy-
ceni Trumpem polscy prawicowi 
politycy, mogą się zdziwić, gdy z 
dużym prawdopodobieństwem 
zacznie on dążyć do osłabienia 
roli USA w NATO i wycofania tak 
hucznie witanych amerykań-
skich wojsk w Polsce. 

Trump przypomina mi połu-
dniowoamerykańskiego dykta-
tora w marszałkowskim mun-
durze z orderami od pasa po 
szyję. Na szczęście 240-letnia 
demokracja USA to nie Boliwia i 
są jeszcze Kongres, sądy, wojsko 
i przede wszystkim Amerykanie, 
którzy nie pozwolą zmienić tego 
kraju w dyktaturę szowinistycz-
nego narcyza.

A co na naszym lokalnym 
podwórku? Ciekawa (lub jak 
niektórzy wolą „nieciekawa”) 
sytuacja w powiatach: Starosta 

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

słubicki, jak na szpilkach cze-
ka na referendum, bo że ekipa 
poprzedniego starosty zbierze 
odpowiednią ilość podpisów, 
to raczej pewniak. Pytanie, czy 
mieszkańcy pójdą do urn? Z tym 
przy okazji każdego referendum 
jest największy problem, a bez 
pewnego minimum głosują-
cych referendum nie zostanie 
uznane. Biorąc jednak pod uwa-
gę jakościowy rozgłos sprawy i 
hektolitry pomyj wylewane na 
siebie przez obie strony, nie jest 
wykluczone, że ludzie powie-
dzą dość i tłumnie stawią się do 
urn. Jakby nie było, o Słubicach 
z pewnością jeszcze usłyszymy i 
to nie koniecznie w pozytywnym 
kontekście. 

Problemy ze spokojnym snem 
może mieć również starosta 
międzyrzecki. 15 listopada ma 
zapaść ostateczny wyrok w spra-
wie podmiany dokumentów 
dot. wycięcia drzew w gminie 
Przytoczna. Sprawa banalna, bo 
ostatecznie drzew nie wycięto, 
placu rekreacyjnego nie zbudo-

wano, ale konsekwencje mogą 
być znaczne, gdyż przy nieko-
rzystnym dla starosty obrocie 
spraw, może on stracić swój sto-
łek. Z dużym prawdopodobień-
stwem czytacie Państwo gazetę 
już po ogłoszeniu wyroku (wy-
danie jest 12.11), więc kto cieka-
wy może zajrzeć na www.prze-
krojlokalny.pl gdzie na gorąco o 
wyniku będziemy informować. 

Tylko w powiecie sulęcińskim 
panuje w tym roku (przynaj-
mniej od lutego) cisza i spokój. 
Starosta jakoś tak nienaturalnie 
słabo się lansuje. Po wcześniej-
szych ekscesach takie spokojne, 
ale też przemyślane, cierpliwe i 
skuteczne ad-
ministrowa-
nie było temu 
p o w i a t o w i 
potrzebne.

TŁUMACZENIA prZysIęgŁE - wsZysTkIE jęZykI
MIędZyrZECZ, Ul. wAsZkIEwICZA 23

TEl. 503 372 586

OgłOszenia DrObne

Na wstecznym
Sprzedam dom parte-

rowy w Sulęcinie, nowo 
wybudowany w stanie 

surowym otwartym. Pow. 
użytkowa 117 m2 + garaż. 

Pow. działki - 21 arów. 
Tel. 608 275 272

Opiekunki do Niemiec 
AMBERCARE24 , wyma-

gany j. niem. komunikaty-
wny, do 1500 euro na 
rękę, legalnie od zaraz 

535 340 311 lub  533 848 
005 lub 730 340 005

Ocieplanie budynków, 
tel. 881 507 760

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

Tel. 609 110 831

Sprzedam mieszkanie 3 pok. 
o pow. 53,6 m2, 3-piętro, 

Sulęcin, osiedle Słoneczne 
kontakt 732876464, Zdzisław

Sprzedam ziemię HUMUS, 
kopaną ze stawu. 

10 ton - 250 zł + transport
Tel. 608 275 272

Sprzedam fortepian (antyk), 
stan b. dobry, koncertowy, 

niemiecki, wymiary: 2,1 x 1,4.
Tel. 692 927 397



3nr 11(31)/2016 12 listopada 2016

Wyborcze obietnice PiS
Zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony

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%

Ruszyła kampania informa-
cyjna Platformy Obywatelskiej. 
We wszystkich miastach powia-
towych w naszym wojewódz-
twie rozpoczęła się 9 listopada 
o godz. 17.30. W Międzyrzeczu, 
w sali MOK, przed ok. 40 przy-
byłych pojawili się posłowie: 
Cezary Grabarczyk i Zbigniew 
Konwiński. Przybyli tutaj, aby 
nie tylko wytłumaczyć się z 
porażki wyborczej, ale przede 
wszystkim przedstawić to, co w 
poprzednich kadencjach zrobio-
no. Wbrew fałszywym opiniom, 
że doprowadzili kraj do ruiny. 
Oczekiwali na pytania nurtują-
ce obecnych. Tych nie brako-
wało. Goście starali się w miarę 
czytelnie na nie odpowiedzieć. 
Padło z sali pytanie dotyczące 
planu min. Morawieckiego, któ-
ry wprawdzie jest tylko w formie 
prezentacji jednak nie ma tam 
uwzględnionego województwa 
lubuskiego. Posłowie solennie 
obiecali, że się tym zajmą. Były 
pytania dotyczące podatków, 
dualizmu władzy samorządowej 
i administracji państwowej, dro-
gich opłat za przejazdy autostra-
dami budowanymi przez spółki, 
wysokich kosztów budowy dróg 
i wiele innych. Pytania były cza-
sami przemyślane, ale zdarzały 
się zadawane ad hoc, na zasa-
dzie – pytam aby zaistnieć. Przy 
okazji poseł Grabarczyk, dosko-
nale znający kwestie budowy 
dróg i autostrad, dał zdecydo-
wany opór wobec rozpowszech-
nianych kłamstw, kierując py-
tającego (przedstawił się jako 
zwolennik PiS) do konkretnie 
wymienionych zapisów. Potwier-
dziło się, że internet jako źródło 
informacji jest często nierzetelne 
i oparte na domniemaniach, nie 
trafionych porównaniach czy 
innych niedorzecznościach. Naj-
częściej śmietnikiem tworzonym 
na doraźne potrzeby atrakcyjno-
ści portalu.

Dyskusja była chwilami oży-
wiona, ale utrzymana w tonie 

Doceniono naszą redakcję

wzajemnego poszanowania. No 
gdyby nie denerwujące dźwięki 
komórek..., to pełny Wersal. Były 
oczywiście i żale za grzech zanie-
chania PO w drugiej kadencji czy 
udział w aferach. Napiętnowano 
posłów za brak PR w środkach 
masowego przekazu, a przede 
wszystkim za brak szacunku do 
wyborców, konkretnie za poja-
wianie się w naszym regionie 
niejako przy okazji. Najczęściej 
na imprezach. Posłowie wysłu-
chiwali tego z pełną pokorą. Nie 
żądano posypywania głowy po-
piołem, ale było nie tyle ostro, co 
zasadnie.

- Dzisiaj wiele usłyszeliśmy od 
mieszkańców regionu, głos zabie-
rali przedsiębiorcy z Międzyrzecza, 
Skwierzyny, Brójec. To były dla nas 
cenne opinie. Były cenne diagnozy 
dotyczące naszej porażki wybor-
czej – mówił Cezary Grabarczyk. 
– Za nami spotkanie na Mazow-
szu i wiele opinii się pokrywa. Za 
mało spotkań ze społecznością 
przełożyło się na oderwanie od 
rzeczywistości. Udział w regional-
nych imprezach jest ważny, ale to 
stanowczo za mało, aby kontakt 
był właściwy, pełny. Poruszony 
m.in. przez pana redaktora brak 
województwa lubuskiego w pla-
nie Morawieckiego przyjmujemy 
to jako priorytetowe zadanie do 
wykonania.

Obecni na spotkaniu otrzymali 
wydaną w formie książeczki de-
klarację programową, która jest 
projektem, bowiem wiele rzeczy 

w niej zapisane powinno być 
bardziej rozszerzone, bowiem 
okólniki są dobre tylko jako ha-
sła wyborcze. Wytknięto to pod-
czas dyskusji. Ponadto posłowie 
przekazali ciekawie opracowane 
zestawienie swoich propozycji 
w odniesieniu do realizowanych 
przez PiS z pominięciem zasad 
demokracji i społecznych czy 
związkowych konsultacji. Uwa-
żam, że media powinny to poka-
zać.

Tekst i fot. L. Malinowski

7 października w Sali Starościń-
skiej Muzeum Ziemi Międzyrzec-
kiej im. Alfa Kowalskiego, An-
drzej Kirmiel, dyrektor placówki 
– za popularyzację placówki na 
łamach „Przekroju Lokalnego” 
- wręczył redakcji pamiątkowy 
medal 70-cia muzeum. Tą cen-
ną nagrodę odebrał Adam Pio-
trowski, redaktor naczelny. 

Od początku istnienia mie-
sięcznika, zespół redakcyjny wie-
lokrotnie publikował obszerne 
teksty nt. imprez odbywających 
się w muzeum, które były nośni-
kiem nie tylko informacji histo-
rycznych, również sprawozdań 
z konferencji rożnego rodzaju, 

MIĘDZYRZECZ

imprez kulturalnych i maso-
wych, które od lat są wizytówką  

tej placówki.
(red.)

Spotkanie posłów PO w Międzyrzeczu
MIĘDZYRZECZ

Żonkilowe pola nadziei
SKWIERZYNA

Program ten realizowany jest 
przez hospicja, w tym Hospicjum 
Św. Kamila w Gorzowie Wlkp. z 
którym nawiązano współpra-
cę w Kampanii Pola Nadziei 
2016/2017.

Akcja polega na sadzeniu je-
sienią żonkili – symboli nadziei 
i tworzeniu „pól nadziei”. Kiedy 
wiosną kwiaty zakwitną - mogą 
być rozdawane w ulicznych kwe-
stach, a pozyskane w ten sposób 
fundusze pozwolą na 
częściowe zaspokojenie 
potrzeb podopiecznych 
Hospicjum. Kampania 
ta ma uwrażliwiać spo-
łeczeństwo na chorobę i 
cierpienie ludzi żyjących 
w najbliższej okolicy.

7 listopada br. radni 
Rady Miejskiej wraz z 
burmistrzem Skwie-

Radni Rady Miejskiej w Skwierzynie oraz pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Skwierzynie włączyli się do ogól-
nopolskiej akcji „Pola nadziei” propagującej idee 
wolontariatu, bezinteresownej pomocy nieuleczalnie 
chorym oraz ich rodzinom.

rzyny, pracownikami Urzędu 
Miejskiego oraz pracownikami 
Centrum Integracji Społecznej 
posadzili na terenie Parku Kon-
stytucji 3 Maja kilkaset cebulek 
żonkili, które powinny wiosną 
słonecznie zakwitnąć, przypo-
minając o pięknej idei niesienia 
pomocy wszystkim dotkniętym 
chorobami nowotworowymi.

Red. na podst. 
www.skwierzyna.pl
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Jej stałym organizatorem jest Za-
rząd Miejskiego Kola „Wspieramy 
Młode Talenty” w Międzyrzeczu 
przy Lubuskim Stowarzyszeniu 
Pomocy Szkole. Spotkanie, które 
prowadziła m.in. Lidia Woźniak 
(przewodnicząca koła) odbyło 
się w kawiarni „Stopklatka” w 
holu MOK. Wśród przybyłych 
gości i stypendystów byli m.in.: 
Edward Fedko – radny Sejmiku 
Lubuskiego, Marian Erdmann 
– przewodniczący Zarządu Wo-
jewódzkiego Lubuskiego Stowa-
rzyszenia Pomocy Szkole, Rafał 
Mikuła – wicestarosta powiatu 
międzyrzeckiego, Anna Saw-
ka – sekretarz UM Międzyrzecz 
i Halina Pilipczuk – naczelnik 
Wydziału Edukacji, Spraw Spo-
łecznych i Promocji Starostwa 
Powiatowego w Międzyrzeczu.
W grupie uczniów szkół podsta-
wowych stypendia otrzymali: 
Małgorzata Ren (SP Wierzbno), 
Joanna Kosak (SP Bukowiec), 
Bożena Pietrzak, Sylwia Pie-
trzak (obie z SP-2 Między-
rzecz), Julia Skała (SP Kaława), 
Agnieszka Bartkowiak (SP Ble-
dzew).
W grupie gimnazjalistów: Jakub 
Kusz (Gimnazjum nr 1 w Między-
rzeczu) i Natalia Nadolna (Gim-
nazjum w Przytocznej).
W grupie szkół ponadgimnazjal-
nych: Nikola Zaremba (Techni-
kum Logistyczne CKZiU w Mię-
dzyrzeczu), Roksana Waloszek 
(ZSZ CKZiU), Jakub Filipkie-
wicz (Technikum Logistyczne 
CKZiU), Karolina Białkowska 
(Technikum nr 1 CKZiU), Wik-
toria Golarowska (Technikum 
Architektury Krajobrazu ZSCKR 
w Bobowicku), Szymon Dudek 
(LO w Międzyrzeczu).
W grupie studentów szkół wyż-
szych: Katarzyna Kozłowska 
(IV rok architektury Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego) i Szymon 
Belgrau (IV rok budownictwa 
Politechnik Poznańska). Stypen-
dia wręczał m.in. Edward Fedko. 
I mieniu stypendystów podzię-
kowanie złożył Szymon Belgrau.
Zgodnie z wieloletnią tradycją, 
akty wręczenia przyznanych sty-
pendiów były zapoczątkowane 
występami, także stypendystów. 
Przed przybyłymi wystąpili: Julia 
Skala (uczennica Gimnazjum nr 
1 w Międzyrzeczu – gitara), Ali-
cja Krzywoszyja (Gimnazjum 
nr 1 w Międzyrzeczu – recyta-
cja), Aleksandra Czop i Diana 
Fiedorowicz (Gimnazjum nr 1 
w Międzyrzeczu – wokal), Alek-
sandra Bartkowiak (Gimnazjum 
nr 1 w Międzyrzeczu – akorde-
on), Jakub Kusz (Gimnazjum nr 
1 w Międzyrzeczu – pianino elek-
troniczne), Wiktoria Golarow-
ska (Technikum Architektury 
Krajobrazu ZSCKR w Bobowicku 
– wokal).

