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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

W numerze:

STR. 10

MIĘDZYRZECZ

Sprawa sądowa 
rozstrzygnięta  
na korzyść gazety

MIĘDZYRZECZ Nie damy się zakneblować

Sprawa odbiła się gło-
śnym echem w Międzyrzeczu  

>> cd. na s. 12

STR. 3

Relacja z Poznania

STR. 8

Ciepłych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia

oraz szczęścia i pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku

życzy
redakcja “Przekroju Lokalnego”

Już na pierwszej rozprawie 8 listopada 2016 r. Sąd 
Okręgowy w Gorzowie Wlkp. oddalił powództwo 
jednej z firm pogrzebowych działających na terenie 
Międzyrzecza przeciwko Przekrojowi Lokalnemu. Po 
raz kolejny, z tym samym przekonaniem, możemy po-
informować, że pracownicy tej firmy dopuścili się nie-
prawidłowego i nieprofesjonalnego postępowania z 
ludzkimi szczątkami.

Odbyła się w sali widowiskowej 
MOK, 30 listopada br. Zaproszo-
nych gości, którym miano wrę-
czać wyróżnienia, wprowadzały 
na salę miłe hostessy, wskazując 
przygotowane miejsca. Wszyst-
kich przybyłych (sala całkowicie 

Uroczysta sesja Rady Powiatu Międzyrzeckiego
POWIAT MIĘDZYRZECKI

wypełniona m.in. przez samorzą-
dowców z powiatu, dyrektorów 
i kierowników placówek pod-
ległych starostwu, komendan-
tów policji i Państwowej Straży 
Pożarnej oraz uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych) przywitał 

Jarosław Szałata, przewodni-
czący rady. Wymienił cel spotka-
nia oraz personalnie przywitał 
sześciu nominowanych do ty-
tułu „Honorowego Obywatela  

>> cd. na s. 6

Ruszyła „Skwie-
rzyńska Karta  
Seniora”

SKWIERZYNA

Międzynarodowe 
Targi Funeralne

GOTUJ Z PRZEKRO-
JEM - DODATEK 
ŚWIĄTECZNY

Pływali na potęgę
Relacja z zawodów z okazji 
rocznicy odzyskania niepod-
ległości STR. 13
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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.

500 PLUS czy obniżenie wie-
ku emerytalnego to projekty 
wymagające znacznej ilości 
gotówki w budżecie państwa. 
Cień na spełnianie obietnic wy-
borczych rzucił jednak spadek 
PKB, z którym wiążą się niższe 
wpływy z podatków. W rządzie 
chyba ktoś nawet oprzytomniał, 
bo nagle stwierdzono, że speł-
nienie kolejnych obietnic bę-
dzie już gwoździem do trumny 
budżetu i podwyższenie kwoty 
wolnej od podatku tak zapro-
jektowano, by kasa z PIT-u nie 
przestawała płynąć. Faktycznie 
ze zmian skorzystają najbied-
niejsi – zarabiający do 11 tys. 
zł rocznie. Zapłacą rocznie o ok 
632 zł dochodowego mniej, czy-
li zyskają średnio ok. 52 zł mie-
sięcznie. Takich podatników jest 
niespełna 3 mln i są to głównie 
emeryci i renciści. Dla zdecydo-
wanej większości – ok. 21 mln, 
sytuacja się nie zmieni. De facto 
to dla tych osób kolejne zamro-
żenie kwoty wolnej od podatku 

minął miesiąc

i nie spełniona obietnica Prezy-
denta i rządu. Mówiąc wprost 
rząd ma większość społeczeń-
stwa w nosie. By zrównoważyć 
koszty budżetu dla zarabiających 
powyżej 127 tys. zł rocznie całko-
wicie zlikwidowano kwotę wolną 
od podatku.

Kolejne punkty programu PiS 
się sypią, ale i te już wprowadzo-
ne okazują się być poważnym 
problemem w obliczu wskaź-
ników dla gospodarki z niskim 
2,5 proc wzrostem. To najgorszy 
wynik od trzech lat. Dlaczego 
tempo naszego wzrostu spada? 
W każdym reżimie w przypad-
ku tak wyraźnie rzucanych pod 
nogi kłód trzeba znaleźć jakie-
goś kozła ofiarnego wszystkiemu 
winnego. No i się znalazł. Naczel-
ny wódz Jarosław stwierdził, że 
spadek PKB, to czysta złośliwość 
przedsiębiorców, którzy zamiast 
inwestować zarobioną forsę, 
przetrzymują ją w skarpecie w 
oczekiwaniu na „lepsze czasy”.  
A mnie uczono, że inwestycje Adam Piotrowski

Redaktor naczelny
Adam.Piotrowski2@gmail.com

prywaciarzy zależą od rachunku 
ekonomicznego i stabilności na 
rynku. Cóż, najwidoczniej uczy-
łem się z zakłamanych podręcz-
ników. Doskonałym pretekstem 
do zmiany programów nauczania 
jest likwidacja gimnazjów. Nie 
wiem jednak co myśleć, gdy sły-
szę informację, że jednym z eks-
pertów od budowania nowych 
programów w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej jest kobie-
ta, która jest przekonana, że od 
prezerwatywy i stosunku prze-
rywanego kobiety mogą dostać 
raka. Czy my aby nie cofamy się w 
rozwoju?

Przed miesiącem poruszy-
łem temat powiatów na terenie 
których ukazuje się gazeta i ich 
sytuacji. Ówczesny stan rzeczy 
uległ znaczącej zmianie. W Słubi-
cach komitet referendalny złożył 
do komisarza wyborczego ok. 
4200 podpisów pod wnioskiem 
o odwołanie wszystkich powia-
towych rajców (potrzebował ich 
3600). Zatem możliwe, że z no-
wym rokiem poznamy termin 
referendum. Starostę między-

rzeckiego sąd apelacyjny w Go-
rzowie oczyścił z zarzutów i ten 
pozostanie na stanowisku. W 
Sulęcinie jak chwaliłem, tak oka-
zuje się, że z niewyjaśnionego 
powodu w starostwie masowo 
zwalniają się pracownicy. W ca-
łym urzędzie jest już kilkanaście 
wakatów, w tym kilka na stano-
wiskach kierowniczych. Do spra-
wy szerzej wrócimy w kolejnym 
numerze Przekroju.

Tymczasem na zbliżający się 
czas życzę przy świątecznym 
stole wielu życzliwych dyskusji 
i konstruktywnych sporów (ale 
nie kłótni), a na Nowy 2017 Rok 
niech nie zabraknie niczego do-
brego.         

TŁUMACZENIA prZysIęgŁE - wsZysTkIE jęZykI
MIędZyrZECZ, Ul. wAsZkIEwICZA 23

TEl. 503 372 586

OgłOszenia DrObne

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

A miało być tak pięknie…
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Wyborcze obietnice PiS
Zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony

Ruszyła „Skwierzyńska Karta Seniora”
SKWIERZYNA

- Proszę przyjąć wyrazy wdzięcz-
ności i uznania za zaangażowanie 
się w projekt Skwierzyńskiej Karty 
Seniora. Mogą być Państwo dum-
ni ze swojej pracy, gdyż w znaczą-
cy sposób wpływa ona na rozwój 
społeczności lokalnej - zwrócił się 
do przedsiębiorców przewodni-
czący Miejskiej Rady Seniorów - 
Michał Muzia wręczając podzię-
kowania wraz z naklejką „Partner 
Skwierzyńskiej Karty Seniora”.

Podczas spotkania rozmawia-
no o korzyściach przystąpienia 
do programu zarówno senio-
rów jak i przedsiębiorców. Prze-
wodniczący MRS oraz Burmistrz 
Skwierzyny wręczyli pierwsze 
karty seniora uprawniające do 
zniżek w wyznaczonych punk-
tach oznaczonych wspomnianą 
naklejką.

Każda osoba, która ukończy-

W Urzędzie Miejskim w Skwierzynie wręczono podziękowania przedsiębior-
com za przystąpienie do programu „Skwierzyńska Karta Seniora”. Podczas 
wizyty w Urzędzie wręczono również pierwsze karty.

ła 60 rok życia może bezpłatnie 
otrzymać „Skwierzyńską Kartę 
Seniora” wypełniając wniosek 
o wydanie dokumentu, który 

Lista dotychczas zadeklarowanych partnerów:
1. Zdzisława Uszko, ul. Piłsudskiego 24 - Galeria kwiatów
2. Dom Książki, ul. Rynek 2 – Księgarnia
3. Katarzyna Osińska, ul Niepodległości 3 - Usługi fryzjerskie
4. Beata Ilnicka, ul Niepodległości 3 - Zabiegi kosmetyczne
5. Wojciech Kąpiński, ul. Czerwonego Krzyża 10 - Zabiegi Masażu
6. Robert Płuciennik, ul. Rynek 6 – Optyk
7. Joanna Woźniak, ul Piłsudskiego 13 - Galeria Kwiatów
8. Dariusz Sitarz, ul. Rynek 18E - Galeria Kwiatów
9. Daniel Litkowiec, ul. Piłsudskiego - Usługi fotograficzne
10. Beata Kaczmarek, ul. Piłsudskiego 6 - Usługi fryzjerskie
11. Dorota Szymkowiak, ul. Piłsudskiego 8/9 - Usługi fryzjerskie
12. Krzysztof Bielański, ul. M Kolbe 1 - Usługi: wodne, C.O. oraz 
       instalacji elekt.

należy złożyć w Biurze Obsługi 
Klienta (p. 4) Urzędu Miejskiego 
w Skwierzynie.

- Jestem przekonany, że wspól-

ny sukces tego przedsięwzięcia 
pozwoli nam na wsparcie jeszcze 
wielu przedsięwzięć pomagają-
cych skwierzyńskim seniorom. Se-
niorzy potrzebują odpowiedzial-
ności i wrażliwości na drugiego 
człowieka, szczególnie w naszej 
małej ojczyźnie - powiedział pod-
czas spotkania burmistrz Skwie-
rzyny Lesław Hołownia.

Chętne osoby, instytucje, 

przedsiębiorstwa i zakłady, które 
chciałyby zostać partnerami w 
programie „Skwierzyńskiej Karty 
Seniora” proszone są o dostar-
czenie wypełnionej deklaracji, 
która znajduje się na stronie in-
ternetowej magistratu.

Red. na podst. 
www.skwierzyna.pl

Lesław Hołownia razem z Michałem Muzią prezentują Skwierzyńską 
Kartę Seniora

Patriotyczny Apel
MIĘDZYRZECZ

Patriotyzm trzeba zrozumieć 
i uczyć się, aby stał się częścią 
duszy. Nie zrobi się tego naka-
zem, naciskiem, spotkaniami, 
nabożeństwami czy płomien-
nymi przemówieniami. Nie-
którzy twierdzą, że postawę 
patriotyczną ma się w genach 
lub wyssało z mlekiem matki 
podczas karmienia. Często pa-
triotyzm jest zmieszany z nacjo-
nalizmem czy z politycznym od-
wetem, zemstą, co jest przykre 
w odbiorze. Teorii jest wiele. Cel 
jeden i też do końca nie zdefi-
niowany. 

W Gimnazjum nr 2 im. A. 

Mickiewicza w Międzyrzeczu 
przeprowadzono Patriotyczny 
Apel wykorzystując wszystkie 
możliwe edukacyjne elementy 
i angażując przede wszystkim 
uczniów. Wprowadzony sztan-
dar szkoły jest elementem jak 
najbardziej patriotycznym w 
wymiarze placówki. Sztandar 
jednoczy. Bezsprzecznie. Było 
wciągnięcie flagi państwowej 
i hymn Polski (odśpiewany 
wspólnie). Było wciągnięcie fla-
gi miasta i odegrany hejnał. Nie 
zabrakło okolicznościowych 
wystąpień włodarza miasta i 
dyrektora placówki.

Uczniowie przygotowali cie-
kawy program artystyczny. Była 
dziewczyna -Polska - w naro-
dowych barwach zakuwana 
przez kajdany przez zaborców. 
Były zrywy kolejnych powstań 
przedstawione graficznie na 
tablicach i była mapa kraju z 
kolejnymi zmianami granic. Na 
nią harcerki zatykały biało-czer-
wone kwiaty. Pieśni, piosenki, 
muzyka, słowa – wszystko pod-
porządkowane rocznicy odzy-
skania Niepodległości. Zwień-
czeniem było zamknięcie 
uczniowskiego kręgu narodo-
wą flagą.

Może zwieńczenie tekstu za-
brzmi patetycznie, jednak wra-
żenie jakie odniosłem jest pełne 
podziwu dla Wszystkich, którzy 
uczestniczyli w tym apelu. Pa-

triotyzmu stale się trzeba uczyć, 
aby stał się częścią nas samych.

