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MIĘDZYRZECZ               SKWIERZYNA               PRZYTOCZNA               PSZCZEW               BLEDZEW

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

W starostwie debatowano  
o „mapie zagrożeń” 

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
• 5 gr. za sztukę
• Rekomendacje

Sulęcin, Międzyrzecz, Kostrzyn nad Odrą

511 225 133

Spotkanie z udziałem policjantów, samorządowców oraz przedstawicieli służb od-
powiedzialnych za bezpieczeństwo miało na celu wypracowanie Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa Powiatu Międzyrzeckiego.

Uczestnicy spotkania otrzymali 
wcześniej szeroko opracowane 
założenia mającej powstać mapy 
zagrożeń, bowiem z uwagi na 
szerokie spektrum sprawy, bę-
dzie ona stale modernizowana 
Spotkanie, które odbyło się 9 
lutego miało pomóc zdiagnozo-
wać kolejne zagrożenia, a jego 
uczestnicy mieli się zastanowić 
jak tym zagrożeniom przeciw-
działać.

Podczas dyskusji słuszna uwagę 
wniosła przedstawicielka służby 
weterynaryjnej odnośnie szcze-
pienia psów. Burmistrzowie Mię-
dzyrzecza i Skwierzyny poruszyli 
temat bezpieczeństwa w relacji 
do posiadanych środków mobil-
nych policji. Wiadomym jest nie 
od dziś, że samorządy dofinanso-
wują wiele rzeczy dla policji, aby 
mieszkańcy czuli się bezpiecz-
niej.

Kwestia bezpieczeństwa na dro-
gach, zagrożenia przestępczo-
ścią gospodarczą, narkotykową 
czy kryminalną jest na ogół zna-
na. Jednakże każde zagrożenia 
ma swoje obszary częstokroć 

WIOSENNE WYPRZEDAŻE!
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TU ZNAJDZIESZ NASZE GAZETY!     
MIĘDZYRZECZ: kolportaż do wszystkich mieszkańców; WSIE NA TERENIE GMINY MIĘDZYRZECZ:  kolportaż poprzez sklepy spożywcze. SKWIERZYNA: RATUSZ ul. Rynek; EKO ul. 
Piłsudskiego, SKLEP WĘDKARSKO-ZOOLOGICZNY ul. Piłsudskiego; KIOSK RUCHU ul. Piłsudskiego; INTER MARCHE ul. 2-go Lutego. PSZCZEW: BIBLIOTEKA ul. Poznańska; SEZAM 
Sklep Spożywczy ul. Poznańska; URZĄD GMINY, ul. Rynej; OLSTAF Centrum Ubezpieczeń ul. Rynek. BLEDZEW

OgłOszenia DrObne 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........................................................
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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.

Suplement dobry na wszystko
Na oczy, na słuch, na drgają-
ce nogi, na stres, na zgagę, na 
erekcję (bardzo natarczywe) i 
wiele, wiele innych suplemen-
tów diety możemy dziś kupić 
w aptekach i w sklepach. Mało 
tego, TV zalewa nas falą reklam 
tych cudownych specyfików. 
Odnosi się wrażenie, że lekarze 
są niepotrzebni, a zażywając 
to wszystko będziemy żyć dłu-
go i szczęśliwie. Niestety, pod 
nazwą „suplementy diety” do 
sprzedaży trafiają często spe-
cyfiki, które nie powinny się 
tak nazywać. Tylko producenci 
odpowiadają za jakość suple-
mentu, treść podaną na opa-
kowaniu i w reklamie. Nie ma 
żadnej kontroli nad środkami, 
które mogą nam zaszkodzić. 
Nasz rząd zamiast zająć się 
uregulowaniem tego ogrom-
nego rynku, planuje zabronić 
sprzedaży w sklepach środków 
przeciwbólowych. Jak rozboli 
ząb mieszkańca Słońska, to bę-
dzie musiał zapylać ponad 30 

minął miesiąc
km do Sulęcina do apteki, żeby 
kupić głupią tabletkę przeciwbó-
lową, zamiast zaopatrzyć się na 
miejscowej stacji benzynowej. 
Rzekomym argumentem jest 
fakt, że Polacy stają się lekoma-
nami. Tylko nie wiem, czy przez 
środki przeciwbólowe, czy może 
przez suplementy diety? Wiem 
natomiast, że na zakazie sprze-
daży leków w sklepach skorzy-
stają apteki, które walczą o to od 
lat. Może więc ktoś na szczytach 
władzy węszy w tym dobry inte-
res? 

Rząd do jednej kieszeni nam 
daje, a z drugiej zabiera
Miało nie drożeć, a tu klops. Po 
zapowiedziach opodatkowania 
banków i obietnicach, że nie 
odbije się to na klientach końco-
wych (czyli nas), banki nie czeka-
jąc na wprowadzenie przepisów 
zaczęły podnosić ceny swoich 
usług. Podnoszone są marże 
kredytów i opłaty za korzysta-
nie z konta. Jak jeszcze ktoś ma 
wątpliwości, że banki nie będą 

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

chciały sobie odbić strat zwią-
zanych z nowym podatkiem, 
to niech się obudzi z błogiego 
snu. Obawiam się jednak, że to 
nie koniec. Za chwilę PiS dosoli 
nam podatkiem od dużych sie-
ci sklepowych. Dlaczego nam? 
Bezpośrednio płatnikiem będzie 
sklep, ale sieci z pewnością za-
działają jak banki i żywność nam 
zdrożeje. To logiczny mechanizm 
ekonomiczny, ale PiS zaklinając 
rzeczywistość, próbuje nam wci-
snąć kit, że tak nie jest. Żywa jest 
tu stara maksyma, że żeby coś 
obywatelowi dać (np. 500 zł na 
dziecko), to gdzie indziej trzeba 
zabrać (wyższe ceny usług ban-
kowych i droższa żywność). Jak 
żyć pani premier?

500 +
Minister Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej przedstawił projekt 
programu 500+. Ma on wejść w 
życie od 1 kwietnia tego roku. 
Te 500 zł dla wielu rodzin będzie 
sporą pomocą spożytkowaną 
dla dobra dzieci. Nie oszukuj-
my się jednak, że dla niektórych 
będzie to zasiłek zmarnotrawio-
ny na alkohol i inne rozrywki. W 
takim przypadku lepiej byłoby 
zapewnić całkowicie bezpłatne 
przedszkola, darmowe obiady 
w szkołach, darmowe leki dla 
dzieci, bezpłatne wejścia na ba-

sen i do instytucji kultury, ob-
niżyć podatek VAT na ubranka 
dla dzieci itp. Jestem rodzi-
cem dwójki dzieci i wiem ile to 
wszystko kosztuje. Takie roz-
wiązanie jest jednak trudniejsze 
i nie działa tak na wyobraźnie 
jak pięć stówek do kieszeni. Za-
tem czy przynajmniej program 
500 + zachęci polskie rodziny 
do posiadania kolejnych dzieci? 
Zespół demografów ze Szkoły 
Głównej Handlowej ustalił co 
przeszkadza Polkom i Polakom 
w posiadaniu potomstwa. A jest 
to – obok braku dobrze płatnej, 
stabilnej pracy i mieszkań – nie-
możność pogodzenia obowiąz-
ków zawodowych z powinno-
ściami wobec rodziny. Dlatego 
wielu ekspertów uważa, że pro-
gram nie wpłynie znacząco na 
poprawę dzietności Polek. Tak 
naprawdę jednak na wiarygod-
ne oceny musimy poczekać 
przynajmniej 
rok – wte-
dy poznamy 
pierwsze efek-
ty wprowa-
dzenia progra-
mu.

Szybszy zwrot podatku PIT  
dla rodzin wielodzietnych

Ministerstwo Finansów kon-
tynuuje akcję preferencyjnego 
zwrotu przez organy podatkowe 
nadpłaty podatku dochodowe-
go od osób fizycznych za 2015 
r. Rodziny z trójką i więcej dzieci 
po złożeniu deklaracji PIT-37 lub 
PIT-38, zwrot nadpłaconego po-
datku otrzymają maksymalnie w 

terminie 30 dni od dnia złożenia 
zeznania podatkowego. Warun-
kiem jest złożenie deklaracji dro-
gą elektroniczną. 

W 2015 r. złożonych zostało 
przez Internet, z załącznikiem 
wskazującym na liczbę dzieci 3 i 
więcej 185.211 zeznań rocznych 
PIT-37 i PIT-38.                         (Red.) 

Sprzedam dom w stanie 
surowym zamkniętym o 
pow. 190 m2 (część po-

wierzchni wykończona!). 
Cena 200 tys. zł. 

Tel. 608 275 272. Sulęcin.

Kawalerka do wynajęcia na 
parterze w Świebodzinie.  

 20 m2, umeblowana, mały 
aneks kuchenny, piwnica. 

Tel. 724 411 718 (wieczorem)

Sprzedam działkę budowlaną 
o powierzchni 11 arów na oś. 
domków jednorodzinnych w 

Gliśnie. Tel. 791 295 111

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

Układanie psów
tel. 601 772 559

Ocieplanie budynków, 
tel. 881 507 760

Sprzedam mieszkanie 30 
m2 w Sulęcinie. Duży pokój, 
kuchnia, przedpokój, łazien-
ka, CO, balkon II piętro. Cena 

85.000 zł. Tel. 507 944 860

Sprzedam działkę rekreacyjną 
o pow. 841 m2 położoną nad 
jeziorem Lubikowo (150 m od 
linii wodnej). Tel. 508 256 945
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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%

Przewodnicząca koła Lidia 
Woźniak, przywitała obec-
nych i podsumowała konkurs. 
Siedmioosobowe jury pod 
jej przewodnictwem oceni-
ło 58 nadesłanych prac przez 
53 uczestników (Gimnazjum 
Bledzew – 2 uczniów, Gimna-
zjum Przytoczna – 5, ZSCKR 
Bobowicku – 3, Technikum nr 1 
Międzyrzecz – 1, Technikum nr 
2 Międzyrzecz – 3, LO Między-
rzecz – 38, LO Gorzów Wlkp. – 1 
uczennica). Jury przyznało 13 
nagród (zostaną wykorzysta-
ne w druku kalendarzy na rok 
następny) i 6 wyróżnień. Fun-
datorami nagród był Starostwo 
Powiatowe i UMiG w Między-
rzeczu. Burmistrz miasta udo-
stępnił Ratusz dla prezentacji 
najlepszych prac.

Nagrody otrzymali: Olga Ty-

meczko (Bledzew, praca „Pałac 
w Bobowicku”), Hanna Koszko 
(Przytoczna, „Zacisze w czterech 
odsłonach”), Klaudia Bance-
wicz („Zamek w Międzyrzeczu” 
i „Nasza Szkoła w czterech po-
rach roku”), Martyna Choł-

Ziemia Międzyrzecka w czterech porach roku
MIĘDZYRZECZ

drych („Wiosna w Bobowicku”), 
Magdalena Pisera („Muzeum 
Ziemi Międzyrzeckiej”) – wszy-
scy z ZSCKR Bobowicku, Micha-
lina Ponulak (Tech. Nr 1, „Za-
mek zimą”), Wiktoria Bubińska 
(„W jesiennej sukni”), Hanna 

Wyborcze obietnice PiS
Zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony

Glinka („Międzyrzecki rynek”), 
Natalia Kudlińska („Kościół św. 
Jana”), Damian Lesiewicz („Za-
mek jesienią”), Oliwia Nawrot 
(„Wiatr, chłód i szarość”), Marcin 
Taborowski („Zima, zima, ach 
to ty”) – wszyscy z LO Między-
rzecz. Wyróżnienia: Wiktoria 
Antosiak, Anita Kosikowska, 
Natalia Nadolna, Katarzyna 
Konieczna, Jessika Karbow-
nik, Sandra Ren. 

Nagrody i dyplomy, także za 

uczestnictwo, wręczali: Rafał 
Mikuła, wicestarosta, Halina 
Pilipczuk – Naczelnik Wydziału 
Edukacji, Spraw Społecznych 
i Promocji Starostwa Powia-
towego i Lidia Woźniak. Ze 
strony organizatorów padło 
kilka propozycji dotyczących 
kolejnej edycji konkursu. Zde-
cydowanie uczestnicy zagło-
sowali za przedstawieniem 
obiektów chronionych w po-
wiecie międzyrzeckim, choć 
detale architektoniczne w mo-
jej miejscowości miały też wie-
lu zwolenników. Prace należy 
zgłosić do 31 grudnia 2016 r.

