
W całym powiecie w organi-
zacje finału WOŚP zaangażo-
wało się ponad tysiąc osób. We 
wszystkich miejscowościach 
udało się uzbierać ponad 90 tys. 
zł! Najwięcej zebrał Międzyrzecz 
– niespełna 23 tys. zł. Zaskakują-
cy jest jednak wynik małej wioski 
Rybojady w gminie Trzciel. W tym 

roku zebrano tam ponad 20 tys. 
zł! To statystycznie ponad 100 zł 
na mieszkańca. Na uczestników 
finału w Rybojadach czekały 
pokazy grup rekonstrukcyjnych, 
koncerty zespołów rockowych 
oraz przejażdżki samochodami 

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

Orkiestra gorących serc 
zagrała po raz 24.

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

POWIAT MIĘDZYRZECKI

KOLPORTAŻ ULOTEK!

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

Sulęcin, Międzyrzecz, Kostrzyn nad Odrą

511 225 133

Pokazy, koncerty, tańce i wiele innych atrakcji czekało na mieszkańców powia-
tu międzyrzeckiego 10 grudnia. Wszystko to za sprawą 24. Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Najważniejsze jednak, że po raz kolejny udało się zebrać mi-
liony na zakup sprzętu do oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej 
opieki medycznej seniorów.

Zamkowa jest zu-
pełnie nowa

PRZYTOCZNA

Ul. Zamkowa w Przytocznej 
wyremontowana
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OgłOszenia DrObne

Opiekunki dO niemiec  
AmBeRcARe24 , wy-
mAgAny j. niem. kOmunikA-
tywny, dO 1500 eurO na 
rękę, legAlnie Od zARAz 
tel. 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 

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.

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.

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

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): ..........................................................................................

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

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

Sprzedam Skodę Octavię 
1.9 TDI, 4x4, 6-biegowa, rok 
produkcji 2002. Samochód 
jest bardzo doinwestowany: 
sprzęgło z dwumasem, zrege-
nerowane turbo, wymieniony 
rozrząd i wiele innych. Bardzo 
bogate wyposażenie. Sprze-
daję, bo przyszedł czas na coś 
nowszego :) Cena 11900 zł do 
negocjacji. Tel. 731 845 524

Zima jak zwykle zaskoczy-
ła

Miałem okazję 6 stycznia 
jechać z Legnicy do Sulęcina. 
Stan odśnieżenia dróg woje-
wódzkich pozostawiał wiele 
do życzenia. Jakież jednak 
było moje zdziwienie, gdy 
w Nowej Soli wjechałem na 
drogę ekspresową S3, na któ-
rej również było… biało. Gdy 
jezdnia zamieniała się na dwu-
pasmową, lewy pas do wy-
przedzania niewiele się różnił 
od pobocza. Dopiero autostra-
da A2, gdy wjechałem na nią 
na węźle Jordanów była cał-
kowicie czarna. W regionalnej 
rozgłośni w serwisie o 16.00 
usłyszałem, że pługopiaskarki 
mają wyjechać na pozostałe 
drogi dopiero, gdy przestanie 
padać śnieg (w tym czasie pa-
dał praktycznie niedostrzegal-
nie). To znaczy, że gdyby śnieg 
padał przez trzy doby na okrą-
gło i napadałoby go z metr, to 
i tak ciężki sprzęt nie wyruszy, 
bo padać nie przestał? I gdzie 
tu logika?

Starostowie na cenzuro-
wanym

Starostowie słubicki i sulę-
ciński nie mają spokoju. Do-
piero co minęło 6 miesięcy od 
ostatniej próby ich odwołania, 
a już radni szykują kolejny „za-
mach”. Pierwsi zadziałali rajscy 
powiatowi ze Słubic. Nadzwy-
czajna sesja została zwołana 
na 5 stycznia. Okazało się jed-
nak, że rajcy opozycyjni na nią 
nie przyszli. Zarząd jednak na 
tę sytuację się przygotował, bo 
nieobecni radni otrzymali… 
żółte i czerwone kartki. Swoją 
nieobecność argumentowali 

minął miesiąc
nieprawidłową według nich 
formą zwołania sesji. Wygląda 
na to, że radni i zarząd powiatu 
słubickiego grają na wyczerpa-
nie kruczków formalnych. 

W Sulęcinie na razie począ-
tek. Pięciu radnych złożyło 
wniosek o sesję nadzwyczajną, 
a przewodniczący rady zwołał 
ją na 14 stycznia (dzień wyda-
nia tego numeru Przekroju). 
Na tej sesji mają przedstawić 
wniosek o odwołanie starosty 
wraz z uzasadnieniem. Na na-
stępnej sesji, która odbędzie się 
w drugiej połowie lutego radni 
zadecydują o przyszłości naj-
młodszego starosty w Polsce. 

Cud nad Postomią
Niedawno głośno było  

o gminie Sulęcin w polsatow-
skich wydarzeniach za spra-
wą… cudu, który wydarzył się 
w podsulęcińskim Żubrowie. 
Na apel o pomoc rodzinie od-
powiedziało tyle osób, że z ma-
łej wyprawki dla dziecka zrobi-
ło się niemal nowe mieszkanie. 
Akcję zapoczątkowały Sandra 
Gruntowska i Katarzyna Raj-
fur. W remont zaangażowało 
się ponad 50 osób z wojskiem 
włącznie. Dla wszystkich liczył 
się czas, bo lada moment do 
mieszkania miała wrócić mama 
z urodzonym w wigilię syn-
kiem. Więcej  
o akcji w na-
stępnym nu-
merze Przekro-
ju.

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

REGION

1 marca pojedziemy  
bezpośrednio koleją  
z Gorzowa do Berlina

Według wcześniejszego scena-
riusza połączenie miało ruszyć 
już 1 stycznia. Okazało się jednak, 
że są spore trudności ze znalezie-
niem w Polsce taboru kolejowe-
go posiadającego homologację 
uprawniającą do poruszania się 
po niemieckich torach. 
Według wstępnego rozkładu z 
Gorzowa w godzinach rannych 
będą codziennie wyruszać dwa 
składy. Podróż będą kończyć w 
Berlinie Lichtenberg o 7.28 i o 
10.28. Połączone składy będą 

1 marca ma ruszyć bezpośrednie połączenie kolejowe 
Toruń – Gorzów – Berlin. – To termin realny, chociaż 
przed nami jeszcze sporo pracy – mówił Dariusz 
Liszewski, członek zarządu Przewozów Regionalnych 
podczas sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego, która 
28 grudnia odbyła się w Gorzowie.

wyruszać w drogę powrotną z 
tej stacji o 18.37.
Połączenie będzie realizowane 
wspólnie przez Przewozy Regio-
nalne, niemieckiego przewoźni-
ka NEB i polską Arrivę (ta firma 
posiada tabor z wymaganą ho-
mologacją). Do biletów będą do-
płacać samorządy województw, 
przez które będzie ono przebie-
gało. Na razie nie wiadomo ile za 
bilet będą musieli zapłacić pasa-
żerowie.

Adam Piotrowski
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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%

Cykl wydawniczy miesięcznika 
ogranicza edytora w utrzymaniu 
reżimu aktualności czasowych. 
Nie mniej jednak gwoli chronolo-
gii wydarzeń warto przypomnieć 
końcówkę 2015 roku. Oczywiście 
Wigilia Miejska w Międzyrzeczu 
w miejskiej sali sportowej była 
wydarzeniem. Zdecydowanie. 
Powodów było kilka. Doskonała 
organizacja, umiejętne prowa-
dzenie przez Jolantę Górną-
-Bobrowską (kierownik OPS) 
wspaniały występ „Kęszyczanek” 
(rzadko spotykane kolędy – m.in. 
„Modlitwa Marii Panny” w rewe-

lacyjnym wykonaniu Lucyny 
Szagdaj, żywiołowa „Przylecieli 
Aniołowie”) oraz Jasełka w wy-
konaniu uczniów Gimnazjum nr 
2. Tym razem w wersji innej niż 
inne jak się zwykło mawiać, bo-
wiem bez biblijnych akcentów. 
Było ciekawie i co najważniejsze 
występy nagrodzone oklaskami.

Oficjalne wystąpienia wraz 
z życzeniami włodarza miasta, 
przewodniczącej RM czy modli-
twa ks. proboszcza parafii sank-
tuarium Pierwszych Męczenni-
ków Polskich to standard takich 
spotkań. Nie zabrakło tradycyj-

Było, odnotować trzeba
MIĘDZYRZECZ

nego opłatka, potraw, życzeń, 
itp., itd. Atmosfera iście familij-
na. Radni byli prawie wszyscy, 
nawet ci spoza miasta, co bywa 
rzadkością. Pełna kultura. Tak 
wśród vipów jak i lokalnej spo-
łeczności. Wszyscy wytrwali do 
końca. Słodka czekolada wręczo-
na każdemu na pożegnanie była 
bardziej słodka…

Spuentować można to jedno-
znacznie – Można? Można! I chy-
ba organizatorom (OPS i UM) o 
to chodziło. A że nasz zapis jest 
inny niż inny (bez wymienia ofi-
cjeli) świadczy o tym, że redakcja 

Wyborcze obietnice PiS
Zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony

    
      T A N I E  K A S O W A N I E  KASA 

STEFCZYKA 

Międzyrzecz 

30 Stycznia  19 

tel. 95 7205452 

pon-pt   9-17 

 Kupon na obniżenie wysokich rat! 
  
           Promocja 0% 

 
  Kasujemy duże raty z gotówką do wypłaty tylko do 29.01Kasujemy duże raty z gotówką do wypłaty tylko do 29.01Kasujemy duże raty z gotówką do wypłaty tylko do 29.01 
               Wystarczy  kupon aby uzyskać dodatkowy rabat!!! 

„Przekroju Lokalnego” ma wła-
sne, konkretne, spojrzenie na 

rzeczywistość, która nam towa-
rzyszy.                                         (LM)

WOŚP w Skwierzynie
SKWIERZYNA

10 stycznia w Skwierzynie po 
raz 24 zagrała Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. Siedzibą 
Sztabu był Skwierzyński Ośro-
dek Kultury, który przygotował 
program artystyczny oraz wiele 
licytacji z cennymi gadżetami.

Na scenie pojawił się zespół 
Soul Fire oraz lokalne zespoły ta-
neczne (Fantazja, Trans, Remix). 
Swój nowy program artystyczny 
przedstawił również Uniwersytet 
Trzeciego Wieku.

W Finał zaangażowała się nie 
tylko młodzież ze Skwierzyny ale 
również z gminy Bledzew. Wo-
lontariusze rozpoczęli zbiórkę od 
godz. 9:00 a nad ich bezpieczeń-
stwem czuwało 10 strażaków z 
OSP Skwierzyna.

Orkiestrowe granie zostało 
zwieńczone tradycyjnym już 
światełkiem do nieba. Dodatko-
wo Skwierzyńska Sekcja Cykli-
stów zadbała o przysmaki z gril-
la. Skwierzyński Ośrodek Kultury 
składa podziękowania wszyst-
kim, którzy przyczynili się do or-
ganizacji i przebiegu 24. Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Skwierzynie a przede 

wszystkim darczyńcom, kwestu-
jącym wolontariuszom oraz har-
cerzom liczącym do późnych go-
dzin nocnych zebrane pieniądze.

Podczas licytacji na scenie w 
SOK nie zabrakło emocji. Zlicyto-
wano m.in. gadżety Stali Gorzów, 
bony do salonu kosmetycznego, 
sesje zdjęciowe, 2 piłki Lecha 
Poznań z podpisami, bony na 

serwis komputerowy, narzędzia, 
książki, myjnia, kubki, kalenda-
rze.

Cała tegoroczna zbiórka pie-
niędzy przeznaczona była na 
pediatrię i godną opiekę ludzi w 
podeszłym wieku.

Ze skwierzyńskiego sztabu 
na ulicę wyszło 38 wolontariu-
szy, którzy łącznie z licytacjami 
uzbierali ponad 20.000,00 zł. 
Skwierzyński sztab dziękuje dar-
czyńcom za wszystkie rzeczy i 
usługi przekazane na licytację.

