
Kładka znacznie skróci drogę 
mieszkańcom os. Reymonta i 
Piastowskiego do szkół, szpi-
tala, na dworzec kolejowy i na 
stadion. Międzyrzeczanie długo 
czekali na tę przeprawę.
Projekt wykonało zielonogórskie 
biuro projektów. Pale długości 
8,5 m w ilości 12 sztuk saperzy 
wbili w dno rzeki jak i brzegi za 
pomocą kafarów zamontowa-
nych na dwóch spiętych ponto-
nach posadzonych za pomocą 
dźwigu na wodzie (4 pale na 
brzegach za pomocą kafarów 
zamontowanych na pojeździe). 
Belki, poprzecznice, deski pomo-

Nowa, pięcioprzęsłowa kładka na Obrze jest już gotowa. Jej oficjalnie otwarcie 
zaplanowane jest na przyszły tydzień. Kładkę zbudowali saperzy z batalionu inży-
nieryjnego z Głogowa.

stowe, balustrady i inne 
drewniane elementy w 
sumie miały blisko 30 
m³. Pale ociekały ży-
wicą, więc wytrzymają 
długo, pozostałe ele-
menty dostarczono na 
miejsce budowy zakon-
serwowane. Dodatko-
wym zabezpieczeniem 
przed krą są zainstalo-
wane metalowe izbice. 
Saperzy dowodzeni przez dwóch 
kapitanów i jedną panią porucz-
nik pracowali z pełnym poświę-
ceniem. Swoje zadanie wykonali 
i chwała im za to. Kładka ma dłu-

gość 33,30 m, szerokość użyt-
kowa 2.16 m, całkowita 2,50 m. 
Pozostanie budowa dojścia do 
kładki, a konkretnie wejście na 
nią od strony stadionu. W przy-
szłości planowane jest zrobienie 
oświetlenia w okolicach kładki. 
Będą to prawdopodobnie lampy 
solarne. 
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MIĘDZYRZECZ               SKWIERZYNA               PRZYTOCZNA               PSZCZEW               BLEDZEW

KRÓTKIE TERMINY! Czynne: poniedziałek - piątek 8 - 16;    sobota 8 - 13

Kładka na Obrze już stoi

KOLEKCJONER KUPI:

Monety; Zegarki; Złoto; 
Srebro; ZłoM i Wyroby

884 050 405
odbiór na MiejScu; dojaZd gratiS!

SULĘCIN

www.stylceramika.pl

A r c y d z i e ł a  w ś r ó d  ł a z i e n e k !

Zapraszamy do oddziału 
firmy Audiofon 

w Międzyrzeczu                       
- w gabinecie na zapleczu                

Apteki ,,Aspirynka", 
Os. Centrum 3 /wejście 

od tyłu budynku/ 
w każdą środę w godz.  

10.00 - 14.00
W celu umówienia                 

terminu wizyty 
wystarczy zadzwonić pod 
numer tel.: 605 886 011

MIĘDZYRZECZ Saperzy z Głogowa błyskawicznie postawili nową przeprawę

KOLPORTAŻ ULOTEK!

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

Sulęcin, Międzyrzecz, Kostrzyn nad Odrą

511 225 133
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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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OgłOszenia DrObne

Opiekunki dO niemiec Am-
BeRcARe24 , wymAgAny 
j. niem. kOmunikAtywny, 
dO 1500 eurO na rękę, 
legAlnie Od zARAz 535 340 
311 luB  533 848 005 luB 
730 340 005

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 

Ja oraz kilkaset tysięcy innych 
rodziców 6-letnich dzieci, które 
1 września tego i ubiegłego roku 
poszły do szkoły. 

Nasze dzieci, zgodnie z re-
formą rządu PO-PSL rozpoczę-
ły edukację rok szybciej. Jak to 
rodzice, wszyscy byliśmy pełni 
niepokoju. 6-latki w szkolnych 
warunkach poradziły sobie jed-
nak doskonale. Dzieci uczą się 
głównie przez zabawę, rodzicom 
zapewniony jest stały kontakt z 
nauczycielem, nie ma natłoku 
materiału, a efekty są coraz bar-
dziej widoczne. I co nam dzisiaj 
proponuje nowy rząd? Żebyśmy 
nasze 6-letnie dzieci w przy-
szłym roku puścili do pierwszej 
klasy jeszcze raz(!) Ustawy au-
torstwa Prawa i Sprawiedliwości 
nakłada obowiązek szkolny dla 

7-latków. PiS w ten sposób chce 
„uratować maluchy” zgodnie z du-
chem i nazwą szerokiej kampanii 
społecznej, która niedawno prze-
toczyła się w naszym kraju. Tylko 
przed czym tu ratować? Uważam, 
że prawda w tym przypadku jest 
znacznie bardziej prozaiczna. PiS 
chce cofnięcia reformy, bo po 
pierwsze takie są nastroje społecz-
ne (a partia ta obiecała wszystko, 
byle tylko wygrać wybory), po 
drugie wprowadziło ją PO. Zatem 
stworzony nowy program naucza-
nia, efekty nauki dzieci, ogromne 
pieniądze, które zostały wydane 
na wprowadzenie zmian, wszyst-
ko to pójdzie na marne. 

Od 26 lat po transformacji nie 
dorobiliśmy się w Polsce porząd-
nej klasy politycznej. Program PiS-
-u zakłada stopniowe odwracanie 

decyzji, nieraz trudnych, które 
wprowadził poprzedni rząd, 
tylko po to by przypodobać się 
niektórym grupom społecznym. 
Nie ma, jak w innych krajach o 
ugruntowanej demokracji, sza-
cunku do dokonań poprzed-
ników i ciągłości władzy. Jest 
zupełnie na odwrót – politycz-
ny kapitał zbija się w głównej 
mierze na kontestowaniu pracy 
i osiągnięć przeciwników.

Jakie jeszcze negatywne skut-
ki przyniesie powrót do obo-
wiązku nauki od 7 roku życia? 
Można ich wymienić całkiem 
sporo, np. w przyszłym roku 
nie powstaną, albo powstaną w 
stopniu znikomym klasy pierw-
sze w szkołach podstawowych. 
Pracę może stracić wielu nauczy-
cieli. Dzieci, które miały wyjść do 
szkoły w wieku 6 lat zostaną w 
przedszkolu, co zmniejszy ilość 
dostępnych miejsc w tych pla-

Zostaliśmy oszukani

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.

cówkach. Oznacza to też większe 
wydatki dla samorządów, które 
na dziecko w szkole dostają śred-
nio 5258 zł, a na dziecko w przed-
szkolu – jedynie 1273 zł. Dzieci, 
które miały we wrześniu 2016 
iść do szkoły wyczerpią program 
przedszkolny i co dalej? Będą po-
wtarzać materiał? Zmiany miały 
wspierać rozwój naszych dzieci, 
a powtarzanie tego samego roku 
w szkołach i przedszkolach tylko 
je uwsteczni. W tym roku wiele 
przedszkoli zdecydowało się na 
przyjęcie 2,5-latków. Pozosta-
wienie 5-latków na jeszcze jeden 
rok uszczupli i tak niedużą liczbę 
miejsc w przedszkolach, co z pew-
nością zablokuje przyjmowanie w 
przyszłym roku 3-latków. 

Reforma poprzedniego rządu 
zadziałała i ma się świetnie, więc 
po co to zmieniać?

Sprzedam działkę budowlaną 
o powierzchni 11 arów na oś. 
domków jednorodzinnych w 
Gliśnie. Tel. 791 295 111

Sprzedam dom w stanie su-
rowym zamkniętym o pow. 
190 m2 (część powierzchni 
wykończona!). Cena 200 tys. zł. 
Tel. 608 275 272. Sulęcin.

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

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

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

Sprzedam Forda Focusa com-
bi, rok produkcji 2011, bezwy-
padkowy. Tel. 512 258 987

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia 
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, 

samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku 
oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej

wszystkim naszym Czytelnikom, 
Kontachentom i Współpracownikom 

życzy 
redakcja „Przekroju Lokalnego”.

Fundacja „Serce na dłoni” pomaga niepełnosprawnym dzieciom
SKWIERZYNA

Na prośbę Burmistrza Skwierzyny Lesława Hołowni, Zarząd Fundacji „Serce na dłoni” podjął uchwałę o dofinansowaniu zakupu busa do 
przewozu dzieci niepełnosprawnych z gminy Skwierzyna do placówek oświatowych i ośrodków wsparcia

Promesa, którą Burmistrz 
osobiście odebrał z rąk 
prezes Zarządu Fundacji – 
Ewy Zdrowicz-Kulik wy-
nosi 70.000 zł. Pozostała 
kwota będzie wydatkowa-
na z budżetu Gminy.
Fundacja „Serce na dło-
ni” prowadzi nieodpłatną 
działalność w zakresie min. 
niesienia wszechstronnej 
pomocy osobom i rodzi-
nom, które są mieszkańcami 
naszego województwa, a z po-
wodów takich jak ubóstwo, cho-
roba, kalectwo lub tragicznych 
zdarzeń losowych znalazły się w 
trudnej sytuacji życiowej.
Aktualnie „Serce na dłoni” liczy 
20 członków, ale szeregi fundacji 
są stale zasilane przez wolonta-
riuszy - głównie słuchaczy Szkoły 

Policealnej Pracowników Służb 
Społecznych w Gorzowie Wlkp.
Fundacja nie prowadzi działal-
ności gospodarczej, natomiast 
aktywnie działa na rzecz pożytku 
publicznego w sferze zadań pu-
blicznych w zakresie: - pomocy 
społecznej dla rodzin i osób w 
trudnej sytuacji życiowej, - dzia-
łalności charytatywnej, - działal-
ności na rzecz osób niepełno-

sprawnych, chorych i kalekich, 
- edukacji i wypoczynku dzieci 
i młodzieży z najuboższych ro-
dzin.
Liczne akcje charytatywne orga-
nizowane w gminie Skwierzyna 

to dowód na prężność działań ze 
strony fundacji. Tylko w ostatnim 
czasie zorganizowała wielkie 
charytatywne przedsięwzięcie 
„Oczy dla Ani”, by pomóc jednej z 
mieszkanek Skwierzyny, tracącej 

wzrok artystce - Annie Wojtas 
oraz akcję „Wiosłujemy dla Mi-
lenki” - chorej na nowotwór mó-
zgu podopiecznej z Murzynowa.

www.skwierzyna.pl
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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%

Wyborcze obietnice PiS
Zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony

Międzyrzecz
ul. Poznańska 106

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

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

Dla STOLARZA wszystko z jednej ręki

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

fronty meblowe podłogi, listwy i akcesoria

blaty robocze KRONOSPAN i JUAN

parapety 
BIUROSTYL

akcesoria 
i okucia 
meblowe

elementy szaf przesuwnych

usługa wycinania płyt na format i oklejania obrzeży

Prace związane z re-
montem trwały od 
końca maja br. Jak za-
pewnił mnie w rozmo-
wie Szymon Proche-
ra, dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych w 
Międzyrzeczu – Była 
to największa inwesty-
cja powiatu wykonana 
w granicach miasta, 
aczkolwiek swym zasię-
giem wyszła poza jego 
granice i kosztowała 
5  161  890 zł. Oficjalnie 
odbiór drogi (ulice Li-
belta, Winnica, dojazd 
do wsi Św. Wojciech oraz ulica w 
tejże wsi do skrzyżowania koło 
kościoła) nastąpiło 7 grudnia. 
Z ramienia inwestora inspekto-
rem nadzoru był Dariusz Bury. 
Długość drogi wynosi 2130 m. 
Nie jest to cyfra imponująca, 
jednakże znając dotychczaso-
wy stan nawierzchni jezdni i 
brak chodnika od ul. Winnica 
do Św. Wojciecha jest to obec-
nie ciąg drogowy spełniający 
europejskie standardy. W rejo-
nie newralgicznych skrzyżowań 
pojawiły się namalowane na 
jezdni znaki. Ponadto wykona-

no instalację kanalizacyjną. Ro-
botnicy wprawdzie nie natrafili 
na archeologiczne odkrycia, co 
zawsze wiąże się z wydłużeniem 
czasu prac, jednak problemem 
były nieoznaczone lub błędnie 
oznaczone na mapach insta-
lacje wewnątrz ziemi, czasami 
sięgające początku ubiegłego 
wieku. Głównym wykonawcą 
była Międzyrzecka firma BRU-
BET. Przecięcie wstęgi nastąpiło 
wg zapisu w aparacie cyfrowym 
o godz. 13,13. Był oczywiście 
starosta powiatu ze swym za-
stępcą, burmistrz miasta także 

Droga do Św. Wojciecha otwarta
MIĘDZYRZECZ

pojawił się z zastępczynią. Nie 
zabrakło Jana Świrepo, peł-
niącego obowiązki wojewody 
lubuskiego (wręczył listy gra-
tulacyjne). Drogę poświęcił ks. 
kustosz Marek Rogeński SAC, 
proboszcz z parafii Sanktuarium 
Pierwszych Męczenników Pol-
skich w Międzyrzeczu.

