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Zapraszamy do oddziału 
firmy Audiofon 

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

czynne w poniedziałek  
i środę 9.30 - 14.30

tel. 68 381 0377
GSM: 605 886 011

KOLPORTAŻ ULOTEK!

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

Sulęcin, Międzyrzecz, Kostrzyn nad Odrą

511 225 133

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

PRZYTOCZNA

Trzej Królowie – 
Zamku Panowie

MIĘDZYRZECZ

STR. 14

Nowy most w Skwie-
rzynie otwarty

SKWIERZYNA

Ptasia grypa 
w Przytocznej
Nowe ognisko ptasiej grypy 
wykryto na fermie indyków przy 
drodze krajowej nr 24 STR. 6

Energetyczne widełki diabel-
skie i Diablik potrząsający nimi 
– na Zamczysku międzyrzeckim, 
w jego najważniejszej części za-
chodniej przy murze, gdzie ongiś 
znajdował się, być może, dom 
starosty, jest naturalna scena. 
Zdążają tu już orszaki ze wszyst-
kich parafii wyznania rzymsko 
katolickiego w Międzyrzeczu. 
Gospodarz, ks. kanonik Marek 
Walczak  w  stroju pasterza, z 
lampką palącą się w dłoni, u boku 
świecki włodarz, burmistrz Remi-
giusz Roch Lorenz – przywitali 
gości.

Trzej Królowie już są, stale 
obecni w kołowrocie historii, na-
szej lokalnej, i tej uniwersalnej, 
a widownia, zwłaszcza ta bardzo 
młodsza, przystrojona w (oby-
watelskie) korony (dar Urzędu 
Miasta), i będzie się działo wido-
wisko!

Trzeci w Międzyrzeczu Orszak 
Trzech Króli, zakończony spekta-
klem za zamkowym dziedzińcu, 
reżyserowanym przez Teresę 
Flisikowską, katechetkę z  SP-2, 
z udziałem Oazy scholi dziecięcej 
przy parafii św. Jana Chrzciciela.  
Reżyserka bierze czynny udział 
w widowisku, w czarnej czupry-
nie peruki i długim równie ciem-
nym ogonie z tyłu kostiumu. W 
załomie muru czeka na Heroda 
Krzesło, za chwilę będzie zajęte 
przez główną Postać, z jego uwi-
kłaniem w (zło i dobro), u pod-
nóżka wierny służka, który razem 
ze swoim panem pójdzie, za swe 
słabości, goreć do piekielnego 
kociołka. Z bogatej treści trady-
cyjnych Jasełek wartą uwagi po-
stacią jest żona Heroda, próżna 
niewiasta goniąca za zbytkami  

>> cd. na s. 9
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Wyborcze obietnice PiS
Zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony

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

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

• Zwiększenie kwoty wolnej od 

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

do 22 proc.;
• Zlikwidowanie 8 procentowe-

go podatku VAT na ubranka 
dla dzieci;

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

datku CIT dla małych firm;
• Minimalna stawka godzinowa 

wynagrodzenia na poziomie 
12 zł brutto;

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

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

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

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

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

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

Brawa dla Zuzi i KacpraBEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie 
prowadzące działalności gospodarczej

KUPON NA OGŁOSZENIE

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

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

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

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

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

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

1. Wypełniony kupon należy przesłać na adres redackji: Ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin lub 
zeskanowany na adres e-mail: Adam.Piotrowski2@gmail.com
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub wstrzymania jego publikacji
3. Warunkiem publikacji ogłoszenia jest podanie danych osobowych ogłoszeniodawcy. Dane te 
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Tak, drodzy Czytelnicy. 
Przekrój ma już 5 lat! Wydal-
iśmy 61 numer gazety mu-
tacji A na powiat sulęciński. 
Gdy przed pierwszym nu-
merem rozmawiałem z lo-
kalnymi przedsiębiorcami, 
samorządowcami, znajo-
mymi o pomyśle wydawa-
nia bezpłatnej gazety (sam 
miałem o tym niewielkie 
pojęcie), wielu pukało się w 
głowę i nie dawało szans na 
utrzymanie. Ale dużo było 
też osób, które wspierały i 
trzymały kciuki. Dziś mam 
ogromną satysfakcję, że 
Przekrój Lokalny nie tylko 
się utrzymał, ale też znaczą-
co rozwinął. Gazeta ukazuje 
się w trzech wydaniach: mu-
tacja A na powiat sulęciński, 
mutacja B na powiat słubic-
ki plus Kostrzyn nad Odrą (4 
lata) i mutacja C na powiat 

minął miesiąc

międzyrzecki (3 i pół roku). 
Wszystkie gazety oprócz wy-
dań papierowych są dostępne 
na naszym serwisie interne-
towym www.przekrojlokalny.
pl. Naszym założeniem było 
dotarcie do jak największej 
liczby osób z informacją loka-
lną, dotyczącą nas bezpośred-
nio, i to uważam, że się udało.

Gazeta, jak każde inny 
środek masowego przekazu, 
to przede wszystkim ludzie. 
Wszystkim, którzy przez os-
tatnie 5 lat wnieśli swój wkład 
w tworzenie Przekroju chcę 
za ich pracę gorąco podzię-
kować. W sposób szczególny 
Wojtkowi Obremskiemu, 
współzałożycielowi i pier-
wszemu redaktorowi naczel-
nemu Przekroju. To od Wo-
jtka uczyłem się trudnego 
fachu dziennikarskiego. Dziś 
działalność gazety opiera się Adam Piotrowski

Redaktor naczelny
Adam.Piotrowski2@gmail.com

na wielu współpracownik-
ach społecznych. Oni są tr-
zonem Przekroju Lokalnego: 
Lech Malinowski i Iwona 
Wróblak w Międzyrzeczu, 
Maciej Barden i Paulina 
Kaszuba w Sulęcinie, Robert 
Tomczak w Słubicach i od 
niedawna Bartłomiej Suski 
(naszKostrzyn.pl) w Kostrzynie 
nad Odrą. Oprócz wymieni-
onych jest wiele innych osób, 
instytucji, szkół, dzięki którym 
w Przekroju można znaleźć 
ciekawe informacje.

Dziękuję także naszym 
wszystkim Czytelnikom. Za 
listy, maile, uwagi, krytykę. 
Każda informacja zwrotna jest 
dla nas cenna. Pisząc artykuły 
staramy się zachować bez-
stronność i rzetelność dzien-
nikarską. Zapewniam jednak, 
że w felietonach wstępnych 
nie wyrzekniemy się swoich 
poglądów i wizji (choć dla wie-
lu osób jest to solą w oku).

Na koniec (ostatni są też 
pierwszymi) podziękowa-
nia dla wszystkich naszych 
sponsorów: firm i instytucji. 
Dzięki nim co miesiąc z taśm 
produkcyjnych drukarni Pol-
ska Press w Poznaniu scho-
dzi ponad 20 tys. gazet. To 
pewne, że reklama w Przekro-
ju przekłada się na większe 
obroty w ich firmach, ale oso-
biście wierzę, że ich wsparcie 
finansowe to również wkład 
w budowę społeczeństwa 
informacyjnego i obywatel-
skiego.  Wszystkim i każde-
mu z osobna 
Szczęśl iwe -
go Nowego 
Roku!

TŁUMACZENIA prZysIęgŁE - wsZysTkIE jęZykI
MIędZyrZECZ, Ul. wAsZkIEwICZA 23

TEl. 503 372 586

OgłOszenia DrObne

Sprzedam dom parte-
rowy w Sulęcinie, nowo 
wybudowany w stanie 

surowym otwartym. Pow. 
użytkowa 117 m2 + garaż. 

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

Opiekunki do Niemiec 
AMBERCARE24 , wyma-

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

535 340 311 lub  533 848 
005 lub 730 340 005

Ocieplanie budynków, 
tel. 881 507 760

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

Tel. 609 110 831

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

Sulęcin, osiedle Słoneczne 
kontakt 732876464, Zdzisław

Sprzedam ziemię HUMUS, 
kopaną ze stawu. 

10 ton - 200 zł + transport
Tel. 608 275 272

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

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

5 lat minęło…
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Wyborcze obietnice PiS
Zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony

SULĘCIN  / REGION Pod patronatem Przekroju

Rock’n’Beer Fest – solidna porcja dobrej muzyki i nie tylko w SOK
Wielkimi krokami zbliża 

się impreza festiwalowa, jak-
iej w Sulęcinie jeszcze nie 
było! Połączenie smaków, tych 
dosłownych i tych duchowych. 
Legendarni wykonawcy pol-
skiej sceny rockowej oraz „młoda 
krew” scen krajowych. Dwa dni, 
dwie sceny, wyjątkowe atrakc-
je dodatkowe! Delektować się 
będziemy muzyką najwyższej 
klasy oraz wytworami rzemieśl-
niczymi w zakresie trunków nis-
koprocentowych: piwa lokalne, 
domowe, nietypowe, rarytasy za-
graniczne – wszystkiego ponad 
50 gatunków! Wyjątkowa uczta, 
nakręcona muzyką na obrotach 
najwyższych!

Oprócz tego: stoiska rzemieśl-
nicze, stoiska handlowe z gadżet-
ami artystów i wiele innych atrak-
cji.

Impreza odbędzie się w 
Sulęcińskim Ośrodku Kultury 
w dniach 3-4 luty 2017. W pier-
wszym dniu na scenie Sali wid-
owiskowej wystąpią: Over The 
Under, Steel Drunk, Black Like 
Sugar oraz 5Rano. W tym czasie 
na Sali wystawowej będzie dz-
iałał ogródek piwny. Po imprezie 
głównej planowane jest after-
party w Klubie u Bulka (wstęp 
otwarty). 

4 lutego, również na Sali wid-
owiskowej SOK wystąpią znane i 
legendarne tuzy polskiego rocka: 
Róże Europy, Sztywny Pal Azji i 
Kobranocka. 

Bilety do nabycia: www.ubulka-
klub.8merch.com, sekretariat 
SOK, Biblioteka Publiczna, (rezer-
wacja SMS +48 608 297 629)
Bilety / karnety:
KARNET PROMO: 59,00 zł
(do 14.01.2017, liczba ograniczo-
na)
KARNET NORMAL: 65,00 zł
(od 15.01. do 02.02.)
KARNET VIP: 79,00 zł
(liczba ograniczona)
KARNET NORMAL+: 69,00 zł

(w dniu koncertów)
Bilet jednorazowy: TYLKO KON-
CERTY PIĄTKOWE (+ afterparty) 
- 19,00 zł (bez rezerwacji i przed-
sprzedaży).

Organizatorzy zalecają zapłatę i 
odbiór osobisty karnetów. Proszą 
również o rozważne dokonywan-
ie rezerwacji.

Karnet VIP: 79,00 zł (zawiera):
- koncerty piątek i sobota
- afterparty piątek (klub)
- viproom sobota, konferencja 
prasowa, identyfikator
- liczba karnetów VIP OGRANIC-
ZONA!

Alkohol TYLKO dla osób pełno-
letnich!                                          (Red.)