UM w Skwierzynie
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terenowymi i quadami. Ta ostatnia atrak-
cja cieszyła się ogromną popularnością.

Nasz reporter wziął udział w finale WOŚP 
w Kęszycy Leśnej. Tam również mieszkań-
cy hojnie otworzyli swoje portfele. Sze-
fem sztabu był Michał Chicun. W pracy 
wspomagali go wolontariusze: Karolina 
Dowhan, Mateusz Ataman, Agnieszka 
Czekałowska. Wszyscy działają w Sto-
warzyszeniu „Kęszyca Leśna Sobie i Sąsia-
dom”. Oprócz członków stowarzyszenia 
w organizację imprezy zaangażowali się 
również: Rada Sołecka z sołtysem Andrzej 
Paszowskim, członkowie miejscowej jed-
nostki OSP (prezes Andrzej Antosiak) Ze-
spół Śpiewaczy „Kęszyczanki” i miejscowi 
przedsiębiorcy. Tenże wystąpił dwukrot-
nie zbierając rzęsiste oklaski.

Małgorzata Adamczak i Irena Sztu-
kiecka serwowały przepyszną grochówkę 
i myśliwski bigos o gorących napojach nie 
wspominając. Marian Sztukiecki czuwał 
nad gilem i ogniskiem. Loterie fantową 
prowadziła (jak zawsze) Beata Błaszczak. 

Beata Błaszczak licytuje kolejne fanty Kęszyczanki rozgrzewały przybyłych na finał WOŚP

O zgromadzone fanty chwilami licytacja 
była zaciekła. W sumie w Kęszycy Leśnej 
zebrano 4300 zł i 10 gr.

Równolegle, tradycyjnie od lat, rozegra-
no mecze piłki nożnej o Puchar Kęszycy. 
Startowały zespoły o ciekawych nazwach: 
Nie ma mocni, Zaniecha, Czarnuchy z 

Paradyża, D. Pawlaczy i Przyjaciele, Abra 
Kadabra i Urbanki. Największy puchar 
przypadł po zaciętym finale miejscowym 
Urbankom. 

W finale imprezy został podzielony duży 
tort, a prezes koszyckiego stowarzyszenia 
podziękował wszystkim za wsparcie cen-

nej inicjatywy Jurka Owsiaka.

Tekst: Adam Piotrowski, Lech Malinowski
Foto. L. Malinowski

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

<<  cd. ze s. 1

Orkiestra gorących serc zagrała po raz 24.

Tuż przed pierwszym mrozem, udało się 
zakończyć i oddać do użytkowania in-
westycję pod nazwą: Przebudowa drogi 
gminnej – ulicy Zamkowej w miejscowo-
ści Przytoczna, w ramach programu wie-
loletniego pod nazwą: „Narodowy pro-
gram przebudowy dróg lokalnych” – Etap 
II Bezpieczeństwo – Dostępność – Roz-
wój”. Nie było hucznego przecięcia wstęgi 
i uśmiechów w świetle fleszy. Była nato-
miast ogromna satysfakcja, że po trzech 
latach od rozpoczęcia procedury ubiega-

Zamkowa jest zupełnie nowa
PRZYTOCZNA

Dzięki środkom pozyskanym z Krajowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych, udało się wyremontować ulicę Zamkową.

nia się o dofinansowanie udało się w koń-
cu zrealizować tą jakże ważną dla miej-
scowości Przytoczna inwestycję. Radość 
z tego, że gmina podjęła kolejną trudną 
i ryzykowną decyzję, której finał zakoń-
czył się sukcesem. Ryzykowną o tyle, iż 
mimo, że wnioskowaliśmy o środki we 
wrześniu 2014 roku, wójt gminy dopiero 
6 listopada 2015 podpisał umowę z woje-
wodą, która rozpoczęła proces związany z 
wyłonieniem wykonawcy w myśl ustawy 
prawo zamówień publicznych. Termin re-

alizacji był nieubłagalny: 31 grudnia 2015. 
W przypadku niezrealizowania zadania 
(niezależnie od warunków pogodowych) 
gmina musiałaby zwrócić niewykorzy-
stane dofinansowanie w kwocie 314.854 
zł. Dziś można zapomnieć o tym zmar-
twieniu i cieszyć się kolejną drogą. Wielu 
mieszkańców pyta dlaczego Zamkowa, a 
nie Topolowa czy droga w Rokitnie, Cheł-
msku, Lubikowie czy Goraju. Głównym 
celem Krajowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych jest poprawa bezpieczeń-
stwa, a nie wymiana nawierzchni. Kiedy 
małe gminy takie jak nasza, stratują na 
równi w konkursach z dużymi miastami 
czy powiatami, gdzie przebudowywane 
są skrzyżowania, zatoczki autobusowe, 
ogromna infrastruktura drogowa, którą 
każdej doby przejeżdża kilka tysięcy aut, 
to nasze małe dróżki niestety otrzymują 
mniej punktów w kategoriach poprawy 
bezpieczeństwa. Do tego dochodzi jesz-
cze jeden ważny czynnik. Droga musi być 
połączona z drogą o wyższej kategorii a w 
tym przypadku Zamkowa ma ten walor w 
postaci DK 24 czego nie ma np. Topolowa 
i wiele innych dróg w całej gminie. Nie 
oznacza to jednak, że w najbliższym cza-
sie też i one nie zostaną wyremontowane.

Bartłomiej Kucharyk
 Wójt Gminy Przytoczna
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I mamy to, co mamy

Lech MaLinowski

lechm47@wp.pl

Rzadko odnoszę do polityki, tym ra-
zem kilka uwag. Dał ciała, nazwijmy to 
poseł lubuski, radca prawny Marek Ast. 
Ośmieszył się przed TK nieznajomością 
prawa, a potem nie dopuszczał do gło-
su opozycje podczas pracy w komisji, 
na dokładkę zreflektowawszy się od-
nośnie przegranego głosowania, uległ 
(nie po raz pierwszy) naciskom partyj-
nym kolegom i zarządził powtórne gło-
sowanie. Pomyślne dla rządzących. A 
więc mamy to, co mamy. Na własne ży-
czenie. Jednak niech mi nikt nie wma-
wia, że PiS wybrała większość. Licząc 
stracone głosy na Zjednoczoną Lewicę 
i Korwin (obie partie nie weszły z braku 
ułamków procent oddanych nań gło-
sów) to scena polityczna wyglądałaby 
inaczej. To akurat zwycięzców nie ob-
chodzi w szerzeniu obłudy. Politycznej. 

Zima jest i jej nie ma. Raz mróz, że 
rzeki ścina, raz ciepło i błoto pośnie-
gowe daje się we znaki, Szczególnie 
rano na jezdni i chodnikach. Upadki, 
stłuczki, złamania itp., itd. Normalka. 
Guzik mieszkańca interesuje, że w Kró-
lewskim Grodzie Międzyrzecz (w kraju 
również) chodniki i drogi mają wielu 
właścicieli. Pretensje do Ratusza, czyli 
ogólne złorzeczenia w poczekalniach 
lub maglu. Ten ostatni chyba nie istnie-
je.

Pod mostem na Obrze zwyczajowa 
kloaka. Gdzieś z toksyn, w razie późnej 
pory, będąc poza domem, gdy przyci-

śnie – trzeba się opróżnić. Zmora cywili-
zacji. Wszędzie. To jest walka z wiatraka-
mi. Pomysł postawienia toi toi-a nie ma 
racji bytu. I mamy to, co mamy.

Kolega chciał uzyskać mieszkanie ko-
munalne mając dość zdzierstwa pry-
watnego wynajmu. Wypełnił stosowne 
druki i okazało się, że jako samotny nie 
ma przekroczonych iluś tam średnich 
uzyskanych z renty czy emerytury i jako 
będący w NIEDOSTATKU – lokal z gminy 
mu się nie należy. Udał się do OPS, tamże 
dowiedział się, że jego apanaże są na tyle 
wysokie, że świadczeń w różnej formie 
nie uzyska. Jeden kraj i różne przepisy. I 
jak tu nie kląć?

Sypnęło śniegiem pewnego wieczora 
tak mocno, że mający zaparkować obok 
ratusza specjalistyczny samochód, służą-
cy do badania kobiecych piersi, nijak nie 
mógł wjechać (choinka też utrudniała) 
więc stanął w poprzek schodów. Zdowie 
naszych kobiet najważniejsze Nikt nie 
miał pretensji. Nawet fajnie to wizerun-
kowo wyglądało.

Założono sygnalizację uruchamianą 
ręcznie. Nie działa. Działa sterowana 
automatycznie. Z otwarciem kładki na 
Obrze wiąże się wzorowe oczyszczenie 
z pośniegowego błota i posypanie pia-
skiem parkingu obok. Zapewne, aby nikt 
z vipów pupy nie potłukł. No i dobrze. 
Przynajmniej raz zrobiono coś w tym 
miejscu dla mieszkańców. Przy okazji 
mały płużek śnieżny obsłużył dokładnie 

kładkę i położony wiodący doń chod-
nik. 

O finale WOŚP w Międzyrzeczu na-
wet nie warto wspominać, za wyjąt-
kiem skutecznych wolontariuszy. Kie-
dyś była scena pod Ratuszem, licytacja, 
muzyka, teraz… nie moja działka. 

Idąc od strony biblioteki do osie-
dla Centrum, na wysokości Sanepidu, 
ciemno wieczorem. Tam zwyczajnie 
nie ma lamp, a te, co są, rzadko świe-
cą. Podobnie było 2 stycznia rano na ul. 
Łąkowej. Ciemno jak wiadomo u kogo 
i gdzie… 

Są pozytywne efekty działań nie tyl-
ko samorządu. O nich w artykułach. Na 
marginesie to najszybciej odśnieżono 
koło Ratusza, MOK (niech służy innym 
za wzór) i na podejściach do firm i 
sklepów. Fatalnie na chodnikach nale-
żących do prywatnych właścicieli. Nie-
bawem zagrożeniem będą sople lodu 
zwisające z dachów. I tym akcentem 
życzę Czytelnikom pomyślności w tym 
roku.

W urzędzie można 
złożyć wniosek  
o usunięcie azbestu

SKWIERZYNA

Zadanie planowane jest w ramach progra-
mu Usuwanie azbestu i wyrobów zawiera-
jących azbest z terenu Gminy Skwierzyna 
na lata 2013 - 2032.
W ramach powyższego Programu miesz-
kańcy oraz podmioty działające na tere-
nie gminy mają możliwość bezpłatnego 
usunięcia wyrobów zawierających azbest, 
odebrania odpadów azbestowych, ich 
transportu oraz unieszkodliwienia.
Realizacja Programu nie obejmuje kosz-
tów związanych z zastąpieniem usunię-
tych wyrobów zawierających azbest wy-
robami bezazbestowymi. Nie obejmuje 
również refinansowania wydatków zwią-
zanych z usuwaniem azbestu poniesio-
nych wcześniej przez użytkowników wy-
robów zawierających azbest.
Zainteresowane osoby prosimy o składa-
nie wniosków do dnia 11.01.2016r. w Biu-
rze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w 
Skwierzynie przy ul. Rynek 1.
Szczegółowych informacji udzielają pra-
cownicy Referatu Komunalnego i Ochro-
ny Środowiska p. 29, tel. (95) 7216 535.

UM w Skwierzynie

W 2016 r. gmina Skwierzyna planuje 
wystąpić do Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej o dotację na usuwa-
nie wyrobów zawierających azbest.
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W niedzielny poranek w szta-
bie zbierają się pozytywnie 
nakręceni wolontariusze, by w 
asyście zawsze chętnych do dzia-
łania strażaków oraz nauczycieli 
wyruszyć z puszkami kwestarski-
mi do wszystkich miejscowości 
naszej gminy.

Na przekór panującej aurze 
nad mieszkańcami naszej gminy 
unosi się aura życzliwości, zrozu-
mienia i empatii. Wszyscy chęt-
nie wspierają Orkiestrę i wrzuca-
ją złotówki do puszek. 

