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ZADZWOŃ – PRZYJADĘ 
i pomogę Ci wybrać ofertę 

skrojoną idealnie dla Ciebie!

Doradca Klienta

Krzysztof Piotrowski
tel. 501 693 387

Nawet w 24 godziny!

POŻYCZKA

szybko i uczciwiedo 25 000 zł

Twoje pieniądze

602 323 601*

*koszt połączenia zgodny 
z taryfą operatora 

www.zielonagora.proficredit.pl

„Nie bądź zielony w temacie au-
tyzmu”, takie hasło przyświecało 
inicjatywie podjętej przez Spe-
cjalny Ośrodek Szkolono-Wycho-
wawczy im. Marii Konopnickiej, 
w Światowym Dniu Świadomo-

ści Autyzmu 2 kwietnia. Tego 
dnia,    o godz. 20:00, podobnie 
jak setki miejsc w całym kraju, 
również międzyrzecki ratusz 
podświetlony został na niebie-
sko. Świętując miesiąc wiedzy na 
temat autyzmu inicjatorzy akcji 
chcą zmieniać świat dla ludzi z 
autyzmem. Chcą świecić-eduko-
wać-wspierać!

Red.

SKWIERZYNA

Ofensywa promocyjna gminy
Trwa ofensywa promocyjna 
prowadzona w ramach pro-
jektu gospodarczego. Na po-
czątku marca samorządowcy i 
przedsiębiorcy z gmin Skwie-
rzyna, Krosno Odrzańskie, Gu-

bin oraz Kargowa wzięli udział 
w misji gospodarczej we fran-
cuskim Lyonie.

Targi w Lyonie były okazją do wy-
miany doświadczeń, a także zdo-

bycia nowych kontaktów, które 
w przyszłości mogą zaowoco-
wać współpracą na płaszczyźnie 
gospodarczej. Wydarzenie było 
doskonałą okazją do promowa-
nia swoich osiągnięć na szcze-
blu międzynarodowym oraz być 
może, szansą na sprowadzenie 
nowych inwestorów.
- Jednym z celów projektu jest po-
moc naszym przedsiębiorcom do-
tarcia do rynków zagranicznych. 
Dzięki wizycie w Lyon zarówno 
wystawcy jak i odwiedzający 
mogli znaleźć podczas targów 
wiele informacji o najnowszych 
trendach- powiedział Burmistrz 
Skwierzyny- Lesław Hołownia, 
który przewodniczył skwierzyń-
skiej delegacji.

UWAGA - ZMIANA ADRESU BIURA!

Agencja Pośrednictwa Pracy 
oferuje pracę w Holandii

Dział - ogrodnictwo (szklarnie, hale)
95 755 41 11
600 057 694

NUMER CERTYFIKATU: 3656

69-200 Sulęcin,
ul. Kupiecka 5/8
Pon.-pt. 8.00 - 16.00

tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU!
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Brawa dla Zuzi i KacpraBEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie 
prowadzące działalności gospodarczej

KUPON NA OGŁOSZENIE

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

LOKUM Biuro 
Nieruchomości 
w Sulęcinie poleca
NOWOŚĆ: zarządzanie WSPÓL-
NOTAMI MIESZKANIOWYMI – je-
stem na miejscu i zawsze dostęp-
ny, nie trzeba szukać zarządcy w 
innym mieście.

Na sprzedaż:
- mieszkania w Sulęcinie :
Długoszyn x8 (okazja), ul. Dudka, 
Pl. Czarneckiego, Pl. Mickiewicza, 
ul. Lipowa, Kościuszki, Torzym, 
Osiedle Żubrów, Przęślice, Kra-
snołęg

-domy:
Drogomin, Rychlik. Lubień x2, 
Sulęcin x3, Torzym x2, Trześniów, 
Słońsk

- działki:
Ostrówek, Bobrówko, Muszkowo, 
Słońsk x5, Torzym x2, 

- obiekty komercyjne:
firma na ul. Witosa, działka na ul. 
Daszyńskiego, hala w Ostrowiu, 
sklep ul. Kościuszki

Do wynajęcia:
mieszkania 2 i 3-pokojowe w Su-
lęcinie
mieszkanie 2-pokojowe w Torzy-
miu
dom ul. Ekkela
hala handlowa 300m w Sulęcinie
kawiarnia Bajka
sklepy ul. Kilińskiego, Kościuszki, 
Kupiecka

Pozostałe oferty, zdjęcia i opisy 
na: 
http://nieruchomosci.sulecin.biz.
pl
http://lokum.tcn.net.pl

Biuro Nieruchomości LOKUM  
Ostrów 2c, 69-200 Sulęcin
tel. 503 65 75 00  
lokum@sulecin.biz.pl 