Wśród zabierających głos był 
Edward Fedko, który od wielu lat 
wspomaga koło, fundując sty-
pendia. Nie tylko życzył dobrych 
wyników w nauce, ale również 
efektów w realizacji swoich 
pasji, sportowych czy kultural-
nych. Niektórzy, już dziś dorośli 
stypendyści, wspomagają koło 
swoim 1 proc. odpisanym od po-

datku. Ponadto E. Fedko poda-
rował wszystkim stypendystom 
oprawione obrazy. Były również 
kwiaty dla przewodniczącej koła, 
a przy słodkościach i napojach 
przeprowadzono liczne rozmo-
wy nie tylko w gronie fundato-
rów i vipów.

L. Malinowski, fot. M. Hulecki

Taki tytuł miał wieczór poetyc-
ko-muzyczny w Muzeum Ziemi 
Międzyrzeckiej im. Alfa Kowal-
skiego, który odbył się 18 paź-
dziernika. Gościnne progi Sali 
Starościńskiej nie przewidziały 
takiego tłumu (dostawiano krze-
sła, a i tak wielu przybyłych cier-
pliwie stało, aby uczestniczyć 
w tym niezwykłym i niepowta-
rzalnym wieczorze). Przybyłych 
przywitała Maria Marciniak, 
pomysłodawca imprezy. Kilka 
ciepłych słów powiedział dyrek-
tor placówki, Andrzej Kirmiel. 
Swoją drogą, to podziwiam jego 
silne zaangażowanie w impre-
zy, które z reguły przypisane 
są innym powołanym ku temu 
placówkom, i na które budżet 
miasta przeznacza nie małe fun-
dusze. Ale to sprawa niemoty 
radnych miejskich.

Prowadząca i reżyser imprezy, 
Maria Marciniak przedstawiła 
wykonawców: Czesław Nowa-

„Jesienne refleksje”
kowski – grający na saksofonie i 
flecie, Zofia Drabińska – wokal, 
Agata Baranek – wiolonczela, 
Leszek Lisiecki – gitara i własna 
poezja, Joanna Paczesny-Mo-
dławska – własna poezja.

Poezja współczesna jest trudna 
w odbiorze, być może z uwagi na 
jej awangardowy kierunek, choć 
znawcy tematu wyodrębniają 
równoległy kierunek – klasycy-
zujący. Prezentowane wiersze 
zmuszają do zastanowienia się 
wobec spraw niby oczywistych, 
ale te jak wiadomo w prozie ży-
cia codziennego nie zawsze do 
nas docierają. Muzyka i śpiew 
były doskonałym tłem, uzupeł-
niającym flirt z poezją.

W styczniu, konkretnie 18-go,  
kolejna, cykliczna impreza przy-
gotowana przez Marię Marciniak 
– „Zimowe igraszki”. Więcej na 
www.miedzyrzecz.biz.

L. Malinowski, fot. Ł. Bednaruk

MIĘDZYRZECZ 

Bohaterowie wieczoru poetyckiego

MIĘDZYRZECZ 
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Psychiatrzy wszystkich krajów – łączcie się

Lech MaLinowski

lechm47@wp.pl

Trudno o bardziej trafny tytuł felieto-
nu wobec kłamstw, matactw czy idio-
tycznych, jednakże nafaszerowanych 
patriotyczną polityką wystąpień tych na 
tzw. Górze. Bujdy na resorach niegdyś 
mawiano lub jeszcze dawnej – pleciono 
duby smalone. No bo jak reagować na 
słowa rzucane przez ministra od wojska 
z trybuny sejmowej, które nijak nie mają 
pokrycia i co gorsze są przez zaintereso-
wanych prostowane wraz z żądaniami 
przeprosin. Chodziło tak o śmigłowce 
jak i słynne mistrale, ponoć sprzedane 
za dolara. Jakby tych bzdur było mało to 
kilka dni potem, minister zwany w swym 
środowisku Przeźroczystym, próbuje 
gloryfikować wystąpienie kolegi z in-
nych służb mundurowych jako przykład 
walki o pokój. A to, że sam będąc szefem 
służb wewnętrznych zrugał policjantów 
za akcje wobec protestującej córeczki 
posłanki od niskiego wzrostu prezesa 
i gdy się okazało, że nie miał racji, nie 
raczył ich przeprosić. Na to wszystko 
premierowa z okazałą broszką nie re-
aguje. No, raz jej się udało zrugać szefa 
od spraw zagranicznych. Ale w stosunku 
do dwóch jeszcze ważniejszych nic nie 
powzięła. Za krótkie ręce. Marionetka 
i tyle. Odważył się Prezydent, informu-
jąc, że ma inne informacje niż minister 
wojny. Jako zwierzchnik sil zbrojnych nic 
jednak wobec Nawiedzonego nie może. 
I to wcale nie tzw. kwadratura koła. Jest 

Prezydentem jednej opcji, a nie Narodu. 
W efekcie usłyszał od rzecznika wojska, że 
to nie jest istotne ponieważ MON na swo-
je rzetelne źródła. Faktem, że jednak nie-
rzetelne, to jednak kłamstwo ciemny lud 
kupi. Może i kupi, ale nie Francuzi, Niemcy 
czy Rosjanie o czym TVPiS już nie informu-
je w szczegółach. Wszędzie za granicą ro-
bimy sobie pod górkę. Nie my. Rząd. Robi 
on i nam, co pośrednio, a nawet bezpo-
średnio odczuwamy.

Kłamie najwyższa prokuratura odma-
wiając prawa do wyrażenia niezgody na 
ekshumacje. Dziwi zachowanie lub cho-
wanie głowy w piasek przez hierarchów 
Kościoła. Grzebanie w trumnach jest po-
trzebne dla politycznych celów. Wszak jak 
wróciły bagaże ze Smoleńska, to poddano 
je badaniom na wykrycie nie tylko śladów 
materiałów wybuchowych, również pod 
względem napromieniowania. Oczywi-
ście, że mogą być kawałki zwłok pomie-
szane. Trudno inaczej w takiej katastrofie. 
Więc będą bazować politycy wiadomej 
opcji na tym temacie, do oporu, aż się 
sami zapętlą w swych tezach i domniema-
niach. Już wiadoma podkomisja uznała, 
że zamachu nie było. Był błąd pilotów i 
kontrolerów. Zwyczajnie mam tego dość. 
Nie tylko ja zresztą.

Do sił podległych li tylko Antoniemu, 
cezurą poboru ma być patriotyzm. Nie 
sprawność fizyczna i wykształcenie. A 
żołnierze np. w naszej brygadzie to nie 

patrioci? Idiotyzm wyrażony publicznie 
przegania kolejny. Z wysokimi oficerami, 
po licznych uczelniach, także zachodnich 
– odprawę prowadzi przyuczony farma-
ceuta. Jaja. Normalnie jaja. O złożeniu mu 
meldunku i okrzyku wyprężonej kompa-
nii honorowej – Czołem panie ministrze – 
nie warto wspominać. Zdurniało wojsko 
czy co?

Lubuscy posłowie z partii rządzącej nie 
palą się do pracy na rzecz rozwoju woje-
wództwa. Pozostali solidarnie protestują 
wobec braku w strategii rozwoju krajowej 
gospodarki naszego województwa. Cał-
kowicie zostało pominięte. Dalej popieraj-
cie na tych od Dobrej Zmiany... choć saty-
rycy kpią serdecznie nazywając ją Dojną 
Zmianą.

Na naszym podwórku też ciekawie. 
Ulotki w skrzynkach pocztowych zapra-
szają na dni otwarte domu pogrzebowe-
go i krematorium... Bez komentarza. Na 
redakcyjnym też zdarzyła się wpadka. 
Udostępnione łamy dla jakiegoś stowa-
rzyszenia zapełniono tekstami anonimów, 
niby koncert życzeń i pretensji. To do ni-
czego konkretnego nie prowadzi. Remon-
ty dróg trzeba było zrobić. Utrudnienia 
były i są w takich sytuacjach. Twierdzę to 
Prosto z mostu dla anonimów w Prosto 
z mostu. Chyba nasze drogi się rozejdą. 
„Przywalić” też trzeba umieć. Merytorycz-
nie na konkretnej podstawie, choćby do-
kumentów a nie relacji świadków z nikąd.

Dziwnym trafem zapalił się kontener 
na śmieci na targowisku. Straż zadziałała 
jak należy. Potem plastykowe zgliszcza 
czekały kilka dni na komisję, aby wresz-
cie spocząć w nowym pojemniku. Idio-
ta kierowca koparki (innego określenia 
brak) zawalił nowo oddaną fontannę 
przed ratuszem w Skwierzynie. Fontan-
nę wkomponowaną w chodnik. Kilka ta-
kowych widziałem w kraju, jednak żad-
nej nie uszkodzono w ten sposób. Ba, 
nawet w ogóle ich nie uszkodzono. 

Na dworcu PKP (chyba raczej przy-
stanku) ciemno jak wiadomo gdzie i u 
kogo. Aby przeczytać rozkład jazdy trze-
ba mieć latarkę. Lampy świecą na kilka-
naście minut przed przyjazdem szyno-
busu i gasną tuż po jego odjeździe. Busy 
jeżdżące do Gorzowa w poniedziałek 
przed 1 listopada nie kursowały wieczo-
rem, choć był to dzień roboczy. Żadnej 
informacji o zmianie. Dobrze, że koleje 
regionalne jeżdżą i są tańsze. Wobec 
tych otaczających 
nas administracyj-
nych, politycznych 
czy jeszcze innych 
bzdur tytuł felie-
tonu uważam za 
adekwatny.

Odbył się 22 paździer-
nika w Sali Kolumnowej 
Urzędu Marszałkowskiego 
w Zielonej Górze. Licz-
nie przybyłych serdecz-
nie przywitała Elżbieta 
Anna Polak, Marszałek 
Województwa Lubuskie-
go. Zgodnie z wieloletnią 
tradycją prowadzone były 
panele tematyczne: „Mło-
dzież z pasją. Młodzież 
on-line” – prowadziła Mał-
gorzata Seńków, „Unia 
Europejska jest kobietą” – 
moderatorem była dr Na-
talia Buchowska (spore 
zainteresowanie wzbudzi-
ły zagadnienia związane 
z pozyskaniem funduszy 
EU), „Start up – od dobre-
go pomysłu do wielkiego 
biznesu” – panel prowa-
dziły: Sylwia Pędzińska 
(dyrektor Departamentu 
Zarządzania Regionalnym 
Programem Operacyjnym 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubuskie-
go), Joanna Daniłowicz 
(ekspert w zakresie zarzą-
dzania ryzykiem praw-
nym), Aneta Pacek-Łopa-
lewska (radca prawny) i 
Aleksandra Niewiadom-
ska (m.in. autorka kam-

REGION

VIII Lubuski Kongres Kobiet

panii promocyjnej – Życie 
jest zbyt krótkie, by mieć 
kiepską pracę). Odbyła 
się również Debata Oks-
fordzka pt. Młodzi leżą na 
kanapie i wegetują. Tu-
taj próbowano dokonać 
oceny postaw młodego 
pokolenia wykorzystując 
rywalizację dwóch zespo-
łów – jeden broniącego 
swych tez i drugi starający 
się udowodnić, że tezy są 
nieprawdziwe. Starano się 
odpowiedzieć na pytanie, 
czy słowa wypowiedziane 
przez papieża Franciszka 
podczas ŚDM można od-
nieść do młodych w Pol-
sce.

Wręczono 10 statuetek 
Liderkom Lubuskiego Sa-
morządu (była to druga 

edycja konkursu) za godne 
docenienia inicjatywy na 
rzecz społeczności lokal-
nej  (otrzymała ją 
m.in. Zofia Plewa z Mię-
dzyrzecza).

Gościem kongresu była 
m.in. Joanna Brodzik, 
aktorka, filantropka i am-
basador województwa 
lubuskiego (miała cieka-
we wystąpienie). Obecni, 
wśród nich m.in. Teresa 
Wrona z KGW Kęszyca Le-
śna i Elżbieta Hulecka z 
„Kęszyczanek”, obejrzeli 
pokaz mody lubuskiej pro-
jektantko Natalii Ślizow-
skiej oraz obejrzeli występ 
zespołu NEW MESSAGE.