Liczenie w sztabie trwało jesz-
cze podczas koncertu, który 
odbył się w Gminnym Ośrodku 
Kultury. Już od dawna nasze fi-
nały to prawdziwe festiwale mu-
zyki i tańca. Wspaniałe popisy 
taneczne dały zespoły  Nowin-
ka oraz T-teens, w dwóch tań-
cach zaprezentowały się panie 
ze  Stowarzyszenia Przyjazna 
Wieś, wokalnie – Ewelina Sur-
ma, zespół Music Angels oraz 
Małgosia Ren, pięknie zagrał na 
fortepianie Hubert Napierała. 
Do szalonej zabawy porwały nas 
dwie gwiazdy koncertu: Andrzej 
Kozajda –  Endrju  oraz Bartek 
Wrona.

Tradycyjnie już podczas fina-
łów odbywają się licytacje. To 
element orkiestrowego grania, 
na który wielu czeka. Emocjo-
nujące licytacje 41 przedmiotów 
zaowocowały kwotą  4.405 zł. 
Najwyżej, bo za 410 zł, zlicytowa-
no kosz obfitości, za 310 zł sprze-

16.075  - to kolejny rekord naszej orkiestry
PRZYTOCZNA

dano koszulkę, po 300 zł musieli 
sięgnąć do portfeli nabywcy tor-
tu oraz rzeźby „Serce” wykonanej 
przez p. J. Kopecia.

24 Finał zakończyliśmy łącząc 
się symbolicznie ze wszystkimi 
wolontariuszami przepięknym 
światełkiem do nieba. 

Takich efektów nie osiągnęli-
byśmy, gdyby nie zaangażowa-
nie wielu osób, którym bardzo 
gorąco dziękujemy.

Przede wszystkim wolonta-
riuszom i członkom sztabu. A są 
to:wolontariusze: M. Dykszak, 
W. Fanselow, J. Gabryelska, J. 
Gierczyńska, K. Gierczyńska, 
P.  Gniazdowska, K. Grzybow-
ski, K. Kolasińska, H. Koszko, 
J. Krzystyniak, P. Lewko, D. 
Łazuka, A.  Majorek, W. Matu-
siewicz, A. Mądrowska, N. Mil-
czyńska, Sz. Mleczak, N. Nadol-
na, M. Nowakowski, W. Pikus, 
J. Piotrowska, D. Pruchniewski, 
K. Racewicz, S. Ren, A. Rymas, 
Z. Strzelewicz, M. Szczepaniak, 
K. Szewczyk, J. Szwarc, J. Śro-
decki, D. Telma, A. Trojanek, J. 
Wawrzyniak, N.  Wąchalska, P. 
Wilska, M. Wojciechowska, W. 
Woźniak oraz nasza najmłodsza 
wolontariuszka – Madzia Bigo-
raj, której mama kwestowała w 
1995 roku podczas pierwszego 
finału organizowanego w  Przy-
tocznej. 

Sztab:  Mirosław Romanow-
ski – szef sztabu, Piotr Barski, 
Iwona Bigoraj, Mirosława Fur-

manek, Piotr Jeske, Agnieszka 
Kogut, Katarzyna Kolasińska, 
Elżbieta Piątyszek, Anna Po-
wązka-Słońska, Agnieszka 
Środecka, Joanna Wrona oraz 
niżej podpisana.

MIERZYMY WYSOKO – to hasło tegorocznego finału. Tak też mierzył Sztab przy naszym Gimnazjum. Jednak efekty naszego niedzielnego 
grania po raz kolejny zaskoczyły wszystkich. Przekroczyliśmy magiczną kwotę 16.000 złotych!

Serdecznie dziękujemy:
• Panu Piotrowi Barskiemu Dy-

rektorowi Gminnego Ośrodka 
Kultury oraz jego pracownikom 
za współpracę i nieocenioną 
pomoc w organizacji koncertu,

• Wójtowi gminy p. Bartłomie-
jowi Kucharykowi za ciągłe 
wspieranie naszych działań i 
zadbanie o to, byśmy mogli po-
łączyć się z Orkiestrą na całym 
świecie fantastycznym świateł-
kiem do nieba,

• Prezesowi OSP panu Bogusła-
wowi Chajdukowi i strażakom 
z Przytocznej, Goraja i Rokitna, 
którzy czuwali nad bezpie-
czeństwem wolontariuszy oraz 
uczestników finałowego kon-
certu,

• Gronu Pedagogicznemu SP w 
Wierzbnie oraz uczniom i na-
uczycielom SP w  Przytocznej, 
którzy na rzecz WOŚP przeka-
zali 523zł,

• wszystkim wykonawcom kon-
certu i ich opiekunom: p. Ma-
nueli Mamys, p.  Agacie Smo-
leń, p. Ewelinie Surmie oraz p. 
Sławomirowi Filusowi

oraz tym wszystkim osobom, 
które w jakikolwiek sposób przy-
czyniły się do tego, by Orkiestra 
zagrała w Przytocznej.

24 Finał Wielkiej Orkiestry 
przeszedł już do historii, ale po 
raz kolejny umocnił w nas wiarę 
w to, że razem z mieszkańcami 
Naszej Gminy niemożliwe staje 
się możliwe!

Dorota Dymnicka
Foto: Piotr Jeske

www.przytoczna.pl

II Pielgrzymka Trzech Króli w Międzyrzeczu
MIĘDZYRZECZ 

Kultywowanie naszych chrze-
ścijańskich tradycji wyrażono 
zarówno poprzez marsz piel-
grzymów ze wszystkich między-
rzeckich parafii, jak również na 
dziedzińcu zamkowym, gdzie 
wszyscy się spotkali. Z Sanktu-
arium Pierwszych Męczenni-
ków Polski, orszak „Azjatycki” w 
barwach zielonych prowadził 
król Melchior - w tej roli wystą-
pił Grzegorz Skrzek.  Z kościoła 
p.w. św. Jana Chrzciciela orszak 
„Europejski” prowadził Król Kac-
per. Wcielił się w tą rolę Artur 
Łuczak. Dominował kolor czer-
wony. Król Baltazar, którego grał 
Adrian Portała wraz z wierny-
mi z kościoła p.w. św. Wojciecha 
ruszył w orszaku „Afrykańskim”. 
Kolor niebieski był wyróżnikiem. 
Przybyłych przywitał ks. dziekan 
Marek Walczak, następnie głos 
zabrał ks. bp. Paweł Socha, a for-
mę powitania zwieńczył Remi-
giusz Lorenz, burmistrz Królew-

skiego Miasta Międzyrzecz
Przy prószącym śniegu i blasku 
pochodni na murach zamko-
wych odbyły się jasełka w wy-
konaniu uczniów SP-2. W roli 
Heroda wystąpił Jakub Ratkie-
wicz (rok temu wstecz z powo-
dzeniem odegrał również tą rolę. 
Towarzyszyła mu Hanna Bełz w 
roli małżonki (debiut sceniczny). 

Uczniów do występu przygoto-
wała Ludmiła Gogoc  i  Teresa 
Flisikowska.
Ponieważ Herod to władca 
okrutnym jego słynne z zapisów 
biblijnych wypowiedzi przepla-
tane były występami zespołu 
„Bombastic” z Bukowca. Oczywi-
ście z ogniem w rękach może nie 
piekielnym, ale widowiskowo 

czytelnym. Były chóry anielskie 
i tańczona macarena. W sumie 
sympatycznie.
Po przedstawieniu uczestnicy 
przemaszerowali, z Gwiazdą Be-
tlejemską na czele, niesioną w 
blasku pochodni przez harcerzy, 
do kościoła p.w. św. Jana Chrzci-
ciela, gdzie z udziałem ks. bp. 
diecezji zielonogórsko-gorzow-

skiej Pawła Sochy odprawiona 
została Msza św., kończąca ob-
chody Święta Trzech Króli w Mię-
dzyrzeczu. Pełna fotograficzna i 
filmowa relacja – www.miedzy-
rzecz.biz

Tekst i fot. Lech Malinowski

https://www.facebook.com/Endrju-560545674053758/
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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
ostatnie wolne terminy na ferie!

Jury nie miało łatwego zadania, 
ponieważ do konkursu zgłoszo-
no ponad 2500 kartek bożona-
rodzeniowych. Wszystkie były 
wykonane z wielką starannością. 
Widać było ogromny wkład pracy 
i wysiłek ich autorów.

Nagrodzonych było tylko sze-
ścioro uczestników konkursu. 
Wśród tych osób znalazł się Oli-
wier Piotrowski – uczeń klasy II 
c. Bardzo serdecznie gratulujemy 
tego wielkiego sukcesu.

Uczeń pojechał do Zielonej 
Góry, gdzie podczas uroczystej 
gali odebrał nagrodę. Na widok 
zestawu lego nie krył radości. 

Kolejny sukces naszego ucznia
PRZYTOCZNA

To była już trzecia edycja konkursu na najpiękniejszą kartkę świąteczną, który ogłosił Wojewoda Lubuski.

Niech ten sukces będzie zachętą 
dla innych uczniów, że warto brać 
udział w konkursach, starać się i 
pracować.

Nasza szkoła nie jest duża. Po-
chodzimy z małej miejscowości, 
ale nie musimy mieć żadnych 
kompleksów. Z podniesioną gło-
wą stajemy do konkursowych ry-
walizacji z mieszkańcami dużych 
miast i uczniami wielkich szkół. Z 
satysfakcją możemy powiedzieć, 
że odnosimy sukcesy. Przykład 
Oliwiera jest tego doskonałym 
potwierdzeniem.

Iwona Krzysztof
www.przytoczna.pl

Noworoczne spotkanie cechu
SKWIERZYNA

Nie zabrakło również zaprzy-
jaźnionych organizacji z oko-
licznych miejscowości współ-
pracujących ze skwierzyńskim 
Cechem. Podczas spotkania pa-
dło wiele życzeń oraz ciepłych 
słów. Organizatorzy wręczyli 
odznaczenia i medale „Za zasługi 
dla Rzemiosła Polskiego”. Otrzy-
mali je m.in.: Wacława Ołubek- 
członkini I Zarządu Cechu, wie-
lokrotnie nagradzana za zasługi 
dla rzemiosła, Burmistrz Skwie-
rzyny - Lesław Hołownia oraz 
przedsiębiorcy.

- W podziękowaniu za wielo-
letnią pracę dla mieszkańców 
Gminy oraz Cechu Rzemieślników 
i Przedsiębiorców w Skwierzynie 
składam Pani wyrazy uznania 
za aktywną działalność na rzecz 
społeczności lokalnej- powiedział 
Lesław Hołownia zwracając się 
do Wacławy Ołubek i wręczając 

8 stycznia Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Skwierzynie zorganizował Spo-
tkanie Noworoczne. W wydarzeniu wziął udział burmistrz Skwierzyny - Lesław Ho-
łownia, zaproszeni goście oraz lokalni przedsiębiorcy.

list gratulacyjny oraz wiązankę 
kwiatów.

Podczas spotkania L. Hołownia 
zaprezentował inwestycje jakie 
zostały zrealizowane na terenie 
gminy w 2015 roku, budżet oraz 
plany inwestycyjne na rok 2016.

Spotkanie odbyło się w auli 

Zespołu Szkół Technicznych przy 
ul. Poznańskiej. W części arty-
stycznej wystąpił Klub Sportowy 
„FANTAZJA”.

UM w Skwierzynie

Hala sportowa przy skwie-
rzyńskim gimnazjum po ponad 
trzydziestu latach doczekała się 
remontu. Jest ładniej, bardziej 
funkcjonalnie i przede wszyst-
kim bezpieczniej. Jak mówią 
sami uczniowie, aż chce się ćwi-
czyc i grać w piłkę. 