Tekst i fot. Lech Malinowski

30-lecie Chóru Parafialnego za nami
SKWIERZYNA

We Mszy św., podczas której 
zaprezentowano najpiękniejsze 
pieśni Jubilatów, uczestniczyły 
władze gminy, mieszkańcy oraz 
rodziny chórzystów. Dalsze uro-
czystości odbyły się w „Domu 
nad rzeką”, gdzie życzeń, po-
dziękowań i gratulacji nie było 
końca. Kierownik i dyrygent 
Ferdynand Sańko przypo-
mniał historię powstania Chóru 
oraz najważniejsze wydarzenia 
z jego działalności.

- Życzę, aby działalność Chó-
ru owocowała Jego dalszym 
rozwojem, znajdowała uznanie 
słuchaczy oraz, by Chór przy Pa-
rafii św. Mikołaja nadal pełnił rolę 

rzecznika i ambasadora skwie-
rzyńskiej kultury - powiedział 

29 stycznia w Kościele pw. św. Mikołaja w Skwierzynie odbyła się uroczysta Msza św. połączona z Jubileuszem 30-lecia Chóru Parafialnego.

burmistrz Skwierzyny Lesław 
Hołownia wręczając pamiątko-

wą statuetkę dyrygentowi.
Członkowie Chóru mimo tru-

du pracy zawodowej i obowiąz-
ków osobistych, z głębokim za-
angażowaniem traktują swoje 
zadanie. Dzięki ich postawie i 
pięknym śpiewie zainteresowa-
nie zespołem chórzystów ciągle 
wzrasta. Każdy z członków gru-
py z rąk burmistrza Skwierzy-
ny oraz przewodniczącej Rady 
Miejskiej w Skwierzynie otrzy-
mał drobny upominek.

Red. na podst. 
www.skwierzyna.pl

Taki tytuł miał IV Konkurs Plastyczny zorganizowany przez Koło „Wspieramy Młode Talenty” Międzyrzeczu pod patronatem Starosty Powia-
towego. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 14 stycznia w gościnnych progach Biblioteki Publicznej.
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www.drewform.pl

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

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

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

Tadeusz Jasionek to znana postać w 
kolarskim światku. Obecnie jest we wła-
dzach Polskiego Związku Kolarskiego 
i pełni tam funkcję przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej PZKOL. Jest także w 
zarządzie Lubuskiego Związku kolarskie-
go w Zielonej Górze. W latach siedem-
dziesiątych ubiegłego stulecia należał do 
czołowych kolarzy Wielkopolski. Trenował 
kolarstwo najpierw w Bełchatowie w woj. 
Łódzkim a następnie w Sierakowie Wlkp. 
i Międzychodzie. W ostatnich 10-ciu la-
tach pełnił funkcję menagera reprezenta-
cji narodowej w kolarstwie przełajowym, 
szykując ekipę kadry Polski na Mistrzo-

Mistrz Polski z Przytocznej
PRZYTOCZNA

stwa Świata i Europy. W ostatnich 3 latach 
postanowił ponownie wsiąść na rower 
i zaczął trenować dla zdrowia a przede 
wszystkim, żeby zrzucić wagę , której miał 
sporo (był już wynik 3-cyfrowy).obecnie 
co niektórzy zaczepiają go na ulicy pyta-
jąc o jego stan zdrowia i co się stało albo 
jak on to robi , że tak schudł. Pan Jasio-
nek najczęściej odpowiada” że wcześniej 
wstaje” ale jak słyszy pytanie – to o której 
Pan wstaje? Odpowiada- ,że wcześniej 
wstaje ale od stołu. Schudł ponad 20 kg. 
Ale to nie stało się takie proste i łatwe. W 
2015 r. od stycznia do grudnia przejechał 
na rowerze 12 tys. km i wziął udział w 49 

wyścigach ogólnopolskich zarówno na 
szosie jak i w terenie, tzw. MTB- marato-
nach. Największy Jego sukces z tego roku 
to zdobycie tytułu Mistrza Polski Masters 
w jeździe na czas w dwójkach, wspólnie z 
Arturem Spławskim z Poznania. Na pyta-
nie, który z wyścigów w mijającym roku 
był dla niego najważniejszy odpowiedział, 
że oprócz tytułu Mistrza Polski i zdobytej 
biało czerwonej koszulki z orłem na piersi 
bardzo sobie ceni zdobycie VI miejsca w 
wyścigu międzynarodowym: Poznań Bike 
Challange”, w którym wystartowało po-
nad 5 tys. P. Jasionek startował na dystan-
sie głównym 120 km i zajął VI miejsce w 
swojej kat. mimo kraksy i defektu roweru 
na trasie. Miejsce to dało mu kwalifikacje 
do Mistrzostw Świata amatorów ,które 
odbędą się w przyszłym roku w Australii. 
Pan Tadeusz znakomicie radził sobie w 
wyścigach szosowych na torze wyścigów 
samochodowych w Poznaniu, gdzie ściga 
się razem z najlepszymi zawodnikami z 
całej Polski. Przeciętna prędkość na tych 
wyścigach dochodziła do 50 km/h. W tym 
roku reprezentował barwy klubu Euro 
Bike Kaczmarek Electric Team Poznań, w 
którego barwach zdobył także tytuł dru-
żynowego Mistrza Polski w kolarstwie 
przełajowym oraz v-ce MP amatorów w 
jeździe drużynowej na czas na dyst. 100 
km w Lesznie. W swojej tegorocznej ko-
lekcji ma ponad 20 medali zdobytych 
na podium w wyścigach, w których wy-
startował w 2015 r. W wyścigach ama-
torskich startował w barwach swojego 
byłego ukochanego klubu który niegdyś 
stworzył „ISKRA PRZYTOCZNA”. W marcu, 
podobnie jak w roku ubiegłym wraz ze 
swoim klubem z Poznania wybiera się do 
Hiszpanii na zgrupowanie, gdzie będzie 
szykował formę na kolejny sezon, a jego 
głównym celem będą Mistrzostwa Świata 
amatorów w dalekiej Australii, na które 
zdobył kwalifikacje w tym roku. Pan Tade-
usz zachęca wszystkich chcących zrzucić 
troszkę kilogramów do jazdy na rowerze 
i sam służy radą i ew. pomocą w doborze 
właściwego roweru względem wzrostu 
wagi i formy treningu.

ZS

Żołnierze z 35. Skwierzyńskiego 
Dywizjonu Rakietowego Obrony Po-
wietrznej ćwiczyli wspólnie ze stacjo-
nującymi na co dzień w Baumholder w 
Niemczech Amerykanami z 5-7 Batalio-
nu Artylerii Przeciwlotniczej (bAP). Do-
skonalili swoje umiejętności w zakre-
sie planowania i prowadzenia obrony 
przeciwlotniczej i przeciwrakietowej 
ważnych obiektów, trenowali odpiera-
nie symulowanych ataków lotniczych, 
zmianę stanowisk ogniowych, załadu-
nek i rozładunek wyrzutni, ochronę sił 
własnych, ostrzeganie i alarmowanie. 
Równie ważnym elementem szkolenia 
było wsparcie państwa gospodarza 
dla wojsk sojuszniczych działających 
na terytorium naszego kraju.

- Jesteśmy po demonstracji końcowej 

Manewry Polsko-Amerykańskie
SKWIERZYNA

Od 12 do 16 stycznia w Skwierzynie trwały manewry ponad 200 polskich i amerykańskich żołnierzy w zakresie obrony powietrznej i przeciwra-
kietowej pk. Panther Assurance. Ćwiczenia wizytował Minister Obrony Narodowej oraz ambasador USA w Polsce.

fazy ćwiczeń. Pozostajemy pod wrażeniem 
skuteczności działania rakiet Patriot oraz 
polskiego sprzętu. Ale również pod wra-
żeniem szybkości przemieszczenia baterii, 
sprawności działania obu stron, co daje na-
dzieję na dobre współdziałanie w sytuacji 
ewentualnego zagrożenia bezpieczeństwa 
- podkreślił szef resortu obrony.

„Panther Assurance” wpisuje się w re-
alizację postanowień szczytu NATO w 
Newport i systematyczne wzmacnia-
nie polsko - amerykańskiej współpracy 
obronnej, której istotnym obszarem jest 
obrona powietrzna i przeciwrakietowa. 
Ćwiczenie zapowiada cykl intensywnych 
przedsięwzięć szkoleniowych w wymia-
rze międzynarodowym, poprzedzających 
szczyt NATO w Warszawie.

Red. na podst. www.mon.gov.pl
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<< cd. ze s.  1
Anomalie nie tylko  
pogodowe

Lech MaLinowski

lechm47@wp.pl

Że zima, jak na razie, przypomina wio-
snę jest faktem. Bazie zakwitły i nie tyl-
ko one zresztą. Krety ryją równo. Kaczki 
zwyczajowo skupiają się przy mostach 
licząc na dobro człowieka. Same też tu i 
ówdzie skubią. Przyroda, ujmując to na-
jogólniej, sama potrafi o siebie zadbać. 
Gorzej z techniką lub człowiekiem, choć 
politycy potrafią i zadbać o siebie i wy-
kręcić numer społeczeństwu. Miało być 
po 500 na każde dziecko a będzie dopie-
ro na drugie i to ze znacznym opóźnie-
niem. Miesiąc temu wytknąłem posłowi 
lubuskiemu to i owo. Co „Wyborcza” kil-
ka dni później bardziej dobitnie opisała. 
Miałem nosa. Dziennikarskiego. Zegar na 
ratuszowej wieży pewnego chłodnego 
wieczoru zbiesił się okrutnie, bowiem za-
miast trzech uderzeń na kwadrans przed 
pełną godziną, bił dwa razy. Teraz na do-
kładkę tarcza jego nie jest od kilku dni 
oświetlona. Miasto królewskie…

Układ komunikacyjny w centrum chwi-
lami się korkuje. Sznur od wylotu ze stre-
fy przemysłowej do głównego skrzyżo-
wania jest tego dowodem w godzinach 
szczytu. Faktem jest, że światła spowal-
niają. Te jednak z uwagi na bezpieczeń-
stwo muszą być. Coś za coś.

Może jednak, aczkolwiek jest już po 
środzie popielcowej, warto posypać gło-
wę odpowiedzialnym za inżynierię ru-
chu. W każdym bądź razie dopóki mamy 

jeden most w mieście, sytuacja nie zmieni 
się. Wielokrotnie na sesjach postulowano 
o czytelne znaki informacyjne dotyczące 
miejsc dla autobusów na parkingu przy 
Areszcie Śledczym. Owszem są takowe w 
formie czarnej kostki na placu, ale posia-
dacze czterech kółek nic sobie z tego nie 
robią i parkują na środku. 

Otwarto nowy lokal nawiązujący nazwą 
do byłego kasyna. Ale cóż to za Kasyno, 
skoro brak w nim ruletki, ale ponoć jedze-
nie jest przednie. I co ważne grają i można 
potańczyć. Właściciel słusznie wyszedł z za-
łożenia, że nie samym jedzeniem człowiek 
żyje. Łza się w oku kręci na wspomnienie 
o dansingach. Ale teraz już namiastka tego 
jest. A budynek jest sympatycznie oświe-
tlony. 

