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Sulęcin, Międzyrzecz, Kostrzyn nad Odrą

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

Reforma oświaty
„Małe Lubniewice zostaną
symbolem polskiego seksu?” w gminie
Taki tytuł tekstu zamieścił
na swoich stronach Super
Express. Oprócz tej gazety, dziesiątki innych periodyków, portali, rozgłośni,
stacji pisało i mówiło w
ostatnim czasie o Lubniewicach, w których nakręcono film „Sztuka Kochania. Historia Michaliny
Wisłockiej”. Co przyniesie
miasteczku taki rozgłos? Z
pewnością same korzyści.
>> cd. na s. 6

Prof. Zbigniew Izdebski w towarzystwie Magdaleny Boczarskiej na planie
filmowym w Lubniewicach.

- 25 stycznia br. radni przyjęli
uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego – mówi Izabella Korejwo, dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty - Burmistrz
Międzyrzecza Remigiusz Lorenz
realizując ustawowy obowiązek,
zaproponował przekształcenie z
dniem 1 września 2017 r. dotychczasowych 5 szkół podstawowych
i 2 gimnazjów w 7 ośmioklasowych szkół podstawowych. Od 1
września w gminie Międzyrzecz
będzie funkcjonowała Szkoła

Podstawowa Nr 1 z Oddziałami
Sportowymi (przekształcona z
Gimnazjum Nr 1), Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr
3, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła
Podstawowa Nr 6 (przekształcona
z Gimnazjum Nr 2) oraz Szkoła
Podstawowa w Bukowcu i Szkoła
Podstawowa w Kaławie. Struktura
zaproponowana przez burmistrza
ma na celu zarówno rozwiązanie
problemu dwuzmianowości oraz
zapewnienie jak najlepszych warunków nauki dla dzieci , a także
warunków pracy dla nauczycieli.
- Pomysł utworzenia oddziałów
sportowych w szkole podstawowej jest odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnej i częścią
planu rozwoju sportu w gminie
Międzyrzecz. Wszystkie podejmowane obecnie działania jak m. in.
remont stadionu miejskiego czy
powstanie siłowni w obecnym
Gimnazjum nr 1, w dużej mierze
wpłyną na rozwój sportu w naszej
gminie.
- Podstawą rozwoju każdego społeczeństwa jest potencjał ludzki. Sprawny i efektywny
>> cd. na s. 4

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

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

W numerze:
POWIAT MIĘDZYRZECKI

Drogówka
Rozmowa z Piotr Szczepanik, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.
STR. 11

SKWIERZYNA

Kolejny rekord
w zbiórce dla WOŚP!

STR. 7

nr 2(34)/2017

2

Ogłoszenia Drobne
Kupię medale, znaczki pocztowe, monety złote, srebrne, stare kartki pocztowe i
koperty ze znaczkami: polskie, rosyjskie i niemieckie.
Tel. 609 110 831

Sprzedam ziemię HUMUS,
kopaną ze stawu.
10 ton - 200 zł + transport
Tel. 608 275 272

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 przekraczających 800 zł);
• Obniżenie wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet i 65 lat
dla mężczyzn;
• Zwiększenie kwoty wolnej od

Sprzedam fortepian (antyk),
stan b. dobry, koncertowy,
niemiecki, wymiary: 2,1 x 1,4.
Tel. 692 927 397

Opiekunki do Niemiec
AMBERCARE24 , wymagany j. niem. komunikatywny, 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

podatku do 8 tys. zł;
• Obniżenie podatku VAT z 23
do 22 proc.;
• Zlikwidowanie 8 procentowego podatku VAT na ubranka
dla dzieci;
• Mieszkania po 2 tys. zł za mkw;
• Obniżenie z 19 do 15 proc. podatku CIT dla małych firm;
• Minimalna stawka godzinowa

wynagrodzenia na poziomie
12 zł brutto;
• Przewalutowanie
„frankowiczów” na korzystnych dla
nich warunkach;
• Przedszkola mają być darmowe, a do szkół mają powrócić 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 poprzez np. reaktywację stoczni
szczecińskiej, pomoc kopalniom, brak zgody na ich
zamykanie.
• Zwiększenie wydatków na
armię do ok. 3 proc. PKB.

minął miesiąc

Sprzedam mieszkanie 3 pok.
o pow. 53,6 m2, 3-piętro,
Sulęcin, osiedle Słoneczne
kontakt 732876464, Zdzisław

Sprzedam dom parterowy w Sulęcinie, nowo
wybudowany w stanie
surowym otwartym. Pow.
użytkowa 117 m2 + garaż.
Pow. działki - 21 arów.
Tel. 608 275 272
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Obiecuję, że będę nadal obiecywać…
Po styczniowym wydaniu
Przekroju miałem kilkanaście telefonów w kwestii listy
obietnic wyborczych Prawa
i Sprawiedliwości, które od
ponad roku publikujemy na
naszych łamach w ramach patrzenia na ręce władzy (w przeciwieństwie do mediów publicznych, a szczególnie TVP,
które patrzą na ręce krytykom
władzy). Czytelnicy zwracali
mi uwagę, że nie zmieniłem na
zielony kolor obietnicy obniżenia wieku emerytalnego do 60
lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Tłumaczyłem, że zrobiłem to całkiem świadomie,
ponieważ zamierzałem zmienić kolor dopiero, gdy przepisy
te zaczną obowiązywać, czyli
w październiku 2017. Zgodziłem się jednak ulec sugestiom
i od tego numeru gazety ta
obietnica będzie miała kolor

zielony. Ale! miałem w sprawie
obietnic jeszcze kilka innych telefonów. Dzwoniły starsze, oburzone osoby z pytaniem, dlaczego na kolor zielony zaznaczona
jest obietnica „Leki za darmo
dla seniorów”. – Moja żona choruje na stwardnienie rozsiane i za
wszystkie leki nadal musimy płacić – mówi pan Michał. Aptekarze przyznają, że realizuję tylko
pojedyncze recepty oznaczone
literą „S”. Powodów jest kilka.
Najważniejszy, to bardzo krótka
lista leków, które lekarze podstawowej opieki zdrowotnej
mogą zaordynować pacjentom
z pełną refundacją. Po drugie,
lekarzowi nie jest tak łatwo zamienić leki na bezpłatne odpowiedniki. By to zrobić musi
wskazać wyraźne uzasadnienie
zmiany terapii, w przeciwnym
razie Narodowy Fundusz Zdrowia może lekarza ukarać. W

BEZPŁATNE
OGŁOSZENIA
DROBNE
Brawa dla
Zuzi
i
Kacpra
KUPON NA OGŁOSZENIE

związku z takim obrotem spraw W czerwcu kolejna edycja Fekolor tej obietnicy zmieniamy stiwalu Wake Up & Live. Nie
na pomarańczowy do czasu, aż bez przesady Sulęcin wkrótce
faktycznie seniorzy będą mogli będzie można nazwać stolicą
z programu darmowych leków rocka. To jednak nie jedyna
w pełni korzystać.
działka Sulęcińskiego Ośrodka
W tym numerze na pierwszej Kultury. O innych działaniach
stronie piszemy o Lubniewi- piszemy obszernie w mutacji
cach. Ta malowniczo położona A Przekroju. Zapraszamy do
miejscowość dostała swoje 5 lektury (również nasz portal
minut. Czy Michalina Wisłoc- www.przekrojlokalny.pl).
ka rozkręci turystyczny biznes
miasteczka? Sama nie, ale od 6
lat pomagają jej w tym mega
aktywne władze, które konsekwentnie stawiają na turystykę.
Lubniewice mają potencjał, a
żeby się o tym przekonać, po
prostu trzeba się tam wybrać.
Za nami Rock’n’Beer Fest.
Dwa dni energetycznej muzyki dla sympatyków ostrych
brzmień. Na scenie SOK zagrały
m.in. Kobranocka, Sztywny Pal
Adam Piotrowski
Azji i Róże Europy. Niebawem
w Sulęcinie odbędą się też konRedaktor naczelny
certy Lao Che i Acid Drinkers. Adam.Piotrowski2@gmail.com

Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie
prowadzące działalności gospodarczej

Ogłoszenie drobne może zamierać maksymalnie 20 słów łącznie z ceną, numerem telefonu itp.
TREŚĆ OGŁOSZENIA (drukowanymi literami): ..........................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
IMIĘ I NAZWISKO....................................................... ADRES ....................................................................
.......................................................................................NR TELEFONU........................................................
1. Wypełniony kupon należy przesłać na adres redackji: Ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin lub
zeskanowany na adres e-mail: Adam.Piotrowski2@gmail.com
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub wstrzymania jego publikacji
3. Warunkiem publikacji ogłoszenia jest podanie danych osobowych ogłoszeniodawcy. Dane te
będą przetwarzane przez wydawcę wyłącznie dla potrzeb realizacji zlecenia.

TŁUMACZENIA przysięgłe - wszystkie języki
Międzyrzecz, ul. Waszkiewicza 23
tel. 503 372 586

Wydawca: Agencja Reklamy ROGRESS Adam Piotrowski, ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin; Redaktor naczelny: Adam Piotrowski
Redaktor wydania: Lech Malinowski; Redakcja: Anna Suchy, Marcin Piotrowski, Iwona Wróblak, Zdzisław Musiał, Michał Hulecki (fotoreporter)
Adres redakcji: ul. Kilińskiego 9, pok. 1, 69-200 Sulęcin, tel. 511 225 133, Adam.Piotrowski2@gmail.com; Oferta reklamy: tel. 511 225 133
Druk: Polskapresse Oddział w Poznaniu; Nakład: 8.800 egz.; Kolportaż: Agencja Reklamy PROGRESS
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca nie zamówionych tekstów , a także zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione

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
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POWIAT MIĘDZYRZECKI Warto odwiedzić

Nowe miejsce na mapie inwestora Diamentowe gody
Utworzone na obrzeżach Międzyrzecza Centrum Budowlane
o nazwie „PBT Materiały Budowlane”, a więc związaną z budownictwem, było dla właścicieli
Sebastiana Janika i państwa K.
A. Majkowskich przemyślaną
decyzją. - Od kilkunastu lat firma
zajmuje się docieplaniem budynków w południowej części naszego
województwa – mówią właściciele. – Postanowiliśmy rozszerzyć zakres działań, a przy tym hurtownia
zaopatrując prowadzone przez
nas inwestycje służyć będzie innym. Ceny na pewno będą konkurencyjne. Nasza oferta skierowana
będzie do tych, którzy budują, tynkują, ocieplają, modernizują oraz
remontują wnętrza. Jednocześnie
w naszej ofercie będą porady techniczne. Fachowcy wiedzą co to
oznacza. Obsługa budowy od A
do Z.
Oficjalne, z tzw. przytupem,
bo zapowiada się wiele atrakcji,
otwarcie nastąpi 25 marca. Wielu przedstawicieli producentów
będzie miało tutaj swoje stoiska,
dla odwiedzających, także w rodzinnym gronie, zapewnione
będą miejsca zabaw dla dzieci
czy spożycie w godnych warunkach proponowanych w ranach
promocji posiłków czy napoi. To
od dawien dawna standard na

tego typu imprezach. O muzyce
i prowadzącym nie wspominając.
- Zazwyczaj hurtownie mają
patronat jakiejś konkretnej firmy.
My postanowiliśmy odejść od tej
zasady i utrzymując niezależność
jesteśmy otwarci dla wszystkich
producentów. Ich wspólny patronat stanie się siłą naszego
Centrum. Wiele znanych i bardzo
dobrych firm w Międzyrzeczu
jeździ po towar po całym województwie bądź czeka na przesyłkę, teraz tutaj wszystko będzie na
miejscu. Mamy własny transport
co ułatwi natychmiastową dostawę. Centrum Budowlane będzie
dostępne nawet dla indywidualnego klienta. Przysłowiowa
śrubka będzie w cenie hurtowej.
Nie będziemy konkurencją dla
miejscowych dyskontów oferu-

jących tanie rzeczy, ale co nie
każdy zauważa, łączy się to ze
zwiększonymi kosztami materiałów niezbędnych w montażu np.
taniej płyty regipsowej. W naszej
ofercie będą farby firm, których
w naszym mieście nigdzie się nie
uświadczy – mówią Sebastian
Herzog, dyrektor i Mariusz Ślusarek, szef działu sprzedaży nowego sklepu budowlanego.
Wielu ludzi decydując się na
budowę, remont czy modernizację decyduje się na produkty z
górnej półki, bowiem objęte one
są długoletnią gwarancją. „PBT
Materiały Budowlane” z pewnością spełni ich wymagania.
Oficjalne otwarcie w marcu (ul.
Przemysłowa 1) ale już w lutym
można tutaj będzie dokonywać
zakupów.
(Red.)