L. Malinowski
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Wygrany Konkurs
MIĘDZYRZECZ

Konkurs Wiedzy o Krajach Nie-
mieckojęzycznych został prze-
prowadzony w Gimnazjum nr 2 
im. A. Mickiewicza w Międzyrze-
czu. Zwyciężył i zdobył główną 
nagrodę (wycieczka do Tropical 
Islands pod Berlinem) – Michał 
Śmigiel uczeń kl. IIIc. Pokonał 
20 konkurentów. Nad prawi-
dłowym przebiegiem konkursu 
czuwały: Joanna Kozakiewicz 
i Sylwia Kurtek – nauczyciel-
ki języka niemieckiego w tym 
gimnazjum. Pytania dotyczyły 
szerokiej znajomości krajów, 
gdzie mieszkańcy posługują się 
językiem niemieckim. Kultura, 
tradycja, obyczaje w Niemczech, 
Austrii, Szwajcarii i Lichtenste-
inie. Laureat równolegle z języ-
kiem niemieckim uczy się języka 
angielskiego. Nie będzie miał 
kłopotów w komunikowaniu się 
w czasie pobytu w hali Wyspy 
Tropikalnej (360 m długość, 210 
m szerokość, 107 m wysokość), 
gdzie temperatura plus 26°C 
w połączeniu z wilgotnością 

powietrza ok. 65% wytwarza 
ciepły, tropikalny mikroklimat. 
Wewnątrz baseny, plaża, zjeż-
dżalnie, bary i restauracje i do 
tego największy las tropikalny 
pod dachem z ciekawą roślin-

Laureat z jury i dyrektorem gimnazjum

nością, dużymi okazami ryb w 
sadzawkach i wieloma, wieloma 
atrakcjami. Gratulacje dla zwy-
cięzcy! 

(LM)

Po przyjeździe 
Króla na zamek…

MIĘDZYRZECZ

Jak pamiętamy, międzyrzecki 
Król, który zawitał po wielkich i 
zwycięskich oczywiście wypra-
wach, na nasz szacowny zamek, 
Edyktem bardzo nakazującym 
zlecił swoim, ukochanym, przed-
szkolakom narysowanie rzeczy i 
dziwów, które onego dnia, kiedy 
przybył monarcha, Oni ujrzeli… 
Tak  miało się stać na pamiątkę 
dnia wjazdu pana zamku i uczty, 
którą zarządził dla gawiedzi zam-
kowej oraz świetnych darów w 
skrzyniach, smakowitych i kosz-
townych, które dla Niej, dla ludu 
swego, przywiózł.

Zatem poddani, wyróżnieni 
tym ukazem, zasiedli ochoczo 
spełniać ów rozkaz przy stoli-
kach w swoich macierzystych 
przedszkolach, rysując i malując, 
co wyobraźnia im kazała. Przede 
wszystkim konie (ze stajni Sta-
wasz) – te (stylizowane) spodo-
bały się najbardziej oceniającym 
jurorom i nam widzom. Także, 
jak pamiętam, zębate krużganki 
(już nieistniejące), ale na pew-
no kiedyś takie były na naszych 
basztach, tudzież (wyczekujące) 
na nich księżniczki w bufiastych 
strojach. Powstał jeszcze jeden 
scenariusz zamkowej imprezy, 
która – dlatego że bardzo uda-
na – stała potężną inspiracją dla 
przebogatej dziecięcej wyobraź-
ni. Wehikuł czasu miał swój dalszy 
artystyczny ciąg.

Mogliśmy prace te podziwiać 
na dokumentującym filmie au-
torstwa Tomasza Baranieckie-
go w sali gimnastycznej SP-2, 
macierzystej siedzibie Zespołu 
Muzyki Dawnej „Antiquo More”. 
Wysłuchaliśmy przedtem koncer-
tu renesansowej muzyki, pokazu 
żonglerki flagami i układów tańca 
dworskiego w wykonaniu człon-
ków zespołu. 

V Edycja Konkursu Plastycz-
nego, zorganizowana przez Sto-
warzyszenie Przyjaciół Zespołu 
Muzyki Dawnej „Antiquo More”, 

odbyła się z pompą, przy udziale, 
wręczającego nagrody, burmi-
strza Międzyrzecza Remigiusza 
Lorenza i sponsora projektu 
Firmę „Tesco” – Fundacja „Poma-
gamy”. Podziękowania złożono 
także Jackowi i Beacie Bełzom 
– Hotel i Restauracja „Duet” i T. 
Baranieckiemu – Studio Video 
„Flesh”, autorowi dokumentacji 
filmowej zdarzenia. W kronikach 
miasta, rodzinnych zapisach, 
zostaną na pewno wywiady z 
małymi artystami plastykami, 
którzy wydarzenia na zamku mię-
dzyrzeckim w uroczy sposób ko-
mentowali, a potem nadali mu 
plastyczny wyraz. T. Baraniecki 
zrobił jeszcze jeden, tego dnia 
zaprezentowany, świetny film o 
obchodach 70.lecia SP-2. Wyczu-
cie warsztatu reportażu, ciekawe 
wywiady z byłymi nauczycielami 
i dyrektorami szkoły umiejętnie 
wkomponowane we fragmen-
ty relacji filmowej, dające obraz 
niepowtarzalnego klimatu tej 
najstarszej placówki oświatowej 
w naszym mieście. Dokument, 
gdzie realizator jest na drugim 
planie, a najważniejszą rzeczą jest 
jak najwierniej oddać ducha ob-
chodów i atmosfery tej ciekawej 
dla widza, starannie przygotowa-
nej i zrealizowanej imprezy, o bar-
dzo ambitnym scenariuszu.

Występujących członków Ze-
społu i dzieci nagrodzone w kon-
kursie plastycznym, podziwiali 
ich rodzice, znajomi i przyjaciele 
Zespołu, co zostało uwiecznione 
na zdjęciach i filmach. Podziwia-
liśmy kolejne pokolenie „Antiquo 
More”, oktet fletów i skrzypiec, 
rytmy bębna, nadające patyny 
szacownej muzyce dawnych wie-
ków, którą dzięki Zespołowi mię-
dzyrzeczanie, a także widzowie w 
całym kraju i w wielu miejscach, 
na licznych festiwalach, mają 
okazję poznać i docenić. Zwiew-
ny lekki taniec dworski, piękne 
suknie i stroje męskie, starannie 

uczesane fryzury dziewcząt. Sze-
lest jedwabiu chorągwi podczas 
żonglerki, którą nasi chłopcy opa-
nowali w kilku skomplikowanych 
układach choreograficznych. 
Obecnie Zespół zakwalifikował 
się na festiwal muzyki dawnej 
do Hiszpanii, ma zaproszenie na 
występy do Armenii, Gruzji. Wła-
dze gminne wspierają tę 
lokalną inicjatywą Stowa-
rzyszenia, które promuje 
artystycznie i kulturalnie 
nasze miasto i Polskę.

Dyrektor SP-2, Katarzy-
na Dymel pogratulowała 
wyróżnionym za ich prace 
przedszkolakom, podzię-
kowała rodzicom uzdol-
nionych dzieci, wycho-
wawcom w przedszkolach 
i klasach zerowych i opie-
kunom Zespołu. Sukces 
„Antiquo More” jest moż-
liwy dzięki tradycji współ-
pracy grona pedagogicz-

nego z rodzicami. Podziękowano 
kilku z nich: Maciejowi Wajma-
nowi i Tomaszowi Baranieckie-
mu oraz licznym osobom wspie-
rającym przygotowanie projektu 
(m.in. Stanisława Krakowska, 
Anastazja Wajman i Eleonora 
Strychała). Wręczono pamiątko-
we dyplomy i podziękowania od  

Stowarzyszenia Przyjaciół Mu-
zyki Dawnej – w ramach działań 
publicznych powierzonych przez 
Urząd Miasta Międzyrzecz.

Iwona Wróblak 
iwona-wroblak.blogspot.com
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Było i się skończyło...

Lech MaLinowski

lechm47@wp.pl

No, na pewno nie wszystko, bo życie 
nie znosi próżni, a politycy co rusz do-
starczają powody do śmiechu i płaczu. 
O tym potem. Najważniejsza rzecz, to 
super impreza na placu przy między-
rzeckim Ratuszu. Mikołajkowa oczy-
wiście. Wprawdzie śniegu nie było, ale 
atrakcji nie zabrakło. Występy dzieci, 
stoiska kuszące oferowanym towarem 
i oczywiście choinka, która z chwilą 
włączenia oświetlenia dodała barwy i 
atrakcyjności. Dobra robota organiza-
torów. Wprawdzie niektórzy marudzą, 
że sztuczne drzewko ma charakter 
Boba Budowniczego z racji dużych po-
łówek bombek kojarzonych z kaskiem 
Boba, ale to szczegół bez znaczenia. 
Od 16 do 20 trwała impreza, która 
ściągnęła bardzo wielu mieszkańców. 
Rynek przy Ratuszu nareszcie zatętnił 
życiem. Było i się skończyło. Może kie-
dyś...

Wielu kierowców liczyło na oddanie 
właśnie na Mikołaja zjazdów z S-3 na 
bliźniacze ronda. Umiesz liczyć, licz na 
siebie wypada rzec... czyli nadal wlec 
się w korkach w jakże newralgicznych 
punktach w mieście. Z Nowym Rokiem 
powinno się jednak wszystko ustabili-
zować.

W polityce wrze, niczym w harcerskim 
kociołku na biwaku. A propos harcerzy, 
to żaden z Radnych nie poinformował 
oficjalnie, co z lokum dla tej silnie zor-
ganizowanej młodzieży. Wprawdzie 
miesięcznik, to nie tygodnik, ale łamy 
dla wypowiedzi Radnych zawsze są do-
stępne. Trzeba tylko chcieć.

Rządzący w ramach zemsty politycz-
nej lub szukania kasy, co jedno drugie-
mu nie przeczy, postanowili jeszcze raz 
dokonać cięć emerytur w odniesieniu 
do danych służb totalitarnego państwa, 
jak byli łaskawie to określić (NRD czy 
Czechosłowacja owszem i takowe były, 
ale Polska?). Do jednego worka wrzu-
cili personel medyczny dawnego MSW, 
policjantów po pozytywnej weryfika-
cji, zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza, 
tych od paszportów, ochrony obiektów 
i sprzątania na Biurze Ochrony Rządu 
skończywszy. Ta ostatnia formacja nijak 
nie pasuje w tym projekcie, bo zajmu-
je się li tylko ochroną tego co wynika z 
nazwy. W d... mam takie państwo, które 
nie respektuje praw nabytych i dopusz-
cza do działania prawa wstecz. Idioci – 
pomysłodawcy. A że mają arytmetyczną 
większość sejmową, to leworęczny, nie z 
mojej bajki Prezydent RP, nocą zapewne 

to podpisze. No cóż taka rola notariu-
sza...

W sieci krążą teksty m.in. – Ci którzy 
nie uznają ważnych dla Polaków warto-
ści powinni być deportowani – głosi po-
słanka PiS. Chyba sama taką durnotę 
wymyśliła. Jeszcze lepszy był pisowski 
wiceminister od dróg – Autostrady A2 
i A4 budowane przez poprzedni rząd nie 
służą interesom RP. Ręce opadają sły-
sząc takie dyrdymały. O porównaniu 
przyszłych żołnierzy OT do rosyjskiego 
specnazu nawet nie warto pisać, bo to 
temat dla debat naukowych dla psy-
chiatrów. Dość specyficznie postępo-
wanie rządzących nazwał europoseł w 
muszce – To banda komunistów z krzy-
żem w zębach. Najśmieszniej wypadły 
ostatnio komentowane zawirowania z 
„nadwagą” samolotu rządowego. Nieco 
już otyła Beata, i nieco zarośnięty Witold 
(boje z rządu) bez mrugnięcia okiem 
zaprzeczyli faktom, jakie zaistniały na 
lotnisku w Anglii. Smoleńsk nic ich nie 
nauczył. Niegdyś oskarżyciel w stanie 
wojennym, dziś lansujący kłamstwa na 
rzecz rządzących, to osobny temat. Na 
razie walka na dokumenty i zeznania 
świadków. Normalnie paranoja.

Opozycja też się mota we własnych, 

czasami personalnych sporach, za-
miast zwyczajnie się zjednoczyć. Ci 
od piosenkarza mówią czasami sen-
sownie z trybuny sejmowej, potem 
jak niegdysiejsze przystawki, głosują 
jak Naczelnik Państwa każe. Żyjemy 
w ciekawych czasach. Oj będzie tego 
w cholerę i jeszcze więcej do odkręce-
nia. Oby tylko nie dopadł nas kryzys 
ekonomiczny, bo przy tym rozdaw-
nictwie i obietnicach bez pokrycia 
(przyznał się do tego uśmiechnięty ich 
prezydent) jest to całkiem możliwe. 
Populizm przechodzi przez stary kon-
tynent niczym tajfun.