Wiosną chyba wreszcie ruszą prace 
remontowe mostku na Paklicy. Most-
ku wiodącego do zamku. Tym bardziej, 
że rocznica chrztu 
Polski w regionie i 
diecezji będzie wła-
śnie w tych zacnych 
murach uroczyście 
obchodzona. Już 
widzę wysyp polity-
ków wszelkiej maści 
tłumnie tu pielgrzy-
mujących.

się zmieniające, co w znacznej mierze za-
leży od pracy prewencyjnej policji. Zasy-
gnalizowano nowe zjawisko, jakim może 
okazać się nielegalne lub legalne przekra-
czanie granicy z Niemcami przez emigran-
tów. Zagrożeniem są również wylewy rzek 
czy strefy podatne na zaprószenie ognia. 
KPP prowadzi spotkania z uczniami gim-

W starostwie debatowano o „mapie zagrożeń” 
nazjów i szkół ponadpodstawowych. Bur-
mistrz Skwierzyny już podał termin deba-
ty społecznej o bezpieczeństwie w swoim 
mieście. Były głosy by spotykać się w tym 
gronie raz na kwartał z uwagi na stale 
wnoszenie korekt do tytułowej mapy. 
Słusznie ktoś zauważył w kuluarowych 
rozmowach, że mapa „musi żyć”, aby była 
przydatna tak samorządowej jak i lokalnej 
społeczności.                       (Lech Malinowski)

Kolejne spotkania Tervis Ligi za nami. 
W najciekawszych spotkaniach JW Mię-
dzyrzecz po zaciętych i emocjonujących 
spotkaniach wygrała po 3:1 z CKZiU i Wy-
miataczami ze Skwierzyny. W pozostałych 
spotkaniach wygrywali faworyci.
Wyniki spotkań i aktualną tabelę prezen-
tujemy poniżej:
JW Międzyrzecz - CKZiU 3:1 (22:25, 
25:20, 25:23, 25:17)
JW Międzyrzecz - Wymiatacze 
Skwierzyna 3:1 (25:15, 21:25, 
25:21, 25:22)
Victoria Kaława - ZST Skwierzyna 
3:0 (25:23, 25:17, 25:20)
Wymiatacze Skwierzyna - Gaba-
ryt/Tedex 3:0 (25:23, 26:24, 25:18)
JW Międzyrzecz - Victoria Kaława 
3:0 (25:16, 25:23, 25:21)
JW Międzyrzecz - Gabaryt/Tedex 
3:0 (25:11, 25:18, 25:12)

Tervis Liga
SKWIERZYNA W trakcie rozgrywek nastąpiła formalna 

zmiana nazwy drużyny Juniorzy Orła Mię-
dzyrzecz zmienili nazwę na CKZiU Mię-
dzyrzecz.
Tabela wyników:
1. JW. Międzyrzecz (6, 15, 16-5) 
2. UM Makuch Drezdenko (3, 9, 9-1) 
3. Victoria Kaława (3, 6, 6-3) 
4. CKZiU Międzyrzecz (3, 5, 6-2) 
5. Wymiatacze Skwierzyna (4, 4, 6-9) 
6. Czarni Bledzew (2, 4, 4-3) 
7. ZST Skwierzyna (3, 0, 1-9) 
8. Gabaryt/Tedex (4, 0, 0-12)                (Red.)
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V Świąteczny Koncert dla Rodzin
MIĘDZYRZECZ

Niedziela 27 grudnia 2015 roku 
wg kalendarza kościelnego jest 
świętem Świętej Rodziny. Sank-
tuarium Pierwszych Męczen-
ników Polski w Międzyrzeczu 
wypełniło się tłumnie całymi ro-
dzinami. Jeszcze trwają ostatnie 
próby, ustalenia, strojenie instru-
mentów muzycznych. Zdzisław 
Musiał – prezes Stowarzysze-
nia Lubuski Weekend Gitarowy, 
współorganizator koncertu z pa-
rafią  Pierwszych Męczenników 
Polski w Międzyrzeczu przywitał 
bardzo liczną publiczność.

Sądząc po frekwencji można 

zaryzykować stwierdzenie, że 
było to spore wydarzenie mu-
zyczne w grudniu. Ponad trzysta 
osób zasłuchanych było w kolę-
dowym repertuarze. 

Wioleta Góra, Paulina Maj-
kowska, Zofia Dec i Mateusz 
Korowacki to ubiegłoroczni ab-
solwenci Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Międzyrze-
czu. Akompaniując na gitarach 
wykonywali znane kolędy, jak: 
„W żłobie leży”, „Anioł pasterzom 
mówił”, „Wśród nocnej ciszy”. W 
kolędach „Lulajże Jezuniu” i „Je-
zus malusieńki” na flecie prostym 

wspomógł ich Zdzisław Musiał. 
Skrzypaczka Oliwia Sucho-

dolska – uczennica Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia w No-
wym Tomyślu, a rok temu naszej 
szkoły muzycznej w Międzyrze-
czu przy akompaniamencie na 
gitarze klasycznej Z. Musiała wy-
konała „Zaśnij dziecino” i Triumfy 
Króla niebieskiego”.

Weronika Nakonieczna i To-
masz Rogala – oboje uczniowie 
Państwowej Szkoły Muzycznej I 
stopnia w Międzyrzeczu zaśpie-
wali przy akompaniamencie gi-
tar kolędy ”Cicha noc” i „Bóg się 

rodzi”. 
Na zakończenie wszyscy wy-

konawcy i przybyła publiczność 
zaśpiewali kolędę „Lulajże Jezu-
niu”, którą jeden z największych 
Polaków  Fryderyk Chopin wplótł 
w Scherzo h-moll. 

Cieszy fakt, że zdolna młodzież 
pomimo wielu zajęć szkolnych i 
pozaszkolnych chętnie się włą-
cza w życie muzyczne miasta. 

Na finale koncertu pojawił się 
Mikołaj z paczkami dla dzieci. 
Wielka szkoda, że paczek nie wy-
starczyło dla wszystkich milusiń-
skich.

Podziękowania za ufundo-
wanie słodkości dla Wojewody 
Lubuskiego, Urzędu Miejskiego 
w Międzyrzeczu, Starostwa Po-
wiatowego w Międzyrzeczu. Ser-
deczne podziękowania dla pań 
Ani i Zofii, pana Wiesława oraz 
dla wolontariuszy: Magdaleny, 
Martyny i Daniela. 

Podziękowania dla Portalu Spo-
łecznościowego Ziemia Między-
rzecka i Artura Anuszewskiego. 
Więcej informacji, zdjęć i relacji 
filmowych na www.Międzyrzecz.
biz

Organizatorzy

Fot. Artur Anuszew
ski

Młodzieżowe Centrum Kariery 
ze względu na swój charakter 
skutecznie pomaga młodzieży 
w wyborze drogi zawodowej, 
a działanie instytucji na wielu 
płaszczyznach pozwala na efek-
tywną oraz szybką pomoc. Do-
radca z MCK pomoże nie tylko 
w wyborze zawodu, ale będzie 
wsparciem na rynku pracy - szu-

Wybierz swój zawód już dziś
SKWIERZYNA

Kończysz szkołę średnią, a droga zawodowa wciąż nie jest jasna? Może skończyłeś 
studia i nadal nie wiesz, w którą stronę iść? Skorzystaj z pomocy specjalisty, który 
całkowicie za darmo udzieli wsparcia.

kając odpowiednich ofert oraz 
pomoże dobrać uzupełniające 
kursy, by uatrakcyjnić profil kan-
dydata na rynku pracy. Młodzie-
żowe Centrum Kariery pomaga 
osobom w przedziale wiekowym 
15 - 25 lat. Na wsparcie mogą 
liczyć przede wszystkim osoby 
bezrobotne, młodzież szukająca 
pracy sezonowej, tymczasowej, 

osoby, które chcą zmienić do-
tychczasowe miejsce zatrudnie-
nia, osoby uczące się, które już 
myślą o wyborze drogi zawodo-
wej. 

Mieszkańcom gminy wsparcia 
udziela doradca zawodowy Jo-
anna Materna

Red.

Młodzieżowe Centrum Kariery w Skwierzynie 
ul. Sportowa 1, 66-440 Skwierzyna 
tel: 68 888 02 04 
e-mail: mck.skwierzyna@ohp.pl

9 lutego w Powiatowym 
Ośrodku Wsparcia, którym kie-
ruje Bożena Adamiec, spotkali 
się ci, którzy codziennie korzy-
stają z ośrodka, aby wspólnie 
z terapeutami i instruktorami 
powitać serdecznie przybyłych 
przyjaciół z międzyrzeckiego 
Środowiskowego Domu Samo-
pomocy. Ci ostatni przyjechali 
ze swoimi terapeutami i opieku-
nami, oczywiście z kierowniczką 
Katarzyną Walczak. Nie przyje-
chali też z pustą ręką, bowiem 
na już zastawione stoły wyłożyli 

swoje wypieczone bądź kupio-
ne słodkości.

Z głośników popłynęła muzy-
ka i zaczęły się tańce w różnych 
konfiguracjach i rytmach. Wszy-
scy znają się od lat, zarówno ze 
wspólnie spędzanych biesiad 
jak i sportowych rywalizacji. 
Pojawiła się gitara i muzyk. Tym 
samym i piosenki. Wokal lep-
szy lub nieco gorszy wyzwolił 
w zebranych radość. Sprawni 
inaczej są spontaniczni i umie-
ją się bawić. Obie wymienione 
szefowe ośrodków, wspólnie z 

podległym personelem umie-
jętnie połączyły zabawę „ostat-
kową”, zwaną także „śledzikiem”, 
z edukacją. Wszak w obu ośrod-
kach chodzi m.in. o wyrobienie 
nawyków niezbędnych do życia 
w szerszej społeczności. Nauka, 
terapia – poprzez wspólną zaba-
wę. Teraz wypada poczekać na 
imprezę związaną z powitaniem 
wiosny. 

LM

Wesołe „Ostatki” w Skwierzynie
SKWIERZYNA
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„Kęszyczanki” 
w Rokitnie

KĘSZYCA LEŚNA / ROKITNO

Zespół śpiewaczy prze-
chodzący metamorfozę 
(prezesem stowarzyszenia 
skupiający zespół i KGW, 
została wybrana Maria 
Wasilkiewicz) wystąpił 
gościnnie w Domu Seniora 
„Pogodna Jesień” w Rokit-
nie. Z uwagi na okres do-
minowały kolędy (w tym 
solowe wykonanie „Modli-
twy Marii” przez Lucynę 
Szagdaj). Pensjonariusze 
ośrodka zrewanżowali się 
gorącymi oklaskami i sami 
zaprezentowali fragment 
przygotowywanych jase-
łek. Były wspólne śpiewy, 
co dla ludzi w podeszłym 
wieku i częstokroć schoro-

wanych jest formą terapii. 
Razem raźniej. „Kęszyczan-
ki” mają kolejna młodą 
twarz w swym gronie, bo-
wiem pomyślnie zadebiu-
towała Angelika Leśniak. 
Prowadzący zespół Eusta-
chy Kucharski, zaskoczył 
nową aranżacją muzyczną 
znanych kolęd. Podobnie 
jak również innych piose-
nek biesiadnych. Jest wiel-
ce prawdopodobnym, że 
zespół jeszcze nie raz, nie 
dwa pojawi się w rokitiań-
skim Domu Seniora. Śpiew 
przy grillu, czyli biesiado-
wanie jest ze wszech miar 
pożądany.

LM

Styczniowa sesja w powiecie
POWIAT MIĘDZYRZECKI

Zanim Jarosław Szała-
ta, przewodniczący Rady 
Powiatu Międzyrzeckiego 
otworzył styczniową sesję 
głos zabrał Grzegorz Ga-
bryelski, starosta powia-
tu, który przywitał gości, 
w tym zespół redakcyjny 

i wydawcę „Gazety Powia-
towej”. Następnie zaprosił 
ich na środek sali, aby wrę-
czyć pamiątkowy ryngraf z 
okazji wydania 200 nume-
ru miesięcznika, który wg 
słów starosty wspomagał 
budować demokrację sa-

morządową. W zespole 
redakcyjnym byli m.in. Ha-
lina Pilipczuk i Jarosław 
Szałata. Kwiaty i krótkie 
słowa podziękowania spu-
entowały skromną uroczy-
stość.

Porządek obrad został 
zatwierdzony i zasadniczo 
wszystko przebiegało bez 
problemów, aczkolwiek 
wypowiedziane uwagi od-
nośnie PUP przez Beatę 
Kwiatkowską miały wy-

bitnie informacyjny cha-
rakter, bowiem o stażach 
decyduje Powiatowa Rada 
Zatrudnienia, ale trafne 
uwagi odnośnie sensu sta-
ży są wskazane.