21 stycznia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Skwierzynie Diamentowe Gody obchodzili państwo
Henryka i Stanisław Durajczyk.
- Z okazji 60-lecia pożycia małżeńskiego wszelkiej pomyślności oraz
kolejnych lat w zdrowiu, a także
samych szczęśliwych chwil w gronie najbliższych. Niech każdy dzień

wnosi w Państwa życie coraz więcej ciepła i miłości, niech napawa
Was radością i poczuciem dumy z
życiowych doświadczeń - zwrócił
się do jubilatów burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia wręczając kwiaty i pamiątkowy ryngraf.
Źródło: www.skwierzyna.pl

SKWIERZYNA

Gminę czeka reorganizacja szkół
24 stycznia burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia spotkał
się z rodzicami uczniów Zespołu
Edukacyjnego.
Głównym tematem spotkania
było połączenie Szkoły Podstawowej z Gimnazjum. Docelowo

w budynku przy ul. Mickiewicza
będą uczyli się uczniowie klas I IV, zaś w budynku przy ul. Batorego uczniowie klas V - VIII.
Szkoła Podstawowa w Murzynowie pozostanie szkołą ośmioklasową.
(Red.)

Punkty dystrybucji Przekroju Lokalnego w Międzyrzeczu
1. Sklep Tabac & Caffe przy ul.
Garncarskiej
2. Kwiaciarnia Agnieszki i Pawła przy ul.
Świerczewskiego (obok wejścia na
bazar)
3. Sklep Joker przy ul. 30 Stycznia
4. Sklep kosmetyczny przy ul. 30 Stycznia
5. Pływalnia „Kasztelanka”
6. Starostwo Powiatowe
7. Ratusz
8. Nadleśnictwo Międzyrzecz

9. Powiatowy Urząd Pracy
10. Szpital Powiatowy
11. 17 Wielkopolska Brygada
Zmechanizowana
12. Sklep spożywczy „Pszczółka” przy ul.
Piastowskiej
13. Sklep „Grosik”
14. Sklep warzywny przy ul. Krasińskiego
15. Sklep spożywczy przy ul. Kasińskiego
16. Restauracja „Brama Zamkowa”
17. Czysta Cafe

18. Intermarche
19. Bricomarche
20. Sklep „ABC” Międzyrzecz Obrzyce
21. Kiosk „Ruch” ul. 30 Stycznia
(naprzeciwko Orlenu)
22. Kwiaciarnia przy targowisku
23. Lewiatan przy ul. 30 Stycznia
24. Pizzeria Caruso przy ul. 30 Stycznia
25. Piekarnia Cukiernia „Ziomek” przy ul.
30 Stycznia
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MIĘDZYRZECZ

Bal karnawałowy w Szkole Muzycznej
Piątek, 27 stycznia 2017 r., był
ostatnim dniem nauki w Szkole Muzycznej w Międzyrzeczu
przed feriami zimowymi. W tym
dniu odbył się Bal karnawałowy
dla uczniów klas I-III.
Przed godziną 16-tą - zaplanowaną imprezą karnawałową - zaczęli pojawiać się pierwsze księżniczki, wróżki, kosmici, karatecy
i rycerze. Jeszcze tylko zmiana
obuwia, poprawienie kunsztownie zrobionych fryzur, zabranie
niezbędnych atrybutów: miotły,
maski, miecze… Rzut oka na
strój, charakteryzację i z wesołą
miną marsz z eskortą rodziców
i babć na salę balową. Bal z muzyką o którą zadbał Czesław
Nowakowski poprawił humory
uczestnikom. Aby było ciekawie
na parkiecie brylowali wodzireje:
Wanda Kuryłowicz-Król i Przemysław Kojtych. Przeplatali oni
taniec z ciekawymi zabawami.
Zabawa z krzesełkami pokazała,
że dziatwa potrafi rywalizować
między sobą. Niestety zwycięzca
jest tylko jeden. Taniec w parach
z balonami to dopiero lekcja
sprytu, a oprawa muzyczna bardzo ważna. Nauka rock-n-rolla,
w którym brali udział nauczy-

ciele – opiekunowie. Ależ trzeba
mieć kondycję do tego tańca!
Tradycyjne nie mogło zabraknąć
modnego tańca „Kaczuchy”. Były
też zabawy słowno – ruchowe.
Uczestnicy aktywnie reagowali
na słowa – hasła. Ciekawe połączenie skojarzeń werbalnych,
połączonej z szybkością reagowania i motoryki.
Jeszcze jedna zabawa z balonikami. Dzieci stojąc w kółku, podawały sobie baloniki. Gdy nagle
ucichła muzyka, ten kto trzyma
balonik odpadał z zabawy. Wygrała Nicola Krygier przebrana
za Pippi.Pończoszankę. W krótkich przerwach miedzy tańcami i
zabawami balowicze mogli ugasić pragnienie i posilić się słodkimi pysznościami, o które zadbała
Rada Rodziców.
Szukanie kolczyka, które zgubiło jedno dziecko było prośbą,
która szybko została spełniona.
Kolczyk odnaleziony został na
parkiecie przez Agatkę Baranek. Powoli zbliżał się koniec
balu i dziatwa czekała na punkt
kulminacyjny, czyli wybór Króla
i Królowej Balu (najciekawsze
przebranie i najlepiej tańcząca/y, najciekawszy i najbardziej

MIĘDZYRZECZ

Kolędy, kolędy...
VIII Spotkania Kolędowe Międzyrzeckich Chórów i Zespołów
Wokalnych odbyło się 22 stycznia w kościele p.w. Św. Wojciecha.
Tamtejsza parafia i Chór Międzyparafialny był organizatorem.
W spotkaniu uczestniczyli:
Chór „Echo” z Klubu Seniora (dyrygent i akompaniator Jan Plebanek), Chór Młodzieżowy PSM
1 st. w Międzyrzeczu (dyrygent
Iwona Skwarna), Chór Międzyparafialny przy parafii Św. Wojciecha (dyrygent Elżbieta Skibińska), Zespół Wokalny 12 Drużyny
Starszoharcerskiej (prowadząca
Simona Szudra), Zespół Wokalny UTW (dyrygent Paulina
Staniec), Międzyrzecki Chór Kameralny MOK (dyrygent Paulina

Staniec). Gościem specjalnym
był Zespół „Kęszyczanki” z Kęszycy Leśnej (prowadzący i akompaniator Eustachy Kucharski).
Wykonawcy zaśpiewali kolędy
i pastorałki, często z udziałem

fantazyjny strój). Komisja nie
miała łatwego zadania. Wybrała
czarodziejkę i naukowca NASA
w masce kosmity, czyli - Marlenę Szpigun i Tomka Puka. Jak
przystało na tradycję wybrana
królewska para zatańczyła razem przy aplauzie pozostałych

uczestników. Jeszcze kilka pamiątkowych zdjęci wybranej
pary oraz wszystkich balowiczów i... do domu..
Ach, bal udany, żal było wracać... Przed uczniami i nauczycielami dwa tygodnie ferii zimowych – prawdziwych ze

śniegiem i mrozem szczypiącym
u uszy i nosy!

wokalistek. Czasami a’ capella.
W różnym układzie głosów. Siłę
i barwę czterogłosową zaprezentował tylko chór z MOK.
Miłym
zakończeniem
był występ Chóru Dziecięcego „Piccolino” (dyrygent Ewa Wiśniewska)
oraz wspólne wykonanie
kolędy „Kołysanka Maryi
Panny”, gdzie partie solowe śpiewał chór dzie-

cięcy, a refren wspólnie wszyscy
pozostali. Dyplomy uczestnictwa
i symboliczny czerwony kwiat
wręczał Stanisław Skrzek z Chó-

ru Międzyparafialnego.

Reforma oświaty w gminie
>> cd. ze s. 1
system edukacji jest więc warunkiem dobrego startu życiowego
oraz wszechstronnego rozwoju
dzieci i młodzieży. Oświata w naszej małej ojczyźnie to stworzenie
najlepszych warunków edukacyjnych dla naszych dzieci, jak i pracy

nauczycieli. Rola samorządu w tej
kwestii jest bardzo duża – kończy
Izabella Korejwo.
W chwili obecnej trudno mówić np. o programie związanym
z nauką języków obcych, ponieważ nie ma jeszcze nowego rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie podstawy

programowej. Jak się to
wszystko ułoży, okaże się
w praktyce. Bądźmy optymistami, z takim podejściem żyje się lepiej.
L. Malinowski
Lechm47@wp.pl

Z muzycznym pozdrowieniem
Zdzisław Musiał
Foto. Przemysław Kojtych

L. Malinowski, fot. M. Hulecki
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Karambol na autostradzie A2
– dwie ofiary śmiertelne
W niedzielę 5 lutego kilka minut po północy w powiecie międzyrzeckim na autostradzie A2 doszło do tragicznego w skutkach wypadku
drogowego. Uczestniczyło w nim sześć pojazdów, w tym jeden ciężarowy. W wypadku zginęły dwie osoby, a dwie inne zostały ranne.
Zdarzenie miało miejsce na 89 kilometrze autostrady A2 w kierunku Poznania
między Jordanowem na Trzcielem. Natychmiast na miejsce wypadku zostały
wysłane policyjne patrole, a także załogi
straży pożarnej, pogotowia ratunkowego
i pojazdy obsługi technicznej autostrady.
Niestety w wyniku tego zdarzenia zginęły
dwie osoby – kierujący i pasażer osobowego opla, natomiast dwóch innych uczestników tego wypadku przetransportowanych zostało do szpitali w Świebodzinie i
Gorzowie Wlkp. Autostrada A2 do godzin
porannych była zablokowana, policjanci
wprowadzili objazdy przez starą drogę
krajową nr 2. W tym czasie na miejscu zdarzenia pracowali policjanci ruchu drogowego, dochodzeniowo – śledczy, technicy
kryminalistyki, a także biegli z zakresu wypadków drogowych. Wszystkie czynności
procesowe były prowadzone przy udziale
i pod nadzorem prokuratora. Po godzinie
8 został udrożniony jeden pas ruchu w kierunku Poznania, natomiast po godzinie 10
autostrada A2 została całkowicie odblokowana.
W nocy z 4 na 5 lutego w województwie
lubuskim panowały niekorzystne do jazdy

warunki atmosferyczne – mgła, marznące
opady deszczu. Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Padający deszcz sprawia, że nawierzchnia po której poruszają się pojazdy
staje się mokra i śliska. Konsekwencją tego
jest dłuższa i bardziej niebezpieczna droga hamowania, zwłaszcza, gdy prędkość
pojazdu jest niebezpiecznie wysoka.
Przed wyruszeniem w drogę powinniśmy
też śledzić komunikaty meteorologiczne,
w których dla każdego województwa podawane są specjalne ostrzeżenia I, II i III
stopnia, dotyczące niebezpiecznych zjawisk pogodowych.
Red.