A u nas, w mieście i powiecie na 
razie spoko. A że przed nami święta, 
więc Wszystkiego co Naj... Szanownym 
Czytelnikom życzę.

Tytuł „Społecznik roku 2016” 
dla OPS w Skwierzynie

SKWIERZYNA

W tym roku Wojewoda Lubuski ogłosił 
XV Jubileuszową edycję Konkursu Spo-
łecznik Roku w Pomocy Społecznej woje-
wództwa lubuskiego, którego celem było 
promowanie tego typu działań w pomo-
cy społecznej, wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej, które dla wielu wydają się nie-
możliwe do zrealizowania w pracy z czło-
wiekiem lub rodziną.

Kapituła Konkursowa spośród nadesła-
nych zgłoszeń nominowała właśnie Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Skwierzynie 
do otrzymania nagrody Społecznika Roku 
2016 za działania podejmowane na rzecz 
środowiska lokalnego.

Podczas Uroczystych Obchodów Dnia 
Pracownika Socjalnego, które odbyły się 
28 listopada 2016 roku w Teatrze im. Ju-
liusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. nagrodę 
„Społecznika Roku 2016” z rąk Minister Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety 
Rafalskiej oraz Wojewody Lubuskiego 
Władysława Dajczaka odebrała kierow-
nik Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwie-
rzynie Agnieszka Czaczkowska.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwie-
rzynie przygotował opracowanie literackie 
pt. „Razem dla Rodziny”. Wniosek przedsta-
wiał szereg wszechstronnych działań po-
dejmowanych przez OPS na rzecz różnych 

Podczas Jubileuszowej gali XV Konkursu Społecznik Roku 2016 w wo-
jewództwie Lubuskim Ośrodek Pomocy Społecznej został laureatem 
w kategorii „działania na rzecz środowiska lokalnego”.

grup społecznych, m.in. zmodernizowano 
teren wokół placówki wsparcia dziennego 
i podniesiono standard lokali socjalnych. 
Kolejne działania to założenie przez pra-
cowników OPS Stowarzyszenia Zielona 
Przystań pozyskującego środki na rzecz 
wsparcia klientów pomocy społecznej oraz 
uruchomienie Centrum Integracji Spo-
łecznej, lokalu interwencji kryzysowej, or-
ganizacja spotkań międzypokoleniowych 
(dzieci z seniorami), prowadzenie Centrum 
Wolontariatu.

Gratulacje A. Czaczkowskiej i wszystkim 
pracownikom OPS w Skwierzynie za tak 
znaczący sukces placówki złożyli burmistrz 
Skwierzyny Lesław Hołownia oraz prze-
wodnicząca Rady Miejskiej Zofia Zawłocka 
wraz z radnymi.

Red. na podst. www.skwierzyna.pl
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Uroczysta sesja Rady Powiatu Międzyrzeckiego

Powiatu Międzyrzeckiego” 
oraz pięciu mających otrzymać 
nagrodę Starosty Międzyrzec-
kiego „Za promocję powiatu”. 
Wymienił również członków Ka-
pituły Honorowej 2014-2018, ta 
bowiem opiniowała wnioski i 
przekazała je radzie powiatu.

Zanim na scenie znaleźli się 
wyróżnieni, część artystyczną i 
filmową przedstawili nauczyciele 
i uczniowie Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego 
w Międzyrzeczu. Były występy 
solowe i w duetach, które na-
grodzono rzęsistymi oklaskami. 
Bardzo interesująco wypadła 
prezentacja filmowa dotycząca 
m.in. nominowanych do tytułu 
„Honorowego Obywatela Powia-
tu Międzyrzeckiego”. Pozwoliła 
ona obecnym poznać sylwetki 
tychże. 

Gdy ich zaproszono na sce-
nę, radna Beata Kwiatkowska 
odczytała uchwały o nadania 
zaszczytnego tytułu. Otrzymali 
je: prof. dr hab. Elżbieta Sko-
rupska-Raczyńska (rektor Aka-
demii im. Jakuba z Parydyża w 
Gorzowie Wlkp. naukowiec, ję-
zykoznawca i mieszkanka Trze-
biszewa), dr Jan Krajniak (autor 
wielu publikacji nt. przyrody i tu-
rystyki powiatu międzyrzeckie-
go), Hanna Augustyniak (znany 
i ceniony pedagog, obecnie na 
emeryturze), Jacek Baczyński 
(działacz społeczny, członek 
zarządu Fundacji Przeciw Leu-
kemii), Jan Plebanek (więzień 
okresu stalinowskiego i wspa-
niały nauczyciel muzyki i śpie-
wu wielu pokoleń mieszkańców 

Jan Plebanek odbiera tytuł Honorowego Obywatela 
Powiatu

Statuetkę z rąk starosty odbiera dr Lech Malinowski

regionu) oraz pośmiertnie Zofia 
Ratajczyk (pedagog, aktywna 
w realizacji Fundacji „Wspiera-
my Młode Talenty”, wyróżnienie 
odebrał syn Mariusz). Statuetki 
i okolicznościowe ryngrafy wrę-
czał Jarosław Szałata – Prze-
wodniczący Kapituły Honorowej, 
Grzegorz Gabryelski – starosta 
powiatu, Rafał Mikuła - wicesta-
rosta, i Mieczysław Kuryś - wice-
przewodniczący rady powiatu. 
Były kwiaty i jak zawsze w takich 
sytuacjach bywa słowa wzruszeń 
ze strony uhonorowanych. W 
ich imieniu głos zabrała Elżbieta 
Skorupska-Raczyńska.

Na scenę zaproszono wyróż-
nionych przez starostę, którzy 
od lat w różnej formie skutecznie 
promują Powiat Międzyrzecki – 
ks. kanonika Marka Walczaka 
(dziekan, proboszcz parafii p.w. 
Św. Jana Chrzciciela, umiejęt-
nie łączący życie wspólnot na 
terenie powiatu oraz wspiera-
jący organizacje pozarządowe 
działające na terenie powiatu), 
Zdzisławę Jaroszewicz (czło-
nek zarządu międzyrzeckiego 
koła Fundacji „Wspieramy Młode 
Talenty), Genowefę Suchecką 
(kierownik zespołu „Ale Babki” z 
Piesek), dra Lecha Malinowskie-
go (znany w regionie dziennikarz 
i społecznik, szef międzyrzeckiej 
mutacji „Przekroju Lokalnego”) i 
Wandę Żaguń (dyrektor GOK w 
Pszczewie, pomysłodawca i or-
ganizator wielu cyklicznych im-
prez o charakterze regionalnym). 
Krótkie charakterystyki wyróż-
nionych przedstawiła Halina 
Pilipczuk – Naczelnik Wydziału 
Edukacji, Spraw Społecznych i 
Promocji Starostwa Międzyrzec-

kiego. Okazałe statuetki wręczał 
starosta powiatu wraz z prze-
wodniczącym rady powiatu. Nie 
zabrakło oczywiście kwiatów. W 
imieniu wyróżnionych głos za-
brał nasz kolega redakcyjny.

Burmistrz Skwierzyny Lesław 
Hołownia wraz z liczną grupą 
mieszkańców sołectwa Trzebi-
szewo wręczył ogromny bukiet 
kwiatów i stosowne upominki 
dla Elżbiety Skorupskiej-Raczyń-
skiej. Również Maciej Rapacz, 
dyrektor Liceum Ogólnokształ-
cącego w Międzyrzeczu wspól-
nie z uczennicą swojej szkoły 
wręczył kwiaty Honorowym 
Obywatelom Powiatu. Wspólna 
fotografia poprzedziła oficjalne 
zakończenie sesji.

W tym miejscu warto wymie-
nić opiekunów i uczniów CKZiU, 
którzy przygotowali doskonały 
materiał filmowy, występowali 
i byli współorganizatorami im-
prezy. Opiekunowie: Seweryn 
Wawrzywko, Robert Kubiszew-
ski (prowadzenie) (obaj reżyseria 
i scenariusz), Grzegorz Skołuda 

(prowadzenie), Krzysztof Pole-
chajło i Ewa Wąsiel. Uczniowie: 
Marta Plewa (wokal i gra na for-
tepianie), Nicola Woltman (gra 
na skrzypcach), Wioleta Góra 
(wokal), Wojciech Matulewicz 
(wokal), Sandra Kozdra, Pa-
tryk Prusinowski, Aleksandra 
Toczek, Renata Kindzierska, 
Natalia Gogoc, Karolina Biał-
kowska, Błażej Siemieniak, 
Mateusz Kamiński, Filip Spi-
czak, Jakub Burdzy, Patryk Du-
dziński, Mateusz Gałka, Łukasz 
Majkut (recytacja), Bartłomiej 

Antys (recytacja), Krzysztof Lo-
rek, Marcel Pietrusik, Maciej 
Głuszczuk, Patryk Troszyński, 
Monika Cwener, Dawid Tar-
nowski, Magdalena Tyczyńska, 
Malwina Dobkiewicz, Adrian 
Portała i Dorota Kolodziejczyk.

Takiej gali w Międzyrzeczu 
dawno nie było. Wspaniale przy-
gotowana impreza. Szkoda, że 
pomimo zaproszeń, nikt z władz 
samorządowych miasta się nie 
pojawił, nie licząc kilku radnych.

Adam Piotrowski, 
Fot. Czytelnik

MIĘDZYRZECZ 

Silne wsparcie
Komenda Powiatowa Policji 

w Międzyrzeczu od niedawna 
ma silne wsparcie w postaci psa 
służbowego. Owczarek niemiec-
ki jest wyszkolony jako patro-
lowo-tropiący. „Tumry”, tak się 
wabi pies, kilkumiesięczny kurs 
odbył wraz ze swoim przewodni-
kiem sierż. sztab. Aleksandrem 
Rytwińskim w ośrodku w Sułko-
wicach.

Dzięki posiadanym umiejętno-
ściom mojego psa, jak mojemu 
doświadczeniu, na terenie powia-
tu będzie bezpieczniej – mówi 
przewodnik. – Pies służbowy za-
wsze budzi respekt. Tumry wpraw-
dzie ma dopiero 1,5 roku, ale jego 
silne łapy oraz ciężar ok.35 kg po-
trafią być skuteczne. Do tego do-
chodzi psi węch, który potrafi nie 
tylko doskonale tropić ale i wyczuć 
np. narkotyki. 

Owczarek już wytro-
pił w kryjówce osobę 
poszukiwaną listem 
gończym. - Jako pies 
tropiący wykrył spraw-
ców włamań na terenie 
powiatu – mówi asp. 
sztab. Krzysztof Je-
rzynek Naczelnik Wy-
działu Prewencji KPP 
w Międzyrzeczu – Jest 
silnym wsparciem dla 
policji. W przyszłości bę-
dziemy mieli drugiego 
psa. Mamy odpowied-
nio przygotowane bok-
sy oraz tor przeszkód do 
codziennych ćwiczeń.

Przygotowując ma-
teriał, wyciągnąłem 
dłoń z dyktafonem w 
kierunku przewodnika, 
a to wystarczyło, aby 

owczarek (dobrze, że 
był w kagańcu i na sil-
nej smyczy) ruszył ca-
łym cielskiem na mnie 
i gdyby nie wsparcie 
towarzyszącego mi Na-
czelnika Wydziału Pre-
wencji, bez wątpienia 
powaliłby mnie na zie-
mię. Wynika z tego, że 
czworonóg jest czujny 
i dba o bezpieczeń-
stwo swego opiekuna. 
Notabene ten też nie 
jest ułomkiem i wzrost 
słuszny i wagę posiada.

Pies patrolowo-tro-
piący spełnia swoje 
funkcje zarówno dla 
potrzeb służb krymi-
nalnych jaki i prewen-
cyjnych. Do zadań 
kryminalnych należy 

tropienie sprawców przestępstw 
na miejscu ich zaistnienia, tropi 
osoby poszukiwane, nawęszając 
ich drogę odejścia np. po uży-
wanym przez te osoby ubraniu, 
pościeli. 

Do zadań prewencyjnych na-
leży przede wszystkim codzien-
ne patrolowanie ulic, udział w 
zabezpieczeniu różnego rodzaju 
imprez zarówno sportowych jak i 
kulturalno-rozrywkowych. 

Bycie przewodnikiem, to nie 
tylko wyróżnienie, ale i szereg 
obowiązków. Przewodnik będąc 
np. na urlopie czy wolnym musi 
opiekować się psem, dbać o jego 
wyżywienie, kondycję fizyczną, 
psychiczną i węchową. 

(LM)
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MIĘDZYRZECZ 

Zapraszamy do Oddziału  
Kasy Stefczyka w Międzyrzeczu 
Ul. 30 Stycznia 19, tel. 95 720 54 52

IV Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej
18 listopada w Państwowej Szkole Mu-

zycznej 1 st. w Międzyrzeczu odbył się 
IV Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej. 
Zainaugurowany został hymnem Polski, 
który przy wiolonczelowo-fortepiano-
wym grze Katarzyny Cegielskiej i Doro-
ty Zawadzkiej zgromadzona publiczność 
odśpiewała pełną piersią. Głównym celem 
tej wzniosłej uroczystości było czczenie 
pamięci naszych dzielnych rodaków, dzię-
ki którym Polska jest dziś niepodległa.