Szymon Prochera, 
dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych wykorzy-
stując medialny przekaz 
przedstawił stan dróg i 
urządzeń drogowych, bie-
żącą działalność jednostki, 
zimowe utrzymanie dróg 

oraz zamierzenia remon-
towe i inwestycyjne na rok 
bieżący. W podobny spo-
sób, zwięźle przedstawiła 
sprawozdanie z dzielno-
ści PCPR, jego dyrektorka 
Elżbieta Górna. Do tego 
sprawozdania, obfitujące-
go w dane merytoryczne 
i finansowe powrócę w 
następnym wydaniu. Wy-
stąpienie dyrektorki Domu 
Dziecka w Skwierzynie 
odnośnie ewentualnej 
modernizacji placówki zo-
stało odczytane. W pew-
nym momencie nie tylko 
ja pogubiłem się w zawiło-
ściach. W XXI wieku w celu 
szybszego i skutecznego 

przekazu informacji na 
sesjach czy konferencjach 
wykorzystuje się środki 
audiowizualne poprzez 
prezentację.

Uchwały zostały podjęte, 
na interpelacje i zapytanie 
rzeczowo odpowiedział 
starosta. Niebawem kilka 
sesji odbędzie się w tere-
nie, o czym poinformował 
przewodniczący rady.

Dla regionu padła waż-
na informacja o obcho-
dach rocznicowych chrztu 
Polski, które na szczeblu 
województwa i diecezji 
odbędą się 18 czerwca na 
międzyrzeckim zamku.

LM

Radna Beata Kwiatkowska składa interpelację
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PRZEKRÓJ POLECA

„Zjawa”
Rok 1822 w okolicach Gór Skalistych 

grupa traperów i myśliwych pod wodzą 
kapitana Andrew Henry’ego (Domhnall 
Gleeson) urządza polowanie, ich prze-
wodnikiem jest Hugh Glass (Leonardo 
DiCaprio). „Zjawa” w reżyserii Alejandra 
Gonzáleza Iñárritu powstała na podsta-
wie powieści  Michaela Punkego „The Re-
venant: A Novel of Revenge” i legendy o 
Hugh Glassie, traperze, który ciężko ranny 
po starciu z niedźwiedziem grizzly zostaje 
porzucony przez swoich kompanów eks-
pedycji na pewną śmierć. Trzeba przyznać, 
że to bardzo trudny film. W dużej mierze 
jest to zasługa ciągłej konfrontacji widza 
z czystymi emocjami głównego bohatera 
oraz naturalizmu, którym ocieka prawie 
każda scena, od momentu walki Glassa z 
niedźwiedziem, przez porzucenie główne-
go bohatera w lesie przez kompanów, aż 
do ostatniego spojrzenia w kamerę. Obraz 
Iñárritu zdecydowanie oszczędza na dialo-
gach, ale nie na krwi i śmierci.  Jest to trud-
na historia, ponieważ pokazuje nie tylko 
tragedię jednostki – Hugh Glassa, dążące-
go do zemsty na zabójcach jego syna, ale 
w tle również tragedię słabych narodów, 
plemion, które padły ofiarą silniejszych 
państw kolonialnych. Mocno dotknęła 
mnie scena, w której Indianinem targuje 
się z Francuzem. Ten drugi zarzuca pierw-
szemu niedotrzymanie umowy handlowej 
i brak honoru, na co ten pierwszy mu od-
powiada: „Stoisz sobie TUTAJ i mówisz mi 
o honorze? Okradliście nas ze wszystkiego, 

z ziemi i ze zwierząt…”. Niestety „Zjawa” 
przypomina dosyć wstydliwą kartę z histo-
rii dokonań Europejczyków, którzy grabili 
na potęgę autochtonów w Ameryce Pn. 

Film polecam, mocny i pewnie nie dla 
każdego, ale jest dobrze i sprawnie zro-
biony. Leonardo DiCaprio może wreszcie 
doczeka się swojego Oscara. Choć nie miał 
wiele do powiedzenia, to był wystarcza-
jąco przekonujący jako mściciel i do roli 
odpowiednio się przygotował. W filmie 
można również obejrzeć Toma Hardy („In-
cepcja”, „Mad Max: Na Drodze gniewu”) w 
roli czarnego charakteru, Domnhalla Gle-
esona („Czas na miłość”, „Gwiezdne Wojny 
– Przebudzenie Mocy”) oraz młodego Willa 
Poultera („Opowieści z Narnii: Podróż Wę-
drowca do Świtu, „Millerowie”).

Dodam tylko, że oglądając Zjawę mo-
mentami można odetchnąć, podziwiając 
widoki Burnaby i  Canmore w Kanadzie, 
gdzie kręcono zdję-
cia oraz wsłuchując 
się w muzykę Ryûi-
chi Sakamoto i Car-
sten Nicolai, ale na 
nic więcej proszę 
nie liczyć. 

 
Anna Suchy

GOTUJ Z PRZEKROJEM

Życzę SMACZNEGO!!! :)
Kamila Piotrowska

Indyk w wiosennej oprawie
Zbliża się wiosna… Niektórzy nawet powiedzą, że ładna wiosna tej zimy :) Nie zmienia to 
faktu, że, dni stają się dłuższe, a my czujemy się zupełnie inaczej. Niestety często te zmiany 
niosą ze sobą zmęczenie, osłabienie oraz brak odporności. 
Nie ukrywajmy – dieta w zimowych szaro-burych dniach różniła się znacznie od tej wiosen-
no-letniej. I to właśnie często sprawia, że włos się nam na głowie jeży, gdy przypominamy 
sobie o tych wszystkich kiełbaskach, szyneczkach, sałatkach z majonezem, czy słodyczach… 
Cóż, ubrania same się raczej nie skurczyły, bardzo często to my przybraliśmy te parę kilo i kilka 
centymetrów nam po prostu przybyło…
Na szczęście mamy jeszcze czas, aby do ciepłych dni się odpowiednio przygotować. Po 
pierwsze musimy zmienić nasz jadłospis, wprowadzić 5 regularnych posiłków, oraz pić dużo 
wody. Nie oznacza to absolutnie, że musimy zrezygnować z jakiegoś posiłku, np. z obiadu, 
wręcz odwrotnie. Co takiego zrobić na obiad, aby był syty, a jednocześnie pełnowartościowy i 
nie zawierający pustych kalorii? Moja propozycja to pyszne kotlety z piersi indyka z rukolą.
SKŁADNIKI:
-500g mięsa z piersi indyka
-siemię lniane mielone
-nasiona lub pestki (np. słonecznika, 
pestki dyni, siemie lniane)
-białko jajka kurzego
Mięso pokroić i rozbić tłuczkiem tak, jak na kotlety (najlepiej zrobić to przez folię spożywczą, 
aby nie przywierało), przyprawić solą i pieprzem. Białko rozmącić z odrobiną wody. Na osob-
ny talerz wysypać siemię, pestki i wymieszać.
Kotlety zanurzać w białku, następnie obsypać siemieniem i pestkami i smażyć na rozgrzanej 
patelni z odrobiną oliwy. Rukolę dokładnie umyć, pomidora pokroić w kostkę i wymieszać z 
rukolą. Łyżkę miodu wymieszać z oliwą, łyżką musztardy i łyżką octu balsamicznego, polać 
sałatę. Podawać z kotletami.
Do kotletów idealnie pasuje zdrowa i smaczna kasza owsiana. 

-sól, pieprz
-rukola
-pomidor
-ocet balsamiczny, oliwa z oliwek
-miód, musztarda francuska

„Zawsze lubię być blisko ludzi”

Pochodzę z Łagowa, który słusznie 
nazywany jest „perłą Ziemi Lubuskiej”. 
Właśnie tutaj – do mojego rodzinnego 
domu wracam najchętniej, aby odpo-
cząć i zwolnić tempo. Praca poselska z 
pewnością wymaga dużo czasu i wiele 
poświęceń. Jednak mam świadomość, 
że Lubuszanie zaufali mi wybierając 
mnie na Posła. Nie chcę ich zawieść. 
Dlatego zarówno w Sejmie, jak i w re-
gionie chcę być aktywna i ciężko praco-
wać na rzecz mieszkańców. 

Nie planowałam, że pójdę tak mocno 
w politykę. Po prostu tak się poukłada-
ło moje życie. Jeszcze w trakcie studiów 
prawniczych, jako wolontariuszka, cho-
dziłam do Sejmu przyglądając się np. 
pracy komisji sejmowych. Właśnie tak 
spędzałam swój wolny czas. Chciałam 
być w miejscach, gdzie tworzy się coś 
ważnego, ale przede wszystkim zawsze 
lubię być blisko ludzi. 

Bycie Wojewodą Lubuskim było wiel-
kim wyzwaniem dla osoby w moim 
wieku. Jednak miałam to szczęście, że 
wychowałam się w atmosferze szacun-
ku do drugiego człowieka i pracy oraz 

Katarzyna Osos z pewnością zalicza się do osób aktywnych. Nie lubi stać bezczynnie i przyglądać się z boku. Ciekawość ludzi i świata spo-
wodowała, że zaangażowała się w życie społeczne. Radna Powiatu Świebodzińskiego, Wojewoda Lubuski, a obecnie lubuska posłanka 
na Sejm RP specjalnie czytelnikom „Przekroju lokalnego” opowiada o swojej pracy poselskiej i działalności na rzecz mieszkańców Regionu 
Lubuskiego, a także miejscach, do których z sentymentem powraca. 

aktywności obywatelskiej, dlatego pod-
jęłam się tego wyzwania. Była to duża 

odpowiedzialność, ale też wielka satys-
fakcja. Szczególnie wtedy, gdy mogłam 

wspierać samorządy w ich działaniach. 
Dzięki temu dziś przykładowo miesz-
kańcy Wędrzyna mają wyremontowa-
ną drogę, a Międzyrzecza - kładkę na 
Obrze. 

Cieszę się, że teraz mogę kontynu-
ować swoje działania na rzecz regionu 
jako Poseł. Dlatego już dziś wspieram 
m.in. Burmistrza Sulęcina w pozyska-
niu środków na uzbrojenie strefy prze-
mysłowej, a także oferuję swoją pomoc 
mieszkańcom podczas dyżurów posel-
skich. Zapraszam również do skorzy-
stania z bezpłatnych porad prawnych w 
Sulęcinie. 

Dziękuję wszystkim, którzy mi zaufali 
i oddali swój głos na moją osobę w je-
siennych wyborach parlamentarnych. 

Katarzyna Osos

Biuro Poselskie Katarzyny Osos:
Ul. Kożuchowska 15a lok. 217
65-364 Zielona Góra
Tel. 68 417 17 43
e-mail: Katarzyna.Osos@sejm.pl

Katarzyna 

OSOS

Aktywność na dzień 29 stycznia 2016

21
interpelacji
i zapytań

9
wystąpień

687
głosowań

Komisje: Ustawodawcza; Edukacji, Nauki 
i Młodzieży; Nadzwyczajna ds. zmian 
w kodyfikacjach.