L. Malinowski 
fot. M. Hulecki

Joanna Brodzik z paniami z Kęszycy Leśnej
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Do zagospodarowania jest 207 
hektarów. Właścicielem gruntu 
jest holendersko-polska firma 
Holiday Park Kownaty, która 
pierwsze działania podjęła już w 
2010 r. Niedługo później, po za-
poznaniu się z koncepcją inwe-
stora torzymscy radni zmienili 
plan zagospodarowania terenu. 
Pierwotnie miał tam powstać 
park historyczny na wzór fran-
cuskiego Puy du Fou, jednak 
ten inwestor ostatecznie wyco-
fał się z projektu. W 2014 r. HPK 
podpisał umowę z firmą Plopsa, 
należącą do grupy Studio 100. 
Belgijska spółka rozpoczęła bu-
dowę Majalandu z przysłowio-
wego kopyta i na święta Bożego 
Narodzenia w przyszłym roku 
planuje przyjąć pierwszych go-
ści. Majland obejmować będzie 
park tematyczny na świeżym 
powietrzu i pod dachem, dzięki 
czemu będzie mógł funkcjono-
wać cały rok. Inwestor zakłada 
300 tys. wizyt w pierwszym roku 
działalności. W kolejnym milion 
odwiedzin. Majaland jest pierw-
szym krokiem w budowie par-
ku rekreacyjnego Holiday Park 

Kownaty. Do Pszczółki Mai w 
następnej kolejności mają dołą-
czyć bohaterowie bajki Vic the 
Viking oraz Heidi. Dopinane są 
umowy z operatorami pól gol-
fowych, domów wakacyjnych 
i hoteli. – Chcemy, żeby każdy 
mógł w Holiday Park Kownaty 
znaleźć coś dla siebie – mówi 
Martijn van Rheenen, jeden  
z dyrektorów HPK – kolejne 
atrakcje pozwolą nam przycią-
gnąć gości nie na jeden czy dwa 
dni, ale na znacznie dłużej – do-
daje. 

Dlaczego Kownaty?
Powodów jest wiele. Naj-

ważniejszy i bezdyskusyjny to 
bliskość węzła drogowego na 
autostradzie A2 w Torzymiu. To 
zaledwie kilka kilometrów od 
Holiday Park Kownaty. Dzięki 
autostradzie w ciągu 90 minut 
do HPK dotrą mieszkańcy aglo-
meracji Berlina i Poznania. Łącz-
nie jest to czas dojazdu dla 7 
mln potencjalnych klientów Ho-
liday Park Kownaty. Natomiast o 
120 minut jazdy samochodem 
jest oddalonych od Kownat 25 
mln osób. Inwestorów zachwy-
ciły również nasze tereny pełne 

>> cd. ze s. 1

Holiday Park Kownaty – 
prace ruszyły z „kopyta”

lasów i jezior. Na slajdach pod-
czas prezentacji pojawiły się 
m.in. zdjęcia Łagowa. Właścicie-
le terenu podkreślają też bardzo 
dobrą współpracę z torzymski-
mi władzami od pierwszego 
spotkania w 2010 r.

Milowy skok dla regionu
Holiday Park Kownaty to 

ogromne przedsięwzięcie i 
atrakcja turystyczna, jakiej w 
Polsce obecnie nie ma. To tak-
że ogromna szansa dla małej i 
biednej gminy Torzym. Do bu-
dowy i później obsługi gości 
potrzebnych jest i będzie setki 
ludzi. Radości z inwestycji nie 
kryje burmistrz Torzymia Ry-
szard Stanulewicz: - Ten dzień 
przejdzie do historii miejscowości 
Kownaty i gminy Torzym – mó-
wił podczas uroczystości sym-
bolicznego rozpoczęcia budo-
wy – jako mieszkańcy żywimy 
duże nadzieje względem Holiday 
Park Kownaty. To dla nas przede 
wszystkim wiele nowych miejsc 
pracy, ale także dodatkowe po-
datki do kasy gminy, dzięki któ-
rym będziemy mogli się szybciej 
rozwijać. 

Na zagospodarowanie 207 
hektarów terenu pod Kownata-
mi i pełną rozbudowę Holiday 
Park Kownaty wielonarodowa 
grupa inwestorów daje sobie 
czas do 2030 r. Rozmach i ska-

la przedsięwzięcia sprawia, że 
HPK może stać się jednym z 
największych parków rozrywki 
w Europie Środkowej. – Ten pro-
jekt przysporzy sławy Torzymowi 

i całemu regionowi – mówi bur-
mistrz Stanulewicz. Miejmy na-
dzieję, że również pieniędzy. 
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19 października w Państwowej 
Szkole Muzycznej w Międzyrze-
czu odbył się Koncert Jesienny, 
połączony z ceremonią pasowa-
niem uczniów klas pierwszych. 
Uroczystość poprzedziło 
ogłoszenie wyników konkur-
sów:„Najciekawsze zdjęcie z wa-
kacji” i „Wakacyjny hit”. Jury: Mał-
gorzata Telega-Nowakowska, 
Katarzyna Cegielska, Marta 
Walczak i Przemysław Kojtych 
przyznała - Imiejsce: Klaudia 
Nowacka, II - Kalina Tomysek, 
III równorzędne -Karolina Śro-
da i Małgorzata Orłowska. Wy-
różnienie: Jan Orłowski, Hanna 
Pańczuk, Natalia Środa, Babu 
Ragunath Sharath Pranov. W 
kat. „Wakacyjny hit” wpłynęła 
tylko jedna kompozycja pt. „Wa-
kacji czas”. Muzyka moja, słowa 
Marta Kołodziejczyk. 

Dyrektor szkoły M. Telega-No-
wakowska powiedziała - Naj-
lepszą nagrodą dla kompozytora 

Koncert Jesienny i pasowanie klas pierwszych
MIĘDZYRZECZ 

jest wykonanie tej piosenki. Przy 
akompaniamencie pianisty 
Przemysława Kojtycha zaśpie-
wali ją Alicja i Magdalena Miła-
szewskie, Wiktoria Dejewska, 
Klaudia Nowacka i Julia Szy-
mańska. Sądząc po owacjach 
publiczna prapremiera przypa-
dła słuchaczom do gustu. Dzię-
kując za miłą niespodziankę, 
przy okazji podarowałem dyrek-
torce autorską płytę CD  „Utwory 
na 2 gitary”. Kilka dni wcześniej 
Radio Zachód wspominało na 
antenie o tym fakcie. Przyznam, 
że nie kryłem wzruszenia. 

Koncert prowadziły: Julia 
Skala i Małgorzata Orłowska. 
Wystąpili: Bartosz Dobosiewicz 
(kl. IIc.6)  skrzypce, nauczyciel 
Marta Walczak, (Antoni Cofa-
lik – „Niedźwiedź”) przy forte-
pianie Katarzyna Tomasińska; 
Patrycja i Igor Oleksak (kl. II 
c.6) – duet fortepianowy, na-
uczyciel Tadeusz Nowak; (Ta-

deusz Szeligowski – „Grymasy” 
na 4 ręce); Alicja Krawiec (kl. I 
c.4)  gitara, nauczyciel Zdzisław 
Musiał (Tatiana Stachak – „Leśne 
skrzaty”); Amelia Grobys (kl. II 
c.6)  fortepian, nauczyciel Mał-
gorzata Telega-Nowakowska 
(Hans-Günter Heumann  – „Ta-
niec drewniaków”); Amelia Ra-
szewska (kl. II c.6)  wiolonczela, 
nauczyciel Katarzyna Cegielska 
(Shinichi Suzuki – „Allegro”) przy 
fortepianie Tadeusz Nowak; Ni-
kola Krygiel (kl. I c.6)  fortepian, 
nauczyciel Przemysław Kojtych 
(Anna Maria Klechniowska – „Pio-
senka o wesołym kotku”, „Piosen-
ka o smutnym kotku”); Eunika 
Fąferko (kl. III c.4) flet poprzecz-
ny, nauczyciel Barbara Horyd 
(Benedetto Marcello – „Sonata 
cz. II”) przy fortepianie Przemy-
sław Kojtych; Filip Witkowski 
(kl. I c.4) fortepian, nauczyciel 
Przemysław Kojtych (Samuel 
Majkapar – „Sierotka”); Jan Far-

botko (kl. II c.4) akordeon, na-
uczyciel Alina Plebanek (Jerzy 
Fryderyk Haendel – „Chaconne”); 
Aleksander Kubrycht (kl. III c.6)  
saksofon, nauczyciel Czesław 
Nowakowski (Christoph Willi-
bald Gluck – „Taniec lalek”); Emo-
tional Trio w składzie: Urszula 
Suchecka – flet, Michał Suchec-
ki – klarnet, Piotr Czaplicki - 
fortepian, nauczyciel Daria Puci-
ata (Robert Schumann – „Wesoły 
wieśniak”). Po części artystycznej 
uczniowie złożyli uroczyste ślu-
bowanie 

Tradycyjnie dyrektor placów-
ki pasowała fletem nowych 
uczniów Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Międzyrze-
czu. Każdy uczeń dostał pamiąt-
kowy dyplom z tego wydarzenia. 
Mamy 25 uczniów klas pierw-
szych: 7 pianistów, 6 skrzypków, 
4 wiolonczelistów, 3 gitarzystów, 
2 flecistów i saksofonistów oraz 
jeden akordeonista, którzy uczą 
się pod opieką profesjonalnych 
muzyków i pedagogów.

Z muzycznym pozdrowieniem
Zdzisław Musiał

Czysta Skwierzyna
SKWIERZYNA

Głównym celem akcji było 
budowanie świadomości ekolo-
gicznej oraz odpowiedzialności 
za środowisko naturalne mło-
dych pokoleń poprzez utrzy-
manie czystości w najbliższym 
otoczeniu.

Utrzymanie prawdziwego po-
rządku i estetyki miasta wyma-
ga zaangażowania całej lokalnej 
społeczności. Do akcji sprząta-
nia przyłączyły się m.in.:

- Gimnazjum im. Wł. Jagiełły w 
Skwierzynie,

- Zespół Szkół Technicznych 
im. S. Lema w Skwierzynie,

- Zespół Edukacyjny w Skwie-

W dniu 26 października odbyła się akcja „Czysta Skwierzyna - Piękna Gmina”, któ-
rej organizatorem był burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia oraz nadleśniczy Nad-
leśnictwa Skwierzyna - Witold Koss.

rzynie,
- Liceum Ogólnokształcące 

im. I. Sendler w Skwierzynie,
- Szkoła Podstawowa w Mu-

rzynowie,
- Powiatowy Ośrodek Wspar-

cia „Razem Raźniej”,
- Nadleśnictwo Skwierzyna,
- Centrum Integracji Społecz-

nej w Skwierzynie,
- Zakład Gospodarki Komu-

nalnej w Skwierzynie.
Porządkowane były głównie 

tereny wokół cmentarzy oraz 
okolicznych placów i parków. 
Jednocześnie wspólnie z uczest-
nikami burmistrz Skwierzyny 

wraz z nadleśniczym posadzili 
drzewa wzdłuż ul. Kolejowej.

Wszyscy zostali wyposażeni 
w worki na odpady oraz rękawi-
ce ochronne. Po zakończonym 
sprzątaniu wszystkie śmieci wy-
wiezione zostały przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej Sp. z 
o.o. w Skwierzynie.

Dla uczestników na terenie 
Skwierzyńskiego Ośrodka Kul-
tury organizatorzy akcji przygo-
towali poczęstunek.

Red. na podst. 
www.skwierzyna.pl

Emontional trio

Pasowanie 2016 PSM

Wręczenie CD PSM
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Sesja w powiecie
POWIAT MIĘDZYRZECKI

NASZE ZDROWIE GOTUJ Z PRZEKROJEM

Rak piersi jest najczęstszym nowotwo-
rem złośliwym i jedną z najczęstszych 
przyczyn umieralności z powodu nowo-
tworów u kobiet. Przyczyny większości 
przypadków nie są do końca znane, jed-
nak udowodniono, że ryzyko zachorowa-
nia rośnie m.in. wraz z wiekiem (najwięcej 
zachorowań w grupie wiekowej 50-69 lat), 
w sytuacji gdy pierwsza miesiączka wystą-
piła wcześnie, a z kolei menopauza w póź-
nym wieku, a także w przypadku licznych 
zachorowań na raka piersi w rodzinie. 

Do najczęstszych objawów raka piersi 
należą: zmieniony kształt piersi, wyczu-
walny palpacyjnie guzek lub stwardnie-
nie, zmarszczenia i wciągnięcia na skórze 
piersi, zmiana jej koloru, a także wcią-
gnięcie lub owrzodzenie brodawki. W 
przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z 
objawów należy niezwłocznie udać się do 
lekarza pierwszego kontaktu!