Do konkursu zgłosiło się ponad pięć-
dziesięciu uczniów. Występowali w trzech 
kategoriach. Oceniało jury: Iwona Skwar-
na (przewodnicząca) - nauczyciel przed-
miotów teoretycznych i chóru w PSM 1 
st. w Międzyrzeczu, sekretarz- Agnieszka 
Czekała - przedstawiciel Rady Rodziców 
oraz Wojciech Trochimczuk - zawodowy 
wojskowy i muzyk orkiestry dętej.

W kategorii solistów wystąpiło 9 
uczniów: Joanna Grusza zaśpiewała 
„Przybyli Ułani pod okienko”, Kalina To-
mysek pieśń „Pierwsza Kadrowa”, Laura 
Cierniak zdecydowała się na piosenkę 
„Taki Kraj”, Marlena Szpigun wraz z mamą 
Wiesławą  - na gitarze i K. Cegielską - 
na wiolonczeli, przygotowały piosenkę 
„Biały Krzyż”. Wiktoria Dejewska śpie-
wająco  opowiedziała o  ułanach którzy 
„przybyli pod okienko”. Kinga Fryza przy 
fortepianowej aranżacji swojego taty Do-
minika zaśpiewała „Szarą Piechotę”. Jedy-

ny wokalista Sebastian Sierbin wykonał 
piosenkę „Warszawo ma”. Następnie „Żeby 
Polska była Polską” zaśpiewała Julia Szy-
mańska. Na koniec z ust Weroniki Na-
koniecznej wybrzmiała „Rota”, w trakcie 
której wszyscy obecni wstali.

Druga kategoria instrumentalistów była 
stricte wiolonczelowa i akordeonowa, a to 
za sprawą Agaty Baranek, która zdecydo-
wała się na wiolonczelową wersję pieśni 
„Przybyli Ułani pod okienko”, jednak jak 
się okazało Agata nie tylko grała, ale także 
śpiewała, Jako drugi wystąpił Patryk Py-
rski, który na akordeonie zagrał najsłyn-
niejszego w Polsce poloneza Michała Kle-
ofasa Ogińskiego „Pożegnanie Ojczyzny”. 

 Ostatnia kategoria obfitowała w ze-
społy wokalne, wokalno-instrumentalne 
i kameralne. Wystąpili kolejno: Klasa V 
z pieśnią: „Rozkwitały pąki białych róż”; 
duet: Julia Kaszkowiak (śpiew) i Julia 
Skała (gitara) wykonały harcerską „Balla-
dę Rajdową”; duet wokalny: Małgorza-
ta i Jan Orzłowscy zaśpiewali piosenkę 
„Dziś idę walczyć – Mamo!”, a zaraz po 
nim Klasa I b śpiewająco opowiedziała o 
„Naszej najpiękniejszej ojczyźnie”. Zespół 
rytmiki kl. II i III zatańczył i zaśpiewał Polo-
neza Ogińskiego „Pożegnanie Ojczyzny”. 
Wystąpiły także dwa zespoły kameralne: 
sekstet akordeonowy w składzie: Szymon 
Mikrut, Aleksandra Bartkowiak, Diana 

Fedorowicz, Patryk Pyski, Damian Bę-
bas, Jan Farbotko zagrali piosenkę pa-
triotyczną „Deszcz jesienny”, a na koniec 
pięknym przykładem solidarności, tym 
razem klasowej, odznaczyli się uczniowie 
z klasy klarnetu i saksofonu, dzięki którym 
zabrzmiała pieśń „Rozszumiały się wierz-
by płaczące”, śpiewała Julia Gabryelska. 
Niespodziewanie wystąpił także duet wo-
kalny: Nikola Krygiel i Paulina Górna, 
wykonując piosenkę „Kocham Cię Polsko”. 

W trakcie obrad jury, organizatorzy 
konkursu przygotowali dla uczniów pa-
triotyczny seans i karaoke. Werdykt był 
następujący: kat. soliści: I m-ce - Julia Szy-
mańska, II - Laura Cierniak, Kinga Fryza, 
III - Kalina Tomysek, Sebastian Sierbin. 
Wyróżnienie - Joanna Grusza. Kat. instru-
mentaliści: I miejsce - Agata Baranek. Kat. 
zespoły wokalne, wokalno-instrumental-
ne i kameralne: I m-ce Klasa V, II - Zespół 
rytmiki kl. II i III, uczniowie z klasy klarnetu 
i saksofonu, III - Klasa I, Wyróżnienie - Seks-
tet akordeonowy.

Uroczyste wręczenie nagród, które 
ufundowała Rada Rodziców, sprawiło wie-
le radości i wzruszeń. Małgorzata Telega-
-Nowakowska (dyr. szkoły) pogratulowa-
ła wszystkim uczestnikom wspaniałych 
występów oraz zdobytych miejsc i już z 
góry zaprosiła na kolejny konkurs w roku 
przyszłym.

Katarzyna Cegielska
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GOTUJ Z PRZEKROJEM - DODATEK ŚWIĄTECZNY
Drodzy Państwo, pierwszy raz od mo-

mentu pojawienia się Gazety dołączam 
dodatek z przepisami.

Jest mi niezmiernie miło, ponieważ 
ostatnio dobiegają do mnie Państwa gło-
sy, że czytacie moją rubrykę, mało tego, 
również gotujecie wg zamieszczonych w 
niej przepisów :) A jakby i tego było mało, 
to na dodatek Wam smakuje!

Jest to dla mnie najważniejsza sprawa. 
Jak wiecie, staram się gotować nie tylko 

smacznie, ale i zdrowo, co nie oznacza, 
że raz na jakiś czas nie będą pojawiały się 
małe kulinarne „grzeszki”.

Tak jest w tym przypadku. Nie da się do 
zera ograniczyć spożywania tłuszczów, 
cukrów i węglowodanów. Nie wyobra-
żam sobie na przykład Świąt Bożego Na-
rodzenia bez pierogów, pieczonej szynki 
z cudowną chrupiącą skórką, czy choćby 
pierniczków ukradkiem zjadanych z cho-
inki. Dlatego przepisy, które postanowi-

łam opublikować w tym świątecznym 
wydaniu będą troszkę się różniły od tych 
potraw, które gotuję na co dzień. 

Kiedy indziej, jak nie w Święta Bożego 
Narodzenia będzie czas, żeby zwolnić, nie 
zaprzątać sobie głowy kaloriami, i troszkę 
się porozpieszczać? Przecież już nieba-
wem Nowy Rok i silne noworoczne posta-
nowienie „poprawy” i zmiany niezdrowych 
nawyków ;)

Z racji tego, iż mamy jeszcze trochę czasu 
do Świąt, rozpocznę od przepisu na

SKŁADNIKI:
• 2 szkl. mąki
• 2 szkl. miodu
• 3/4 szkl. cukru
• 1,5 łyżeczki sody oczyszczonej
• 1/2 przyprawy do pierników
• 1 łyżka masła
• 1 średnie jajko ( +1 jajko do posmaro-

wania pierników)
• 1/3 szkl średnio ciepłego mleka

Do przesianej mąki wlać rozpuszczony 
gorący miód i wymieszać nożem. Ciągle 
siekając dodawać przyprawy, sodę cukier, 
masło i jajko (można wymieszać wszystko 
w robocie planetarnym końcówką „z ha-
czykiem”).

Należy dolewać po łyżce mleka i wyra-
biać ciasto, tak by konsystencją przypomi-
nało gładkie kruche ciasto.

Na posypanej mąką stolnicy rozwałko-
wać ciasto na grubość ok.1cm i wykrawać 

Świąteczne choinkowe pierniczki
foremką pierniki. Gotowe ciastka należy 
posmarować rozmąconym jajkiem.

Jeżeli chcemy powiesić pierniki na 
choince, należy przed pieczeniem zro-
bić w nich dziurki, np. słomką do napo-
jów.

Wstawić do nagrzanego do 180 stop-
ni piekarnika i piec ok.10- 15 minut bez 
termoobiegu.

Pierniczki zrobią się twarde, miękną z 
czasem, wyciągając wilgoć z powietrza, 

dlatego, gdy będziemy chcieli mieć je 
gotowe szybciej należy  zamknąć je w 
szczelnym pudełku z kawałkiem jabłka, 
który co dwa, trzy dni wymieniamy.

Pierniczki ozdabiamy po ostygnięciu.

Gołąbki z kaszy owsianej z grzybami i sosem

WIGILIA

SKŁADNIKI:
• kapusta włoska
• 4 torebki kaszy owsianej
• dość duży słoik suszonych grzybów ( 

najlepiej borowików)
• cebula
• przyprawy: sól, pieprz, cząber, majera-

nek, liść laurowy, ziele angielskie
• masło ok. pół kostki

Grzyby należy namoczyć w misce z 
zimną wodą i zostawić na noc. Kaszę 
ugotować według przepisu na opakowa-
niu. Kapustę należy parzyć, jak na trady-
cyjne gołąbki oddzielając liście.

Mniejszą część grzybów razem z po-
łówką cebuli drobno posiekać i pod-
smażyć na 4 łyżkach masła na patelni. 
Następnie wymieszać z kaszą, doprawić 
przyprawami. Zwijać gołąbki z powsta-
łym farszem i układać dość ciasno w 
garnku. Spód garnka wyłożyć liśćmi ka-
pusty. Wlać troszkę wody i gotować na 
wolnym ogniu pod przykryciem.

W międzyczasie podsmażyć resztę grzy-
bów (tych już nie siekamy!) z pokrojoną w 
piórka cebulą.

Podsmażone grzyby przełożyć do ron-
dla, zalać wodą i gotować do miękkości 
pod przykryciem. Gdy będą już miękkie 
należy sos wedle potrzeby zagęścić mąką i 
doprawić do smaku.

Do duszących się gołąbków wlać po-
wstały sos( sos wlewamy, gdy gołąbki są 
już miękkie).

Przez chwilę trzymamy garnek jeszcze 
na małym gazie, po czym wyłączamy.

SKŁADNIKI:
• 1 kg. filetów z dorsza lub morszczuka 

(jeżeli są mrożone to o jak najmniej-
szej zawartości lodu)

• 3 duże marchewki
• 2 duże pietruszki (korzeń)
• seler
• duży por
• 2 cebule
• koncentrat pomidorowy
• przyprawy: liść laurowy, ziele angiel-

skie, goździki, sól, pieprz
• 2 jajka
• mąka

Jajka rozmącamy z wodą, rybę przy-
prawiamy solą, pieprzem i obtaczamy w 
jajkach i mące. Smażymy na rozgrzanym 
oleju z obu stron. Wykładamy na ręcznik 
papierowy, aby odsączyć nadmiar tłusz-
czu.

 Warzywa obieramy i ścieramy na tar-
ce o grubych oczkach, cebulę kroimy w 
półksiężyce, por kroimy w krążki i sma-

Świąteczna ryba po grecku
żymy na małej ilości oleju do miękkości. 
W razie potrzeby dolewamy wody, doda-
jemy liść laurowy, ziele i goździki.

Gdy warzywa będą miękkie dodajemy 
koncentrat pomidorowy ( wedle uzna-
nia), przyprawiamy do smaku solą i pie-
przem.

Sos powinien mieć lekko słodkawy po-
smak.

Przekładamy do miski, dodajemy rybę 
i mieszamy. Filety powinny „porozrywać” 
się na kawałki.

Następnie przekładamy na półmisek i 
dekorujemy natką pietruszki i plasterka-
mi cytryny.

SKŁADNIKI:
• 1 kg filetów a’la matias
• mała paczka rodzynek
• średniej wielkości cebula
• szklanka grubo pokrojonych orze-

chów
• ocet winny
• 250ml półwytrawnego wina
• sól, pieprz, majeranek

Śledzie płuczemy zimną wodą kilku-

Śledzie z orzechami i rodzynkami w occie i winie
krotnie, wkładamy do miski i zalewamy 
wodą, zostawiamy na noc. Rodzynki prze-
lewamy na sitku gorącą wodą, wsypujemy 
do miski i moczymy w ciepłej wodzie min. 
godzinę, cebulę kroimy w półksiężyce i 
również przelewamy gorącą wodą kilku-
krotnie.

Opłukane śledzie kroimy w plastry, 
wkładamy do słoja razem z cebulą rodzyn-
kami i orzechami.

Ocet łączymy z winem, majerankiem, 

doprawiamy solą i pieprzem, możemy 
również dodać w całości ząbek czosnku. 
Zalewamy śledzie i zakręcamy słój.

