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Pełnych spokoju i radości, zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
obfitości na świątecznym stole, smacznego jajka, wiosennego nastroju
w rodzinnym gronie oraz optymizmu, energii i nadziei na lepszą przyszłość
życzy redakcja Przekroju Lokalnego

MIĘDZYRZECZ

Ruszył budżet obywatelski

Od 15 marca można składać wnioski do pierwszego w Międzyrzeczu budżetu obywatelskiego. Władze miasta na realizację projektów zgłoszonych przez mieszkańców gminy przeznaczyły pół miliona zł.
Termin składania wniosków
mija 15 kwietnia. Masz pomysł
– wymyśl projekt. Na projekty
małe (do 15 tys zł) przewidziana
jest kwota 100.000 zł, pozostałe
400.000 na projekty duże (wniosek do 100 tys. zł). Formularz

wniosku można uzyskać w UMiG
jak również ściągnąć ze strony
internetowej urzędu. Wystarczy 10 podpisów uprawnionych
mieszkańców, aby wniosek mógł
zostać złożony w sekretariacie
UMiG z adnotacją na kopercie >> cd. na s. 5

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

W numerze:
ROZMOWA PRZEKROJU

„Chcemy postawić na
firmy z branż innowacyjnych”
Rozmowa z nowym prezesem K-S SSE Krzysztofem
Kielcem
STR. 11

Program Rodzina
STR. 14
500 PLUS
Wyjaśniamy krok po kroku

RAFAŁO

KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA

MODELOWANIE UST WYPEŁNIANIE ZMARSZCZEK

MEZOTERAPIA IGŁOWA

RAFALO.PL

TRYCHOLOGIA (LECZENIE ŁYSIENIA)
nr tel. 7 9 1 3 6 9 7 5 7

Czynne: poniedziałek - piątek 8 - 16; sobota 8 - 13
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Ogłoszenia Drobne
Sprzedam dom w stanie
surowym zamkniętym o
pow. 190 m2 (część powierzchni 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)

10 marca 2016

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

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 30
m2 w Sulęcinie. Duży pokój,
kuchnia, przedpokój, łazienka, CO, balkon II piętro. Cena
85.000 zł. Tel. 507 944 860

Mount Everest hipokryzji
Ta historia zaczyna się w
2008 r. Wtedy 18-letni Patryk
Lewicki z małego Wędrzyna
w gminie Sulęcin zdecydował
się wstąpić do Stowarzyszenia
„Młodzi Demokraci”. Organizacja ta do dziś jest młodzieżową
przybudówkę Platformy Obywatelskiej. Działania Młodych
Demokratów miały charakter
prospołeczny, były jednak firmowane przez rządzącą wtedy
opcję polityczną. Rok później
jednak Lewicki odkrył w sobie
poglądy lewicowe. Razem z kilkoma osobami odszedł z SMD
i założył w Sulęcinie struktury
Federacji Młodych Socjaldemokratów, czyli młodzieżowej
przybudówki Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wkrótce
wstąpił też do SLD. Nadal w
tym czasie był ministrantem
i członkiem przykościelnego
chóru w Wędrzynie. O młodym

działaczu było coraz głośniej.
Stał się twarzą wielu imprez
i inicjatyw realizowanych przy
współudziale środków z Unii
Europejskiej i dotacji krajowych.
Przez pewien czas był szefem Federacji Młodych Socjaldemokratów na województwo lubuskie.
Po wyborach samorządowych
w 2014 r. jego krótka i intensywna kariera polityczna doszła do
punktu kulminacyjnego – radni
wybrali go na stanowisko starosty sulęcińskiego i został tym
samym najmłodszym starostą
w Polsce. Ponad rok temu w wywiadzie dla Gazety Wyborczej
Lewicki mówi: - Od początku
wiedziałem, że dla mnie odpowiednia będzie partia lewicowa. I
tak wybrałem. Nie patrzę na to, że
dzisiaj SLD ma niższe notowania.
Nie można podchodzić do takich
spraw w sposób koniunkturalny. To nie jest podejście na długi

dystans. Ja jestem w SLD z prze- ny dostęp do zabiegów in vitro,
konania. Miłość do lewicowych to twierdzenie dzień później
ideałów skończyła się jednak u czegoś zupełnie na odwrót
Lewickiego wraz z odwołaniem jest szczytem hipokryzji. Ktoś,
Opiekunki do Niemiec
ze stanowiska starosty. Dwa dni kto z dnia na dzień zmienia
AMBERCARE24 , wymapóźniej Lewicki oświadczył na swoje wartości o 180 stopni w
swoim profilu facebookowym, oczach ludzi kompletnie traci
gany j. niem. komunikatyże odchodzi z SLD. - Patryk za- wiarygodność. Może jestem
wny, do 1500 euro na
chował
się jak dziecko – obraził idealistą, ale nie mieści mi się
rękę, legalnie od zaraz
się na wszystkich, pozbierał swoje w głowie by w imię kariery, pie535 340 311 lub 533 848
zabawki i wyszedł z piaskownicy – niędzy, władzy czy czegokol005 lub 730 340 005
mówi nam polityk SLD, znajomy wiek innego robić coś takiego.
Większość samorządowców
Lewickiego. Bardziej jednak niż
Układanie psów
samo odejście z SLD sulęcińską i polityków może tylko potel. 601 772 559
społeczność zelektryzowała in- marzyć o objęciu stanowiska
formacja, że P. Lewicki zamierza starosty. Patrykowi LewickieOcieplanie budynków,
wstąpić do Prawa i Sprawiedli- mu udało się tego dokonać w
tel. 881 507 760
wości. - Lewicki zadeklarował wieku 24 lat. Tak błyskawiczna
chęć wstąpienia do partii Prawo kariera niewątpliwie świadczy
Sprzedam uzbrojone działki
i Sprawiedliwość, ale jego kandy- o jego wielu zdolnościach. Zabudowlane 1000 oraz 1029
datura została odrzucona – mówi pewne P. Lewicki mógłby je wym3 w Dębnie przy ul. Piasecnam prominentny polityk PiS. korzystać nie tylko na stołkach
znej. Ceny od 60 000 tys. zł.
Przyczyną ma być polityczna za publiczne pieniądze, ale też
Tel. 513 109 932
przeszłość, ale przede wszyst- na wolnym rynku. Tymczasem
kim toczące się w gorzowskiej do naszej redakcji dotarły inprokuraturze
postępowanie formacje, że Lewicki szykuje się
dot. podejrzenia niezgodnego z na z-cę dyrektora DPS w Tursku.
przeznaczeniem wydatkowania Mamy jednak nadzieję, że to
KUPON NA OGŁOSZENIE
dotacji przez trzy organizacje, tylko plotki.
w których P. Lewicki jest jednym
Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie
z głównych działaczy. Łączna
prowadzące działalności gospodarczej
suma pobranych dotacji wynosi
Ogłoszenie drobne może zamierać maksymalnie 20 słów łącznie z ceną, numerem telefonu itp.
300 tys. zł.
Jeżeli działania Lewickiego nie
TREŚĆ OGŁOSZENIA (drukowanymi literami): ..........................................................................................
nazwać koniunkturalnymi, to
....................................................................................................................................................................... jak? SLD i PiS światopoglądowo
znajdują się na dwóch różnych
....................................................................................................................................................................... biegunach. Jeżeli Lewicki do
Adam Piotrowski
niedawna podpisywał się pod
IMIĘ I NAZWISKO....................................................... ADRES .................................................................... takimi hasłami jak laicyzacja
Redaktor naczelny
.......................................................................................NR TELEFONU........................................................ państwa, aborcja, czy powszech- Adam.Piotrowski2@gmail.com
Sprzedam gorczycę na
poplon. Tel 603 567 127

BEZPŁATNE
DROBNE
Brawa dla
ZuziOGŁOSZENIA
i Kacpra

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
Redakcja: Alina Cywilko, Marcin Piotrowski, Iwona Wróblak, Zdzisław Musiał, Lech Malinowski
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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Wypowiedzieli rotę przysięgi
5 lutego 2016 roku elewi 35. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej złożyli uroczystą
przysięgę wojskową. W uroczystości wziął udział burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia.
Pod pomnikiem płk
Wincentego Nowaczyńskiego odbyła się uroczysta zbiórka upamiętniająca 71. rocznicę powrotu
Skwierzyny do Polski. Był
to początek obchodów
o charakterze patriotycznym, które nie tylko przypominały o tej ważnej dla
wszystkich skwierzynian
dacie, ale także miały na
celu zapewnienie godnej
oprawy dla uroczystego
złożenia przysięgi wojskowej żołnierzy - elewów.
Od miesiąca intensywnie szkolili się w ramach
służby
przygotowawczej, poznając podstawy
„żołnierskiego abecadła”
oraz zaznajamiając się z
wojskowym rzemiosłem.
Dzień ten był również zakończeniem krótkotrwałego ćwiczenia rotacyjnego
żołnierzy NSR.
O godz.12:00 dowódca
dywizjonu, ppłk Dariusz
Stróżewski, złożył meldu-

nek zastępcy Dowódcy 3.
WBR OP, płk Grzegorzowi
Zarębie, o gotowości żołnierzy służby przygotowawczej do złożenia przysięgi wojskowej. Dowódcą
uroczystości był dowódca
szkolenia podstawowego
mjr Zbigniew Kalbarczyk, zaś całemu wydarzeniu splendoru dodała
oprawa muzyczna, którą
zapewniła Orkiestra Wojskowa ze Szczecina pod
dowództwem tamburmajora st. chor. sztab. Mariu-

zaprzysiężonym
żołnierzom.
Za uzyskanie bardzo
dobrych wyników w wykonywaniu zadań służbowych dowódca dywizjonu
wyróżnił najlepszych żołnierzy urlopem krótkoterminowym, a ich rodzice
otrzymali od dowódcy
kwiaty i listy uznania, następnie żołnierze dumnie
zaprezentowali się w defiladzie swoim przełożonym
oraz najbliższym.
Po zakończeniu obchodów wszyscy zainteresowani mogli obejrzeć na
palcu apelowym sprzęt
będący na wyposażeniu
jednostki oraz mogli zwiedzić Salę Tradycji dywizjonu. Natomiast elewi po
zdaniu broni i otrzymaniu
przepustek, spotkali się ze
swoimi bliskimi i znajomymi by razem z nimi udać
się na krótki, zasłużony
odpoczynek w domowych
pieleszach.
(UMS)

sza Sekulskiego. Dodatkowo swoją obecnością
uroczystość uświetnili Komendant 45. WOG - ppłk
Władysław
Ostrowski,
władze samorządowe oraz
zaproszeni goście.
Wyróżnieni
żołnierze,
jako reprezentanci swoich
plutonów, w symbolicznym geście ślubowania
dla Ojczyzny, złożyli przysięgę na sztandar jednostki. Po słowach roty, ksiądz
porucznik Artur Samsel,
udzielił błogosławieństwa

próbują zrobić pogrzeb po
kosztach myśląc, że w ten
sposób wykończą konkurencję. Uprzedzam nie tędy
droga.
Dziś po przesłuchaniu
blisko 10 świadków, postawiono zarzut Józefowi
G. (rocznik 1953) pracownikowi skwierzyńskiej firmy pogrzebowej. Za czyn
popełniony grozi do 2 lat
więzienia. Zarzut nie jest
jednoznaczny z oskarżeniem. Prowadzący sprawę
funkcjonariusz policji czeka jeszcze na opinię PSSE
oraz ewentualnie prokuratora, aby zarzut skonkretyzować (Józef G. nie
przyznaje się). O tej przykrej dla Rodziny sprawie, a
właściwie jej finale Czytelników poinformujemy.
LM

W listopadzie, na pierwszej stronie Przekroju
Lokalnego, ukazał się tytułowy tekst o zawinionym akcie świadomie czy
też nie – sprofanowania
szczątków osoby zmarłej.
Tekst został przedrukowany w warszawskim o zasięgu ogólnopolskim branżowym piśmie „Memento” (nr
6. 2015) z sugestywnym
nadtytułem i celnym redakcyjnym zwieńczeniem:
Łatwość z jaką każdy może
otworzyć zakład pogrzebowy sprzyja tego typu zjawiskom. Do tego zawodu
biorą się osoby nie mające
zielonego pojęcia o postępowaniu ze zmarłym i rodziną osoby zmarłej. Patrzą
przez perspektywę zysków,
których w większości przypadków nie osiągają, gdyż

Zatrudnię na terenie Międzyrzecz personel
sprzątający z grupą lub orzeczeniem o niepełnosprawności.