Nieprzychylni byli, są i będą…
Liczenie bezdomnych w całym
kraju mamy za sobą. U nas nie jest
najgorzej, choć tego zjawiska być
nie powinno. W zimie bezdomni
korzystają z Noclegowni OPS, gdzie
mają bardzo dobre warunki nie tylko do spania, także do utrzymania
higieny osobistej z możliwością
prania ubrań włącznie. A że nie wolno tam spożywać... to wszem i wobec wiadomo.
Ostatnia sesja w powiecie przebiegła krótko. Jak nigdy. Radni przygotowali się i nie było sporów. Interpelacje i zapytania radnych ożywiły
nieco atmosferę. Jeden z radnych
zapytał o remont drogi w Kursku, za
chwilę sympatyczna radna zapytała
o to samo. Oboje mieli niemalże takie same uzasadnienie. No cóż, nie
wie lewica co czyni prawica, jak w
porzekadle. Akurat oboje reprezentowali obie, przeciwstawne partie
polityczne. Lewicę i prawicę.
Zmiana w wywożeniu śmieci, po
okresie charakteryzującym się małą
ilością pojemników, stertami śmieci, itp., itd. powoli się stabilizuje. Wi-

doczne tego symptomy może jeszcze nie do końca są przekonywujące,
ale zmierzają do właściwego poziomu. Śmieci wszyscy produkują. Czas
ku temu, aby Ratusz sprawdził sklepy
czy firmę np. obok targowiska, czy
aby mają kontenery na odpadki czy
popiół z pieca. Śmietnik na bazarku
nie zapalił się chyba od niedopałka
papierosowego. Koszty wrzucono w
ogólne koszty...
Całkiem sympatycznie wypadł
koncert kolęd w jednym z miejscowych kościołów. Aż dziw bierze, że
proboszczowie nie wpadli na pomysł,
aby wykorzystać pojedyncze zespoły podczas jednego z niedzielnych
nabożeństw. Owszem, wspomagają
schole, ale do tego już przywykliśmy.
Czas na nowsze akcenty... Jednak
będąc przy temacie wspomnianego
koncertu, to nie bardzo rozumiem
igrania z własnym zdrowiem. Jeden
z zespołów ma ciepłe polary, jednak
wystąpił w strojach. A potem dojrzałe wokalistki stały się smarkate...
Dość mam polityki w mediach,
kłamstw i manipulacji TVPis. Wspo-

mnę tylko Jankesów, którzy nie bardzo umieją się na polskich drogach
w zimie poruszać swymi pojazdami.
Wypadki, kolizje. Ale rozsypanie się
amunicji czołgowej z wywróconego
pojazdu, to już trochę za wiele jak dla
naszych służb ratunkowych. Chyba
nawet nie ma stosownych procedur
dla w takich sytuacjach. Pozostała
polska improwizacja. Skuteczna.
Pozytywne zaskoczenie w lokalu OPS. Rzucający się w oczy znak
ostrzegawczy wewnątrz – Uwaga
śliska podłoga! Można? Można! Są w
mieście miejsca gdzie można skręcić
kostkę na wypucowanej podłodze.
Niegdyś zapytano mnie o mój dorobek. Bodajże naukowy, o ile pamiętam. Odesłałem go do moich kilku
książek, licznych referatów wygłoszonych na konferencjach różnego
rodzaju, także wydanych drukiem w
wydawnictwach zwartych, nie tylko
w naszym województwie. Gdybym
był nauczycielem akademickim, bez
wątpienia pewne rzeczy bym rozwinął i miał ów naukowy dorobek
pokaźny. Ale nie byłem i nie jestem.

Za to od lat jestem na emeryturze,
a i wiek niebawem, tuż, tuż zaawansowany więc działam społecznie,
co wielu przychylnych akceptuje.
Jak to w prozie życia bywa, nieprzychylni byli, są i będą. Stosowne PITy
składam jak każdy, to informacja
dodatkowa. Jeden z mądrych niegdyś rzekł – Skoro ktoś w tobie widzi
zło, to znaczy że sam nie jest dobry.
Trafne określenie. Czasami zło jest
inspirowane, przypomina to wyciąganie z ognia kasztanów nie swoimi
rękami. Kij ma dwa końce. Czy złem
jest ironia w felietonach? Dla nielicznych zapewne tak. Ale na tym
polega rola prasy, która jest oczami
i uszami społeczności.

Lech Malinowski

lechm47@wp.pl
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„Małe Lubniewice zostaną symbolem polskiego seksu?”
<< cd. ze s. 1

Na Michalinę Wisłocką, najsłynniejszą polską seksuolog
Lubniewice postawiły już kilka
lat temu. W miasteczku nad jednym z jezior w 2012 r. powstał
park imienia autorki „Sztuki Kochania” – pierwszego w historii
Polski podręcznika na temat seksu (park wkrótce ma być rewitalizowany). Dlaczego Wisłocka?
Ponieważ tutaj lekarka trafiła za
czasów PRL-u do jednego z lubniewickich zamków w ramach
Wczasów Pracowniczych. W Lubniewicach przeżyła burzliwy romans, którego efektem stała się
właśnie „Sztuka Kochania”. Książka przez lata sprzedała się w 7
mln egzemplarzy czym pobiła
nie tylko nakład Pana Tadeusza,
ale także Biblie.
Scenariusz do filmu, a zatem
cały film powstał dzięki książce
Violetty Ozminkowski „Sztuka
kochania gorszycielki”, która była
biografią seksuolożki. Zaraz po
jej ukazaniu się kilku producentów zaczęło zabiegać o możliwość wyprodukowania filmu.
Wróćmy jednak do początku. O
okolicznościach powstania biografii Michaliny Wisłockiej opowiada nam burmistrz Lubniewic Tomasz Jaskuła – Park im.
dr Michaliny Wisłockiej powstał
w Lubniewicach, dzięki naszej

współpracy z prof. Zbigniewem
Izdebskim – mówi – Otwarciu w
2013 r. towarzyszyła ogólna dyskusja o „Sztuce Kochania” z najwybitniejszymi postaciami ze świata
seksuologii. Wtedy też doszło do
spotkania Violetty Ozminkowski z
Krystyną Bielewicz, córką Michaliny Wisłockiej. Panie bardzo przypadły sobie do gustu. Wzajemne
zaufanie zaowocowało przekazaniem pisarce pamiętników Michaliny Wisłockiej.
Biografia Wisłockiej ukazała
się w 2014 r. W książce, tak jak w
życiu Wisłockiej bardzo ważne
miejsce zajęły Lubniewice. Książką i historią słynnej seksuolożki zainteresowali się Krzysztof
Terej i Piotr Woźniak-Starak,
twórcy filmu Bogowie. Scenariusz do filmu napisał Krzysztof
Rak. Jak podkreśla jednak T. Jaskuła był on wielokrotnie zmieniany – Scenariusz zmieniano 14
razy. Konsultantem był prof. Izdebski, który zadbał o to, by również w filmie Lubniewice odegrały
ważną rolę – podkreśla.
W uzgodnieniach cały czas
uczestniczyła również gmina –
Przekonywaliśmy producentów,
żeby sceny z Lubniewic były kręcone w Lubniewicach – kontynuuje Jaskuła – negocjacje trwały 4
miesiące i zakończyły się naszym
sukcesem. A trzeba mieć świado-

TRZCIEL

Trzciel opisany inaczej
Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy Trzciel wydała w 2016 r.
ciekawą książkę pt. „Trzciel. Krajobraz kulturowy miasta i okolic
od czasów najdawniejszych do
połowy XVII wieku” autorstwa
Małgorzaty Gularek. Publikacja
oparta jest na pracy magisterskiej autorki, którą obroniła na
UAM Poznaniu.
Pięć rozdziałów obejmuje szeroką tematykę. Autorka (szkoda, że nie ma jej fotografii na
4 stronie okładki) przestawiła
rzeczy niby oczywiste jakim jest
położenie miasta i gminy, nazwę miejscowości i jej herb – w
sposób bardzo szczegółowy.
Interesującą jest bez wątpienia
charakterystyka przyrody (klimat, hydrografia, gleby oraz flora
i fauna). Rozdział dotyczący przemian osadniczo-kulturowych w
pradziejach zwieńcza umowną
pierwszą część. Kolejne rozdziały
odnoszące się do średniowiecza i
kolejnych wieków zamknięte są
okresem „potopu szwedzkiego”.
Ten ostatni poparty jest bogatym
materiałem
ikonograficznym.
Całość dopełniają bardzo liczne
przypisy, bogata bibliografia i

krajobraz kulturowy Trzciela we
współczesnej fotografii. Książka
ma 144 strony, okładka barwna,
lakierowana.
Podkreślić należy bardzo staranną redakcję wydawnictwa,
którą dokonała Katarzyna Sanocka-Tureczek. Doskonała reprodukcja zdjęć oraz elegancka
szata graficzna dopełniają całości. Publikacja nie ma charakteru
komercyjnego, stąd nie jest do
nabycia poprzez zakup. Warto
jednak Trzciel opisany inaczej
mieć w swoich zbiorach regionalnych.
(L. Malinowski)

mość, że na planie filmu pracowało ponad 100 osób, co wiązało się
z ogromnymi kosztami.
Zdjęcia do filmu powstały w
zespole pałacowo – zamkowym,
w którym kiedyś gościła Michalina Wisłocka. – Reżyser filmu Marysia Sadowska powiedziała, że
była to najlepsza decyzja. Odtwórczyni tytułowej roli Magdalena
Boczarska powtarzała, że to totalnie magiczne miejsce, w którym
czuć ducha Wisłockiej – dodaje
burmistrz.
Okazuje się więc, że rola Lubniewic w filmie to nie przypadek
i trzeba było na nią ciężko zapracować – Wiara, konsekwencja sześciu lat współpracy z pros. Zbigniewem Izdebskim spowodowały, ze
Lubniewice mają swoje 5 minut.
Film dał Lubniewicom promocję,
jakiej to miasto nie miało nigdy
wcześniej – podkreśla Jaskuła.
Gmina kuje żelazo
- Będziemy ciężko pracować,
żeby ten rozgłos wykorzystać
– mówi energiczny burmistrz
– Szykujemy się do festiwalu poświęconego dr Michalinie Wisłockiej, który będzie absolutnie
najważniejszym kulturalnym wydarzeniem w regionie. Planujemy
zrobić też szlak im. dr Wisłockiej
i wydać folder. Takiego rozgłosu
nigdy wcześniej nie mieliśmy i za-