Powinny leżeć przynajmniej tydzień w 
lodówce, lub w jakimś chłodnym miejscu.
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ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
OBIAD  ŚWIĄTECZNY

Zupa – krem  
z grzybów  
z grzankami zioło-
wo - czosnkowymi
SKŁADNIKI:
• 1 słoik suszonych grzybów 

(prawdziwki, podgrzybki)
• 1 marchew
• 1 korzeń pietruszki
• 1 cebula
• 1 duży ziemniak
• pół selera
• główka czosnku
• 3 łyżki oliwy z oliwek
• posiekane zioła : tymianek, 

oregano, szałwia i rozmaryn
• przyprawy: sól, pieprz i gał-

ka muszkatołowa
• kilka kromek chleba razo-

wego

Grzyby wsypujemy do mi-
ski i zalewamy wodą. Tak na-
moczone zostawiamy na noc. 
Rano wyjmujemy je na sitko, 
aby obciekły. W międzyczasie 
obieramy warzywa (bez cebu-
li i czosnku), kroimy w plastry,  
zalewamy wodą i gotujemy.

Do oliwy dodajemy posieka-
ne zioła i resztę czosnku przeci-
śniętego przez praskę i miesza-
my. Chleb kroimy w kosteczkę i 
mieszamy w oliwie.

Pieczemy w piekarniku na 
blaszce w 180 stopniach kilka 
minut.

Grzyby i cebulę kroimy i 
podsmażamy na oleju. Doda-
jemy wyciśnięte 4- 5 ząbków 
czosnku.

Gdy warzywa będą już pra-
wie miękkie dodajemy pod-
smażone grzyby i gotujemy 
na wolnym ogniu do całkowi-
tej miękkości. Następnie ca-
łość dokładnie blendujemy na 
gładki krem.

Zupę przelewamy do mise-
czek, posypujemy grzankami 
i dekorujemy natką pietruszki.

SKŁADNIKI:
• 1 kg mięsa wołowego zrazowe-

go
• ogórki kiszone
• ser żółty w kawałku
• chleb razowy
• kilka grubszych plasterków 

boczku wędzonego
• musztarda delikatesowa
• czosnek 4 ząbki
• pół dużej cebuli pokrojonej w 

piórka
• sól, pieprz
• duża cebula pokrojona w pla-

sterki
• Kapusta zasmażana
• 0,5 kg kiszonej kapusty
• 0,2 kg boczku
• 1 cebula
• 3 łyżki mąki

Roladki wołowe z kapustą zasmażaną
• liście laurowe i ziele angielskie
• sól i pieprz

Mięso kroimy w plastry, rozbija-
my tłuczkiem, przyprawiamy pie-
przem i obtaczamy w mące.

Ogórki, ser, chleb i boczek kro-
imy w paski. Na każdy posmaro-
wany uprzednio z jednej strony 
musztardą plaster mięsa kładziemy 
plaster ogórka, sera, chleba, bocz-
ku, oraz cebulę. Posypujemy czo-
snkiem i ciasno zwijamy. Ja wiążę 
każdą roladkę nicią.

Obsmażamy roladki z pokrojoną 
w plastry cebulą na gorącej patel-
ni z każdej strony. Po dokładnym 
obsmażeniu oczyszczamy roladki 
z nici, lub wyciągamy wykałaczki, 
i przekładamy do garnka, wkru-
szamy do środka kromkę chleba, 

dodajemy liść laurowy i ziele an-
gielskie.

Patelnię zalewamy wodą i gotu-
jemy zeskrobując wszystkie resztki, 
następnie przelewamy wszyst-
ko do garnka z mięsem. W razie 
potrzeby uzupełniamy szklanką 
wody. Dusimy całość pod przykry-
ciem ok dwóch godzin, od czasu 
do czasu mieszając, aby mięso nie 
przywarło do garnka.

Gdy mięso będzie już miękkie 
solimy do smaku i przyprawiamy 
pieprzem.

Aby sos był bardziej wyraźny 
możemy rozrobić łyżkę musztardy 
z sosem i wlać do całości.

  Kapustę kroimy, gdy jest mocno 
kwaśna warto ją przepłukać.

Zalewamy kapustę małą ilością 
wody, tak aby tylko była przykry-
ta, dodajemy liść laurowy i ziele 
angielskie. Całość gotujemy pod 
przykryciem ok 15 minut ( do 
miękkości).

Boczek i cebulę kroimy w drob-
ną kostkę i podsmażamy. Do-
dajemy mąkę, rozprowadzamy 
odrobiną wody z kapusty i do-
prowadzamy do wrzenia. Całość 
dodajemy do kapusty i mieszamy. 
Doprawiamy do smaku solą i pie-
przem.

Życzę Państwu w te cudowne 
Święta, żeby każdy dom pachniał 
piernikami i zapachem pomarań-
czy, a z kuchni, aby dochodziły za-
pachy tak piękne, 
że żaden z domo-
wych łasuchów 
nie będzie mógł 
się nim oprzeć.

Kamila Piotrowska
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Międzynarodowe Targi Funeralne
Na terenie Międzynarodowych Targów 

Poznańskich, 17-19 listopada, odbyły się 
VIII Międzynarodowe Targi Pogrzebowe 
MEMENTO oraz dwie międzynarodowe 
konferencje naukowe pod patronatem 
Pogrzebowej Grupy Wyszehradzkiej. Na 
targach wystawiano nie tylko wszystko 
związane z pochówkiem (m.in. kryszta-
łowe serca dla bardzo niewielkiej ilości 
prochów, karawany na bazie najlepszych 
marek samochodów), również z obróbką 
granitu i marmuru (bardzo silna ekspansja 
firm z Chin). W dziele sakralnym prezen-
towano m.in. ogrzewane ławki i konfesjo-
nały, modne ostatnio panelowe witraże – 
feretrony, wyroby ludwisarni czy skórzane 
na futerku birety. Firma Lindner (najwięk-
szy w kraju wytwórca trumien i darczyńca 
dla międzyrzeckiego muzeum) zaprezen-
tował niezwykle awangardowy kalendarz 
z rozebranymi na full modelkami... aż żal 

umierać, jak niektórzy zauważyli. Wśród 
vipów byli m.in. Teresa Saavendra – pre-
zes Międzynarodowej Federacji Orga-
nizacji i Firm Pogrzebowych FIAT – IFTA 
(Gwatemala), Ladislaw Stríž – reprezen-
tujący Wyszehradzką Grupę Pogrzebową 
i Krzysztof Wolicki – prezes Polskiego 
Stowarzyszenia Pogrzebowego. Dla fa-
chowców z branży wszystko było oczy-
wiste i zrozumiałe. Dla zwiedzających, a 
tych było również nie mało, zaskoczeniem 
był wspomniany wcześniej kalendarz czy 
serwowane przez hostessy napoje „Prze-
niesienie do raju” czy smaczne krówki w 
miniaturowej trumience. No cóż, są gusty 
i guściki, a biznes to biznes.

Ciekawa była konferencja naukowa pt. 
Cmentarze wojenne Europy Środkowo-
-Wschodniej”. Nasz kolega redakcyjny, 
dr Lech Malinowski wygłosił tam jako 
jedyny referat w tym temacie (pozostali 
referenci z Polski, Słowacji, Węgier i Czech 
poruszali inne tematy). Dostarczony 
wcześniej tekst został właściwie przetłu-
maczony przez 4 tłumaczy kabinowych. 
Był na tyle ciekawy, że zainspirował Tere-
sę Saavendra i Ladislawa Stríža, którzy 
zamieszczą go w swoich wydawnictwach 
branżowych. Swoją drogą to omówione 
cmentarze z II, a szczególnie z I wojny 
światowej na terenie Polski i Słowacji są 
swoistymi perełkami architektury cmen-

tarnej i wpisane do zabytków historycz-
nych i przewodników turystycznych.

Wracając do Targów Funeralnych, to 
np. niemiecka firma zaproponowała Fo-
toksiążki żałobne „Memorius”. Niezwykle 
ciekawa i atrakcyjna koncepcja pamięci. 
Dziw bierze, że nasi na to wcześniej nie 
wpadli. Niemiecka firma ma nawet polską 
stronę internetową. Polacy zaproponowa-
li kod EPADO umieszczony na nagrobku, 
który umożliwia uzyskanie wszelkich ak-
tualnie dostępnych danych osoby zmar-

łej za pomocą smartfona i odpowiedniej 
strony internetowej. Wisława Szymborska 
kiedyś napisała – Umarłych wieczność do-
tąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci.

Nasi Szanowni Czytelnicy doskonale 
wiedzą, że na naszych łamach poruszamy 
różne tematy, więc się nie dziwią. i słusz-
nie. Świat idzie z postępem i warto wie-
dzieć więcej. Naszemu koledze redakcyj-
nemu gratulujemy kolejnego referatu na 
skalę międzynarodową.

Adam Piotrowski

L. Malinowski obok T. Saveedra i K. Wolickiego w przerwie konferencji

MIĘDZYRZECZ 

Zaduszki Myśliwskie
19 listopada, w kościele p.w. Św. Jana 

Chrzciciela w Międzyrzeczu, odbyły się Za-
duszki Myśliwskie. Głównym celebransem 
uroczystej Mszy św. był ks. dziekan Ma-
rek Walczak, wspomagał go ks. kustosz 
Marek Rogeński SAC. W ławkach zasie-
dli myśliwi, leśnicy, rodziny i przyjaciele. 
Wprowadzone uroczyście sztandary Kół 
Łowieckich i Nadleśnictwa Międzyrzecz 
dodały niezwykłego kolorytu i oprawy 
nabożeństwu. Słowa liturgii przeplatane 
były dźwiękami organów i muzyką w wy-
konaniu Zespołu Muzyki Myśliwskiej „De 
Luxe” Koła Łowieckiego „Żuraw” Brójce.

Andrzej Trzpil z tego koła, w pięknym 
myśliwskim mundurze, w swoim pate-
tycznym wystąpieniu odniósł się do my-
śliwych, w tym także polujących leśników, 
którzy odeszli na niebiańskie łąki. Są oni 
wpisani w Księdze Pamięci, która została 
przekazana na ręce ks. dziekana. Tradycja 
Zaduszek Myśliwskich ma swoją histo-
rię w tej świątyni. Podczas mszy nastą-
piło odsłonięcie i poświęcenie kapliczki 
myśliwskiej z płaskorzeźbą św. Huberta. 
Przedstawiciele kół wbili symboliczne zło-
te krzyże w oprawę snycerskiego dzieła. 
Fundatorami kapliczki  byli: Kolo Łowiec-
kie „Żuraw” Brójce, KŁ „ Jeleń” Międzyrzecz, 
KŁ „Rogacz „Międzyrzecz”, KŁ „Korona” 
Międzyrzecz, KŁ „Ponowa” Międzyrzecz, 
KL „Gon” Poznań i  Koło Łowieckie „Knieja” 
Rogoziniec (mają swoje obwody łowiecki 
na naszym terenie), Nadleśnictwa: Mię-
dzyrzecz, Trzciel i Skwierzyna oraz Anna 
i Marek Zaborowscy. Stosowne tabliczki 

zostały umieszczone. Asystę Honorową 
przy kapliczce pełnili: Andrzej Klepcza-
rek i Leszek Pastuszek.

Wojciech Pawliszak - Łowczy Okręgu 
PZŁ w Gorzowie Wlkp. odczytał akty na-
dania medali łowieckich. Srebrny Medal 
Zasługi Łowieckiej otrzymał Marek Zabo-
rowski, brązowy - Andrzej Burakiewicz. 
Wręczył je Jerzy Pawliszak - Członek Na-
czelnej Rady Łowieckiej PZŁ w Warszawie.

Po zakończeniu Mszy św. licznie zebra-
ni wysłuchali koncertu ma rogach my-
śliwskich w wykonaniu Zespołu Muzyki 
Myśliwskiej. Dziewięć utworów kompo-
zytorów polskich, niemieckich, czeskich 
i austriackich pozwoliło wczuć się w at-
mosferę tego wieczoru. Na zakończenie 
„Marsz Huberta” i gromkie brawa słucha-
czy. Kierownikiem zespołu jest Agnieszka 
Rybicka.                                                        (LM)

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

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

Zbąszynek
ul. Długa 1

Pszczew
ul. Rynek 14

Przytoczna
ul. Główna 1

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

Dodatkowa zniżka
do 50%
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Min. Zalewska na czele z rzą-
dzącym PIS eksperymentują na 
naszych dzieciach. Wprowadza-
ją chaos do szkół. Manipulują w 
oświacie kosztem dzieci, nauczy-
cieli, samorządów, swoje działa-
nia nazywają „reformą”. Nie mają 
ani programów, ani bazy, ani pie-
niędzy. Nowoczesna nie godzi 
się na eksperymenty w edukacji 
i obala nieprawdziwe  tezy PiS-u, 
który twierdzi, że gimnazja nie 
sprawdziły się. To nie prawda, bo 
w ciągu 17 lat funkcjonowania 
gimnazjów poziom 15-latków z 
poniżej średniej 65 krajów OECD 
podniósł się na 11 miejsce. W UE 
jesteśmy w pierwszej czwórce 
we wszystkich testach. PiS twier-
dzi, że ma badania potwierdza-
jące konieczność likwidacji gim-
nazjum. Niestety nie. Rząd nie 
ma żadnych badań, a wszystkie 
dostępne pokazują przeciwne 
wnioski. PiS lansuje tezę, że gim-
nazja to problemy wychowaw-
cze, to przemoc i agresja. Oczy-
wistym jest, że nazwa szkoły nie 
ma tu nic do rzeczy tylko trudny 
wiek 13-16 latków przy posta-
wie niektórych rodziców, którzy 
często swoje porażki wycho-
wawcze przerzucają na szkołę. 