Niezwykle istotną rolę w profilaktyce 
zachorowania na raka piersi stanowi sa-
mobadanie piersi. Zaleca się jego wyko-
nywanie co najmniej raz w miesiącu już u 
kobiet >20 roku życia; najlepiej w tej sa-
mej fazie cyklu miesiączkowego i co naj-
mniej 2-3 dni po zakończeniu miesiączki. 
Składa się ono z dwóch etapów – oglą-
dania piersi oraz badania palpacyjnego. 
W przypadku wystąpienia niepokojących 
zmian guzkowych i zgrubień wyczuwal-
nych na piersi, wokół brodawki sutkowej 
i pod pachą (duży niepokój powinny bu-
dzić zmiany nieprzesuwalne, „zrośnięte” z 
podłożem), a także innych ww. objawów 
należy skonsultować się z lekarzem, bo 
choć większość zmian tego typu, szcze-
gólnie u młodych kobiet, jest łagodna, to 
warto wykluczyć również złośliwą przy-
czynę ich występowania.

Innym badaniem pomocnym w wy-
krywaniu raka piersi jest mammografia. 
Jest to badanie rentgenowskie, które jest 
obecnie najpowszechniejszą metodą wy-
krywania raka piersi, także w wczesnym 
stadium jego rozwoju. Dla kobiet w wieku 
50-69 lat, które nie chorowały wcześniej 
na raka piersi istnieje możliwość wyko-

nania bezpłatnej mammografii w ramach 
programu profilaktycznego NFZ. Na takie 
badanie nie jest wymagane skierowanie 
od lekarza. Przesiewowe badanie mam-
mograficzne powinno być wykonywane 
co 2 lata. Choć mammografia nie należy 
do „przyjemnych” badań, to jednak jest 
metodą bezpieczną; ucisk stosowany w 
czasie badania nie uszkadza piersi; jest 
konieczny w celu uzyskania zdjęć wy-
sokiej jakości, a dodatkowo pozwala na 
obniżenie dawki promieniowania rentge-
nowskiego, które w takiej ilości nie niesie 
ryzyka dla zdrowia badanej. Mammogra-
fia to badanie, które pozwala na wykrycie 
zmian we wczesnym stadium zaawanso-
wania, a dzięki temu kobieta ma większe 
szanse na pełne wyleczenie choroby i 
zachowanie piersi. Do innych metod wy-
korzystywanych w diagnostyce raka piersi 
należą: USG piersi (częściej znajduje za-
stosowanie u kobiet w wieku 20-40 lat), a 
także rezonans magnetyczny.

Warto również wspomnieć o dziedzicz-
nym raku piersi. Jeśli w rodzinie często wy-
stępowały nowotwory piersi, zwłaszcza w 
młodym wieku(<40 roku życia), a także u 
mężczyzn, koniecznie należy wspomnieć 
o tym lekarzowi rodzinnemu, który po-
winien skierować na badanie genetycz-
ne. Wykrycie mutacji odpowiedzialnej za 
powstawanie nowotworu może uratować 
życie, gdyż umożliwia wczesną diagno-
stykę i leczenie pacjenta u którego ryzyko 
wystąpienia raka piersi, a także innych no-
wotworów złośliwych jest znacznie wyż-
sze niż w reszcie populacji (np. w przypad-
ku mutacji BRCA 1, znanej z przypadku 
Angeliny Jolie, ryzyko raka piersi wynosi 
50-80%, a raka jajnika 40%). 

Pamiętajmy o badaniach profilaktycz-
nych i o tym, że dba-
jąc o swoje zdrowie, 
dbamy tym samym o 
swoich bliskich.

Lek. Łukasz 
Piotrowski

Życzę SMACZNEGO  :)
Kamila Piotrowska

„Na świętego Marcina najlepsza gęsina: 
patrz na piersi, patrz na kości, jaka zima 
nam zagości”.

Drodzy Państwo, dziś rozpoczynam 
przysłowiem, które zasłyszałam w jednej 
ze stacji radiowych. Tak jakoś wpadło mi 
w ucho, bo nie ukrywam - nie lubię zimy 
i jak co roku zastanawiam się, czy będzie 
łagodna i krótka, czy też długa i mroźna. 
A, że przysłowie to łączy moje obawy do-
tyczące zimy z gęsią, którą zrobiłam dziś 
na obiad, wydaje mi się najbardziej odpo-
wiednie.

Gęś jest specyficznym ptakiem, z jed-
nej strony dzikim, z drugiej hodowanym 
przez nas na podwórzach.

Jej mięso jest również dwojakie, z jed-
nej strony bez tego specyficznego smaku 
dziczyzny, z drugiej zaś ciemne, o cieka-
wym lekko słodkawym zabarwieniu sma-
kowym.

Przyrządzając piersi z gęsi należy pa-
miętać o tym, aby wcześniej wytopić z 
nich tłuszcz. Nie powinno nas dziwić, je-
żeli tego tłuszczu wytopi się bardzo dużo, 
gęś jest przecież mięsem dość tłustym. 
Nie pozbywajmy się tłuszczu, ponieważ 
możemy z niego przygotować pyszny 
smalec :)
SKŁADNIKI:
• podwójna pierś z gęsi ok.1 kg
• kilka suszonych śliwek
• żurawina suszona
• 1 jabłko
• przyprawy: pieprz, sól, majeranek

Piersi gęsi z jabłkami, śliwkami i 
żurawiną w sosie winno- miodowym

• miód ok. 4łyżki
• 250 ml czerwonego wytrawnego 

wina

Mięso płuczemy i osuszamy dokładnie 
ręcznikiem. Jeżeli są kości to delikatnie 
wycinamy je, a skórkę z wierzchu nacina-
my w kratkę. Trzeba zwrócić uwagę, aby 
naciąć samą skórkę nie uszkadzając mię-
sa.

Kładziemy mięso skórą do dołu na SU-
CHEJ I ZIMNEJ!!!! patelni i na delikatnym 
ogniu smażymy, aż do całkowitego wyto-
pienia się tłuszczu, przekładamy na drugą 
stronę i smażymy do momentu, gdy mię-
so ładnie się zrumieni.

Następnie wkładamy do naczynia ka-
mionkowego lub żaroodpornego, po-
sypujemy przyprawami z każdej strony, 
wkładamy jabłko pokrojone na ćwiartki, 
śliwki i żurawinę, polewamy trzema łyżka-
mi gęsiego tłuszczu.

Całość wkładamy do piekarnika nagrza-
nego do 160 stopni i pieczemy ok.45 min. 
bez termoobiegu.

Miód rozpuszczamy w rondlu na wol-
nym ogniu, dolewamy wino, mieszamy 
do połączenia się składników i gotujemy, 
aż sos troszkę się zagęści. Na koniec do-
dajemy łyżkę tłuszczu z gęsi i mieszamy. 
Chwilę jeszcze trzymamy na ogniu.

Gęś najlepiej smakuje z pieczonymi 
ziemniakami polana sosem winno-mio-
dowym.

 

Badaj piersi – nie daj się nowotworowi

26 października w sali konferencyjnej 
starostwa odbyła się XXVI sesja Rady Po-
wiatu Międzyrzeckiego. Po otwarciu przez 
Jarosława Szałatę – przewodniczącego 
rady, został powitany Maciej Witkowski 
– nowy Naczelnik Urzędu Skarbowego w 
Międzyrzeczu. Z rąk starosty, Grzegorza 
Gabryelskiego, przewodniczącego rady i 
jego zastępcy – otrzymał okolicznościowy 
upominek. Ponieważ był to debiut szefa 
skarbówki, w kilku słowach powiedział o 
tym, że jest m.in. mieszkańcem powiatu i 
stale interesuje go historia i rozwój tego 
regionu.

Radni dokonali analizy i oceny sytuacji fi-
nansowej DPS-ów, Powiatowego Ośrodka 
Wsparcia i skwierzyńskiego Domu Dziec-
ka. Zanim kierownicy placówek przedsta-
wili swoje sprawozdania, słowo wstępne 
należało do Elżbiety Górnej – dyrektorki 

PCPR. Obecni nie wysłuchali wystąpienia 
Katarzyny Ruty, nowej szefowej Domu 
Dziecka, ponieważ jest ona w trakcie przyj-
mowania obowiązków.

Ciekawym były wystąpienia dyrektorów 
szkół ponadgimnazjalnych podległych 
starostwu (Gabriela Bujanowska – dy-
rektorka CKZiU, Maciej Rębacz – dyrek-
tor LO). Analizy, przedstawione w formie 
multimedialnej, skupione były nie tylko na 
wynikach matur czy ukończeniach szkół. 
Przedstawiono również dalsze losy ab-
solwentów, którzy studiują bądź pracują. 
Prezentacje poprzedzone były wprowa-
dzeniem przygotowanym przez Halinę 
Pilipczuk – naczelnika Wydziału Edukacji, 
Spraw Społecznych i Promocji Starostwa 
Powiatowego.

Blok sprawozdań zwieńczył Szymon 
Prochera, dyrektor Zarządu Dróg Powia-

towych w Międzyrzeczu. Przekazał infor-
mację z działalności firmy, o stanie dróg, 
inwestycjach i remontach oraz potrzebach 
związanymi z działalnością na rok następ-
ny. Omawiając stan przygotowań do zimo-
wego utrzymania dróg, słusznie podkreślił, 
że działanie służb drogowych ma na celu 
łagodzenie skutków zimy, a nie ich całko-
witą likwidację. O tym jednak niewielu 
użytkowników dróg wie.

Uchwały zostały podjęte (szczegóły na 
stronach internetowych starostwa). Spra-
wozdanie z działalności zarządu powiatu 
w okresie międzysesyjnym przyjęto. Tym 
razem radni, mający wcześniej dostarczo-
ne dokumenty przez wymienionych w tek-
ście, nie zadawali zbędnych pytań. 

Tekst i fot. L. Malinowski
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ARTYKUŁY BUDOWLANE

PŁYTY OSB I GKB

NARZĘDZIA

ARTYKUŁY METALOWE, 

INSTALACYJNE, ELEKTRYCZNE

DRZWI

PODŁOGI

Centrum Instalacyjno-Techniczne

„lITka” Jarosław litka
www.litka.pl

Wykonawstwo instalacji sanitarnych,  

grzewczych i gazowych.

Sulęcin, ul. Poznańska 1a
tel. 95 755 22 39, 501 544 686

W gronie wyróżnionych
POWIAT MIĘDZYRZECKI

Podczas VIII Lubuskiego Kon-
gresu Kobiet, który odbył się w 
Zielonej Górze, ogłoszono wy-
niki konkursu o tytuł Liderki Lu-
buskiego Samorządu. W grupie 
kobiet aktywnych w pracy sa-
morządowej, którym wręczono 
statuetki, była Zofia Plewa. Jest 
członkiem Zarządu Rady Powia-
tu Międzyrzeckiego. Osoba zna-
na nie tylko w mieście i powiecie.

Z administracją lokalną, póź-
niej samorządową związana od 
1972 r. Rozpoczynała ją w radzie 
Gminy Pszczew. Zajmowała się 
również, w nieco późniejszym 
terminie, opieką społeczną, co 
wiązało się z pracą w terenie. 
Okres transformacji politycznej 
zaktywizował ją do dalszego 
działania. Pracując w Lubuskim 
Ośrodku Doradztwa Rolniczego 
ze wszech miar starała się wy-
korzystać ogromny potencjał 
tkwiący w Kołach Gospodyń 
Wiejskich jak i zespołach ludo-
wych. 

- Mnie interesuje stały proces 
tworzenia kultury w tym regio-
nie, ponieważ z chwilą rozpoczę-
cia osadnictwa w 1945 roku, był 
to swoisty konglomerat, z racji 
wymieszania się kultury przywie-

zionej z Kresów Wschodnich, 
Polesia z tą z Wielkopolski. 
Znacznie później pojawiła 
się kultura łemkowska, która 
ożyła i była publicznie ekspo-
nowana dopiero po okresie 
transformacji ustrojowej – 
mówi Zofia Plewa. - W pra-
cy samorządowej czuję się 
dobrze. Jestem radną od 4 
kadencji, co świadczy o tym, 
że lokalna społeczność wybie-
rając mnie potrafiła docenić i 
docenia moje zaangażowanie 
na rzecz pracy dla powiatu. 
Może to brzmi nieco kolo-
kwialnie, ale tak jest w rzeczy-
wistości. Obecnie w samorzą-
dzie powiatu są tylko 3 kobiety, w 
poprzednich kadencjach było ich 
więcej. 

W ostatnich wyborach uzyska-
ła największą liczbę głosów, jed-
nak skromnie nie kwestionowała 
kolegialnego wyboru na starostę 
kolegę partyjnego, którego da-
rzy wielkim szacunkiem i zaufa-
niem z uwagi na doświadczenie.

- Wręczenie statuetki odebra-
łam z wielkim zaskoczeniem. 
To była wielka niespodzianka. 
Dowiedział się o tym telefonicz-
nie dzień przed rozpoczęciem 

kongresu. To, co robię z własnej, 
nieprzymusowej woli. Tak widzę 
rolę radnej. Nigdy nie oczekuję 
gloryfikacji mojej pracy. 

Na naszych łamach, Zofia Ple-
wa pojawiała się wielokrotnie 
przy różnych okazjach. Skromna, 
pracowita i bardzo serdeczna w 
kontaktach z różnymi środowi-
skami. Ze swej strony serdecznie, 
w imieniu własnym jak i zespołu 
redakcyjnego – gratulujemy

L. Malinowski, fot. M. Hulecki

historycznie przypisane do czy-
nu zbrojnego Polaków w kon-
kretnym wymiarze czasu. 