Eryk Lubos i Magdalena Boczarska

Plan filmowy we wnętrzu lubniewickiego zamku

mierzamy to odpowiedzialnie wykorzystać – podkreśla Jaskuła.
Po pierwszym tygodniu od
premiery film „Sztuka Kochania.
Historia Michaliny Wisłockiej”
obejrzało ponad pół miliona
osób! To rewelacyjny wynik w
polskiej kinematografii. Już 10
marca film będzie można zoba-

czyć w Lubniewicach. Szczegółowe informacje już wkrótce na
naszej stronie internetowej.
Tekst: Adam Piotrowski
Foto. Jarosław Sosiński /
Watchout Productions

PRZEKRÓJ POLECA

„La La Land, czyli co
marzycielom w duszy gra”
Wokół „La la Land” było głośno jeszcze zanim na dobre zagościło na ekranach kin. Osobiście już dawno nie pamiętam
filmu, który zebrałby aż 45
nominacji, w tym 14 oscarowych, jednak po jego obejrzeniu mogę śmiało stwierdzić, że
nie są to nominacje na wyrost
i musical śmiało można wpisać
do kategorii klasyków.
Damien Chazelle reżyser i
scenarzysta tej produkcji w
sposób niezwykle zgrabny i
płynny przenosi widza do słonecznego Miasta Aniołów w
świat balansujący między latami 60, a współczesnością.
Do końca nie wiadomo kiedy
bowiem rozgrywa się akcja
La la Land. W jednej chwili
podziwiamy bogate układy
choreograficzne na maskach
samochodów rodem z musicalu „Grease”, aby chwilę potem
usłyszeć popularny dzwonek
najnowszego modelu iPhone’a

– sama dałam się nabrać i odruchowo rozglądałam po sali kinowej aby namierzyć nieroztropnego widza, który nie wyciszył
telefonu.
Bardzo przyjemnie ogląda się
Emmę Stone w roli niepoprawnej
Mii, która od castingu do castingu ściga za sławą i spełnieniem
swojego największego marzenia
- zostania uznaną aktorką. Oglądając ją na ekranie niejeden widz
spogląda na nią i zastanawia się
czy sam nie przeżywał kiedyś podobnego etapu w swoim życiu.
W pewnym momencie na drodze
Mii staje niedoceniony i nieco
pogubiony jazzman Sebastian
w tej roli przystojny i niezastąpiony Ryan Gosling znany już z
takich filmów jak „Pamiętnik” czy
„Kocha, lubi, szanuje”, w którym
zagrał razem właśnie z Emmą. Ci
dwoje na ekranie to gwarancja
elektryzujących dialogów i scen,
w których aktorzy wykazują się
nie tylko zdolnościami aktorski-

mi, ale również muzycznymi i
tanecznymi, czyli wszystko gra
tak jak w musicalu powinno.
Widzowie, którzy będą czekać na musicalowe hity z pewnością się nie zawiodą, „La la
land” za sprawą Justina Hurwitz’a to prawdziwa muzyczna
perełka, z wieloma utworami
które wpadają w ucho i „prześladują” jeszcze przez wiele dni
po obejrzeniu seansu.
Polecam!

Anna Piotrowska
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SKWIERZYNA

Kolejny rekord w zbiórce dla WOŚP!
Nie milkną echa po wspaniałym 25. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbywał się w Skwierzynie. Rezultat zebranych pieniędzy z zeszłego roku został niemal podwojony.
Do udziału w 25. Finale zachęcał sam Jurek Owsiak w specjalnym nagraniu dla Skwierzyny.
Jak się później okazało skwierzynianie po raz kolejny pokazali, że
mają wielkie i gorące serca przez
co do puszek trafiła rekordowa
liczba zebranych środków, bo aż
40.793,81 zł. W poprzednim roku
do puszek trafiło ok. 21.000,00
zł. Zebrana tegoroczna kwota
została przekroczona prawie o
100%! Same tylko licytacje przyniosły 12.970,00 zł.
W tym roku skwierzyńska orkiestra zagrała już w czwartek
podczas Zumby oraz w piątek w
Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie oraz w Szkole Podstawowej w Murzynowie podczas kiermaszów. Od piątku grała z nami
także „Knajpa dla fszystkich”.
W sobotę w ramach WOŚP odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej w Gimnazjum oraz Dyskoteka
WOŚP w „Domu nad rzeką”. W
dniu 25. Finału Salon Urody „Od-Nowa” za wykonane strzyżenia
grał na rzecz WOŚP.
W sali widowiskowej Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury

odbyły się licytacje, występy artystyczne oraz pokaz ognia na
światełku do nieba. Było można
skosztować pysznej grochówki,
kiełbaski z grilla, domowych wypieków oraz gofrów.
W holu Biblioteki obejrzeć było
można wystawę pana Jerzego
Kuźmicza pt. „25 lat WOŚP w
Skwierzynie”.
Wolontariusze kwestowali w

dniu Finału od godz. 8:00 do
godz. 20:00 w asyście niezastąpionych strażaków z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Skwierzynie.
Kwestujący ubrani byli w kolorowe koszulki WOŚP i łatwo było
ich dostrzec na naszych ulicach.
Na tak wspaniały i rekordowy
wynik w historii Skwierzyny złożyło się bardzo wiele czynników
ale najważniejszy był ten ludzki.

Bo pomaganie przecież jest fajne.
Ogromne DZIĘKI kierujemy do
naszych wolontariuszy, którzy
mimo nie sprzyjającej aury przez
cały dzień zbierali fundusze dla
ratowania życia i zdrowia dzieci
na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.
Wśród kwestujących byli m.in.
burmistrz Skwierzyny Lesław

Hołownia, jego zastępca Wojciech Kowalewski, dyrektorzy
jednostek organizacyjnych gminy, nauczyciele oraz uczniowie
skwierzyńskich szkół i okolicznych miejscowości.
Serdeczne
podziękowania
kierujemy do artystów występujących na naszej orkiestrowej
scenie oraz wszystkich, którzy w
tych dniach zagrali razem z nami
w największej orkiestrze świata.
Ogromne podziękowania dla
sponsorów i darczyńców. Dzięki
przekazanym fantom na licytacje
udało się zebrać 12.970,00 zł.
Atmosfera tegorocznego 25.
Finału była stworzona dzięki zaangażowaniu skwierzyńskiego
sztabu, który tworzyli: Przemysław Uss, Maciej Zawidzki, Monika Śniowska, Ksenia Kireńko, Jolanta Dębicka, Dorota
Andrzejczak i Elżbieta Kireńko
oraz 55 wolontariuszy.
Gramy do końca świata i o jeden dzień dłużej!
Przemysław Uss
szef Sztabu WOŚP SOK
w Skwierzynie
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SULĘCIN / REGION Pod patronatem Przekroju

Rock’n’Beer Fest – solidna porcja dobrej muzyki i nie tylko w SOK
W sobotnią noc z 4 na 5 lutego Sala widowiskowa Sulęcińskiego Ośrodka Kultury utonęła w ostrych rockowych dźwiękach. Muzyczną ucztę
dla licznie zgormadzonej publiczności z Sulęcina i okolic zapewniły Róże Europy, Sztywny Pal Azji i Kobranocka.
Drugi dzień festiwalu rozpoczął się od konferencji prasowej,
w której udział wzięli przedstawiciele zespołów i organizatora. O pomyśle zorganizowania
festiwalu mówił Jacek Filipek,
dyrektor SOK – Planując koncert
dzisiejszych artystów pomyśleliśmy, że muzyka rockowa nieodzownie kojarzy się z piwem,
więc postanowiliśmy połączyć
te dwa elementy, czyli koncerty i
możliwość skosztowania znakomitych piw. Tak powstała pierwsze edycja Rock’n’Beer Fest w
Sulęcinie – mówi J. Filipek – już
myślimy intensywnie, żeby imprezę powtórzyć, ale w sezonie
wiosenno-letnim, pod chmurką.
Muzycy zespołów Róże Europy, Sztywny Pal Azji i Kobranocki są już na wspólnej trasie koncertowej od marca ubr. – Ten
zestaw kapel, to jest złoty środek i
nie wyobrażam sobie, żeby któraś
miała wypaść – mówi Andrzej
Kraiński, wokalista Kobranocki.
Były przypadki, że zespoły musiały powtórzyć koncert w jednej miejscowości dzień po dniu,
tak duże było zainteresowanie
– To dzisiaj niezwykła rzadkość,
jeżeli chodzi o zespoły rockowe
– podkreśla A. Kraiński. Kobranocka koncertowała w Sulęcinie
już trzeci raz.
Piotr Klatt, lider Róż Europy
uważa, że na wspólnej trasie
koncertowej dobrze mu się
współpracuje z pozostałymi zespołami – Znamy się już 30 lat,
przyjaźnimy się i akceptujemy
swoje wady i zalety – mówi wokalista.
Zespół Sztywny Pal Azji po
wielu zmianach składów przed
dwoma laty wrócił praktycznie
do pierwotnego stanu. - Postanowiliśmy spróbować zagrać
pierwszą naszą płytę – mówi
współzałożyciel zespołu Jarek
Krajiński – od tego czasu ponownie intensywnie koncertujemy.
W konferencji wziął również
udział Łukasz „Łyczek” Łyczkowski, który wraz z zespołem
5 Rano zagrał w ramach festiwalu dzień wcześniej. – Bardzo się
cieszę, że organizatorzy pamiętali o 5 Rano i włączyli nas do zestawu z takimi muzykami – mówi
Łyczek, który zdecydował się
na koncert pomimo choroby.
Sulęciński rockman mówił również o planowanej nowej płycie
zespołu. – Robimy wszystko co
możemy, żeby płyta ukazała się w
połowie roku. Oprócz 5 Rano na

festiwalowych deskach 3 lutego wystąpiły też Black Like Sugar, Over The Dunder oraz Steel
Drunk.
Róże Europy, Sztywny Pal Azji
i Kobranocka, to legendy polskiego rocka. Okresy ich największej świetności to lata 80’ i
90’. Zapytałem jakie są różnice
w koncertowaniu, w odbiorze
publiczności dziś i 30 lub 25 lat
temu. – Bardzo odczuwalna jest
różnica technologiczna. Pierwsze
dwie czy trzy płyty nagrywaliśmy
często na sprzęcie pożyczonym,
dość słabej jakości. Dopiero z czasem, jak udawało nam się zarobić
jakieś pieniądze, kupowaliśmy
wymarzone gitary i inny sprzęt –
opowiada Piotr Klatt – te 30 lat
to też ogromne doświadczenie,
które dzisiaj procentuje. Jedno
się jednak nie zmienia – radość z
grania i zaangażowanie w koncerty jest takie samo jak kiedyś.
- Jeżeli chodzi o publiczność,
to siłą rzeczy jest inna – dodał
Andrzej Kraiński – ta skacząca
sprzed 30 lat dzisiaj siłą rzeczy już
nie skacze. Pocieszające jest to, że
ci starsi zabierają teraz na nasze
koncerty dzieci a nawet wnuki.
Muzycy zgodnie przyznali, że
dziś na koncertach nie ma skinheadów, którzy kiedyś w kilkunastu potrafili rozwalić imprezę.
Deklaracja o zaangażowaniu