KRAJ

Ogólnopolska akcja Nowoczesnej 
pt. BRONIMY EDUKACJI

Zgodnie z badaniami Instytutu 
Badań Edukacyjnych najwięcej 
przypadków przemocy jest w V 
i VI klasach podstawówek, a nie 
w gimnazjum. PIS zapewnia, że 
nie będzie zwolnień nauczycieli. 
Nic bardziej mylnego. Każda re-
organizacja przynosi zwolnienia, 
to zasada biznesowa stara jak 
świat. PiS twierdzi, że gimnazja 
są niepotrzebne, bo 60% szkół 
to zespoły szkół czyli połączenia 
gimnazjów i szkół podstawo-
wych. Wręcz odwrotnie. Gimna-
zja są szczególnie potrzebne na 
wsiach, tam są oknem na świat 
a tylko 6% gimnazjów ma ten 
sam rejon co szkoła podstawo-
wa. Wbrew twierdzeniom PiS, 
samorządy nie mają w subwen-
cji środków na reformę! Sub-
wencja tylko w części pokrywa 
bieżące funkcjonowanie szkół. 
W subwencji nie ma żadnych re-
zerw. Rząd twierdzi, że reformę 
przygotował. Tak nie jest! Nie 
ma programów. Kolejni eksperci 
rezygnują z ich pisania z powo-
du terminów. Nie ma podręczni-
ków. Nie ma nowych sieci szkół. 
Budynki nie są przystosowane 
do nowych funkcji. Reforma nie 
mówi o jakości kształcenia, na-

tomiast cofa naszą edukację do 
lat 90-tych. Stawia na edukację 
historyczną, a nie informatyczną, 
przyrodniczą, matematyczną czy 
językową. Rząd mówi, że Pola-
cy chcą likwidacji gimnazjów. Z 
pewnością chcieliby też likwida-
cji podatków. Rząd stawia tezę, 
że samorządy, nauczyciele, eks-
perci popierają reformę, a mamy 
protesty organizacji samorządo-
wych, nauczycieli wychodzących 
na ulicę i listy protestacyjne śro-
dowisk edukacyjnych.

Widoczne są tylko dwa cele 
tej reformy: obietnice wyborcze 
i chęć zmiany kierunku wycho-
wawczego szkoły, stworzenia 
nowego obywatela, homo so-
vieticus w wersji PiS, kandydata 
do ONR i OT.

Jeżeli macie takie samo zdanie 
zgłoście szkołę, której dyrekcja, 
rada rodziców, rada szkoły lub 
rada pedagogiczna nie zgadzają 
się na reformę minister Zalew-
skiej. Wejdzie w zakładkę SZKOŁY 
PRZECIWNE REFORMIE i dodajcie  
szkołę.

Ewa Zdrowowicz- Kulik (pe-
dagog), członek Rady Regionu 

Lubuskiego Nowoczesnej.pl 

MIĘDZYRZECZ 

Odpowiedzą za włamania 

Policjanci z Między-
rzecza od kilku tygodni 
pracowali nad spra-
wami włamań i kra-
dzieży, do których do-
chodziło najczęściej w 
małych miejscowościach. 
W niektórych przypad-
kach sprawcy, po wejściu 
do wnętrza pomieszczeń 
kradli papierosy i pieniądze. Ale 
odnotowano również przypad-
ki usiłowania włamania, gdzie 
sprawcom nie udawało się po-
konać zabezpieczeń i wejść do 
środka. W tym okresie odno-
towano również włamanie do 
złotnika na terenie Międzyrzecza 
oraz kradzież quada. Okoliczno-
ści zdarzeń oraz ustalenia po-
licjantów wskazywały na to, że 
włamań tych mogły dokonywać 
te same osoby. 

Po zebraniu materiału dowo-
dowego, jego analizie i podję-
tych działań operacyjnych, po-
licjanci wytypowali sprawców 

Ich celem były małe sklepy, ale włamali się również 
do złotnika i ukradli quada elektrycznego, którego 
dziadkowie kupili swojej wnuczce. Policjanci zatrzy-
mali dwóch podejrzanych o serię włamań. Mężczyźni 
usłyszeli już zarzuty, grozi im kara do 10 lat pozbawie-
nia wolności. 

przestępstw. W efekcie swoich 
działań funkcjonariusze zatrzy-
mali dwóch 29-letnich mężczyzn, 
mieszkańców Międzyrzecza. W 
ich mieszkaniach oraz na terenie 
posesji zabezpieczyli również 
część przedmiotów pochodzą-
cych z kradzieży, m.in. elektrycz-
nego quada, którego dziadkowie 
kupili swojej wnuczce. 

Mężczyźni usłyszeli już zarzuty, 
za popełnione przestępstwa gro-
zi im kara do 10 lat pozbawienia 
wolności. Policjanci nadal zajmu-
ją się tą sprawą. 

mł. asp. Justyna Łętowska 
KPP w Międzyrzeczu
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w listopadzie 2015 r. Pocho-
dzącemu spod Poznania przed-
siębiorcy pogrzebowemu, który 
stosuje bardzo agresywną rekla-
mę w Międzyrzeczu, Skwierzynie 
i okolicach (obklejonych plakata-
mi i banerami są dziesiątki drzew 
i słupów) został zlecony pochó-
wek na cmentarzu w Międzyrze-
czu, w miejscu, gdzie kilkadziesiąt 
lat wcześniej została pogrzebana 
inna osoba. Firma miała pogłę-
bić grób i przygotować go do 
następnego pochówku. Dzień 
przed pogrzebem na cmentarz 
przyjechali krewni zmarłego. Na 
miejscu przeżyli ogromny szok. 
Ze sterty ziemi pod ławką wy-
stawały kości przemieszane z 
resztkami ubrań. Przedstawiciel 
zakładu pogrzebowego Pro-
duks, który jest administratorem 
cmentarza, wezwał policję i sane-
pid. Przyjechali również pracow-
nicy feralnej firmy. By naprawić 
swój błąd chcieli kości zmarłego 
zapakować do zwykłego worka 
na śmieci, ale panie z sanepidu 
nakazały im złożyć je w worku 
ekshumacyjnym. 

Jak powinno wyglądać pra-
widłowe i profesjonalne pogłę-
bianie grobu opowiedział nam 
Michał Gabriłowicz z zarządza-
jącego międzyrzeckim cmen-

tarzem zakładu pogrzebowego 
Produks – Grabarz powinien od-
kopać grób i następnie wybrać 
szczątki, które należy później zło-
żyć do specjalnego worka i zako-
pać. 3 listopada 2015 r. na cmen-
tarzu w Międzyrzeczu podczas 
pogłębiania grobu wszystko zro-
biono nie tak jak trzeba. Brak mi 
słów, żeby skomentować wydarze-
nie, które uderza w wizerunek całej 
branży – podkreśla.

Ten bulwersujący przypadek 
kompletnego braku profesjo-
nalizmu opisał redaktor Lech 
Malinowski w artykule „O tem-
pora, o mores!”, który ukazał 
się w Przekroju Lokalnym nr 
11(19)/2015 z dnia 12 listopada 
2015 r. Niedługo później firma, 
która dopuściła się nieprofesjo-
nalnego zachowania do naszej 
redakcji wysłała wezwanie do 
przeprosin za naruszenie dobre-
go imienia zakładu i zapłatę za-
dośćuczynienia w kwocie 50 tys. 
zł. Okazało się, że właściciel firmy 
wymyślił w swojej obronie bar-
dzo ciekawą historyjkę opisaną 
w późniejszym pozwie sądowym 
przeciwko gazecie. Przed sądem 
chciał udowodnić, że pracownicy 
jego zakładu pogrzebowego 3 li-
stopada na cmentarzu w Między-
rzeczu dokonywali pogłębienia 
grobu, jednak ok. 16 dokopaw-
szy się do wieka trumny przerwa-

li pracę i odpowiednio zabezpie-
czyli miejsce. Gdy następnego 
dnia pojawili się na cmentarzu w 
celu dokończenia pracy, na miej-
scu zastali porozrzucane szczątki 
ludzkie i wezwane służby. Sta-
nowczo twierdził, że profanacji 
dokonały nieznane osoby.

Wiary w wersję poznańskiego 
przedsiębiorcy pogrzebowe-
go nie dał już Sąd Rejonowy w 
Międzyrzeczu uznając pracow-
nika jego firmy za winnego nie-
prawidłowego kopania grobu. 
Pomimo tego firma złożyła do 
Sądu Okręgowego w Gorzowie 
pozew zarzucający gazecie kłam-
stwo we wspomnianym wyżej 
artykule. Tym razem żądano od 
nas przeprosin i zapłaty zadość-
uczynienia w wysokości 10 tys. 
zł. Ostatecznie jednak na wyzna-
czony w sądzie termin rozprawy 
nikt z zakładu pogrzebowego 
się nie zjawił, co może wskazy-
wać jedynie na próbę zastrasze-
nia redakcji i zakneblowania ust. 
Jeżeli taki miał być efekt batalii 
sądowej przeciwko Przekrojowi 
Lokalnemu, to z pewnością plan 
ten spalił na panewce.

Przyglądając się działaniom 
niektórych przedsiębiorców na-
biera się przekonania, że partacz 
nigdy nie będzie profesjonalistą, 
i że do uprawiania niektórych 
zawodów, oprócz perspekty-
wy opłacalności, potrzebna jest 
odrobina empatii.

Adam Piotrowski

Sprawa sądowa rozstrzygnięta  
na korzyść gazety

Miliony dla ZST
SKWIERZYNA

Projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego 
w Gminie Skwierzyna” złożony do Urzędu Marszałkow-
skiego otrzymał dofinansowanie w wysokości niespeł-
na 4 mln zł.

Projektem objęci zostaną 
uczniowie i nauczyciele Zespołu 
Szkół Technicznych. Uczniowie 
podniosą swoje kompetencje 
zawodowe poprzez uczestnic-
two w kursach i szkoleniach, 
które wykraczają poza program 
nauczania. Zostaną również skie-
rowani do pracodawców i przed-
siębiorców na praktyki i staże.

Nauczyciele przedmiotów za-
wodowych podniosą swoje kwa-

lifikacje poprzez uczestnictwo w 
kursach, szkoleniach i studiach 
podyplomowych oraz stażach 
zawodowych u przedsiębiorców.

Projekt przewiduje szeroko 
rozumianą modernizację ofer-
ty kształcenia zawodowego i 
dostosowanie jej do potrzeb 
lokalnego rynku pracy, poprzez 
doposażenie bazy dydaktycznej 
szkoły.
Red. na podst. www.skwierzyna.pl
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Pływali na potęgę
MIĘDZYRZECZ 

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
niosą ze sobą wiele radości,

ale też refleksji dotyczących minionego okresu
i nadchodzącej przyszłości.

W tych wyjątkowych dniach życzę 
wszystkim Lubuszanom, aby świąteczny czas

był przepełniony spokojem, 
rodzinną atmosferą i życzliwością,

a Nowy Rok obfitował w same dobre dni
i niegasnący optymizm.

Władysław Komarnicki
Senator RP

Drodzy Mieszkańcy,
Święta to cudowny czas, pełny magii i uroku. 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
życzę Wam zdrowia, spokoju, pogody ducha 

oraz wielu pięknych chwil spędzonych 
w gronie najbliższych. 

Zaś w Nowym 2017 Roku 
życzę spełnienia marzeń 
i wszelkiej pomyślności. 

Katarzyna Osos
Poseł na Sejm RP

8 i 15 listopada br. na Pływalni 
Miejskiej „Kasztelanka” w Między-
rzeczu odbyły się Zawody Pływac-
kie z okazji Święta Niepodległo-
ści. W zmaganiach sportowych 
udział wzięli uczniowie szkół 
gimnazjalnych o podstawowych 
z Gminy Międzyrzecz. Uczniowie 
rywalizowali w stylu dowolnym, 
grzbietowym oraz klasycznym. 
Zawody przebiegały w duchu 
sportowej rywalizacji i dobrej za-
bawy. Celem zawodów była po-
pularyzacja pływania, jako czyn-
na forma uprawiania rekreacji 
sportowej i spędzania wolnego 
czasu, oraz przegląd umiejętności 
pływackich pozwalający wychwy-
cić talenty wśród uczestników.