Po części oficjalnej zaprezento-
wały się uczennice gimnazjum w 
utworze wokalnym oraz tancerki 

Hala gimnastyczna oficjalnie 
otwarta

SKWIERZYNA

18 grudnia 2015r. odbyła się uroczystość z okazji otwarcia 
odnowionej hali gimnastycznej w Gimnazjum im. Włady-
sława Jagiełły w Skwierzynie. 

Studia Tańca „Remix” w swojej 
najnowszej choreografii tańca 
współczesnego. Następnie od-
był się Turniej Halowej Piłki Noż-
nej gimnazjalistów i towarzyski 
mecz Drużyna Radnych kontra 
Drużyna Burmistrza. 

Koszt inwestycji wyniósł ponad 
1 mln złotych. 278 tys. zł dołożyło 
Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

Red.
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PRZEKRÓJ POLECA

“Słaba płeć?”
Niespecjalnie przepadam za polskimi 

komediami, szczególnie za tymi, które na 
ekrany kin trafiły w przeciągu ostatnich 10 
lat, dlatego też gdy wybierałam się na naj-
nowszą produkcję Krzysztofa Langa „Sła-
ba płeć?” byłam dosyć sceptyczna. Muszę 
jednak przyznać, że film dosyć pozytyw-
nie mnie zaskoczył, ale być może dlatego, 
że nie jest to typowa komedia.

Główna bohaterka filmu Zosia (Olga Bo-
łądź) to młoda, ambitna i wykształcona ko-
bieta, pracująca w jednej z warszawskich 
korporacji. Na początku filmu ukazuje się 
widzowi jako konrektna i „twarda babka”. 
Choć jest inteligenta, potrafi nawiązywać 
kontakty z zagranicznymi klientami lepiej 
od własnego szefa (Piotr Głowacki), który 
nie zna nawet dobrze języka angielskie-
go, to wciąż jest niedoceniona w pracy. 
Zosia ma jeszcze jeden problem: choć 
z zewnątrz stara się dopasować do roli 
twardej, warszawskiej kobiety sukcesu, to 
tak naprawdę, mimo iż ma charakterek, to 
jest dobrą i  wrażliwą dziewczyną. Miesz-
ka w  skromnym mieszkaniu, do którego 
przygarnęła niezbyt uzdolnioną i zaradną 
życiowo Mariannę (Marieta Żukowska) - 
przyjaciółkę ze szkolnej ławy, szukającą co 
rusz nowej pracy. 

Kiedy Zosia w wyniku intrygi traci pracę, 
zaczyna się zastanawiać, czy kariera za-
wodowa, której tak bardzo pragnęła była 
warta udawania przed wszystkimi, nawet 
przed własną matką (Katarzyna Figura) 

kogoś kim w rzeczywistości nie jest?
Film „Słaba Płeć?” w założeniu miał być 

oparty na książce Katarzyny Grygi „Suka”, 
jednak główna bohaterka wcale jej nie 
przypomina. Zośka to po prostu kobieta 
z charakterem, która dała się pochłonąć 
stylowi życia stolicy. „Słaba płeć?” to w 
założeniu również komedia romantyczna 
i stwierdzam, że owszem znalazłoby się w 
filmie parę zabawnych scen, szczególnie 
z udziałem Katarzyny Figury, ale ogólnie 
jest to obraz gorzkich realiów, które rzą-
dzą na dzisiejszym rynku pracy. Co do 
miłości, to jest to temat dosyć szorstko 
traktowany przez główną bohaterkę, ale 
w końcu wypływa na pierwszy plan.

Film polecam, ogląda się go przyjemnie 
nie tylko ze względu na dobrą obsadę, ale 
również na muzykę. Nie nazwałabym tej 
produkcji komedią romantyczną, ponie-
waż ma kilka gorzkich momentów, skła-
niających do refleksji, a jedyne co jest w 
tym filmie słodkie to zemsta głównej bo-
haterki, ale filmem obyczajowym z małym 
przesłaniem do tych, którzy za dużo życia 
poświęcają karierze zawodowej.  

Anna Suchy

GOTUJ Z PRZEKROJEM

Życzę SMACZNEGO!!! :)
Kamila Piotrowska

Żeberka w musztardzie i miodzie 
z sosem barbecue 
Święta i Sylwester za nami. Myślę, że każdy z nas ma na jakiś czas dość wykwintnych, ale 
też tradycyjnych dań. Przed nami jednak okres karnawału, a co za tym idzie, czas zabaw, 
przyjęć i spotkań z przyjaciółmi. Tu właśnie rodzi się dylemat co takiego moglibyśmy 
ugotować, aby nasi goście wychodząc byli zadowoleni. Proponuję tytułowe żeberka.
Składniki:
- 1kg żeberek wieprzowych
- 5 łyżek miodu
- oliwa z oliwek
- 3 łyżki musztardy francuskiej
- papryka słodka
- sól, pieprz

Żeberka myjemy, osuszamy i wkładamy do naczynia żaroodpornego. W miseczce mie-
szamy musztardę, przyprawy i 6 łyżek oliwy, a następnie nacieramy mięso i odstawiamy 
je na 2 godziny do lodówki. Po tym czasie wstawiamy do nagrzanego do 180 stopni 
piekarnika i pieczemy (w zamkniętym naczyniu) ok.1,5 godziny. 
W rondelku rozgrzewamy olej i szklimy na nim bardzo drobno posiekaną cebulę oraz 
posiekane ząbki czosnku. Następnie dodajemy słodką paprykę, pieprz cayenne i mie-
szamy. Następnie dodajemy pozostałe składniki, mieszamy całość dokładnie i zawar-
tość rondelka gotujemy na małym ogniu przez około 45 minut mieszając od czasu do 
czasu. Studzimy. Żeberka możemy polać sosem, albo je w nim maczać. Nadmiar sosu 
można przechowywać w słoiku, w lodówce nawet kilka tygodni. 

Składniki do sosu:
- 1 średniej wielkości czerwona cebula 
- 2 ząbki czosnku 
- 4 łyżki łagodnego keczupu dobrej jakości 
- 4 łyżki musztardy miodowej 
- 6 łyżek octu balsamicznego 
- 2 łyżki miodu i 2 łyżki oleju 
- 3 łyżeczki słodkiej papryki 
- 1/2 łyżeczki  pieprzu cayenne

Pilnuję lubuskich tematów 
ROZMOWA PRZEKROJU

Przekrój Lokalny: Panie Senato-
rze spotykamy się w drugim ty-
godniu stycznia, a już wygląda 
na to, że 2016 rok będzie pozy-
tywny dla mieszkańców Gorzo-
wa Wlkp. 
Władysław Komarnicki: Ze swo-
jej strony, jako senator dokła-
dam wszelkich starań, aby tak 
było. Jest wiele spraw, które idą 
w dobrym kierunku, na przy-
kład komunikacja. Trzymam za 
słowo Marszałek Województwa 
Lubuskiego Elżbietę Annę Polak, 
że będzie połączenie kolejowe 
Gorzów – Berlin. Liczę też, na 
podobne jak w ubiegłym roku, 
wsparcie zarządu województwa 
dla naszej kochanej Stali Gorzów 
w nowym sezonie.
PL: Media ogłosiły, że wycze-
kiwana Akademia Gorzowska 
jest już na ostatniej prostej.
WK: Bardzo cieszę się, że dwie 
gorzowskie uczelnie chcą żeby 
powstała akademia i że jest de-
klaracja Minister Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Elżbiety 
Rafalskiej. Kiedy pojawiła się in-
formacja na ten temat, byłem 
w urzędzie marszałkowskim w 

Rozmowa z Senatorem RP IX kadencji Władysławem Komarnickim

Zielonej Górze na spotkaniu Lu-
buskiego Zespołu Parlamentar-
nego z Zarządem Województwa 
Lubuskiego. Jako pierwsi mieli-
śmy okazję komentować tę do-
niosłą, wręcz historyczną chwilę.
PL: Wydaje się też bliskie utwo-
rzenie Ośrodka Radioterapii w 
Gorzowie. 
WK: Radioterapia to sprawa 
szczególnie ważna i również 
ponad polityczna. Powinna łą-
czyć wszystkich parlamentarzy-
stów. Odbyłem wiele spotkań w 

tej sprawie i będę działał dalej, 
aby rzeczywiście powstała. Jako 
ponadregionalne specjalistycz-
ne centrum usług medycznych 
ośrodek radioterapii jest wpisa-
ny do Kontraktu Terytorialnego 
Województwa Lubuskiego z 
Rządem RP. Pilnuję tego tematu 
i będę na bieżąco informował o 
postępach.
PL: Przenieśmy się jeszcze na 
chwilę do senatu. Zapowiadał 
Pan pracę społeczną. 
WK: Jest tak, jak powiedziałem 

przed wyborami, zrzekłem się 
wynagrodzenia i pracuję w se-
nacie społecznie. Jestem przed-
siębiorcą, potrafię dbać o swoje 
finanse. Tą decyzją chciałem 
przekonać moich wyborców, że 
startuję do parlamentu nie dla 
pieniędzy, ale po to, aby na jesz-
cze szerszym polu działać dla 
Gorzowa i całego województwa. 
Z racji moich największych zain-
teresowań, do których należą jak 
wiadomo rozwój gospodarczy i 
sport, należę do dwóch komisji: 
Gospodarki Narodowej i Inno-
wacyjności oraz Nauki, Edukacji 
i Sportu. Pracuję społecznie i 
jestem w pełni zaangażowany 
w prace senatu. Chociaż muszę 
przyznać, że pierwszy raz w życiu 
zdarzyło mi się pracować w nocy 
z 23 na 24 grudnia i to aż do 4 
rano. To była wtedy dziwna noc. 
PL: Wszedł Pan do senatu z po-
parciem blisko 45 tys. Lubuszan. 
To tak jakby głosowali na Pana 
wszyscy mieszkańcy czterech 
miast wielkości np. Drezdenka. 
Jak Pan dba o utrzymanie kon-
taktu z wyborcami?
WK: Jestem bardzo otwartym 

człowiekiem. Codziennie kon-
taktuję się z moimi wyborcami 
poprzez portale społecznościo-
we, które dzisiaj są bardzo szyb-
kim i ważnym kanałem komuni-
kacyjnym. Mam aktywne konta 
na FB i Twitterze. Zapraszam do 
rozmów. Jestem także dostępny, 
wraz z moimi współpracownika-
mi, w biurze przy ul. Sikorskiego 
111/315 w Gorzowie Wlkp.
PL: Na zakończenie zaprośmy 
wszystkich mieszkańców, któ-
rzy potrzebują porad prawnych 
na dyżury do Sulęcina. 
WK: Dzięki współpracy z po-
słanką Katarzyną Osos i Ada-
mem Piotrowskim, prezesem 
Stowarzyszenia Młodych Lubu-
szan oferujemy w Sulęcinie dla 
wszystkich potrzebujących bez-
płatne porady prawne w każdy 
drugi i czwarty czwartek miesią-
ca. Wystarczy zadzwonić pod nr 
tel. 511 225 133.
PL: Dziękuję za rozmowę
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Składniki do sosu:
- 1 średniej wielkości czerwona cebula 
- 2 ząbki czosnku 
- 4 łyżki łagodnego keczupu dobrej jakości 
- 4 łyżki musztardy miodowej 
- 6 łyżek octu balsamicznego 
- 2 łyżki miodu i 2 łyżki oleju 
- 3 łyżeczki słodkiej papryki 
- 1/2 łyżeczki  pieprzu cayenne

Przekrój Lokalny: Czy strefa 
pomaga inwestorowi w pozy-
skaniu pracowników? Czy pro-
wadzona jest współpraca ze 
szkołami lub uczelniami?
Artur Malec: Udzielamy wsparcia 
inwestorom planującym swoją 
działalność w K-S SSE na każ-
dym etapie inwestycji. Odbywa 
się to jednak na wyraźne życze-
nie inwestora. Standardem stały 
się spotkania, w których biorą 
udział gestorzy mediów, włoda-
rze miast, firmy z branży HR czy 
szkoły zawodowe i średnie z re-
gionu. 
Na potrzeby inwestorów two-
rzymy specjalne klasy, w których 
kształcona jest przyszła kadra 
pracownicza.
PL: Czy na potrzeby utworzenia 
strefy ponoszone były nakłady 
na modernizację infrastruktury 
technicznej – np. budowa no-
wych dróg? Kto finansuje takie 
przedsięwzięcia?
AM: K-S SSE stale się rozwija i 
ponosi nakłady inwestycyjne na 

Są perspektywy dla rodzimych firm. 
Trzeba tylko sprawdzić ofertę K-S SSE

ROZMOWA PRZEKROJU

O sposobach skutecznego pozyskiwania inwestorów do Kostrzyńsko-Słubickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz innych działaniach strefy z prezesem zarządu 
Arturem Malcem rozmawia Adam Piotrowski

infrastrukturę techniczną. Klu-
czowym czynnikiem przy wybo-
rze lokalizacji jest dla inwestora 
nieruchomość wraz z dostępną 
infrastrukturą. W przypadku nie-
ruchomości, których jesteśmy 
właścicielami, nakłady są pono-
szone przez spółkę.  Miasta-pod-
strefy które oferują swoje tereny 
same przygotowują infrastruktu-
rę techniczną.
PL: Jakie są plany rozwoju Stre-
fy? Czy planowane jest przyłą-
czenie nowych gruntów? Ilu? 