Tel. 511 225 133

Z046000012A

PHU GEOPOZIOM
świadczy usługi geodezyjne w pełnym zakresie:

• podziały i rozgraniczenia działek
• wznowienia granic
• tyczenie budynków i inwentaryzacje budynków (do odbioru)
• tyczenie i inwentaryzacja sieci uzbrojenia podziemnego
• geodezyjna obsługa inwestycji
• sporządzanie map do celów projektowych
• doradztwo z zakresu nieruchomości gruntowych i budynkowych

W każdy wtorek pierwsza robota
z upustem cenowym 50%.
Zaufaj precyzji i doświadczeniu…

P.H.U. GEOPOZIOM
Michał Sztrauch
ul. Lipowa 20d
69-200 Sulęcin

tel. 502 678 287
782 249 372
e-mail: geopoziom@op.pl

GEODEZJA

REKLAMA

O tempora, o mores
– ciąg dalszy

Franczak Design Sp. z o.o.
zaprasza do zakupów
grys jasny ogrodowy 8-16mm

349,00

zł

(1 tona w opak. BIG-BAG, w cenie dostawa kurierska)

kostka granitowa szara lub
szaro-ruda 7/9, 9/11, 15/17

260,00

zł

(1 tona w opak. BIG-BAG plus transport loco Strzegom)

tel. 884-990-505

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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Grali w warcaby na potęgę
Ta gra planszowa ukształtowała
się prawdopodobnie w XII wieku bodaj na południu Francji lub
Hiszpanii. Istnieje wiele jej odmian. Jako dyscyplina sportowa
jest rozgrywana na planszy o 100
polach. Z reguły wykorzystuje
się szachownicę mającą 64 pola.
Gracze mają po 12 pionków, którymi rozgrywają partie wykorzystując jedynie ciemne pola.
25 lutego w Powiatowym Ośrodku Wsparcia „Razem Raźniej”
w Skwierzynie, którym kieruje
Bożena Adamiec, przy wsparciu Skwierzyńskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji (dyr. Jakub
Nawrot) przeprowadzono Integracyjny Turniej Warcabowy
W rozgrywkach wzięło udział 16
zawodników, reprezentantów:
DPS Skwierzyna, DPS Międzyrzecz, ŚDS Międzyrzecz i oczywiście gospodarze. Na co dzień
wszyscy startujący uczestniczyli
w zajęciach, podczas których
ćwiczą grę w warcaby. Uczestnicy turnieju grali ze sobą podzieleni na dwie kategorie kobiet
i mężczyzn Nad przebiegiem
rywalizacji czuwał sędzia Adam
Rabczewski z Klubu Szachowe-

go GONIEC Skwierzyny (Stowarzyszenie OBRA – WARTA).
Uczestnicy rywalizowali ze sobą
podczas 15 rund, po 6 minut
każda. Skład poszczególnych par
był typowany losowo. W ten sposób zawodnicy grali każdy z każdym. Emocjonująca rywalizacja
wyłoniła laureatów. Wśród 16
uczestników zwyciężył Mieczysław Bartczak (DPS Skwierzyny), II i III miejsce zajęli ex aequo:
Marcin Żyrak (DPS Międzyrzecz)
i Katarzyna Aleksandrowicz
(DPS Skwierzyna). Zdobywcy
pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii otrzymali dyplo-

my oraz statuetki.
Szachy i warcaby to znakomity sposób rozwijania zdolności
matematycznych, logicznego i
strategicznego myślenia, pobudzenie wyobraźni, oraz miłe spędzanie czasu wolnego. W tym
roku POW w Skwierzynie ma
zamiar kontynuować rozgrywki
na zasadzie Grand Prix turniejów
szachowych, podczas których
uczestnicy zawodów będą się
spotykać ze sobą minimum jeden raz na trzy tygodnie w celu
rozegrania pojedynków na planszach.
L. Malinowski
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Ruszył budżet obywatelski
<< cd. ze s. 1

– „Budżet Obywatelski” lub
pocztą elektroniczną na adres:
budzet.obywatelski@miedzyrzecz.pl w formie zeskanowanego wypełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza
zgłoszeniowego. Jeden mieszkaniec może złożyć tylko jedną
propozycję inwestycyjna.
U zgłaszających mogą się rodzić pytania, dlatego burmistrz
Remigiusz Lorenz, zaprasza na
dyżury konsultacyjne. Miejsce
– Ratusz, Wydział Spraw Społecznych, pokój 103. W każdy
poniedziałek – 7, 14 i 21 marca
oraz 4 i 11 kwietnia. Konsultacje
przeprowadzi komisja w 6.osobowym składzie pod przewodnictwem Eweliny Izydorczyk-Lewy.
W ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 mogą być finansowane tylko zadania inwestycyjne lub remontowe należące do
zadań własnych gminy, zlokalizowane na nieruchomościach,
na których zgodnie z prawem
można wydatkować środki publiczne.
Weryfikacja i opiniowanie zgłoszonych propozycji pozwoli na

ustalenie listy projektów, które
poddane zostaną procedurze
poddania pod glosowanie w ramach konsultacji społecznych.
Głosowanie (15 maja – 5 czerwca) odbędzie się w sposób
jawny za pomocą kart przez
uprawnionych mieszkańców w
kilkunastu instytucjach w mieście oraz u sołtysów. Również
istnieje możliwość przesłania
ankiety pocztą elektroniczną.
Każdy mieszkaniec może oddać
po jednym głosie na zadania
małe i jednym głosie na zadania
duże.
Zadania wybrane przez mieszkańców zostaną ogłoszone do
7 lipca w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Międzyrzecz,
na stronie internetowej UMiG
oraz na tablicach ogłoszeń w
sołectwach.
Zapowiadany w kampanii wyborczej Budżet Obywatelski stał
się faktem. Co mieszkańcy sobie
wymyślą dowiemy się w kwietniu, a co zostanie zakwalifikowane dopiero w lipcu.
L.Malinowski
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Szybsi od wiewiórki
Oj narobiło się w kraju. Święto Żołnierzy Wyklętych. Z wielką pompą. Nawet w TVP ABC,
czyli dla dzieci mówiono o tym,
a znak graficzny był cały dzień
na ekranie. Indoktrynacja od
małego, czyli woda z mózgu.
Niektórzy (ja również) nazywam ich Żołnierzami Przeklętymi. Nie tylko przez los, także
przez rodziny zamordowanych
chłopów, którzy zginęli, bo
wzięli ziemię z reformy rolnej
bądź byli sołtysami. Sam IPN
podał nazwy dowódców i oddziały nazywając ich po imieniu
– ludobójcami. Podobnie świętokrzyska brygada NSZ dziś zaliczana do „wyklętych” wyszła z
kraju wraz z Wermachtem i pozostała na Zachodzie. Patrząc
z innej strony to nikt nie był w
tamtych czasach bez winy, a
nasze władze wpadają z jednej
skrajności w drugą w organizowaniu patriotycznych spędów.
Zresztą dodanie asysty wojskowej do miesięcznic smoleńskich jest tym, czym jest…
niech każdy sobie dopowie.
Władza kombinuje ze zmianą
nazw ulic, bodajże w ramach
likwidacji pozostałości po PRL.
Gówno prawda! Tak kiedyś na
południu województwa powiedzieli wojskowi osadnicy, którzy

walczyli w szeregach II AWP podczas operacji łużyckiej, gdzie ponieśli ciężkie i krwawe straty. Oni
do tej pory nie powiedzą złego
słowa o generałach Świerczewskim i Waszkiewiczu. Ten ostatni
bestialsko torturowany przez hitlerowców poniósł śmierć bohaterską. Świerczewskiego też zastrzelili bojownicy UPA. Historia
jest poplątana i tutaj polityki nie
potrzeba. W Niemczech nie dziwią ulice noszące imiona ich zdobywców. To wszak historia. Ale
skoro nasi samorządowy będą
tacy akuratni w dekomunizacji
(zwał jak zwał) to niech wyrzucą
również Kościuszkę, który sprzedał się carycy niczym Judasz. Nie
za 30 srebrników, lecz za konkretne 60 tys. rubli i wyjechał za Wielką Wodę. A nasz wieszcz Adam
zesłany do Rosji nie tylko brylował na tamtejszych salonach, ale
również pracował dla administracji generalnego gubernatora,
czyli zaborcy. No to skoro robimy
porządek w nazewnictwie ulic to
konkretnie, a nie na polityczne
zamówienie. Ulica Sosnowa ma
też wydźwięk zgoła dwuznaczny,
a był taki generał, bodajże artylerii, też zaliczył szlak do Berlina
przez Polskę. I konia z rzędem
temu, kto zgadnie czy ulica pochodzi od drzewa, czy wraże siły

ubecji lub innych służb chciały
generała wyróżnić. Neutralne są
jednak nazwy miejscowe, choćby
Skwierzyńska czy Kaczy Dołek.
Koszty zmian pośrednio poniesiemy wszyscy. Firmy wrzucą to
w koszty.
Na skwerach pojawiły się żółte
kosze dla odchodów psów (koty
na razie nie są ruszane, choć puszczone luzem dachowce też potrafią napaskudzić). Światło zielone dla pieszych przy poczcie jest
równoczesne dla skręcających w
Świerczewskiego, co budzi obawy podczas przechodzenia przez
jezdnię. Z mostkiem na Podzamczu nadal nic się nie dzieje, barierki są w coraz gorszym stanie.
Chyba zgłoszę to jako inwestycję
w ramach Projektu Obywatelskiego, ale czy ten teren należy
do gminy? Blacha kryjąca zaniedbany plac vis a vis Ratusza znika
w tempie prac zbieraczy złomu.
Są szybsi od wiewiórki, wzorem
polityków.