Szanowni Państwo,
od stycznia 2017 r. zmienia się sposób dystrybucji 
Przekroju Lokalnego w Międzyrzeczu. Kolportaż 
do wszystkich gospodarstw domowych nie zawsze 
się sprawdzał – wiele gazet lądowało później 
w śmietniku, ponadto często otrzymywaliśmy 
zgłoszenia o pominięciu niektórych skrzynek lub 
gospodarstw domowych przez osoby prowadzące 
kolportaż. Dlatego od tego miesiąca 4000 tys. gazet 
będzie na Państwa czekało w stałych punktach 
dystrybucyjnych. Pełna lista punktów dostępna 
jest poniżej. 
Punkty dystrybucji gazet w Międzyrzeczu:

1. Sklep Tabac & Caffe przy ul. Garncarskiej
2. Kwiaciarnia przy ul. Garnckarskiej

UWAGA - ZMIANA SPOSOBU DYSTRYBUCJI GAZETY
3. Sklep Joker przy ul. 30 Stycznia
4. Sklep kosmetyczny przy ul. 30 Stycznia
5. Biblioteka
6. Miejski Ośrodek Kultury
7. Pływalnia „Kasztelanka”
8. Starostwo Powiatowe
9. Ratusz
10. Nadleśnictwo Międzyrzecz
11. Powiatowy Urząd Pracy
12. Urząd Skarbowy
13. Szpital Powiatowy
14. 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana
15. Sklep spożywczy „Pszczółka” przy ul. 

Piastowskiej
16. Sklep „Grosik”
17. Sklep warzywny przy ul. Krasińskiego
18. Sklep spożywczy przy ul. Kasińskiego (p. 

Rojka)
19. Restauracja „Brama Zamkowa”
20. Czysta Cafe
21. Intermarche
22. Bricomarche
23. PSB Mrówka
24. Sklep „ABC” Międzyrzecz Obrzyce
25. Kiosk „Ruch” ul. 30 Stycznia (naprzeciwko 

Orlenu)
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V Świąteczny koncert dla rodzin
MIĘDZYRZECZ

Tradycyjnie już, w drugi dzień 
Świąt Bożego Narodzenia, 
godz. 16.30 w Parafii Pierw-
szych Męczenników Polski w 
Międzyrzeczu odbył koncert 
kolęd. Udział w koncercie 
wzięło min. Trio Instrumental-
ne „Fermata”. Trio kameralne 
w składzie: Barbara Horyd 
- flet poprzeczny, Katarzy-
na Cegielska - wiolonczela, 
Zdzisław Musiał - gitara kla-
syczna. Jak muzycy piszą: 
„Jesteśmy muzykami, którzy 
chcą podzielić się swoją pasją. 
Uczestniczymy w wielu pro-
jektach muzycznych na tere-
nie województwa lubuskiego i 
kraju, a także współtworzymy 
Gorzowską Orkiestrę Kame-
ralną, Filharmonię Gorzowską 
oraz organizujemy wydarze-
nia muzyczne na terenie ziemi 
międzyrzeckiej i gorzowskiej. 
Trio kameralne Fermata two-
rzą Absolwenci Akademii Mu-
zycznych, pedagodzy szkół 
muzycznych i muzycy z Go-
rzowa i Międzyrzecza. Jest to 
drugi skład Fermaty, założonej 
4 lata temu. Zmieniła się tylko 
flecistka.
Zapraszamy serdecznie do 
spotkania z nami, aby wspólnie 
cieszyć się z piękna muzyki. W 
programie: muzyka od Jana 
Sebastiana Bacha do utworów 
współczesnych kompozyto-
rów, muzyka filmowa, opra-
cowania jazzowe, tradycyjne 

znane i popularne utwory. 
Muzyka piękna, romantyczna 
i dla zakochanych, klasyczna 
i filmowa, szlagiery… Jeste-
śmy otwarci na inne wyzwania 
i propozycje muzyczne.
Dotychczas braliśmy udział m.in. 
w serii koncertów świątecznych 
(kolędy, pastorałki), oraz kon-
certach okolicznościowych. Są 
to opracowania, transkrypcje i 
utwory własne. Planujemy na-
grać płytę CD z tym repertuarem.
Po powitaniu przez ks. Andrze-
ja, dalszą część koncertu muzycy 
prowadzili  wspólnie. Zabrzmiały 
tradycyjne kolędy polskie m.in. 
„Przybieżeli do Betlejem”, „Lulaj-
że Jezuniu”, „Gdy śliczna Panna”, 
„Jezus malusieńki”. Zachęcana 
do wspólnego śpiewania pu-
bliczność chętnie śpiewała ra-
zem z muzykami.
Miłym akcentem był udział w 
koncercie dzieci i młodzieży. 
Hanna Wołk zagrała na gitarze 
kolędę „Wśród nocnej ciszy” oraz 
zaśpiewała znaną i piękną kolę-
dę „Gdy śliczna Panna”. Amelka 
Kowalik odważnie zaśpiewała 
„Przybieżeli do Betlejem”. Obu 
akompaniował na gitarze Z. Mu-
siał. Filip Kowalik zagrał na gita-
rze dwie kolędy „Jezus malusień-
ki” i „Cicha noc”. Oczywiście do 
śpiewania włączyła się przybyła 
gromadnie publiczność, co za-
wsze cieszy. 
Z listu Wojewody Lubuskiego 
Władysława Dajczaka czyta-

my ”… Serdecznie gratuluję tej 
ważnej inicjatywy, której celem 
propagowanie wartości chrze-
ścijańskich i kulturalnych wśród 
rodzin, poprzez różne środki 
wyrazu, w tym muzykę i śpiew. 
Wspólne rodzinne kolędowanie 
w tym wyjątkowym czasie Świąt 
Bożego Narodzenia będzie nie-
wątpliwie pięknym, cennym da-
rem dla każdej z rodzin…”
W trakcie wspólnego kolędo-
wania na głośne wołanie dzieci 
sanktuarium odwiedził św. Miko-
łaj. Nieodzowny czerwony 

strój przybysza sprawił ogrom-
na radość wszystkim. Słodkie 
niespodzianki w formie paczek 
leżące pod choinką szybko zna-
lazły się w rękach uradowanych 
dzieci. Jeszcze jedna kolęda i 
szybko mijający czas sprawił, że 
nadeszła pora na pożegnanie. 
Organizatorami koncertu byli: 
Parafia Pierwszych Męczenni-
ków Polski w Międzyrzeczu, Sto-
warzyszenie Lubuski Weekend 
Gitarowy. Patronat Honorowy 
objął Wojewoda Lubuski.

Składamy podziękowania dla 
Wojewody Lubuskiego, Urzędu 
Miasta i Gminy w Międzyrzeczu, 
pani Ani oraz firmy, która prosi-
ła o anonimowość. Koncertowi 
patronowały liczne media. TVP 
3 Gorzów Wlkp. objęła opiekę 
medialną. Patronat objęli - Radio 
Zachód, Portal Społecznościowy 
Ziemi Międzyrzecka, Przekrój Lo-
kalny, „Fotografia Małgorzata”

Tekst: Organizatorzy
fot. Małgorzata Czułup

Od kilku lat biuro prowadzi 
Małgorzata Skrzypczak (głów-
ny specjalista w Wydziale Orga-
nizacyjnym). P r o w a d z o n a 
jest szczegółowa ewidencja rze-
czy znalezionych i wiadomo czy 
właściciel się odnalazł. Stosowne 
informacje są umieszczane na 
tablicy ogłoszeń Starostwa. W 
depozycie  znajdują się m.in. ro-
wery, telefony komórkowe ( sta-
rego typu jak  i smartfony), apa-
rat  fotograficzny, kasety VHS, 
sakwy motocyklowe z rzeczami 

POWIAT MIĘDZYRZECKI

Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych znajduje się w Starostwie Powiatowym w Mię-
dzyrzeczu przy ul. Przemysłowej  2 w pokoju  Nr 108 i przyjmuje interesantów  
w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 8 00 – 16 00, od wtorku do piątku  
w godzinach 7 00 – 15 00.

osobistymi oraz obca waluta. 
- Czasami w rzeczach znalezio-

nych znajdują się dane osobowe, 
na podstawie których informuję 
właściciela o odbiorze swojej zgu-
by np. kiedyś poinformowałam 
właścicielkę do odbioru portfela w 
którym znajdowała się gotówka 
oraz opłacony rachunek. Ów ra-
chunek z danymi osobowymi po-
zwolił mi odszukać właścicielkę i 
ją uszczęśliwić – mówi  M. Skrzyp-
czak. – Kilka lat temu uczciwy 
znalazca przyniósł do biura pie-
niądze, lecz  pomimo ogłoszeń 
zarówno na tablicy ogłoszeń 
Starostwa jak i w Biuletynie Infor-
macji Publicznej właściciel się nie 
pojawił.  Musieliśmy wystąpić do 
sądu o likwidację depozytu. Decy-

zją sądu poprzez tutejszy 
Urząd Skarbowy przeka-
zaliśmy pieniądze (kilka-
set złotych) na  Skarb Pań-
stwa. 

Nie wszystko jest przyj-
mowane przez biuro. Na 
pewno nie klucze, para-
solki czy rzeczy noszą-
ce wyraźne znamiona 
porzucenia bądź złomu. 
Ustawa obliguje do przy-
jęcia rzeczy o wartości 
powyżej 100 zł. Kwestia 
wyceny jest może i dys-
kusyjna, ale prawo jest 
prawem.

LM 
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Komputerowe trolle i coś tam...

Lech MaLinowski

lechm47@wp.pl

Takowe, ponoć z Rosji, wspomogły 
zwycięzcę wyborów prezydenckich w 
USA. Ale to było za Wielką Wodą więc 
najmniej to przynajmniej mnie obcho-
dzi. Mamy swoich takowych trolli, którzy 
informacje w sieci traktują bez zmruże-
nia oka jako święte tabu i bronią tego 
niczym Niepodległości ośmieszając się 
całkowicie. Powołując się na głos opinii 
publicznej, w przypadku internetu ano-
nimowej, warto pamięć że jest to głos 
diabła, często na zasadzie przekory lub 
żartu. Owszem są informacje prawdziwe 
i te post prawdy czy mówiąc swojsko -  
g... warte.

Identycznie warte są niektóre poczy-
nania Dobrej Zmiany. Minister od kultury 
przesyła swoje resortowe odznaczenie 
pocztą na adres pewnego stowarzysze-
nia jakby zapraszając listonosza do jego 
wręczenia przy dźwięku trąbki pocz-
towej. Inny minister od wzburzonego 
morza wysyła dla dzieci za uczestnic-
two w konkursie dyplomy bez podpisu 
czy pieczęci. Każdy takowy może sobie 
wydrukować i potem się wszem i wobec 
chwalić. 

O udokumentowanych wizualnie 
kłamstwach rządzącej partii w Sejmie 
RP nawet nie warto mówić. Błąd! Trzeba 
mówić! Wg swoistego Naczelnika Pań-
stwa prawda leży w grobach. Smoleń-
skich oczywiście. Jak na razie udowadnia 
się nierzetelność Rosjan w badaniach 
tzw. zimnych chirurgów i segregacji 

rozczłonkowanych w wyniku katastrofy 
zwłok. Oczekiwanej Prawdy nie odkryli 
biorący nie małe nasze pieniądze człon-
kowie podkomisji Antoniego nie mogąc 
odkryć zamachu. Swoja drogą Antoni 
obiecał jakieś śmigłowce w tamtym roku 
o echo...  Odchodzą z armii wartościowi 
dowódcy nie wytrzymując idiotycznych 
presji. Dokąd zmierzamy jako kraj? Bez-
względnie do chaosu. Choćby w oświacie. 
Nie wierzę, że reforma nie dotknie na-
uczycieli poprzez zwolnienia, a samorzą-
dy wepchnie w problemy, także zwrotu 
funduszy europejskich otrzymanych wła-
śnie dla wygaszanych gimnazjów. Znany 
nocny Notariusz zaklepał decyzje i nie 
dając rady w sejmowych negocjacjach 
czmychnął na narty. Itp. Itd. Normalka. 
Minister od bezpieczeństwa niczym man-
trę powtarza wyuczone słowo multi-kulti 
wobec ataków zwykłych bandytów na 
obcokrajowców w kraju uważając to za 
incydenty marginalne. Tym samym kpi ze 
swego urzędu. Druga osoba w Państwie, 
ogrodnik z wykształcenia, wywołał kryzys 
i brnie w zaparte, choć zapis wideo mówi 
co innego. Grzeszy kłamstwem i pychą. 
Szkoda mi tylko cennych ludzi prawicy, 
którzy na tzw. dole muszą świecić licem za 
brutalną wojnę na górze. 