Kiedy?
AM: Staramy się wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom potencjalnych 
inwestorów. Przygotowujemy 
specjalne warunki dla małych 
przedsiębiorstw m.in. działki od 
0,5 ha. Nasze działania mają na 
celu poprawę konkurencyjności 
rodzimych firm. Wprowadza-
nie na rynek firm zagranicznych 
powoduje powstawanie wielu 
małych firm polskich w otocze-
niu. Zjawisko to wpływa na zm-
niejszenie problemu  bezrobo-
cia w regionie. Główne kierunki, 
które wyznaczone zostały na rok 
2016, to m.in. powiększenie ofer-
ty inwestycyjnej strefy, rozbu-
dowa istniejącej infrastruktury 
technicznej oraz ciągłe pozyski-
wanie inwestycji w ramach pod-
stref K-S SSE. Na rozpatrzenie 
wniosku czekają już tereny, które 
obejmują: 68,5305 ha. W wyni-
ku rozszrzenia  powierzchnia Ko-
strzyńsko-Słubickiej SSE wynie-
sie 1 936,5797 ha.
PL: Dziękuję za rozmowę.

Świadczenie rodzicielskie będzie 
przysługiwać osobom, które uro-
dziły dziecko, a które nie otrzy-
mują zasiłku macierzyńskiego 
lub uposażenia macierzyńskie-
go. O świadczenie to będą mo-
gli ubiegać się między innymi: 
bezrobotni, studenci, rolnicy, 
wykonujący prace na podstawie 
umów cywilnoprawnych, oso-
by zatrudnione lub prowadzące 
pozarolniczą działalność gospo-
darczą, jeśli nie będą pobierały 
zasiłku macierzyńskiego.
Warunkiem otrzymania świad-
czenia będzie zgłoszenie chęci 
skorzystania z niego w okresie do 
3 miesięcy od urodzenia dziecka 
w ośrodku pomocy społecznej 
lub w urzędzie gminy (miasta). 
Świadczenie rodzicielskie nie bę-
dzie uzależnione od kryterium 
dochodowego i będzie przysłu-
giwało przez rok (52 tygodnie), 
a w przypadku urodzenia wielo-
raczków okres ten będzie mógł 
być wydłużony do 71 tygodni.
Świadczenie to będą mogli 
otrzymywać także rodzice dzie-

Świadczenie rodzicielskie 
od 1 stycznia

KRAJ

Od początku roku obowiązuje nowe świadczenie ro-
dzicielskie. Polega na wypłacie kwoty 1000 zł każdego 
miesiąca przez pierwszy rok po urodzeniu dziecka.

ci urodzonych przed 1 stycznia 
2016 r., którzy nie mają prawa 
do zasiłku macierzyńskiego – w 
takim przypadku, świadczenie 
rodzicielskie będzie im przysłu-
giwało od 1 stycznia 2016 r. do 
ukończenia przez dziecko 1 roku 
życia (odpowiednio dłużej w 
przypadku wieloraczków).
Osoby, które w trakcie korzysta-
nia ze świadczenia rodzicielskie-
go znajdą pracę nie muszą się 
obawiać, że je stracą. Będzie ono 
nadal wypłacane, ale jego kwota 
zostanie obniżona o połowę. Ta-
kie rozwiązanie ma zachęcić do 
poszukiwania pracy.
Przepisy o świadczeniu rodziciel-
skim zostały uchwalone jeszcze 
przez rząd Platformy Obywatel-
skiej i Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego.

Adam Piotrowski
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W gościnnych progach MOK, 
w grudniu odbyła się uroczysta 
gala (dzieci to określenie trakto-
wały chwilami ze śmiertelną po-
wagą) pod tytułowym hasłem. 
Blisko 600 uczniów najmłod-
szych klas, z wytypowanej przez 
GZO szkół, przywitał Remigiusz 
Lorenz, burmistrz miasta. Przed-
stawicielka KPP, mł. asp. Justyna 
Łętowska omówiła na zasadzie 
pytań i odpowiedzi podstawowe 
zasady bezpieczeństwa pieszych 
na drodze i uzupełniła to poka-
zem filmowym. Strażacy z KP PSP 
– kpt. Jerzy Ratkiewicz, st. sek-
cyjny Bartosz Batura i sekcyjny 
Grzegorz Dębicki, prowadzili 
pokaz ratownictwa drogowego 
z wykorzystaniem fantomów 
przy udziale dzieci. Odniosłem 
słuszne wrażenie, że dzieciaki 
doskonale znają numery alarmo-
we, wiedza jak zachować się w 
trudnych sytuacjach i znają zasa-
dy udzielania pierwszej pomocy.
Dotychczas firma Budimex obję-
ła tym programem blisko 18 mln 
uczniów, z reguły tam, gdzie jej 
pracownicy budują m.in. drogi. 
Program mający na celu popra-
wę bezpieczeństwa dzieci na 

drogach jest w pełni zasadny i 
pożądany. Po przedstawieniu 
scenicznym w wykonaniu kra-
kowskich autorów, nastąpiła 
najważniejsza część imprezy. 
Wszyscy uczniowie otrzymali 
kartę ICE z imieniem i nazwi-
skiem oraz numerami kontakto-
wymi do rodziców, umieszczoną 
w odblaskowym etui. Zostały 
one natychmiast przyczepione 
do szkolnych plecaków, będąc 
doskonale widocznymi.

LM

„Domofon ICE, 
Budimex – Dzieciom”

MIĘDZYRZECZ

Aspirat Justyna Łętowska z kartą ICE

„Zumbiary” tańczą dla małej Olgi
MIĘDZYRZECZ

Na parkiecie widać ładnie rusza-
jące się kobiety, w bardzo róż-
nym wieku. Nawet wolontariusz-
ki w mikołajowych czapkach, 
chodzące z puszkami, w które 
zbierają środki na leczenie Olgi, 
też dają się urzec magii zespoło-
wego ruchu do taktów rytmicz-
nej muzyki. 
Olgusia w kolorowej sukience 
chodzi po widowni i się uśmie-
cha. Już taka jest. Promienny nie-
śmiały uśmiech. Też ją kusi, żeby 
poruszać się bardziej energicz-
nie… Muzyka przecież gra. Jak-
byśmy chcieli, żeby ten uśmiech 
jeszcze długo nas złocił… Na 
operację jej serca potrzeba dużo 
pieniędzy. Wrzucamy wspólnie 
grosiki, by się nazbierało. Żeby 
pojechała na leczenie i wróciła. 
Zdrowsza. 
Rodzice i znajomi bardzo się 
starają. Grali i śpiewali dla niej, 
tańczyli, „Antiguo More’ i „Trans”, 
teraz tańczą „zumbowiczki”. Udo-
wadniają, że  (dobrze) tańczyć 
zumbę można już w wieku zale-
dwie kilku lat.
Tu zresztą nikt na to nie patrzy. 

W hali sportowej Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 3 godziny dla małej Olgi 
Darmograj. Pierwszy kiermasz świąteczny. Tańczą instruktorki: Karolina, Marlena, Nata-
lia i Anita. Przywiozły ze sobą szkoły Zumby ze Świebodzina i innych miejscowości. 

Na umiejętności. Chcesz się tro-
chę poruszać, to wyjdź na par-
kiet. W dresach i butach. Możesz 
też mieć ze sobą dziecko, jeżeli 
nie masz z kim go zostawić. Może 
się z Tobą pokiwać... Koło mnie 
właśnie młoda bardzo zgrabna 
mama przyprowadziła swoją 
kilkuletnią córeczkę i razem idą 
pohasać.
Radość tańca i ruchu, który cie-
szy. Można pokrzyczeć wyra-
żając słownie tę radość. Butelki 
wody stoją w pogotowiu, to 
energetyczna zabawa, spala się  
tłuszczyk, nabiera elegancji w 
ruchach. Przyda się też nauka na 
zabawę sylwestrową… Trzy go-
dziny przed nami. Nie trzeba bez 
przerwy tańczyć. Można chwilę 
odsapnąć. Ale kusi, gdy inni tań-
czą, wiem… 
6. grudnia. Dzień Świętego Miko-
łaja. By podarować Oldze na Mi-
kołaja Szansę na zdrowie. Zdrow-
sze serduszko. 

Iwona Wróblak
www.iwona-wroblak.blogspot.com

Prosimy o wpłaty z dopi-
skiem: Olga Darmograj
Fundacja Serce Dziecka 
www.SerceDziecka.org.pl 
KRS 00002666644 - 1 % 
Ul. Narbutta 27/1, 
02-536 Warszawa, 
Tel. 605 882 082 
Wpłaty złotowe 17 1160 
2202 0000 0000 8297 2843 
Wpłaty w euro Pl 09 1160 
2202 0000 0001 2152 1272 
SWIFT BIGBPLPW 

http://www.SerceDziecka.org.pl
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Biegający sylwester
MIĘDZYRZECZ 

Zaczynają od naszego piękne-
go zamku, jego dostojnych ruin, 
tam jest co roku zbiórka. Dalej 
wokół wielkich starych dębów 
– pomników Przyrody, lokali-
zowanych imiennie przez pana 
Zbigniewa Kolisa (tym pięknym 
drzewom, w czasie swoich spor-
towych rekonesansów, nadaje 
imiona). Eko–poznawanie okolic 
- dla zdrowia.  

Mroźne grudniowe wczesne 
popołudnie. Warunki do biegania 
wyśmienite. Nie ma śniegu, wia-
tru. Jest sucho. Schodzą się biega-
cze. W tym roku pan Kolis naliczy 
ich 43. To dużo. Jeden spośród 
nich mówi, że pierwszy raz staro-
wał w Międzyrzeckim Biegu Syl-
westrowym mając 10 lat, teraz to  
już dojrzałym mężczyzną. Jest też 
kilka kobiet – dobrze dadzą sobie 

radę. 
Dokumentacja bę-

dzie sporządzona po 
biegu. Tymczasem 
mała rozgrzewka. 
Przyglądają się z try-
bun – jak mówi pan 
Roman Strzelczyk, 
coroczny biegacz – 
ciekawscy. Może za 
rok pobiegną z in-
nymi? Odważą się? - 
Rozbiegamy Między-
rzecz - jak mówi pan 
Kochan.  

Obcisłe aerody-
namiczne stroje, 
odpowiednie buty, 
dresy z napisem i 

orzełkiem (w biegu startują nasi 
lokalni maratończycy), zamkowy 
sport biegowy jest na poważnie, 
chociaż w atmosferze bardzo ro-
dzinnej i przyjaznej. Do pokona-
nia wolnym truchtem około 3 km 
do dębu Marcina i z powrotem, z  
przyspieszonym finiszem na koń-
cu.