Wspaniale prezentowali się 
harcerze i poczty sztandarowe, 
szczególnie służb munduro-
wych. Był moment przez nie-
licznych wychwycony, podczas 
wydawania komend. Jednak 
funkcjonariusze AŚ, występują-
cy z białą bronią, potrafili odpo-
wiednio się zachować. Brawo! 
Nowością był poczet z SP-3 ubra-
ny w czapki z okresu Powstania 
Wielkopolskiego.

Złożono kwiaty poczym ze-
spół z MOK zaprezentował krótki 
występ nawiązujący do 11 listo-

Uroczyście i... na sportowo
<< cd. ze s. 1

pada, a chór seniorek i seniorów 
zaśpiewał m.in. pieśń legionów. 
Defilada zakończyła patriotycz-
ną część uroczystości. Chwilę po-
tem burmistrz miasta dał sygnał 
startu do I Biegu Niepodległo-
ściowego, a na trasę wyruszyło 
wielu zawodników.

Lech Malinowski
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Przekrój Lokalny: Ani się obe-
jrzeliśmy, a już rok minął tej 
kadencji... 
Katarzyna Osos: To prawda, 
błyskawicznie! Nawet nie wiem, 
kiedy minęło te 12 miesięcy. 
PL: Jest to Pani pierwsza ka-
dencja. Jak ocenia Pani swój 
pierwszy rok w Sejmie? 
KO: Z pewnością był to intensywny 
rok. Przez ostatnie 12 miesięcy 
starałam się sumiennie i z pełnym 
zaangażowaniem wypełniać swo-
je obowiązki. Już na początku 
założyłam sobie, że najważniejszy 
w mojej działalności poselskiej 
powinien być dialog, konsultacje 
i spotkania z ludźmi.  To ma nad-
awać kierunek moich działań. W 
Sejmie staram się być właśnie ich 
głosem. Praktycznie każda moja 
interpelacja, każde działanie, jest 
wynikiem spraw poruszanych 
podczas spotkań z mieszkańcami. 
PL: A coś Panią rozczarowało, 
coś zaskoczyło?
KO: Byłam przygotowana na 
ogrom pracy i szybkie tempo.  
Nie spodziewałam się jednak, że 
pierwszy rok w Sejmie minie pod 
znakiem obrony podstawowych 
standardów państwa prawa czy 
chociażby obrony kompromisu 
aborcyjnego. Ponadto sposób 
w jaki pracuje się nad ważnymi 

To czas rozmów z mieszkańcami 
ROZMOWA PRZEKROJU

Chcę  przekonać Lubuszan, że warto być aktywnym społecznie i politycznie, dlatego jak najwięcej spotykam się z mieszkańcami – o pier-
wszym roku mijającej kadencji w Parlamencie oraz aktywności politycznej Polaków opowiada lubuska poseł, Katarzyna Osos.

projektami ustaw, dla mnie jako 
prawnika, jest nie do pomyślenia. 
To nie ma nic wspólnego z tworze-
niem dobrego prawa. I nie ukry-
wam, że jest to trochę frustrujące. 
Jednak mówię sobie, że będę robić 
swoje. Zresztą podczas dyżurów 
czasami słyszę: „Pani poseł, wiem, 
że teraz będzie trudno to zreal-
izować czy pomóc, ale niech Pani 
ma to na uwadze, bo jak nie dziś, 
to może jutro się uda”. I wtedy 
wiem, że nie jest i nie będzie to 
zmarnowany czas.
PL: No właśnie. Obserwując 
Panią, łatwo zauważyć, że 
znaczną część swojej aktywn-
ości przeznacza Pani na spot-
kania z Lubuszanami?
KO: Tak, to prawda. Rozmowy z 
Lubuszanami traktuje priorytet-
owo. Zdaję sobie sprawę, że poseł 
opozycyjny nie ma łatwego za-
dania. Dlatego w stu procentach 
poświęcam się mieszkańcom. Na 
dyżurach w całym województwie 
poznaję ich problemy, ale także 
problemy samorządowców czy 
innych grup społecznych. Wy-
chodzę z założenia, że dialog ze 
społeczeństwem powinien tr-
wać przez całą kadencję, a nie 
tylko przed wyborami. A moim 
obowiązkiem jest wsłuchać się w 
ten głos, reagować, rozwiewać 
wątpliwości i szukać najlepszych 

rozwiązań. Ale należy zdecydowa-
nie częściej umożliwić ludziom 
wypowiadanie się o najważnie-
jszych sprawach. I nie chodzi o to, 
aby formą dialogu były protesty 
na ulicach. 
PL: Czyli walczy Pani o akty-
wniejszy udział Polaków w 
rządzeniu państwem?
KO: Zdecydowanie tak. Niestety, 
często nam – politykom wydaje 
się, że lepiej wiemy co jest dobre 
dla obywatela, ale jak widać, 
sprzyja to raczej wzrostowi frus-
tracji niż satysfakcji.
PL: Na jakich sprawach  kon-
centruje się Pani w Sejmie?

KO: Jak już wcześniej wspom-
niałam, kierunek moich działań 
wyznaczają przede wszystkim 
Wyborcy. Chociaż nie ukrywam, 
że z racji mojego wieku, problemy 
młodych ludzi są mi szczególnie 
bliskie. I naprawdę mlodzi ludzie, 
cieżko pracując łącząc życie rodz-
inne z zawodowym, nie uważają 
że coś się im za darmo należy. Ale 
oczekujemy od państwa wsparcia, 
chociażby w kwestii dostępności 
do żłobków czy przedszkoli. Ocze-
kujemy dobrego systemu edukacji 
dla naszych dzieci, ułatwień w 
prowadzeniu własnej działalności 
gospodarczej czy rozwiązań poz-
walających łączyć wychowywan-
ie dzieci z pracą. Tak naprawdę, 
to  właśnie młodzi ludzie, będąc 
aktywni zawodowo, kupując 
mieszkania, zakładając rodziny, 
napędzają naszą gospodarkę. 
Dlatego uważam, że to wsparcie 
szczególnie im się należy.
PL: Czego Pani życzyć?

KO: Żeby jak najwięcej po-
mysłów, rozwiązań i spraw 
przeze mnie poruszanych, udało 
się zrealizować.  
PL: Tego życzymy i dziękujemy 
za rozmowę.

Aktywność na dzień 10 listopada 2016

85
interpelacji
i zapytań

21
wystąpień

93,62%
udział w głoso-

waniach

Katarzyna Osos, 36 lat. Rad-
ca prawny. Przed objęciem 
mandatu Posła pełniła funk-
cję Wojewody Lubuskiego. 
W Sejmie zasiada w komisji: 
ustawodawczej i nadzwy-
czajnej ds. zmian w ko-
dyfikacjach. Jest też m.in. 
członkiem Parlamentarnego 
zespołu ds.: rzemiosła i sz-
kolnictwa zawodowego; ds. 
wspierania Młodzieżowych 
Rad Miast przy jednostk-
ach samorządu parlamen-
tarnego; kompleksu en-
ergetyczno-kopalnianego 
Gubin-Brody oraz pokładów 
miedziowych w rejonie 
Bytomia Odrzańskiego;  
przyszłości Unii Europejskiej 
oraz Lubuskiego Zespołu 
Parlamentarnego.

Super impreza w Powiatowym Ośrodku Wsparcia 
SKWIERZYNA

Jesienne wykopki nieodłącz-
nie łączą się z pieczonymi ziem-
niakami. Ponieważ nie wszyscy 
mieszkają na wsi lub zajmują 
się uprawą roli, stąd zwyczaj ten 
przeniknął w miejskie środo-
wisko. W Powiatowym Ośrod-
ku Wsparcia „Razem raźniej” w 
Skwierzynie (kierownik Bożena 
Adamiec) pomysłowo przy-
gotowano Święto Pieczonego 
Ziemniaka. Po raz drugi zresztą. 
Program artystyczny opracowa-
ła instruktor Izabela Skorupa. 
Salę udekorowali: instruktor 
Marta Wielgocka oraz Joanna 
Śmigielska i Marta Marek. Po-
trawy wg smakowitego menu 
przygotowały instruktorki wraz 
z podopiecznymi: Małgorzata 
Łyczywek i Marceliną Poznań-
ską. Ziemniaczane placki smażo-
no pod bacznym okiem Juliana 
Boguckiego i głównej szefowej 
kuchni Halinki Relich. 

Zaproszono gości ze Środowi-
skowych Domów Samopomocy 
z Międzyrzecza i Lubniewic z 

kierownikami – Katarzyną Ny-
czak-Walaszek i Magdaleną 
Nowacką oraz Dom Pomocy 
Społecznej w Skwierzynie z dy-
rektorką Agnieszką Błajet (ta 
placówka była współorganiza-
torem). Nie zawiedli zaproszeni 
oficjele – Wojciech Kowalewski 
z-ca burmistrza Skwierzyny, Zo-
fia Zawłocka – przewodnicząca 
Rady Miasta w Skwierzynie, Bo-
żena Kaśków – sekretarz UM w 
Skwierzynie,  Maciej Zawidz-
ki – dyrektor Skwierzyńskiego 
Ośrodka Kultury, Agnieszka 
Czaczkowska - kierownik OPS 
Skwierzyna z zastępczynią Anną 
Zabielską, Ewa Kulik-Zdrowo-
wicz - prezes Fundacji Serce Na 
Dłoni, Stanisław Kowalczyk 
- psycholog  wspierający POW, 
Włodzimierz Szopiński – prze-
wodniczący Powiatowej Rady 
Organizacji Pozarządowych, Elż-
bieta Górna – dyrektorka PCPR, 
Zbigniew Świątek - radny Po-
wiatu Międzyrzecz.

Na stołach wśród słodkości i 

napojów, dominowały ziemnia-
czane placki oraz babka ziem-
niaczana nieco wzmocniona 
boczusiem... Program artystycz-
ny dotyczący roli ziemniaka w 
życiu został przyjęty ciepłymi 
oklaskami. Trochę pobawiono 
się przy muzyce. Najważniejszy 
z vipów wręczył stosowne upo-

minki dla placówki. Sporo cie-
płych słów padło z ust wicebu-
rmistrza Skwierzyny, dyrektorki 
PCPR oraz Ewy Kulik-Zdrowo-
wicz - prezesa Fundacji Serce Na 
Dłoni. Ważnym jest, że umiejętna 
integracja podopiecznych jest 
dla nich samych ważnym ele-
mentem edukacji. Na koniec go-

ście zostali obdarowani ciekawie 
wykonanymi ziemniakami wyko-
nanymi techniką papieroplasty-
ki. Jak mawiają znawcy, takowy 
zwyczaj ich wykonania został za-
pożyczony z Wielkopolski.

Tekst i fot. L. Malinowski
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Towarzystwo Pomocy Głucho-
niewidomym działa w Między-
rzeczu już 10 lat. Tą unikatową 
organizacją pozarządową kie-
ruje Ewa Skrzek–Bączkowska 
(nauczycielka w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym). Dzięki swojej charyzmie i 
ogromnej pracowitości, potrafiła 
skupić wokół siebie do pomocy 
przeważnie młodych, wykształ-
conych w zawodzie ludzi, wielu 
z nich zdobyło kwalifikacje tłu-
maczy przewodników dla osób 
z  jednoczesnym uszkodzeniem 
wzroku i słuchu. Dla tych ludzi 
Ewa bezwarunkowo kojarzy się 
z przywróceniem ich do życia 
społecznego, kulturalnego, także 
zawodowego. 

„Dotknąć Sztuką Nieba” to kon-
certy, które przez kilka lat były 
organizowane przez TPG. Roczni-
cowy super koncert był nie tylko 
rehabilitacją osób głuchoniewi-
domych, występujących publicz-
nie razem ze swoimi opiekunami, 
także artystycznym i muzyczny 
występem muzykoterapeutów: 
E. Skrzek-Bączkowskiej, Karoliny 
Kai Szymków i kilkunastu osób, 
prezentujących utwory specjal-
nie aranżowane na koncert. 

W holu SOSW, w jesiennych de-
koracjach, mini-wystawa prezen-
tująca próbkę wielorakiej aktyw-
ności artystycznej i społecznej 
podopiecznych stowarzyszenia. 
Na uroczystość przybyli prezes 
Zarządu TPG Grzegorz Kozłow-
ski i Dyrektor Biura TPG z War-
szawy Monika Skowrońska. 
Forum Międzyrzeckich Inicjatyw 
wpierający TPG, dla przybyłych 
przygotowało ofertę pomiaru 
poziomu cukru we krwi.

Powitania gości i podziękowa-
nia, za przybycie i za wsparcie. Za 
patronat (Wojewoda Lubuski). 
Historia  naszego TPG to historia 
Stasia z  DPS w Rokitnie, chłop-
ca z wielorakimi uszkodzeniami, 
podopiecznego Ewy, którym się 
zajmowała jako rehabilitantka. 
Szukała dla  niego pomocy w 
TPG, pisała pisma do stowarzy-
szenia i tak zaczęła się historia 
Jednostki Wojewódzkiej TPG w 
lubuskiem. Od historii osobistej 
się  zaczęła, od zawodowej tro-
ski o jedno ludzkie istnienie, by 
mógł godnie żyć, rozwijać się 
maksymalnie wykorzystując swe 
możliwości. Stasiu już nie żyje, 
ale dzieło, jakie zapoczątkował 
swoją osobą, jest kontynuowa-
ne i przynosi od 10 lat korzyści 
innym osobom z jednoczesnym 
uszkodzeniem wzroku i słuchu.