Szanuję tych prawicowych międzyrze-
czan za dobre pomysły i ich aktywność w 
pracy samorządowej. Szanuję i cenię miej-
scowych twórców za ich pomysły aktywi-
zacji naszej Małej Ojczyzny, co wobec woj-

ny na górze jest potwierdzeniem wartości 
siły lokalnej. Zabrzmiało patetycznie? Być 
może, ale tak jest. Nie miejsce na filozo-
ficzne wywody.

Była wigilia miejska. Skromniejsza niż 
zazwyczaj. I bardzo dobrze! Skończyło 
się wynoszenie jedzenia na zewnątrz. 
Wspólna wieczerza, opłatek i kolędy. Nie 
obyło się bez wpadek. Tekturowe bombki 
wręczane przez jeden z zespołów okaza-
ły się formą promocji osoby znanej, nijak 
związanej z imprezą. Bombki stały się 
bombami, a przecież nie o to chodziło. 
Pod nowym kierunkiem wystąpił znany 
wcześniej zespół. Ich porażkę uratował so-
lowy śpiew Pani Heleny. Porażką był brak 
synchronizacji podkładu muzycznego. Aż 
nadto słyszalny. Ponoć za mało ćwiczyli. 
Występ, bez względu na rodzaj imprezy 
powinien być przygotowany. I tyle w tym 
temacie.

Trzej Królowie zawitali na zamek. Było 
sympatycznie i tradycyjnie. Nawet tańczo-
na macarena na scenie jest już tradycją. 
Otwarto zjazdy na obwodnicę, ukończo-
no remont kolejnego odcinak ul. Świer-
czewskiego. W kolejce czeka końcówka 
wiodąca do węzła południowego S-3. 
Śnieg poprószył, smogu ponad normę 
brak. Korki komunikacyjne nadal są. Jed-
nak jest w miarę sympatycznie. Tym bar-
dziej, że budżet miasta jest ponoć większy 
niż większy.

Porażkę poniosłem w pozyskaniu dla 
miejscowej biblioteki „Wyborczej”, jako 

innego opiniotwórczego dziennika. Za-
ufałem nie tym radnym, co trzeba. Choć 
nadal w nich wierzę. Bo ludziom trzeba 
wierzyć, a nie szukać w nich wrogów. 
Odmienność w głoszeniu poglądów, 
także udokumentowanych, nie wolno 
utożsamiać z atakiem na swoje. Przeko-
nał się już ktoś o tym w sądzie. W kolejce 
czeka kolejny. Skoro mowa o bibliotece, 
to i tam zawitał Wielki Brat. Będą sto-
sowne czipowe karty wypożyczeń do 
realizacji w sieci bibliotek pracujących w 
systemie MAK. A że elektronicznie zapi-
sana będzie informacja o braku zwrotu 
wypożyczeń lub zwlekanie, to już temat 
może dla firm od kredytów.

Dziękuję Wszystkim, którzy wspierali 
mnie lub stanowczo ganili. Lepszego 
Nowego 2017 Roku Szanownym Czy-
telnikom życzę. Co proza życia pokaże 
w najbliższym czasie, sami zobaczymy 
i ocenimy. Zapraszam do publikowania 
swoich reportaży, opinii czy pomysłów 
na nasze łamy. Miesięcznik jest swoistą 
Trybuną Obywa-
telską i warto z 
tego skorzystać.

I Ty możesz zostać Świetnym Mikołajem !

MIĘDZYRZECZ

Mikołajki to 
dzień , na który 
niecierpliwie cze-
kają najmłodsi. 
Wszystko za spra-
wą pana z białą 
brodą w czerwo-
nym płaszczu, czyli 
Świetnego Mikoła-
ja, który tego dnia 
obdarowuje dzieci, 
a także dorosłych 
słodyczami i inny-
mi upominkami. 
Mikołajki - to tradycyjna, polska nazwa ku 
czci Świętego Mikołaja, biskupa Miry. Mi-
kołajki dla najmłodszych są zawsze wstę-
pem do okresu bożonarodzoniowego, 
w tym dniu otrzymują drobne upominki 
wręczane bezpośrednio przez Mikołaja 
jak również znajdowane są rano pod po-
duszką w butach lub w dużej, ozdobnej 
skarpecie.

Podczas Mikołajkowej Akcji organi-
zujemy dobrowolną zbiórkę słodyczy 
i drobnych upominków. Zachęcamy 
krwiodawców biorących udział w Akcji 
do podzielenia się nie tylko darem życia 
- honorowo oddaną krwią, ale również 
słodyczami.

W tym dniu przebrani za Świetnych 
Mikołaja udaliśmy   się z młodzieżą szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w 
Międzyrzeczu na ulice naszego pięknego 
miasta, gdzie rozdawaliśmy słodycze i ga-
dżety.

Przez kilka godzin w mieście było nie-
zwykle barwnie i kolorowo. Bez wątpienia 
ten dzień wyróżniał się od pozostałych a 
wypisane to było na twarzach milusiń-
skich .Nie byłoby tej radości, uśmiechów 
i prezentów, gdyby nie zaangażowanie 
wielu osób .W tym szczególnym dniu w 
role Świetnych Mikołaja wcielili się: Zbi-
gniew Mazura, Zbigniew Smejlis, Ro-
bert Czernianin oraz Dariusz Wenerski 
i cały zastęp pomocników Mikołaja. Gorą-
ce podziękowania dla właścicieli Pizzerii 
Mafia w Międzyrzeczu: Grzegorza Brod-
nickiego i Pawła Kijaka, którzy ugościli 
wszystkich uczestników Akcji Mikołajko-
wej wspaniałą pizzą i gorącym kubkiem 
herbaty. Również pragniemy podzięko-
wać państwu Beacie i Jackowi Bełz i 
Grzegorzowi Szyszka, którzy wspierają 
od wielu lat wszystkie akcje organizowa-
ne przez Klub HDK - PCK w Bobowicku. 

Emiliana Marmajewska
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Serce na Dłoni

Z reguły fundacje zakładane są 
przez osoby dotknięte losem ży-
cia. Bezpośrednio lub pośrednio. 
Powstawały z myślą o niesieniu 
pomocy najbliższym lub obcym, 
bo proza życia pisze różne sce-
nariusze. W przypadku fundacji 
„Serce na Dłoni” rzecz się miała 
zgoła inaczej. – W swoim życiu 
napatrzyłam się na wiele biedy 
i chorób dotyczących ludzi cał-
kowicie mi obcych – mówi Ewa 
Zdrowowicz-Kulik – Uważam, że 
trzeba ludziom pomoc mając siłę 
i  możliwości.  Nie można stać z 
boku. Było to bodajże 20 lat temu. 
Wcześniej byłam kuratorem ro-
dzinnym, potem wojewódzkim 
kuratorem sądowym. Wówczas 
poznałam cały przekrój rodzin. 
Biednych, patologicznych, scho-
rowanych czy rozbitych. Później 
pracowałam jako konsultant w 
Wojewódzkim Zespole Pomocy 
Społecznej. Przez pięć lat pozna-
łam wszystkie lubuskie domy 
pomocy społecznej, konkretnie 
wszystko z ich funkcjonowaniem. 
Znowu obraz tragedii lub dra-
matu. Wówczas postanowiłam 
w  pracować w Fundacji Serce na 
Dłoni, która założona została w 

1992 r. Później wybrano mnie pre-
zesem i tak jest do dzisiaj. Po dro-
dze poznałam wielu pomocnych 
mi ludzi, nie tylko wolontariuszy. 
Fundacja Serce na Dłoni działa 25 
lat. Jest równolatką z Wielką Or-
kiestrą Świątecznej Pomocy

Podstawą funkcjonowania fun-
dacji są pozyskane środki i od-
powiedni ich podział, a potrzeb 
jest więcej niż wiele. Zarząd ma 
rozeznanie w terenie i ma pro-
gramy dotyczące konkretnych 
osób. Jeżeli zawodzi państwo, 
ludzie szukają innych możliwo-
ści, właśnie w fundacjach. Każda 
niesiona pomoc jest sukcesem. 
Środki gromadzone są  na celo-
we rzeczy. Pojawiają się sprawy 
niespodziewane, wówczas statut 
zezwala na okazjonalną pomoc. 
Fundacja nie bierze funduszy od 
samorządów jak i rządu, tylko 
od darczyńców. Nikt z członków 
Fundacji nie pobiera wynagro-
dzenia. Wszyscy pracują całkowi-
cie społecznie.

- Czasami zastanawiam się 
czy jestem kobietą sukcesu? 
Na swoją miarę na pewno tak. 
Mam ukończone również studia 
terapeutyczne. Moje podstawo-

we wykształcenie to ukończone 
studia pedagogiczne na Uniwer-
sytecie Bydgoskim specjalność 
kulturalno-oświatowa. Studia 
podyplomowe w Warszawie jed-
ne na wydziale dziennikarstwa 
i nauk politycznych UW, drugie 
związane ze studium wiedzy o 
problemach alkoholowych w 
Instytucie Psychologii Zdrowia . 
Jakby tego było mało, to ukoń-
czyłam zupełnie coś nie zwią-
zanego z moją pracą społeczną, 
mianowicie w Szczecinie ukoń-
czyłam na Politechnice Szcze-
cińskiej Wydział Budownictwa 
i Architektury kierunek wycena 
nieruchomości. Dużo czytam, 
książka i prasa, szczególnie lokal-
na jest moim przyjacielem. Lubię 
podróżować i poznawać inne 
kultury i ludzi. Można nawet to 
nazwać swoistym głodem wie-
dzy.

- Gdzieś po drodze były od-
znaczenia państwowe i organi-
zacyjne. M.in. odznaczono mnie  
Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrną 
Odznakę Zasłużonego dla Dobra 
Niewidomych w Polsce, przyzna-
no Odznakę Honorową Miasta 
Gorzowa Wlkp. czy też wyróż-

niono tytułem „Lubuszanin Roku 
2014” w powiecie międzyrzec-
kim. Żyję w starym domu peł-
nym rzeczy z poprzedniej epoki 
zgromadzonych przez teściów. 
Dziś cennych emocjonalnie. Mąż 
Mieczysław jest mi niezwykle 
pomocny. Będąc lekarzem jest 
naszym konsultantem medycz-
nym. Mamy wolontariuszy praw-
ników, pedagogów, psycholo-
gów. Ufamy sobie nawzajem. 
Końcowe decyzje podejmuje 
pięcioosobowy zarząd. 