Opiekunki j. niemiecki 
minimum komunikatywny, 
legalnie do 1500 euro, 
opiekunka za nic nie płaci ! 
od zaraz 730 497 771

PRACA

Sprzedam mieszkanie 80 m2 w 
Lubniewicach. Bezczynszowe 
na dogodnych warunkach. 
I piętro, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, balkon. 
Tel. 601 71 84 34

Sprzedam dom i budynki 
gospodarcze - Marianki, gmina 
Krzeszyce. Powierzchnia 
działki - 23 ary. 
Tel. 693 789 816

Układanie psów i szkolenie 
opiekunów 601 772 559

Sprzedam 1642 m2 dużą 
atrakcyjną działkę budowlaną 
z domem 200 m2 do remontu. 
Rzepin Zapłocie 20, 110.000 
tys. zł. Tel. 508 132 618

Adam Piotrowski
Adam.Piotrowski2@gmail.com

Redaktor naczelny

No i stało się. Mają państwo 
w ręce już 12 numer Przekro-
ju Lokalnego na Międzyrzecz i 
Skwierzynę. Już od roku infor-
mujemy, relacjonujemy i pro-
mujemy ciekawych ludzi i cieka-
we inicjatywy. Przez ten czas, jak 
to w życiu, bywało różnie – raz 
lepiej, raz gorzej. Po trudnych 
początkach mogę jednak śmia-
ło powiedzieć, że gazeta złapała 
wiatr w żagle i wciąż się rozwija. 
Jest to możliwe dzięki dosko-
nałemu zespołowi osób współ-
tworzących Przekrój. To dzięki 
ich zaangażowaniu, znajomości 
swojej „Małej Ojczyzny” i dzien-

nikarskiemu nosowi czytelnicy 
mogą czerpać informacje o tym 
co dzieje się wokół nich. W tym 
miejscu nie obędzie się bez po-
dziękowań, w szczególności dla 
Lecha Malinowskiego, Iwony 
Wróblak i Zdzisława Musiała. 
Bardzo ważną kwestią w każ-
dej bezpłatnej gazecie są jej 
partnerzy biznesowi. Dziękuję 
bardzo wszystkim reklamodaw-
com ogłaszającym się na ła-
mach Przekroju i zachęcam do 
dalszej współpracy.

Popełniać błędy rzecz ludzka, 
rzadziej jednak mamy ochotę 
się do nich przyznawać. Zda-

rzyło się i mi w poprzednim 
numerze Przekroju. W tekście 
„Duża rodzina = korzyści” za-
chwalałem ogólnokrajowy 
program „Karta Dużej Rodzi-
ny”, zachęcając jednocześnie 
włodarzy Międzyrzecza do 
wprowadzenia tego rozwiąza-
nia lokalnie, gdy tymczasem 
takowe funkcjonuje pn. „Mię-
dzyrzecka Karta Rodziny 3+”. 
Jej posiadacze mogą liczyć na 
szereg zniżek zarówno w pu-
blicznych jednostkach, jak też 
w prywatnych przedsiębior-
stwach. Zainteresowanych, 
spełniających podstawowe 
warunki, czyli zameldowanie 
na terenie gminy Międzyrzecz 
i posiadanie trójki dzieci, od-
syłam do miejskiego serwisu 
www.miedzyrzecz.pl, zakładka 
Międzyrzecka Karta Rodziny 
3+.

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.

Pierwszy rok za nami...

To jednak nie koniec ofensywy 
promocyjnej realizowanej poza 
granicami kraju. W dniach od 9 
do 13 marca reprezentanci gmin 
realizujących projekt gospo-
darczy oraz przedstawiciel Ko-
strzyńsko- Słubickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej udali się do 
Cannes, aby uczestniczyć w naj-
większych i najbardziej prestiżo-
wych targach nieruchomości w 
Europie.
- Skwierzyna po raz pierwszy bie-
rze udział w wydarzeniach o cha-
rakterze inwestycyjnym. Mamy 
nadzieję, iż realizowane przed- sięwzięcie pozwoli nam pozy-

skać inwestora i w niedługim 
czasie powstaną nowe miejsca 
pracy- wyjaśnia Zastępca Burmi-
strza Skwierzyny- Wojciech Ko-
walewski, który reprezentował 
gminę w Cannes.
Skwierzyna zaprezentowała 6 
działek pod grunty inwestycyjne 
i budownictwo mieszkaniowe o 
łącznej powierzchni 15,5 ha oraz 
górną strefę przemysłową. Za-
stępca Burmistrza Skwierzyny- 
Wojciech Kowalewski przekazał 
Ambasadzie Polskiej w Paryżu 
materiały promujące tereny in-
westycyjne naszej gminy.
W 25. Międzynarodowych Tar-
gach Nieruchomości MIPIM w 
Cannes wzięło udział blisko 20 
tys. uczestników z ponad 80 
krajów, w tym około 4 tys. inwe-
storów oraz 300 przedstawicieli 
miast.