Lech Malinowski

lechm47@wp.pl

PRZYTOCZNA

Bezpieczna gmina
18. lutego w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie
dotyczące przygotowania map
zagrożeń bezpieczeństwa. Stworzenie takiej mapy – opartej na
wiedzy i doświadczeniu różnych
służb z uwzględnieniem oczekiwań społecznych ma być inspiracją dla podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo do
podejmowania jeszcze skuteczniejszych działań.
Zaproszeni goście, jak i sam wójt
gminy Przytoczna Bartłomiej
Kucharyk podkreślali, że wa-

runkiem poprawy skuteczności
działań w zakresie likwidacji zagrożeń na terenie naszej gminy
jest współpraca między wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację zadań na rzecz
bezpieczeństwa obywateli. Dlatego, aby trafnie oceniać zagrożenia oraz jeszcze skuteczniej im
przeciwdziałać należy prowadzić
dynamiczne działania. Efektem
będzie bezpieczeństwo mieszkańców gminy
(UMG)
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9 urodziny Klubu Seniora „Feniks”
23 lutego z okazji 9 rocznicy
powstania Klubu Seniora „FENIKS”. Jego członkowie przygotowali niezwykły program. Był
to pokaz mody. Jego pomysłodawczynią była przewodnicząca Klubu – Henryka Żuk. Przy
współpracy z dyrektorem GOK
– Piotrem Barskim seniorzy zaprezentowali oryginalne stroje
na różne okazję. Były więc stroje balowe, na wyjście do klubu
czy kawiarni, do teatru, do prac
ogrodowych, na marszu Nordic
Walking, na ćwiczenia gimnastyczne, do pracy w kuchni, do
sprzątania.
Oryginalny strój zaprezentowała „dzidzia piernik” czyli nasza modelka Wanda Boguta.
Odpowiedni nastrój stworzyły
światła i świetna muzyka. Modele i modelki pokazali klasę.

Widać, że czas ich się nie ima.
Ważny jest dobry humor i świetna zabawa. Po zakończonym
pokazie wszyscy częstowali się
okolicznościowym tortem, który ufundował nam wójt gminy

Przytoczna – Bartłomiej Kucharyk – nasz sprawdzony i niezawodny przyjaciel. Były też kwiaty od przewodniczącego Rady
Gminy – Konrada Golca. Swoje
zdolności zaprezentowała grupa

przy akompaniamencie Sławomira Filusa. Wanda Boguta wraz
z mężem wystąpili z małżeńskim
dialogiem. Mamy nadzieję, że
jeszcze huczniejsze będzie 10
rocznica naszego klubu, które

odbędą się za rok. Pamiętajmy,
że młodość nie jest etapem życia, a stanem ducha. A my czujemy się wszyscy młodo!
Antonina Tarnowska

SKWIERZYNA

Gminna debata „Razem dla bezpieczeństwa”
24 lutego w sali widowiskowej Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury odbyła się gminna debata „Razem dla bezpieczeństwa”. Organizatorem
debaty był Burmistrz Skwierzyny, Komendant Powiatowy Policji w Międzyrzeczu, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu oraz Szpital im. dr n. med. R. Śmigielskiego w Skwierzynie.
- Zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
w tym wyposażenia i utrzymania
gminnego magazynu przeciwpowodziowego jest zadaniem
własnym gminy. Obrona cywilna
ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury,
ratowanie i udzielanie pomocy
poszkodowanym oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz
usuwaniu ich skutków - powiedział burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia podczas otwarcia debaty.
Pierwszymi prelegentami byli

mł. insp. Robert Konieczny - zastępca komendanta powiatowego policji w Międzyrzeczu oraz

komisarz Łukasz Kowalski - komendant Komisariatu Policji w
Skwierzynie, którzy szczegółowo

omówili „mapę zagrożeń bezpieczeństwa” na terenie powiatu
międzyrzeckiego.
Następnie kwestie bezpieczeństwa przeciwpożarowego
w budynkach mieszkalnych
omówił komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Międzyrzeczu bryg. Marek
Harkot oraz naczelnik Wydziału
Operacyjno - Kontrolno - Rozpoznawczego - mł. bryg. Dariusz
Rzepecki.
Jako ostatnia zasoby szpitala oraz możliwości jakie oferuje
placówka w zakresie ochrony
zdrowia dla mieszkańców Gminy Skwierzyna i okolicznych
miejscowości omówiła Jolanta
Prędkiewicz - członek zarządu

Szpitala im. dr n. med. Radzimira
Śmigielskiego w Skwierzynie.
Następnie publiczność zgromadzona na Sali widowiskowej
Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury miała okazję podzielić się spostrzeżeniami nt. bezpieczeństwa
na terenie gminy Skwierzyna.
Mieszkańcy mogli też zadawać
prelegentom pytania.
Na zakończenie debaty burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia podsumował jej przebieg
oraz zachęcał mieszkańców aby
zgłaszali swoje uwagi bezpośrednio lub za pośrednictwem
poczty tradycyjnej i elektronicznej.
(UMS)

ją zobaczyć, tym bardziej, że dobrze przygotowany tekst w języku polskim pozwala na pełny
kontakt z życiem i twórczością

Gustawa Klimta. Więcej szczegółów na portalu internetowym
www.miedzyrzecz.biz
L. Malinowski

MIĘDZYRZECZ

Wystawa w muzeum. Erotyka bez pruderii
Międzyrzeckie muzeum po raz
kolejny pozytywnie zaskoczyło
mieszkańców, robiąc to, co zwykle przypisane jest dla miejskiego ośrodka kultury. Dyrektor
placówki muzealnej, Andrzej
Kirmiel, 24 lutego otworzył wystawę prezentowaną na kilkunastu planszach i dotyczącą życia i
twórczości austriackiego artysty
Gustawa Klimta. Ekspozycja
została pozyskana za darmo od
Austriackiego Towarzystwa Kultury. Jestem w Międzyrzeczu
od kilku lat i podobną w formie

widziałem przed Ratuszem, a
dotyczyła wykopalisk na Ziemi
Międzyrzeckiej. Wypada się cieszyć, że dobra kultury innych
narodów są prezentowane
może w nienajlepszych warunkach, jednak ku zadowoleniu
zwiedzających.
Wprowadzenie w klimat twórczości należało do Ewy Ryś,
konserwatora sztuki w muzeum.
W formie multimedialnej z dobrym własnym komentarzem
przybliżyła postać artysty. Artysty, którego uważa się za przed-

stawiciela secesji i lidera wiedeńskiego modernizmu. Chyba
najbardziej znany jest tzw. zloty okres w jego twórczości z
uwagi na wykorzystanie złota
m.in. w malarskich aktach jego
przyjaciółek. Obrazy są pełne
zmysłowości Klimat bezpruderyjnej erotyki. Fachowcy zwykli
mawiać, że wyrażał nieograniczoną swobodę twórczą, wolną
od wszelkich konwencji. Był inspiratorem dla innych artystów.
Wystawa nadal jest dostępna
w muzeum dla chętnych. Warto
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Wesołych Świąt!

WESOŁYCH ŚWIĄT

Wielkanoc to czas nadziei, radości, narodzin piękna.
Niech ten szczególny czas pobudzi w nas wiosenną aurę,
A wraz z nią ludzką życzliwość, wiarę w sens życia i miłość.
W tych wyjątkowych chwilach życzymy Państwu pogody ducha,
Satysfakcji w dążeniu do realizacji upragnionych celów,
A także dni pełnych optymizmu, wiary i wzajemnego wsparcia.
Niech ten magiczny czas będzie źródłem szczęścia i dobrej energii,
A tegoroczne Święta niezapomnianym czasem
Spędzonym w gronie rodzinny.

W te wyjątkowe dni otwórzmy się na
innych ludzi, porzućmy pośpiech
i cieszmy się razem z rodziną.
Wszystkiego co najlepsze
na Święta Wielkiej Nocy,
wiosennych nastrojów,
ciepłej i radosnej atmosfery
oraz miłych spotkań z Najbliższymi
życzą

życzą

Burmistrz Skwierzyny
Lesław Hołownia

Wójt Bartłomiej Kucharyk
oraz Radni Gminy Przytoczna

POWIAT MIĘDZYRZECKI

Ruszyła kampania
sprawozdawczo
-wyborcza w OSP
Od końca stycznia w jednostkach OSP w powiecie
(jak i w całym kraju) odbywają się zebrania sprawozdawczo -w yborcze.
Uczestniczą w nich członkowie zarządów miejskich
i gminnych, także powiatowych lub wojewódzkich
nawet krajowych władz
ZOSP RP, bo mamy takowych kilku w powiecie. W
jednostkach należących
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na
zebrania przejeżdża bryg.
Marek Harkot, Komendant Powiatowy PSP lub
jego zastępca. Często są
również włodarze miast i
gmin.
Z reguły ustępujące zarządy po otrzymaniu absolutorium, są niemalże
w tym samym składzie
wybierane na następną kadencję, ponieważ
sprawdzili się w swej społecznej pracy. Ale są również zmiany, np. w OSP
Kaława na Naczelnika
jednostki wybrano Przemysława
Czapczyska,
znanego dużego m.in. z
bardzo dużego osobistego zaangażowania w treningach przed zawodami.

Po zebraniu w OSP Kursko

Nowy naczelnik stawia na
bardziej rozwiniętą pracę
z młodzieżą. Nowego naczelnika ma OSP Gorzyca.
Jest nim Artur Pluciński.
Sprawy poruszane w dyskusjach na zebraniach z
reguły dotyczą samochodów, które są już nieco wiekowe w kilku jednostkach.
Sprzęt specjalistyczny w
jednostkach Gminy Międzyrzecz jest na bieżąco
uzupełniany, dokupywany
zgodnie z wytycznymi, aż
chwilami trudno jest go
pomieścić w ciasnych kabinach starych samochodów. Poruszane są kwestie
szkoleń, a w OSP Kaława
np. długo debatowano
nad wejściem jednostki do
KSRG. Niektóry druhowie
myślą o sztandarach dla
swych jednostek (Gorzyca,
Kursko), co zawsze wiąże
się nie tylko z jubileuszem
jednostki, również ze sporymi wydatkami.
Na zebraniach wybierani są delegaci na zjazdy
gminne oraz przedstawiciele do zarządów szczebla
gminnego lub miejskiego.
LM

oraz

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Skwierzynie
Zofia Zawłocka
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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy
życzę Państwu dużo zdrowia, radości
oraz wszelkiej pomyślności.
Niech te Święta upłyną Państwu
w spokojnej i rodzinnej atmosferze
oraz będą okazją do wielu
serdecznych spotkań

Pogodnych, radosnych
ŚWIĄT WIELKANOCNYCH.
Niech przyniosą wytchnienie od codzienności
i będą pełne miłej atmosfery spotkania z bliskimi.
Niech będą dla nas wszystkich czasem
odrodzenia tego co piękne i dobre
oraz źródłem nadziei i optymuzmu na przyszłość.