Fundacja dofinansowuje tur-
nusy rehabilitacyjne dla cho-
rych dzieci. Zbiera fundusze na 
niestandardowe zabiegi ope-
racyjne. Wśród dofinansowań 
jest m.in. zakup busa dla osób 
niepełnosprawnych dla powia-
tu międzyrzeckiego, który słu-
ży również Ośrodkowi Razem 
Raźniej, także do dowozu osób 
niedowidzące do specjalistycz-
nego ośrodka pod Poznaniem. 
Zakup sprzętu specjalistycznego 
to także forma działalności fun-
dacji. Czasami są organizowane 
bale charytatywne lub koncerty. 
Sukcesem była pomoc dla tracą-
cej wzrok uzdolnionej studentki 

grafiki komputerowej. Opera-
cja wszczepienia specjalnych 
soczewek ściągniętych z USA 
dla dziewczyny z bardzo bied-
nej rodziny z Gminy Skwierzyna 
zwieńczona była sukcesem. Tu-
taj współpraca z burmistrzem 
Lesławem Hołownią była wręcz 
idealna, co moja rozmówczyni 
szczególnie podkreśliła. Często 
wdzięczne łzy szczęścia równo-
ważą się  ze słowami podzięko-
wań od osób czy opiekunów, 
którym Fundacja pomaga. Tak 
było też przed minionymi świę-
tami Bożego Narodzenia, gdy 
kupiła specjalistyczny sprzętu 
medyczny ratujący życie dla jed-
nej ze swoich podopiecznych z 
Gorzowa Wlkp.

Do zwierzeń na temat fundacji 
jak i osobistych Ewę namówił               

Lech Malinowski

REGION / SKWIERZYNA

Prezesem Fundacji „Serce na Dłoni”, działającej na terenie województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego 
jest Ewa Zdrowowicz-Kulik, mieszkanka Skwierzyny. Wielu czytelników naszego miesięcznika zna Ewę osobiście, 
bowiem jest aktywna w życiu publicznym, a także politycznym naszego regionu.

Skwierzynianka laureatką stypendium 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

SKWIERZYNA

To prestiżowe stypendium 
przyznawane jest od wielu lat 
studentom  i doktorantom po-
siadającym wybitne osiągnięcia 
w trzech kategoriach: naukowej, 
artystycznej i sportowej.

Pani Iwona znalazła się w eli-
tarnym gronie 709 najlepszych 
studentów w Polsce. Najwyższa 
średnia ocen, praca w projektach 
badawczych i publikacje w cza-
sopismach naukowych pozwoliły 
na uzyskanie stypendium w kate-
gorii naukowej.

Nie było to proste zadanie, 
ponieważ wniosek stypendialny 
musi być pozytywnie zaopinio-
wany przez JM Rektora Akade-
mii Sztuki Wojennej, a następnie 
Ministra Obrony Narodowej, po 
czym trafia do Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego, gdzie jest 
oceniany przez zespół 24 eksper-
tów, którzy reprezentują siedem 
obszarów nauki i sztuki.

Skwierzynianka jest absol-

Mieszkanka Skwierzyny Iwona Szkudlarek (na zdjęciu trzecia od lewej), została stypendystką Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017.

wentką studiów inżynierskich 
a obecnie studentką studiów 
magisterskich na kierunku 
Obronność w Akademii Sztuki 
Wojennej w Warszawie. Mówi, 
że zawsze warto inwestować we 
własny rozwój, bo satysfakcja z 
uzyskanych osiągnięć wynagra-
dza ciężką pracę. Oprócz zainte-
resowań naukowych pani Iwona 
gra na wiolonczeli w Zespole Pie-

śni i Tańca Ludowego Obrzanie, a 
wolny czas najbardziej lubi spę-
dzać z rodziną, jeżdżąc na nar-
tach i pływając.

Na co dzień jest szeregowym 
zawodowym w 35. Skwierzyń-
skim dywizjonie rakietowym 
Obrony Powietrznej.

Źródło: www.skwierzyna.pl

PRZYTOCZNA 

Ptasia grypa 
w Przytocznej

Ptasia grypa pojawiła się w go-
spodarstwie utrzymującym po-
nad 28 tys. sztuk indyków. W po-
bliżu mieszkają dwie rodziny. Na 
drodze krajowej nr 24 w piątek 6 
stycznia pojawiły się maty dezyn-
fekujące. W sobotę w Starostwie 
Powiatowym w Międzyrzeczu 
odbyło się posiedzenie sztabu 
kryzysowego. Służby weteryna-

Ognisko wykryto na fermie indyków w pobliżu ruchli-
wej drogi krajowej nr 24. Komunikat w tej sprawie wy-
dał Główny Lekarz Weterynarii. 

ryjne wdrażają wszystkie proce-
dury zwalczania, przewidziane w 
przypadku wystąpienia wysoce 
zjadliwej grypy ptaków u drobiu.

Powiatowa lekarz weteryna-
rii z Międzyrzecza Małgorzata 
Matysek wydała wytyczne dla 
postępowania hodowców dro-
biu, gołębi i innego ptactwa. By 
uniknęli strat finansowych zaleca 
rozważenie pilnego uboju cało-
ści drobiu na potrzeby własne. 
Każdy przypadek wystąpienia 
objawów chorobowych u dro-
biu należy natychmiast zgłosić 
do lekarza weterynarii. Dokładne 
wytyczne są dostępne na nasze 
stronie internetowej www.prze-
krojlokalny.pl.

Red.
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MIĘDZYRZECZ

- Dokładnie tak! Zapraszamy od poniedziałku do piątku 
w godz. od 9.00 do 17.00

czyka. Nie pozwól, żeby przeciwności

ZAPRASZAMY - Kasa Stefczyka
Międzyrzecz, ul. 30 Stycznia 19, tel. 95 720 54 52
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Mikołaj i Gwiazdor w SOSW 
SŁUBICE 

13 grudnia ubr. był bardzo 
magicznym, szczęśliwym  i świą-
tecznym dniem dla naszych 
przedszkolaków oraz uczniów 
klasy I“A“, ponieważ odwiedził 
ich sam Święty Mikołaj wraz 
z wspaniałymi pomocnikami. 
Mikołaj przywiózł ze sobą wór 
pełen prezentów, które poda-
rował dzieciom. Prezent   od Św. 
Mikołaja otrzymały również 
wychowawczynie. Każda pani 
musiała zaśpiewać bądź wyre-
cytować wierszyk a w zamian w 
prezencie otrzymały wspaniały 
odkurzacz, który będzie służył 
nam przez długi czas. Mikołaj w 

tym roku nie zapomniał również 
o dyrekcji ośrodka jak również o 
obsłudze i administracji. Wszyscy 
bez wyjątku  musieli  wylosować 
karteczkę ze zdaniem łamiącym 
język np. Chrząszcz brzmi w 
trzcinie w Szczebrzeszynie (...) a 
następnie odczytać je na głos. Po  
tym ciężkim wyczynie Mikołaj 
wręczył słodki podarunek. A tuż 
przed świętami Gwiazdor poda-
rował dzieciom słodką „skarpet-
kę“.  Tyle prezentów w tym roku.  
Kochany Mikołaju DZIĘKUJEMY.

Serdeczne dziękujemy wszyst-
kim sponsorom: Grupie POMA-
GAMY wraz z ludźmi wspaniałe-

go serca, POLSPED GERLACH sp. 
z o.o., DAY & NIGHT LOGISTICS 
s.c. Paweł Palacz, Maciej Różań-
ski, SKAT Transport sp. z o.o. sp.k. 
Gdańsk,

opr. Ewelina Włodarczyk
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UWAGA - konkurs PRZEKROJU LOKALNEGO

z okazji                - lecia istnienia!5
Do wygrania:  

 urządzenie 
wielofunkcyjne

HP ADVANTAGE 2136
(drukarka, skaner, kopiarka)

2 x podwójne wejściówki na 
dwa dni koncertów w ramach

festiwalu Rock’n’Beer Fest
w Sulęcinie (3, 4 luty)

10 x kubek z logo 
Przekroju Lokalnego

(wystąpią m.in. 
Kobranocka, Sztywny 
pal Azji, Róże Eurpy, 5 

Rano)
Zasady konkursu: Wytnij kupon, odpowiedz na jedno pytanie, wpisz swoje dane i dostarcz lub wyślij kupon do redakcji Przekroju Lokalnego ul. Kilińskiego 9/lok.1, 
69-200 Sulęcin. W ramach konkursu odbędą się dwa losowania. Pierwsze 31 stycznia 2017 r., na którym zostaną rozlosowane dwa podwójne zaproszenia na festi-
wal Rock’n’Beer Fest oraz pięć kubków z logo Przekroju. Drugie losowanie odbędzie się 15 lutego 2017 r. Na nim zostanie wylosowany zwycięzca urządzenia wie-
lofunkcyjnego HP Advantage 2136 oraz pozostałych kubków. UWAGA! Kupony z pierwszego losowania będą uczestniczyły również w drugim losowaniu (zostaną 
z powrotem wrzucone do słoja). Nagrania z losowań będą dostępne na naszym profilu facebookowym. Zwycięzców powiadomimy telefonicznie. Powodzenia :)

Imię i nazwisko: .............................................

Telefon:..........................................................

Pytanie: Ile wydawanych jest mutacji Przekroju Lokalnego?

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

PRZYTOCZNA 

Ptasia grypa 
w Przytocznej
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(u nas szlachcianka w stroju ze 
swojej epoki). 

Jako drugi głos jest słyszana 
pieśń, kolęda o „Maleńkiej miło-
ści..”, potężny głos, równoważący 
monolog Heroda o jego władzy 
(nad światem, nie tylko ówcze-
snym, historycznym w Judei, ale 
także symbolicznym – współ-
czesnym). Śni się władcy nigdy 
nieustający koszmar o odebraniu 
mu tytułu do panowania. Harce 
i igraszki są metodą odganiania 
niedobrych snów. Makarena jest 
takim diabelskim tańcem, któ-
ry diablika cieszy bardzo inten-
sywnie. Panoszy się z widełkami, 
dźga również stojących bliżej wi-

Trzej Królowie – Zamku Panowie
<< cd. ze s. 1 dzów, rozkoszny jest…  

Herodowy sen się jednak iści, 
przyniesiona jest wieść o trzech 
mędrcach-królach, trzeba ich 
wysłuchać. Niestety przynoszą 
wiadomość o pozdrowieniu od 
nowego władcy serc ludzkich, 
Nowonarodzonego Boga. To (na 
razie) maleńkie Dziecię, może 
więc wystarczy je zabić? Zabić 
razem z innymi dziećmi, które 
rozkochają w sobie miłością nie 
uwarunkowaną swe Matki i Oj-
ców? Zbrodnia, myśl o niej, zosta-
nie ukarana piekłem. Betlejem, 
miasto starsze od Jerozolimy, 
było wtedy, jak głosi pieśń kolęd-
nicza, niebezpieczną strefą – tak 
jak i teraz, gdzie kumulują się 
emocje wyznawców trzech wiel-

kich religii monoteistycznych. 
„Uciekali, uciekali… by ukryć Dzie-
cię, bezcenny skarb…”. Uchodźcze 
dziecię, miłość będąca drugim, 
obok Herodowych słabości, do-
minantem, nurtem psychiki sa-
crum człowieczego. 

Po skończonej imprezie na 
zamku, wszyscy wspólnie udali 
się w kolędowaniu do szopki ko-
ścioła św. Jana, gdzie odbyła się 
celebrowana przez ks. dziekana 
Msza św.