L. Malinowski 
Fot. W. Melcer

DOM W GÓRACH - DO WYNAJĘCIA
Podgórzyn (11 km do Karpacza, 15 km do Szklarskiej Poręby)
Dom o powierzchni 120 m2 - ogrzewanie gazowe + kominek, 

miejce dla 8-10 osób, komfortowe warunki!
Cena od 300 zł za dobę!

601 974 329
(TERMIN SYLWESTROWY ZAJĘTY)

Narodowa Loteria Para-
gonowa to akcja edu-
kacyjna Ministerstwa 
Finansów, która ma 
uświadomić Polakom 
jak ważna jest ich rola w 
kształtowaniu uczciwe-
go obrotu gospodarcze-
go i promować uczciwą 
konkurencję między 
przedsiębiorcami. Dlate-
go nagrody czekają na 
tych konsumentów, któ-
rzy zachowują się odpo-
wiedzialnie i biorą para-
gony lub proszą o nie w 
sytuacji, gdy sprzedawca 
sam ich nie wręcza. 
Dotychczas odbyły się już dwa 
losowania w Narodowej Loterii 
Paragonowej. Do uczestników 
powędrowały: Opel Astra, sie-
dem notebooków Lenovo Thin-
kPad i sześć tabletów iPad Air 2. 
Miesięczna pula nagród w każ-
dym losowaniu wynosi 100 tys. 
zł. 
By wziąć udział w loterii wystar-
czy zrobić jednorazowo zakupy 

KRAJ

Trwa loteria paragonowa
W październiku w naszym kraju wystartowała loteria 
paragonowa. W pierwszym miesiącu po uruchomie-
nia loterii Polacy zarejestrowali blisko 17 mln parago-
nów fiskalnych. 

w sklepie za min. 10 zł i zare-
jestrować paragon w miesiącu 
zakupu na www.loteriaparago-
nowa.gov.pl. Paragon trzeba ko-
niecznie zachować. Losowania 
będą się odbywały co miesiąc. 
Do wygrania pozostało jeszcze 
11 Opli Astra, 4 Ople Insignia i 
wiele innych nagród.
Loteria potrwa do listopada 
przyszłego roku.                      

Red.
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www.drewform.pl

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

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

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

W zawodach wzięło udział 20 zespołów ra-
towniczych (strażacy, żołnierze, ratownicy 
medyczni), które rywalizowały w dwóch 
kategoriach: ALS (Adranced Life Support) 
- zaawansowane zabiegi resuscytacyjne 
oraz BLS (Basic Life Support) - podstawo-
we zabiegi resuscytacyjne.
Naszą Gminę reprezentowały zespoły: 
- w kategorii ALS - Szpital im. dr. n. med. 
R. Śmigielskiego w Skwierzynie w skła-
dzie Grzegorz Dębicki, Paweł Jelonek, 
Renata Korostyńska, - w kategorii BLS - 
Ochotnicza Straż Pożarna w Skwierzynie 
w składzie Wojciech Kowalewski, Marek 
Koperwas, Marek Andruszków, Jakub 
Kowalewski.
Zawodnicy musieli zmierzyć się z 12 za-
daniami (w tym 4 nocnymi) przygotowa-
nymi przez organizatorów, które polegały 
na m.in.: udzieleniu pomocy nieprzytom-
nemu mężczyźnie po zażyciu dopalaczy 
znajdującemu się w stanie hipotermii, 4- 

Sukces skwierzyńskich strażaków

letniemu dziecku z problemem oddecho-
wym, pracownikowi kina z zatrzymaniem 
krążenia po porażeniu prądem elektrycz-
nym, kobiecie przygniecionej przez samo-
chód osobowy.
Komisja sędziowska pod przewodnic-
twem dr n. med. Sybilli Brzozowskiej - 
Mańkowskiej oceniała prawidłowość za-
stosowanych i wykonywanych czynności 
ratowniczych zgodnie z obowiązującymi 
algorytmami.
Po trzech dniach zmagań przyszedł czas 
na ogłoszenie wyników:
Klasyfikacja BLS: 1 miejsce - OSP Skwierzy-
na 2 miejsce - 1 Batalion Ziemi Rzeszow-
skiej 3 miejsce - Dywizjon Artylerii Samo-
bieżnej/15 batalion Ułanów Poznańskich
Klasyfikacja ALS: 1 miejsce - WS SPZOZ 
Nowa Sól 2 miejsce - WSPR Bydgoszcz 3 
miejsce - Nowy Szpital Świebodzin 4 miej-
sce - NZOZ Skwierzyna.
Serdecznie gratulujemy.

UM Skwierzyna Na jubileusz w sali konferencyjnej sta-
rostwa w Międzyrzeczu przybyło wielu 
znakomitych gości, m.in. burmistrz mia-
sta wraz z sekretarzem UM, wicestaro-
sta, kierownik OPS, dyrektorka PCPR, 
przedstawiciel Związku Lubuskich Orga-
nizacji Pozarządowych, przedstawiciele 
Stowarzyszenia „Szansa”, kierownik Po-
wiatowego Ośrodka Wsparcia, a przede 
wszystkim rodzice podopiecznych, byli 
i obecni uczestnicy ŚDP. Wszystkich go-
rąco przywitała Katarzyna Łyczak-Wa-
laszek, kierownik placówki od 2014 r. W 
krótkim wystąpieniu przypomniała czas 
powstania DS. (pracuje w nim od począt-
ku) w 1995, wówczas kierownikiem był 
Jerzy Krysia, siedziba była w kilku ma-
łych pomieszczeniach w suterenie DPS 
przy ul. Podbielskiego. Przez 7 lat, pomi-

20 lat Środowiskowego Domu 
Samopomocy

MIĘDZYRZECZ

mo ciasnoty stworzono odpowiedni kli-
mat dla podopiecznych. Podopiecznych. 
Podopiecznych chwilą przeprowadzki do 
nowej siedziby przy ul. M. Mikuły (2002 r.) 
w pełni ruszyły prace nad przystawaniem 
placówki do obowiązujących wymogów. 
Kierownikiem została Halina Skrzydło, 
będąca równocześnie szefową OPS. Nie-
zbędną i cenną okazała się pomoc Urzędu 
Miasta i Gminy oraz Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Obie instytucje wielo-
krotnie wspomagały w realizacji zadań. 
Nad prawidłową opieką 23 podopiecz-
nych czuwają Anna Skotnicka, Ewa 
Dąbrowska – starsi instruktorzy terapii 
zajęciowej i Janusz Grządko, starszy in-
struktor terapii. Irena Perz, główna księ-
gowa, czuwa nad finansowymi sprawami. 
Treningi funkcjonowania w życiu codzien-
nym, treningi interpersonalne, różne for-
my terapii zajęciowej pozwalają na sku-
teczne wypracowanie osobistych postaw 
podopiecznych w lokalnej społeczności.
Międzyrzecki Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy jest od 12 lat gospodarzem i 
organizatorem (największej w wojewódz-
twie) Olimpiady Sportowej Osób Niepeł-
nosprawnych Środowiskowych Domów 
Samopomocy.
Gospodarze spotkania, a więc podopiecz-
ni, przygotowali pod kierunkiem instruk-
torów ciekawy program artystyczny, 
nagradzany rzęsistymi oklaskami. Były 
życzenia, prezenty i kwiaty od przybyłych 
gości. I jak to jest w zwyczaju, był również 
okazały tort jubileuszowy.

L. Malinowski

SKWIERZYNA

W dniach 13 - 15 listopada 2015 roku w Międzyrzeczu odbyły się II 
Międzynarodowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym Ziemi Lu-
buskiej
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Kolejny rok za nami

Lech MaLinowski

lechm47@wp.pl

Grudzień w momencie pisa-
nia felietonu w miarę łagod-
ny. Z uwagi na anomalia nieco 
zwodniczy, szczególnie z uwagi 
na przegrzania organizmów w 
ciepłych ciuchach. Nad Kaplicą 
w centrum intensywne prace 
związane z poprawą wizerun-
ku skweru nad rzeczką. Żwirek, 
kamienie, kamyczki, i takie tam 
różne ozdobne faliste wzmoc-
nienia gruntu. Nasadzenia 
czegoś, co zimę bez wątpienia 
przetrwa. Śnieg przykryje. Zo-
baczymy na wiosnę.
Saperzy zbudowali kładkę przez 
Obrę. Kolejarze wyremontowali 
dotychczasowy most łącznie z 
ciągami pieszymi. Te ostatnie 
zagrodzili dość solidnie. Niech 
im… będzie się chodziło miej-
skim przejściem, oby tylko spe-
ce od budowy podejścia od 
strony stadionu zdążyli na czas. 
Saperzy sprostali zadaniu. Ko-
lej wreszcie postawiła wiatę na 
pierwszym peronie, z którego 
żaden szynobus nie odjeżdża. 
Wiata niewielka.
Uwagę zwróciłem na informa-
cję o licytacji w US w Krośnie 
Odrzańskim, wywieszoną w na-
szym. Inne też się pojawiają. Li-
cytacja m.in. śrubokręta za 3 zł, 
komórki za 12, młynek do kawy 
za 3, żarówka Philipsa za 15 zł. 
Licytacja pierwsza za 3/4 ceny, 

druga za połowę. Jak się chętni 
nie znajdą wszystko pójdzie z 
wolnej ręki. Zgodnie z prawem. 
Czasami można coś upolować, 
ale koszty podróży studzą zapę-
dy. Swoją drogą to śrubokręt czy 
żarówkę lepiej kupić na miejscu, 
zawsze jest gwarancja w postaci 
paragonu. W przypadku licytacji 
jej nie ma. Zgodnie z prawem. 
Co kto myśli na ten temat to jego 
sprawa. Mam tylko przepisy na 
myśli oraz decyzje sądowe, do 
których Państwo zobowiązuje 
urzędników.
Świerczewskiego otwarto skrom-
nie i ruch został udrożniony. 
Wiosną chyba dalsza moderni-
zacja i kolejne utrudnienia. Pro-
za życia. W muzeum wspaniałe 
spotkania z autorami ciekawych 
książek, choć to chyba rola innej 
instytucji kultury. Nie warto o to 
zresztą kopii kruszyć. Ale warto 
o brak Gazety Wyborczej, jako 
opiniotwórczego dziennika w 
czytelni biblioteki. Ciekawe, co 
na radni z Komisji Kultury na to? 
Skulili ogony pod siebie? Wspo-
móc finansowo MOK można z 
konkretnym wskazaniem na bi-
bliotekę. Prenumerata nie stano-
wi aż tak wygórowanej kwoty. 
Przyszło kilka maili i kilkanaście 
telefonów od Czytelników od-
nośnie sprawy sądowej wytoczo-
nej przez MOK i jego dyrektora. 

Dziękuję za słowa poparcia. Spo-
kojnie, uzyskam nagranie video 
z pierwszego, nazwijmy to po 
sportowemu zwarcia, co smacz-
niejsze kąski przedstawię. Szcze-
gólnie te wypowiedzi, które są 
kłamstwem. Dla dobra demokra-
cji samorządowej. Tym razem bez 
komentarza, bo co niektórym 
felietony mylą się z polemikami, 
choć prawdę mówiąc felieton 
jest polemiką przerysowującą 
rzeczywistość. Dla nie kumatych, 
pieniaczy i nadwrażliwych w 
swym dostojnym majestacie sta-
nowiska - felieton zawsze będzie 
tym, czym będzie. Do zrozumie-
nia istoty krytyki prasowej trzeba 
może i dorosnąć, a już na pewno 
z pewnym dystansem się doń od-
nieść z racji swej pozycji. 
Przed nami święta i sylwester. 
Nieco wcześniej, Wigilia Gmin-
na, gdzie „Kęszyczanki” śpiewać 
będą kolędy, natomiast Jasełka 
wystawią uczniowie Gimna-
zjum nr 2. 
Wszystkie-
go najlep-
szego!