Katarzyna Osos

Władysław Komarnicki

Poseł na Sejm RP

Senator RP

PRZEKRÓJ POLECA

GOTUJ Z PRZEKROJEM

Długa Historia Roja
Jest rok 1945 - koniec II Wojny Światowej, Europa w końcu
może odetchnąć. Niestety aby
jedni mogli żyć w spokoju i harmonii ktoś musi za to zapłacić
i tym kimś okazuje się Polska
zdradzona przez aliantów. „Historia Roja - czyli w ziemi lepiej
słychać” to produkcja, nad którą
przez wiele lat pracował reżyser i scenarzysta Jerzy Zalewski.
Oparta na prawdziwej historii
opowiada o Mieczysławie Dziemieszkiewiczu ps. „Rój” (Krzysztof Zalewski-Brejdygant) i jemu
podobnych dla których rok 1945
nie zakończył wojny. „Żołnierze
Wyklęci” gdyż tak o nich mówiono, nie opuścili broni i przenieśli
się do lasów, aby tam walczyć z
nowym wrogiem – komunistami, którzy na usługach władzy
sowieckiej wprowadzają nowy
porządek do Polski – władzę ludową. Rój to 20-letni żołnierz,
który w obronie ojczyzny poświęca całe swoje życie i mimo
pojawiających się wątpliwości
do końca wierzy, że to co robi jest
słuszne. Jest szlachetny, honorowy i mimo iż nawet jego dowódcy tracą nadzieję na zwycięstwo
z sowiecką okupacją w Polsce on
pozostaje nieugięty: „Chcę żeby-

ście wiedzieli, że Polska to my, a
nie ci, którzy przyszli tu z sowieckiego nadania…”. Film doskonale pokazuje tragizm młodych patriotów, ich codzienną walkę nie
tylko z wrogiem, ale i z samym
sobą, czy nie odejść i nie spróbować normalnego życia i nie założyć rodziny? Czy nie ujawnić się
i zakończyć walki, która przynosi
co dzień więcej ofiar? W produkcji Zalewskiego jest momentami
dużo chaosu, można się zgubić
w fabule, jest dużo retrospekcji, nawiązań, ale całość ogląda
się z zapartym tchem, chwilami
ze wzruszeniem, wsłuchując w
ścieżkę dźwiękową do filmu, którą napisał Michał Lorenc. Gra aktorska jak dla mnie bez zarzutu, a
w filmie pojawiają się tacy artyści
jak Wojciech Żołądkowicz, Piotr
Nowak, Mariusz Bonaszewski czy
Marcin Kwaśny.
„Historia Roja” to film niezwykły i nie mam tu na myśli wyłącznie samego tematu, ani tego że
jest to pierwszy pełnometrażowy, fabularny film opowiadający o Żołnierzach Wyklętych.
Pisząc „niezwykły” mam na myśli
ogromne zaangażowanie i zaciekłość ludzi, którzy pomimo problemów stworzyli tę produkcję.
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Słoneczne roladki z kurczaka
Należy tu bowiem nadmienić,
że choć film o Mieczysławie Roju
Dziemieszkiewiczu miał swoją
premierę 4 marca 2016 r. w narodowe święto Żołnierzy Wyklętych, to zaczął powstawać już w
2009 r. niestety z powodu braku
wsparcia finansowego ze strony
różnych instytucji kulturalnych,
w tym także państwowych przez
wiele lat ekipa filmowa wielokrotnie wchodziła na plan, aby
potem tylko z niego zejść z powodu braku możliwości kontynuowania produkcji. Ponadto
wiele osób współpracujących
przy filmie niestety nie doczekało się jego premiery na wielkim
ekranie. Sądzę, że warto wybrać
się na ten film, poznać tę kartę
historii Polski, która wciąż nie do
końca została odkryta, a której
nie należy się wstydzić.
Anna Suchy

Idzi wiosna, i mimo dość niskich temperatur, czuć już ją w powietrzu. Coraz częściej chcemy także poczuć ją na naszym talerzu i po
ciężkich oraz kalorycznych daniach zimowych, zjeść coś lekkiego i
zdrowego.
Moja propozycja tym razem jest szalenie prosta – to piersi z kurczaka z serem mozzarella i suszonymi pomidorami.
Bardzo często się zdarza, nawet w dobrych restauracjach, że to właśnie mięso jest twarde i suche. Dlatego właśnie użyłam tu suszonych
pomidorów w oleju, aby od środka roladki nawilżyć, gdy z zewnątrz
będziemy je opiekać.
SKŁADNIKI:
- Dwie duże podwójne piersi z kurczaka
- Oliwa z oliwek
- Suszone pomidory
- Ser mozzarella
- Przyprawy: sól, pieprz i trawa cytrynowa
Piersi pokroić i rozbić delikatnie tłuczkiem (jak na kotlety), przyprawić. Pomidory odsączyć troszkę na sicie, aby nie ociekały, a mozzarellę pokroić w słupki. Zwijać w roladki kładąc do środka każdego słupek
mozzarelli i suszony pomidor. Spiąć wszystko wykałaczkami.
Na rozgrzaną patelnię wlać oliwę i smażyć z każdej strony co jakiś
czas obracając, aby się nie przypaliło.
Można podać na sałacie skropionej oliwą wymieszaną z czosnkiem.

Życzę SMACZNEGO!!! :)
Kamila Piotrowska
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MIĘDZYRZECZ

Seniorzy będą doradzać
samorządowcom

Dar WOŚP już w Międzyrzeczu

11 lutego miało miejsce pierwsze zgromadzenie Miejskiej Rady Seniorów. Sesja inauguracyjna odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego.
Otwarcia posiedzenia dokonał
Burmistrz Skwierzyny - Lesław
Hołownia, który serdecznie
powitał zebranych, a następnie
złożył nominacje na ręce świeżo
wybranych Radnych Miejskiej
Rady Seniorów.
W skład Miejskiej Rady Seniorów na lata 2016/2017 powołani zostali: Jolanta Brzezińska,
Leon Dębski, Elżbieta Gancarz, Józefa Kotwicka, Michał
Muzia, Edmund Reszel, Władysław Sadowski, Lucyna Skorek, Włodzimierz Szopiński i
Teresa Ziemska.
Podczas pierwszego posiedzenia członkowie nowo powołanej Rady wyłonili komisję
skrutacyjną z przewodniczącą
komisji - Jolantą Brzezińską oraz
członkiem komisji - Edmundem
Reszelem.
Przewodniczącym Rady Seniorów został Michał Muzia, a
zastępcą przewodniczącego -

Włodzimierz Szopiński.
W spotkaniu Miejskiej Rady
Seniorów udział wzięli również:
zastępca burmistrza Skwierzyny - Wojciech Kowalewski,
sekretarz gminy - Bożena Kaśków oraz przewodnicząca Rady
Miejskiej w Skwierzynie - Zofia
Zawłocka.
Głównym punktem porządku
obrad było omówienie celów,
na których w najbliższym czasie

skupi się nowo powstały organ.
Burmistrz Skwierzyny - Lesław
Hołownia w swoim wystąpieniu
podkreślił, jak ważną rolę w odniesieniu do środowiska seniorów pełni powołana Rada.
- Celem Rady jest pomoc ludziom. Będziemy ciałem doradczym- mówił w trakcie spotkania przewodniczący Miejskiej
Rady Seniorów - Michał Muzia.
(UMC)

Kilka dni temu w międzyrzeckim szpitalu im. Braci Międzyrzeckich odbyło się przekazanie
ultrasonografu Aplio 300 dla
oddziału dziecięcego, który jest
darem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (z puli zebranych
funduszy w 2015 r.). Specjalistyczny USG firmy Toshiba przekazała
Romana Michałowicz (przedstawicielka firmy na Polskę).
Dokumenty odbioru podpisał
Kamil Jakubowski, prezes zarządu szpitala. Obecny był również
Tomasz Jarmoliński, ordynator
oddziału dziecięcego.
Specjalistyczny sprzęt, wartości
ok. 150 tys. zł został przygotowany wg zapotrzebowań szpitala.
Nie jest to zresztą pierwszy taki
dar WOŚP dla Międzyrzecza. Cie-

szy, że właśnie w gronie 25 odbiorców znalazł się nasz szpital.
Firma Toshiba jednocześnie zagwarantowała szkolenie dla personelu medycznego, co zostało
przeprowadzone przez aplikanta
Marcina Mleczaka. Aplio 300 jest
ultrasonografem klasy premium.
Kompaktowa budowa oraz monitor na elastycznym ramieniu podnoszą ergonomię pracy. Aparat
posiada w pełni programowany
pulpit sterujący i ekran dotykowy. Szybka zmiana presetów
podczas badania oraz optymalizacja jakości obrazu za pomocą
jednego przycisku powoduje, że
obsługa jest prosta i skraca czas
wykonywania badania. Trzy sondy pozwolą pediatrom zbadać
dzieci bez problemów.
(LM)
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„REMIX” tańczy od 13 lat
20 lutego w sali widowiskowej Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury Studio Tańca „REMIX” świętowało swoje trzynaste urodziny.
Wśród zaproszonych na koncert gości był Burmistrz Skwierzyny – Lesław Hołownia oraz
przewodnicząca Rady Miejskiej
– Zofia Zawłocka. Na widowni
zasiadali także przyjaciele i sympatycy Zespołu.
Tancerze zaprezentowali swoje popisowe układy choreograficzne, co spotkało się z gorącą
reakcją publiczności, która na-

grodziła ich gromkimi brawami.
W koncercie urodzinowym
„REMIX-u” aktywny udział wzięli
również artyści międzyrzeckiego
Studia Tańca „GOLD” oraz działający przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Przytocznej – Zespół
„T-Teens”.
Wydarzenie uświetniły występy gości specjalnych. Swoje najpopularniejsze utwory zaśpiewał

Jeremi Sikorski – wschodząca
gwiazda polskiej muzyki popularnej oraz znany z programu
„The Voice of Poland” – Mateusz
Ziółko.
Po zakończeniu części artystycznej podziękowaniom i
życzeniom nie było końca. Burmistrz Skwierzyny – Lesław Hołownia złożył na ręce instruktorki
Zespołu - Wioletty Robak – Ga-

barkiewicz serdeczne gratulacje
z okazji jubileuszu oraz życzył
tancerzom wytrwałości i satys-

fakcji z rozwoju swoich twórczych umiejętności.
(UMC)

MIĘDZYRZECZ

Kwartet smyczkowy w Obrzycach
To będzie zapisane w kronice szpitala. Nie lada ucztę muzyczną sprezentował obrzyckiemu szpitalowi jeden z byłych pacjentów. Poznański Kwartet Smyczkowy „Amadeus” z jego udziałem wystąpił z godzinnym koncertem w sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu – Obrzycach. Znakomity koncert, muzyka klasyczna w wykonaniu muzyków
filharmonicznych – terapia dla chorych wyśmienita, jej uzupełnienie.
Andrzej Hop – I skrzypce,
Jakub Gutowski – II skrzypce,
Kamil Babka – altówka i Maria
Bielewicz – wiolonczela, czyli
wspomniany Kwartet Smyczkowy „Amadeus”. Muzycy grają na
co dzień w Orkiestrze Kameralnej
Polskiego Radia „Amadeus”. U nas
profesjonalnie
zaprezentowali
bardzo znany W.A. Mozarta „Eine
kleine Nachtmusic KV 525” i dwa
tanga, utwory A. Piazzoli i A. Dvoraka.
Około 200 osób było obecnych na koncercie. Koncert był
otwarty także dla mieszkańców
Międzyrzecza. Muzyka klasyczna,
Mozart w najlepszym wykonaniu.
Odkryliśmy, że zabytkowa sala
konferencyjna jest akustycznym

pomieszczeniem. Teraz nasiąkła
nową dobrą energią, radością
i spokojem gry wspaniałych I
skrzypiec, i cudownego im towarzyszenia przez pozostałe instrumenty.