i dawaniu z siebie wszystkiego
Piotra Klatty nie była gołosłowna. Artyści podczas koncertu
ostro dali czadu. Znakomicie
bawiąca się publiczność wielokrotnie bisowała muzyków. Nie
sposób było skosztować wszystkich gatunków piw (było ich 50),
każde które jednak spróbowałem dowodziło o szlachetności
tego trunku. Piwo rzemieślnicze
(tylko takie było na sprzedaż),
robione w mikro „browarkach”
z wyselekcjonowanych składników ma przed sobą świetlaną
przyszłość.
Dodatkową atrakcją festiwalu była wystawa rockowego
plakatu autorstwa Wiesława
Tomaszewskiego z Trzcianki.
Jedynym mankamentem imprezy (nie tylko moje wrażenie,
ale też wielu osób, z którymi
rozmawiałem), to fatalna akustyka Sali widowiskowej. Często
nie można było zrozumieć nie
tylko słów piosenek płynących z
głośników, ale nawet informacji
organizatorów i muzyków mówionych bez podkładu muzycznego. – Taka sytuacja jest od czasu remontu Sali za poprzedniego
dyrektora – mówi sulęcinianin
Ryszard Kosmala – władze muszą coś z tym zrobić. Dziś są takie
możliwości technologiczne, że
ten problem można rozwiązać –

dodaje.
Zapraszamy do obejrzenia
obszernej galerii zdjęć z imprezy dostępnej na www.przekroj-

lokalny.pl/galeria.
Tekst i foto: Adam Piotrowski
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Aktywność – szansą na zmianę
Od stycznia br. do końca 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu będzie realizował projekt konkursowy pt. „Aktywność – szansą
na zmianę”.
- Projekt, o który zabiegaliśmy od dawna, jest odpowiedzią na potrzebę aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców
Gminy Międzyrzecz – mówi Maria Górna
– kierownik OPS w Międzyrzeczu. – Celem
głównym jest wzrost aktywności społecznej
i zawodowej oraz zwiększenie szans na zatrudnienie 117 osób oraz poprawa rozwoju
psychofizycznego 63 dzieci zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
W ciągu dwóch lat trwania projektu, którego koszty zamykają się kwotą 1 496 227 zł
(w tym wkład własny 224 434 zł) objętych
będzie 180 osób podzielonych wg 8 grup.
Pierwsza to 10 rodzin doświadczających
bezradności opiekuńczo-wychowawczej.
Druga obejmuje 10 rodzin wielodzietnych
otrzymujących 500+ aby sensowniej wykorzystywali otrzymane znaczne pieniądze. W
trzeciej grupie będzie 12 osób bezdomnych.
Tutaj chcemy m.in. nauczyć je tworzenia
ścieżki nowego życia. W grupie czwartej
zajmiemy się 15 osobami z ustalonym III
profilem wg PUP, które są oddalone od ryn-

Maria Górna – kierownik OPS w Międzyrzeczu

ku pracy. Tyleż samo osób będzie w grupie
piątej, dotyczy to osób biernych zawodowo.

Do grupy szóstej zakwalifikujemy 10 osób
uzależnionych od alkoholu bądź leków psychotropowych. Siódma grupa jest ciekawą
z socjologicznego punktu widzenia. Będzie
w niej 10 osób do 30 roku życia, a więc młodych, których chcemy wyposażyć w umiejętności ułatwiające im start w dorosłe życie,
np. wyposażyć w prawo jazdy. Ostatnia,
ósma grupa jest najliczniejsza. Dotyczy 24
osób powyżej 50 roku życia i są nimi mieszkańcy Domu Chronionej Starości w Kęszycy
Leśnej.
Zasadnym jest zatem pytanie – W jakiej
formie będzie ten program realizowany? –
Będą prowadzone treningi – odpowiada M.
Górna. – Są one formą bezpośredniej nauki.
Wiadomo nam jest, że w wielu rodzinach są
marnotrawione przyznane 500+, trzeba te
rodziny nauczyć żyć ekonomicznie. Gospodarować budżetem też trzeba się nauczyć.
Ścieżki treningowe obejmą tych, którzy
mają zawód a nie chcą pracować i żyją tylko
z zasiłków Liczę na to, że treningi pobudzą w
nich aktywizację zawodową, tym bardziej,

że są to osoby zdrowe, w sile wieku ale wydaje im się, że wygodniej jest im tak żyć, co w
dalszej perspektywie prowadzi do pogłębiania ubóstwa i frustracji. Grupa bezdomnych
i z dodatkiem 500+ będzie realizowała program przez dwa lata, pozostałe w tym lub
przyszłym roku.
OPS może wytypować osoby do projektu wg własnego rozeznania, jednak
udział w nim jest dobrowolny. Rekrutacja
odbywać się będzie w poszanowaniu zasad równości szans obu płci czy osób z
niepełnosprawnościami. Udział w projekcie jest bezpłatny. Kwalifikacji dokonają
pracownicy socjalni z danego rejonu lub
można zgłaszać się indywidualnie. Osobiście w sekretariacie OPS, telefonicznie – 95
742 78 27, u pracownika socjalnego lub
asystenta rodziny, pocztą elektroniczną:
ops@miedzyrzecz.pl
L. Malinowski

SKWIERZYNA

Dzieci dla seniorów – łączymy pokolenia
Dzienny Dom „Senior - Wigor” w Skwierzynie tętni życiem. To dopiero początek działalności placówki, a Seniorzy już czują się tam jak w domu.
Osoby starsze codziennie spotykają się
w swoim gronie, nawiązują nowe znajomości i tworzą niemal rodzinne relacje.
Seniorzy aktywnie uczestniczą w różnorodnych zajęciach: codziennej gimnastyce, rehabilitacji, zajęciach plastycznych i
muzycznych, korzystają z biblioteki oraz
porad różnych specjalistów. Mają także zapewniony ciepły posiłek. Poprzez czynny
udział w zajęciach dnia codziennego tworzy się klimat prawdziwego Domu.
Jak to w Domu - miewamy gości. Okazuje się, że odwiedziny tych najmłodszych
wnoszą w środowisko seniorów najwięcej
RADOŚCI. 19 stycznia gościliśmy dzieci z
Przedszkola Integracyjnego „Gromadka

Misia Uszatka”.
Czteroletnie „Tygryski” pod przewodnictwem pani Ewy Ciećwierz zaprezentowały bogaty program artystyczny oraz
wręczyły naszym Seniorom samodzielnie
wykonane upominki z okazji zbliżającego
się Dnia Babci i Dziadka. Zaangażowani
rodzice upiekli pyszne ciasto. Seniorzy odwdzięczyli się również słodkim poczęstunkiem.
Było mnóstwo radości, słodyczy, beztroski... a nawet łzy wzruszenia. BARDZO
DZIĘKUJEMY za tak wspaniałe odwiedziny.
Przypominamy, że Drzwi Naszego Domu
są zawsze szeroko otwarte. Zapraszamy!
Agata Smoleń (www.skwierzyna.pl)

Centrum
Ubezpieczen

olstaf

Międzyrzecz, ul. 30 Stycznia 45/1
tel. 95 741 25 43, e-mail: olstaf@wp.pl

Nasze placówki:
Przytoczna
Pszczew
ul. Główna 1
ul. Rynek 14

Zbąszynek
ul. Długa 1

OFERUJEMY UBEZPIECZENIA:
komunikacyjne (OC, AC, NW)
majątkowe i gwarancje
osobowe
rolne (uprawy)
Dodatkowa zniżka
koszty leczenia
do 50%
na życie

Michał Stafiniak
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Drogówka
Policjantów z tzw. drogówki widać dosłownie wszędzie na ulicach i drogach naszego powiatu. I bardzo dobrze, bowiem ich widok skłania
niesfornych pieszych czy jadących różnymi pojazdami do respektowania przepisów. Funkcjonariusze tej formacji nie mają lekkiej służby. Jak
to wygląda w ich oczach? Na to pytanie i inne odpowiedział podkomisarz Piotr Szczepanik, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.
Przekrój Lokalny: Ilu funkcjonariuszy jest
w pańskim wydziale?
Piotr Szczepanik: W chwili obecnej, razem
ze mną jest nas 15. Obsada etatowa jest
zgodna z przepisami, tj. 10% stanu osobowego komendy. Można się zastanawiać
czy to jest liczba wystarczająca, każdy z
naczelników chciałby mieć więcej podwładnych do służby, jednak ich wykorzystanie jest uzależnione od sytuacji. W razie
potrzeby wspomagają nas komendy sąsiednie, jak i my również to samo czynimy
w stosunku do nich.
PL: Samochody są używane można by
rzec na okrągło. Mają swój określony
czas eksploatacji, jak to wygląda obecnie?
PS: Średnio co 2 lata otrzymujemy nowy
samochód. W chwili obecnej nie ma problemów z dwuśladami. Motocykle zostały
wycofane z przyczyn technicznych, zostały po prostu wyeksploatowane. Aktualnie
czekamy na nowe. Ponieważ trudno wyobrazić sobie, w odpowiednim okresie kalendarzowym, patrole drogowe na drodze
szybkiego ruchu bez silnych motocykli,
liczymy że otrzymamy je w pierwszej ko-

lejności z puli zakupów centralnych.
PL: Rok poprzedni, jak każdy zresztą,
to kolizje, wypadki nie tylko na S3, także na drogach lokalnych. Przyczyny są
zróżnicowane...
- Z reguły zawodzi człowiek. Bywa, że świadomie, bowiem zawracanie na popularnej
esce czy jazda pod prąd, to ewidentna
wina kierującego. Obecnie mamy okres zimowy. Drogi są śliskie. Wiele starych dróg,
wiodących z Międzyrzecza do Trzciela czy
Pszczewa ma liczne zakręty, przecinają je

pola, gdzie wiatr potrafi uczynić z nich śliską pułapkę. Miejscowi użytkownicy dróg,
ci rozsądni, potrafią być przewidujący. Prawo o ruchu drogowym mówi o ograniczonym zaufaniu. Zasadą jest dostosowanie
prędkości do aktualnych warunków. Tego
młodzi z zasady nie potrafią respektować
ufając zainstalowanym w pojazdach systemach. Tragiczne wypadki mają miejsce,
jednak nie mamy w terenie dróg zwanych
potocznie drogami śmierci. Obserwuję
przez lata swej służby, że świadomość
użytkowników dróg stale rośnie. Zasada
bezpieczeństwa na drodze jest wdrażana
nie tylko na kursach, także wśród najmłodszych, korzystających z rowerów. Kaski,
koszulki odblaskowe, odblaski różnych
typów, to już niemalże norma. Część wymuszają przepisy, część troska o własne
bezpieczeństwo. Najbardziej tragiczne
są wypadki zderzeń czołowych, gdzie w
przypadku ciężarówka kontra samochód
osobowy z reguły ten ostatni jest bez
szans, czasami trudno nawet zidentyfikować wzrokowo markę pojazdu.
PL: Przekraczanie prędkości jest aż nadto widoczne przez kierujących na róż-