Podkomisje: z-ca przewodniczącego w pod-
komisji ds. kształcenia zawodowego

Biuro Porad Prawnych w Sulęcinie 

http://www.filmweb.pl/person/Alejandro+Gonz%C3%A1lez+I%C3%B1%C3%A1rritu-45416
http://www.filmweb.pl/person/Alejandro+Gonz%C3%A1lez+I%C3%B1%C3%A1rritu-45416
http://www.filmweb.pl/person/Michael+Punke-2115266
http://www.filmweb.pl/person/Ry%C3%BBichi+Sakamoto-9273
http://www.filmweb.pl/person/Ry%C3%BBichi+Sakamoto-9273
http://www.filmweb.pl/person/Carsten+Nicolai-1498813
http://www.filmweb.pl/person/Carsten+Nicolai-1498813


9nr 2(22)/2016 11 lutego 2016

-sól, pieprz
-rukola
-pomidor
-ocet balsamiczny, oliwa z oliwek
-miód, musztarda francuska

Organizatorem cieszącego się 
dużą popularnością konkursu 
jest Specjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy w Sulęcinie. Kon-
kurs swoim zasięgiem obejmie 
uczniów szkół masowych oraz 
uczniów niepełnosprawnych, co 
stanowi ważny element integra-
cji. Zadaniem uczestników bę-
dzie wybranie postaci, znaku lub 
wydarzenia odnoszącego się do 
historii Polski i przedstawienie 
go za pomocą dowolnej techni-
ki plastycznej. Celem przedsię-
wzięcia jest popularyzowanie 
historii Ojczyzny, kształtowanie 
patriotyzmu, rozwijanie wiedzy 
historycznej, stworzenie szansy 
do wymiany emocji, wrażeń i do-
świadczeń artystycznych dzieci i 
młodzieży, umożliwienie zapre-
zentowania swojej twórczości, 
a także rozwijanie wyobraźni i 
zdolności artystycznych mło-
dych twórców. Konkurs rozpo-
czął się 1 lutego i potrwa do 30 
kwietnia 2016 roku. Pełen regu-

„Namaluj historię” i weź udział 
w konkursie

POD PATRONATEM PRZEKROJU

Ruszyła IV edycja Międzyszkolnego Konkursu Historyczno-Plastycznego pt. „Historia 
Malowana”. Konkurs skierowany jest do do dzieci i młodzieży ze szkół podstawo-
wych, gimnazjów i szkół średnich z województwa lubuskiego i wielkopolskiego.

lamin dostępny jest na stronie 
internetowej Ośrodka: www.so-
sw-sulecin.pl. Patronat honoro-
wy nad konkursem objęli: Staro-
sta Sulęciński i Powiat Sulęciński, 
Instytut Pamięci Narodowej Od-
dział w  Poznaniu., Stowarzysze-
nie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej w Sulęcinie 
oraz Bractwo Rycerzy Ziemi Mię-
dzyrzeckiej. Patronem medial-
nym konkursu oprócz Przekroju 
są: Gazeta Lubuska,    Magazyn 

historyczny „Mówią wieki” oraz 
portal edukacyjny IPN Pamięć.pl 

Na zwycięzców czekają atrak-
cyjne nagrody. Po każdej edycji 
konkursu organizowanych jest 
kilka wystaw (w tym w Bibliotece 
Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. 
oraz w Sulęcińskim Ośrodku Kul-
tury), które są dodatkowym wy-
różnieniem dla uczestników.

Wioletta Kaźmierczak

10 000 zł na działania lokalne!
REGION

Jeśli masz pomysł, co fajnego 
możesz zrobić w swojej okolicy, 
to koniecznie zajrzyj na stronę 
www.spolecznik20.pl do zakład-
ki Spółdzielnia pomysłów! Aby 
wziąć udział w konkursie zgłoś 
pomysł przez formularz na stro-
nie, a następnie zbieraj głosy pu-
bliczności. Jeśli projekt wejdzie 
do finałowej trzydziestki, to trafi 
pod obrady jury. Autorzy trzech 
projektów, które zdaniem oce-
niających najlepiej 
spełniają założenia 
konkursu zostaną 
zaproszeni do podpi-
sania umowy spon-
sorskiej na kwotę do 
10 000 zł brutto. 

Grupa chętnych do 
pracy osób, dysponu-
jąc takimi środkami 
jest w stanie zrealizo-
wać naprawdę fajne 
projekty. Udowodni-
li to laureaci trzech 
poprzednich edycji, 
którzy organizowali 
warsztaty pieczenia 

Już po raz czwarty Banki Spółdzielcze Spółdzielczej 
Grupy Bankowej zapraszają wszystkich społeczników 
i osoby, które czują potrzebę zintegrowania się z są-
siadami, do wzięcia udziału w konkursie na inicjatywy 
lokalne. 

chleba, sadzili tulipany na wspól-
nym skwerze, tworzyli świetlice 
i miejsca spotkań na świeżym 
powietrzu, a nawet budowali 
dom! Dołącz do grona Społecz-
ników 2.0, inspiruj się i działaj. O 
tym, czy będzie nam się dobrze 
mieszkać w danym miejscu de-
cyduje jego wygląd i relacje z 
ludźmi – a na to mamy ogromny 
wpływ, wystarczy zacząć robić 
coś dobrego.                            (Red.)

http://www.spolecznik20.pl
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Nasze milusińskie malutkie czarownice i czarodzieje…
MIĘDZYRZECZ

Skwierzyńska firma nagrodzona podczas gali 
„Polska Przedsiębiorczość”

SKWIERZYNA

Organizatorem gali była 
Ogólnopolska Federacja Przed-
siębiorców i Pracodawców 
- Przedsiębiorcy.pl oraz Ma-
zowieckie Zrzeszenie Handlu 
Przemysłu i Usług.

Podczas wydarzenia pozna-
liśmy werdykt i nagrodzonych 
w IX edycji konkursu „Orły Pol-
skiego Budownictwa”, IX edy-
cji konkursu „Perły Medycyny” 
oraz Plebiscytu „Orły Polskiej 
Przedsiębiorczości” i „Orły Pol-
skiego Samorządu”. Laureaci 
każdej z inicjatyw to podmio-
ty, które odnoszą sukcesy na 
rynku, są wzorowo zarządza-
ne, rozwijają się w dynamiczny 
sposób, dlatego śmiało można 
o nich powiedzieć, że są wizy-

Jak co roku w warszawskim Hotelu Gromada odbyła się wielka gala „Polska Przedsiębiorczość”, podczas której zaprezentowano laureatów 
projektów realizowanych w ramach Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość.

tówką polskiej gospodarki.
Miło nam poinformować, że 

skwierzyńska firma P.P.H.U. „MI-
RAGE” Jerzy Sienkiewicz zdoby-

ła I nagrodę w Plebiscycie „Orły 
Polskiej Przedsiębiorczości” w 

Tajemnicą dobrej zabawy jest 
umiejętnie przygotowany pro-
gram. I wodzirej, który sprawnie 
poprowadzi tańczących. I muzy-
ka musi zagrać do tańca.

Sławomir Filus, w Specjal-
nym Ośrodku Szkolno – Wycho-
wawczym, gdzie dyrektorem 
jest Arleta Stachecka, zza kon-
solety przywitał i zaprosił je na 
doroczny Bal. Zaprosił wszyst-
kie czarnoksiężniczki, batma-
ny i wszelkiej (bajkowej) maści 
stwory. W konwencji baśni była 
ta baśń (spełniona) „Szansy”. 
Szansy na dobrą zabawę bez 
względu na wiek i tak zwaną 
normę sprawności – nie jest to 
ważne. Ważne, by się dobrze ba-
wić. Wszak karnawał…

Poprzebierane dzieciaki 
przyszły na zaproszenie Sto-
warzyszenia Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej Uzdolnionej 
Artystycznie „Szansa” w  go-
ścinnym Specjalnym Ośrodku 
Szkolno – Wychowawczym. 
Gdzie jest tradycja „szansowych” 
zabaw, a sala gimnastyczna na-
siąkła dobrą energią. Sylwia 
Guzicka, prezes Stowarzyszenia 
„Szansa”, wymyśliła pakiet cieka-
wych konkursów, których celem 
było, by wszystkie dzieci wzięły 
w nich udział – owszem, ławecz-
ki pod ścianami były, ale używa-
ne tylko na chwilę, by odsapnąć. 
Pomagały nauczycielki z SOSW, 

kategorii handel i dystrybucja.
Projekty i same nagrody od 

lat promują najlepszych z naj-
lepszych w swoich branżach. 
Prestiżowe wyróżnienia umac-
niają pozytywny wizerunek 
marek, podnoszą ich konkuren-
cyjność na rynkach krajowych i 
zagranicznych.

Uroczystość zgromadziła 
przedstawicieli zwycięskich 
podmiotów, świata polityki i 
kręgów biznesu, a sam wieczór 
w znakomity sposób poprowa-
dzili Olga Borys i Krzysztof 
Ibisz.

Red.

Zofia Plewa, bywająca na takich 
uroczystościach (przeważnie z 
gościńcem w postaci upieczo-
nego ciasta czy przyniesionych 
owoców). Kamila Matacz, wo-
lontariuszka Stowarzyszenia, 
dbała o dobry nastrój bawią-
cych się. Uczono nowych figur 
tanecznych, przypomniano też 
poczciwą makarenę. Zaopieko-
wano się też rodzicami, którzy 
przyszli z dziećmi, przewidziano 
dla nich (integrujące rodzinnie) 
role w konkursach Balu karna-
wałowego, oprócz wspólnego 
z dziećmi tańczenia rzecz  jasna. 
Czuwała dyskretnie nad Balem 
Stowarzyszenia, które kiedyś za-
łożyła, Hanna Szulga. Przywita-
ła gości, uczestników i rodziców. 

W rogu sali gimnastycznej 
basen z piłeczkami, element 

Sali doświadczania świata. Przy-
kryty brezentem, służy także do 
schowania się. Buszują w nim 
malutkie dzieci. Muzyka kusi, 
przychodzi czas, by wyjść na 
tzw. świat. Nie trzeba bardzo 
dobrze umieć chodzić, by tań-
czyć na Balu Szansy. Uśmiechać 
się każdy umie… Sala jest duża 
i przyjazna, ramiona rodziców 
czy rodzeństwa bezpieczne, 
malutkie nóżki i  roześmiane bu-
zie odpoczywają od pląsów.

Nagrody za odważny udział 
w konkursach czekają. I słod-
kości, i zabawki, dostanie je 
każdy uczestnik, organizatorzy 
tego pilnują. By nikt nie został 
pominięty, by był doceniony, 
by pamiętał Bal Szansy. I za rok 
też chciał tu przyjść. Słodki po-
częstunek na miejscu przygo-

towała kuchnia i sponsorzy. Co 
roku (prawie) ci sami, przyjacie-
le Stowarzyszenia: Katarzyna 
Nyczak–Walaszek - kierownik 
Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy, państwo Elżbie-
ta i Włodzimierz Szopinscy, 
Mirosław Szulga, Sławomir 
Guzicki, Katarzyna Lis, Kata-
rzyna Wiese, Halina Pilipczuk 
(corocznemu Balowi patronuje 
Starostwo Powiatowe), Mariola 
Musiał, Iwona Stachowiak.

To jeden z  najbardziej spon-
tanicznych balów karnawało-
wych w okolicy. Gimnastyka, 
taniec i wygibasy to zdrowy 
ruch. I udział nauczycielek, nie 
ma koturnu dzisiaj w SOSW, ale  
taką dziecięcą zabawę trzeba 
zorganizować, by była sponta-
niczna… 

Trzy kapelusze wędrują po 
głowach. Trzeba się szybko ich 
pozbyć, bo się wypada z gry… 
co należy przyjąć z uśmiechem. 
Będą przecież nagrody pocie-
szenia. I następna szansa do wy-
kazania się. Czasu do zakończe-
nia Balu jeszcze dużo. 

Ostatni akcent Balu. Występ 
Karoliny Szulgi, która właśnie 
wczoraj zaliczyła udział w ko-
lejnym koncercie w Lubsku. 
Piękny artystyczny akcent Balu 
Karnawałowego Stowarzysze-
nia „Szansa”, organizacji, która 
na stałe wpisała się w panora-
mę naszych lokalnych inicjatyw 
społeczno – artystycznych.