Iwona Wróblak
Więcej na:

iwona-wroblak.blogspot.com

POWIAT MIĘDZYRZECKI

Dni Honorowego Krwiodawstwa 

Głównym celem zajęć jest pro-
pagowanie idei honorowego 
krwiodawstwa oraz wzmocnienie 
świadomości społecznej młode-
go pokolenia odnośnie znacze-
nia krwi dla ratowania zdrowia i 
życia drugiego człowieka.

Spotkania skierowane są do 
młodzieży międzyrzeckich szkół, 
dla której ukończenie osiemna-
stego roku życia otwiera per-
spektywę przyłączenia się do 
grona honorowych dawców 
krwi. Chcemy, by takie wartości 
jak chęć niesienia bezinteresow-
nej pomocy drugiemu człowie-
kowi czy otwartość na potrzeby 
innych były bliskie młodemu po-
koleniu.

Zajęcia miały charakter 45 mi-
nutowej prelekcji, podczas której 
zapoznajemy młodzież z zasa-
dami funkcjonowania systemu 
krwiodawstwa i krwiolecznictwa 

Członkowie Klubu HDK - PCK przy ZSCKR w Bobowicku jak co roku na przełomie 
listopada i grudnia przeprowadzili szereg spotkań z zakresu krwiodawstwa i krwio-
lecznictwa w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Międzyrzecza.

oraz zachęcamy do aktywnego 
udziału w krwiodawstwie. Prezes 
Klubu Zbigniew Smejlis wyjaśnił 
czym jest krew, jakie są jej funk-
cje i składniki. Przedstawił zalety 
i przeciwwskazania do oddawa-
nia krwi oraz objaśnił na czym 
polegają różne rodzaje donacji. 
Młodzież została zapoznana z 
procedurą oddawania krwi, po-
czynając od wstępnej kwalifikacji 
dawcy, następnie krok po kroku 
z całą drogą, jaką każdy daw-
ca musi przebyć, aby jego krew 
dotarła do chorego. Pan Smejlis 
jako wieloletni honorowy krwio-
dawca postarał się również roz-
wiać obawy i obalić krążące w 
społeczeństwie mity związane z 
honorowym oddawaniem krwi. 
Nasi krwiodawcy od wielu lat 
oprócz tego , że ratują zdrowie i 
życie ludzkie biorą czynny udział 
w wielu akcjach charytatywnych 

takich jak : Cyklicznie organizują 
paczki świąteczne z żywnością 
dla rodzin potrzebujących , zor-
ganizowali akcję rozdawania ja-
błek pod hasłem „Polskie to zdro-
we” gdzie rozdano kilkanaście 
ton tego smacznego i zdrowego 
owocu , który to trafił nie tylko 
do indywidualnych mieszkań-
ców naszej gminy ale również do 
szkół , przedszkoli i zakładów pra-
cy. W tym roku krwiodawcy roz-
dali również kilka ton pomido-
rów, które trafiły na stoły naszych 
mieszkańców. Czynnie pomagali 
przy zbiórce karmy dla zwierząt 
ze schronisk w Międzyrzeczu i 
Skwierzynie . Pragniemy gorąco 
podziękować pani dyr. Gabrieli 
Bujanowskiej, Marcie Chahaj, 
Krzysztofowi Polechajło, Hali-
nie Pośpiesznej, Markowi Kli-
maszewskiemu  z CKZiU w Mię-
dzyrzeczu oraz dyr. Romanowi 

Nowak i Monice Nowak z ZSCKR 
w Bobowicku za pomoc w zorga-
nizowaniu spotkań, za życzliwość 
i wieloletnią owocną współpracę.

Również podziękowania skła-
damy dla Zbigniewa Mazura, 
Roberta Czernianina, Beaty i 
Jacka Bełz, Grzegorza Szyszki, 
Bartłomiej Jaruta, Wiesławy 
i Józefa Ślusarek, Grzegorza 
Brodnickiego i Pawła Kijaka .

Zachęcamy do oddawania krwi 
- a może jest okazja abyś , Ty do-
łączył do grona ludzi dobrej woli 
ratujących zdrowie i życie ludz-
kie.

Jolanta Budych 
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“Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” w Lubniewicach

MIĘDZYRZECZ 

Złoty Dukat Lubuski 

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%

KRAJ / LUBNIEWICE

Lubniewice to jedno z pięk-
niejszych miejsc w Lubuskiem, 
z jeziorami Lubniewsko, Krajnik 
i Lubiąż oraz pałacykiem z XVIII 
w., a także neorenesansowym 
zamkiem z przepiękną neogo-
tycką wieżą widokową. W Lub-
niewicach otworzono w 2012 
roku Park Miłości, nazwany tak 
dla uczczenia Michaliny Wisłoc-
kiej, W parku można zwiedzać 
piękne rzeźby, nawiązujące do 
erotyki, przejść się Mostkiem Mi-
łości i zawiesić na nim karteczkę 
ze swoimi marzeniami. Zdjęcia 
powstały w zespole pałacowo 
– zamkowym Książąt Lubomir-
skich,   dzięki uprzejmości Jana 
Lubomirskiego – Lanckorońskie-

27 stycznia do kin wchodzi film opowiadający historię Michaliny Wisłockiej - kobiety, która dokonała niemożliwego, szeroko otwierając drzwi 
polskich sypialni. Część zdjęć do tej produkcji realizowano w Lubniewicach, gdzie Michalina Wisłocka (w tej roli Magdalena Boczarska) 
poznała miłość swojego życia, Jurka (Eryk Lubos). Już dziś możemy zobaczyć galerię zdjęć z planu filmowego z Lubniewic. 

go, prezesa Fundacji Książąt Lu-
bomirskich.

„Sztuka kochania. Historia Mi-
chaliny Wisłockiej” to filmowa 
opowieść o uznanej lekarce oraz 
autorce najpopularniejszej w 
Polsce książki o miłości. „Sztuka 
kochania” wyprzedała się w za-
skakującym tempie, stając się 
absolutnym bestsellerem. Przez 
lata sprzedana została w 7 mln 
egzemplarzy, czym pobiła nie 
tylko nakład „Pana Tadeusza” 
Adama Mickiewicza, lecz także 
Biblii. Wisłocka rozprawiając się z 
konserwatywnymi stereotypami 
i wszechobecną ignorancją, zre-
wolucjonizowała życie seksualne 
całego kraju. Wszystko za pomo-

cą jednej książki. 
Na ekranie zobaczymy wielu 

wybitnych polskich aktorów. W 
rolę Stacha Wisłockiego, męża le-
karki, wciela się Piotr Adamczyk, 
jej wielką miłość, Jurka, gra Eryk 
Lubos, przyjaciółkę, Wandę - Ju-
styna Wasilewska. W filmie wy-

stępują również Danuta Stenka, 
Karolina Gruszka, Borys Szyc, 
Wojciech Mecwaldowski, Arka-
diusz Jakubik oraz Artur Barciś. 

Scenariusz filmu napisał 
Krzysztof Rak, który został uho-
norowany wieloma nagrodami 
za scenariusz „Bogów“. Za zdjęcia 

odpowiadał Michał Sobociński, 
natomiast producentami filmu są 
Krzysztof Terej oraz Piotr Woź-
niak-Starak, twórcy spektakular-
nego sukcesu „Bogów”. 

Red.

Tą prestiżową honorową nagrodę kul-
turalną przyznaną w formie uchwały 
przez Zarząd Województwa Lubuskiego 
na wniosek Kapituły Nagród - otrzymało 
w grudniu 2016 r. m.in. Stowarzyszenie 
Lubuski Weekend Gitarowy w Międzyrze-
czu, podczas uroczystej gali w Lubuskim 
Muzeum w Zielonej Górze. Przyznano ją 
za wspieranie i promowanie życia kultu-
ralnego regionu. Statuetkę i dyplom ode-
brał Zdzisław Musiał, prezes stowarzy-
szenia, któremu towarzyszył Zbigniew 
Mazura - wiceprezes. Nagrody i dyplomy 
wręczała Elżbieta Polak, Marszałek Wo-
jewództwa Lubuskiego. Międzyrzeckie 
stowarzyszenie miało podczas wręczania 
nagród sąsiada – Towarzystwo Miłośni-
ków Ziemi Babimojskiej, działające 50 lat.

Lubuski Weekend Gitarowy jako stowa-
rzyszenie (liczy 22 członków) powstał za-
ledwie pięć lat temu i już znaczny sukces. 
Motorem napędowym jest oczywiście Z. 
Musiał, nauczyciel gry na gitarze w Pań-
stwowej Szkole Muzycznej I st. w Między-
rzeczu, autor kilku hejnałów, m.in. Gminy 
Godzianów i wsi Święty Wojciech. Dużym 

osiągnięciem jest od 15 lat organizacja 
festiwalu zatytułowanego jak nazwa sto-
warzyszenia. Tenże odbywa się w wielu 
miejscowościach powiatu. Oczywiście 
gitara klasyczna odgrywa tutaj pierwszo-
planową rolę. Ta forma koncertów jest 
bezsprzecznie promocją. Nie wszyscy 
członkowie są muzykami, ale potrafią 
wiele spraw organizacyjnych załatwić. 
Logistyczne zabezpieczenie festiwali jest 
ciężką pracą, także w pozyskaniu fundu-
szy. O tym wiedzą ci, którzy w różnych 
stowarzyszeniach działają. Rolą preze-
sa, będącego jednocześnie dyrektorem 
artystycznym, jest dobrać odpowiedni 
repertuar i wykonawców, co też nie jest 
rzeczą łatwą. Poziom artystyczny należy 
utrzymać. Niezaprzeczalnym faktem jest, 
że prezes potrafi promować grę, często z 
udziałem swoich uczniów. Zarząd myśli 
nad wyjściem ze swym festiwalem poza 
granice powiatu. Cenna inicjatywa, bez 
wątpienia kosztowna, jednak wysoki po-
ziom jest gwarancją dobrej inwestycji w 
kulturę.

Niewielu wie, że Z. Musiał otrzymał 

odznaczenie „Zasłużony dla Kultury Pol-
skiej”, bo i wręczenie było więcej niż 
skromne. Przysłano go zwyczajnie pocz-
tą. Nie pierwsze i chyba nie ostatnie nie-

grzeczne zachowanie ministerstwa z Do-
brej Zmiany.

L. Malinowski
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„Mojżesz”, to opowieść o 
wędrówce Izraelitów z Egiptu do 
Ziemi Świętej. Czas ponad 40 lat 
tułaczki przez pustynię powodu-
je rozczarowanie, niechęć, zwąt-
pienie. Jednak ziemia Kanaan 
została osiągnięta. Opera ta 
została skomponowana przez 
współczesnego ukraińskiego 
kompozytora Myrosława Sko-
ryka z librettem wg poematu 
wybitnego ukraińskiego pis-
arza dramaturga, publicysty i 
działacza społecznego Iwana 
Franki. Inscenizacje wyreżyse-
rował polski artysta urodzony 
we Lwowie, Zbigniew Chr-
zanowski. Opera składa się z 2 
aktów, 5 scen z prologiem i ep-
ilogiem.