„Kwartet Amerykański” Dvoraka, motywy amerykańskiej kultury folk przetworzone w kompozycję o regułach klasycznych, tutaj
we wspaniałym wykonaniu zawodowych muzyków. Echa wielkich

przestrzeni amerykańskiej prerii i
wozy osadników jadących na zachód, westernowe tematy rodem
z powieści i filmów o przygodach
szeryfów i niepokornych kowbojów. Delikatnie snute sagi, opowieści o losach ludzi, ich ciężkiej
pracy na nowej obiecanej ziemi,
historia trudnego życia w obcym
otoczeniu. Astor Piazzola w opracowaniu na smyczki. Namiętność
i ogień tego argentyńskiego
kompozytora, szczególnie lubianego za swoje tanga. Wspaniale
też brzmi na instrumenty smyczkowe, jak się przekonaliśmy dzięki maestrii naszych gości.
Jak powiedział, dedykując
koncert jednemu z przyjaciół
obecnych na Sali, Jakub Gutow-

ski: Zagram ci kilka nut… cytując
przyjaciela - rzeczywistość składa się z kamyczków i małych rzeczy… Małych niepoprzedzielanych ostrą czernią i bielą radości
i smutków. Składa się też z nut, i
nuteczek – dodam, perełek, które
przetaczały nam się od kasetonów na suficie sali konferencyjnej
po proscenium, gdzie zasiedli w
kręgu muzycy, by podarować
nam chwile radości. Pozwolić
uczestniczyć w ich fascynacji
pięknem muzyki. Darować nam
tę ich miłość.
Iwona Wróblak
www.iwona-wroblak.blogspot.
com

ZAREKLAMUJ SIĘ U NAS
- w największym bezpłatnym miesięczniku w regionie.
Twoja reklama na naszych łamach

dotrze do
tysięcy potencjalnych
klientów.
Adam.Piotrowski2@gmail.com tel. 511 225 133 www.przekrojlokalny.pl
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„Chcemy postawić na firmy z branż innowacyjnych”
Z Krzysztofem Kielcem, prezesem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej rozmawia Adam Piotrowski.
Przekrój Lokalny: Pod koniec
lutego został pan powołany na
stanowisko prezesa Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Jak Pan ocenia,
czy pomoc publiczna oferowana
przez specjalne strefy ekonomiczne wciąż jest potrzebna?
Krzysztof Kielec: Europa funkcjonuje dzisiaj w takich warunkach,
że pomoc, którą oferują różne
instytucje, takie jak np. strefy, jest
oczekiwana przez inwestorów.
Pokazuje to przykład dużej inwestycji w przemyśle motoryzacyjnym, która niedawno ominęła
Polskę, bo gdzieś indziej oferta
była bardziej konkurencyjna.
Strefy są sposobem na pozyskanie tych inwestycji, których gospodarka bardzo potrzebuje.
PL: KSSSE powstała w 1997 r. i
miała funkcjonować do 2017
r. To dobrze pana zdaniem, że
działalność spółki została przedłużona do roku 2026?
KK: Intencje poprzedniego rządu
zmierzały do tego, by ten model
wsparcia dla przedsiębiorców
przedłużyć przynajmniej o dekadę. Wydaje się że przesłanki
do tego były oczywiste. Obecnie
trwają dodatkowe uzgodnienia
dotyczące jeszcze szerszego wy-

korzystania stref. Oczekiwania w
tym zakresie nadal istnieją więc
myślę, że nasza rola będzie znacząca.
PL: Czego dzisiaj od stref oczekują przedsiębiorcy?
KK: Wymagania przedsiębiorców
są spore. Przede wszystkim oczekują na pomoc w wyszukiwaniu
potencjalnych lokalizacji oraz
przygotowaniu terenu pod inwestycję - najlepiej pełnego uzbrojenia działki. Bardzo ważne są
też udogodnienia w załatwianiu
spraw formalno-prawnych.
PL: Czy dzisiejsza oferta K-S SSE
różni się mocno od tej u zarania
jest działalności?
KK: Dzisiejsza oferta różni się nawet od tej sprzed trzech, czterech
lat. Zmieniają się przepisy wyko-

nawcze dotyczące funkcjonowania takich spółek, jak nasza. To
się bezpośrednio przekłada na
atrakcyjność oferty skierowanej
do inwestora. Jest trochę trudniej
z kuszeniem przedsiębiorców niż
było wcześniej, dlatego prowadzimy wzmożone działania, by
nadal się rozwijać.
PL: Jakie inwestycje planowane
są na terenie K-S SSE w najbliższym czasie?
Jesteśmy w trakcie procedowania
kilku inwestycji na terenie strefy,
na razie jednak jest za wcześnie,
by o tym mówić.
PL: K-S SSE, to jedna z trzech największych stref w Polsce. Przez
lata bardzo się rozrastała, teraz
obejmuje swoim zasięgiem 3
województwa. Jest kres tej ekspansji? A może strefy już konkurują między sobą?
KK: Rzeczywiście, naszą spółkę
można ulokować jako jedną z
bardziej wiodących w Polsce. Jeżeli chodzi o konkurencję, ma ona
dość specyficzny charakter, bo
strefy oparte są na jednej ustawie. Więcej mamy podobieństw
niż różnic, ale są pewne niuanse,
które skłaniają inwestora do przyjęcia oferty tej spółki, a nie innej.

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

PL: Niektórzy politycy i ekonomiści, czy nawet część Polaków
dochodzą do przekonania, że
Polska jest „wyrobnikiem” Europy, krajem, w którym wykorzystuje się tanią siłę roboczą,
a nie potencjał ludzi. Patrząc na
charakter większości zakładów
produkcyjnych z kapitałem zachodnim, w których często nadal zarabia się najniższą pensję
krajową wydaje się że to stwierdzenie ma swoje uzasadnienie…
KK: Apetyt rośnie w miarę jedzenia, jak również zmieniają się gusta. W okresie przemian i w latach
90’ było wiele przeszkód, które
nie sprzyjały rozwojowi gospodarczemu. Dodatkowo na rynku
pracy panowało duże bezrobocie. Takie instrumenty jak specjalne strefy ekonomiczne powołano
po to, żeby problemy społeczne
i gospodarcze rozwiązać. W miarę upływu czasu jednak zaczęto
dostrzegać niedoskonałości. Nazywa się to pułapką średniego
rozwoju, która związana jest z
brakiem polityki gospodarczej
zabezpieczającej interesy społeczeństwa. Dzisiaj widzimy wady
części przedsiębiorstw, które są
nastawione na wykorzystanie taniej siły roboczej. Dlatego większą

wagę zaczęto przykładać rozwojowi naturalnemu, czyli bazowaniu na przedsiębiorstwach rodzimych, małych i średnich, które
tworzą najbardziej pożądany
model rozwoju gospodarczego.
Na terenie K-S SSE również pojawia się coraz więcej inwestorów z
Polski. Oczywiście nie zabraniamy
inwestowania podmiotom zagranicznym. Na szczęście część tych
negatywnych skutków, wynikających ze specyfiki niektórych
zakładów pracy zaczyna weryfikować rynek. Dziś niektóre firmy
na naszym terenie już ściągają do
pracy osoby zza wschodniej granicy. Stawki też zaczynają rosnąć.
PL: Proszę zdefiniować główne
wyzwania stojące przed K-S SSE?
KK: Jesteśmy świadomi, że w rozwoju regionu oraz takiej spółki
jak nasza, decydujące znaczenie
będzie miał charakter innowacyjny przedsiębiorstw tu inwestujących. Dlatego skupimy się na
budowaniu potencjału regionu
do przyciągania firm, które zapewnią duże możliwości rozwoju
kadry pracowniczej. Na razie biorąc pod uwagę nasze położenie
blisko granicy z Niemcami i inne
możliwości, nie odzwierciedla to
oczekiwań co do poziomu płac,
jakie są w naszym województwie.
Naszą intencją jest zmienić to.
Chcemy też zacieśnić współpracę
z podmiotami, które są zainteresowane rozwojem regionu.
PL: Dziękuję za rozmowę
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Jerzy Maksymiuk w gorzowskiej Filharmonii
Maestro Jerzy Maksymiuk – historia polskiej i światowej dyrygentury, wulkan ekspresji i wielka osobowość artystyczna – wystąpił w Filharmonii
Gorzowskiej aż w trzech rolach: mistrza batuty, solisty oraz kompozytora.
Miałem okazję słuchać i podziwiać mojego mistrza w piątek 26 lutego. Bilet zarezerwowałem kilka miesięcy wcześniej
i doczekałem się. Dodam, że maestro Jerzy Maksymiuk miał w planach wystąpić
w FG w ubiegłym roku, ale wówczas do
występu nie doszło. Program koncertu
mógł zadowolić chyba każdego nawet
najwybredniejszego melomana. W części
pierwszej usłyszeliśmy kompozycję Jerzego Maksymiuka - „Liście gdzieniegdzie
spadające”, na orkiestrę kameralną z fortepianem. Nim zabrzmiały pierwsze dźwięki
maestro w kilku słowach nakreślił swoje
zamierzenie muzyczne, za co publiczność
nagrodziła go oklaskami. To dziełko, o
nostalgiczno – marzycielskim charakterze, skłaniającym do marzeń, zawierające
wielkie pokłady wrażliwości kompozytora
zostało ciepło przyjęte przez słuchaczy.
Wystąpił tutaj w podwójnej roli – dyrygenta i pianisty. Wypada dodać, że Jerzy
Maksymiuk tworzy muzykę m.in. symfoniczną, kameralną i filmową nieprzerwanie w ciągu całej swojej artystycznej drogi.
Słowne wprowadzenie do Symfonii C-dur
KV 425 (Linzkiej), klasycznie pięknej i legendarnej, ze względu na rekordowo
krótki czas powstania. Mozart był w podróży, w tym czasie tworząc to dzieło. Powstało bardzo szybko, zaledwie w niespełna pięć dni. Dużą sprawność i mistrzostwo
w komponowaniu Wolfgang Amadeus
Mozart zawdzięcza zapewne odziedziczonemu geniuszowi. Jadąc do swojego
przyjaciela oraz protektora, kompozytor
namówiony do zorganizowania koncertu, nie miał przy sobie żadnej partytury.
Postawiony pod przysłowiową ścianą genialne wybrnął z sytuacji tworząc symfonię Linzką!
Orkiestra Filharmonii Gorzowskiej pod
batutą znakomitego gościa i trwających
intensywne próbach z muzykami przepięknie wykonała te symfonię. Jak wspominał lider sekcji skrzypiec Maksym
Dondalski „Dla muzyków to wyjątkowe
doświadczenie”.
Po przerwie obowiązkowe werbalne
wprowadzenie mistrza do tego dzieła.
Jean Sibelius – „Symfonia nr 2”, którą twór-