Iwona Wróblak
www.iwona-wroblak.blogspot.com
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Przekrój Lokalny: Pani mini-
ster, czy istnieje zagrożenie, że 
„Program 500 plus” spowoduje 
masowe odejścia kobiet z ryn-
ku pracy? Często rozmawiam z 
pracodawcami i oni mają takie 
obawy. 
Elżbieta Rafalska: W moim prze-
konaniu obawy o dezaktywizacji 
kobiet są mocno przesadzone. 
One pojawiają się za każdym ra-
zem kiedy wprowadzane są in-
strumenty polityki prorodzinnej 
i podobnie było  gdy wydłużano 
urlopy macierzyńskie. Wtedy nic 
takiego się nie stało. Teraz w wie-
lu przypadkach kobiety będzie 
stać żeby np. opłacić miejsce w 
żłobku dla dziecka albo wynająć 
opiekunkę. Raczej skłaniam się 
ku stwierdzeniu, że poprawa sy-
tuacji materialnej może podziałać 
aktywizująco na kobiety. Oczywi-
ście mogą też zdarzyć się takie sy-
tuacje, że kobieta, która ma trójkę 
i więcej dzieci może stwierdzić, że 
chce zostać z dziećmi w domu. . 
Po roku obowiązywania ustawy 
dokonamy oceny programu i 
wtedy zobaczymy co takiego wy-
darzyło się i w zakresie świadczeń 

„Najważniejszy w sytuacji materialnej rodziny 
jest dochód z pracy”

ROZMOWA PRZEKROJU

Z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską rozmawia Adam Piotrowski.

socjalnych i obecności kobiet na 
rynku pracy.
PL: Wróćmy do naszego regio-
nu. Bezrobocie nam spadło, ale 
nadal spora grupa osób jest bez 
pracy, szczególnie w małych po-
wiatach, takich jak np. powiaty 
sulęciński lub międzyrzecki. Ko-

lejnym problemem wojewódz-
twa lubuskiego są niskie płace. 
Jakie są plany ministerstwa, 
żeby te kwestie rozwiązać?
ER: Województwo lubuskie nie 
jest w czołówce  regionów z 
największym bezrobociem, jak 
bywało przed laty. Oczywiście 

jednak każdy poziom bezrobocia 
jest niepokojący. To co jest ocze-
kiwane, przede wszystkim przez 
młodych, to jest program, który 
zakłada częściową refundację 
pracodawcy lub przedsiębiorcy 
kosztów zatrudnienia osoby po-
niżej 30 roku życia przez pierw-

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

sze 12 miesięcy. Przez następny 
rok pracodawca będzie musiał 
utrzymać tego pracownika samo-
dzielnie. Liczę na to, że nie będą to 
propozycje tylko wynagradzania 
na poziomie najniższej krajowej. 
Sytuacja na rynku pracy zmienia 
się, co daje nadzieję na wzrost wy-
nagrodzeń. Trwają również prace 
nad wprowadzenia minimalnej 
stawki godzinowej 12 zł brutto w 
przypadku umów zlecenia i umów 
o świadczenie usług. Liczę że ta 
dobra zmiana wejdzie  w życie w 
drugim półroczu 2016. 
PL: 25-lecie dużej rodzinnej firmy 
połączone z otwarciem nowego 
budynku Zakładu Przetwórstwa 
Mięsnego Krzysztof Sobieraj, to 
powód dla którego pani minister 
gości dzisiaj w Krzeszycach.
ER: Nowy zakład to dodatkowe 
miejsca pracy i szansa na stałe za-
trudnienie - to zawsze powód do 
zadowolenia. Warto podkreślić, że 
województwo lubuskie zaczyna 
się specjalizować w przetwórstwie 
mięsnym. 
Pracujemy nad programem „Ro-
dzina 500 plus”. To świadczenie 
poprawi sytuację rodzin, ale tak 
naprawdę najważniejszy w sytuacji 
materialnej rodziny jest dochód z 
pracy. 
PL: Dziękuję za rozmowę 
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A Co Mi Tam. 
Jesienne manewry

MIĘDZYRZECZ 

Bardzo angielska sztuka, którą przygo-
towali amatorscy – tym większa dla nich 
chwała – aktorzy teatru dla dorosłych 
(Izabela Spławska reżyseruje też – z po-
wodzeniem, na przeglądach zdobywa 
ogólnopolskie nagrody – dziecięcy teatr). 
Angielski humor, bardzo specyficzny, i 
dostosowany do niego sposób grania. 
Duża kultura słowa – na pewno reżyser-
ka zadbała o tę stronę artystycznego wy-
razu. Oszczędność dekoracji (białe meble 
salonu: krzesło, stolik, kanapa, kredens z 
zegarem – uwaga widza miała się skupić 
przede wszystkim na słowie, jak to bywa 
w klasycznym teatrze – a takie ma tra-
dycje „A Co Mi Tam”, w swoich insceniza-
cjach kolejnych spektakli.  

Akcja rozgrywa się wokół… ciągłego 
przebierania. Stroje (klasyczne-angiel-
skie) umieszczone są na wieszakach-
-szafie. Aktorzy je ubierają – starając się 
zmienić swoje życie, czyli zasób swoich 
portfeli… Sytuacja życiowa czasami zmu-
sza do zmian… Zresztą system, w którym 
żyją (brytyjski), jest pod tym względem 
bezwzględny… Biedni nie mają racji 
bytu. Tak zwane dojrzałe demokracje ce-
nią pieniądz, zwłaszcza odziedziczony, 
wiążący się z przynależnością do (posia-

Reaktywowany przez Izabelę Spławską Teatr „A Co Mi Tam” wystawił 
na scenie Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury trzecią ze swoich sztuk, 
pod  tytułem „Jesienne manewry”, komedię na podstawie tekstu 
brytyjskiego pisarza Petera Coke’a.

dającej go, najlepiej od pokoleń) klasy 
społecznej. Współcześnie - te granice 
między klasami społecznymi - nie muszą 
być aż  tak szczelne (postać Hattie, służą-
cej – Katarzyna Wesoła, bardzo dobrze 
zagranej). 

My, widzowie, mamy uciechę z zaj-
rzenia na chwilę za kulisy brytyjskiej 
obyczajowości, nieco skostniałej, mimo 
zmieniających się społeczno-historycz-
nych uwarunkowań. Możemy pośmiać 
się z hipokryzji kastowego brytyjskiego 
społeczeństwa, a przy okazji podziwiać 
grę naszych lokalnych aktorów, zapa-
leńców, którzy udźwignęli ciężar insce-
nizacji sztuki napisanej dla zawodowych 
aktorów. 

Klasyczny teatr na scenie Międzyrzec-
kiego Ośrodka Kultury. „Jesienne manew-
ry” P. Cooka w reżyserii Izabeli Spławskiej, 
scenografia: Ewa  Siwek. Pozostali akto-
rzy: Nan – Danuta Lutosłańska, Maxime 
– Irena Głyżewska, Adela – Ewa Siwek, 
Blanche – Adrianna Kubeczka.

Iwona Wróblak
www.iwona-wroblak.blogspot.com

Fot. MOK

Na przełomie września 
i października 2015 roku 
50-osobowa grupa na-
szych członków spędziła 
czas wypoczywając na zor-
ganizowanym przez Prezy-
dium Zarządu Związku tur-
nusie rehabilitacyjnym nad 
morzem Bałtyckim w miej-
scowości Mielno Unieście.  

Nasi kuracjusze korzy-
stali z zabiegów rehabili-
tacyjnych, spacerów nad 
morzem do pobliskich 
miejscowości, wieczorami 
integrowali się przy muzy-
ce i rozmowach na rożne tematy.

Emeryci nasi spędzają również czas 
na jednodniowych wyjazdach na impre-
zy kulturalne jak opera czy operetka. 11 
października 2015 roku mieliśmy wyjazd 
do Poznania do Teatru Wielkiego na „Hal-
kę” Stanisława Moniuszki. Mimo, że jest 
to znana wszystkim opera, chętnych było 
sporo, gdyż w naszym wieku z przyjem-
nością przypominamy sobie czasy naszej 
młodości i wyjazdy do opery w szkolnych 
latach i czasach pracy zawodowej. Z wy-
jazdu skorzystało również 50 osób.

28 listopada  2015 roku w Restaura-
cji „Piastowska„ 77 członków naszego 
Związku bawiło się na corocznie organi-
zowanej Zabawie Andrzejkowej. Parkiet 
oblegany był od pierwszego do ostatnie-
go tańca, a przygrywał nam zespół pod 
kierownictwem pana Bogdana Tośty i 
pana Zdzisława Zakaszewskiego do 
godziny 2.00 nad ranem. W realizacji 
tego zadania finansowo wspomógł nam 
wójt Pszczewa Waldemar Górczyński za 
co serdecznie dziękujemy. 

Rok 2015 zakończyliśmy spotkaniem 
opłatkowym. Było to spotkanie zorgani-
zowane dla najstarszych naszych człon-
ków, schorowanych, którzy nie mogą 
korzystać z wyjazdów i innych organizo-
wanych przez nas imprez poza miastem. 
Mamy kilku członków po 90 roku życia. 
Najstarsza jest pani Małgorzata  Step-
czyńska, która ukończyła 95 lat.

Spotkanie umilił nam proboszcz z 
Parafii św. Jana Chrzciciela  ks. kan. Ma-
rek Walczak, który  podzielił się z nami 
opłatkiem, wszystkich pobłogosławił, 
życzył wesołych Świat Bożego Narodze-
nia i szczęśliwego Nowego 2016 roku. 
Podczas spotkania wspólnie śpiewaliśmy 
kolędy. Przewodnicząca Elżbieta  Jan-
kowska w imieniu Zarządu i własnym 
również złożyła najserdeczniejsze życze-
nia świąteczne i noworoczne wszystkim 
członkom naszego Związku oraz umiliła 
nam czas czytając poezję „bożonarodze-
niową”. Były również wspomnienia naj-
starszych osób, m.in. pani Małgorzaty 
Stepczyńskiej, która młode lata spędziła 
we Francji  i opowiadała o tamtych wi-
giliach. Wspominano również wigilie 
przeżywane podczas okupacji. Trzy oso-
by (wskazane przez komisję socjalno-
-bytową) wraz z serdecznymi życzeniami 
otrzymały skromne zapomogi. 

Biorąc pod uwagę dużą frekwencję, za-
angażowanie i radość osób uczestniczą-
cych w tym i innych naszych spotkaniach 
jesteśmy przekonani, że są one potrzeb-
ne. Do zobaczenia za rok!

Krystyna  Zaleska
Polski Związek Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów w Międzyrzeczu.

Jesień i zima nam nie straszne
MIĘDZYRZECZ 

Członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w 
Międzyrzeczu jesienią i zimą również nie próżnowali.
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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)

31 stycznia w kościele p.w. 
Św. Wojciecha odbyło się tytu-
łowe spotkanie międzyrzeckich 
chórów i zespołów wokalnych. 
Prezentacja odbyła się po Mszy 
św. w Intencji chórzystów. Roz-
poczęła ją wokalistka Jolanta 
Jelonek, wykonując solo dwie 
pieśni kolędowe, w tym wspa-
niałą „Modlitwę Esmeraldy”. Ze-
spół wokalny „Sonore” Uniwersy-
tetu III Wieku prowadzony przez 
Danutę Marzec-Pawłowską, 
zaśpiewał na dwa głosy trzy ko-
lędy. Choć ostania zatytułowana 
„Jest taki czas” była tzw. zbitką 
pierwszych zwrotek tych popu-

VII Spotkania Kolędowe w Międzyrzeczu
MIĘDZYRZECZ

larnych utworów wokalnych.. 
Kolejnymi wykonawcami byli: 
Chór „Echo” z Klubu Seniora, 
prowadzony przez Jana Pleban-
ka, Chór Międzyparafialny przy 
parafii św. Wojciecha w opraco-
waniu trzygłosowym a cappella 
(prowadzony przez Elżbietę Ski-
bińską) zaśpiewał trzy kolędy. 
Silne glosy, charakterystyczne 
ubiory – zrobiły wrażenie. W tym 
miejscu należy dodać, że właśnie 
ten chór jest od wielu lat orga-
nizatorem tych spotkań. Rewe-
lacyjnie wypadł Chór Dziecięcy 
„Piccolino” reprezentujący MOK. 
Prowadzi go Ewa Witkowska. 