Scenografia według projektu 

REGION Pod patronatem Przekroju

Lwów i opera 
Mojżesz
W Hali Widowiskowo-Sportowej CRS w Zielonej Górze 
24 marca br. wystawiony zostanie „Mojżesz”. Będzie 
to gościnny pokaz Opery Lwowskiej. Opera „Mojżesz” 
uzyskała błogosławieństwo papieża Jana Pawła 
II i została zrealizowana przy wsparciu finansowym 
Watykanu. 

braci Tadeja i Michała Ryn-
dzaków przenosi widza na wyp-
aloną przez słońce pustynię. Do 
tego gra świateł i efekty dymne. 
Mamy uczucie uczestnicze-
nia trudzie, monotonii życia 
tułaczy. Jednak, gdy cel zostaje 
osiągnięty, pojawia się błękit i 
zielona, rajska Ziemia Obiecana. 
Uwagę oglądających zwraca 
taniec, zwłaszcza w scenie cer-
emonii oddawania czci złotemu 
cielcowi. W widowisku weźmie 
udział 200-osobowy zespół gwi-
azd Opery Lwowskiej (orkiestra, 
chór, balet, soliści). Nie sposób 
pominąć odtwórcy roli tytuło-
wego Mojżesza Oleksandera 
Hromysza. Aktor dla potrzeb 
spektaklu zapuścił brodę, a swo-
ja grą świetnie pokazuje przemi-

any wewnętrzne bohatera. 
Opera „Mojżesz”, to bezpre-

cedensowy przypadek sponso-
rowania przez Watykan projektu 
świeckiego.

Informacja i rezerwac-
ja biletów na spektakl pod 
numerami tel. 730  885  555, 
669  853  150 lub mailowo: bile-
tyopera@wp.pl. Bilety można 
też nabyć w stronach interne-
towych www.kupbilecik.pl oraz 
www.abilet.pl.

Red.
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REGION

Lubuskie Centrum Winiarstwa
Odwiedziłem ten obiekt nie-

dawno, przypadkowo. Centrum 
jest bodajże najmłodszym obiek-
tem turystycznym w naszym wo-
jewództwie. Otwarto go jesienią 
2015 r. w Zaborze niedaleko Zie-
lonej Góry. Usytuowany na zbo-
czu miejscowej 35 hektarowej 
winnicy, stał się główną atrak-
cją Lubuskiego Szlaku Miodu i 
Wina. Dzięki współpracy z PWSZ 
w Sulechowie, prowadzi dzia-
łalność dydaktyczno-edukacyj-
ną na rzecz winiarstwa, rozwija 
markę i potencjał turystyczny, 
tym samym budując tożsamość 
regionu integruje środowiska 
winiarzy lubuskich. Faktem jest, 
że widać postęp w rekultywacji 
tradycji związanych z uprawą 
winorośli i produkcją wina w na-
szym regionie. Jest zatem silnym 
wsparciem dla rozwoju tradycji. 

Centrum ma doskonale przy-
gotowane lokum dla prowadze-
nia konferencji, sale do prowa-
dzenia szkoleń czy prezentacji. 
Jest część muzealna z ekspo-
natami. Liczne zdjęcia dosko-
nale ilustrują historię polskiego 
winiarstwa sięgającą korzenia-
mi Kresów Wschodnich. Wzrok 
przyciągają winne etykiety m.in. 

doskonałego niegdyś wermutu 
Monte Verde, wina gronowego, 
ziołowego. Na miejscu prze-
wodnik wyjaśnia zawiły proces 
produkcji wina jak i rzetelnie 
przybliża historię. W obiekcie są 
zamontowane najnowsze urzą-
dzenia do wykonywania natych-
miast pamiątkowych zdjęć, obej-
rzenia w 3D zdjęć i filmów czy 
medialnej wycieczki pedałując 
na rowerze mając przed oczy-
ma przesuwający się zgodnie z 
rytmem jazdy – widokami naj-

bardziej uczęszczanych szlaków 
rowerowych w województwie. 
Silnym atutem jest bardzo szero-
ki wybór folderów i map wyda-
nych starannie i w kilku językach 
oraz prospekty reklamowe wła-
ścicieli winnic. 

Brak niestety możliwości 
skosztowania czy nabycia miej-
scowych win czy miodu. Przepi-
sy ponoć nie pozwalają, ale i bez 
tego odwiedzenie tego miejsca 
jest godny polecenia. 

LM

Pogoda tego roku na Sylwe-
strowe bieganie wyśmienita. Sło-
neczko, lekki mrozik, suchutko. 
Mijam kilku biegaczy w obcisłych 
strojach, może to nasi „sylwestro-
wi” pasjonaci? Truchtają w stronę 
Zamku. Za chwilę rozpocznie się 
coroczny, już 33(!) Bieg, zaini-
cjowany wiele lat temu przez 
Andrzeja Frabińskiego i grupę 
sportowców amatorów (w róż-
nym wieku), uprawiających sport 
również w wielokilometrowych 
maratonach.

Podwórzec zamkowy. Za nami 
lekko oszroniona panorama 
Zamku i mostu zamkowego. An-
drzej Frabiński – Czy  ktoś z obec-
nych biegających ma mniej niż 33 
lata? Czyli urodził się przez Pierw-
szym biegiem? Patryk i Mateusz 
mają po 13, 14 lat. Wuj jednego 
z chłopców biega, to nie jedyny 
przykład takiego rodzinnego, 
klanowego biegania. Ale nowi, 
poza rodzinni adepci są też bar-
dzo mile widziani, zapraszani, 

MIĘDZYRZECZ 

Sylwestrowe bieganie 
międzyrzeckie



13nr 1(33)/2017 12 stycznia 2017

792 805 381

zci.biuro@wp.pl

www.zci.com.pl

Facebook jest np. taką zapraszającą rodzi-
ną. Wśród biegaczy są młodzi mężczyźni, 
panie, a także sześćdziesięciolatkowie, jak 
pan Frabiński, oni też nie  tylko biegają 
sylwestrowo, i nie tylko w ten dzień. Tak-
że razem – potem - pięknie śpiewają, po 
Biegu, przy kawie, ciastku i sylwestrowym 
szampanie. Przybijamy tradycyjne sobie 
piątki: biegacze, sympatycy, rodziny sym-
patyków i biegaczy… Nie ma znaczenia 
przynależność klubowa czy, tym bardziej, 
jakakolwiek inna, ważne, że chcemy się 
spotkać. Chwila historyczna dla fotorepor-
terów. Zbiorowa fotka zapełni grubaśną 
już Kronikę Biegów Sylwestrowych, która 
na poczesnym miejscu w salonie państwa 
Frabińskich będzie czekać na nas. Rowe-
rowy Mikołaj w czapce – członek grupy 
rowerowej, zadzwoni dzwoneczkiem – to 
sygnał do startu alejami w parku zamko-
wym.

Wchodzimy z panią Ewą Frabińską furt-
ką na teren posesji, która sąsiaduje z mu-
zealnym kompleksem zabytkowym. Za-
bytkowa bryczka wita nas  na podwórzu, 
we wnętrzu dyskretnie dom zdobią trofea 
z wieloletnich obecności na jarmarkach, 
nie tylko okolicznych, państwo Frabińscy 
wiele podróżują, i stamtąd zawsze coś cie-
kawego, i niebanalnego, przywożą, stare 
naczynia, patery, co potem staje się ele-
mentem wystroju, stylu tego wyremon-
towanego, przysposobionego ze stajni, 
starego domostwa. 

Czekamy na powrót biegaczy. Biegi w 
dawnych latach kończyły się, kiedy pań-
stwo Frabińscy mieszkali w mniejszych 
lokalach, ale też wszyscy się pomieścili. Tu 
jest dużo miejsca, dla przeszło 30. uczest-
ników przygotowano krzesełka, w pogo-
towiu czeka gorąca kawa. Pijemy z panią 
Ewą  przepyszną herbatkę z pigwy, roślinki 
która rośnie na naszych działkach, też na 
terenie parku, i kilku innych miejscach w 
Międzyrzeczu. Jej przyrządzenie jest dość 
pracochłonne, ale zawartość witaminy C 
zwraca godziny fatygi. Pani Ewa – Nikt spe-
cjalnie nie organizuje tych biegów, nie ma 
reklamy, wszyscy wiedzą, że spotykamy się 
w Sylwestra o 15.00 na Zamku i biegniemy 
ok. 8 km. Trasa biegnie do Świętego Woj-
ciecha, przez betonowy most, potem w  
prawo. Biegi sylwestrowe międzyrzeckie 
się przyjęły i mają się dobrze, rośnie nam 
nawet młody narybek. 

Powracają, nawet nie bardzo zmęczeni, 
dresiarze, i jedna, w tym roku, dresiarka. 
Atmosfera familiarna. Pan Frabiński, jako 
gospodarz, mówi -Jesteśmy tu, żeby się 
spotkać. Sylwestrowo i sportowo spotkać. 
Biegacze przysiadają, z kawą i ciastkiem. 
Rozmawiamy. Szukamy się na zdjęciach 
w  Kronice, obejmuje lata 1984 – 2015, w 
wykazach nazwisk startujących, zdjęcia są 
także wyświetlane audio. Zdjęcia uczestni-
ków biegów maratonowych w kraju i też 
za granicą, z bardzo dawnych lat. Legendą 
międzyrzecką sylwestrową biegającą jest 
drzewo na skraju lasu – nazywa się Dąb 
Michała. Nastawiam z ciekawością uszy. To 
punkt, gdzie się zatrzymują. Tradycją było, 
że śpiewali tam kolędę („Bracia do Betle-
jem”). Pytam o to pana Stanisława Skrze-
ka, bo nazwa to podobno jego inicjatywa. 
Michał to jego wnuczek, na którego cześć 
nadano imię temu pięknemu drzewu. Mi-
chałek kilkanaście lat temu urodził się i w 
ten – sylwestrowy - sposób uczczono jego 
przyjście na świat. Następnie podążam w 
stronę pana Zbigniewa Kolisa, który ze  
swojej rowerowo-biegającej perspektywy, 

wie wszystko, lub prawie wszystko, o drze-
wach bardzo pięknych i starych w okolicy. 
Opowiada mi o  (autorskim) dębie Zbysz-
ka – wspaniale, że u Nas drzewa mają 
swoich opiekunów-strażników, i o starej 
czeremchie w Wyszanowie, która ma być 
uznana nowym okolicznym Pomnikiem 
Przyrody, wniosek do Gminy jest złożony. 
Dwa drzewa mają wymiary pomnikowe. 
Inne drzewo nazywa się Jesion Zgody, 
Drzewo Pojednania, podobają mi się na-
zwy… 

Sztuczny ogień wesoło płonie na torcie 
– dziełko kulinarne tradycyjnie jest autor-
stwa Elżbiety Zeh. Po zgaśnięciu płomyka 
następuje rytuał krojenia tortu przez panią 
Ewę. Degustacja następuje, także szampa-

na, który specyficznie smakuje u państwa 
Frabińskich. I gościńca, który przyniósł 
jeden z gości, dużej blachy sernika. I czas 
następuje na śpiewy… Atmosfera jest na-
prawdę fajna. „Bracia patrzcie jeno…”, „Wiła 
wianki i wrzucała je…” . Bardzo muzykal-
ni nasi sportowcy… To Grupa tak zwana 
60+… Ona jest trzonem drużyny biegają-
cej (śpiewająco) - Stanisław Skrzek, Bog-
dan Czyż, Andrzej Frabiński, Bronisław 
Kalisz, Zygmunt Bogacz, Zbigniew Ro-
sół, Tadeusz Świder, Roman Strzelczyk. 
60 lat to młody wiek. Chodzi o to, że  for-
malnie jest to wiek poza sportowy… ale 
nie u nas, nie w Międzyrzeczu. Tutaj to 
prężni młodzi jeszcze, duchem przede 
wszystkim, ludzie w (sylwestrowych…) 

dresach, sprawni fizycznie, pełni radości 
życia - będący pod tym względem wzorem 
dla wielu dużo młodszych od nich męż-
czyzn. Sposób myślenia bowiem o swoim 
wieku nie jest „w genach”, ale w sposobie 
odżywiania, w sposobie życia. 