ca „Finlandii” wkroczył na całkiem nowe
szlaki w dziejach światowej symfoniki.
To czteroczęściowe dzieło z gruntu romantyczne, czy neoromantyczne. Silnie
nasycone emocjonalnie, nie stroniące od
głębokich kontrastów, najczęściej dość
posępne i dramatyczne. W III części Vivacissimo z piękna partią dialogującą na
obój i fagot. Patetyczny finał z nadzwyczajną kulminacja w kodzie. Oklaskom, a
raczej owacjom na stojąco nie pozwolono
maestrowi i muzykom zejść ze sceny. „Co
prawda, całej nie damy radę zagrać, ale
kodę zagramy” powiedział Jerzy Maksymiuk. Jeszcze raz mogliśmy delektować
się pięknym brzmieniem orkiestry Filharmonii Gorzowskiej pod batutą maestro
Jerzego Maksymiuka. Ciepło mówił o
orkiestrze Filharmonii Gorzowskiej, podkreślając, że trzeba ją chronić jak skarb.
Na konferencji prasowej zorganizowanej
w środę 24 lutego w towarzystwie dyr.
Moniki Wolińskiej i zastępcy Adriany
Chodarcewicz wyrażał pochlebne opinie o gorzowskiej orkiestrze. Przyznał, że
przed każdym występem odczuwa tremę,
obecnie woli dyrygować niż grać solowy
koncert na fortepianie. Jerzy Maksymiuk
powiedział, że taki obiekt jak filharmonia,
podnosi prestiż miasta. Wyraził uznanie
wobec dyrygenta Moniki Wolińskiej, która
w takim mieście jak Gorzów Wlkp. musiała
poznać gust muzyczny odbiorcy, przy tym
zadbać, żeby orkiestra się rozwijała i miała w tym przyjemność, a dyrygent także
z przyjemnością mógł pracować. Maestro
odniósł się do obecnej sytuacji w naszym
kraju.
Jako autor tekstu nie zamierzam tego
relacjonować - pozostawmy politykę innym ludziom, których zapewne nigdy nie
zobaczymy w takim przybytku kultury jak
chociażby filharmonia.
Na zapleczu udało mi się poznać osobiście mojego mistrza, pogratulować artyście, zamienić kilka słów i zrobić wspólną
fotkę. Wręczyłem maestro płytę CD z XIII
Lubuskiego Weekendu Gitarowego 2014.
Z muzycznym pozdrowieniem
Zdzisław Musiał
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Warsztaty ceramiczne w muzeum
Do Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego
15 lutego 2016 przyszły dzieci z
Przedszkola nr 4 w Międzyrzeczu, grupa 5-latków „Pszczółki
‘’pod opieką pedagogów: Anity Walczyk i Ewy Wachowicz
oraz Stanisławą Sobczak, aby
uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych. Zrobiło się gwarno,
dzieci zajęły miejsca w sali lekcyjnej. Tematykę lepienia z gliny
przybliżył dzieciom Jan Schneider, pobudzając ich wyobraźnię
i uwrażliwiając na piękno trójwymiarowego kształtu. Jest on
Instruktorem Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Międzyrzeczu od
2010 r. a tutaj prowadzi warsz-

taty ceramiczne we współpracy
z pracownikami muzeum: Mirosławą Jakubaszek i Barbarą
Kasztelan. Muzeum posiada
bogate zbiory etnograficzne, zawsze przyciągające dzieci i młodzież. Maluszki dobrze radziły
sobie z modelowaniem w kawałku gliny, formując z niego kształt
kubka czy małych zwierzątek, a
jego powierzchnię zręcznie i z
radością wygładzały opuszkami
palców. Efektem pracy były piękne rękodzieła ceramiczne. Dzieci
swoje prace wylepiły podczas
jednego zajęcia. Efekty ich działań po kilkudniowym wyschnięciu trafiły do Pracowni Ceramicznej WTZ, gdzie zostały wypalone

w piecu, a następnie przekazano
je przedszkolakom. W międzyrzeckim muzeum prowadzone
są również zajęcia z twórcami
ludowymi, które również cieszą
się zainteresowaniem. Dzieciom,
pedagogom, instruktorom oraz
twórcom ludowym dziękuję za
dotychczasową, miłą współpracę i zaangażowanie w realizacji
zajęć dla dzieci, licząc na jej dalszą kontynuację.
Tekst: Mirosława Jakubaszek
fot. Ewa Ryś

SKWIERZYNA

Wicemarszałek województwa lubuskiego
z wizytą w Skwierzynie
Na zaproszenie Burmistrza Skwierzyny - Lesława Hołowni naszą gminę odwiedził
wicemarszałek województwa lubuskiego - Romuald Gawlik.

W dniu wizyty w Skwierzynie
wicemarszałek obejrzał wyremontowaną salę gimnastyczną
przy Gimnazjum, która została
wpisana do Programu Rozwoju
Bazy Sportowej Województwa
Lubuskiego i otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i
Turystyki.
Lesław Hołownia podczas spotkania poruszył również kwestię
związaną z remontem ul. Mostowej (od ronda do mostu), gdyż
jest to droga wojewódzka.
W czasie pobytu panowie
rozmawiali o uzbrojeniu terenów inwestycyjnych w ramach
Kontraktu Lubuskiego oraz o
możliwości pozyskania środków
z Regionalnego Programu Ope-

racyjnego - Lubuskie 2020 na
realizację przyszłych projektów,
które gmina Skwierzyna planuje

Tajemnica świąt Wielkiej Nocy,
a także budząca się wiosna, przynosi
nam wszystkim nadzieję i radość.
To czas wybaczania, odkupienia i miłości.
Życzymy, aby te szczególne święta
dostarczyły radości i pogody ducha,
obdarzyły spokojem i nadzieją
odradzającego się życia.
Wesołego Alleluja!

przeprowadzić.

(UMS)

NAPRAWA PLANDEK
(drobna produkcja)
dOstawcze
namiOty

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Maria Kijak
oraz

Burmistrz Międzyrzecza
Remigiusz Lorenz

PrzyczePki

Paweł Olszewski

stelarze
gabaryty
naczePy

Ul. PrzemysłOwa; 69-220 OśnO lUbUskie
tel. 501 340 744, 505 167 559
email: fhUPaPiO@wP.Pl
(istnieje mOżliwOść dOjazdU dO klienta)
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KRAJ

Program Rodzina 500 PLUS
1 kwietnia zacznie obowiązywać Program 500 PLUS zakładający wypłatę świadczeń wychowawczych
w wysokości 500 złotych (kwota ta nie będzie opodatkowana) na drugie i kolejne dziecko. Świadczenie
w każdej gminie będą wypłacać ośrodki pomocy społecznej. Wniosek będzie trzeba składać co roku.
Pieniądze już na pierwsze dziecko otrzymają tylko te rodziny, których dochód na
osobę nie przekracza 800 zł netto (tu do
rodziny wliczani są rodzice i ich dzieci do
momentu ukończenia 25. roku życia).
Wiele kontrowersji budzi kwestia, do
kiedy rodzicom przysługiwać będzie
świadczenie. Pieniądze otrzymywać będą
do momentu ukończenia przez dziecko
18. roku życia. By móc je otrzymać (nie
uwzględniając progu dochodowego), w
rodzinie musi być co najmniej dwoje niepełnoletnich dzieci.
Przykład: Małżeństwo Nowaków ma
dwoje dzieci w wieku 10 i 18 lat. Świadczenia nie otrzymają. Zgodnie z ustawą
starsze dziecko uważane jest już bowiem
za osobę dorosłą, w związku z czym młodsze dziecko traktowane jest tak samo, jak
dziecko pierwsze.
W skrajnych przypadkach może zdarzyć
się więc i tak, że rodzina nawet z trójką czy
czwórką dzieci na utrzymaniu nie otrzyma ani złotówki.
Dziecko niepełnosprawne
Dobra wiadomość dla rodzin, gdzie wychowują się dzieci z niepełnosprawnością.
Będą mogły otrzymać świadczenie już na
pierwsze dziecko, ale dochód na osobę
w rodzinie nie będzie mógł przekroczyć
1200 zł netto.
Przykład: Małżeństwo Kowalskich ma
trójkę dzieci, w tym jedno niepełnosprawne. Dochód na osobę w rodzinie wynosi
1100 zł. Rodzina miesięcznie otrzymywać
będzie łącznie 1500 zł – po 500 na każde
dziecko, także zdrowe.
Dziecko adoptowane
W przypadku rodziny, która adoptowała
dziecko, jest ono traktowane na identycznych zasadach, jak biologiczne.
Przykład: Małżeństwo Wiśniewskich ma
jedno dziecko biologiczne, drugie adoptowane. W tej sytuacji otrzymają 500 zł na
drugie dziecko (jeśli nie dotyczy ich kryterium dochodowe).
Dziecko w domu dziecka lub zakładzie poprawczym
W momencie, gdy dziecko trafi do za-

kładu poprawczego, domu dziecka lub
zostanie umieszczone w innej pieczy
zastępczej, rodzicom świadczenie nie
będzie wypłacane. W takich sytuacjach
koszty utrzymania dziecka spoczywają na
powiecie lub gminie.
Przykład: Sąd odebrał pani Barbarze prawo do opieki nad 12-letnim dzieckiem.
Od tego momentu kobieta przestaje pobierać 500 złotych. Gdy dziecko wróci pod
jej kuratelę, znów będzie otrzymywać pieniądze.
Samotny rodzic
Rządowy program nie uprzywilejowuje
rodziców samotnie wychowujących dzieci. Obowiązuje ich takie samo kryterium
dochodowe, jak rodziny pełne.
Przykład: Pan Wojtek jest samotnym ojcem wychowującym trzyletniego syna.
Jego dochody to ok. 2 tys. zł netto miesięcznie, czyli ok. 1 tys. miesięcznie na
osobę w rodzinie. 500 zł nie otrzyma, zarabia bowiem więcej niż próg dochodowy
przyjęty przez rząd.
Rodzice po rozwodzie
W przypadku rodziców, którzy wzięli
rozwód, pieniądze otrzymywać będzie
osoba sprawująca rzeczywistą opiekę
nad dzieckiem (zazwyczaj z nim mieszka).
W takim przypadku rodzic do wniosku
będzie musiał dołączyć orzeczenie sądu
ws. opieki. Jeśli rodzice po równo dzielą
się opieką nad dzieckiem, każde z nich
ma prawo złożyć wniosek o świadczenie.
Wtedy urząd podzieli je proporcjonalnie
do liczby dni, w których zajmują się dzieckiem.
Przykład 1: Pani Anna i pan Jan mają
troje dzieci. Połowę miesiąca mieszkają z
matką, połowę z ojcem. W tym przypadku
i pani Anna, i pan Jan otrzymywać będą
po 250 złotych miesięcznie.
Przykład 2: Pani Anna i pan Jan mają troje dzieci. Z ojcem widują się tylko w weekendy. W tym przypadku matka otrzyma
całe świadczenie.
Związki nieformalne i rodzina patchworkowa
Najwięcej pytań ws. programu „Rodzina