Dzieci zebrały zasłużone grom-
kie brawa. Bezwzględnie wg 
mnie, a mam prawo się mylić, 
najlepiej wypadł Międzyrzecki 
Chór Kameralny działający przy 
MOK. Prowadzi go Paulina Sza-
niec. Ciekawie zapowiedziany z 
podaniem osiągnięć. Chór wy-
konał a cappella ostatnie trzy 
kolędy, zamykając tym samym 
spotkanie. Szkoda, że nie wystą-
pili zapowiedziani na plakatach 
harcerze. Może za rok…

Tekst i fot. LM

Pozytywnie zakręceni
POWIAT MIĘDZYRZECKI

Zbieranie nakrętek, to jedna z 
najpopularniejszych akcji chary-
tatywno- ekologicznych łącząca 
przyjemne z pożytecznym. Od 
ponad roku już nie tylko wo-
lontariusze zbierają nakrętki 
po napojach czy detergentach 
- włączyły się w to także szkoły, 
urzędy i osoby prywatne. Zebra-
ny materiał sprzedawany jest 
firmie recyklingowej, która na-
stępnie przerabia nakrętki na su-
rowiec wtórny (plastikowy gra-
nulat). Z granulatu można zrobić 
m.in. nowe nakrętki, , opakowa-
nia, rury PCV czy obudowy kom-

puterów. Pieniądze ze sprzedaży 
nakrętek przekazywane są z ko-
lei na leczenie, rehabilitację lub 
sprzęt specjalistyczny dla chorej 
lub niepełnosprawnej osoby. Za 
każdy 1 kg nakrętek na skupie 
płaci się średnio od 50 gr do 1 
zł. Dla wciągniętych w zbieranie 
nakrętek mamy dobrą widomość 
- dopóki firmy nie zaprzestaną 
skupywać nakrętek, akcje będą 
nadal przeprowadzane - praw-
dopodobnie w nieskończoność. 
Dlatego z tego miejsca gorąco 
dziękuję wszystkim osobom, 
które są zaangażowane w tę 

wspaniałą akcję. Na szczególne 
podziękowanie zasługują: dy-
rekcja Essel Propack Polska Sp. 
z o.o. w Międzyrzeczu, tj. Sta-
nisławowi Roszkowiak oraz p. 
Selvendran, Teresie Polus, Zbi-
gniewowi Mazura i Robertowi 
Czernianin oraz członkom Koła 
SLD w Międzyrzeczu. Osoby, 
które chcą pomóc w tej szczyt-
nej akcji mogą się kontaktować 
z koordynatorem - Zbigniewem 
Smejlisem (tel. 601739532 lub 
email – smejlis64@wp.pl)

Jolanta Budych

ZWiK poinformował o zaplanowanych inwestycjach
SKWIERZYNA

Zgodnie z dokumentem w tym 
roku planowane są następujące 
inwestycje:
- rewitalizacja SUW na ulicy 
Gorzowskiej, 
- przygotowanie dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę dla 
wodociągu w miejscowości 
Świniary, 
- przygotowanie dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę dla wo-
dociągu z Krobielewka do Wiejc, 
- budowa sieci wodociągowej w 
Trzebiszewie (etap I), 
- budowa wodociągu w rejonie 
ulicy Ceglana Góra, 
- budowa wodociągu w rejonie 
ulic Poznańska - Leśna, 
- budowa sieci wodociągowej w 
ulicy Nad Obrą, 
- budowa wodociągu w ulicy 
Lawendowej, 
- skanalizowanie 4 działek w 
strefie przemysłowej przy ulicy 
Międzyrzeckiej, 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skwierzynie zatwierdził do realizacji „Wieloletni Plan 
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na terenie Miasta i 
Gminy Skwierzyna na lata 2016-2017”.

- budowa sieci kanalizacyjnej w 
ulicy Batorego wraz z budynkiem 
wielorodzinnym w ulicy Między-
rzeckiej 1, 
- budowa sieci kanalizacyjnej w 
ulicy Ceglana Góra.
Z planu możemy też dowiedzieć 
się jakie inwestycje czekają nas w 
2017 r. A są to:
- zwodociągowanie miejscowo-
ści Wiejce, 

- budowa wodociągu w Świnia-
rach, 
- budowa wodociągu w Trzebi-
szewie (etap II), 
- rewitalizacja SUW przy ulicy 
Gorzowskiej.
Prezes spółki Karolina Pie-
róg zapewnia, że informacje 
o postępach w planowanych 
inwestycjach będą podawane na 
bieżąco.                                      (Red.)
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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  

Kombajnem po ekspresówce
Do niecodziennego zdarzenia na drodze 
szybkiego ruchu doszło we wtorek 9 lu-
tego 2016 roku w okolicy węzła zachod-
niego Skwierzyna. Pracownicy obsługi 
trasy S-3 patrolując ten odcinek drogi, za-
uważyli, że na jezdnię wjeżdża kombajn. 
Bardzo szybko zareagowali i zatrzymali 
nieostrożnego kierowcę. Zadbali również 
o to, aby odpowiednio oznaczyć miejsce 
postoju pojazdu. Na miejsce zostali skie-
rowani policjanci. Mundurowi ustalili, że 
kierowca kupił kombajn w rejonie Gorzo-
wa Wlkp. i jechał w kierunku Poznania. W 
rejonie węzła zachodniego, źle odczytał 
znaki i wjechał na drogę ekspresową.
Policjanci oraz pracownicy obsługi drogi 
S3 pomogli kierowcy bezpiecznie opuścić 
trasę. Za wjazd pojazdem wolnobieżnym 
na drogę ekspresową kierowca został uka-
rany mandatem karnym.
W sierpniu ubiegłego roku policjanci od-
notowali podobne zdarzenie, wtedy jed-
nak kierowca pokonał trasę S-3 z Gorzowa 
Wlkp. do Skwierzyny kombajnem, dodat-
kowo był nietrzeźwy. O jego wyczynach 
powiadomili inni kierowcy. Policjanci 
zatrzymali jego prawo jazdy i skierowali 
wniosek o ukaranie mężczyzny do sądu

Tytoń bez akcyzy
Policjanci z Wydziału Kryminalnego w 
efekcie przeprowadzonych działań ope-
racyjnych ustalili, że jeden z mieszkań-
ców gminy Bledzew w swoim mieszkaniu 
może przechowywać artykuły tytoniowe 

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

bez wymaganych znaków akcyzy. Ich 
ustalenia zostały potwierdzone podczas 
przeszukania jego mieszkania oraz po-
mieszczeń gospodarczych. W efekcie 
swoich działań policjanci zabezpieczyli 
30 kilogramów tytoniu. 61-letni mieszka-
niec gminy Bledzew został zatrzymany. 
Usłyszał zarzut przechowywania tytoniu 
bez wymaganych znaków akcyzy. Za tego 
typu przestępstwo kodeks karno-skarbo-
wy przewiduje karę do trzech lat pozba-
wienia wolności albo wysoką grzywnę.

Wiózł dziecko bez fotelika i bez upraw-
nień
W czwartek 4 lutego policjanci z Wydziału 
Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej 
Policji w Międzyrzeczu zatrzymali do kon-
troli drogowej kierującego oplem. Oka-
zało się, że kierowca za nic miał przepisy 
drogowe, bo nie korzystał z pasów bez-
pieczeństwa i do tego nie dbał również o 
bezpieczeństwo dziecka, które przewoził 
na tylnej kanapie bez fotelika. Po spraw-
dzeniu okazało się, że nie posiada upraw-
nień do kierowania pojazdami.
Policjanci odstąpili od ukarania kierowcy 
mandatem karnym i zabezpieczyli jego 
pojazd na policyjnym parkingu. Za po-
pełnione przez 40-latka wykroczenia, zo-
stanie skierowany wniosek o ukaranie do 
Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu. Nie-
odpowiedzialny kierowca będzie również 
musiał pokryć koszty holowania pojazdu.
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Złoty jubileusz Szkoły Podstawowej nr 3

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. 
Powstańców Wielkopolskich w 
Międzyrzeczu w roku szkolnym 
2015/2016 świętuje 50-lecie ist-
nienia. W dniu 14 stycznia 2016 
r.  odbyły się główne uroczy-
stości jubileuszowe. Odsłonię-
to tablicę pamiątkową z okazji 
jubileuszu 50-lecia placówki, 
którą odsłonił Remigiusz Lo-
renz Burmistrz Międzyrzecza, 
Agnieszka Śnieg Zastępca Bur-
mistrza Międzyrzecza, ks. Marek 
Rogeński SAC, Teresa Kaminiar-
czyk dyrektor Szkoły Podstawo-
wej Nr 3. Główne uroczystości z 
okazji złotego jubileuszu odbyły 
się w Międzyrzeckim Ośrodku 
Kultury. W programie artystycz-
nym zarówno uczniowie, jak i 
absolwenci, a także nauczyciele 
zaprezentowali zgromadzonym 
swoje talenty recytatorskie, mu-
zyczne oraz taneczne. Zebrani 
mieli okazję obejrzeć jubileuszo-
wą prezentację. Pokazywała 
ona zarówno wydarzenia histo-
ryczne związane z tą placówką, 
jak również aktualne uroczy-
stości, które obecnie mają miej-
sce. Każdy jubileusz to połącze-
nie tradycji z nowoczesnością, 
doświadczenia z młodością. 
Przemijają wokół nas ludzie i 

zdarzenia. Jednak jubileusz 50 
- lecia szkoły to okazja, aby przy-
pomnieć sobie najważniejsze 
fakty. Jubileusz szkoły jest tak-
że okazją do wspomnień, które 
choć minione zawsze pozosta-
ją w pamięci.           Uroczystość w 
MOK była okazją do wyrażenia 
podziękowań. Dyrektor szkoły 
podziękowała burmistrzowi za 
pomyślną współpracę, wspa-
niałym pedagogom i wszystkim 
pracownikom, którzy tworzyli 
historię szkoły i poprzez swoje 
talenty i zaangażowanie utoro-
wali drogę do dzisiejszych suk-
cesów. 

Burmistrz wraz ze swoim 
zastępcą wręczyli Teresie Ka-
miniarczyk - dyrektor szkoły 
okolicznościowy ryngraf i  po-
gratulowali wspaniałego jubile-
uszu. Życzyli wszystkim pracow-
nikom zdrowia i pomyślności, 
aby praca na rzecz szkoły do-
starczała satysfakcji.

Z okazji jubileuszu ukazał się 
okolicznościowy biuletyn, w 
którym zostały zawarte informa-
cje zarówno na temat historii, 
jak i bieżących wydarzeń. 

W niedzielę 31 stycznia mo-
gliśmy na chwilę przenieść się 
w czasy II wojny światowej, a 
wszystko za sprawą corocznie 
odbywającego się Rajdu Ka-
rabanowa w Międzyrzeckim 
Rejonie Umocnionym. Rajd 
rozpoczął przejazd kolumny 
samochodów do Wysokiej, 
gdzie burmistrz Remigiusz 
Lorenz wraz z dyrektorem MRU 
Leszkiem Lisieckim złożyli 
kwiaty pod pomnikiem mjr. 
Aleksieja Karabanowa. Bur-
mistrz zaznaczył, że „….spoty-
kamy się dziś w tym miejscu w 
71. rocznicę przełamania przez 
Armię Czerwoną linii fortyfikacji 

Ponownie przełamali fortyfikacje MRU

Nagroda w konkursie na najład-
niej przystrojony i oświetlony 
dom i balkon wręczona

W święto Objawienia Pańskie-
go, 6 stycznia w Międzyrzeczu 
odbyła się wyjątkowa uroczy-
stość, II Orszak Trzech Króli pod 
patronatem burmistrza Między-
rzecza.

Świętowanie rozpoczęło się 
na zamku, gdzie po dotarciu do 
miejsca trzech króli: Kacpra z pa-
rafii pw. św. Jana Chrzciciela, Mel-
chiora z Sanktuarium Pierwszych 
Męczenników Polski i Baltazara 
z parafii pw. św. Wojciecha, mło-
dzi aktorzy ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 im. Szarych Szeregów 
przedstawili scenę jasełek z kró-
lem Herodem. Licznie zgroma-
dzonych mieszkańców powitał 
burmistrz Remigiusz Lorenz, 
który wyraził swoją radość, że to 

II Orszak Trzech Króli 
w Międzyrzeczu

właśnie Międzyrzecz znalazł się 
wśród kilkuset miast w Polsce, w 
których odbył się Orszak Trzech 
Króli. Burmistrz życzył wszystkim 
radosnego świętowania i wspól-
nego kolędowania w gronie ro-
dziny i przyjaciół.  

Wspaniały pokaz tańca z 
ogniem zaprezentował zespół 
Bombastic z Bukowca, po którym 
barwny orszak wyruszył ulicami 
miasta, by dotrzeć do szopki w 
kościele pw. św. Jana Chrzciciela. 
Tam, trzej królowie pokłonili się 
Dziecięciu i złożyli dary. Zwień-
czeniem świątecznego orszaku 
była uroczysta msza św., którą 
poprowadził biskup pomocniczy 
senior diecezji zielonogórsko-
-gorzowskiej Paweł Socha.