Wygrali(śmy) wszyscy, ale niektórzy 
przybiegli pierwsi: Zbigniew Isański, 
Edwin Kuszczyk i Krzysztof Grzesiak. 
Międzyrzecki Klub Biegacza Piast zaprasza 
do sportowej aktywności.

Iwona Wróblak
www.iwona-wroblak.blogspot.com
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NASZE ZDROWIE

Cukrzyca typu 2  to najczęściej 
występujący na świecie typ cukrzycy. 
W Polsce choruje na nią ok. 3 mln ludzi, 
z czego nawet 700 tys. nie jest tego świ-
adoma. Wyróżnia się dwie przyczyny 
cukrzycy typu 2: jedna to zaburzenie 
wydzielania i/lub działania insuliny 
(hormonu obniżającego poziom glu-
kozy we krwi), druga to otyłość, będą-
ca przyczyną zmniejszenia wrażliwości 
organizmu na insulinę (insulinoopor-
ności). Cukrzyca jest chorobą postępu-
jącą, jej rozwój przebiega stopnio-
wo. Na początku mamy do czynienia 
z  otyłością oraz genetycznie uwarun-
kowanym zaburzeniem produkcji i/
lub wydzielania insuliny. Oznacza to, 
że insulina jest produkowana przez 
trzustkę, ale jej wydzielanie nie prze-
biega tak, jak u  osoby zdrowej – wy-
dzielana jest z opóźnieniem i dłużej niż 
powinna. Na tym etapie glikemia (czyli 
poziom glukozy we krwi) utrzymuje się 
jeszcze w normie. Z kolei drugi czynnik 
powodujący cukrzycę – otyłość – jest 
przyczyną insulinooporności; trzust-
ka, aby utrzymać stężenie glukozy we 

krwi w  normie, musi produkować coraz 
więcej i więcej insuliny. Po kilku–kilkunas-
tu latach takiego stanu komórki produku-
jące insulinę ulegają wyczerpaniu i  zm-
niejszają ilość produkowanego hormonu. 
Jest to okres, kiedy glikemie we krwi ule-
gają zwiększeniu – moment rozpoznania 
cukrzycy typu 2. Cukrzyca typu 2 zwykle 
dotyczy osób starszych, czasami nazy-
wana jest nawet cukrzycą starczą, ale ze 
względu na epidemię otyłości wiek zach-
orowania na cukrzycę typu 2 znacznie się 
obniżył – nikogo już nie dziwi, że cukrzy-
ca typu 2, która dawniej kojarzyła się ze 
starszym wiekiem, obecnie występuje 
coraz częściej u  otyłych dzieci. Objawy 
cukrzycy typu 2  rozwijają się stopniowo. 
Należą do nich: nadmierne pragnienie, 
oddawanie dużej ilości moczu, ogólne os-

Cukrzyca – cichy zabójca
łabienie i infekcje układu moczowo-płcio-
wego. Należy pamiętać, że początkowo, 
gdy glikemie nie są jeszcze bardzo 
duże, objawów cukrzycy zwykle się nie 
stwierdza. Dlatego należy okresowo 
oznaczać stężenie glukozy na czczo 
lub wykonywać test tolerancji glukozy, 
zwłaszcza jeśli u  chorego występują: 
otyłość, nadciśnienie tętnicze i  cho-
roby serca, a  w rodzinie notowano 
przypadki cukrzycy. Leczenie cukrzycy 
typu 2  na początku choroby zależy od 
wielu czynników. Zwykle należy zacząć 
od modyfikacji stylu życia (odpowiedniej 
diety, regularnej aktywności fizycznej), a 
w następnym etapie, jeśli te działania nie 
odniosą skutku, wprowadza się leczenie 
farmakologiczne.  W leczeniu cukrzycy 
typu 2  ogromne znaczenie ma zaan-
gażowanie pacjenta w terapię – żaden lek 
nie jest tak skuteczny, jak dieta i regularna 
aktywność fizyczna. Dieta stosowana w 
cukrzycy ma na celu zmniejszenie masy 
ciała. Aktywność fizyczna jest bardzo ws-
kazana, ale powinna być dostosowana 
do możliwości danej osoby. Zaleca się 
regularny wysiłek fizyczny. Najlepszy jest 

szybki marsz – tzw. do zadyszki, na-
jlepiej 30 minut codziennie lub przy-
najmniej 3  razy w  tygodniu. Cukrzyca 
prowadzi do rozwoju przewlekłych 
powikłań – na świecie co kilka sekund 
z powodu cukrzycy amputuje się stopę, 
cukrzyca jest najczęstszą przyczyną śle-
poty, najczęściej dializowani są chorzy 
z  powodu niewydolności nerek na tle 
cukrzycowym, cukrzyca nasila również 
rozwój miażdżycy prowadząc do jej 
powikłań takich jak zawał mięśnia ser-
cowego czy udar mózgu. Każdy chory 
na cukrzycę typu 2  powinien pozos-
tawać pod opieką lekarza diabetolo-
ga i  kontrolować glikemię za pomocą 
glukometru. Chory powinien pamiętać 
o  corocznym badaniu okulistycznym 
dna oka w kierunku retinopatii cukrzy-
cowej, a także codzi-
ennie oglądać stopy 
i dbać o ich higienę.

LEK.
Łukasz Piotrowski

Do Międzyrzecza na spotkanie 
ze swoim kołem oraz sympaty-
kami przybył Paweł Pudłowski 
- Poseł na Sejm RP (jedyny poseł 
tej partii z województwa i szef 
regionu lubuskiego) w towarzy-
stwie Jerzego Wierchowicza, sę-
dziego TS, dziś radnego miasta w 
Gorzowie Wlkp. i wiceprzewod-
niczący regionu, Wadim Tysz-
kiewicz – prezydent Nowej Soli, 
członek Rady Krajowej Nowocze-
snej, niezwykle popularna postać 
wśród samorządowców oraz Ewą 
Zdrowowicz-Kulig – członkiem 
Rady Regionu. 

Spotkanie było prowadzone na 
zasadzie pytanie – odpowiedź. A, 
że te pierwsze były konkretne, to 
i odpowiedzi były ciekawe i me-
rytoryczne. Zakres poruszanych 
problemów znaczny. Gospodar-
ka, edukacja, samorządy i przede 
wszystkim polityka.

Na spotkaniu był obecny m.in. 
Jacek Bełz - przewodniczący 
koła w Międzyrzeczu. – Koło No-
woczesnej w naszym mieście liczy 
obecnie 14 członków – mówi J. 
Bełz. – Zostało założone we wrze-
śniu i mamy lekką przewagę płci 
pięknej. Liczę, że dzięki pracy w tej 
partii, która ma przed nazwą krop-
kę symbolizującą odcięcie się od 
przeszłości i zgodnie z nazwą dą-
żenie do nowoczesności w szeroko 
pojętym wymiarze, przedsiębiorcy 
będą mieli swoich przedstawicieli 

nie tylko w najbliższych wybo-
rach samorządowych ale również 
zdobędą mandaty radnych. To 
pomoże nam się rozwijać, bo są 
momenty, że chwilami czujemy się 
blokowani. Trudno tak wyrazić to 
jednoznacznie, ale takie są odczu-
cia, nie tylko moje.

Problemy były i będą. Spo-
ry personalne również. To wie 
każdy zdrowo myślący. Trzeba 
tylko umiejętnie je pokonywać. – 
Wszedłem do polityki z myślą o zni-
welowaniu sporów personalnych 
– mówi poseł Paweł Pudłowski. 
– Widać to wyraźnie w Lubuskim, 
gdzie wszyscy posłowie powinni 
dbać o województwo, a jednak ci 
z PiS-u wyraźnie się nie angażują 
z uwagi na odmienność poglądów 
politycznych a nie merytorycz-
nych dotyczących rozwoju regio-
nu. Myślę, że powinna nastąpić w 

polityce zmiana pokoleniowa, bo 
drzazgi, które wbiły się głęboko w 

przeciwstawnych obozach są tak 
wielkie, że nie widzę skłonności do 
konkretnych dialogu, ustępstw czy 
szukania wspólnego rozwiązania. 
Przykładem tego jest odrzucanie 
poprawek zgłaszanych przez opo-
zycje, które później wracają pod 
szyldem PiS-u, To są małostkowe 
rzeczy, ale widać wyraźnie brak 
przyznania opozycji, że miała 
rację. W drugą stronę bycie opo-
zycją totalną nie jest dobrym roz-
wiązaniem. Tylko w kompromisie 
można dobrze zarządzać krajem. 
Jest jednak zbyt duży wzajemny 
afront, który przepaść polityczna 
pogłębia. 

Przypomnę, że poseł z trybu-
ny sejmowej zwracał się do 200 
nowych posłów, aby nie zarazili 
się niechęcią do siebie. Można 
się różnic i powinno, jednak po-
szukiwanie wspólnych rozwiązać 
powinno dominować w polityce. 
Poczucie wyższej wartości w po-
staci przewagi liczebnej prowa-
dzi do grzechu pychy. Oficjalnie 
spotkanie zakończono, jednak 
ożywione rozmowy prowadzono 
dalej. Oby przyniosły pożądany 
efekt.

Tekst i fot. Lech Malinowski

Nowy most w Skwierzynie otwarty
SKWIERZYNA

21 grudnia został oficjalnie otwarty nowo wy-
budowany most w Skwierzynie. - Bardzo się cieszę, 
że tak długo wyczekiwana przez mieszkańców in-
westycja doczekała się szczęśliwego finału. Dzięku-
ję pani marszałek Elżbiecie Polak oraz Sejmikowi 
Województwa Lubuskiego, za wpisanie do budżetu 
w 2015 roku budowy nowego mostu jako kluczowej 
inwestycji województwa. Pani marszałek, wraca 
pani z tarczą - powiedział burmistrz Skwierzyny 
wręczając E. Polak symboliczną tarczę z herbem 
oraz kwiaty.

Całkowita wartość projektu wyniosła 17,4 mln 
zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków 
Unii Europejskiej w kwocie. 16,3 mln zł. Długość 

mostu stałego wynosi 124,6 m, zaś całkowita szero-
kość obiektu stałego 12,80 m.                                     (Red.)
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Wieści z Międzyrzeckiego rATUSzA
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Wigilia gminna 2016 Wóz strażac-
ki dla OSP 
Międzyrzecz-
-Obrzyce

Dnia 30 grudnia marszałek 
Elżbieta Anna Polak oraz dy-
rektor biura Oddziału Woje-
wódzkiego Związku OSP RP 
Województwa Lubuskiego w 
Zielonej Górze Elżbieta Polak 
podpisały umowę na dofinanso-
wanie zakupu 13 wozów ratow-
niczo-gaśniczych z wyposaże-
niem i jednego lekkiego pojazdu 
bojowego, które przekazane zo-
staną lubuskim Ochotniczym 
Strażom Pożarnym.

Miło jest nam poinformować, 
iż jeden z trzynastu samocho-
dów ratowniczo-gaśniczych 
wyposażony w sprzęt ratowni-
czy trafi do OSP Międzyrzecz-
-Obrzyce. Gratulujemy!