Osoby głuchoniewidzące reali-
zują się i rozwijają mimo uszko-
dzeń, często poważnych, dwóch 
najważniejszych zmysłów sen-
sorycznych. Powracają do społe-
czeństwa ze świata ciszy i mroku, 

TPG daruje wielki świat
MIĘDZYRZECZ 

spotykają się z Ewą i wolonta-
riuszami, ze sobą nawzajem, w 
gościnnych progach SOSW, za 
życzliwym wsparciem i zrozu-
mieniem ze strony dyr. Arlety 
Stacheckiej. Międzyrzecki SOSW 
jest sercem naszego TPG. 

Koncerty i spotkania miały 
miejsce też w lecie w Ośrodku 
Wypoczynkowym „Głębokie” 
należącym do Beaty i Jacka 
Bełzów. Uczestnicy spotkań i 
wolontariusze realizowali sztuki 
teatralne, recytowali swoje wier-
sze, malowali, rzeźbili, gotowali 
potrawy. Cenna nauka jak być, 
mimo uszkodzeń maksymalnie 
samodzielnym. Program tych 
spotkań jest zawsze bogaty, 
wielostronny, obejmuje naukę 
orientacji przestrzennej, meto-
dy komunikacji, czynności dnia 
codziennego, zajęcia kulinarne, 
zajęcia sportowe, artreterapię, 
fizjoterapię i muzykoterapię, do 
której Ewa, zrobiwszy odpowied-
nie kursy i  przeszkolenia, przy-
wiązuje w pracy zawodowej wiele 
uwagi. Spotkania naszpikowane 
są sesjami z doradcami zawodo-
wymi, psychologami i lekarzami 
innych specjalności. Współpracu-
ją z „Fundacją Otwartych Drzwi” z 
Zielonej Góry i innymi jednostka-
mi wojewódzkimi TPG. Jeżdżą na 
wycieczki, zwiedzają zabytki. Na 
zajęciach integracyjnych, comie-
sięcznych spotkaniach klubo-
wych rozwija się wolontariat Lu-
buskiej Jednostki wojewódzkiej 
TPG. Efekty są bardzo wymierne. 
Zdjęcia ze spotkań są kroniką, na 
kartach której widać, jak na  ko-
rzyść zmieniają się osoby głucho-

niewidzące, rośnie w nich wola i 
radość życia. Jak otwierają się na 
świat. Dla jednej osoby – by po-
lepszyć jej jakość życia – WARTO 
pracować. Tutaj tych osób jest 
więcej. Stałe grono, które znamy 
ze spotkań (spotkania są otwar-
te). Międzyrzeckie TPG jest ich 
całym wielkim światem – w ich 
świecie okrojonym przez niepeł-
nosprawność. 

Jurek Godyń mimo bardzo du-
żej, postępującej utraty wzroku, 
ciągle tworzy. Jego prace oglą-
daliśmy wielokrotnie. Jest arty-
styczną wizytówką TPG. Uczest-
nicy spotkań tworzą jedną wielką 
rodzinę, tutaj nabierają pewności 
siebie, uczą się jak korzystać ze 
swoich praw zagwarantowanych 
im w przepisach i ustawach jako 
obywatele państwa. 

Organizatorzy dziękują wszyst-
kim osobom i instytucjom, wła-
dzom samorządowym, prywat-
nym sponsorom, wspierającym 
działalność Towarzystwa. Orga-
nizacja cieszy się w lokalnym śro-
dowisku dużym prestiżem. 

Bukiety kwiatów. Za dziesięć 
lat pracy – dla dobra osób, któ-
rzy tego bardzo potrzebują. Za 
stworzenie im świata – najpierw 
akceptacji, potem fachowej reha-
bilitacji, wielopoziomowej, kom-
pleksowej. Fenomen dobra, jakie 
daje jeden człowiek drugiemu – 
bezwarunkowo DAJE… 

Więcej na: http://iwona-wro-
blak.blogspot.com/2016/11/
tpg-daruje-wielkiswiat-towarzy-
stwo.html

Iwona Wróblak 

W poprzednim numerze w 
tekście pt. „V Konkurs Plastycz-
ny” wkradł się błąd. Redakcja 
„Przekroju Lokalnego” objęła 
konkurs Medialnym Patronatem, 
a nie jak było napisane Honoro-
wym Patronatem. Tenże należy 
do Starosty Powiatowego, za co 

Sprostowanie
Serdecznie Jego i zainteresowa-
nych Przepraszamy. Mylić się jest 
rzeczą ludzką. Może jak staniemy 
się potentatem prasowym bę-
dziemy mogli objąć Patronatem 
Honorowym ten i inne prestiżo-
we konkursy w regionie.

Redakcja

I Lubuski Weekend Sportowy
SKWIERZYNA

W ramach imprezy 21 paź-
dziernika w „Domu nad rzeką” w 
Skwierzynie odbyła się Lubuska 
Konferencja dla Sportowców. 
Wśród prelegentów znaleźli się 
między innymi pan Piotr Kie-
drowicz, znanego i szanowany 
trenera Lekkiej Atletyki, któ-
ry opowiedział o skutecznym 
przygotowaniu do zawodów w 
sezonie jesienno - zimowym, a 
także podpowiedział jak ułożyć 
trening, by osiągnąć swój obrany 
cel. Kolejnym prelegentem był 
pan Mariusz Szewczyk doświad-
czony trener kolarstwa, który 
przedstawił globalne wzorce ru-
chowe. Dzięki niemu można było 
zdobyć wiedzę na temat jakości 
ruchu, a także jego wpływu na 
codzienne życie. Na konferencji 
mieliśmy zaszczyt gościć dr hab. 
Mariusza Naczka wykładowcę 
i laboranta Zamiejscowego Wy-
działu Kultury Fizycznej w Gorzo-
wie Wielkopolskim. Pan Naczk to 
specjalista w dziedzinie fizjologii 
człowieka, badań laboratoryj-
nych i testów dla sportowców. Na 
wykładach nie zabrakło również 
sporej wiedzy dietetycznej, którą 
przekazała nam pani Magdalena 
Cieślak - doświadczony dietetyk 
kliniczny ze specjalizacją chorób 
metabolicznych i dieto zależ-
nych. Pani Cieślak przedstawiła 
jak zindywidualizować dietę w 
sportach wytrzymałościowych 
oraz odpowiadała na pytania do-
tyczące żywienia w aktywności 
fizycznej.

Konferencja cieszyła się du-
żym zainteresowaniem lokal-
nych sportowców i entuzjastów 
aktywnego trybu życia. Orga-
nizatorzy zapewniają, że takie 
spotkania będą organizowane w 
Skwierzynie cyklicznie.

22 października w sali gimna-
stycznej Gimnazjum w Skwie-
rzynie odbył się IX Ogólnopolski 
Turniej Tańca Towarzyskiego 
Janas Logistic Cup, na który zje-
chały się pary z 20 klubów ta-
necznych m.in. ze Szczecina, 
Stargardu, Bydgoszczy, Poznania, 
Myśliborza, Szamotuł, Zielonej 
Góry, Wolsztyna, Kościana, Słu-
bic, Nowej Soli, Jeleniej Góry, Go-
rzowa Wlkp. oraz Skwierzyny. Tur-

W dniach 21-23 października w Skwierzynie odbył się I 
Lubuski Weekend Sportowy - Skwierzyna 2016 zorganizo-
wany przez Klub Sportowy „Fantazja” oraz Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Skwierzynie.

niej rozegrał się w 17 kategoriach 
sportowych od klasy sportowej 
F bo B klasę oraz w 6 katego-
riach rekreacyjnych. Skwierzyń-
skie pary walczyły zarówno w 
kategoriach rekreacyjnych jak i 
sportowych zdobywając: 2 złote 
medale, 10 srebrnych medali, 4 
brązowe medale w kategoriach 
rekreacyjnych. W kategoriach 
sportowych w finale zatańczy-
li: Sławomir Sobieszek i Julia 
Chabros zdobywając po zaciętej 
walce 5 miejsce w kombinacji 8 
tańców w klasie E, Julita Lemke 
i Kacper Czaczkowski 4 miejsce 
w tańcach latynoamerykańskich, 
6 miejsce w tańcach standardo-
wych w klasie B.

Zarząd i rodzice Klubu Sporto-
wego Fantazja dziękują za wspar-
cie finansowe i rzeczowe firmie 
Janas Logistic- Moniki i Zbyszka 
Janas.

23.10.2016r. w niedzielę z Ryn-
ku Miejskiego w Skwierzynie wy-
startował II Woodwaste Półmara-
ton o Złotego Lwa Skwierzyny. To 
już XVIII w historii miasta edycja 
biegu o Złotego Lwa natomiast 
druga na dystansie półmaratonu 
(21,097 km). Na linii startu sta-
wiło się ponad 250 zawodników 
z zachodniej części Polski. Trasa 
biegu wytyczona była po uli-
cach miasta, następnie przepra-
wą przez rzekę Wartę i skrajem 
urokliwej Puszczy Noteckiej do 
miejscowości Świniary w Gminie 
Skwierzyna. W połowie dystan-
su miał miejsce punkt zwrotny 
po pokonaniu którego zawod-
nicy wracali na Rynek Miejski 
w Skwierzynie. Najlepiej z całej 
stawki poradził sobie Marcin 
Zagórny z Krośna Odrzańskiego 
pokonując odległość w 1:10:44. 
Wśród kobiet najlepiej poradziła 
sobie Monika Jackiewicz z Luba-
wy z czasem 1:24:47. Organiza-
torzy przewidzieli kategorie ak-
tywizującą społeczność lokalną: 
najszybszy Skwierzynianin/ naj-
szybsza Skwierzynianka. Wśród 
mężczyzn zwyciężył Bartłomiej 
Buczek (1:23:58), natomiast 
wśród kobiet Aldona Słowik 
(1:59:00).    

Red. na podst. 
www.skwierzyna.pl
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Od społecznika do polityka
Zapewne większości z nas sło-

wo „społecznik” kojarzy się le-
piej niż słowo „polityk”. Niestety 
trzeba przyznać , że jest to uza-
sadnione z powodu samej dzia-
łalności polityków. Dzieje się tak 
zapewne dlatego, że zarówno 
pojęcia społecznika jak i polity-
ka powinny być powiązane ze 
sobą innym jeszcze określeniem: 
Służba. Powinny, bo wszyscy 
wiemy, że nie zawsze tak się 
dzieje. I pomimo tego, że pod-
świadomie wiele osób czuje i 
wie czym ta służba powinna być, 
jak powinna wyglądać, to często 
nasze wyobrażenia rozmijają się  
z rzeczywistością. Nie będzie-
my tu przytaczać przykładów 
takich rozczarowań. Postaramy 
się skupić na tym czym dla nas, 
dla Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej w powiecie Międzyrzec-
kim jest służba. A definicji jest 
kilka, bo służyć można dosłow-
nie, wykonując pracę służącego, 
służyć można w instytucjach i 
wówczas mamy do czynienia z 
szeroko pojętą służbą publiczną 
i w końcu można scharakteryzo-
wać służbę również jako pracę 
wykonywaną z poświęceniem 
na rzecz danej wspólnoty. I wła-
śnie te dwie ostatnie definicje są 
dla nas niezwykle istotne, bo w 

naszym pojęciu muszą się zazę-
biać i uzupełniać. To, że działal-
ność prospołeczna prowadzona 
przez lokalne struktury Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej istnie-
je, dostrzegają wszyscy, a coraz 
większa liczba mieszkańców 
docenia również jej siłę i wagę. 
I moglibyśmy nadal utrzymy-
wać taki stan rzeczy istniejąc w 
poczuciu samozadowolenia ale 
charakterystyką członków SLD 
w powiecie międzyrzeckim jest 
to, że widzimy rosnące potrze-
by lokalnej społeczności w za-
kresie polityki społecznej przy 
jednoczesnym deficycie możli-
wości zaspokojenia tych potrzeb 
ze strony lokalnych władz. Nie 
możemy jako socjaldemokraci 
przejść obojętnie nad dramatem 
rodziny oszukanej przez nierze-
telnego wynajmującego, nad 
problemem rodziców niema-
jących pieniędzy na wyprawkę 
szkolną dla dziecka, nad brakiem 
obiecanego dzieciom już kilka 
lat temu skateparku, niezadowo-
leniu mieszkańców okolicznych 
miejscowości spowodowanym 
wątpliwym planom inwestycyj-
nym zagrażającym środowisku  
czy nad losem zwierząt w schro-
nisku. I nie będziemy wnikać w 
to dlaczego takie rzeczy mają 

miejsce w Międzyrzeczu, czy 
dzieje się tak przez brak moż-
liwości finansowych, niewie-
dzę, nieświadomość czy może 
nieudolność magistratu. Nie 
nam to oceniać, bo naszą służ-
bę już dawno oderwaliśmy od 
konieczności wartościowania i 
oceniania ludzi. Dla nas każda 
osoba będąca w potrzebie jest 
potencjalnym odbiorcą pomocy, 
której zawsze chętnie udzielamy 
i udzielać będziemy. Musieliśmy 
się nauczyć kilku rzeczy na nowo, 
choć może nawet nie nauczyć, a 
jedynie przypomnieć i spojrzeć 
na to skąd jako społecznicy i po-
litycy się wywodzimy, ale dzisiaj 
bardziej niż kiedykolwiek wiemy 
jakie są oczekiwania mieszkań-
ców gminy i powiatu. Nie sta-
niemy w miejscu, nie będziemy 
ograniczać się tylko do naszego 
regionu w poszukiwaniu i po-
zyskiwaniu pomocy i już dzisiaj 
osoby takie jak radny powiato-
wy Zbigniew Smejlis prowadzą 
rozmowy w Brukseli dotyczące 
wsparcia naszych działań, już 
dzisiaj pukamy do drzwi woje-
wódzkich struktur i otrzymuje-
my ich wsparcie poprzez osobę 
Bogusława Wontora i już teraz 
wiemy, że zmarginalizowani 
ostatnim czasy przedsiębiorcy 

i organizacje pozarządowe w 
naszym powiecie chcą z nami 
współpracować. Czy skutecznie 
łączymy działalność społeczną 
z polityką przez pojęcie służby? 
Odpowiedzią niech będzie kil-
kadziesiąt ton warzyw i owoców 
rozdanych tylko w tym roku za 
darmo, kilkadziesiąt wyprawek 
szkolnych, kilkaset biletów ufun-
dowanych na rozmaite imprezy 
lokalne i wiele, wiele innych ini-
cjatyw na przytaczanie których 
nie wystarczyłoby tu miejsca. 
Jesteśmy przekonani o tym, że 
służba społecznika utrwala w 
nas samych zdolność i chęć po-
mocy i taką właśnie służbą  cha-
rakteryzuje się m.in. także nasza 
polityka.