Mikołajki Gminne 2015
PRZYTOCZNA

20 lat Środowiskowego Domu 
Samopomocy

MIĘDZYRZECZ

Mikołaj jak 
zwykle nie 
zawiódł już 
tradycyjnie 6 
grudnia zawi-
tał do gminy 
Przytoczna z 
wielką ilością 
prezentów - 
dla każdego 
dziecka przy-
gotował pacz-
kę ze smako-
łykami. Dzieci w oczekiwaniu na 
przybycie Mikołaja, podziwiały 
pokaz Magika Roberta oraz wy-
stępy przygotowane przez gru-
py działające przy Gminnym 
Ośrodku Kultury, zespół „Nowin-
ka” , T-teens oraz Studio piosenki 
Music Angels. Mikołaj nagrodził 
również małych autorów kon-
kursu na ozdobę choinkową  
oraz najpiękniejszego listu do 
św. Mikołaj.
Wyniki konkurs na ozdobę cho-
inkową: Wojtek Woźniak- lat 7. 
Wierzbno; Kacper Grocholew-
ski lat 7; Dominika i Martyna 
Konieczne lat 7 i 10 Przytoczna; 

Cały długi rok czekamy, cieszymy się wszyscy. Chce-
my Ciebie tu przywitać w dzień tak uroczysty. Wi-
taj święty Mikołaju! upragniony gościu z nieba. Racz 
udzielić swoich darów, daj nam co potrzeba.

Justyna Białaszek  lat. 24 Kro-
bielewo; Rita Łankiewicz lat 7 
Lubikowo; Zuzanna Ciebielska 
lat 7 Przytoczna; Wojtek Ada-
miak lat 5 Krobielewo; Domini-
ka Piórko lat 8 Wierzbno; Patry-
cja Białecka lat 8 Przytoczna
Wyniki konkursu na list do Św. 
Mikołaja: Filip Furdyna lat 10 – 
Rokitno; Zuzia Kowalczyk lat 
4 – Przytoczna; Mikołaj Fran-
kowski lat 4 – Przytoczna; Mi-
łosz Urbański  - Goraj; Jagoda 
Sikorska lat 8 – Lubikowo.

Red. na podst. 
www.przytoczna.naszgok.pl
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O fantastyczną oprawę muzycz-
ną zatroszczył się po raz kolej-
ny sprawdzony i cieszący się 
uznaniem  wśród młodzieży DJ 
– Jakub Cebula z VIa. To dzięki 
niemu od samego początku do 
ostatniej minuty impreza pre-
zentowała najwyższy poziom. 
Zróżnicowany repertuar zna-
nych i lubianych utworów spra-
wił, że każdy odbiorca znalazł coś 
dla siebie. W sali cały czas było 
tłoczno i gwarno, a atmosfera 
wesołej zabawy porywała nawet 
najbardziej nieśmiałych. Abso-
lutnym  hitem spotkania okazał 
się nowoczesny i oryginalny ta-
niec… na leżąco! Mistrzami w 
tej  kategorii byli zdecydowanie 
chłopcy z klas VI, którzy swoim 
znakomitym wykonaniem za-
chwycili tłumy obserwatorów. 

Andrzejki w Szkole Podstawowej
PRZYTOCZNA

Na szczególne podziękowania 
za wyjątkowe zaangażowanie i 
zachęcanie kolejnych gości do 
wspólnej zabawy zasłużył Woj-
tek Śmigiel!
Impreza andrzejkowa nie by-
łaby  w stu procentach udana 
bez wróżb. O tę część programu 
dbali przedstawiciele Samorzą-
du Uczniowskiego. To dzięki nim 
każdy mógł poznać imię swojej 
przyszłej dziewczyny lub chło-
paka i dowiedzieć się, jaki będzie 
jego zawód.  Odkrywanie przy-
szłości wywołało wśród zgroma-
dzonych radość i śmiech. Uczest-
nicy imprezy z zaciekawieniem 
wymieniali się informacjami i 
komentowali otrzymane wska-
zówki na przyszłość.
Jeszcze jednym ważnym punk-
tem dyskoteki były wybory Miss i 

Mistera Szkoły 2015. Każdy gość, 
pod okiem czujnych przedsta-
wicieli władz Samorządu, mógł 
oddać głos na jednego chłopaka 
lub dziewczynę spośród obec-
nych. Po zebraniu propozycji od 
wszystkich uczniów komisja w 
składzie: Filip Kudliński, Karo-
lina Kucharyk, Paweł Nowacki 
i Julia Kogut policzyła dokład-
nie wszystkie oddane głosy. Po 
kilku minutach wyniki wyborów 
podano do wiadomości wszyst-
kich niecierpliwie oczekujących 
w sali gości. I stało się jasne… 
Miss Szkoły 2015 została Domi-
nika Konieczna z klasy IVb, na-
tomiast tytuł Mistera Szkoły 2015 
otrzymał Kacper Kowalczyk z 
VIb! Przedstawiciele Samorządu 
Uczniowskiego wręczyli im szar-
fy z tytułami po czym nastąpiła 

Samorząd Uczniowski ma na swoim koncie organizację kolejnej imprezy. 27 listo-
pada uczniowie klas IV – VI znów spotkali się w sali gimnastycznej, by wspólnie się 
bawić. Wszystkim gościom towarzyszył wyśmienity humor

„chwila dla reporterów”. Dwójka 
zwycięzców pozowała do wspól-
nego zdjęcia w blasku fleszy. 
Chwilę później DJ zadedykował 
im specjalny utwór, przy którym 
wraz z Miss i Misterem bawili się 
wszyscy uczniowie i nauczyciele!
Chociaż zabawa była  wspaniała 
a atmosfera wśród uczestników 
magiczna to niestety bezduszne 
wskazówki zegara nie zechciały 
się dla nas zatrzymać nawet w 
ten wyjątkowy wieczór. Przed 

godziną 19 DJ zapowiedział 
ostatni „kawałek”, po którym 
muzyka umilkła a szkoła powoli 
zaczęła pustoszeć. Wszyscy wy-
chodzili z uśmiechem na twa-
rzy wspominając najciekawsze 
momenty. Jednak najlepszym 
dowodem na to, że dyskoteka 
była udana były pytania: „Kiedy 
następna impreza?” A zatem nie 
pozostaje nam nic innego jak tyl-
ko… Zbierać siły na karnawał!

Opiekun SU - Natalia Baran

Międzyrzeckie Portrety Trumienne – 
Tajemnica konserwacji

MIĘDZYRZECZ

Konferencja w Muzeum Ziemi 
Międzyrzeckiej im. Alfa Kowal-
skiego jak zwykle ściągnęła 
wielu zainteresowanych historią 
regionu. Nieco wcześniej miesz-
kańcy mogli zapoznać się z 
przywiezionymi z konserwacji 
eksponatami. Obecna na tym 
spotkaniu senator Helena Hat-
ka, została uznana Honorowym 
Kustoszem Muzeum. Tytuł został 
przyznany za znaczne zaangażo-
wanie w pozyskaniu nie małych 
środków na wykonanie konser-
wacji Indygenatu Adama i Otto 
Magnusa von Kalckreuth z 1667 
(podpisany przez Jana III Sobie-
skiego), tablic herbowych i tablic 
inskrypcyjnych.
Konferencję rozpoczął gospo-
darz muzeum, Andrzej Kirmiel, 
przedstawiając koncepcję roz-
woju międzyrzeckiej kolekcji 
portretów trumiennych. Prze-
mysław Gorek z warszawskiej 
pracowni konserwacji i restau-
racji dzieł sztuki w formie mul-
timedialnej przedstawił pracę 
nad unikatowym w skali kraju 
Indygenatem (w dawnej Polsce 
uznanie obcego  szlachectwa  i 
nadanie  rodowi szlacheckiemu, 
wobec którego stosowano indy-
genat, przywilejów szlacheckich 
w  państwie  uznającym). Ręko-
pis napisany był po łacinie atra-
mentem żelazowo-galusowym 
na pergaminie, zdobiony orna-
mentem roślinnym wykonanym 

złotem w proszku. 
Tekst poprzedza 
malowany kolo-
rowym atramen-
tem i złotem w 
proszku rysunek 
tarczy herbowej 
z polskim orłem. 
Podpis polskiego 
władcy w kolorze 
czerwonym. Opra-
wa dokumentu 
również jest ozdo-
biona ażurowymi 
okuciami z kości słoniowej. Przez 
cztery wieki różne były losy do-
kumentu i w różnych warunkach 
był przechowywany, stąd nie-
zbędna była konserwacja. Obec-
ni na konferencji z nieukrywaną 
ciekawością wysłuchali wykładu 
popartego solidnym materiałem 
multimedialnym z kolejnych faz 
prac konserwatorskich.
Konserwacje Tablic trumiennych 
omówiła (także wykorzystując 
formę multimedialną) Marta Go-
ścicka. Przy okazji przedstawiła 
ceremoniał pogrzebowy polskie 
szlachty. Międzyrzecka kolekcja 
portretów trumiennych groma-
dzona jest od 1945 roku. Jest to 
obecnie jeden z większych zbio-
rów w Polsce liczący 38 wizerun-
ków, 18 tablic inskrypcyjnych 
oraz 160 tablic herbowych po-
chodzących z dawnego powiatu 
międzyrzeckiego, a także z oko-
lic Sulechowa. Obecni na konfe-
rencji otrzymali wspaniale wyda-

nie stosownego informatora, w 
którym szczegółowo pokazano 
w kolorze na kredowym papie-
rze (doskonała jakość) wszystkie 
etapy zleconych do konserwacji 
międzyrzeckich eksponatów. 
Szczegóły na www.miedzyrzecz.
biz

Lech Malinowski

Pracownicy Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Skwierzynie 
nagrodzeni

SKWIERZYNA

Nagrody przyznawane 
są każdego roku, z oka-
zji Dnia Pracownika So-
cjalnego, obchodzone-
go 21 listopada. W roku 
2015 Minister Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecz-
nej przyznała 13 nagród 
pieniężnych, w tym 7 
nagród indywidualnych 
i 6 nagród zespołowych 
oraz 16 wyróżnień w 
formie listów gratula-
cyjnych, w tym 5 listów 
gratulacyjnych indy-
widualnych i 11 listów 
gratulacyjnych zespołowych.
Pani Minister podziękowała 
wszystkim pracownikom socjal-
nym za ich trudną i odpowie-
dzialną, choć często niedocenia-
ną pracę oraz złożyła gratulacje 
laureatom.
W uroczystości uczestniczyli 
przedstawiciele władz samorzą-
dowych, organizacji pozarządo-
wych, Rady Pomocy Społecznej 
i pracownicy ośrodków pomocy 
społecznej, wśród nich także Kie-
rownik i Pracownicy Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Skwierzynie.
W kategorii ,,Wyróżnienia ze-
społowe” Pracownicy Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Skwie-
rzynie zostali nagrodzeni za 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Ra-
falska 23 listopada 2015 r. wręczyła nagrody i wyróż-
nienia, przyznawane za wybitne, nowatorskie rozwią-
zania w pomocy społecznej

wieloaspektowe, innowacyjne 
i kreatywne działania na rzecz 
zapobiegania wykluczeniu spo-
łecznemu osób i rodzin, aktywną 
i skuteczną współpracę różnych 
podmiotów a także indywidual-
nych osób na rzecz zmian obli-
cza swojego najbliższego środo-
wiska.
Ośrodek Pomocy Społecznej po-
dejmuje szereg nowoczesnych, 
innowacyjnych działań, zmierza-
jących do poprawy sytuacji spo-
łeczności lokalnej, a zwłaszcza 
osób niesamodzielnych i rodzin 
zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym.