Również w marcu w Toruniu od-
były się Targi Inwest- tor 2015, na 
których przedstawiciele Referatu 
Rozwoju, Promocji i Współpracy 
Zagranicznej Urzędu Miejskiego 
w Skwierzynie promowali gminę 
Skwierzyna oraz tereny wokół 
pod przyszłe inwestycje.
Gmina w ramach projektu otrzy-
mała dwa witacze, które usytu-
owane zostały przy wjeździe do 
miasta na ulicy Gorzowskiej oraz 
skwierzyńskim rondzie.
Misje gospodarcze oraz wyjazdy 
na targi inwestycyjne są efektem 
projektu pn. „Wspólna promocja 
gospodarcza Gubina, Krosna Od-
rzańskiego, Kargowej i Skwierzy-
ny” dofinansowanego kwotą 1,7 
mln zł z Lubuskiego Regionalne-
go Programu Operacyjnego.

www.skwierzyna.pl

cd. ze s. 1

Ofensywa promocyjna gminy

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe 32 m2, dwa 
pokoje, kuchnia - 3 piętro w 
Kostrzynie nad Odrą. Cena 
114 tys. zł. Tel. 504 315 117

Sprzedam działkę budowlaną 
3000 m w Słubicach. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 504 368 504

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe 52 m2, dwa 
pokoje, kuchnia - 2 piętro w  
Kęszycy Leśnej. Cena 85 tys. zł.
Tel. 513 226 043

Ogłoszenia drobne dla firm 
- od 1 zł za wyraz! Kontakt: 
reklama.progress@op.pl
lub 511 225 133

http://www.miedzyrzecz.pl
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Pierwszy rok za nami... Jeśli słyszysz, a nie rozumiesz...
Ubytek słuchu to dziś powszechny problem społeczny, dotyczący coraz większej liczy osób, 

także w coraz młodszym wieku. 
Sprawia on osobom niedosłyszącym wiele problemów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. 
Z badań naukowych wynika, że osoba, która ma ubytek słuchu, ale nie używa aparatów słuchowych, 

narażona jest na odcięcie układu słuchowego od świata dźwięków i tym samym powolny proces 
degeneracji swoich zdolności słyszenia i rozumienia mowy. 

Im dłużej trwa ten stan, tym trudniej powrócić do świata dźwięków, nawet po zastosowaniu 
aparatów słuchowych. 

Badanie słuchu jest bezpłatne i niezobowiązujące, trwa zaledwie kilka minut, 
a tak wiele może zmienić na lepsze! 

Bezpłatne, profilaktyczne badanie słuchu można wykonać w firmie Audiofon, 
w ramach umowy podpisanej z Fundacją na Rzecz Pomocy Osobom 

z uszkodzeniem Słuchu ,,Beethoven".

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. od 10:00 - 14:00

W celu umówienia terminu wizyty 

wystarczy zadzwonić pod numer tel.: 605 886 011
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Kolejna inicjatywa w międzyrzeckim starostwie
POWIAT MIĘDZYRZECKI

17 marca w siedzibie starostwa odbyło 
się I Spotkanie Partnerskie na rzecz Po-
wiatu Międzyrzeckiego. Przybyłych m.in. 
burmistrza Skwierzyny, wójta Gminy 
Przytoczna, przewodniczącą Rady Mia-
sta Międzyrzecz i reprezentantów gmin 
przywitał starosta Grzegorz Gabryelski, 
który w tym spotkaniu kluczowych part-
nerów inicjatyw na rzecz rozwoju powia-
tu widzi  aktywną i efektywną chęć dzia-
łania.

Powiat Międzyrzecki podpisał wcze-
śniej umowę o współpracy z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie (dyr. Elżbieta 
Ostaszewska), Powiatowym Urzędem 
Pracy (dyr. Hanna Bułach), Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu 
(obecnie kieruje nim Maria Górna-
-Bobrowska), DPS Międzyrzecz (dyr. 
Anna Kwiecińska), Parafią Rzymsko-Ka-
tolicką p.w. św. Jana Chrzciciela (ks. kan. 
Marek Walczak), Stowarzyszeniem Przy-
jaciół Osób Niepełnosprawnych „Lśnienie” 
w Rokitnie (prezes Natalia Ilczuk), Sto-
warzyszeniem Abstynenckim wzajemnej 
Pomocy „Oaza” w Międzyrzeczu (prezes 
Wioletta Dzik), Stowarzyszeniem „Nasz 
Dom” w Skwierzynie (wiceprezes Elżbie-
ta Barsaba), Lutolska Spółdzielnia So-
cjalna „Winda” w Lutolu Mokrym (prezes 
Daniel Fąferko), Wielobranżową Spół-
dzielnią Socjalną „Magma” w Pszczewie 
(prezes Agnieszka Najderek), Spółdziel-
nię Socjalną „Nasz Sukces” w Skwierzynie 
(prezes Damian Kadłubiski), Związkiem 
Młodzieży Wiejskiej w Warszawie (prezes 
ZK ZMW Dariusz Suszyński i prezes ZW 
ZMW Piotr Dembiński), DPS w Rokitnie 
(dyr. Bogdan Macina), miastami Między-
rzecz i Skwierzyna, gminami Przytoczna, 
Pszczew i Trzciel. 