Jolanta Budych
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Była to wycieczka  in-
tegracyjno- turystyczna. 
Wzięło w niej udział 50 
osób ze Związku, w tym 
40 osób o rożnym stopniu  
niepełnosprawności.

Zwiedzano zabytki Kotli-
ny Kłodzkiej takie jak:
• Wambierzyce – najcen-

niejszy zabytek -  XVIII 
wieczna bazylika słyną-
ca z cudów, słynna ru-
choma szopka.

• Litomyśl -  zamek wpi-
sany na listę UNESKO, ze 
względu na doskonałe  
zachowanie wnętrz, je-
dyne unikalne sgraffito, 
w sumie zewnętrzne 
ściany zdobi aż 8000 
paneli i żaden z nich się 
nie powtarza.

Jesienne wojaże emerytów
MIĘDZYRZECZ 

W dniach od 5 do 12 września Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w Międzyrzeczu realizował zadanie pn. „Organizacja sportu, kultury, re-
kreacji i turystyki osób  niepełnosprawnych”. Zadanie realizowane pod hasłem: „Emeryci zwiedzają Kotlinę Kłodzką” zostało dofinansowane 
ze środków PFRON. 

• Morawski Kras – prze-
jazd kolejką elektryczną 
do jaskini Punkva, gdzie 
największą atrakcją 
było pływanie łodziami 
po części zalanej jaskini,  
następnie wyjazd kolej-
ką gondolową na górę 
przepaści macochy.

• Jaskinię Niedźwiedzia.
• Kamieniec Ząbkowski, 

gdzie zwiedzaliśmy 
Zamek Marianny Orań-
skiej, jedyny zamek w 
stylu neogotyku mau-
retańskiego na terenie 
Kotliny Kłodzkiej.

• Kopalnię złota w Zło-
tym Stoku wraz z Śre-
dniowiecznym Parkiem 
Techniki.

• Lądek Zdrój i najbliższe 

okolice.
Odbywały się też spo-

tkania integracyjne przy 
ognisku. Myślę, że przez 
realizację  tego zadania 
emeryci, osoby niepełno-
sprawne, zwiedzili piękny 
zakątek naszego kraju, a 
poprzez wspólne prze-
bywanie, rozmowy towa-
rzyskie przy ognisku, bie-
siadach, poprawili swoje 
fizyczne samopoczucie.

Z niecierpliwością czeka-
my na następne wyjazdy!

Krystyna Zaleska
Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów w 
Międzyrzeczu.

Sympatyczne spotkanie
MIĘDZYRZECZ 

Nie było to pierwsze tu-
taj spotkanie autorki licz-
nych prac wykonanych w 
akwareli. Jednak z uwa-
gi na doskonałą pamięć 
twórczyni, która zapre-
zentowane swoje obrazy 
z wielką pasją omawiała 
– warto było uczestniczyć 
w tym jakże sympatycz-
nym spotkaniu. Przy okazji 
snuła swoje wspomnienia, 
jakże odległe czasowo, z 
pobytu na Czarnym Lą-
dzie, podajże z lat 30-tych 
ubiegłego stulecia. Cykl 
obrazów związanych z tym 
kontynentem był tema-
tem przewodnim.

Małgorzata Stepczyńska 
urodziła się w niemieckim 
Grünbergu (dziś Zielona 
Góra) w kwietniu 1921 
roku. Prawie natychmiast 
z rodzicami wyjechała do 
Poznania, skąd po 4 latach 
wyemigrowali do Francji i 
zamieszkali u podnóża Alp 
w Annecy. W stosownym 
wieku rozpoczęła eduka-
cję w szkole prowadzonej 
przez siostry zakonne. Te 
uczyły w tamtych czasach 
wszystkiego. Z tamtego 
okresu pozostała miłość 
do kwiatów i ptaków. 
Pierwszą nagrodę za na-
malowanie kwiatów otrzy-

W Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego, 7 października, w kameralnym gronie, 
odbyło się spotkanie Małgorzaty Stepczyńskiej z sympatykami i przyjaciółmi. Gospodarzem 
był Andrzej Kirmiel, dyrektor placówki, który wiekowej już malarce wręczył bukiet kwiatów. 

mała mając 8 lat. Uczulona 
na farby olejne sięgnęła 
po akwarele i do dziś jest 
im wierna. 

Do Polski wraz z rodzi-
cami powróciła w 1939 
roku. Osiemnastoletnią 
dziewczynę niebawem 
objęły wichry wojny. Rok 
później jechała transpor-
tem do Berlina, do obozu 
pracy. Znajomość języka 
francuskiego i nieco nie-
mieckiego m.in. pozwoliła 
przetrwać. Po zakończe-
niu wojny powróciła do 
Poznania. Poznała miłość 
swego życia, którą okazał 
się fryzjer z Międzyrzecza 
i tak została mieszkanką 
naszego miasta. Szybko 

wyuczyła się fryzjerstwa, 
jednak pasja do malowa-
nia i podróży pozostała.

Za nią 95 lat życia. Nadal 
twórcza i pełna energii. 
Jej akwarele są realizacją 

wspomnień. Wspomnień 
z podroży do Afryki czy 
widoku podnóży Alp Fran-
cuskich. 

Fot. i tekst: L. Malinowski

Murzynka z dzieckiem na 
ręku
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Ćwiczenia „GREENMEDline” 
MIĘDZYRZECZ 

Manewry prowadzono na te-
renie miasta, w kilku miejscach, 
jednak nie utrudniających życie 
mieszkańców. – Te zintegrowane 
ćwiczenia wojskowych służb ra-
tunkowych są elementem nakła-
dającym się na lubuskie ćwiczenia 
zespołów medycyny ratunkowej 
i pola walki. Wojsko reprezentują 
33 zespoły – mówi ppłk R. Mier-
nik. – Ćwiczenia mają na celu pod-
wyższenie kwalifikacji zespołów 
ratunkowych, wymianę doświad-

14 – 16 października w Międzyrzeczu odbyły się VIII Lubuskie Ćwiczenia Proobronne 
Medycyny Ratunkowej i Pola Walki. Kierownikiem ćwiczeń był ppłk Rafał Miernik z 
17 WBZ stacjonującej w naszym mieście. W ćwiczeniach wraz z zabezpieczeniem 
wzięło udział blisko 200 osób. W większości ratownicy to żołnierze z jednostek w kra-
ju. Było również siedem zespołów cywilnych, w tym międzynarodowe oraz strażacy 
z OSP Skwierzyna.

czeń oraz integrację środowiska. 
My, jako żołnierze chcemy przeka-
zać nasze doświadczenia zebrane 
podczas misji. 

Na poszczególnych, pięciu 
punktach kolejne były różne zda-
rzenia medyczne (wypadek ko-
munikacyjny, poparzenie przez 
substancję zapalającą, ratowanie 
topielca, wybuch granatu przy 
ognisku, przypadkowy postrzał), 
tam zespoły prowadziły akcje 
ratownicze oceniane przez sę-
dziów. Zrealizowano również 
dwa zdarzenia masowe, w tym 
jedno nocne. Wszystkie zadania 
zrealizowano zgodnie z ustalona 
procedurą utrzymując łączność 
radiową w sieci dowodzenia i 
współdziałania. W centrum do-
wodzenia koordynatorem był 
chor. Robert Dębski. Trudno nie 
wymienić udziału w ćwiczeniach 
Rejonowego Sztabu Ratownic-
twa Społecznej Krajowej Sieci 

Ratownictwa w Międzyrzeczu. 
Kieruje nią od lat Mirosław Janz.

Oficjalne zakończenie ćwiczeń 
odbyło się w MOK-u, gdzie roz-
dano certyfikaty oraz podzięko-
wania za pomoc w organizacji. 
Ponadto odbyła się tutaj wielo 
tematyczna konferencja poświę-
cona medycynie ratunkowej i 
pola walki. Referującymi byli 
przedstawiciele m.in. Inspekto-
ratu Implementacji Innowacyj-
nych Technologii Obronnych i 
Wojskowego Centrum Kształce-
nia Medycznego. W holu MOK 
firmy związane z ratownictwem 
medycznym prezentowały swo-
je najnowsze wyroby. Sporym 
zainteresowaniem cieszyły się 
różnego rodzaju opatrunki hy-
drożelowe, które szeroko są 
wykorzystywane w wojsku, ra-
townictwie cywilnym i straży 
pożarnej.

L. Malinowski

Przekrój Lokalny: Podczas 
ostatniego posiedzenia Senatu 
spore kontrowersje wzbudził 
projekt ustawy o Krajowej Ad-
ministracji Skarbowej. Jak pan 
ją ocenia?
Władysław Komarnicki: Jestem 
przedsiębiorcą, który od zawsze 
płacił podatki, i zawsze zżymałem 
się na grupy oszustów, którzy na 
pograniczu– okradali Skarb Pań-
stwa. Niestety uważam, że rząd 
zaproponował ustawę przygoto-
waną naprędce, jak dotychczas 
większość. Ustawa o Krajowej 
Administracji Skarbowej wy-
wołuje też wielkie niepokoje. I 
kolejny raz jestem świadkiem, 
tak jak wszyscy senatorowie, że 
próbuje się szybko wprowadzić 
– cokolwiek by tu powiedzieć – 
bubel prawny. Jako Senatorowie 
PO staramy się, tak jak już wiele 
razy przez ostatni rok, mówić 
kolegom z partii rządzącej: nie 
róbcie tego, bo znowu się tutaj 
spotkamy i znowu będziemy to 
poprawiać, bo ten bubel prawny 
nie będzie służył ani Polsce, ani 
jej obywatelom.

Wieści z Senatu
ROZMOWA PRZEKROJU

O bieżących sprawach poruszanych w Senacie RP z senatorem Władysławem  
Komarnickim rozmawia Adam Piotrowski.

PL: Czego dokład-
nie dotyczą pana 
wątpliwości?
WK: Zastrzeże-
nia budzi przede 
wszystkim nad-
mierne rozczłon-
kowanie systemu 
trybów kontroli sto-
sowanych wobec 
podatników przez 
organy skarbowe, 
co uniemożliwi koncentrację 
zasobów aparatu skarbowego 
na przeciwdziałaniu poważnym 
patologiom. A co się proponuje 
jako panaceum na bolączki apa-
ratu skarbowego? Reorganiza-
cję, łączenie, znoszenie urzędów 
i tworzenie nowych urzędów, 
choć obecna struktura organiza-
cyjna ma bardzo niewielki zwią-
zek z tymi bolączkami. Eksperci 
jednoznacznie podkreślają, że ta 
nowa ustawa zwiększy uległość i 
podporządkowanie aparatu skar-
bowego jedynej słusznej partii 
rządzącej, ponieważ pozwoli na 
zakrojoną na szeroką skalę czyst-
kę na wszystkich kierowniczych 

stanowiskach aparatu skarbowe-
go, a także wśród pracowników 
Ministerstwa Finansów, organów 
celnych i skarbowych. Oczywi-
ście znosi się jednocześnie wy-
móg przeprowadzania konkur-
sów na stanowiska kierownicze. 
Ponadto nowe zapisy nie prze-
widują żadnych obiektywnych 
i wiarygodnych mechanizmów 
oceny okresowej pracowników 
aparatu skarbowego.
PL: Dziękuję za rozmowę
WK: To ja dziękuję i korzystając 
z okazji pozdrawiam serdecznie 
wszystkich czytelników Przekro-
ju Lokalnego.