Red. na podst. 
www.skwierzyna.pl

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szlachta
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przywilej
http://www.miedzyrzecz.biz
http://www.miedzyrzecz.biz
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Lubuskie Stowarzyszenie Po-
mocy Szkole, Międzyrzeckie 
Koło „Wspieramy Młode Talenty 
(prezesem jest Lidia Woźniak, 
która przywitała wszystkich 
obecnych) – tym razem w go-
ścinnych progach Gimnazjum 
nr 1, po raz 34 zorganizowało 
edycję przyznania stypendiów. 
Wśród gości byli m.in. Rafał Mi-
kuła, wicestarosta, Zofia Ple-
wa, członek zarządu powiatu, 
Anna Sawka, sekretarz UMiG, 
Mariusz Erdmann, przewodni-
czący LSPS, Izabela Korejwo, 
Maciej Kubowicz, dyrektorzy 

Kolejne stypendia rozdane
MIĘDZYRZECZ

szkół stypendystów, członko-
wie koła WMT wraz z zarządem 
oraz rodzice.
Stypendia im. Zofii Ratajczyk 
otrzymali: w grupie uczniów 
szkół podstawowych – Julia 
Skala (uczennica SP Kaława 
i Szkoły Muzycznej I st. Mię-
dzyrzeczu), Sylwia Pietrzak, 
Bożena Pietrzak, Oliwia Pre-
gdyś, Julia Tarnowska, Patryk 
Radziszewski (wszyscy z SP 2), 
Weronika Milewska (SP 4), Be-
niamin Skarżyski (SP Pszczew). 
W grupie szkół gimnazjalnych 
– Dagmara Ziętek (Gimna-

zjum nr 1 Międzyrzecz), Natalia 
Nadolna (Gimnazjum Przytocz-
na). W grupie szkół ponadgim-
nazjalnych – Barbara Kaniuk, 
Sandra Białkowska, Zuzanna 
Melcer (wszyscy z Technikum 
nr 1 w Międzyrzeczu), Piotr 
Kafka, Jakub Wołoszyn (obo-
je z Technikum Logistycznego 
w Międzyrzeczu), Anna Wa-
siukiewicz (LO Międzyrzecz), 
Sandra Ewa Ren (II LO Gorzów 
Wlkp. Mieszkanka Przytocznej). 
W grupie studentów – Katarzy-
na Kozłowska (3. rok Architek-
tury i Urbanistyki UZ Zielona 

Góra, mieszkan-
ka Bukowca), Ka-
mil Przybysz (3. rok Mechaniki 
i Budowy Maszyn, Politechni-
ka Poznań, międzyrzeczanin), 
Aleksandra Biela (5. rok Filo-
logii Polskiej UAM Poznań, mię-
dzyrzeczanka).
Na stypendia tej edycji wyda-
no 11.300 zł (od początku roku 
20.900) łącznie dla 35 stypen-
dystów. Pieniądze otrzymano 
z dotacji miasta, wpłaty od 
radnych powiatu i gminy, sta-
rostów, osób prywatnych oraz 
firm od lat wspierających młode 

talenty. Zgodnie z tradycją nie 
mogło się odbyć bez części ar-
tystycznej, kilku stypendystów 
jest uczniami szkoły muzycznej 
w Międzyrzeczu bądź członka-
mi grup tanecznych.
 

LM, fot. Paulina Stępak i 
Jowita Szudra

 

Pracownicy Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Skwierzynie 
nagrodzeni

SKWIERZYNA
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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 2016 Roku życzę 

spełnienia marzeń i wszelkiej 
pomyślności. 

Katarzyna Osos
Poseł na Sejm RP

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
to niezwykły czas wiary, nadziei  i refleksji.                   
Postarajmy się by chwile spędzone w gronie 

najbliższych wśród dźwięków kolędy wypełnione 
zostały miłością i ciepłem, abyśmy świadomie 

przeżywali ten wspaniały czas. Niech Nowy Rok 
sprzyja Wszystkim w dążeniu do realizacji marzeń,

a kolejne dwanaście miesięcy będzie czasem 
pełnym optymizmu i pogody ducha.

Samych pięknych chwil, zdrowia oraz satysfakcji w 
życiu rodzinnym i sukcesów w życiu zawodowym 

Mieszkańcom Gminy Skwierzyna
życzą:

Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia
oraz

Przewodnicząca Rady Miejskiej - Zofia Zawłocka
Wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Skwierzynie

Wszystkim czytelnikom Przekroju 
Lokalnego pragnę złożyć  najlepsze 

życzenia świąteczne. Aby radość płynąca z 
Narodzenia Pana przynosiła Wam ogromną 

satysfakcję, pokój do Waszych domów, 
życzliwość, szczęście, abyście w Waszych 
Rodzinach przeżywali to wielkie święto 
wiedząc, że macie powody ku temu, że to 

wszystko co robicie służy wspólnemu dobru.

Władysław Komarnicki
Senator RP

Niech zbliżające się 
Święta Bożego Narodzenia

będą dla Was drodzy mieszkańcy
pełne radości, pomyślności i pogody ducha.

Niech promień łaski, wiary narodzenia, zgoda 
miłość i szacunek zapanuje w Waszych domach

Niech Nowy Rok obdaruje Was zdrowiem i szczęściem.
Życzymy zadowolenia i satysfakcji z podejmowanych 

wyzwań oraz zwykłej ludzkiej życzliwości.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Maria Kijak

Burmistrza Międzyrzecza
Remigiusz Lorenz

Nieodpłatna Pomoc Prawna
POWIAT MIĘDZYRZECKI

Zgodnie z ustawą jeden z punk-
tów (Skwierzyna) będzie pro-
wadzony przez organizację sa-
morządową (Fundacja Honere 
Vivere Warszawa). W Skwierzy-
nie porad będą mogli udzielać 
doradcy podatkowi w zakresie 
prawa podatkowego, z wyłącze-
niem spraw podatkowych zwią-
zanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej.
W starostwie porad udzielać będą 
adwokaci i radcy prawni wytypo-
wani przez Okręgową Radę Ad-
wokacką w Zielonej Górze i Okrę-
gową Izbę Radców Prawnych w 
Zielonej Górze (adwokaci: Anna 
Bratkowska z Międzyrzecza, Ma-
riusz Być ze Skwierzyny, Sylwia 
Jaroszewska z Międzyrzecza). W 
razie ich nieobecności spowodo-
wanych różnymi przyczynami są 
wyznaczenie zastępcy (adwokaci: 
Damian Nowak i Julia Szymań-
ska, oboje z Międzyrzecza). Rad-
cy prawni: – Piotr Mielczanek 
z Baczyny, Bartosz Furmanek 
z Gorzycy, Łukasz Wilmiński z 
Gorzowa Wlkp. Adwokaci i radcy 
prawni będą dyżurować prze-
miennie. Porady prawne będą 
świadczone do 31 grudnia 2016 r.
Ustawa zakłada, że nieodpłatną 
pomoc prawną (na etapie przed-
sądowym) otrzymają: - młodzież 
do 26 roku życia, - osoby fizyczne, 
którym w okresie roku poprze-
dzającego zwrócenie się o udzie-
lenie pomocy prawnej zostało 
przyznane świadczenie z pomocy 
społecznej na podstawie umowy 
o o pomocy społecznej i wobec 
których w tym okresie nie wyda-
no decyzji o zwrocie nienależnie 
pobranego świadczenia osoby, 
- osoby, które ukończyły 65 rok 
życia, - osoby posiadające Kartę 
Dużej Rodziny, - kombatanci i we-

Od 1 stycznia Powiat Międzyrzecki będzie realizował 
zadanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. 
Punkty będą w budynku Starostwa Powiatowego ul. 
Przemysłowa 2, na parterze, czynne PN – PT w godz. 
10.00 -14.00 oraz w Skwierzynie w siedzibie Domu Po-
mocy Społecznej, ul. Przemysłowa 42, na parterze, 
czynne PN – PT w godz. 8.00 – 12.00.

terani, - osoby będące ofiarami 
represji wojennych i stanu wojen-
nego, - zagrożeni lub poszkodo-
wani katastrofą naturalną, klęską 
żywiołową lub awarią techniczną.
Pomoc prawna będzie polega-
ła na: - poinformowaniu osoby 
uprawnionej o obowiązującym 
stanie prawnym, - przysługu-
jącym jej uprawnieniach lub 
spoczywających na niej obo-
wiązkach, wskazaniu sposobu 
rozwiązania dotyczącego jej 
problemu prawnego, - pomocy 
w sporządzeniu wymagającego 
wiedzy prawniczej projektu pi-
sma w zakresie niezbędnym do 
udzielenia pomocy (z wyłącze-
niem pism procesowych w postę-
powaniu przygotowawczym lub 
sądowym i pism w postępowa-
niu sądowo-administracyjnym), 
- sporządzenie projektu pisma o 
zwolnienie z kosztów sądowych 
lub o ustanowieniu pełnomocni-
ka z urzędu.
Uprawnieni będą mogli uzyskać 
informacje w zakresie: - prawa 
pracy, - przygotowania do rozpo-
częcia działalności gospodarczej, 
- prawa cywilnego, - spraw kar-
nych, - spraw administracyjnych, 
ubezpieczenia społecznego, 
spraw rodzinnych, prawa podat-
kowego z wyłączeniem spraw 
podatkowych i związanych z pro-
wadzeniem działalności gospo-
darczej.
Pomoc prawna nie będzie obej-
mowała: - spraw z zakresu prawa 
celnego, dewizowego, handlo-
wego i działalności gospodarczej 
z wyjątkiem spraw dotyczących 
przygotowania do jej rozpoczę-
cia.

 (LM)



9nr 12(20)/2015 10 grudnia 2015

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego  Narodzenia Wójt 
oraz Radni pragną złożyć najserdeczniejsze życzenia 

mieszkańcom Gminy Przytoczna w szczególności 
wewnętrznego spokoju, pogody ducha oraz optymizmu.

Życzymy Wam, aby te święta przyniosły radość, 
a w Waszych domach zagościła prawdziwie rodzinna 

atmosfera pełna ciepła i miłości.
Niech Nowy Rok przyniesie Wam dużo zdrowia                            

i  szczęścia  zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.

Szczęśliwego Nowego Roku !!!

/-/ Wójt Gminy Przytoczna
Bartłomiej Kucharyk

 

Nieodpłatna Pomoc Prawna
POWIAT MIĘDZYRZECKI

Tylko dzięki Tobie i Twojej 
pomocy Ania ma szansę na 
normalne życie. 
27 letnia mama trójki dzieci 
przeszła ciężką operację z 
powodu krwawienia tętnia-
ka mózgu, w wyniku które-
go wystąpiło krwawienie 
podpajęczynówkowe, przez 
co czeka ją bardzo długa i 
żmudna rehabilitacja. Ania 
nie jest w stanie dziś opieko-
wać się swoimi trzema ma-
luchami, które tylko czekają 
aż mama wróci zdrowa do 
domu. Będzie to możliwe tyl-
ko wtedy, gdy zdecydujesz 
się pomóc. Pamiętaj również, 
że pomagając Ani, wspierasz 
również jej rodzinę i przy-
spieszasz moment, w któ-
rym będzie mogła wrócić do 
Bartka, Leny i Oliwii. 

Słysząc wołanie o pomoc – 
pomagamy... wołać 

Dobrowolne wpłaty, bądź 

1% podatku: 

Fundacja Światło, ul. Grun-
waldzka 64, 87-100 Toruń
Bank PKO S.A.: 34 1240 

4009 1111 0000 4490 9943
 

Nr KRS: 0000183283                
z dopiskiem 

,,na leczenie Anny Dubiec”

Nie bądź obojętny!