Metą jest posesja państwa Ewa 

i Andrzeja Frabińskich, mieszczą-
ca się w sąsiedztwie muzealnego 
parku. W holu złożone są torby i 
plecaki z  cywilnym ubraniem, 
gdzie biegacze się przebierali. Na 
poczesnym miejscu czeka Kroni-
ka Sylwestrowych Biegaczy, bę-
dzie uaktualniana tegorocznymi 
zdjęciami. 

Panie Ewa Strzelczyk i Ewa 
Frabińska przygotowują się na 
sylwestrowe przyjęcie biegają-
cych gości. Trzeba rozpakować 
dary od uczestników biegu. Naj-
ważniejsze – tort z napisem 2015’ 
(autorstwa Elżbiety Zeh) już cze-
ka, wyjmowane są z pojemników 
(bardzo dobre) ciasta, (Jadwiga 
Czyż co  roku przynosi swój hit - 
smakowitego murzynka).

Woda na kawę zagotowana. 
Przestronny salon posesji pań-
stwa Frabińskich zaludnił się od 
gości. Do holu wchodzą pierwsi 
uczestnicy. Widzę panie!… czy 
panowie dali im fory, czy są takie 
dobre? Nie było zbyt forsująco. 
Wszyscy bieg ukończyli. Pan An-
drzej Frabiński, jako gospodarz i  
pomysłodawca imprezy, i uczest-
nik każdego biegu, zabiera głos. 
Wita biegaczy. Następuje oficjal-
ne ogłoszenie wyników. W Biegu 
brało udział 45  uczestników, w 
tym 2. rowerzystów. Trochę sta-
tystyk… Najstarszy wśród biega-
czy jest Stanisław Skrzek (70+). 
Najmłodsze wilczki – termin się 
ukuł dla młodego biegającego w 

Międzyrzeczu narybku, mają lat 
kilkanaście (Kamil Fornalik – 16 
lat). Trzy pierwsze miejsca zajęli: 
Zbigniew Isański, Edwin Kusz-
czyk i Cezary Baltaski. Wśród 
pań najszybsza była Dominika 
Jędrzejczyk, Agata Kokoszko 
i Dorota Wilska. Nagrodą dla 
obecnych jest okolicznościowy 
tort – i przede wszystkim satys-
fakcja. Bo do biegania trzeba – 
amatorom sportu – towarzystwa, 
a tutaj jest wyśmienite. Składa 
się z  ludzi, którzy znają się lata i 
dziesiątki lat, lubią i cieszą się ze 
swojego towarzystwa. Lampka 
sylwestrowego szampana w ta-
kich okolicznościach jest  czystą 
przyjemnością. Kończymy stary 
rok i życzymy sobie pomyślności 
w Nowym. 

Jest czas na pamiątkowe foto. 
I oglądanie zdjęć z poprzed-
nich biegów na ekranie. Można 
je też obejrzeć w Kronice, która 
jest wertowana w  poszukiwa-
niu swoich podobizn, także tych 
sprzed wielu lat. 

Michał Kubik – dbający o in-
formację, facebookowe komuni-
kowanie się między biegaczami - 
tak mówi o źródłach powodzenia 
corocznej biegowej sylwestrowej 
imprezy: - To zasługa rodzinnej 
atmosfery sylwestrowych między-
rzeckich spotkań. Staramy się spo-
tykać co roku i dlatego się udaje.

Iwona Wróblak
www.iwona-wroblak.blogspot.com

Pomysł na ostatni dzień roku? Sylwestrowo biegać. Czyli po międzyrzecku. Zgod-
nie z 33.letnią naszą lokalną, zapoczątkowaną przez pana Andrzeja Frabińskiego, 
tradycją.

„Zumbiary” tańczą dla małej Olgi
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Międzyrzecki Szpital Powiatowy 2015/2016
POWIAT MIĘDZYRZECKI

Koncert gwiazdkowy dla przedszkolaków
MIĘDZYRZECZ 

Placówka nosząca imię Pięciu Świętych 
Braci Międzyrzeckich jest kierowana przez 
Kamila Jakubowskiego, prezesa zarzą-
du. Zarówno on i rada nadzorcza mają 
na uwadze przede wszystkim dobro pa-
cjenta, o czym świadczą przyznane liczne 
certyfikaty. W inwestycjach wspomaga 
powiat, bowiem placówka jest jemu pod-
legła. A potrzeby są duże.

W ubiegłym roku inwestycje i zakupy 

zamknęły się kwotą 1.785.719 zł. Za tą 
kwotę m.in. zmodernizowano jedną z sal 
w bloku operacyjnym i wykonano izolat-
kę dziecięcą (koszt 283.326 zł), zakupiono 
ambulans sanitarny Volgsvagen Crafter 
(356.584 zł), zakupiono aparat do znieczu-
lania LEON Anit, głowicę kardiologiczną 
do usg, tor wizyjny do bloku operacyj-
nego, monitor hemodynamiczny, aparat 
RTG „Teleradiologia”, rozbudowano lokal-

ną sieć komputerową, wykonano zada-
szenie podjazdu dla karetek. Starostwo 
na inwestycje przekazało 300 tys. zł, pozo-
stałe gminy za wyjątkiem Skwierzyny – 50 
tys. zł. 

W roku bieżącym planuje się m.in. za-
kup respiratora, artroskopu, usg, pompę 
infuzyjną, stół operacyjny, myjkę do en-
doskopów oraz dalszą modernizację blo-
ku operacyjnego, Oddziału Anestezjologii 

Intensywnej Terapii i SOR. 
W planach jest budowa oddziału dzie-

cięcego. Jednym ze sposobów pozyskania 
funduszy jest organizacja Charytatywne-
go Balu Karnawałowego, zaplanowanego 
na 6 lutego. Bilety wstępu do nabycia w 
sekretariacie zarządu.

LM

W grudniowe, przedświąteczne popołu-
dnie, dnia 16 grudnia 2015 r. do Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I st. w Międzyrzeczu 
zawitała grupka Przedszkolaków z Niepu-
blicznego Przedszkola Tęczowa Akademia. 
Wraz ze swoimi paniami wychowawczynia-
mi wygodnie rozsiedli się zajmując miejsca 
w pierwszych rzędach, tuż obok sceny Auli 
szkoły muzycznej. Punktualnie o godzinie 
15:00, prowadząca (oraz pisząca ten arty-
kuł) Katarzyna Cegielska, nauczyciel wio-
lonczeli, serdecznie przywitała przybyłych 
gości. - W imieniu uczniów i  nauczycieli, 
chciałam Wam zdradzić, że sprawiliście nam 
ogromnie miłą niespodziankę odwiedzając 
naszą szkołę – szkołę inną niż wszystkie. A 
dlaczego? Ponieważ akurat tutaj można 
uczyć się grać na wielu wspaniałych instru-
mentach muzycznych! A na jakich? Sami się 
zaraz przekonacie! 

Tematyką koncertu były zbliżające się 
wielkimi krokami Święta Bożego Narodze-
nia, a  dokładniej skupiliśmy się na jednej 
z wielu przepięknych tradycji im towarzy-
szących - wspólnym kolędowaniu. Celem 
spotkania, oprócz rozpoznawania kolęd 
w zabawie muzycznej pt. Jaka to kolęda?, 
było zapoznanie przedszkolaków z wyglą-
dem oraz brzmieniem instrumentów, na 
których grali uczniowie PSM I st. w Między-
rzeczu. 

Jako pierwsza na scenie pojawiła się pia-
nistka Zuzanna Szczurek z klasy p. Małgo-
rzaty Telegi, która zagrała na fortepianie 
kolędę Wśród nocnej ciszy. Oprócz wpro-
wadzenia do Auli świątecznej aury, Zuzia 
wytłumaczyła przedszkolakom, czym różni 

się fortepian od pianina. Następnie uczeń 
Emil Magryn z klasy p. Aliny Plebanek 
wniósł na scenę inny instrument z  klawi-
szami – akordeon. Wykonał kolędę Przybie-
żeli do Betlejem w naprawdę szybkim tem-
pie. W interesujący sposób wytłumaczył 
słuchaczom, jakim sposobem wydobywa 
dźwięk z akordeonu, ponadto przyniósł 
mały akordeon, na którym jeden ze śmia-
łych przedszkolaków wydobył parę dźwię-
ków! Został nagrodzony gromkimi brawa-
mi, za odwagę i swój debiut na scenie.

W dalszej części koncertu prowadząca 
zapytała, jaki instrument znają maluchy i 
chcieli by go usłyszeć. Bez zastanowienia, 
ktoś pewnym głosem oznajmił: „FLET!” 
W  błyskawicznym tempie na scenie poja-
wiły się nawet trzy flety! A dokładniej flety 
poprzeczne, które wybrzmiały dzięki triu: 
Aleksandra Skowron, Bogna Sobańska 
oraz Patrycja Politowicz z klasy p. Alek-

sandry Janowskiej – wspólnie zagrały po-
pularną amerykańską piosenkę świąteczną 
pt. Jingle bells. Jednak w szkole muzycznej 
można uczyć się grać również na innych 
instrumentach dętych drewnianych, takich 
jak saksofon, czy klarnet. Kolęda Bóg się 
rodzi zabrzmiała w klarnetowym wydaniu 
dzięki Michałowi Sucheckiemu, który po-
krótce wytłumaczył wszystkim zebranym, 
w jaki sposób wydobywa dźwięk ze swo-
jego instrumentu, natomiast na saksofonie 
mieniącym się niczym Gwiazda Betlejem-
ska zagrał Sharath Pranav kolędę Mędrcy 
świata – obaj uczą się u p. Czesława No-
wakowskiego, a na fortepianie akompa-
niował im p. Tadeusz Nowak. 

Oprócz instrumentów dętych, wśród 
uczniów znaleźli się także, tak zwani smycz-
kowcy – a dokładnie skrzypaczka Zuzanna 
Kołodziejska z klasy p. Marty Walczak, 
grająca na malutkich skrzypeczkach, (ale 
jakich donośnych!) kolędę Gdy śliczna Pan-
na, oraz wiolonczelistka Klaudia Nowacka 
– a właściwie pianistka, która dodatkowo 
uczy się również gry na wiolonczeli u p. 
Katarzyny Cegielskiej, wykonała w niższym 
od poprzedniczki tonie, ale na wysokim 

poziomie, kolędę Pójdźmy wszyscy do sta-
jenki. Następnie wspólnie szukaliśmy po-
dobieństw między wspomnianymi instru-
mentami smyczkowymi. Okazało się, że i 
skrzypce i  wiolonczela posiadają główkę, 
szyjkę, korpus, boczki, cztery struny, a na-
wet duszę! Niewątpliwie różnią się między 
sobą wielkością i barwą dźwięku, ponad-
to wiolonczela posiada nóżkę, natomiast 
skrzypce podtrzymuje się za pomocą że-
berka.

Na koniec zabrzmiał duet, w którym dla 
odmiany zagrał nauczyciel gitary, współor-
ganizator tego koncertu, dbający o foto-
graficzne uwiecznienie oraz jego przebieg 
techniczny, niezastąpiony p. Zdzisław 
Musiał wraz z flecistką Euniką Fąferko. 
Wspólnie wykonali kolędę Gdy się Chry-
stus rodzi. Każdy występ był nagradzany 
głośnymi brawami, co ogromnie cieszy-
ło wykonawców, którzy wspólnie wyszli 
jeszcze raz na scenę, aby zaprezentować 
gościom swoje instrumenty i przypomnieć 
ich nazwy. Okazało się, że przedszkolaki 
też chciałyby zacząć uczyć się grać! Drzwi 
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Mię-
dzyrzeczu są szeroko otwarte dla każdego 
chętnego. Tymczasem wykonawcy, oraz 
wyjątkowo grzeczni słuchacze koncertu 
wyłonili dla siebie coś słodkiego, ze skar-
pety Muzycznego Mikołaja. Prowadzący 
koncert p. Zdzisław Musiał, oraz p. Kata-
rzyna Cegielska serdecznie podziękowali 
wszystkim obecnym za przybycie i mile 
spędzony czas. - Mamy nadzieję, że Wam 
się podobało i jeszcze nieraz nas odwiedzi-
cie, jak nie w roli słuchacza to może niedługo 
jako nowi uczniowie naszej szkoły? Zapra-
szamy serdecznie, nie zapominajcie o tej 
pięknej tradycji jaką jest kolędowanie. Do 
usłyszenia niebawem!