25 stycznia burmistrz Remi-
giusz Lorenz wręczył państwu 
Agnieszce i Marcinowi Wróbel 
nagrodę główną w konkursie na 
najładniej przystrojony i oświe-
tlony dom i balkon w gminie 
Międzyrzecz. Burmistrz podzię-
kował za zaangażowanie i wkład 

w upiększenie naszej gminy w 
tym szczególnym, świątecznym 
czasie i zaprosił do uczestnictwa 
w kolejnej edycji konkursu. Zwy-
cięzca wyraził swoją pełną apro-
batę dla pomysłu na tak ciekawy 
konkurs i zapewnił o swoim po-
nownym udziale w tym roku.

Międzyrzeckiego Rejonu Umoc-
nionego i jak co roku składamy 
kwiaty pod pomnikiem ofice-
ra-dowódcy 3. batalionu, który 
stracił tutaj swoje życie podczas 
walki”, po czym zaprosił wszyst-
kich do Pniewa na inscenizację 
batalistyczną. W  inscenizacji pn. 
”Obrona 45” wzięły udział grupy 
rekonstrukcyjne z Polski i Nie-
miec, a także oryginalny sprzęt 
z okresu II wojny światowej, jak 
np. czołg T-34. Tuż po pokazie 
otwarty został dla zwiedzają-
cych bukier Pz. W. 717 i rozpo-
częła się kolejna edycja Rajdu 
4x4 „Odkrywamy Lubuskie” po 
Lubuskim Szlaku Fortyfikacji. 

Zainteresowani historią mieli 
okazję uczestniczyć w prelekcji 
„Umundurowanie i wyposaże-
nie indywidualne stron walczą-
cych na Ziemi Lubuskiej w 1945 
r.”.

Impreza co roku gromadzi 
licznych mieszkańców gminy, 
turystów z różnych zakątków 
kraju, a nawet pasjonatów z za-
granicy. Tak też było w tym roku, 
bowiem w wydarzeniu wzięło 
udział kilkaset osób. Już dziś za-
praszamy wszystkich spragnio-
nych wrażeń za rok.
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50-lecie pożycia  
małżeńskiego
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16 stycznia 2016 r. budynek 
Międzyrzeckiego Ośrodka Kultu-
ry zaroił się mundurami harcer-
skimi.. Organizatorami VII Festi-
walu Piosenki Harcerskiej „Siorba 
2016” byli: Hufiec Międzyrzecz 
ZHP im. Zawiszaków oraz  Mię-
dzyrzecki Ośrodek Kultury. Na fe-
stiwalowe zmagania zjechało 11 
jednostek ZHP (lub ich reprezen-
tacje) w sumie 182 osoby. Na sce-
nie harcerze prezentowali utwory 
w kategoriach: piosenka harcer-
ska, turystyczna i żeglarska czyli 
szanty. Zuchy zaśpiewały  piosen-
kę zuchową. Festiwal objęli  pa-
tronatem: Komendant Chorągwi 
Ziemi Lubuskiej ZHP hm. Artur 
Doliński, Starosta Międzyrzecki 
Grzegorz Gabryelski i Burmistrz 
Międzyrzecza Remigiusz Lorenz.

Wszystkich uczestników powi-
tała  druhna komendantka Huf-
ca Międzyrzecz ZHP phm. Maria 
Sobczak – Siuta oraz dyrektor 
MOK-u Andrzej Sobczak,  którzy  
dali sygnał do wspólnego siorb-
nięcia,  a tym samym  oficjalnie 
otworzyli festiwal. Imprezę z har-
cerską z pełną swobodą popro-
wadzili pwd. Adrian Portała oraz 
dh. Oliwia Matuszewska.

Zabawa była przednia, wy-
konawcom nie brakowało po-
mysłów na zaprezentowanie 
siebie. Ich zmagania na scenie 
oceniali Zofia Plewa - członek 
Zarządu Powiatu Międzyrzec-
kiego (przedstawicielka Starosty 
Międzyrzeckiego), Małgorzata 
Bukowska – kustosz Biblioteki 
Publicznej w Międzyrzeczu, Pa-
trycja Klarecka-Haładus Wydział 
Spraw Społecznych UM Między-

Siorbnęli po raz siódmy

rzecz oraz st. chor. sztab. Maciej 
Skrzek – przedstawiciel 17. WBZ.  
Bogaty repertuar oraz niezwykle 
wysoki poziom artystyczny tego-
rocznych zmagań sprawił, że jury 
miało bardzo ciężkie zadanie...
Po długich, burzliwych naradach 
przyznano:
W kategorii piosenka harcerska:
• Złotą Siorbę dla  2. DH „Iskry” 

z Międzyrzecza, 
• Srebrną Siorbę dla 19. DH 

„Wataha” z Pszczewa,
• Brązową Siorbę  dla 56. DH 

„Grom” ze Skwierzyny.
W kategorii piosenka turystyczna:
• Złotą Siorbę  wyśpiewała 12. 

Drużyna Starszoharcerska 
„Ogień” z Międzyrzecza;

• Srebrną Siorbę odebrali har-
cerze 56. Drużyny Starszo-
harcerskiej „Warta” ze Skwie-
rzyny,

• Brązowa Siorba przypadła 
Pierwszemu Strzeleckiemu 
Szczepowi Harcerskiemu  
„Czarna Jedynka” ze Strzelec 
Krajeńskich.

W kategorii piosenka żeglarska:
• Złota Siorba powędrowała 

do  Pierwszego  Strzeleckie-
go  Szczepu Harcerskiego  
„Czarna Jedynka” ze Strzelec 

Krajeńskich,
• Srebrną Siorbę zabrał ze 

sobą Związek Drużyn ze Zbą-
szynka,

• Brązową Siorbę wyśpiewali 
chłopcy z  22. DH „Krzesiwo” 
z Międzyrzecza.

Zuchy wyśpiewały sobie „Siorbu-
sie” i tak:
• Złotego Siorbusia  otrzymała  

9. GZ „Leśne Pogotowie” ze 
Skwierzyny,

• Srebrnego Siorbusia  zabrały  
zuchy z 2. GZ „Słoneczna Gro-
mada  ” z Międzyrzecza,

• Brązowy  Siorbuś przypadł  
1. GZ „Rozbrykane Iskierki” z  
Przytocznej .

Symboliczne Siorby i Siorbusie 
zostały wzbogacone  nagroda-
mi – instrumentami muzycznymi 
bądź akustycznymi, które ufun-
dowali: Starostwo Powiatowe w 
Międzyrzeczu, Urząd Miejski w 
Międzyrzeczu, Bank GBS oddział 
w Międzyrzeczu, Międzyrzecki 
Ośrodek Kultury,Hufiec Między-
rzecz ZHP im. Zawiszaków.

W tym miejscu muszę wspo-
mnieć też o naszym przyjacielu, 
przyjacielu wszystkich harcerzy i 
zuchów międzyrzeckich Andrze-
ju Chmielewskim. Pan Andrzej 

znany jest jako radny Rady Miej-
skiej, literat, pasjonat przyrody. 
To on ufundował nagrody książ-
kowe oraz kalendarze  dla każdej 
drużyny uczestniczącej w Siorbie.

Były też nagrody specjalne, i tak  
nagrodę Dowódcy 17. WBZ płk 
Piotra Malinowskiego wręczył st. 
chor. sztab. Maciej Skrzek, a otrzy-
mali ją harcerze 22. DH „Krzesiwo” 
z Międzyrzecza. Nagrodą tą jest 
wizyta w Izbie Pamięci 17. WBZ 
oraz zajęcia na ściance wspinacz-
kowej w jednostce wojskowej. W 
tym miejscu wypada dodać, że 
2. DH „Krzesiwo” jest jedyną mę-
ską drużyną działającą na terenie 
Hufca Międzyrzecz ZHP im. Zawi-
szaków.

Indywidualne nagrody otrzy-
mali: Marek Maciej ze Skwierzy-
ny za żywiołową grę na gitarze i 
śpiew, Jagoda Opala z Pszczewa 
za piękną grę na flecie oraz Oli-
wia Fryza także z Pszczewa za za-
chwycający akompaniament na 
dzwonkach.

Jednak wszyscy z niecierpli-

wością czekali na… najważniej-
szą nagrodę, czyli Grand Prix dla 
najlepszego zespołu. Nagroda ta 
wiąże się nie tylko z otrzymaniem 
tego zaszczytnego tytułu, ale 
także z występem podczas przy-
szłorocznej Siorby jako Gwiazda 
Festiwalu. Tytuł Grand Prix otrzy-
mał Pierwszy Strzelecki Szczep 
Harcerski „Czarna Jedynka” ze 
Strzelec Krajeńskich.    

Dziękując organizatorom, a w 
szczególności sponsorom, wyko-
nawcom i  widzom za wspólną 
zabawę oraz harcerskie święto, 
żegnam się harcerskim (tym ra-
zem śpiewnym). 

Czuwaj, do zobaczenia za rok!

Komendantka Szczepu ZHP „Pło-
mienie” działającego przy SP2 w 

Międzyrzeczu  
phm. H. Barczewska

fot. Artur Anuszewski

Ach co to był za bal! 
„Wytańczmy dzieciom szpital” 

- pod takim hasłem, w sobotni 
wieczór odbył się bal charyta-
tywny na rzecz budowy Oddziału 
Dziecięcego przy międzyrzeckim 
szpitalu. Impreza odbyła się w hali 
widowiskowo-sportowej, która 
na ten wieczór zamieniła się w 
przepiękną salę balową. Bal śmia-
ło można nazwać wydarzeniem 
roku, jakiego na Ziemi Między-
rzeckiej jeszcze nie było, a to za 
sprawą osobistości i gwiazd, które 
wzięły w nim udział. Poprowadził 
go dr Tomasz Jarmoliński wraz 
z kreatorką mody Ewą Minge. 
Imprezę rozpoczął pokaz sukien 
wieczorowych zaprojektowanych 
przez Ewę Mingę i firmę Semper, 
a w roli modelek prezentujących 
kreacje wystąpiły międzyrzeczan-
ki. Jedną z atrakcji były licytacje, w 
tym m.in. piłki z autografem siat-
karza-międzyrzeczanina Dawida 
Murka przekazana przez Szkołę 
Podstawową nr 4, serii albumów 
o gminie wraz ze spacerem po 

mieście w towarzystwie regiona-
listy i skarbnicy wiedzy o mieście 
Ryszarda Patorskiego ufundowa-
nych przez burmistrza Remigiu-
sza Lorenza, sukni projektu Ewy 
Minge czy też rogatywki mundu-
ru galowego po awansie na I st. 
generalski gen. Mirosława Różań-
skiego przekazanej przez Jacka 
Bełza i wiele innych. Muzyczną 
atrakcją wieczoru był występ 
elektryzującej Aleksandry Szwed 
z zespołem The CzadMakers. Licz-

nie zgromadzeni goście bawili się 
do białego rana przy dźwiękach 
zespołu Antrakt. 

Z samych licytacji zebrano 27 
tys. zł., które w całości przekaza-
ne zostaną na budowę Oddziału 
Dziecięcego międzyrzeckiego 
szpitala. Ponadto prosimy o prze-
kazanie 1% podatku na rzecz 
działającej w szpitalu fundacji 
„Dla Zdrowia”, KRS 0000227934,  z 
dopiskiem „na budowę Oddziału 
Dziecięcego”. 

Urząd Stanu Cywilnego w Mię-
dzyrzeczu w miesiącu wrześniu 
organizuje zbiorową uroczystość 
z okazji 50-lecia pożycia małżeń-
skiego dla par, które w roku 1966 
zawarły związek małżeński. W 
związku z powyższym w celu za-

deklarowania swego udziału w 
uroczystości prosimy o osobiste 
przybycie lub zgłoszenie telefo-
niczne pod nr tel. 95 7426939 do 
końca kwietnia 2016 roku.

Zapraszamy Państwa do zapo-
znania się z nową szatą graficzną 
strony internetowej gminy Mię-
dzyrzecz. Portal dostosowany 
jest do potrzeb osób niepełno-
sprawnych, a jego główną zaletą 
jest responsywność, tzn. przy-
stosowanie układu strony, któ-
ry automatycznie dostosowuje 

Nowa strona gminy 
Międzyrzecz

do rozmiaru okna urządzenia, 
w którym strona jest wyświetla-
na (smartfony, tablety). Strona 
wykonana w takiej technice jest 
uniwersalna i wyświetla się do-
brze zarówno na dużych jak i 
mniejszych ekranach.

Fot. M
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