REGION

Miliony do podziału

Oferty będą dotyczyć m.in. mo-
dernizacji budynków, wykorzy-
stania odnawialnych źródeł ener-
gii – tutaj do dyspozycji jest 64 
mln zł dla firm znajdujących się 

Już od 31 grudnia można ubiegać się o dotacje z funduszy 
unijnych. To właśnie w ostatni dzień roku zostanie ogłoszo-
nych 9 konkursów z pulą ponad 128 mln złotych

m.in. na terenach ZIT Gorzowa i 
Zielonej Góry.
Natomiast w nowym roku wy-
startują 43 konkursy z pulą do 
podziału ponad 730 mln zł. Har-

monogram konkursów w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego – Lubuskie 2020 
został już ogłoszony. Od marca 
2016 ogłoszone zostaną nabo-
ry na projekty inwestycyjne dla 
firm. Już w pierwszym kwartale 
2016 r. będzie można się ubiegać 
się o dofinansowanie w zakresie 
e-zdrowia, poprawy bezpieczeń-
stwa przeciwpożarowego czy 
edukacji w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego. (Red.)
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21 października wszyscy wzięli-
śmy udział w krótkim spektaklu 
teatru profilaktycznego pod ty-
tułem „Mniam mniam”. Aktorzy 
przedstawili historię sympatycz-
nych przyjaciół: Kazika i Wandy, 
którzy przekonali się, jak ważne 
jest zdrowe odżywianie. Chłopiec 
bezskutecznie próbował namó-
wić koleżankę, by zrezygnowała 
z chipsów i niezdrowych przeką-
sek. Dopiero czary sprawiły, że 
Wanda przekonała się boleśnie, 
co oznacza stwierdzenie: „Jesteś 
tym, co jesz” Mamy nadzieję, że 
zdanie to zapamiętają także dzie-
ci i chętniej sięgną po warzywa, 
pyszne sałatki i surówki.
W listopadzie wiele uwagi po-
święcono szkodliwości dopala-
czy. Klasa szósta wzięła udział 
w teatrze profilaktycznym pod 
tytułem „Kolekcjonerzy wrażeń”, 
dzięki któremu przekonali się, jak 
zgubny wpływ mają tego typu 
środki. Niszczą naszą psychikę i 
ciało. W warsztatach profilaktycz-
nych na temat dopalaczy uczest-
niczyli też uczniowie z klas pią-
tych.
Klasy czwarte natomiast przypo-
mniały sobie o tym, że Internet 

może stać się światem bardzo 
niebezpiecznym, jeśli nie potra-
fimy z niego właściwie korzystać. 
Spotkanie profilaktyczne „Zagro-
żenia w sieci” uczyło dzieci, jak 
być świadomym odbiorcom tego 
medium i w jaki sposób wybierać 
umieszczane tam informacje.
Warsztaty były finansowane 
przez Gminna Komisję Profilak-
tyki, Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Nałogowych. 
Wszystkie one doskonale wpisy-
wały się w program profilaktycz-
no-wychowawczy szkoły. O profi-

laktyce nie zapominamy przecież 
podczas lekcji wychowawczych i 
różnych akcji organizowanych w 
szkole, jak choćby Witaminka czy 
spotkanie z dietetykiem.
Kształtowanie właściwych po-
staw dotyczących zdrowia powin-
no rozpocząć się jak najwcześniej. 
Szkoła podstawowa to zatem bar-
dzo dobry czas, by podejmować 
tego typu działania.

Joanna Kaczorowska
www.sp.przytoczna.pl

Poważne tematy w przystępnej formie
PRZYTOCZNA

Jesienne miesiące upłynęły nam pod znakiem przedsięwzięć uświadamiających 
uczniom przykre konsekwencje uzależnień oraz mechanizm działania nałogów. 
Prosty i konkretny przekaz trafiał do młodych odbiorców. Piękna pełnowymiarowa hala 

sportowa w brójeckiej szkole. 
Międzynarodowy Dzień Osób 
Niepełnosprawnych, celebro-
wany w Zespole Edukacyjnym 
w Brójcach. To tutaj od 10 lat 
odbywają się Olimpiady osób 
niepełnosprawnych przyjeżdża-
jących z wielu miast. – Mamy 
tu warunki ku temu – mówi mi 
jeden z nauczycieli organizują-
cych co roku uroczystość . I kilku 
oddanych sprawie pracowni-
ków szkoły – dodam.
Dostają dzisiaj od dyr. ZE Lucy-
ny Nowak skromne upominki. 
Za zaangażowanie. Za to, że 
osoby z niepełnosprawnościa-

Brójeccy olimpijczycy
MIĘDZYRZECZ / BRÓJCE

mi mogą tu przyjeżdżać, żeby 
spędzić kilka godzin na impre-
zie DLA NICH, na zabawie i inte-
gracji. Każda z Olimpiad w ciągu 
tych 10. lat została starannie 
przygotowana. Napisane scena-
riusze miały spełniać – poza za-
bawą dla uczestników – ważne 
funkcje i zadania. 
Dzisiaj jest realizowany w formie 
audycji TV. „Telewizja Brójce” lo-
kalna telewizja – brzmi baner w 
miejscu w rozwieszony w części 
hali sportowej na wzór studia 
telewizyjnego. W studiu dzieje 
się audycja na temat „Olimpia-
da olimpijska” w Brójcach w ZE 
im. Olimpijczyków…”. Tacy rze-
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Z tej okazji w na-
szej szkole odbyła 
się tradycyjna aka-
demia upamięt-
niająca rocznicę 
odzyskania nie-
podległości. Znów 
gościliśmy w pięk-
nej i nowoczesnej 
sali Gminnego 
Ośrodka Kultury.
W tym roku ucznio-
wie klasy IV b, VI a 
i VI b przedstawili 
historię pewnej rodziny, która 
wybierała się na wycieczkę. W 
drodze jej plany pokrzyżowała 
okropna burza. Wszyscy nie-
chętnie zatrzymali się w najbliż-
szej chacie, by tam przeczekać 
niesprzyjającą pogodę i ruszyć 
dalej. Nie spodziewali się, że ta 
wizyta tak bardzo ich zmieni.
Pozornie opustoszały dom skry-
wał w sobie wiele tajemnic i 
dawnych pamiątek. Ciekawskie 
dzieci odnalazły na strychu ro-
dzinne skarby. Okazało się, że 

Śpiewajmy pamięć
PRZYTOCZNA

Listopad to czas szczególnej zadumy i refleksji. Sprzyja temu nie tylko jesienna aura, 
ale także święta zapisane w naszym kalendarzu. Na początku miesiąca wspomi-
namy bliskich, którzy odeszli, a 11 listopada oddajemy hołd rodakom walczącym 
o wolność Polski

należą one do pewnego starusz-
ka, który tutaj mieszka. Kiedy 
domownik zorientował się, że 
przybyli niespodziewani goście, 
chciał ich niezwłocznie wyrzucić. 
Dał się jednak namówić na to, 
by opowiedzieć dzieciom, jakie 
pamiątki odnalazły. Przybliżył 
przybyłym historię Polski. Dzię-
ki niemu mogli wyruszyć w inną 
podróż, która okazała się jeszcze 
bardziej fascynująca – podróż w 
czasie.
Doskonała gra młodych akto-

rów, nastrojowa mu-
zyka, szczypta poezji, 
piękna scenografia i 
poruszające prezen-
tacje multimedialne. 
Wszystkie te elemen-
ty stworzyły wyjątko-
wy klimat. Chcieliśmy 
podzielić się tymi 
niezwykłymi emo-
cjami, dlatego naszą 
akademię pokazali-
śmy także Rodzicom. 
Mamy nadzieję, że 

dostarczyliśmy widzom odro-
biny wzruszeń i wartościowych 
przeżyć.
Możemy być dumni, że nasi 
uczniowie z taką gorliwością 
opowiadają o Polsce i pokazują 
swój patriotyzm.

Hanna Urbanek, Mariola Kłysz, 
Natalia Baran, Piotr Barski, 

Renata Pałka

Brójeccy olimpijczycy
czywiście uczestniczą w każdej 
takiej imprezie, w tym roku jest 
to paraolimpijczyk Zbigniew 
Rogala, ciężarowiec. Otrzymać 
z rąk Takiego Człowieka Złoty 
medal olimpijski dla (każdego) 
uczestnika jest wielkim przeży-
ciem! 
Rogala WYGRAŁ, pokonał siebie, 
zdobył medale na światowych 
olimpiadach paraolimpijskich. 
Jest przykładem, który imponuje 
każdemu. Zwycięstwo, wygra-
na w walce o siebie, należy się 
wszystkim. Te Medale, których 
pęki są przygotowane, by je wrę-
czyć, zawiesić na szyjach uczest-
ników Olimpiady, mają ogromne 
znaczenie symboliczne. Znacze-
nie zrozumiałe bez względu na 
stopień sprawności intelektual-
nej. Zadowolenia z życia, wyższej 

samooceny – rzeczy zasadniczej 
dla KAŻDEGO. Niezbędna jest 
wiedza o tak ważnych osiągnię-
ciach, propagowanie informacji 
o wzrastaniu człowieka, dobrych 
wieści, przez środki przekazu, 
by poznać ludzi niepełnospraw-
nych, ich marzenia, i pragnienia. 
Przekonać się, że w gruncie rze-
czy niczym się nie różnią od nas, 
z tak zwaną normą intelektual-
ną i inną. Im więcej wiedzy, tym 
mniej uprzedzeń…

Iwona Wróblak
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Zmiana dowódcy w 17 WBZ
MIĘDZYRZECZ 

DeLuxe i muzyka myśliwska

DOM W GÓRACH - DO WYNAJĘCIA
Podgórzyn (11 km do Karpacza, 15 km do Szklarskiej Poręby)
Dom o powierzchni 120 m2 - ogrzewanie gazowe + kominek, 

miejce dla 8-10 osób, komfortowe warunki!
Cena od 300 zł za dobę!

601 974 329
(TERMIN SYLWESTROWY ZAJĘTY)

20 listopada uroczyście zostało przekaza-
ne dowodzenie jednostką wojskową. Do-
tychczasowy dowódca 17 Wielkopolskiej 
Brygady Zmechanizowanej, gen. bryg. 
Andrzej Kuśnierek został wyznaczony 
na stanowisko Szefa Zarządu Wojsk Aero-
mobilnych i Zmotoryzowanych w Inspek-
toracie Wojsk Lądowych Dowództwie Ge-
neralnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Jego 
miejsce zajął płk Piotr Malinowski.
Zgodnie z ceremoniałem wojskowym 
przekazanie sztandaru jednostki odby-
ło się w obecności gen. dyw. Jarosława 
Miki, d-cy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii 
Pancernej, ustawionych w szyku podod-
działów jednostki jak i zaproszonych go-
ści. Były okazjonalne wystąpienia gen. 
dyw. Janusza Bronowicza, Inspektora 
Wojsk Lądowych, dowódcy dywizji oraz 
zdającego i przyjmującego obowiązki. 
Zanim pododdziały przegrupowały się do 

defilady, licznie przybyli goście składali 
życzenia ustępującemu i nowemu do-
wódcy, którzy odbierali je w towarzystwie 
swych małżonek.

Uroczystość zakończono defiladą żołnie-
rzy jednostki na czele ze szwadronem ho-
norowym wystawionym przez 15 batalion 
Ułanów Poznańskich oraz przejazdem 

wytypowanych pojazdów wojskowych 
będących na wyposażeniu etatowym bry-
gady.

Tekst i fot. LM

Wiele artystycznych, muzycznych rzeczy 
zadziało się dotąd w pięknym gotyckim 
naszym kościele św. Jana Chrzciciela, ale 
koncertu muzyki myśliwskiej tu jeszcze nie 
mieliśmy.
Zespół Muzyki Myśliwskiej „DeLuxe” od 
roku działa przy Kole Łowieckim „Żuraw” 
w Brójcach. Jego członkami są absolwenci 
i uczniowie Zespołu Szkół Leśnych w Ro-
gozińcu, ale nie tylko, także myśliwi i sym-
patycy gry na rogu myśliwskim. Mieliśmy 
okazję oglądać te instrumenty. 
Deluxe (franc.) znaczy luksusowy, najlep-
szej jakości. Jest to także nazwa rogu my-
śliwskiego koncertowego (melton). Instru-
menty są bardzo głośne, ciekawie brzmiały 
w akustycznym wnętrzu katedry gotyckiej.
Kierownikiem, kompozytorem, menage-
rem Zespołu jest mgr i inż. sztuki Agniesz-
ka Rybicka, pracownik ZSL w Rogozińcu 
(róg pless, trąbka I,  waltornia). Członkowie 
zespołu to w większości uczniowie pani 
Agnieszki, osoby z różnym stażem muzycz-
nym: Magdalena Szulc (par force – rodzaj 
francuskiego rogu myśliwskiego), Monika 
Ratajczak, Mateusz Walkowiak, Woj-
ciech Walkowiak, Tomasz Skrzypczak, 