Zatrzymany za rozbój  
w salonie gier

SKWIERZYNA

Do zdarzenia doszło w nie-
dzielę pod koniec października 
na terenie Skwierzyny. Policjanci 
otrzymali zgłoszenie, że w jed-
nym z salonów gier doszło do 
rozboju. Na miejscu zastali zde-
nerwowaną kobietę. Okazało się, 
że nieznany jej mężczyzna, ude-
rzył ją w głowę i zabrał pienią-
dze. Jego łup to ponad trzy tysią-
ce złotych. Policjanci na miejscu 
zabezpieczali ślady zdarzenia, 
przeprowadzali oględziny oraz 
sprawdzali nagranie z monitorin-
gu. W tym samym czasie patrole 
przeczesywały teren miasta, szu-
kając mężczyzny, którego ryso-
pis podała przerażona kobieta. 

Dzięki zapisom monitoringu, 
policjantom udało się rozpoznać 
sprawcę przestępstwa. Okazał 
się nim Wojciech L.- mieszkaniec 
Skwierzyny. Jeszcze tego same-
go dnia policjanci zatrzymali 
28-latka. Podczas przeszukania 
jego mieszkania, policjanci za-

Policjanci zatrzymali mężczyznę, który w jednym z sa-
lonów gier uderzył pracownice i zabrał pieniądze. 
Przestępca odpowie również za posiadanie środków 
odurzających. Mężczyźnie grozi kara do 12 lat pozba-
wienia wolności. Sąd aresztował go na okres trzech 
miesięcy. 

bezpieczyli część skradzionych 
pieniędzy oraz środki odurzające 
w postaci marihuany oraz amfe-
taminy. 

Wojciech L. usłyszał zarzuty 
dokonania rozboju oraz posia-
dania środków odurzających. 
Za tak poważne przestępstwo, 
jakim jest rozbój, kodeks karny 
przewiduje karę do 12 lat po-
zbawienia wolności. Na wniosek 
Prokuratury Rejonowej w Mię-
dzyrzeczu, sąd aresztował męż-
czyznę na okres trzech miesięcy. 

Red. na podst. 
www.lubuska.policja.pl
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1 października br., Sekcja 
Emerytów i Rencistów Od-
działu Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego w Międzyrze-
czu świętowała 50-lecie swojej 
działalności. Uroczystość swo-
imi występami uświetniła 
młodzież z sekcji tańca towa-
rzyskiego i piosenki Między-
rzeckiego Ośrodka Kultury 
oraz zespół Gold. Burmistrz 
Remigiusz Lorenz złożył na 
ręce przewodniczącej sekcji 
Wiesławie Chamieni bukiet 

Emerytowani nauczyciele 
świętowali swój jubileusz

kolorowych kwiatów oraz ser-
deczne życzenia i słowa uzna-
nia za lata prężnej działalności. 
Podkreślił, że „…o sile organi-
zacji decydują jej członkowie i 
to właśnie Wy potraficie sku-
pić środowisko, rozmawiać i 
wypracowywać kompromisy”.

Wszystkim emerytowanym 
nauczycielom życzymy wy-
trwałości na dalsze lata aktyw-
nej działalności i kolejnych tak 
pięknych jubileuszy.

Koperta Życia to akcja skie-
rowana szczególnie do osób 
przewlekle chorych, starszych, 
samotnych i polega na umiesz-
czeniu w specjalnie przygo-
towanych kopertach najważ-
niejszych informacji o stanie 
zdrowia. W kopercie powinny 
się znaleźć wszystkie te dane, 
które mogą być potrzebne ra-
townikom medycznym na wy-
padek konieczności udzielenia 
nam pomocy: informacje o 
przebytych chorobach, uczu-
leniach, rodzajach przyjmo-
wanych leków. Sama koperta 
powinna się znajdować w lo-
dówce. Dlaczego akurat tam? 
Ponieważ to urządzenie, które 
jest w prawie każdym domu i 
najłatwiej je ratownikom zlo-

kalizować. W przypadku scho-
wania koperty np. do szafki lub 

xdvf

Informacja o Kopercie Życia

W weekend 14-16 paź-
dziernika Międzyrzecz stał się 
centrum ćwiczeń proobron-
nych. Już w piątek rozpoczęła 
się VIII edycja „Green Me-
dline 16”. W trakcie trzech 
dni ćwiczeń zespoły cywilne 
i wojskowe zmierzyły się ze 
zdarzeniami z zakresu ratow-
nictwa medycznego i pola 
walki. Dla mieszkańców or-
ganizatorzy przygotowali trzy 
stacje edukacyjne, które usytu-
owane zostały przy ul. Chopi-
na, w pobliżu punktu czerpa-
nia wody przy ul. Staszica oraz 
w najbliższej okolicy ratusza. 
W sobotę na terenie łąki kole-
jowej odbyła się niezwykle wi-
dowiskowa pozoracja zdarze-
nia masowego. Jej scenariusz 
oparty został na fikcyjnej sy-
tuacji - eksplozji niewybuchu. 
Akcję obserwowali zaproszeni 
goście wojewoda lubuski Wła-
dysław Dajczak, burmistrz 
Remigiusz Lorenz oraz do-
wódca 17. Wielkopolskiej 
Brygady Zmechanizowanej 
pułkownik Piotr Malinowski. 
Niedziela, ostatni dzień ćwi-
czeń, była czasem na podsu-

VIII edycja Medline za nami

mowanie oraz wręczenie wy-
różnień. Najlepsze zespoły 

otrzymały puchary burmistrza 
i wojewody.

Szanowni mieszkańcy, informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu (Ratusz) 
pokój 103 oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu ul. Wojska Polskiego 13B 
można otrzymać Koperty Życia.

Prosto ze stolicy do mię-
dzyrzeckich szkół przyjechała 
wystawa pn. „Eksperymentuj” 
z Centrum Nauki Kopernik. 
11 października oficjalnego 
otwarcia ekspozycji dokonał 
burmistrz Remigiusz Lorenz. 
Wystawę trwającą pięć dni 
odwiedziły dzieci i młodzież z 

Centrum Nauki Kopernik 
w Międzyrzeczu

międzyrzeckich szkół i przed-
szkoli. Uczniowie mieli okazję 
przeprowadzać różnego ro-
dzaju eksperymenty naukowe, 
świetnie się przy tym bawiąc. 
Poznawali fizykę, biologię i 
matematykę w całkiem innym 
ciekawy sposób, niezwykle fa-
scynujący i efektowny.

szuflady, znacznie trudniej bę-
dzie ją odnaleźć.

SKWIERZYNA
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ZEC inwestuje

Informujemy, że w listopadzie 
i na początku grudnia 2016 r. 
odbędzie się dodatkowy odbiór 
tzw. odpadów problemowych 
czyli odpadów wielkogabary-
towych, zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego, zu-
żytych baterii i  akumulatorów, 
chemikaliów, zużytych opon itp.

Prosimy o wystawienie odpa-
dów przed posesję.

Odpady te będą odbierane 
według następującego harmo-
nogramu:

16 listopada 2016 – 
Międzyrzecz ulice: Aleksandra 
Zawadzkiego, Alfa Kowalskiego, 
Długa, Krótka, Ks. Inf. Henryka 
Guzowskiego, Kwiatowa, L. 
Kiszmanowicza, Leśna, Mar-
celego Nowotki, Marcinkow-
skiego, Pamiątkowa, Plac Po-
wstańców Wielkopolskich, 
Poznańska, Rolna, Rzemieślni-
cza, Sienkiewicza, Słoneczna, 
Sybiraka, Żołnierska, Antka, 
Bolesława Chrobrego, Boryny, 
Chłodna, Dąbrowskiego, Garn-

Uwaga mieszkańcy!
carska, Głowackiego, Hanki, 
Kilińskiego, Libelta, Lipce, Li-
powa, Młyńska, Ogrodowa, 
Osiedle Zamkowe, Piastowska, 
Podzamcze, Przemysłowa, Rey-
monta, Rocha, Rynek, Waszkie-
wicza, Wesoła, Winnica 

17 listopada 2016 - Gorzyca, 
Jagielnik, Kęszyca - Kolonia, 
Kursko, Pieski, Pniewo, Wojcie-
chówek, Zamostowo, Wysoka, 
Skoki, Szumiąca, Kaława, Kę-
szyca Leśna, Kęszyca, Kuźnik, 
Łęgowskie, Międzyrzecz-Wy-
budowanie, Nietoperek 

30 listopada 2016 - Bobo-
wicko, Marianowo, Bukowiec, 
Czarny Bocian, Karolewo, Ko-
lonia Żółwin, Kuligowo, Wysza-
nowo, Głębokie, Jeleniegłowy, 
Kalsko, Kwiecie, Lubosinek, Po-
rąbka, Rojewo, Święty Wojciech, 
Żółwin, Brzozowy Ług

01 grudnia 2016 – Między-
rzecz ulice: Bolesława Prusa, 
Cypriana Kamila Norwida, 
Chopina, Jacka Malczewskiego, 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Międzyrzeczu informuje o 
przygotowaniu do ochrony osób 
bezdomnych przed skutkami 
zimna i mrozu.

NOCLEGOWNIA – 19 
miejsc leżących z możliwością 
dostawek w razie potrzeby

INFORMACJA O PRZYGOTOWANIU DO ZIMY sezon 2016/2017
Plac Powstańców Wlkp. 1 
66-300 Międzyrzecz
Czynna:
Listopad- codziennie  od go-

dziny 17.00 do 9.00;
Grudzień/ styczeń – całą 

dobę;
Od 1 lutego do 31 kwietnia 

Nauczyciele nagrodzeni
Z okazji Dnia Edukacji Na-

rodowej, 17 października w 
Międzyrzeckim Ośrodku Kul-
tury spotkali się nauczyciele i 
dyrektorzy gminnych szkół i 
przedszkoli. Powitała ich sekre-
tarz gminy Anna Sawka, która 
złożyła wszystkim pracowni-
kom oświaty najserdeczniejsze 
życzenia wszelkiej pomyślności 
i satysfakcji z pracy pedagogicz-
nej. W imieniu burmistrza Re-
migiusza Lorenza podziękowała 
nauczycielom za wysiłek, trud i 
serce włożone w spełnianie celu 
swojej szkoły. Podkreśliła, że to 
dzięki szczególnemu zaangażo-
waniu oraz konsekwencji w na-
uczaniu i wychowaniu, młodzi 
ludzie są coraz lepiej przygo-
towani do wyzwań, jakie niesie 

dzisiejszy świat. W trakcie spo-
tkania czworo nauczycieli otrzy-
mało akty mianowania, a kolejni 
nagrody za szczególne osiągnię-

cia dydaktyczno-wychowawcze i 
opiekuńcze. Spotkanie uświetnił 
wspaniały, pełen radości i fanta-
zji występ dzieci.  

Jana Zamoyskiego, Józefa Cheł-
mońskiego, Kopernika, Kossaka, 
Krasińskiego, Matejki, Mickie-
wicza, Osiedle Kasztelańskie, 
Słowackiego, Moniuszki, Wita 
Stwosza, Wojska Polskiego, 
Wyspiańskiego, Zachodnia, 
30 Stycznia, Hugo Kołłątaja, 
Konstytucji 3 Maja, Ks. Skar-
gi, Łąkowa, Osiedle Centrum, 
Różana, Osiedle Gen. W. Si-
korskiego, Spokojna, Sportowa, 
Staszica, Stoczniowców Gdań-
skich 1970, Szkolna, Karola 
Szymanowskiego, Ściegiennego, 
Świerczewskiego

Mile widziane zgłoszenie te-
lefoniczne, odbioru w/w odpa-
dów do firmy Eneris Surowce 
S.A. pod nr tel. (95) 741-70-09, 
(95)  742-30-21 lub do Urzędu 
Miejskiego pod nr tel. (95) 742-
69-87, (95) 742-69-93.

- codziennie  od godziny 17.00 
do 9.00. W przypadku mrozów 
poniżej 50C- całą dobę.

Od godziny 14.00 do 17.00 
– można skorzystać z ciepłej 
herbaty i miejsca siedzącego w 
świetlicy w Noclegowni;

W noclegowni można także 

otrzymać odzież.
GORĄCY POSIŁEK
Należy się zgłosić do pracow-

nika socjalnego OPS w celu 
uzyskania decyzji przyznającej:

gorący posiłek serwowany w 
godzinach 13.00 do 14.00 w 
stołówce Stowarzyszenia Misjo-

narek Św. Klary;
Skierowanie po paczki żyw-

nościowe dystrybuowane przez 
Stowarzyszenie Pomocna  Dłoń.

Ośrodek Pomocy Społecznej

27 października oficjalnie 
otwarto zmodernizowaną ko-
tłownię przy bloku numer 40 
na ul. Piastowskiej i tym samym 
kolejne budynki zostały przyłą-
czone do sieci ciepłowniczej Za-
kładu Energetyki Cieplnej.

Przyłączenie ulicy do miejskiej 
kotłowni przyniesie mieszkań-
com wymier-
ne korzyści. 
Szacuje się, 
iż w porów-
naniu z do-
tychczasowym 
s y s t e m e m , 
zasilanym z 
kotłowni ga-
zowych, kosz-
ty ogrzewania 
mieszkań po-
winny spaść o 
ok. 300 zło-

tych miesięcznie. Moderniza-
cję przeszła również kotłownia 
miejska. Dzięki poczynionym 
inwestycjom, znacznie zmniej-
szono emisję zanieczyszczeń. 
Łączny koszt obu inwestycji 
wyniósł blisko 1,8 mln złotych i 
został pokryty z wypracowanego 
przez gminną spółkę zysku.
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