Z muzycznymi pozdrowieniami,
Katarzyna Cegielska
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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)

Spotkanie dotyczyło omówienia 
spraw związanych z możliwo-
ściami i oczekiwaniami jakie sto-
ją przed seniorami.
W trzech panelach dyskusyj-
nych referowano zagadnienia 
związane z rolą seniorów w sa-
morządzie. Omówiono tematy-
kę centrum senioralnego oraz 
przedstawiono uprawnienia 
jakie posiadają kombatanci. Po-
nadto dyskutowano nad powo-
łaniem Rady Seniorów w Skwie-
rzynie.
W pierwszym panelu dyskusyj-
nym dotyczącym roli seniorów 
w samorządzie referowali: wice-
prezes Polskiego Związku Eme-

W mieście obradowało Forum Seniorów
SKWIERZYNA

W połowie grudnia 2015 r. sali widowiskowej Ośrodka Kultury odbyło się I Forum Seniorów. Otwarcia forum dokonał burmistrz Skwierzyny - 
Lesław Hołownia, który szeroko przedstawił sytuację seniorów w naszej gminie.

rytów, Rencistów i Inwalidów z 
Gorzowa Wlkp.- Henryk Kubiak 
oraz wiceprezes Uniwersytetu III 
Wieku w Skwierzynie- Józef Do-
łbień.
W drugim panelu dyskusyjnym 
głos w sprawie centrum senio-
ralnego zabrali: kierownik Re-
feratu Rozwoju i Pozyskiwania 
Środków Zewnętrznych Urzędu 
Miejskiego w Skwierzynie- Mał-
gorzata Strzelczyk i sekretarz 
skwierzyńskiego UTW- Leon 
Dębski.
Ostatni panel dyskusyjny doty-
czył uprawnień kombatanckich 
a referaty o tej tematyce wygło-
sili: wiceprezes Lubuskiej Rady 

Kombatantów, Osób Represjo-
nowanych i Stowarzyszeń Patrio-
tycznych- Jerzy Wernerowski, 
przedstawiciel Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Lubu-
skiego ds. kontroli infrastruktury 
społecznej i współpracy z kom-
batantami- Krystyna Leszczy-
łowska oraz prezes- Koordynator 
Związku i Stowarzyszeń- Dzieci 
Wojny- Augustyn Wiernicki.
Celem głównym forum było 
przedstawienie sytuacji senio-
rów pod kątem możliwości dzia-
łania w różnych sferach życia 
społecznego a zwłaszcza aktywi-
zacji ludzi starszych.

UM w Skwierzynie

Kładka na Obrze już oficjalnie czynna
MIĘDZYRZECZ 

11 stycznia odbyło się oficjalne 
zakończenie pierwszego etapu 
inwestycji i oficjalne otwarcie 
wybudowanej przez głogow-
skich saperów pięcioprzęsłowej 
kładki dla pieszych i rowerzy-
stów. Na uroczyste otwarcie 
mostu przybyli m.in.: Remi-
giusz Lorenz, burmistrz miasta, 
Grzegorz Gabryelski, starosta 
Międzyrzecki, ppłk Adam Klisz-
ka, d-ca 4. batalionu inżynieryj-
nego w Głogowie (podlegli mu 
saperzy wybudowali kładkę), 
płk Piotr Malinowski, d-ca 17 
Wielkopolskiej Brygady Zmecha-
nizowanej, Maria Kijak, prze-
wodnicząca RM wraz z radnymi.   
Licznie przybyli również miesz-
kańcy Międzyrzecza.

W kolejnym etapie zamonto-

wane zostaną także na brzegu 
od strony ul. Chrobrego barierki 
oraz oświetlenie. Filmowa relacja 

na www.miedzyrzecz.biz
LM

Powiat podsumował miniony rok
POWIAT MIĘDZYRZECKI

Starosta, Grzegorz 
Gagryelski, bardzo 
szczegółowo przed-
stawił wykonane bądź 
jeszcze realizowane 
inwestycje drogowe 
w powiecie. Kilka z 
nich szczegółowo na 
naszych łamach było 
opisanych. Koszty wy-
niosły 13  450  447 zł, 
w tym dofinansowa-
nie – 6  574  938 zł, co 
świadczy o umiejętno-
ści pozyskania środ-
ków zewnętrznych. Po-

Dwie sesje grudniowe w starostwie powiatowym miały różne oblicza. Obie jednak odnosiły 
się w swej merytorycznej części do oceny dokonanych zamierzeń i planów na 2016 rok. Po-
szczególne komisje przedstawiły swoje sprawozdania, które zostały przyjęte jednogłośnie. 
Plan budżetowy przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym się.

dobnie rzecz się ma do 
inwestycji w edukacji i 
kulturze. Szczegóły na 
stronach internetowych 
starostwa.

Zostały wręczone 
nagrody za działania 
popularyzujące Powiat 
Międzyrzecki w kraju i 
za granicą. Z rąk staro-
sty i przewodniczącego 
powiatu otrzymali je: 
Anna Spyrka, na wnio-
sek starosty, za wybitne 
osiągnięcia kulturalne i 
reprezentowanie nasze-

go powiatu na przeglądach pio-
senki aż do szczebla krajowego; 
Dominika Orlik, na wniosek wi-
cestarosty, za wybitne osiągnię-
cia sportowe i reprezentowanie 
naszego powiatu na szczeblu 
krajowym i za granicą; Wacława 
Kuczyńska, na wniosek Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, za wspie-
ranie działalności charytatywnej 
na rzecz lokalnej społeczności; 
Elżbieta Śmiałek, na wniosek 
Zarząd Okręgu Lubuskiego ZNP, 
za kreowanie pozytywnego wi-
zerunku powiatu oraz aktywne 
działanie na rzecz członków ZNP; 
Janusz Stanisław Rutkowski, 

na wniosek Stowarzyszenia 
Święty Jan Chrzciciel, za organi-
zowanie i wspieranie działalności 
dobroczynnej, także charytatyw-
nej na rzecz Caritasu; Ryszard 
Pastorski, na wniosek Towarzy-
stwa Historycznego Ziemi Mię-
dzyrzeckiej; Zdzisław Musiał, na 
wniosek Stowarzyszenia Lubuski 
Weekend Gitarowy, za sukcesy w 
organizacji kultury, upowszech-
nianiu jej wartości oraz za sukce-
sy w edukacji kulturalnej.

L. Malinowski

Nagrodę odbiera 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  
Spieszyli się na „Sylwestra”
Sylwestrowy dzień, okres noworoczny 
oraz długi weekend był bardzo pracowity 
dla międzyrzeckich policjantów z Wydzia-
łu Rochu Drogowego. 31 grudnia czuwali 
nad bezpieczeństwem osób wyjeżdża-
jących na wypoczynek, przemieszczają-
cych się na różne imprezy, a w samą noc 
sylwestrową nie mogło ich zabraknąć na 
terenach miast i wsi, gdzie eliminowali 
z ruchu łamiących przepisy kierowców. 
Kolejne dni, to przede wszystkim kontro-
le trzeźwości oraz czuwanie nad bezpie-
czeństwem podróżujących.
Tylko w przeciągu dwóch godzin 31 grud-
nia, policyjny video-rejestrator zarejestro-
wał  czterech kierowców, którzy pędzili 
na drodze ekspresowej S-3. Każdy z nich 
znacznie przekroczył prędkość, zamiast 
120 km/h, jechali ponad 180 km/h. Wi-
docznie spieszyli się na sylwestrową im-
prezę. Niestety zamiast bawić się, będą 
musieli zapłacić wysokie mandaty, na ich 
konto wpłynie również po 10 punktów 
karnych.
W efekcie swoich kilkudniowych działań 
policjanci z Komendy Powiatowej Policji 
w Międzyrzeczu sprawdzili trzeźwość 550 
kierowców. Trzech z nich nie pojechało 
dalej, ponieważ byli nietrzeźwi.
Podczas Sylwestrowej nocy na terenie ca-
łego powiatu międzyrzeckiego policjanci 
nie odnotowali żadnych poważnych zda-
rzeń. Po wystrzelaniu sztucznych ogni, 
złożeniu życzeń, wszyscy bawiący się 
ludzie bezpiecznie dotarli do swoich do-
mów.

Ukradli rękodzieło i ozdobili nim 
własną posesję 
Bardzo wartościowa okazała się poręcz do 
zapinania rowerów, która była zamonto-
wana na ścianie przy salonie kosmetycz-
nym w Skwierzynie. Tak spodobało się 
mężczyznom dzieło kowala, że postano-
wili  je zabrać na własną posesję. Odpo-
wiedzą za kradzież, za co kodeks karny 
przewiduje karę do pięciu lat więzienia.
Policjanci otrzymali informację o kradzie-
ży wartościowego przedmiotu w połowie 
grudnia. Osoba pokrzywdzona podała 
bardzo dużą wartość skradzionego mie-
nia, bo aż pięć tys. zł. Okazało się, że to 
piękny, ręcznie kuty przedmiot, wykona-
ny na specjalne zamówienie.
Policjanci przystąpili do pracy. W odna-
lezieniu stojaka oraz ustaleniu spraw-
ców, brali udział zarówno dzielnicowi 
jak i policjanci z Wydziału Kryminalnego 
Komisariatu Policji w Skwierzynie. Mun-
durowi sprawdzali punkty skupu złomu, 
natomiast kryminalni rozpoczęli działania 
operacyjne.
Przełom w sprawie nastąpił we wtorek 29 
grudnia, kiedy to policjanci wytypowali 
sprawców przestępstwa. W efekcie za-
trzymali dwóch mieszkańców Skwierzyny 
oraz odzyskali skradzione mienie. Okazało 
się, że rękodzieło tak im się spodobało, że 
postanowili ozdobić nim swoją posesję. 
22-latek i 18-latek usłyszeli zarzut kradzie-
ży, za co grozi im kara do pięciu lat wię-
zienia.

(oprac. red. na podst.: 
www.miedzyrzecz.lubuska.policja.gov.pl 

Z inicjatywy Komendanta Powiatowego 
Policji w Międzyrzeczu i dyrektora tutej-
szego Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza 
w połowie grudnia odbyła się debata spo-
łeczna dotycząca bezpieczeństwa dzieci i 
młodzieży. Udział wzięli nauczyciele, pe-
dagodzy szkolni, rodzice, funkcjonariusze 
policji, lekarz oraz pracownicy Sanepidu. 
Obecna była również Agnieszka Śnieg, 
zastępca burmistrza, Izabela Korejwo, 
dyrektorka Gminnego Zespołu Oświaty i 
Maciej Kubowicz z Ratusza, Maria Anto-
nowicz, wicedyrektor Gimnazjum nr 2.

Mł. insp. Stanisław Panek, komendant 
Powiatowy Policji za pomocą środków au-
diowizualnych przedstawił strukturę KPP i 
wprowadził rzeczowo w nurtujący temat, 
nie tylko dla nauczycieli czy rodziców, 
także dla lokalnej społeczności. Uzupełnił 
swoje wystąpienie danymi statystyczny-
mi dotyczących wykroczeń drogowych i 
przestępstw kryminalnych na tle innych 
powiatów województwa. Temat narkoty-
ków i dopalaczy. Tak się dziwnie składa, 
że polskie prawodawstwo jest ułomne, 
że wytwórcy, szczególnie dopalaczy, ko-
rzystając m.in. z internetu są o krok przed 
zwalczającymi to smutne zjawisko, po-
przez zmianę witryn internetowych, opa-
kowań towaru czy zmiany nazwy. Sporo 
na ten temat przekazał zebranym posłu-
gując się również formą multimedialną 
lekarz Paweł Szostak. Temat zatruć dopa-

MIĘDZYRZECZ 

Debata społeczna  
w Gimnazjum nr 2

laczami był, co dla niektórych obecnych 
szokiem. Skromna była wypowiedź pra-
cowników Sanepidu o roli inspekcji sani-
tarnej w nadzorze nad środkami zastęp-
czymi. Bogaty wachlarz wiedzy przekazali 
funkcjonariusze policji m.in. nadkom. Da-
mian Zieliński,  podkom. Krzysztof Sta-
szewski,  i sierż. sztab. Karolina Przyby-
łowicz. 