nych pojazdach...
- Znowu czynnik ludzki jest tego przyczyną. Formą bezwzględną jest karanie mandatem, bardzo często zabieramy uprawienia, co roku jest tego więcej. Jest to
smutna statystyka.
PL: Mamy w powiecie obce wojska, które
w województwie co rusz popełniają wykroczenia na drogach. Jak pan się na to
zapatruje?
- Na razie w naszym powiecie jest pod
tym względem całkiem przyzwoicie. Rozumiem, że kolizje z udziałem wojsk amerykańskich są medialnie nośne. Dobrze, że
wspólnie z Żandarmerią Wojskową pełnimy służbę w pobliżu ich miejsc dyslokacji,
co może ostudzić kowbojskie zapędy jankesów, ponadto mam stały kontakt z ich
oficerami łącznikowymi. Na pewno sprawy się unormują, mam na myśli ich przemieszczanie się po polskich drogach. Tym
bardziej, że odbyliśmy spotkania z ich kierowcami i zostały szczegółowo wyjaśnione różnice i nasze polskie przepisy ruchu
drogowego.
Rozmawiał Lech Malinowski
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Doradztwo zawodowe
W opublikowanym „Barometrze zawodów” odnoszącym się
do lubuskiego rynku pracy (analiza 2016 r. zgodnie z zaleceniem
MRPiPS jest prognozą zapotrzebowania pracowników w 2017 r.)
równowagę w naszym powiecie
utrzymuje ok. 100 zawodów, nadwyżka obejmuje ok. 25 zawodów
i jest m.in. w betoniarzach, zbrojarzach, fryzjerach, nauczycielach, hodowcach, sprzedawcach
i kasjerach. Deficyt obejmuje ok.
30 zawodów, m.in. kosmetyczka,
nauczyciele języków obcych, nauczyciele przedszkoli, opiekunki
do dzieci, samodzielni księgowi,
sprzątaczki, spedytorzy i logistycy. W PUP w Międzyrzeczu
jest zarejestrowanych obecnie
3140 bezrobotnych w tym 1721
kobiet. Wielu z nich szuka pracy,
jest także grupa chcąca, poprzez
rejestracje, otrzymać stosowne
świadczenia.
PUP prowadzi doradztwo zawodowe. - Centrum Aktywizacji
Zawodowej – mówi Małgorzata
Gołębiewska, kierownik CAZ
– cieszy się znacznym zainteresowaniem. Pracuje w nim 18 osób,
w tym 5 doradców zawodowych
(Anna Król, Beata Lutostańska-Wróbel, Anna Grabińska, Ewa
Ziemska, Anna Walczak). W roku

ubiegłym skorzystało z naszych
usług 1968 osób. Prowadzimy indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe. Te ostatnie jest
realizowane w formie warsztatów
obejmujących porady grupowe i
spotkania informacyjne. W roku
ubiegłym z warsztatów skorzystało 200 bezrobotnych w tym 125
osób z porad grupowych, a 75
uczestniczyło w spotkaniach informacyjnych, tych było 29. Z tej formy korzystają głównie osoby do 30
roku życia. Zakres tematyczny spotkań dotyczy predyspozycji zawodowych, umiejętności wypełniania dokumentów aplikacyjnych,
komunikacji interpersonalnej w
rozmowie z pracodawcą, arteterapii, usług świadczonych przez nasz
urząd na rzecz osób bezrobotnych
w realizacji projektów unijnych
oraz trening budowania pozytywnej samooceny.
Poradnictwo zawodowe jest
dostępne dla wszystkich zarejestrowanych osób bezrobotnych,
a te posiadają ustalone profile
pomocy. Profil I - najbardziej aktywne i potrafiące same sobie
poradzić z zatrudnieniem, II –
osoby potrafiące z każdej formy
aktywizacji skorzystać, a w ewidencji znalazły się z różnych powodów, III – to osoby oddalone

od rynku pracy, często w wyniku
problemów zdrowotnych bądź
sprawowania opieki nad kimś,
często klienci OPS.
- Z usług doradców zawodowych korzystają wszystkie osoby
bez względu na wykształcenie,
wiek i płeć. Najczęstsze problemy
dotyczą braku wykształcenia i doświadczenia zawodowego, stanu
zdrowia i wieku ponad 50 plus,
uzależnień chorobowych. Wiele
osób nie posiada wiedzy na temat
uruchomienia własnej działalności gospodarczej czy skutecznych
metod poszukiwania pracy na lokalnym rynku. U ludzi starszych,
szczególnie z terenów wiejskich
lub o niskich dochodach jest brak
umiejętności obsługi komputera
czy poczty elektronicznej. Wielu
zgłaszających się do nas ma brak
poczucia swoich mocnych stron
czy predyspozycji zawodowych.
Często brak opieki nad dzieckiem,
brak miejsc w żłobkach i przedszkolach czy utrudniony dojazd
jest wielkim problemem. Trudno
nie wspomnieć o niskim wynagrodzeniu oferowanym na rynku pracy – mówi M. Gołębiewska.
Doradcy zawodowi PUP w
Międzyrzeczu współpracują ze
szkołami ponadgimnazjalnymi
w ramach cyklicznych spotkań

MIĘDZYRZECZ

MOSiW ma się dobrze
Z usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku korzysta wiele a nawet bardzo
wiele osób, nie tylko z Międzyrzecza i okolic. Bowiem poza krytą pływalnią, halą
widowiskowo-sportową, boiskiem sportowym, kortami tenisowymi i popularnymi
Orlikami – ośrodek ma bogata ofertę.
- Tuż przed feriami zimowymi zostało przed halą sportową otwarte sztuczne lodowisko
syntetyczne – mówi Grzegorz
Rydzanicz, dyrektor MOSiW. –
Gmina Międzyrzecz podjęła decyzję, aby je tutaj zlokalizować.
Jest to lodowisko bez sztucznego
lodu, lecz o podłożu specjalnie
przygotowanym do jazdy na łyżwach. Ma 200 m². Korzystają z
niego chętni codziennie od 11.00
do 19.00. Na miejscu jest wypożyczalnia łyżew. I to wszystko jest
za darmo. W dniu otwarcia, burmistrz miasta osobiście je przetestował jeżdżąc na łyżwach i radził
sobie całkiem nieźle. Lodowisko
jest atrakcją i będzie czynne do
20 marca. W okresie ferii obniżyliśmy ceny biletów wejścia na
pływalnię dla dzieci i młodzieży
w dni robocze. Na hali sportowej
powodzeniem cieszyły się gry i zabawy. Dużą atrakcją były zawody
strzeleckie.

W Ratuszu słusznie zdecydowano, aby MOSiW odciążyć od
spraw związanych z infrastrukturą techniczną ośrodka nad
jeziorem Głębokie. Nie będzie
już zarządzania MOSiW częścią
gdzie zlokalizowane są domki
letniskowe oraz obiekty związane z działalnością gospodarczą.
- Nie będziemy zajmować się
stacją uzdatniania wody, studniami głębinowymi, siecią przesyłową, awariami sieci wodociągowej. Teraz będzie to w gestii
Międzyrzeckiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
Gmina planuje położenie tam nowej sieci energetycznej i wymianę
przyłączy, co zapewne wykona
odpowiednia firma energetyczna.
Dotychczasowe awarie musieliśmy sami usuwać. To jest dobra
decyzja odciążająca MOSiW. Będziemy zajmować się zgodnie z
nazwą, sportem i wypoczynkiem
– kończy swój wywód dyrektor.

Późną wiosną ruszą tradycyjnie biegi maratońskie. Jako
pierwszym będzie „Bieg po słońce”, z uwagi na zróżnicowanie
terenowe trasy, zaliczany jest
do biegów górskich. Później
„Międzyrzecka Dziesiątka”. Rok
2016 zaliczony został bez zakłóceń w ciągłości funkcjonowania
obiektów, a jest ich dziesięć. Na
stadionie miejskim „Orła im. dra
Adama Szantruczka od grudnia
rozpoczęto modernizację płyty
głównej, bieżni oraz pozostałej
infrastruktury. Planowe zakończenie jest przewidziane wiosną
2018 r.
LM

Doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy
informacyjnych, Aresztem Śledczym, DPS i OHP.
Zdecydowana większość bezrobotnych wykazuje chęć współpracy z doradcami. Stały kontakt
umożliwia śledzenie aktualnej informacji na lokalnym rynku pracy.
Udział w szkoleniach indywidualnych jest szansą na weryfikację
wielu wcześniej podejmowanych
samodzielnie decyzji. Wielu wymaga od doradców wiedzy w
zakresie przepisów związanych
z rentą czy emeryturą, świadczeniami opiekuńczymi czy zasiłkami celowymi. I takie informacje
otrzymują. Bywa, że doradca
zawodowy, mimo woli, staje się
swoistym spowiednikiem duszy
wysłuchując osobistych problemów. Czasami kierują klientów

na odpowiednie badania czy
testy. Doradcy mają możliwości
skierowania na szkolenia kwalifikacyjne czy staż. Monitorują
zatrudnienie swoich klientów, co
wynika z przepisów.
Z kolei doradcy zawodowi
oczekują od klientów chęci zmiany własnej sytuacji, motywacji do
działania poprzez własną aktywność. Istotnym jest nastawienie
się na samodzielne poszukiwanie
zatrudnienia z wykorzystaniem
najbardziej efektywnych technik. Trudno jest realizować zalecenia doradców wobec zgoła
przyziemnych spraw jakim jest
utrzymanie higieny osobistej czy
trzeźwości. A i z takimi przypadkami doradcy mają do czynienia.
LM
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Na SIORBIE międzyrzeckiej
harcerski duch
Międzyrzecka SIORBA po raz ósmy z kolei. Doskonale, jak mówią goście, zorganizowana przez Hufiec Międzyrzecz ZHP. Impreza z roku na rok się rozwija w kierunku
coraz wyższego poziomu artystycznego
wykonawców. Z zachowaniem, cennej obrzędowości harcerskiej.
Harcerska piosenka. Radość, wspólna
zabawa, wzajemna akceptacja z głośnym
dopingiem dla występujących. I tak ma
BYĆ! To spontaniczna radość.
10 drużyn harcerskich i 6 gromad zuchowych przyjechało do Międzyrzecza, by
zaśpiewać na SIORBIE: 65 Drużyna Starszoharcerska „Warta” ze Skwierzyny, 42 Drużyna Wędrownicza „Ventus” z Sulęcina, 56
Drużyna Harcerska im. A. Małkowskiego ze
Skwierzyny, 19 DH „Wataha” z Pszczewa, 9
DH „Płomyki” z Grochowa, 8 DSH „Grom i
przyjaciele” z Zespołu Drużyn ZHP Zbąszynek, 2 DH „Iskry” z Międzyrzecza, Mieszanka ZD SHP Zbąszynek, 22 DH „Krzesiwo” z
Międzyrzecza, 12 DSH „Ogień” z Międzyrzecza. Uczestnicy śpiewali w dwóch konkurencjach: Piosenka Harcerska i Polska
Piosenka lat 60–70.
Najmłodsi: 22 Gromada Zuchowa „Mali
Odkrywcy” z Drezdenka, 8 GZ „Mądre Ptaki” z Sulęcina, 2 GZ „Słoneczna Gromada” z
Międzyrzecza, 8 GZ „Mali Apacze” (ze stosownymi piórami ptasimi za opaskami we
włosach) z Drezdenka, 5 WDH „Platany”
z Murzynowa - wystąpili w konkurencji:
„Piosenka Zuchowa”.
Koncert prowadzili młodzi harcerze:
Kuba Litwin i Zuzannna Nowak. Po kilkugodzinnych przesłuchaniach zespołów
koncert finalny rozpoczęto od występu
gwiazdy poprzedniej SIORBY – I Szczep
Harcerski „Czarna Jedynka” ze Strzelec
Krajeńskich. Pod sceną taniec, zabawa i
zasłużony aplauz dla naprawdę dobrego
zespołu. Rozruszali widownię.
Patronujący imprezie Komendant Chorągwi Ziemi Lubuskiej hm Artur Doliński
powiedział - Że tam, gdzie słyszy się śpiew
- wiemy, że są dobrzy ludzie. Gratulował
rozmachu, impreza organizowana przez
organizację pozarządową, to wielkie wydarzenie artystyczne, w którym królował
duch harcerski.
Jury przyznało SIORBY i SIORBUSIE, oraz
nagrody, w postaci różnych instrumentów
perkusyjnych. Otrzymali je w konkurencji:
Piosenka Harcerska: ZŁOTA SIORBA – 12
DSH „Ogień” z Międzyrzecza, SREBRNA
SIORBA – 19 DH „Wataha” z Pszczewa,
BRĄZOWA SIORBA – 22 DH „Krzesiwo” z
Międzyrzecza
W konkurencji Piosenka Turystyczna:
ZŁOTA SIORBA – 56 DSH im. A. Małkowskiego ze Skwierzyny, SREBRNA SIORBA
– 2 DH „Iskry” z Międzyrzecza, BRĄZOWA
SIORBA – 8 DSH „Grom i przyjaciele” z ZD
ZHP Zbąszynek
Konkurencji Polska Piosenka z lat 60-70:
ZŁOTA SIORBA – 42 DW „Ventus” z Sulęcina, SREBRNA SIORBA - 8 DSH „Grom i
przyjaciele” z ZD ZHP Zbąszynek, BRĄZOWA SIORBA - 56 DSH im. A. Małkowskiego
ze Skwierzyny
SIORBUSIE otrzymali: ZŁOTY SIORBUŚ