Na sygnale
Odpowie za sutenerstwo
Policjanci z Międzyrzecza zatrzymali
mężczyznę, który groził kobiecie pobiciem
oraz uszkodzeniem ciała, w przypadku,
gdy ta nie będzie przekazywała mu pieniędzy uzyskanych z prostytucji.
O popełnieniu przestępstwa policjanci
uzyskali informację w listopadzie ubiegłego roku. Ustalili, że mieszkaniec gminy Trzciel wielokrotnie groził kobiecie pobiciem
oraz uszkodzeniem ciała w przypadku,
gdy ta nie będzie przekazywała mu pieniędzy uzyskanych z prostytucji.
Śledztwo w sprawie prowadzone było
przez Prokuraturę Rejonową w Międzyrzeczu. Policjanci przez kilka miesięcy wy-

konali w sprawie szereg czynności procesowych, jak i poza procesowych. Zebrany
materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie 37- mężczyzny. Usłyszał już zarzut
czerpania korzyści majątkowej z uprawiania prostytucji przez inną osobę, za co kodeks karny przewiduje karę do trzech lat
pozbawienia wolności.
Uciekinier z zakładu psychiatrycznego zatrzymany
Brytyjscy policjanci we współpracy z
Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji KGP zatrzymali poszukiwanego Piotra
K. Mężczyzna ukrywał się na terytorium
Wielkiej Brytanii. 29 – latek w grudniu

500 plus” mają rodzice w tzw. rodzinach
patchworkowych, w których wychowywane są dzieci z wcześniejszych związków ich rodziców. Rząd poinformował, że
„jeżeli rodzina obok dzieci z poprzednich
związków będzie miała jeszcze wspólne
dziecko, do składu rodziny wliczane będą
wszystkie dzieci”. Jeśli jednak nie będą
mieć dziecka wspólnego i nie są małżeństwem, każde z nich otrzyma pieniądze
tylko na swoje drugie i kolejne dziecko.
Przykład 1: Pani Katarzyna i pan Janusz
są w związku, mają po jednym dziecku z
poprzedniego związku, a także dziecko
wspólne. W takiej sytuacji do składu rodziny (którą „scala” wspólne dziecko) wliczane są wszystkie dzieci, a rodzice otrzymają
1000 złotych – na drugie i trzecie dziecko.
Przykład 2: Sytuacja jest bardziej skomplikowana, gdy pani Katarzyna i pan
Janusz mają po dziecku z poprzednich
związków, ale nie mają wspólnego dziecka. W tym przypadku – jak wyjaśnił wiceminister Bartosz Marczuk – są dwa
rozwiązania. Jeśli kobieta i mężczyzna
są małżeństwem (więc według prawa są
rodziną), wtedy otrzymają 500 zł – czyli świadczenie na drugie dziecko. Jeśli
jednak małżeństwem nie są i wspólnego
dziecka nie mają, świadczenia nie dostaną
(jeśli nie dotyczy ich kryterium dochodowe). W ten sposób rząd chce też zachęcić
obywateli do zawierania małżeństw.
Rodzina poza Polską
Świadczenie na dzieci przysługuje
wszystkim osobom z polskim obywatelstwem – także rodzicom, jak i całym
rodzinom przebywającym za granicą na
terenie Unii Europejskiej. Warunkiem jest,
żeby nie pobierali podobnego zasiłku w
kraju, w którym przebywają. Ewentualne
nadużycia kontroluje unijna praktyka koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, która eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej
niż jednym kraju.
Przykład 1: Małżeństwo Dąbrowskich
wyjechało do pracy do Wielkiej Brytanii.
Ich dwoje dzieci przebywa w Polsce pod

opieką dziadków. Należy im się 500 zł na
drugie dziecko. Wniosek, który złożą w
odpowiednim organie na Wyspach, zostanie przekazany do Polski, do marszałka
województwa.
Przykład 2: Rodzina Dąbrowskich wraz z
dwójką dzieci wyjechała do Wielkiej Brytanii. Rodzicom należy się 500 zł na drugie
dziecko. Wniosek, który złożą w odpowiednim organie, zostanie przekazany do
Polski, do marszałka województwa.
Kiedy jeszcze świadczenie jest zabierane?
500 zł przestaje być wypłacane rodzicom, których uprawnione do świadczenia
dziecko zawrze związek małżeński (jest
to możliwe od 17. roku życia), a także gdy
urodzi dziecko. Zgodnie z ustawą w takich
sytuacjach dziecko zaczyna być traktowane jak osoba dorosła.
Przykład: 15-letnia Kasia zaszła w ciążę.
Z chwilą, gdy urodzi dziecko, jej rodzice
tracą prawa do świadczenia. Jeśli Kasia nie
pracuje, przez co jej dochód jest mniejszy
niż 800 zł, nabywa prawa do pobierania
500 zł.
500 zł już od kwietnia?
Program „Rodzina 500 plus” ma ruszyć 1
kwietnia. Od tego momentu będzie można składać wnioski. Jeśli wniosek zostanie
złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy trwania programu, rodzice dostaną
wyrównanie od 1 kwietnia.
OPS w Międzyrzeczu
ul. Wojska Polskiego 13B,
tel. 95 7427827
OPS w Skwierzynie
Ul. Batorego 15,tel. 95 717 09 28
GOPS w Przytocznej
Ul. Główna 1A, tel. 95 749 43 33
OPS w Pszczewie
Ul. Zamkowa 20, tel. 95 749 23 28
GOPS w Bledzewie
Ul. Kościuszki 16, tel. 95 743 66 23

2015 roku uciekł z zamkniętego zakładu konane przez polskich policjantów, popsychiatrycznego, gdzie decyzją Sądu zwoliły na poznanie prawdziwej tożOkręgowego w Krakowie został umiesz- samości poszukiwanego . Okazał się
czony.
nim 29 – letni mężczyzna, poszukiwany
Na początku lutego br. w Boltonie, w dwoma europejskimi nakazami aresztoWielkiej Brytanii, doszło do zabójstwa pol- wania w związku z podejrzeniem dokoskiego obywatela. Został on napadnięty nania zabójstwa, rozboju, uszkodzenia
w samochodzie, dotkliwie pobity i zaata- mienia w 2006 roku na terenie Krakowa
kowany ostrym narzędziem. W związku z oraz ucieczki z zamkniętego zakładu psytą sprawą, brytyjska policja zatrzymała 6 chiatrycznego, gdzie decyzją Sądu Okręosób. Jedną z nich była osoba podająca gowego w Krakowie został umieszczony.
się za Bartosza K., który jednak nie został Funkcjonariusze Biura Międzynarodowej
wtedy aresztowany. W wyniku współpracy Współpracy Policji KGP przekazali szczelokalnych funkcjonariuszy z Biurem Mię- gółowe informacje stronie brytyjskiej,
dzynarodowej Współpracy Policji KGP i dzięki którym poszukiwany 3 marca br. zoOficerem Łącznikowym Policji w Londynie, stał ponownie zatrzymany i aresztowany.
ustalono, że zatrzymana wcześniej osoba Jest to kolejny przykład wzorowej współposłużyła się fałszywymi danymi personal- pracy pomiędzy policją polską i brytyjską.
nymi.
(oprac. red. na podst.:
Sprawdzenia w bazach danych, do- www.miedzyrzecz.lubuska.policja.gov.pl)
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Wieści z Międzyrzeckiego RATUSZA
Drodzy mieszkańcy!

cje w oparciu o art. 2 pkt. 27 dyrektywy 2012/27/UE w formie (EPC
Energy Performance Contracting)
umów o poprawę efektywności
energetycznej, o ile zakres projektu jest zgodny na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO-L2020,
- uczestnicy Partnerstw Publiczno-Prywatnych realizujący w
ramach projektów hybrydowych
usługi energetyczne (w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE) na
rzecz podmiotów publicznych na
terenie objętym RPO-L2020.
Aby móc ubiegać się o dofinansowanie planowane inwestycje
muszą być ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej. Informujemy, że jeżeli wyrażą Państwo
wolę, aby gmina Międzyrzecz
ujęła Państwa inwestycje w PGN,
prosimy o przedłożenie stosownych informacji na piśmie, a na
sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu dokonamy zmiany uchwały w
sprawie przyjęcia i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
gminy Międzyrzecz. Aby gmina
mogła ująć Państwa inwestycje w
PGN potrzebujemy m.in. następujących danych:
- obiekt/zadanie – nazwa zadania – inwestycji,
- opis – jakie działania w ramach inwestycji będą planowane,
- podmiot odpowiedzialny – kto
będzie inwestorem,
- termin rozpoczęcia i zakończenia – maksymalny termin zakończenia to 2022 r.,
- szacowane koszty w zł,
- oszczędności energii finalnej,
- redukcję emisji CO2,
- wzrost produkcji energii ze
źródeł odnawialnych.
Zachęcamy również do pobrania z naszej strony www.miedzyrzecz.pl ankiety dot. PGN i wysłania jej na adres: zamówienia.
publiczne@miedzyrzecz.pl

Montaż liczników czasu sygnalizacji świetlnej
Zamontowane zostały tzw.
liczniki czasu trwania sygnałów
sygnalizacji świetlnej. Osiem takich urządzeń zainstalowanych
zostało na sygnalizacji skrzyżowań ul. Staszica i Waszkiewicza
oraz ul. Chrobrego i Waszkiewicza. Sygnalizatory gmina otrzymała bezpłatnie na okres 2 miesięcy. Jeśli system sprawdzi się
zostanie zakupiony.

Kontrakt Lubuski podpisany
Dnia 15 lutego br. zawarte zostało porozumienie dotyczące
zasad realizacji Kontraktu Lubuskiego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. - Myślę, że dzisiejszy
dzień przejdzie do historii. Po raz
pierwszy w regionie lubuskim
podpisujemy tak ważny Kontrakt. Są z nami przedstawiciele
oraz liderzy partnerstw. Ich celem jest wspólna praca, która ma
rozwiązać istotne problemy na
danym obszarze oddziaływania mówiła marszałek Elżbieta Anna
Polak.
Porozumienie zostało zawarte
pomiędzy Województwem Lubuskim reprezentowanym przez
Zarząd Województwa, a liderem
partnerstwa powiatu międzyrzeckiego
reprezentowanym
przez Burmistrza Międzyrzecza
Remigiusza Lorenza. Jak zaznaczył - Planujemy uzbrojenie parku przemysłowego i zależy nam
na inwestycjach zdrowotnych
dotyczących geriatrii i pediatrii.