Tuż przed świętami Bożego 
Narodzenia w hali widowisko-
wo-sportowej odbyła się co-
roczna Wigilia gminna. Wie-
czerzę rozpoczęła kierownik 
OPS Maria Górna, która ser-
decznie powitała wszystkich. 
Burmistrz Remigiusz Lorenz 
wraz z przewodniczącą Rady 
Miejskiej Marią Kijak życzył 

wszystkim mieszkańcom spo-
kojnych, pełnych ciepła i ra-
dości świąt. Podczas wigilii 
można było spróbować trady-
cyjnych świątecznych potraw, 
barszczu, pierogów z kapustą 
i grzybami czy śledzi. Arty-
stycznym akcentem był występ 
zespołu Echo, Kęszyczanek i 
Nietoperzan.

Oficjalne otwarcie 
ul. Świerczewskiego

28 grudnia burmistrz 
Remigiusz Lorenz wraz 
z przewodniczącą Rady 
Miejskiej Marią Kijak, 
starostą międzyrzeckim 
Grzegorzem Gabryel-
skim, Bożeną Jankow-
ską z Wydziału Infra-
struktury LUW oraz 
dowódcą 17. WBZ płk. 
Piotrem Malinowskim 
dokonali otwarcia nowo wy-
remontowanej ul. Świerczew-
skiego. Burmistrz zaznaczył 
jak ważna była to inwestycja, 
szczególnie dla mieszkańców 
remontowanej ulicy oraz szcze-
gólnie wyrazy podziękowa-
nia skierował do dowódcy 17. 
WBZ, za umożliwienie prze-
jazdu przez teren jednostki. 
Burmistrz podkreślił wzorową 
współpracę gminy i jednostki 
w tym zakresie. W imieniu wo-
jewody lubuskiego głos zabrała 
Bożena Jankowska z Wydzia-
łu Infrastruktury LUW, która 
przekazała na ręce burmistrza 
list gratulacyjny od wojewody 
Władysława Dajczaka.

Przypominamy, że jest to ko-
lejny – piaty już – etap przebu-
dowy ul. Waszkiewicza i Świer-
czewskiego. W tym roku gmina 
zrealizowała remont odcinka 
od mostku na Paklicy do zjazdu 
do jednostki wojskowej. W ra-
mach inwestycji wykonany zo-
stał remont nawierzchni drogi, 
chodników i oświetlenia oraz 
wymiana istniejącej infrastruk-
tury uzbrojenia terenu – kana-

lizacja sanitarna, wodociągowa 
i deszczowa. Wykonana zosta-
ła również ścieżka rowerowa 
wzdłuż remontowanej ulicy po 
jej obu stronach.

Wykonawcą remontu było 
konsorcjum firm Brubet, 
PRINŻ i Sanbud. Koszt in-
westycji wyniósł 3.668.000 zł. 
Inwestycja była możliwa do 
wykonania dzięki dofinaso-
waniu w kwocie 1.254.000 zł, 
jakie otrzymaliśmy w ramach 
programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019.

W 2017 r. wykonany zostanie 
ostatni, VI etap przebudowy ul. 
Waszkiewicza i Świerczewskie-
go na odcinku 1,7 km od wjaz-
du do Jednostki Wojskowej do 
węzła Międzyrzecz Południe. 
W ramach tego etapu wykona-
ny zostanie remont kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami, 
sieci wodociągowej, kanalizacji 
deszczowej, nawierzchni dro-
gi i oświetlenia, wybudowane 
zostaną chodniki oraz ścieżka 
rowerowa. 
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Orszak Trzech Króli już po raz trzeci w Międzyrzeczu!
Powoli staje się tradycją, iż 

mieszkańcy naszej gminy 6 
stycznia spotykają się na Zam-
ku, aby wspólnie obejrzeć jaseł-

ka w wykonaniu młodych mię-
dzyrzeczan, a następnie przejść 
w orszaku prowadzonym przez 
Kacpra, Melchiora i Baltaza-

ra ulicami Międzyrzecza do 
kościoła św. Jana Chrzciciela, 
gdzie odbywa się msza święta. 
Wydarzenie swoim patronatem 

objął burmistrz Remigiusz Lo-
renz.

Gratulacje dla organizatorów, 
ale przede wszystkim słowa 

uznania dla młodych aktorów, 
którym nie straszny był mróz!

                         HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA MIASTA MIĘDZYRZECZ 
REJON I : Prusa, Norwida, Chopina, Malczewskiego, Zamoyskiego, Chełmońskiego, Kopernika, Kossaka, Krasińskiego, Matejki, Mickiewicza, Os.Kasztelańskie, Słowackiego, Moniuszki,              
Wita Stwosza, Wojska Polskiego, Wyspiańskiego, Zachodnia, Świerczewskiego, Szymanowskiego, Zawadzkiego, Alfa Kowalskiego, Długa, Krótka ,Ks.Guzowskiego , Kwiatowa, Kiszmanowicza, 
Leśna, Nowotki, Marcinkowskiego, Pamiątkowa, Powstańców Wielkopolskich, Poznańska, Rolna, Rzemieślnicza, Sienkiewicza, Słoneczna, Sybiraka, Żołnierska. 

REJON II : 30 Stycznia, Kołłątaja, Konstytucji 3-go Maja, Księdza Skargi, Łąkowa, Os.Centrum, Różana, Sikorskiego, Spokojna, Sportowa, Staszica, Stoczniowców Gdańskich 1970, Szkolna, 
Ściegiennego, Antka, Chrobrego, Boryny,  Chłodna, Dąbrowskiego, Garncarska, Głowackiego, Hanki, Kilińskiego, Libelta, Lipce, Lipowa, Młyńska, Ogrodowa, Os.Zamkowe, Piastowska, 
Podzamcze, Przemysłowa, Reymonta, Rocha, Rynek, Waszkiewicza, Wesoła, Winnica. 

Prosimy o wystawianie pojemników i worków do godziny 7:00 w wyznaczonym dniu odbioru w łatwo dostępnym miejscu. 
Odpady wielkogabarytowe odbierane będą raz w miesiącu po uprzednim powiadomieniu telefonicznym przed terminem wywozu tel.  
P.W. „LS-PLUS” – 95/7557722, 698623729,  P.P.H.U. „NIEWIADOMSKI” – 95/7429372. 
* - oznacza termin mycia pojemników.  
18 – powiększona czcionka oznacza przesunięcie terminu odbioru spowodowany dniem świątecznym. 
 

 
RODZAJ ODPADU 

I 
2017 

 

II 
2017 

III 
2017 

IV 
2017 

V 
2017 

VI 
2017 

VII 
2017 

VIII 
2017 

IX 
2017 

X 
2017 

XI 
2017 

XII 
2017 

Komunalne 
Poniedziałek 

2,9,16,23,
30 

6,13,20,27 6,13,20,27 3,10,18,24, 
28 

8,15,22,29 5,12,19,26 3,10,17,24,31 7,14,21,28 4,11,18,25* 2,9,16,23,30 6,13,20,27 4,11,18,
22 

Segregowane 
Piątek 

5 3 3,31 28 26 23 21 19 15 13 10 8 

Biodegradowalne 
Czwartek 

12,26 9,23 9,23 6,13,21,27 4,11,18*, 
25 

1,8,16,22, 
29 

6,13,20,27 3,10,18,24,31 7,14,21,28 5,12*,19,26 9,23 7,21 

Wielkogabarytowe 
Czwartek 

19 16 23 20 18 22 20 24 21 19 23 21 

 
RODZAJ ODPADU 

I 
2017 

 

II 
2017 

III 
2017 

IV 
2017 

V 
2017 

VI 
2017 

VII 
2017 

VIII 
2017 

IX 
2017 

X 
2017 

XI 
2017 

XII 
2017 

Komunalne 
Wtorek 

3,10,17,24,
31 

7,14,21,28 7,14,21,28 4,11,19,25 4,9,16,23, 
30 

6,13,20,27 4,11,18,25 1,8,16,22,29 5,12,19,26* 3,10,17,24,31 7,14,21,28 5,12,19, 
27 

Segregowane 
Piątek 

13 10 10 7 6 2,30 28 25 22 20 17 15 

Biodegradowalne 
Czwartek 

12,26 9,23 9,23 6,13,21,27 4,11,18*,25 1,8,16,22, 
29 

6,13,20,27 3,10,18,24, 31 7,14,21,28 5,12*,19,26 9,23 7,21 

Wielkogabarytowe 
Czwartek 

19 16 23 20 18 22 20 24 21 19 23 21 

 
 
 

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU GMINY MIĘDZYRZECZ 

REJON III : Pieski, Kęszyca Leśna, Kęszyca, Nietoperek, Wysoka, Pniewo, Kaława, Szumiąca, Kalsko, Brzozowy Ług, Kwiecie, Lubosinek, Jeleniogłowy, Międzyrzecz - Wybudowanie, Łęgowskie, 
Kuźnik, Skoki, Czarny Bocian, Bukowiec. 

REJON IV : Kęszyca -  Kolonia, Jagielnik, Wojciechówek, Święty Wojciech, Kursko, Zamostowo, Gorzyca, Głębokie, Porąbka, Rojewo ,Kuligowo, Marianowo, Żółwin, Kolonia Żółwin, 
Bobowicko, Karolewo, Wyszanowo.  

Prosimy o wystawianie pojemników i worków do godziny 7:00 w wyznaczonym dniu odbioru w łatwo dostępnym miejscu. 
Odpady wielkogabarytowe odbierane będą raz w miesiącu po uprzednim powiadomieniu telefonicznym przed terminem wywozu tel.  
P.W. „LS-PLUS” – 95/7557722, 698623729,  P.P.H.U. „NIEWIADOMSKI” – 95/7429372. 
* - oznacza termin mycia pojemników.  
18 – powiększona czcionka oznacza przesunięcie terminu odbioru spowodowany dniem świątecznym. 

 
RODZAJ ODPADU 

I 
2017 

 

II 
2017 

III 
2017 

IV 
2017 

V 
2017 

VI 
2017 

VII 
2017 

VIII 
2017 

IX 
2017 

X 
2017 

XI 
2017 

XII 
2017 

Komunalne 
Środa 

4,18 1,15 1,15,29 12,26 10,24 7,21 5,19 2,17,30 13*,27 11,25 8,22 6,20 

Segregowane 
Piątek 

20 17 17 14 12 9 7 4 1,29 27 24 22 

Biodegradowalne 
Środa 

4,18 1,15 1,15,29 5,12,20, 
26 

5,10,17*,24, 
31 

7,14,21,28 5,12,19,26 2,9,17,23, 
30 

6,13,20,27 4,11*,18, 
25 

8,22 6,20 

Wielkogabarytowe 
Czwartek 

26 23 30 27 25 29 27 31 28 26 30 28 

 
RODZAJ ODPADU 

I 
2017 

 

II 
2017 

III 
2017 

IV 
2017 

V 
2017 

VI 
2017 

VII 
2017 

VIII 
2017 

IX 
2017 

X 
2017 

XI 
2017 

XII 
2017 

Komunalne 
Środa 

11,25 8,22 8,22 5,20 5,17,31 14,28 12,26 9,23 6*,20 4,18 2,15,29 13,28 

Segregowane 
Piątek 

27 24 24 21 19 16 14 11 8 6 3 1,29 

Biodegradowalne 
Środa 

11,25 8,22 8,22 5,12,20, 
26 

5,10,17*,24, 
31 

7,14,21,28 5,12,19,26 2,9,17,23, 
30 

6,13,20,27 4,11*,18, 
25 

2,15,29 13,28 

Wielkogabarytowe 
Czwartek 

26 23 30 27 25 29 27 31 28 26 30 28 
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