- 22 Gromada Zuchowa „Mali Odkrywcy” z Drezdenka, SREBRNY SIORBUŚ - 8
GZ „Mądre ptaki” z Sulęcina, BRĄZOWY
SIORBUŚ - 2 GZ „Słoneczna Gromada” z
Międzyrzecza. Wyróżnienie dla 8 GZ „Mądre Ptaki” z Sulęcina.
Tytuł najlepszej wokalistki otrzymala dh
cd na s. 14

792 805 381
zci.biuro@wp.pl
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V Konkurs Plastyczny Koła „Wspieramy
Młode Talenty” rozstrzygnięty
20 stycznia, gościnnie w Bibliotece Publicznej w Międzyrzeczu,
odbyło się uroczyste wręczenie
nagród i dyplomów uczestnikom konkursu plastycznego
Koła „Wspieramy Młode Talenty”,
Lubuskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Tematem konkursu
były obiekty chronione w powiecie międzyrzeckim. 39 prac
przesłało 38 uczniów (18 – LO
Międzyrzecz, 7 Gimnazjum Przytoczna, 2 – CKZiU /Technikum nr
1, Międzyrzecz, 12 – ZSCKR /klasy Architektury Krajobrazu). Jury
po burzliwych naradach przyznało13 nagród książkowych w
tym 3 ufundowane przez naszą
redakcję.
Spotkanie otworzyła Lidia
Woźniak, przewodnicząca koła,
witając przede wszystkim przybyłych uczestników konkursu,
opiekunów, członków jury (m.in.
Ewę Zabielską), Halinę Pilipczuk – Naczelnika Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego,
Gabrielę Bujanowską - dyrektora CKZiU, Adama Piotrowskiego
– redaktora naczelnego „Przekroju Lokalnego” oraz członków
zarządu koła. Odczytała protokół
jury i pokrótce zanalizowała przesłane i wyróżnione prace.
Nagrody Starosty Międzyrzeckiego (wręczała H. Pilipczuk)

otrzymali: Karolina Obrębska
(kl. I LO – Piękna architektura
neogotycka. Kompleks szpitalny
Obrzyce), Zuzanna Uznańska
(kl. I LO – Podzamcze), Anna Zabielska (kl. I LO – Dom szewca w
Pszczewie), Gabriela Siwek (kl.
I LO – Pancerni), Natalia Nadolna (kl. III Gimnazjum Przytoczna – Kościół p.w. Świętej Trójcy w
Przytocznej), Agata Rymas (kl. II
Gimnazjum Przytoczna – Ratusz
klasycystyczny i kościół św. Wojciecha w Międzyrzeczu), Marta Plewa (kl. II Technikum nr 1 CKZiU
– Zamek w Międzyrzeczu), Milena
Grupa (kl. I Architektury Krajo-

brazu ZSCKR Bobowicko – Kalsko,
kościół św. Bartłomieja Apostoła),
Hanna Markiewicz (kl. I Architektury Krajobrazu ZSCKR Bobowicko – Kościół św. Wojciecha w
Międzyrzeczu).
Nagrody redakcji „Przekroju
Lokalnego” (wręczał A. Piotrowski) otrzymali: Sara Pisera (kl. III
Architektury Krajobrazu ZSCKR
Bobowicko – Aleja topolowa ze
Starego Dworku do Szumiącej),
Klaudia Sulczyńska (kl. I Architektury Krajobrazu ZSCKR Bobowicko – Kościół św. Zbawiciela
w Skwierzynie), Martyna Chołdrych (kl. IV Architektury Krajo-
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Na SIORBIE międzyrzeckiej
harcerski duch
cd ze s. 13
Kamila Darmograj. Za najlepszego gitarzystę uznano dh Macieja Marka. Laureat VIII SIORBY:
12 DSH „Ogień” z Międzyrzecza
będzie gospodarzami następnej.
Organizatorem Hufiec ZHP
im. „Zawiszaków” Międzyrzecz i
MOK. Wsparli imprezę: starosta
międzyrzecki Grzegorz Gabryelski, burmistrz Międzyrzecza
Remigiusz Lorenz, który otworzył „VIII SIORBĘ”. Odznakami
„Przyjaciół Harcerstwa” udekorowano m.in. dh Kamilę Szudra,
Martę Pluskota, Macieja Skrzeka, Grzegorza Dudę.
Wojskowi goście, z 17 WBZ,
zawsze z uwagą, i życzliwością,
przyglądają się ruchowi harcerbrazu ZSCKR Bobowicko – Zabytkowa aleja lipowa przy pałacu w
Kursku).
Były oczywiście dyskusje na
temat prac. Klaudia Sulczyńska
jako jedyna wykorzystała nocną
scenerię, która doskonale bryłę
kościoła oddała. Co ją do tego
zainspirowało? – Przejeżdżałam
nocą przez Skwierzynę – powiedziała K. Sulczyńska – I masywna
w swej budowie wieża kościelna
na tle gwiazd była cudownym obrazem chwili. Dlatego postanowiłam właśnie nocą, co jest bez wątpienia trudne, taki zapisany w mej
pamięci obraz namalować.
Spotkanie zostało zwieńczo-

skiemu, zwłaszcza pod opieką
phm Hanny Barczewskiej i komendantki Hufca Międzyrzecz
phm Marii Sobczak–Siuty. To
potencjał niekłamanego patriotyzmu, wychowania obywatelskiego i społecznego, który będzie procentował w przyszłości
po wielokroć.
Krąg z tradycyjną Iskierką,
puszczoną od strony Komendanta Chorągwi Ziemi Lubuskiej, połączył wszystkich śpiewających, i
widzów. Krąg miłości, przyjaźni,
pomocy, wsparcia i empatii, który, chociaż na chwilę zjednoczył.
Iwona Wróblak
www.iwona-wroblak.blogspot.
com

ne nie tylko wybraniem tematu
kolejnego konkursu, ale również
niespodzianką, którą będzie wycieczka w okresie wiosennym na
pogranicze ziemi międzyrzeckiej
i babimojskiej, wiodąca szlakiem
ciekawych zabytków.
Konkurs objął Honorowym Patronatem Starosta Międzyrzecki,
a nasza redakcja objęła go Patronatem Medialnym, także jak
zapewnił w swoim wystąpieniu
redaktor naczelny w kolejnych
jego edycjach.
Tekst i fot. LM

MIĘDZYRZECZ

Podsumowanie działalności OSP w Gminie Międzyrzecz
Na styczniowym spotkaniu
Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP w Międzyrzeczu podsumowano działalność
i szkolenie jednostek OSP w
2016 r. Z przedstawionych sprawozdań Remigiusza Lorenza
– prezesa ZOMG ZOSP RP i st.
kpt. Dariusza Surmy aktualny stan wyszkolenia Jednostek
Operacyjno-Technicznych jest
następujący: szkolenie podstawowe strażaków-ratowników
ukończyło 131 druhów (z tego
12 w 2016 r.), szkolenie specjalistyczne z zakresu ratownictwa
technicznego – 74 (9 w 2016),
szkolenie w zakresie działań
przeciwpowodziowych i ratownictwa na wodach ukończyło 9
(wszyscy w 2016), szkolenie kierowców i konserwatorów sprzętu ratowniczego – 21, szkolenie
dowódców – 41, naczelników
– 14, kurs kwalifikacyjny pierwszej pomocy – 36 (6 w 2016 r.).

Dodatkowo, strażacy z terenu
gminy Międzyrzecz brali czynny
udział w różnego rodzaju szkoleniach i ćwiczeniach, do ciekawszych należały m.in.:
- szkolenie służb ratowniczych
w radzeniu sobie z usuwaniem
skutków ewentualnych awarii
związanych z gazem ziemnym
(pożar instalacji wewnętrznej
niskiego ciśnienia, pożar na
gazociągu średniego ciśnienia
w wykopie otwartym i pod ziemią) - 24 września 2016 r.;
- szkolenie z doskonalenia
umiejętności prowadzenia działań ratowniczych jednostek
ochrony ppoż. na autostradzie
A2 i drodze ekspresowej S3,
bezpiecznego poruszania się po
drogach szybkiego ruchu oraz
współdziałania ze służbami – 11
i 12 maja 2016 r.;
Jednostki brały również udział
w inspekcjach gotowości bojowej, w ćwiczeniach na różnego

rodzaju obiektach, ćwiczeniach
doskonalących w zakresie specjalistycznym, np. prowadzenie
akcji po wypadku drogowym
czy udział w VIII Lubuskich Ćwiczeniach Proobronnych Medycyny Ratunkowej i Pola Walki
„GREEN MEDLINE 2016” – 15
października 2016 r.
W roku 2016 w akcjach ratowniczo – gaśniczych uczestniczyły wszystkie jednostki z terenu
gminy Międzyrzecz. Łącznie
były 63 interwencje. Udział w
zawodach, turniejach czy lokalnych uroczystościach był w naszym miesięczniku opisywany
na bieżąco. Zainteresowanych
odsyłam do archiwum w miejscowej bibliotece lub na strony internetowe miesięcznika
(www.przekrojlokalny.pl), gdzie
także w formie zapisu pdf są numery archiwalne.
Dzięki środkom finansowym
pochodzącym przede wszyst-