MIĘDZYRZECZ 

Mikołaj Rybicki, Michał Szczygielski, 
Bartłomiej Halkowicz, Bartłomiej Bejga 
(pless, trąbka II). Zespół współpracuje z Ko-
łami Łowieckimi, z Zespołem Szkół Leśnych 
w  Rogozińcu, z Nadleśnictwem, Collegium 
Salesianum w Szczecinie. Podobne zespoły 
funkcjonują przy uczelniach kształcących 
leśników.
Pani Rybicka, tworząc zespół, zrealizowała 
swój zamysł stworzenia grupy muzycznej, 
który byłby nie tylko zespołem sygnalistów 
myśliwskich. Sygnały myśliwskie, główne 
motywy tej muzyki, były używane od bar-
dzo dawna na polowaniach, są wplecione 
w polską i europejską kulturę szlachecką, 
rogi były częścią rycerskiego ekwipunku. 
Pani Agnieszka stworzyła z nich samodziel-
ne kompozycje.  
Wysłuchaliśmy kilku jej własnych kompo-
zycji na myśliwskie motywy muzyczne, 
oprócz tego także dawnych tradycyjnych i 
ludowych utworów polskich, niemieckich, 
czeskich, austriackich i amerykańskich o 
tematyce myśliwskiej, znanych z przed-
miotowej literatury. 
Dzięki prelegentce - dla nas słuchaczy – 
wieczór z Zespołem „DeLuxe” był  intere-

sującą dawką wiedzy o rogu myśliwskim, 
tym dawnym, pradziejowym instrumen-
cie i muzyce granej na instrumentarium, 
pierwotnie służącej porozumieniu między 
myśliwymi. Dzisiejszy róg (mały i większy) 
są  instrumentami dętymi wykonanymi z 
metalu, dawniejsze były wykonane z na-
turalnych zwierzęcych rogów (np. z tura), 
pustych w środku, potem także z  drewna. 
Ich wykonanie było sztuką, wiedzą staran-
nie strzeżoną przez doświadczonych my-
śliwych. Z przekazów historycznych wiemy 
o rogach: borówka (duży róg myśliwski), 
kniejówka (mały róg z ustnikiem z kości), 
charciówka, trąbka jałowcowa (róg wygię-
ty) i innych. Metalowych rogów używano 
już w  Cesarstwie Rzymskim – w celach wo-

jennych i jako oprawa ważnych uroczysto-
ści, przez wieki zapomniane, dopiero w XIII 
wieku przybyły do Europy jako zdobycze 
z wypraw krzyżowych. Muzyka myśliwska 
była na przełomie XVII i XVIII wieku bardzo 
modna we Francji, na dworze królewskim 
w  Wersalu. Znany jest angielski i niemiec-
ki, czeski róg myśliwski. To wielka, obszer-
na dziedzina wiedzy z zakresu sygnalistki, 
muzyki i tradycji myśliwskiej. Mogliśmy na 
koncercie wysłuchać współczesnych ro-
gów myśliwskich, ich możliwości brzmie-
niowych w aranżacji Zespołu Muzyki My-
śliwskiej „DeLuxe” – jako oprawa - podczas 
uroczystości mszy św. Zaduszkowej i na 
godzinnym koncercie.

Iwona Wróblak
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NAPRAWA PLANDEK

Paweł Olszewski
Ul. PrzemysłOwa; 69-220 OśnO lUbUskie

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

(istnieje mOżliwOść dOjazdU dO klienta)

namiOty           gabaryty
PrzyczePki          naczePy

dOstawcze        stelarze

(drobna produkcja)

LAMUS
NAJWIEKSZY SKLEP MEBLOWY W POLSCE!

ANTYKI
MEBLE UŻYWANE

MILION DROBIAZGÓW

www.lamusboczow.cba.pl

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

W sezonie 2015/2016 ligę swo-
im patronatem obejmuje firma 
Tervis pod kierownictwem Mag-
daleny Cieślak, która prowadzi 
bardzo szeroką działalność w 
dziedzinie dietetyki, reedukacji 
żywieniowej, leczenia chorób 
dieto zależnych, cateringu die-
tetycznego „Slime Line Catering”, 
treningów personalnych oraz fit-
ness.
W tegorocznych rozgrywkach 
wystartuje 8 zespołów z 5 miej-
scowości, które stoczą ze sobą aż 
62 pojedynki. Mecze rozgrywane 
będą systemem dwurundowym 
„każdy z każdym”.
Pierwsze 4 zespoły po rundzie 
zasadniczej kwalifikują się do 
rozgrywek play-off.
Spotkania odbywać się będą we 

XIX skwierzyńska amatorska liga piłki siatkowej
SKWIERZYNA

Na skwierzyńskich parkietach rozpoczyna się batalia o triumf w XIX Skwierzyńskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej. Pierwszy raz w historii Liga 
zyskuje silnego partnera w postaci sponsora tytularnego.

wtorki i czwartki o godz. 18:00 i 
19:30 na sali gimnastycznej Ze-
społu Szkół Technicznych oraz 
na hali sportowej skwierzyńskie-
go Gimnazjum.
Zespoły, które zgłosiły się do-
Tervis Ligi oraz terminarz 1 rundy 
przedstawiamy poniżej:
1. Victoria Kaława 2. Orzeł 
Międzyrzecz (juniorzy) 3. JW. 
Międzyrzecz 4. UM Makuch 
Drezdenko 5. Czarni Bledzew 6. 
ZST Skwierzyna 7. Wymiatacze 
Skwierzyna 8. Gabaryt/Tedex 
Skwierzyna
1 kolejka 08.12.2015 (wtorek) 
Godz. 18:00 Victoria Kaława - JW. 
Międzyrzecz Godz. 19:30 UM Ma-
kuch Drezdenko - Wymiatacze
10.12.2015 (czwartek) Godz. 
18:00 ZST Skwierzyna - Czarni 

Bledzew Godz. 19:30 Gabaryt/
Tedex Skwierzyna - Orzeł Mię-
dzyrzecz
2 kolejka 15.12.2015 (wtorek) 
Godz. 18:00 ZST Skwierzyna - 
JW. Międzyrzecz Godz. 19:30 UM 
Makuch Drezdenko - Czarni Ble-
dzew
17.12.2015 (czwartek) Godz. 
18:00 Gabaryt/Tedex Skwierzy-
na - Victoria Kaława Godz. 19:30 
Wymiatacze Skwierzyna - Orzeł 
Międzyrzecz
3 kolejka 05.01.2016 (wtorek) 
Godz. 18:00 ZST Skwierzyna - 
Victoria Kaława Godz. 19:30 UM 
Makuch Drezdenko - Gabaryt/
Tedex Skwierzyna
07.01.2016 (czwartek) Godz. 
18:00 Orzeł Międzyrzecz - Czarni 
Bledzew Godz. 19:30 JW. Między-

rzecz - Wymiatacze Skwierzyna
4 Kolejka 12.01.2016 (wto-
rek) Godz. 18:00 UM Makuch 
Drezdenko - ZST Skwierzyna 
Godz. 19:30 Gabaryt/Tedex 
Skwierzyna - Wymiatacze Skwie-
rzyna
14.01.2016 (czwartek) Godz. 
18:00 JW. Międzyrzecz - Orzeł 
Międzyrzecz Godz. 19:30 Victoria 
Kaława - Czarni Bledzew
5 Kolejka 02.02.2016 (wtorek) 
Godz. 18:00 ZST Skwierzyna - Ga-
baryt /Tedex Skwierzyna Godz. 
19:30 UM Makuch Drezdenko - 
Orzeł Międzyrzecz
04.02.2016 (czwartek) Godz. 
18:00 Wymiatacze Skwierzyna - 
Victoria Kaława Godz. 19:30 Czar-
ni Bledzew - JW. Międzyrzecz
6 Kolejka 09.02.2016 (wtorek) 

Godz. 18:00 JW. Międzyrzecz - 
Gabaryt/Tedex Skwierzyna Godz. 
19:30 UM Makuch Drezdenko - 
Victoria Kaława
11.02.2016 (czwartek) Godz. 
18:00 Orzeł Międzyrzecz - ZST 
Skwierzyna Godz. 19:30 Czarni 
Bledzew - Wymiatacze Skwierzy-
na
7 Kolejka 16.02.2016 (wtorek) 
Godz. 18:00 Wymiatacze Skwie-
rzyna - ZST Skwierzyna Godz. 
19:30 UM Makuch Drezdenko - 
JW. Międzyrzecz
18.02.2016 (czwartek) Godz. 
18:00 Orzeł Międzyrzecz - Vic-
toria Kaława Godz. 19:30 Czarni 
Bledzew - Gabaryt/Tedex

UM Skwierzyna

Uczniowie szkoły muzycznej odnoszą 
kolejne sukcesy

MIĘDZYRZECZ 

24 października 2015 roku w Sza-
motułach odbył się polsko - nie-
miecki konkurs pianistyczny im. 
Xaverego i Philipa Scharwenków. 
Konkurs odbył się  po raz  drugi. 
Wzięli w nim udział uczniowie 
partnerskich szkół muzycznych z 
Szamotuł, Bad Saarow i Między-
rzecza. Idea zorganizowania kon-
kursu pianistycznego imieniem 
Braci Scharwenków zrodziła się 
kilka lat temu. W ubiegłym roku 
konkurs pianistyczny odbył się w 
Bad Saarow. 
W tegorocznej edycji Państwową 
Szkołę Muzyczną I stopnia w Mię-
dzyrzeczu reprezentowali: Klau-
dia Nowacka, Julia Szymańska, 
Julianna Lemańska i Barbara 
Lemańska oraz Piotr Czaplicki. 
Julianna Lemańska zajęła II miej-
sce w grupie II,  Barbara Lemań-
ska II miejsce w grupie I. Obie są  
uczennicami klasy fortepianu  p. 
Wojciecha Pruszyńskiego. Julia 
Szymańska zdobyła III miejsce w  
grupie I i jest uczennicą klasy for-
tepianu  p. Małgorzaty Telegi.
Poprosiliśmy pianistki o opowie-
dzenie swoich wrażeń z konkur-
su. – Wyjazd na konkurs im. X. i 
Ph. Scharwenków do Szamotuł 
wspominam bardzo miło. Słucha-
łam tam różnych wykonań wymie-
nionych kompozytorów i zdoby-
łam kolejne doświadczenie jako 
uczestnik konkursu – powiedziała 
Klaudia Nowacka. - Będąc uczest-
niczką konkursu miałam okazję 
wysłuchać różnych utworów braci 
Scharwenków i chciałabym wziąć 
udział w tym konkursie za rok. 
Dziękuję mojej nauczycielce p. 

Małgorzacie Teledze 
za przygotowanie 
mnie do konkursu, 
a organizatorom 
za ciepłe przyjęcie 
nas w Szamotułach 
– dodała Julia Szy-
mańska. 
- Udział w konkur-
sie pozwolił nam na 
s k o n f r o n t o wa n i e 
programu, który wy-
konujemy z innymi 
pianistami. Ciekawe 
byłyśmy jak grają 
nasi koledzy z Nie-
miec. Wyjazd na 
konkurs uważamy 
za udany pod wie-
loma względami. 
Podziękowania dla 
naszego nauczy-
ciela p. Wojciecha 
Pruszyńskiego za 
przygotowanie. Do 
konkursu przygoto-
wywałyśmy się przez 
rok – podkreślały 
Julianna i Basia Le-
mańskie.
Nasza szkoła otrzy-
mała pamiątkową 
wiolonczelę, któ-
ra zajęła honoro-
we miejsce w auli 
szkolnej obok forte-
pianu.  
Warto pochwalić 
naszych pianistów 
za ogromną pracę 
i trud edukacji mu-
zycznej, ich rodzi-
ców za wspieranie 

Barbara Lemańska

Julia Szymańska

Julianna Lemańska

swoich pociech i przyczynianie się do rozwoju 
kultury muzycznej. Człowiek bez kultury jest 
słaby, podatny na manipulacje i wiele negatyw-
nych wpływów.                             (Zdzisław Musiał) 
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Zapraszamy do Restauracji NEO w Międzyrzeczu przy ul. Malczewskiego 2.                                                       
Na miejscu czeka na Ciebie przepyszne jedzenie oraz miła i profesjonalna obsługa.

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

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

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

RESTAURACJA

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

zestaw dnia

(zupa + drugie danie)

13 zł

w każdą niedzielę
zestawy obiadowe 
z deserem w cenie

(od pon. do piąt.)