Organizatorem był Międzyrzec-
ki Ośrodek Sportu i Wypoczyn-
ku. Patronat nad imprezą objął 
Burmistrz Międzyrzecza. Sędzią 
głównym był Arkadiusz Żyła. 

W pierwszym dniu startowali 
gimnazjaliści. Najlepsze w gru-
pie dziewcząt klas pierwszych – 
Styl klasyczny (25 m) 1 miejsce 
- Jagoda Wietrzyńska (G-1), 2 - 
Anna Wiśniewska (G-2), 3 - Zofia 
Krutów (G-1). Grupa klas drugich: 
1 - Wiktoria Górzna (G-2), 2 - Ka-
rolina Fiałka (G-1), 3 - Agniesz-
ka Ślusarek (G-2). Grupa klas 
trzecich: 1 - Anna Boguta (G-1), 
2 - Natalia Fornalik, 3 - Marika 
Brodacka (obie z Gim-2). – Styl 
grzbietowy (50 m) grupa klas 
pierwszych: 1 - Zuzanna Waj-
man, 2 - Milena Kopyściańska 
(obie z Gim-1). Grupa klas dru-
gich: 1 - Gabriela Hołbowicz, 

2 - Wiktoria Stachowiak (obie z 
Gim-2), 3 - Hanna Jankowska (G-
1). Grupa klas trzecich: 1 - Matyl-
da Bubnowska, 2 - Marika Bro-
dacka, 3 - Natalia Fornalik (cała 
trójka z Gim-2). – Styl dowolny 
(50 m), grupa klas pierwszych: 1 
- Martyna Grela (G-1), 2 - Anna 
Wiśniewska (G-2), 3 - Zofia Kru-
tów (G-1). Grupa klas drugich:  1 
- Gabriela Hołbowicz, 2 – Wik-
toria Stachowiak (obie z Gim-2). 
Grupa klas trzecich: 1 – Anna Bo-
guta (G-1), 2 – Oliwia Komorow-
ska (G-2). 

Najlepsi w grupie chłopców 
- Styl klasyczny (25 m). Grupa 
klas pierwszych: 1 – Sławomir 
Turos (G-2). Grupa klas drugich: 
1 miejsce – Wiktor Bralczyk, 2 
– Kacper Wołoszka (obaj z Gim-
1), 3 – Oktawiusz Urbanek (G-2). 
Grupa klas trzecich: 1 – Wojciech 
Gomułka (G-2), 2 – Adam Cwe-
nar (G-1), 3 – Marcin Majchrzak 
(G-2).  – Styl grzbietowy (50 m),  
grupa klas pierwszych: Amade-
usz Smus, 2 - Wiktor Prymas 
(obaj z Gim-1). Grupa klas dru-
gich: 1 – Kacper Grzywna, 2 – 
Michał Karolak (obaj z Gim-2), 
3 – Adam Kita (G-1). Grupa klas 
trzecich: 1 – Adam Cwenar (G-1), 
2 – Wojciech Gomułka, 3 – Mi-
chał Śmigiel (obaj z Gim-2). – 
Styl dowolny (50 m), grupa klas 
pierwszych: 1 - Sławomir Turos 
(G-2), 2 – Igor Gołędziewski (G-
1), 3 – Patryk Domański (G-2). 
Grupa klas drugich: 1 – Kacper 
Grzywna, 2 – Michał Karolak, 
3 – Oktawiusz Urbanek (wszy-

scy z Gim-2). Grupa klas trzecich: 
1 – Kamil Mleczak, 2 – Wojciech 
Gomułka (obaj z Gim-2).

Sztafeta mieszana 4 x 25 m. 
1 miejsce Gimnazjum nr 2 (czas 
1.02.13), 2 miejsce Gimnazjum nr 
1 (czas 1,07,63). W kilku konku-
rencjach (klasach) startowały tyl-
ko po dwie osoby, co świadczy o 
tym, o czym świadczy...

Zawody rozegrane z udziałem 
uczniów szkół podstawowych 
miały zdecydowanie więcej za-
wodników, ale i tutaj zdarzyła się 
samotna rywalizacja  lub tylko 
dwojga zawodników.

Styl dowolny (25 m) Dziew-
częta, kl. II, samotna na torze – 
Hanna Bujalska (SP-3). Klasa III: 1 
- Hanna Butkiewicz, 2 – Lena Mi-
zgajska, 3 – Vasundahara Ragu-
nath-Babu (wszyscy z SP-3). Klasa 
IV: 1 - Natalia Kowalczyk (SP-2), 2 
– Martyna Malicka, 3 – Matylda 
Dybek (obie z SP-3). – Styl kraul 
(50 m), klasa V: 1 – Marta Kita 
(SP-2), 2 – Weronika Piątkowska, 
3 – Julia Stępień (obie z SP-3). 
Klasa VI: 1 - Laura Hassa (SP-2), 
2 – Jagoda Kucharska (SP-3), 3 
– Dorota Adamirowicz (SP-2).  – 
Styl grzbietowy (50 m), klasa V: 
1 – Patrycja Sułkowska (SP-3), 2 
– Oliwia Szymańska (SP-2). Klasa 
VI: 1 – Emilia Rozwadowska (SP-
2), 2 - Małgorzata Gomułka (SP-
3), 3 – Karolina Bańko (SP-2).

Sztafeta 5 x 25 m, styl dowol-
ny: 1 miejsce SP-3 (Hanna Bujal-
ska, Hanna Butkiewicz, Nikola 
Krygiel, Weronika Piątkowska, 
Jagoda Kucharska). 2 miejsce 

SP-2 (Dominika Dąbrowska, 
Aneta Zgutka, Natalia Kowal-
czyk, Marta Kita, Laura Hassa).

Chłopcy. Styl dowolny (25 m). 
Klasa II: 1 - Marcel Kościelniak, 2 
– Krzysztof Pernach, 3 – Hubert 
Swagrzak (wszyscy z SP-3). Klasa 
III: 1 – Stanisław Pawliszak (SP-
3), 2 – Wojciech Adamirowicz 
(SP-2), 3 – Jakub Lewandowski 
(SP-3). Klasa IV: 1 – Wiktor Tabo-
rowski (SP-3), 2 – Paweł Grela 
(SP-2), 3 – Kacper Konieczny (SP-
3).  Styl kraul (50 m), Klasa V: 1 
– Jan Kuczyński (SP-3), 2 – Mak-
symilian Szurko (SP-2), 3 – Pra-
nav Sharath Ragunath-Babu 
(SP-3). Klasa VI: 1 – Igor Miernik, 
2 – Jakub Cuch (obaj z SP-3), 3 
– Mikołaj Grocholewski (SP-2). 
- Styl grzbietowy (50 m), klasa V: 
1 – Kacper Siwek (SP-3), klasa VI: 
1 – Kacper Górniak, 2 – Maciej 
Grocholewski (obaj z SP-3).

Sztafeta 5 x 50 m. 1 miejsce 
SP-3 (Marcel Kościelniak, Sta-
nisław Pawliszak, Wiktor Ta-
borowski, Jan Kuczyński, Igor 
Miernik), 2 miejsce SP-2 (Karol 

Grocholewski, Wojciech Ada-
mirowicz, Paweł Grela, Maksy-
milian Szurko, Mikołaj Grocho-
lewski). 

Medale dla najlepszych wręczył 
Grzegorz Rydzanicz, dyrektor 
MOSiW.

LM 
Fot. Krzysztof Pawłowski

Chłopcy z podstawówek  
ze swymi trofeami Gimnazjaliści

Medalowe dziewczyny ze szkół 
podstawowych

Miliony dla ZST
SKWIERZYNA

Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia  
spędzonych w ciepłej rodzinnej atmosferze  

i samych szczęśliwych chwil w 2017 r. 
życzy 

Waldemar Sługocki
Senator RP
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Ekumenizm to utrzymywanie dialogu. Tworzenie dialogu.
MIĘDZYRZECZ 

Uroczyste nabożeństwo z 
okazji 70. rocznicy powstania 
Wspólnoty. Parafia Ewangelic-
ko – Metodystyczna mieści się 
w budynku w podwórzu przy 
ul. Ks. Skargi 3 w Międzyrzeczu. 
Obok wiernych są także zapro-
szeni przyjaciele i sympatycy, 
niekoniecznie należący do tego 
Kościoła. Nabożeństwa są otwar-
te dla międzyrzeczan, można 
wspólnie się modlić, a także po 
prostu przyjść i zobaczyć, jak 
wygląda Msza św. w tym obrząd-
ku. Zachęca otwarta osobowość 
superintendenta pastora Sławo-
mira Rodaszyńskiego, i gościn-
ność metodystów.

W ławach zboru spotykam 
Janusza Rutkowskiego, rzym-
skokatolickiego katechetę, który 
prowadzi Szkolne Koło „Caritas” 
przy Gimnazjum nr 1 w Mię-
dzyrzeczu, młodzież pod jego 
opieką uczestniczy w wielu ak-
cjach charytatywnych w naszym 
mieście i okolicach. Realizowana 
tam idea wolontariatu zakłada 
otwartość na świat. Pan Rutkow-
ski inicjował wizyty młodzieży w 
zborze, kontakty z metodystami, 
mówi mi, że trzeba dla między-
rzeczan odczarować - To miejsce, 
które jest częścią życia społeczno-
-religijnego miasta, jest częścią 
jego współczesnej historii.

Specyfika naszej międzyrzec-
kiej parafii Ewangelicko–Meto-
dystycznej jest niezwykła, tak jest 
przez jej historię. Wśród około 
23,6 tys. repatriantów z terenów 
wschodnich, przesiedlonych po 
II wojnie do Międzyrzecza i jego 
okolic, byli też wyznawcy prote-
stantyzmu. Większość wiernych 
pochodziła z okolic Tarnopola i 
Wilna, są protestantami od kilku 
pokoleń. Cześć z nich wywodzi 
się z Ruchu Zielonoświątkow-
ców, co ma znaczenie w lokal-
nym, w parafii metodystów, ry-
tuale obrządków chrzcielnych. 
Na rozwój Kościoła Metodystycz-
nego, także w Międzyrzeczu, 
ogromny wpływ miało uznanie 
go przez państwo, dekretem z 
16. października 1945 r., aktem 
prawnym o stosunku Państwa 
do Kościoła Metodystycznego w 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

O historii międzyrzeckiej Para-
fii Ewangelicko–Metodystycznej 
pisze w „Nadwarciańskim rocz-
niku historyczno-archiwalnym” 
(Nr 16/2009) Anna Chabasińska. 
Od początku parafia była prężna. 
W latach powojennych w Mię-
dzyrzeczu erygowano jedynie 
parafie rzymskokatolickie, jedną 
grekokatolicką i metodystyczną. 
Kościół Metodystyczny rozpo-
czął swoją działalność w Mię-
dzyrzeczu w listopadzie 1945 r. 
Międzyrzecz znalazł się w okrę-
gu pomorsko-wielkopolskim, a 

zwierzchnikiem okręgowym zo-
stał superintendent okręgowy 
Jan Kus. Twórcą naszej parafii 
był świecki kaznodzieja Michał 
Podgórny, który przybył wraz 
ze swoją rodziną ze wschodu z 
rejonu podwołczyńskiego. Przed 
wojną on i inni wierni należeli 
do Kościoła Chrześcijan Wiary 
Ewangelicznej. Drugi taki, poza 
międzyrzeckim, ośrodek meto-
dystyczny na Ziemi Lubuskiej 
powstał w 1947 r. w Żarach z fi-
lią w Sieniawie Żarskiej (pastor 
Franciszek Ruprich), ale nie 
działał długo. Pierwsze nabożeń-
stwo w Międzyrzeczu w budyn-
ku w podwórku przy ulicy Ks. 
Skargi odbyło się 6 stycznia 1946 
r. - z udziałem 13 osób, przyjeż-
dżali także z okolic miasta. Z cza-
sem wspólnota liczyła 40 osób. 
W pierwszych latach działalności 
parafii, do 1949 r., dzięki wspar-
ciu Stowarzyszenia Charyta-
tywnego ze Stanów Zjednoczo-
nych (UNR), oprócz działalności 
religijnej, skupiono się przede 
wszystkim na niesieniu pomocy 
charytatywnej wszystkim po-
trzebującym mieszkańcom Mię-
dzyrzecza i okolic. 