Dyskusja umiejętnie prowadzona przez 
moderatora spotkania, mł. asp. Justynę 
Łętowską zmierzała nie tylko do kwestii 
dokonywania przestępstw przez nielet-
nich, również przepisów. Rzucane z sali 
pytania miały zawsze merytoryczne od-
powiedzi. Wskazywano miejsca, gdzie 
interwencja policji powinna być częsta. 
Pojawiło się wiele problemów. Tutaj chylę 
czoło przed funkcjonariuszami policji. Nie 
wszędzie i zawsze mogą być. Rola rodzi-
ców jest konkretna! To idealnie podkre-
śliła sierż. sztab. Karolina Przybyłowicz. 
Wiadomym jest, że policjanci będą pro-
wadzić spotkania z uczniami szkół gimna-
zjalnych związane z odpowiedzialnością 
prawną nieletnich, uzależnieniami i inter-
netową przemocą. Istotnym był oficjalny 
motyw debaty (a może bardzo istotnym). 
Dbajmy i ratujmy dzieci, bez wglądu na 
wiek. Reagujmy nie czekając na interwen-
cję z zewnątrz.

L. Malinowski
.



15nr 1(21)/2016 14 stycznia 2016

Wieści z Międzyrzeckiego rATUSzA
Promocja książki „Międzyrzecz. 
Gród i Zamek w wiekach IX-XIV”
10 grudnia 2015 r. w Muzeum 
Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa 
Kowalskiego odbyła się promo-
cja albumu „Międzyrzecz. Gród 
i Zamek w wiekach IX-XIV“.  Jest 
to VIII tom książki, która wyda-
na została w ramach serii Ori-
gines Polonorum. Redaktorem 
publikacji jest prof. Stanisław 
Kurnartowski, a redaktorem 
naukowym całej serii prof. 
Przemysław Urbańczyk. 
Wydarzenie rozpoczął Andrzej 
Kirmiel – dyrektor międzyrzec-
kiego muzeum, który powitał 
licznie zgromadzonych gości. 
Następnie głos zabrał bur-
mistrz Remigiusz Lorenz, który 
wyraził swoją dumę, że gmina 
mogła współuczestniczyć w 
wydaniu tak wspaniałej pozy-
cji książkowej. Zaznaczył jak 
ogromny wpływ ma powstała 
publikacja na stan badań i wie-
dzy o naszym mieście i życzył 
miłej lektury.
Praca „Międzyrzecz. Gród i za-
mek w wiekach IX-XIV” przed-
stawia rezultaty badań wyko-
paliskowych w Międzyrzeczu 
z lat 1954-1961: obiekt i jego 
dzieje, prace terenowe i ga-
binetowe, stosowane w nich 
metody, warstwy grodu, pod-
grodzia i zamku, poszczególne 
rodzaje znalezisk, zasiedlenie 
okolic Międzyrzecza we wcze-
snym i późnym średniowieczu 
oraz próbę ustalenia lokalizacji 
klasztoru Pięciu Braci Męczen-
ników.
Seria „Origines Polonorum” zo-
stała zainicjowana przez Fun-
dację na rzecz Nauki Polskiej 

w 2005 roku. W jej ramach 
publikowane są monogra-
ficzne opracowania naukowe, 
powstałe w wyniku projektu 
badawczego „Ziemie polskie 
na przełomie tysiącleci”, reali-
zowanego przed kilku laty pod 
auspicjami Komitetu Badań 
Naukowych. Projekt ten miał 
na celu zebranie, opracowanie 
oraz weryfikację rozpoczętych 

jeszcze w latach 40. i 50. XX 
wieku archeologicznych prac 
wykopaliskowych.
Książki przekazane zostały na-
uczycielom historii między-
rzeckich szkół. Będą z nich mo-
gli korzystać m.in. uczniowie z 
historycznych kółek zaintere-
sowań.

W poniedziałkowe południe   
21 grudnia burmistrz Remi-
giusz Lorenz wraz ze wspania-
łym gościem odwiedził dzieci 
przebywające na Oddziale 
Dziecięcym międzyrzeckiego 
szpitala. Ku uciesze dzieci, tym 
niesamowitym gościem oka-
zał się być prawdziwy Święty 
Mikołaj, który wręczył im świą-
teczne prezenty. Burmistrz 
życzył maluchom szybkiego 
powrotu do zdrowia i wiele ra-
dości, a rodzicom wytrwałości i 
pogody ducha.

Mikołaj w międzyrzeckim szpitalu

Mieszkańcy mogą ćwiczyć swo-
ją tężyznę fizyczną na nowo 
powstałej siłowni zewnętrznej 
przy hali widowiskowo-spor-
towej. W ramach tej inwestycji 
zamontowano osiem urzą-
dzeń, wahadło+twister, biega-
cz+orbitrek, prasa+wioślarz, 
prostownik pleców+narciarz, 
wyciąg górny, steper i rozruch 
barkowy. Zadanie wykona-
ła firma COMES Sokołowscy  
sp. j. z Szydłowca za kwotę 
49.670,00 zł. 

Plenerowa siłownia 
już w Międzyrzeczu

W tym roku planujemy wyko-
nać utwardzenie terenu, chod-
nik prowadzący do siłowni oraz 
plac zieleni. 

W sołectwie Święty Wojciech 
powstał nowy plac zabaw. Za-
montowanych zostało na nim 
siedem urządzeń zabawowych, 
dwie ławki i cztery podwójne 
urządzenia siłowe. Dodatkowo 
w Bobowicku przy placu za-
baw również ustawione zostały 
4 urządzenia siłowe, a wraz z 
końcem 2015 roku w Kuligowie 

Nowy plac zabaw  
w Świętym Wojciechu

doposażony został plac zabaw 
w dwie bramki do mini futbolu.  
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Nowe rowery pod choinkę
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W ramach współpracy PCK Od-
działu Rejonowego w Między-
rzeczu i gminy Międzyrzecz, 
PCK zakupiło dla Ośrodka Po-
mocy Społecznej trzy rowery 
dla osób niepełnosprawnych.    
21 grudnia, trójkołowe biało-
-czerwone rowery przekazał 
nowym właścicielom burmistrz 
Remigiusz Lorenz, który życzył, 
aby służyły jak najdłużej i były 
ułatwieniem w poruszaniu się 
po mieście. Wśród szczęśliw-
ców, którzy otrzymali rowery 
znalazł się kilkuletni mieszka-
niec Międzyrzecza, dla którego 
będzie to wspaniały prezent 
pod choinkę.

Dzieci z klas I-III szkół podsta-
wowych w gminie Międzyrzecz 
zostały objęte ogólnopolskim 
programem społecznym „Do-
mofon ICE. Budimex Dzieciom”. 
To kolejne placówki w woje-
wództwie lubuskim, które prze-
szły profilaktyczne szkolenia 
edukacyjne i otrzymały sperso-
nalizowane karty ICE.
Uroczysta gala odbyła się 11 
grudnia w Międzyrzeckim 
Ośrodku Kultury. Przybyłe wraz 
z wychowawcami dzieci przy-
witał burmistrz Remigiusz Lo-
renz. Podkreślił jak ważne jest 
zachowywanie zasad bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym i 
to, aby być widocznym na dro-
dze. Zachęcił dzieci do czynne-
go uczestnictwa w spotkaniu 
w celu poprawienia wiedzy 
z zakresu ruchu drogowego, 
udzielania pierwszej pomocy, a 
przede wszystkim zwiększenia 
bezpieczeństwa na drodze. Aby 
wiedza została przekazana w 
sposób przyjazny, podczas gali 
odbyły się prelekcje Komendy 
Powiatowej Policji dotyczące 
zasad ruchu drogowego oraz 
pokazy ratownictwa medycz-
nego i wyposażenia strażac-

Międzyrzecz dołączył do programu „Domofon ICE. Budimex Dzieciom”

kiego Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej. 
Część artystyczną gali wzboga-
ci teatrzyk, który w zabawnej 
formie usystematyzuje dzie-
ciom zasady dotyczące ich bez-
pieczeństwa. Co najważniejsze, 
każde dziecko otrzymało sper-
sonalizowaną kartę ICE w od-

blaskowym etui, która została 
przypięta do plecaka. Szkoły 
otrzymały również od organiza-
torów film edukacyjny dotyczą-
cy wykorzystania kart ICE, który 
powstał na potrzeby programu 
oraz „magiczne tuby”, dzięki 
którym w bardzo łatwy sposób 
można wytłumaczyć dzieciom, 

jak działają odblaski i jaka jest 
różnica pomiędzy widoczno-
ścią na drodze osoby noszącej 
odblaski oraz tej, która ich nie 
posiada.
- Program „Domofon ICE” jest za-
zwyczaj realizowany w pobliżu 
inwestycji prowadzonych przez 
Budimex. W Międzyrzeczu jest 

to trwająca budowa obwodnicy 
miasta w ciągu drogi S3. Do pro-
gramu zaprosiliśmy więc dzieci 
z klas I-III ze szkół znajdujących 
się w pobliżu tej budowy, – mówi 
Krzysztof Kozioł z firmy Budi-
mex.
Program „Domofon ICE. Budi-
mex Dzieciom” jest realizowa-
ny w całej Polsce od 2010 roku. 
Główną ideą jest wyposażenie 
uczniów w karty ICE zawierają-
ce takie dane, jak imię i nazwi-
sko dziecka oraz trzy numery 
kontaktowe do rodziców lub 
opiekunów ułatwiające kontakt 
w razie wypadku jej posiada-
cza. Umieszczone są w odbla-
skowym etui, dzięki czemu 
pełnią zarówno funkcję pre-
wencyjną, jak i informacyjną. 
Dotychczas objęto nim prawie 
18 000 dzieci z klas I-III z 122 
placówek w całej Polsce, w tym 
900 najmłodszych uczestników 
ruchu drogowego z Sulechowa, 
którzy dołączyli do programu w 
2012 roku oraz 400 dzieci z No-
wej Soli objętych programem 
w 2013 roku.

Mieszkańcy wspólnie kolędowali
Tuż przed świętami, w piątkowy 
wieczór 18 grudnia w hali wi-
dowiskowo-sportowej odbyła 
się Wigilia Gminna. Coroczne 
kolędowanie rozpoczęli bur-
mistrz Remigiusz Lorenz wraz 
z przewodniczącą Rady Miej-
skiej Marią Kijak, którzy życzy-
li mieszkańcom wspaniałych 
Świąt Bożego Narodzenia, aby 
promień łaski, wiary narodze-
nia, zgoda, miłość i szacunek 
zapanował w sercach każdego 
z nas. Ks. Marek Rogeński SAC 
przeczytał fragment ewangelii 
św. Łukasza i zaprosił wszyst-
kich do podzielenia się opłat-
kiem.
Po złożeniu sobie   życzeń 
mieszkańcy usiedli do tradycyj-
nej polskiej Wigilii. Na stołach 
nie mogło zabraknąć karpia, 
pierogów z kapustą i grzybami, 
barszczu, krokietów czy kapu-
sty z grochem.
W prawdziwie świąteczny na-
strój wprowadzili wszystkich 
uczniowie Gimnazjum nr 2, 
którzy zaprezentowali przed-
stawienie jasełkowe. W części 
artystycznej wystąpiły również 
„Kęszyczanki”, które zaprezento-
wały najpopularniejsze polskie 
kolędy i zachęcały do wspól-

nego śpiewania. Na zakończe-
nie corocznego spotkania wi-

gilijnego wszyscy mieszkańcy 
otrzymali słodki upominek.
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