23,00 zł

Na sygnale  
Szarżował bez uprawnień
Do tragedii na drodze mogło 
dojść 17 listopada 2015r. w sa-
mym centrum Międzyrzecza, na 
ul. Gancarskiej, gdzie znajduje się 
targowisko miejskie i o tej porze 
parkingi i ulica w tym miejscu peł-
ne są samochodów oraz ludzi ro-
biących zakupy. Policjanci zostali 
powiadomieni o uszkodzeniu za-
parkowanego pojazdu. Z relacji 
świadków wynikało, że kierowca 
czerwonego opla uszkodził samo-
chód, a później odjechał przejeż-
dżając przez chodnik i przejście 
dla pieszych. Szczęśliwie nikt nie 
ucierpiał. Zaczęły się poszukiwa-
nia wskazanego auta - w pewnym 
momencie patrol zauważył po-
jazd na głównym skrzyżowaniu w 
Międzyrzeczu - kierowca wjechał 
na skrzyżowanie na czerwonym 
świetle, a skręcając w lewo pra-
wymi kołami najechał na chod-
nik. Jego styl jazdy wskazywał na 
to, że kierujący może znajdować 
się pod wpływem alkoholu. Po za-
trzymaniu do kontroli okazało się, 
że 59-letni Leszek W. jest trzeźwy, 
jednak nie posiada uprawnień do 
kierowania pojazdami a uszko-
dzenia jego pojazdu wskazywały, 
że auto brało udział w zdarzeniu 
drogowym. Dodatkowo pojazd 
nie posiadał aktualnej polisy OC, 
dlatego też policjanci zabezpie-
czyli auto na parkingu. Wobec 
kierowcy zostanie sporządzony 

wniosek o karanie do Sądu Rejo-
nowego w Międzyrzeczu.

Bombki doprowadziły je do 
agresji…
W piątek 4 grudnia na placu przed 
Urzędem Miejskim w Międzyrze-
czu stanęła przepiękna świątecz-
na choinka, która rozświetliła się 
kolorowymi lampkami. Jednak 
nie wszystkim udzieliła się świą-
teczna atmosfera i oczarowała 
magia świąt... Już kolejnego dnia 
policjanci otrzymali zgłoszenie 
o tym, że grupa młodych ludzi 
niszczy drzewko i ozdoby świą-
teczne. Policjanci ustalili, że to 
pięć dziewczyn niszczyło ozdoby, 
jednak spłoszone przez przypad-
kowego przechodnia, uciekły. 
Wszystkie zostały przewiezione 
do jednostki Policji, gdzie poli-
cjanci wykonali z nimi niezbędne 
czynności, później osoby nielet-
nie zostały przekazane rodzicom. 
Dziewczyny w wieku 14-17 lat 
odpowiedzą za zniszczenie mie-
nia przed Sądem Rodzinnym i 
Nieletnich, natomiast na 18-latkę 
oraz 20-latkę zostanie sporządzo-
ny wniosek o ukaranie do Sądu 
Rejonowego w Międzyrzeczu za 
wykroczenie, za co grozi im wy-
soka grzywna. 

Chcieli ukraść…plac zabaw
1 grudnia 2015 roku na terenie 
jednej ze wsi gminy Międzyrzecz 

policjanci zostali powiadomie-
ni, że nieznani mężczyźni chcieli 
ukraść elementy placu zabaw. 
Policjanci ustalili, że mieszkaniec 
wsi zainteresował się grupą męż-
czyzn, którzy w ciemnościach, 
oświetleni światłem latarek, za 
pomocą różnego rodzaju na-
rzędzi demontowali elementy 
placu zabaw. Mężczyzna powie-
dział, że na jego widok zaczęli 
uciekać i odjechali busem. Udało 
mu się schwytać jednego z nich. 
Mężczyzna został zatrzymany w 
policyjnej izbie zatrzymań. Poli-
cjanci z Wydziału Kryminalnego 
zaczęli szukać pozostałych osób 
zamieszanych w proceder kra-
dzieży. Okazało się, że to trzech 
szwagrów, mieszkańców powiatu 
świebodzińskiego chciało ukraść 
elementy placu zabaw, po to, aby 
złożyć je na własnej posesji dla 
swoich dzieci. 

Fałszywy policjant i wnuczek 
znów oszukują
Pomimo nieustannych próśb i 
apeli o rozwagę wciąż oszuści 
bogacą się w łatwy sposób kosz-
tem osób w podeszłym wieku. 
Tylko w ostatnich dniach w całym 
województwie lubuskim było 
18 prób oszustwa „na wnuczka” 
i „policjanta”. Niestety trzech se-
niorów dało wiarę oszustom od-
dając im oszczędności swojego 
życia. Dwoje mieszkańców Zielo-
nej Góry i Międzyrzecza straciło w 
sumie 125 tys. złotych. 
W piątek 29 listopada ofiarą me-

tody „na wnuczka” padła 71-letnia 
kobieta, która przekazała 35 tys. 
złotych. Kolejny właściwie iden-
tyczny przypadek miał miejsce 
w poniedziałek 30 listopada. Tym 
razem 76-letni mężczyzna prze-
kazał oszustom 50 tys. złotych. 
Ten dzień był również pechowy 
m.in. dla 87-letniego mieszkań-
ca Międzyrzecza. Zadzwonił do 
niego mężczyzna i podał się za 
policjanta. Poinformował, że jego 
syn spowodował wypadek i za 
„ciche załatwienie sprawy”, musi 
wpłacić za niego kaucję w wyso-
kości 40 tys. zł. Mężczyzna długo 
się nie zastanawiał i już po kilku 
minutach przyniósł pieniądze w 
umówione miejsce. 
Policjanci ustalili, że w tym samym 
dniu podobnych telefonów na te-
renie Międzyrzecza było znacznie 
więcej. Do komendy zgłosiło się 
łącznie aż siedem osób. W tych 
przypadkach przestępcy usiłują-
cy wyłudzić pieniądze mówili, że 
są wnukami i potrzebują wspar-
cia finansowego swoich bliskich, 
wymyślając przy tym rozmaite 
historie, z których wynikało, że je-
żeli im nie pomogą, to będą mieli 
ogromne problemy. Na szczęście 
starsze osoby nie dały się nabrać. 
Najlepszym sposobem, aby nie 
dać się oszukać jest ograniczone 
zaufanie. Pieniądze przekazujmy 
tylko wtedy, gdy jesteśmy w stu 
procentach pewni, że trafią one 
do odpowiedniej osoby. Poli-
cjant, czy funkcjonariusz innych 
służb nigdy nie poprosi nas o pie-

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

policja.gov.pl 

niądze. Pamiętajmy, aby o każdej 
próbie podobnego oszustwa po-
wiadomić Policję.  
st. sierż. Tomasz Bartos

Odpowie za znęcanie się nad 
psem
W trzeci weekend listopada Po-
licjantów zaalarmowała rodzina 
informując, że 42-latek mógł zro-
bić krzywdę ich psu. Mężczyzna 
miał się zdenerwować po tym, 
jak zaatakował go pies – wtedy 
zabrał psa i wyszedł z domu. Po 
jakimś czasie wrócił, ale już bez 
czworonoga. Policjanci zaczę-
li szukać psa na terenie miasta. 
Właściciel powiedział, że zerwał 
mu się ze smyczy i uciekł w nie-
znanym kierunku. Okazało się, że 
po kilkudziesięciu minutach sam 
wrócił do domu. Pies miał ranę na 
głowie. Policjanci zabezpieczyli 
w mieszkaniu zakrwawioną sie-
kierę, którą najprawdopodobniej 
mężczyzna uderzył czworonoga. 
Mężczyzna został zatrzymany. 
Oświadczył, że uderzeniem sie-
kierą w głowę chciał tylko ukarać 
psa za jego nieposłuszeństwo. 
Usłyszał zarzut znęcania się nad 
zwierzęciem, za co grozi mu kara 
do dwóch lat pozbawienia wol-
ności.
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Wieści z Międzyrzeckiego rATUSzA
Obchody Święta Niepodległości w Międzyrzeczu

Zapraszamy do obejrzenia wysta-
wy w międzyrzeckim Ratuszu

Drodzy mieszkańcy Międzyrzecza!
Uprzejmie proszę, aby nie pozostawali Państwo obojętni 

na chuligańskie wybryki i reagowali na akty wandalizmu 
jakie obserwujemy na nowo zagospodarowanym skwerze przy 
Areszcie Śledczym. Niech sprawcy tych czynów nie czują się 
bezkarni!

Proszę, aby zadali sobie Państwo pytanie czy warto pozwalać 
na niszczenie zieleni, która ma upiększyć nasze miasto, wprowa-
dzić w nim ład kompozycyjny, a może i nawet zostać jego wizy-
tówką. 

Drodzy Państwo, zagospodarowany skwer zostanie odtworzo-
ny, skradzione rośliny zostaną posadzone na nowo, rozjeżdżone, 
porozrzucane i skradzione kamienie ułożone na nowo. Pamię-
tajmy jednak, że pieniądze na jego naprawę zostaną ponownie 
wydane, a pochodzą one m.in. z Państwa podatków. Nasuwa się 
więc pytanie czy warto po raz kolejny wykładać pieniądze w już 
zagospodarowany teren czy nie lepiej przeznaczyć je na kolejne 
realizacje?

Ufam, że nie zostaną Państwo obojętni na nasz apel i wspólnie 
uda nam się ukrócić akty wandalizmu na terenie miasta, a nowo 
zagospodarowane zieleńce będą cieszyły Państwa oko. 

Z wyrazami szacunku,
Zastępca Burmistrza Międzyrzecza

Agnieszka Śnieg

Zgodnie z tradycją obchody Na-
rodowego Święta Niepodległo-
ści w Międzyrzeczu rozpoczęła 
uroczysta msza św. w kościele 
pw. św. Jana Chrzciciela. Sumę 
w intencji ojczyzny odprawił ks. 
kan. Marek Walczak, a do licznie 
zgromadzonych wiernych kaza-
nie wygłosił ks. Marek Rogeński 
SAC. Tuż po mszy św., pochód 
prowadzony przez Orkiestrę 
Dętą Ochotniczej Straży Pożar-
nej z Grochowa i Kompanię Ho-
norową 17. WBZ dowodzoną 
przez kapitana Dawida Butlaka 
wraz z liczną reprezentacją pocz-
tów sztandarowych, przeszedł 
na plac przed Pomnik Tysiącle-
cia Państwa Polskiego. Główne 
uroczystości wojskowe prowa-
dził podpułkownik Jarosław 
Mosur. Przy dźwiękach hymnu 
państwowego, wciągnięto flagę 
na maszt. Przemówienie wraz z 
burmistrzem Międzyrzecza Re-
migiuszem Lorenzem odczytali 
Aleksandra Dajworska   z Gim-
nazjum nr 2 oraz   Jakub Kusz z 
Gimnazjum nr 1. W swoim wy-
stąpieniu burmistrz podkreślił, iż 
„11 Listopada to symbol miłości 
Ojczyzny, walki o wolność, sym-
bol wiary i zwycięstwa. Oddając 
szacunek symbolom narodo-
wym, oddajemy go wszystkim 
Polakom, tym, którzy odeszli i 
tym, którzy żyją obecnie. Dziś 
po 97 latach chylimy czoła przed 
wszystkimi bohaterami tamtych 
wydarzeń. Dziękujemy za ofia-
rę i trud kilku pokoleń naszych 
rodaków. Nasza codzienna, su-
mienna i dobrze wykonywana 
praca oraz przyzwoite życie 
to patriotyzm XXI wieku.”. Głos 
zabrał także dowódca 17. Wiel-
kopolskiej Brygady Zmechani-
zowanej generał Andrzej Kuśnie-

rek, który podkreślał jak ważne 
jest Święto Niepodległości oraz 
pamięć o żołnierzach poległych 
za wolność naszej ojczyzny. Pod-
porucznik Łukasz Szsczotka od-
czytał Apel Pamięci, po którym 
oddano salwę honorową. Przy 
wtórze werbli, na Pomniku Ty-
siąclecia Państwa Polskiego, zło-
żone zostały wiązanki kwiatów 
przez liczne delegacje jednostek 
samorządowych, stowarzyszeń, 
organizacji i szkół działającyh na 
terenie gminy Międzyrzecz. Na 
zakończenie uroczystości repre-

zentacja harcerzy z 12. Druży-
ny Starszoharcerskiej wykonała 
pieśni patriotyczne zaś ucznio-
wie Gimnazjum nr 1 w składzie: 
Diana Fiedorowicz, Zofia Der-
wich, Aleksandra Czop, Wiktoria 
Golarowska, Dawid Seweryn za-
śpiewali pieśni patriotyczne pt. 
„Niepodległa Niepokorna” oraz 
„Zakwitły pąki białych róż”, które 
przeplatane były recytacją wier-
szy w wykonaniu Alicji Krzywo-
szyi i Jakuba Kusza.