Fot. www.lubuskie.pl

Gmina Międzyrzecz posiada
opracowany „Plan gospodarki
niskoemisyjnej”. W dokumencie
zaplanowane są działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza w naszej
gminie, które będą realizowane
przez gminę oraz inne podmioty.
Jednocześnie zachęcamy Państwa do zaplanowania działań
związanych z głęboką efektywnością energetyczną. Na tego typu
inwestycje będzie można uzyskać
pomoc unijną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
LUBUSKIE 2020 z działania 3.2
Efektywność energetyczna. Ponadto, projekty muszą być ujęte
z Planach Gospodarki Niskoemisyjnej, co jest warunkiem otrzymania wsparcia na działania
w zakresie termomodernizacji
budynków lub na wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii. W
zakresie głębokiej kompleksowej
modernizacji energetycznej budynków preferowane będą projekty charakteryzujące się najlepszą
efektywnością energetyczną, to
jest projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej
60%, natomiast projekty z zakresu
głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej zwiększające
efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się
do dofinansowania. Beneficjentami tych działań mogą być:
- jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz
podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których
podmiotem założycielskim jest
JST,
- właściciele/zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkaniowych,
- dostawcy usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy
2012/27/UE, realizujący inwesty-

Gmina Międzyrzecz w ramach
kontraktu zamierza ubiegać
się o dofinansowanie pełnego
uzbrojenia Parku Przemysłowego II w Międzyrzeczu (6,74 ha),
w zakresie budowy wewnętrznej
infrastruktury komunikacyjnej
– budowa drogi wraz z siecią kanalizacji deszczowej o długości
około 730 m, budowa sieci wod.-kan., budowa oświetlenia dro-

gowego położonego w niedalekiej odległości od zjazdu z drogi
ekspresowej S3.
Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest określenie zasad
realizacji Kontraktu Lubuskiego,
którego celem głównym jest
rozwój subregionalnych i lokalnych ośrodków miejskich oraz
zrównoważony rozwój obszarów
wiejskich.

Burmistrz wręczył stypendia sportowe
29 lutego burmistrz Remigiusz
Lorenz wręczył stypendia najbardziej uzdolnionej sportowo młodzieży. Na uroczyste spotkanie,
które miało miejsce w sali narad
międzyrzeckiego ratusza przybyli uczniowie wraz z rodzicami.
Burmistrz wręczając listy gratulacyjne życzył wytrwałości w dążeniu do realizacji wytyczonych celów, wyraził również nadzieję, że
otrzymane stypendium pomoże
w rozwoju talentu i będzie mo-

bilizacją i impulsem do ciężkiej
pracy. Burmistrz podkreślił, że
będzie wspierał gminny sport, a
w szczególności edukację sportową dzieci i młodzieży.
Stypendium sportowe otrzymało czworo uczniów, w tym troje w dyscyplinie sportowej sumo,
zrzeszeni w Uczniowskim Klubie
Sportowym Korona Kaława i jeden uczeń w piłce siatkowej z
UKS Kasztelan w Międzyrzeczu.

Spotkanie burmistrza Międzyrzecza z Członkiem
Zarządu Województwa Lubuskiego Alicją Makarską
24 lutego 2016 r. burmistrz
Międzyrzecza Remigiusz Lorenz
spotkał się z Członkiem Zarządu Województwa Lubuskiego
Alicją Makarską. Podczas spotkania burmistrz wskazał na konieczność realizacji inwestycji
związanej z budową drugiego
mostu na rzece Obrze wraz ze
wschodnią obwodnicą miasta
łączącą drogę wojewódzką nr
137 z północnym węzłem drogi S3. Przedstawił także projekt
zagospodarowania tzw. łąki kolejowej na potrzeby turystyczne
i rekreacyjne. Burmistrz poinformował, że planuje budowę mariny wraz z miejscami odpoczynku
i rekreacji w związku z rozwijającą się turystką kajakową na rzece

Obra. Przedmiotem rozmów był
też problem złej
nawierzchni ulic
położnych na terenie szpitala w
Obrzycach. Ponadto burmistrz
przedstawił postulat
przesunięcia terminu
naborów wniosków na przedsięwzięcia, wynikające z gminnych programów
rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
LUBUSKIE 2020 z czerwca roku
bieżącego na rok 2017, z uwagi
na fakt, iż większość gmin woj.

lubuskiego nie posiada takich
planów, a ich przygotowanie jest
czasochłonne.
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Dzień z burmistrzem
Międzyrzecza
Do licytacji 24. finału WOŚP
włączył się osobiście burmistrz
Międzyrzecza Remigiusz Lorenz
przekazując na licytację „Dzień
z Burmistrzem Międzyrzecza”.
W planie czekał m.in. objazd z
burmistrzem najważniejszych
gminnych inwestycji oraz przedstawienie planowanych w tym
roku. Szczęśliwym wygranym
został Pan Jacek Bełz, lokalny
przedsiębiorca z Międzyrzecza,
właściciel m.in. Pensjonatu pod
Strzechą nad jeziorem Głębokie.
Po spotkaniu w Ratuszu z burmistrzem Lorenzem oraz zastępcą
burmistrza Agnieszką Śnieg a
także objeździe po gminie obaj
Panowie wzięli udział w specjal-

nie przygotowanej trasie na terenie Międzyrzeckiego Rejonu
Umocnionego. Dzień zakończył
się wspólnym obiadem.

Spotkanie burmistrza
z dyrektorem generalnym LUW
W dniu 2 marca
2016 r. Burmistrz
Międzyrzecza Remigiusz
Lorenz
spotkał się z Dyrektorem Generalnym
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
Romanem Sondejem. Podczas spotkania w gabinecie
burmistrza rozmawiano o szczegółach organizacji
1050. rocznicy chrztu Polski, które odbędzie się w Międzyrzeczu
18 czerwca. Kolejne spotkanie
dotyczące tego wydarzenia, odbędzie się 10 marca br. Przed-

miotem rozmów była również
kwestia możliwości pozyskania
środków rządowych na budowę
drugiego mostu w Międzyrzeczu, a także kolejny etap przebudowy ulicy Świerczewskiego.

Artykuły i zdjęcia: Urząd Miejski w Międzyrzeczu

10-lecie Rejonowego Sztabu
Ratownictwa w Międzyrzeczu
16 lutego w sali narad Urzędu
Miejskiego w Międzyrzeczu gościliśmy przedstawicieli Rejonowego Sztabu Ratownictwa SKSR
w Międzyrzeczu, na czele z szefem sztabu Mirosławem Janzem.
Z okazji 10 rocznicy powstania
organizacji, burmistrz Remigiusz
Lorenz złożył wszystkim ratownikom szczere gratulacje. Wyraził słowa
uznania dla podejmowanych przez
nich inicjatyw i
działalności. Podkreślił ciężką pracę
ratowników, która
– jak zaznaczył jest bezcenna. Życzył wszystkim wytrwałości i realizacji

wszelkich planów. Mirosław Janz
podziękował burmistrzowi za zaangażowanie, wsparcie i nieustającą pomoc. Słowa podziękowania złożył również ratownikom
z Niemiec, którzy nigdy nie odmówili pomocy, żołnierzom 17.
WBZ i wszystkim swoim współpracownikom.

Z Marszałek Województwa
o planach na przyszłość
W poniedziałek 22 lutego br.
burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz spotkał się z Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietą Anną Polak. Podczas
spotkania poruszono kwestie
związane z koniecznością realizacji inwestycji budowy mostu
na rzece Obrze. Burmistrz uzasadnił potrzebę realizacji tej
inwestycji, a także przedstawił
projekt budowy ścieżki rowerowej z Pniewa do Kęszycy. Marszałek niebawem spotka się z
dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w sprawie możliwości finansowania tej
inwestycji ze źródeł zewnętrz-

nych, w tym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Na
spotkaniu omawiano także plan

budowy Muzeum pożarnictwa
w Pniewie.

Gmina promuje się na wrocławskich Targach
Turystycznych
Tuż przed sezonem letnim, w
dniach 26-28 lutego gmina Międzyrzecz wyruszyła na kolejne
targi turystyczne, tym razem do
Wrocławia. Gmina prezentowała
największe turystyczne perełki,
Międzyrzecki Rejon Umocniony-Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie, średniowieczny
zamek wraz z Muzeum Ziemi
Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego, a także Ośrodek Wypoczynkowy Głębokie. Dużym
zainteresowaniem cieszyła się
replika karabinu maszynowego
MG 08-15, a także rycerski hełm
wypożyczony z międzyrzeckiego
muzeum, w którym - szczególnie
chętnie – dzieci pozowały do
zdjęć.
Gośćmi specjalnymi targów
byli wspaniali podróżnicy, w tym
m.in. Aleksander Doba, który
zaraził wszystkich optymizmem
opowiadając swoje niezwykłe historie. Wrocław odwiedziła również ulubienica najmłodszych

podróżników Nela Mała Reporterka. Mieliśmy okazję posłuchać
także o podróżach wielkiego pasjonata Australii - Marka Tomalika oraz Michała Patera młodego
podróżnika z Wrocławia, który
dzięki swojej niekonwencjonalnej metodzie zwiedzania, przyciąga setki tysięcy osób do oglądania jego filmów na YouTube.

Stoisko gminy Międzyrzecz
odwiedził burmistrz Remigiusz
Lorenz, który spotkał się m,in.
z Joanną Lamparską autorką
książki pt. „Złoty pociąg. Krótka
historia szaleństwa”, która opowiedziała o tym, jak wiele lat
temu odwiedziła Międzyrzecki
Rejon Umocniony.

UWAGA! Wywóz odpadów
wielkogabarytowych
Informujemy, że w marcu 2016
r. odbędzie się dodatkowy odbiór tzw. odpadów problemowych czyli odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego,
zużytych baterii i akumulatorów,
chemikaliów, zużytych opon itp.
Prosimy o wystawienie odpadów
przed posesję.
Odpady na terenie sołectw,
odbierane będą według nastę-

pującego harmonogramu:
23 marca 2016 - Gorzyca, Jagielnik, Kęszyca - Kolonia, Kursko, Pieski, Pniewo, Wojciechówek, Zamostowo, Wysoka, Skoki,
Szumiąca, Kaława, Kęszyca Leśna, Kęszyca, Kuźnik, Międzyrzecz-Wybudowanie, Nietoperek
24 marca 2016 - Bobowicko,
Marianowo, Bukowiec, Czarny Bocian, Karolewo, Kolonia
Żółwin, Kuligowo, Wyszanowo,

Głębokie, Jeleniegłowy, Kalsko,
Kwiecie, Lubosinek, Łęgowskie,
Porąbka, Rojewo, Święty Wojciech, Żółwin, Brzozowy Ług
Mile widziane zgłoszenie telefoniczne, odbioru w/w odpadów
do firmy Eneris Surowce S.A. pod
nr tel. (95) 741-70-09, (95) 74230-21 lub do Urzędu Miejskiego
pod nr tel. (95) 742-69-87, (95)
742-69-93.