Metodyści mieli swoich wier-
nych w Górzycy, Rzepinie, Nowej 
Soli i wiosce Koryta pow. sulęciń-
ski. W 1966 r. pastor Podgórny 
założył przy kaplicy punkt ka-
techetyczny. Michał Podgórny 
aktywnie uczestniczył w Radzie 
Ekumenicznej w Zielonej Górze, 
nawiązywał kontakty ze zbo-
rem ZKE w Skwierzynie, parafią 
baptystów w Gorzowie, parafią 
prawosławną w Brzozie i Ługach 
i parafią Polsko-Katolicką w Zie-
lonej Górze. W latach osiemdzie-
siątych, w związku z podeszłym 
wiekiem pastora, większość jego 
obowiązków przejęła córka, dia-
konisa Genowefa Podgórna, 
obecna na uroczystym nabożeń-
stwie. W 1992 r. pastor Podgórny 
przeszedł na emeryturę, w pa-
rafii zastąpił go pastor Sławomir 
Rodaszyński.

Organizatorzy  przygotowali 
pokaz multimedialny nt. historii. 
Wśród gości byli m.in. ks. płk. Mi-
rosław Wola z Kościoła Luterań-
skiego w Gorzowie, prof. dr hab. 

Paweł Leszczyński, pastor Da-
riusz Chudzik z Kościoła Chrze-
ścijan Baptystów w Gorzowie 
Wlkp. i ks. Jarosław Szmajda z 
parafii Prawosławnej w Gorzo-
wie.

Parafia prowadzi również dzia-
łania socjalne na terenie Gminy. 
Współpracują z naszym DPS, 
Szkołą Muzyczną, prowadzą za-
jęcia z dziećmi i młodzieżą. Ju-
bileuszowe spotkanie to ekume-

Tematem pierwszych zajęć 
poza warunkami bezpieczeń-
stwa oraz teorią jazdy konnej 
była również historia kawalerii 
oraz nauka siodłania rzędów ka-
waleryjskich.

- Szkolenie spotkało się z tak du-
żym zainteresowaniem ze strony 
żołnierzy, że w 2017r dążyć będę 
do rozwijania umiejętności jeź-
dzieckich wśród podległych mi 
zwiadowców. Takie urozmaicenie 
zajęć pozytywnie wpływa też na 
motywację żołnierzy do pełnienia 
służby – zauważa kierownik zajęć 
porucznik Michał Antosiewicz.

- Szkolenie jeździeckie ma na 
celu wykształcenie umiejętności 
wykorzystania alternatywnych 
środków przenoszenia transpor-
tu, którym nawet współcześnie 
może być koń. Jest to również 
praktyczny wymiar kultywowania 
bogatych tradycji kawaleryjskich 
naszej Brygady. Cieszę się, że szko-
lenie jeździeckie stanowi niespoty-
kaną formę uatrakcyjnienia zajęć’ 
– dodaje szef szkolenia 17WBZ i 
zarazem jeden z autorów Planu 
szkolenia jeździeckiego podpuł-
kownik Rafał Miernik 

W zajęciach uczestniczyli tak-
że snajperzy, którzy podobnie 
jak zwiadowcy mają w swoim 
programie szkolenia temat Jeź-
dziectwo jako część wychowania 

Szkolenia kawaleryjskie
WIEŚCI Z 17 WBZ

We wtorek 15 listopada w ośrodku jeździeckim w Kuźniku odbyły się pilotażowe 
zajęcia ze szkolenia kawaleryjskiego dla zwiadowców 17 Wielkopolskiej Brygady 
Zmechanizowanej.  

fizycznego. Szkolenie równolegle 
realizowane jest także w kompa-
nii rozpoznawczej Ułanów Wiel-
kopolskich 17 Brygady Zmecha-

nizowanej.
Tekst: por. Michał ANTOSIEWICZ
Zdjęcia: szer. Tadeusz PAWŁOW-

SKI

nizm w pełnym wydaniu. Pastor 
Radoszyński precyzuje to poję-
cie. Mówi mi – że ekumenizm to 
utrzymywanie dialogu. Tworze-
nie dialogu… Polega to też na 
tym, że trzeba – jak rozumiem, 
prezentując swoje racje, sacrum 
swoje i danej opcji religijnej, albo 
też światopoglądowej - był ko-
munikatywnym i zrozumiałym w 
danej przestrzeni. I pełniąc funk-
cje religijne - starannie unikać 

deklaracji politycznej – podkre-
śla pastor. Duchowni mają oczy-
wiście swoje poglądy polityczne, 
jak wszyscy, ale nie powinni wy-
głaszać ich tam, gdzie jest mowa 
o sacrum.  

Iwona Wróblak 

Więcej na:
iwona-wroblak.blogspot.com
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Drodzy mieszkańcy gminy 
Międzyrzecz. Przekazaliśmy 
w Państwa ręce listopadowe 
wydanie Informatora Urzędu 
Miejskiego. Każdy mieszkaniec 
otrzymał papierowe wyda-
nie gazety do swojej skrzynki 
pocztowej. Nasz Informator to 
jak zawsze garść najważniej-
szych informacji nt. zakończo-
nych i trwających inwestycji 
zarówno w mieście, jak i w so-
łectwach – których w tym roku 
było naprawdę sporo, zresztą 
sami przeczytacie. To tak-
że skrót ciekawych wydarzeń 
kulturalnych i sportowych, jak 
również przydatnych informa-
cji dla mieszkańca. Tradycyjnie 
jest słowo od burmistrza Re-
migiusza Lorenza i przewod-
niczącej Rady Miejskiej Marii 
Kijak, którzy mówią o tym co 
już udało się zrealizować w 
gminie, a jakie wyzwania cały 
czas przed nami.  

Niestety na str. 28 Infor-
matora, gdzie przedstawiamy 
Państwu zasady segregacji od-
padów komunalnych wkradł 
się błąd. Otóż napisane zostało, 
że do pojemnika niebieskiego 
wrzucamy: plastikowe butelki 
po napojach, kartony po mle-

Informator Urzędu Miej-
skiego w Międzyrzeczu

ku, sokach, puszki metalowe 
itd. Jest to oczywiście pomyłka 
za którą przepraszamy. Proszę 
pamiętać, że do niebieskiego 
pojemnika wrzucamy:
• gazety, książki, katalogi, ze-

szyty;
• magazyny kolorowe, ulotki;
• papierowe torby;
• papier szkolny i biurowy;
• kartony i tektura oraz zro-

bione z nich opakowania.
 Pełna wersja Informatora 

dostępna jest na naszej stronie 
internetowej www.miedzy-
rzecz.pl w zakładce Aktual-
ności z gminy. Życzymy miłej 
lektury.

W piątkowy poranek 11 li-
stopada, jak w wielu miastach 
Polski, również w Międzyrzeczu 
odbyły się obchody 98. roczni-
cy odzyskania niepodległości. 
Święto rozpoczęła uroczysta 
msza św. w intencji ojczyzny, w 
kościele pw. św. Jana Chrzciciela, 
której przewodził kapelan para-
fii pw. św. Ducha ks. płk. Marek 
Kwieciński. Tuż po mszy, przy 
dźwiękach orkiestry mieszkań-
cy przeszli pod pomnik Tysiąc-
lecia Państwa Polskiego, gdzie 
odbyła się dalsza część uroczy-
stości, zgodnie z ceremoniałem 
wojskowym. Tradycyjnie była 
salwa honorowa, apel pamięci i 
złożenie kwiatów. Głos zabrał 
burmistrz Remigiusz Lorenz, 
który wystąpił wraz z harcerza-
mi z drużyn harcerskich Iskry 
i Krzesiwo. W swoim przemó-
wieniu zaznaczył że „…dziś mo-
żemy sobie tylko wyobrazić jak 
wielka była radość z odzyskanej 
niepodległości. Ten niebywa-
ły entuzjazm powinien udzie-
lić się również nam wszystkim, 
inspirując nas do działania, aby 
kontynuować dzieło naszych 
wielkich rodaków i budząc w 
nas dumę z tego, że jesteśmy Po-
lakami.” Po uroczystym złoże-
niu kwiatów niezwykły spektakl 
pt.”11:11” opowiadający o mło-
dości i miłości w czasach wojny, 
przedstawiła grupa Oczy-wiście 
- sekcja teatralna MOK. Wystą-
pił również Międzyrzecki Chór 

xdvf

Obchody 98. rocznicy odzyskania 
niepodległości

Miliony dofinasowania  
dla Międzyrzecza

Inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

Kameralny. Na zakończenie 
uroczystości odbyła się defilada 
kompanii honorowej i pocztów 
sztandarowych. Tuż po uroczy-
stości, dzięki uprzejmości 17. 

WBZ można było podziwiać 
KTO Rosomak oraz samochód 
terenowy Honker, który prezen-
towało stowarzyszenie Obrona-
Narodowa.pl.

2 grudnia odbyła się pierwsza, 
inauguracyjna sesja Młodzieżo-
wej Rady Miejskiej. Młodych 
– w murach międzyrzeckiego 
ratusza - przywitała przewod-
nicząca Rady Miejskiej Maria 
Kijak oraz burmistrz Remigiusz 
Lorenz. Burmistrz zaznaczył, 
iż celem powołania Rady jest 
stworzenie w gminie przestrzeni 
dla społecznej aktywności mło-
dych oraz upowszechnienie idei 
samorządności wśród między-
rzeckiej młodzieży. Burmistrz 
zapewnił radnych, iż jednym z 
punktów ich działania będzie 
wyjazd do jednego z naszych 
miast partnerskich Berlina 
Charlottenburg-Wilmersdorf, 
gdzie od wielu lat funkcjonuje 

już podobna rada.
Jednym z punktów sesji był 

wybór przewodniczącego, wice-
przewodniczącego i sekretarza 
Rady, zostali nimi odpowiednio 

Jerzy Daszkiewicz, Jakub Kusz 
i Natalia Kierczuk. Rada liczy 
10 radnych, każdy z nich jest 
przedstawicielem szkoły, do któ-
rej uczęszcza.

Z przyjemnością informu-
jemy, że gmina otrzymała 
1.500.000 zł dofinasowania na 
budowę kompleksu lekkoatle-
tycznego. Kwota ta pochodzi 
ze środków Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej w ra-
mach Programu Rozwoju In-
frastruktury Lekkoatletycznej. 
Kolejne 590.600 zł pozyska-
liśmy na remont płyty boiska 
do piłki nożnej. I tym samym 
zadanie to wpisane zostało 
do Programu Rozwoju 
Bazy Sportowej Woje-
wództwa Lubuskiego na 
lata 2016-2018. 

24 listopada br. zarząd 
województwa przyjął 
listę rankingową doty-
czącą dofinansowania 

projektów związanych z ter-
momodernizacją. Ocenę for-
malną pozytywnie przeszło 37 
wniosków o dofinansowanie. 
Na liście rankingowej znalazł 
się również Międzyrzecz, który 
pozyskał niespełna 3.000.000 
zł na termomodernizację wraz 
z montażem OZE Przedszkola 
nr 4, Szkoły Podstawowej nr 3 
oraz budynku dawnego Ogni-
ska Muzycznego.

http://www.miedzyrzecz.pl
http://www.miedzyrzecz.pl
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I Jarmark Świąteczny w Międzyrzeczu

Wybory sołeckie 
w Bobowicku  
i Świętym Woj-
ciechu

Dnia 29 listopada br. odbyły 
się wybory sołeckie w Bobo-
wicku. Głosowanie wyłoniło 
nowego sołtysa, którym zo-
stała Janina Nowak oraz 3 
członków Rady Sołeckiej - 
Andrzeja Mazurka, Halinę 
Rusiecką i Ryszarda Siwaka.

Dzień później, 30 listopada 
odbyły się wybory w Świę-
tym Wojciechu, gdzie nowym 
członkiem Rady Sołeckiej zo-
stał Dariusz Nędza. 

Nowa droga w MPP
W Międzyrzeckim Parku Przemysłowym powstała nowa dro-

ga, która prowadzi do powstającej właśnie firmy. Inwestycję wy-
konało PPHU PACHOLAK za kwotę 514.755 zł. 

Zakończyły się kolejne inwestycje w gminie
Lampy już świecą
Miło nam poinformować, że na kładce przez Obrę oraz wzdłuż 

chodnika zamontowanych zostało 6 lamp. Inwestycję wykonała 
firma Elmontaż na łączną kwotę 30.099 zł. Teraz mieszkańcy 
będą mogli w pełni bezpiecznie pokonywać ten odcinek drogi.

Zakończył się remont dróg sołeckich
Zakończyła się przebudowa kolejnego odcinka drogi w Świę-

tym Wojciechu. Inwestycję wykonała firma Brubet za kwotę 
867.172 zł. W ramach remontu prócz nawierzchni drogi, wyko-
nana została również kanalizacja deszczowa oraz rozbudowana 
została sieć oświetlenia ulicznego. 

Nowy odcinek drogi mają również mieszkańcy Piesek. Ulica 
ma nawierzchnię z kostki brukowej, została również oświetlona. 
Wykonawcą było PPHU PACHOLAK. 