Serdecznie zachęcamy miesz-
kańców gminy Międzyrzecz 
do obejrzenia wystawy prac 
malarskich, które   powstały 
podczas Olimpiady Rękodzieła 
Artystyczno-Użytkowego osób 
niepełnosprawnych. Tematem 
prac był międzyrzecki Ratusz, 
dlatego są one prezentowane 
właśnie w jego murach, do koń-
ca grudnia.

W dniach 13-15 listopada miały 
miejsce siódme Międzynarodo-
we Ćwiczenia Zespołów Ratun-
kowych w Międzyrzeczu oraz II 
Mistrzostwa Ratownictwa Me-
dycznego Ziemi Lubuskiej.
Sytuacje nadzwyczajne, zdarze-
nia masowe to krytyczne mo-
menty naruszenia równowagi 
systemu bezpieczeństwa. Pro-
fesjonalne przygotowane służb 
ratunkowych jest priorytetem 
w skutecznym działaniu.   Nie-
zmiernie ważna jest współpraca 
policji, straży pożarnej, wojska, 
służb ratowniczych i lokalnych 
władz.
Tematem przewodnim w tym 
roku była hipotermia i wychło-

Medline 2015

dzenie. Podczas tegorocznych 
zawodów miały miejsce trzy 
pozoracje. Ćwiczenia zostały 
zainaugurowane na hali wido-
wiskowo-sportowej, po których 
późnym wieczorem przy ul. 
Pięciu Świętych Braci Między-
rzeckich, miała miejsce pierw-
sza pozoracja. Kolejne dwie od-
były się w sobotę w okolicach 
Nadleśnictwa Międzyrzecz i na 

terenie Szpitala w Obrzycach. 
Wszystkie pozoracje transmito-
wane były przez stację TVN24. 
Dodatkowo, przez całą sobotę 
chętni mogli podziwiać sprzęt 
bojowy 17. Wielkopolskiej Bry-
gady Zmechanizowanej, który 
prezentowany był na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 2. 
Uroczyste zakończenie wraz 
z wręczeniem pucharów za 

II Mistrzostwa Ratownictwa 
Medycznego Ziemi Lubuskiej 
odbyło się w niedzielę na hali 
widowiskowo-sportowej. Na-
grody w kategorii BLS Basic Life 
Suport, czyli podstawowych za-
biegów resuscytacyjnych, które 
ufundował Burmistrz Między-
rzecza zdobyli: I miejsce OSP 
Skwierzyna, drugie miejsce 1. 
Batalion Ziemi Rzeszowskiej, II 

miejsce 3. Batalion wraz z DAS. 
W zawodach uczestniczyła tak-
że grupa zaprzyjaźnionych ra-
towników z DRK Katastrophen-
schutz Frankfurt Oder.
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Oficjalne zakończenie IV etapu przebudowy ul. Waszkiewicza i Świerczewskiego
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W piątek 27 listopada odbyło 
się oficjalne otwarcie głównych 
arterii w mieście, tj. ul. Świer-
czewskiego i Waszkiewicza. 
Burmistrz powitał przybyłych 
gości i podkreślił jak ważna dla 
mieszkańców była zakończona 
właśnie inwestycja. Podzięko-
wał wicewojewodzie Janowi 
Świrepo za pozytywną ocenę 
złożonego przesz gminę wnio-
sku, dzięki któremu na remont 
dróg otrzymaliśmy dofinanso-
wanie w ramach NPPDL. Słowa 
podziękowania przekazał rów-
nież staroście międzyrzeckiemu 
Grzegorzowi Gabryelskiemu za 
udzieloną pomoc i wsparcie. 
Szczególne słowa wdzięczności 
burmistrz skierował do wyko-
nawcy inwestycji Małgorzaty 
Winnickiej z firmy „Brubet” za 
zaangażowanie i pozytywną 
współpracę.
Przypomnijmy, że IV etap prze-
budowy ul. Waszkiewicza i 
Świerczewskiego objął dwa od-
cinki głównych arterii miasta, tj. 
ul. Waszkiewicza – od stacji paliw 
do zjazdu w ul. Rokitniańską oraz 
ul. Świerczewskiego – od głów-

nego skrzyżowania do mostu na 
Paklicy. W ramach inwestycji wy-
remontowano biegnącą wzdłuż 
ulicy ul. Waszkiewicza ścieżkę 
rowerową, która została posze-
rzona i wymieniona została jej 
nawierzchnia. Na skrzyżowaniu 
ul. Świerczewskiego z ul. Konsty-
tucji 3 Maja wprowadzono do-
datkowy pas dla skręcających w 
prawo. Ze względu na położenie 
w strefie objętej ochroną konser-
watorską i zalecenia konserwato-
ra zabytków, nawierzchnia części 

chodników została wykonana z 
kostki kamiennej oraz płyt gra-
nitowych. W ramach inwestycji 
wykonany został remont kana-
lizacji deszczowej, sanitarnej i 
sieci wodociągowej. Ponadto, 
po raz pierwszy w mieście, przy 
drodze publicznej zamontowa-
ne zostały lampy ledowe o mocy 
107 W. Na odcinku 400 m, od 
głównego skrzyżowania do mo-
stu na Paklicy powstało 15 no-
woczesnych opraw świetlnych. 
Dzięki niskiemu poborowi ener-

gii elektrycznej, lampy LED po-
zwolą nam zmniejszyć rachunki 
za prąd. Powstała oszczędność 
zużycia energii wyniesie ponad 
70% w stosunku do tradycyj-
nego oświetlenia. Źródłem do-
datkowych oszczędności będą 
również niskie koszty serwisu, 
ponieważ lampy mogą działać 
bezobsługowo nawet przez lata.
Zmieniona została organizacja 
ruchu i przebudowana sygnali-
zacja świetlna w obrębie skrzy-
żowania ul. Świerczewskiego i 

Konstytucji 3 Maja. Zamontowa-
ny został „inteligentny” system 
sterowania ruchem, w postaci 
m.in. pętli magnetycznych zloka-
lizowanych w nawierzchni jezdni 
i kamer, które umożliwią pracę 
sygnalizacji świetlnej zależnie od 
natężenia ruchu drogowego.
Koszt inwestycji wyniósł 4  795 
553,00 zł , wysokość dofinanso-
wania 1 524 676,00 mln zł.

2 grudnia w Między-
rzeckim Ośrodku Kultu-
ry odbyła się pierwsza 
konferencja, która po-
ruszyła tematykę zdro-
wego stylu życia, orga-
nizowania przestrzeni 
i budowania. Pod egi-
dą hasła „Zdrowo żyj 
- zdrowo buduj” udało 
się zgromadzić wiele 
podmiotów z naszej 
gminy i nie tylko zajmu-
jących się tą tematyką. 
Konferencję otworzył gospodarz 
wydarzenia burmistrz Remigiusz 
Lorenz serdecznie dziękując 
wszystkim za przybycie i zainte-
resowanie tą tematyką. Życzył 
wszystkim uczestnikom owoc-
nej debaty i wyraził nadzieję, iż 
wydarzenie to przyczyni się do 
zwiększenia świadomości tego 
jakie konsekwencje niosą za sobą 
złe nawyki żywieniowe, niezdro-
wy tryb życia, jak bardzo zmienia 
się świat współczesny i techno-
logie oraz jak efektywnie może-
my je wykorzystać. Konferencja 
podzielona był na dwa panele 
tematyczne, które łączyła prezen-
tacja zdrowej żywności, produk-
tów regionalnych oraz rękodziel-
nictwa i wykorzystania surowców 
naturalnych i wtórnych, a także 
prezentacja pasywnych, efektyw-
nych energetycznie technologii 
stosowanych w budownictwie.

W pierwszej części dotyczącej 

O zdrowym życiu i budowaniu w Międzyrzeczu

zdrowego stylu życia wystąpiła 
Teresa Mukomiłow z Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Wysokiej wraz z 
Zofią Plewą ze Starostwa Powia-
towego, które wspólnie przybli-
żyły tematykę oraz wyzwania 
przed którymi stoją osoby, które 
chcą zdrowo żywić swoje rodziny. 
Poszczególne przedstawicielki z 
kół gospodyń wiejskich prezen-
towały w kilku słowach zdrowe 
potrawy bez konserwantów, któ-
re przygotowały dla uczestników 
konferencji. Kolejni prelegenci 
czyli Dariusz Górny z firmy Anta 
Architekci oraz Roman Strzelczyk 
przybliżyli tematykę funkcjo-
nalności i ładu przestrzennego 
oraz tego jakie budynki pasywne 
energetycznie powstają na tere-
nie powiatu międzyrzeckiego i 
w jaki sposób zdrowa technolo-
gia przekłada się na efektywność 
ekonomiczną.
Druga część konferencji przy-
bliżała tematykę nowych tech-

nologii i efektywnych 
energetycznie rozwią-
zań. Piotr Strzelczyk 
w swoim wystąpieniu 
prezentował jak przy 
zastosowaniu nowych 
technologii można ob-
niżyć opłaty związane 
z użytkowaniem miesz-
kań. Rekomendował 
on zastosowanie takich 
technologii jako, roz-
wiązanie dla jednostek 
samorządu terytorial-

nego w szczególności przy budo-
waniu mieszkań socjalnych, które 
generują wysokie koszty utrzy-
mania, co powoduje zaległości w 
opłatach w wybranych grupach 
społecznych. Dariusz Mukomiłow 
w swojej prezentacji opowiadał 
o ukrytych magazynach energii. 
Wśród prelegentów znaleźli się 
także przedstawiciele firm zajmu-
jących się budownictwem efek-
tywnym energetycznie. Michał 
Itkowiak z firmy Ariston przedsta-
wiał możliwości wykorzystania 
pomp ciepła powietrze-woda. 
Stefan Reszewski z firmy Heat 
Quality  przedstawił uczestnikom 
koncepcje działania transforma-
torów ciepła, które wykorzystują 
parę wodną występującą w po-
wietrzu. 

Na zakończenie konferencji, 
Daniel Sobolewski z Punktu In-
formacyjnego Funduszy Euro-
pejskich oraz Janusz Szymczyk z 

firmy Newagat przedstawili moż-
liwości pozyskiwania środków 
europejskich na cele termomo-
dernizacji budynków. 

Pomiędzy blokami tematyczny-
mi, miała miejsce degustacja re-
gionalnych produktów zdrowej 
żywności przygotowanej przez 
panie z kół gospodyń wiejskich 
z Kęszycy Leśnej, Piesek, Kalska, 
Nietoperka, Pniewa, Gorzycy, 
Kurska, Kaławy i Wysokiej. Po-
nadto, prezentację rękodzieła 
artystycznego przygotowały Ha-
lina Iwanowska i Edyta Dubojska 
z Międzyrzecza, Elżbieta Kiesiak 
z Lutowa Suchego oraz Wiesław 
Korejwo z produktem regional-
nym z Pszczewa, miodem mag-
daleńskim i  wyrobami z wosku. 
Wśród stanowisk zaprezentowa-
no także wykorzystanie surow-
ców naturalnych i wtórnych przy-

gotowanych przez Domy Pomocy 
Społecznej w Rokitnie 38, Skwie-
rzynie, Międzyrzeczu i Jasieńcu, 
Powiatowy Ośrodek Wsparcia 
Razem Raźniej w Skwierzynie 
oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w Międzyrzeczu. Stoisko „Kasze 
w żywieniu człowieka” przygoto-
wał Specjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy w Międzyrzeczu. 
Swoje stanowiska zaprezento-
wały także podmioty prywatne, 
które przedstawiały możliwości 
nowoczesnych technik budow-
lanych, wśród nich znalazły się 
m.in. firma Devi Polska z podło-
gowymi systemami grzewczymi, 
Thesla z pompami ciepła powie-
trze-woda, Fakro z pasywnymi 
oknami dachowymi, Porta Polska 
z pasywnymi drzwiami zewnętrz-
nymi, a także Rober i Gazuno z 
absorpcyjnymi pompami ciepła.