kim z budżetu Gminy Międzyrzecz, jak również dzięki dotacjom z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji,
Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego, czy też z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, bądź też z innych
źródeł, udało się doposażyć
jednostki m.in. w ubrania specjalne, ubrania koszarowe, buty
i rękawice strażackie, kominiarki
- niezbędne do udziału w działaniach ratowniczo–gaśniczych,
w zintegrowany system selektywnego alarmowania, drabinę
strażacką dwuprzęsłową, aparaty powietrzne, piłę ratowniczą,
pilarki do drewna, radiotelefony.
Przeprowadzono również niezbędne remonty obiektów. W
Kaławie wyremontowano wieżę
oraz dach remizy. W Wyszanowie oddano do użytku nowy
boks garażowy, wymieniono

stolarkę okienną w remizie, budynek otrzymał nową elewację
i efektowne graficzne oznaczenie (pisaliśmy o tym dość obszernie). W Kursku dokończono
rozpoczęty w 2015 r. generalny
remont strażnicy, zaczynając od
przyłączenia budynku do sieci
wodno–kanalizacyjnej oraz częściowej przebudowy pomieszczeń, poprzez wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej, aż zabezpieczenie dachu, wykonanie i
wykończenie
pomieszczenia
łazienki, zmodernizowano szatnię wyposażenia indywidualnego strażaków. W Międzyrzeczu-Obrzycach udało się po kilku
latach sfinalizować przejęcie
remizy, podłączono c.o. i c.w. do
ZEC-u oraz wymieniono bramę
garażową.
LM
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Wieści z Międzyrzeckiego RATUSZA
„Termomodernizacja wraz z montażem OZE budynku Ogniska
Muzycznego oraz Przedszkola nr 4 w Międzyrzeczu”
W dniu 22 grudnia 2016 r. gmina Międzyrzecz podpisała umowę o dofinansowanie projektu
realizowanego w trybie „Zaprojektuj i wybuduj” pt. „Termomodernizacja wraz z montażem OZE
budynku Ogniska Muzycznego oraz Przedszkola nr 4 w Międzyrzeczu” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie2020

Oś Priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”
Działanie 3.2 „Efektywność energetyczna”
Poddziałanie 3.2.1. „Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Całkowita wartość projektu: 1 182 473 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 1 443 113 PLN
Dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej: 1 226 646,05 PLN (nie więcej niż 85% kwoty
wydatków całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym: ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu w kwocie nieprzekraczającej 1 226 646,05
PLN).
Celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Międzyrzecz poprzez spadek
emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku
publicznym. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celu bezpośredniego, jakim jest
podniesienie efektywności energetycznej budynku dawnego Ogniska Muzycznego przy
ul. Świerczewskiego 21 oraz budynku Przedszkola nr 4 przy ul. Zachodniej 8 w Międzyrzeczu.
Osiągnięciu celu bezpośredniego służyć będzie modernizacji energetycznej budynków poprzez (w
przypadku budynku dawnego Ogniska Muzycznego przy ul. Świerczewskiego 21) ocieplenie:
stropodachu niewentylowanego, stropu pod poddaszem nieogrzewanym, dachu przyległego do
strefy ogrzewanej, podłogi na gruncie, ścian zewnętrznych; wymianę okien i drzwi wejściowych,
modernizację c.o.i instalacji c.w.u. z montażem pomp ciepła i systemem fotowoltaicznym,
montaż automatyki pogodowej i monitoringu zużycia mediów, adaptacji pokrycia dachowego na
potrzeby montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z ich montażem, wymiany źródeł światła na LED
w istniejących oprawach, montaż komunikacji dachowej umożliwiającej serwisowanie paneli
fotowoltaicznych, montaż bezkanałowej centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła; (w przypadku
budynku Przedszkola nr 4 przy ul. Zachodniej 8) ocieplenie: stropodachu niewentylowanego,
ścian zewnętrznych; wymianę drzwi wejściowych i drewnianych okien zewnętrznych, montaż
bezkanałowej centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła, modernizację systemu c.o. i c.w.u.
z montażem pomp ciepła i systemem fotowoltaicznym, montaż automatyki pogodowej
i monitoringu zużycia mediów, adaptacji pokrycia dachowego i konstrukcji dachu na potrzeby
montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z ich montażem, montażu komunikacji dachowej
umożliwiającej serwisowanie paneli fotowoltaicznych, wymiana źródeł światła na LED
w istniejących oprawach.

„Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły
Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu”
W dniu 22 grudnia 2016 r. gmina Międzyrzecz podpisała umowę o dofinansowanie projektu
realizowanego w trybie „Zaprojektuj i wybuduj” pt. „Termomodernizacja wraz z montażem OZE
Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie2020
Oś Priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”
Działanie 3.2 „Efektywność energetyczna”
Poddziałanie 3.2.1. „Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Całkowita wartość projektu: 1 843 860 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 1 800 860 PLN
Dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej: 1 530 731 PLN (nie więcej niż 85% kwoty
wydatków całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym: ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu w kwocie nieprzekraczającej 1 530 731
PLN).
Celem głównym projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Międzyrzecz poprzez
spadek emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w
budynku publicznym. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celu bezpośredniego,
jakim jest podniesienie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 3.
Przedmiotem projektu jest inwestycja w infrastrukturę Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu
polegająca na termomodernizacji budynków szkoły i poprawie ich efektywności energetycznej.
Osiągnięciu celu bezpośredniego służyć będzie modernizacja energetyczna budynków poprzez
ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu dobrze wentylowanego, ocieplenie
stropodachu niewentylowanego, wymiana okien drewnianych zewnętrznych, wymiana opraw
oświetleniowych na oprawy typu LED, montażu centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepła, modernizacji systemów: centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej polegającej na
montażu pomp ciepła na cele c.o., montażu przygrzejnikowych zaworów termostatycznych
stałoparametrowych, zastosowaniu osłabienia nocnego oraz w ciągu tygodnia dla instalacji
centralnego ogrzewania, ograniczeniu pracy pompy cyrkulacyjnej, regulacji hydraulicznej
instalacji c.o., montażu sprzęgła hydraulicznego umożliwiającego współpracę źródeł ciepła,
montażu automatyki pogodowej, adaptacji pokrycia dachowego i konstrukcji dachu na potrzeby
montażu instalacji fotowoltaicznej, montażu paneli fotowoltaicznych na dachach
rozpatrywanych trzech obiektach szkoły, montażu komunikacji dachowej umożliwiającej
serwisowanie paneli fotowoltaicznych, monitoringu zużycia mediów.

Aktywność szansą na zmianę
Gmina Międzyrzecz/Ośrodek
Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu informuje, że od 01.01.2017r.
do 31.12.2018r. realizuje projekt konkursowy pn. „Aktywność
szansą na zmianę” współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020; Oś priorytetowa 7.
Równowaga społeczna; Działanie
7.1. Programy aktywnej integracji
realizowane przez ośrodki pomocy
społecznej.
Niniejszy projekt jest odpowiedzią na potrzebę aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców
gminy Międzyrzecz. Głównym
celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i/lub zawodowej

oraz zwiększenie szans na zatrudnienie 117 osób oraz poprawa rozwoju psychofizycznego 63 dzieci
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
W latach 2017-2018 działaniami o wartości: 1 496 227,32 zł
objętych będzie 180 osób podzielonych na 8 grup:
• 10 rodzin doświadczających
bezradności opiekuńczo-wychowawczej,
• 10 rodzin wielodzietnych
otrzymujących świadczenie
wychowawcze (500+),
• 12 osób bezdomnych – ścieżka nowego życia,
• 15 osób z ustalonym III profilem PUP,
• 15 osób biernych zawodowo,

•
•
•

10 osób uzależnionych,
10 osób młodych do 30 r. ż.
dziedziczących uzależnienie
od pomocy społecznej,
24 osoby powyżej 50 r. ż. –
Dom Chronionej Starości w
Kęszycy Leśnej.

Rekrutacja osób do projektu odbywa się z poszanowaniem zasad
równości szans i niedyskryminacji,
w tym zasady dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
Wnioskodawca: Gmina Międzyrzecz/Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
Realizator: Ośrodek Pomocy

Społecznej w Międzyrzeczu
Okres
realizacji:
od
01.01.2017r. do 31.12.2018r.
Wartość projektu: 1 496 227,32
PLN
Kwota dofinansowania z EFS:
1 271 793,22 PLN
Wkład własny Gminy Międzyrzecz/OPS w Międzyrzeczu:
224 434,10 PLN
Szczegółowe informacje na temat projektu „Aktywność szansą na zmianę” można uzyskać
w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Międzyrzeczu przy ul. Wojska Polskiego 13B, tel. 95 742 78
27, e-mail: ops@miedzyrzecz.pl,
www.miedzyrzecz.naszops.pl.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt „Aktywność szansą na
zmianę” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Oś
priorytetowa 7. Równowaga
społeczna; Działanie 7.1.
Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki
pomocy społecznej.
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Nagrody w konkursie na najładniej
przystrojony dom i balkon wręczone

Artykuły i zdjęcia: Urząd Miejski w Międzyrzeczu

23 stycznia br. burmistrz Remigiusz
Lorenz wręczył nagrody przyznane
uczestnikom konkursu na najładniej
przystrojony
świątecznie
dom/
ogród i balkon. Przypomnijmy, że
I miejsce w kategorii na najładniej
przystrojony
dom
otrzymała
Jolanta Budna, II miejsce przypadło
Agnieszce i Marcinowi Wróbel a z

III miejsca mogła się cieszyć Elżbieta
Danielczak. W kategorii na najładniej
przystrojony balkon główną nagrodę
otrzymał
Krzysztof
Chamoń.
Szczególne wyróżnienie przyznane
zostało 17. Wielkopolskiej Brygadzie
Zmechanizowanej. Zwycięzcą jeszcze
raz serdecznie gratulujemy!

50-lecie pożycia małżeńskiego Informacja dla mieszkańców!
Urząd Stanu Cywilnego w Międzyrzeczu w miesiącu wrześniu organizuje
zbiorową uroczystość z okazji 50-lecia
pożycia małżeńskiego dla par, które w
roku 1967 zawarły związek małżeński. W związku z powyższym, w celu
zadeklarowania swego udziału w uroczystości prosimy o osobiste przybycie
lub zgłoszenie telefoniczne pod nr tel.
957426939 do końca kwietnia 2015
roku.

W związku z otrzymywanymi od
mieszkańców gminy Międzyrzecz
zgłoszeniami dotyczącymi mieszania ze sobą różnych frakcji odpadów
komunalnych, w trakcie ich odbioru
przez firmę odbierającą odpady komunalne tj. PPHU NIEWIADOMSKI Władysław Niewiadomski, wyjaśniamy:
Odpady różnych frakcji odbierane
są przez specjalistyczny pojazd po-

siadający zabudowę dwukomorową,
umożliwiającą zbieranie dwóch frakcji
jednocześnie. Urządzenie zasypowe
wyposażone jest w jeden odwłok dzielony przegrodą, eliminując mieszanie
się odbieranych frakcji odpadów. Zasyp uniwersalny obsługuje pojemniki
dowolnej wielkości od 80 do 1100 l i
jest przystosowany do zbierania worków.