Umowa została zawarta z inicjatywy 
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej 
subregionu gorzowskiego w ramach 

projektu współfinansowanego ze środ-
ków UE w ramach Priorytetu VII Promocji 
Integracji Społecznej. Działanie 7.2 Prze-
ciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie 
sektora ekonomii społecznej. Tym samym 
stworzono płaszczyznę współpracy w 
przedmiocie działania, rozwój dialogu i 
wymianę doświadczeń.

Kilkumiesięczne wprowadzenie tema-
tyczne przez Anitę Łukowiak z gorzow-
skiego Ośrodka Ekonomii Społecznej 
pozwoliło na przygotowanie zaintereso-
wanych, Wystąpienie Barbary Sadow-
skiej, założycielki Fundacji Wzajemnej 
Pomocy „Barka” w Poznaniu – pozwoliło 
na uporządkowanie problemów w dys-
kusji nt. istotnych elementów rozwoju 
przedsiębiorczości społecznej. 

Konkretne praktyki z terenu powiatu 
przedstawił prezes Lutolskiej Spółdzielni 

Socjalnej. Podobne były 
z warsztatów terapii 
zajęciowej skwierzyń-
skiego Stowarzyszenia 
„Nasz Dom”. Oczywi-
ście nie wszystko moż-
na transplantować na 
grunt innej gminy, bo 
wynika to z różnych 
uwarunkowań. Istot-
nym jest, że partnerzy 
umowy chcą i umieją 
zintegrować potrzebu-
jących w swoich indy-
widualnych projektach, 
aby zminimalizować 
skutki zagrożenia wy-
kluczenia społecznego i 
aktywizować społecznie 
i zawodowo.

Liderem partnerstwa 
jest Powiatowe Cen-

trum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu. 
Do niego należy nie tylko koordynacja 
zadań, również wspólne opracowywanie 
strategii planów, stałe integrowanie part-
nerów, nawet w formie łączności interne-
towej oraz inspirowanie do udziału i kre-
atywności. Nie jest rzeczą łatwą - jak mówi 
dyr. Elżbieta Ostaszewska – poszukiwa-
nie nowych rozwiązań i upowszechnienie 
dobrych praktyk w pobudzaniu aktywności 
społeczności lokalnej, bo ludzie są tacy jacy 
są. Jednak wielu chce działać, mając dość 
oczekiwania na przysłowiową mannę z nie-
ba. Dlatego robimy wiele, aby takie inicja-
tywy poprzeć w miarę swoich możliwości.

Tekst i fot. Lech Malinowski

www.drewform.pl

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

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

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

Wizyta partnerów 
z Niemiec
W marcu br. w 
s k w i e r z y ń s k i m 
magistracie gości-
liśmy Burmistrza 
Miasta Freders-
dorf- Vogelsdorf- 
Uwe Kletta wraz 
z delegacją. Wi-
zyta rozpoczęła 
się od oficjalnego 
przywitania gości 

przez Burmistrza Skwierzyny- Lesława 
Hołownię.

W spotkaniu uczestniczyli również: Prezes 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku- Edmund 
Reszel, Wiceprezes- Józef Dołbień, Dy-
rektor Skwierzyńskiego Ośrodka Kul-
tury- Maciej Zawidzki oraz p.o. Dyrek-
tora Ośrodka Sportu i Rekreacji- Jakub 
Nawrot.
Kluczowymi zagadnieniami spotkania 
były sprawy związane z długodystansową 
współpracą w zakresie kultury, sportu i re-
kreacji, jak również szerzenia współpracy 
organizacji senioralnych. W trakcie roz-
mów przedstawiono propozycje imprez 
sportowo- rekreacyjnych i kulturalnych, 
wymian dzieci i młodzieży oraz spotkań 
mieszkańców obu gmin.
Na zakończenie delegacje Fredersdorf- 
Vogelsdorf oraz Skwierzyny udały się do 
zakładu produkcji drzewnej „Poliflor”. Po 
prezentacji profilu działalności zakładu, 
dyrektor Jarosław Zieliński wyraził chęć i 
gotowość do podjęcia współpracy z part-
nerem niemieckim.

www.skwierzyna.pl

SKWIERZYNA
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Międzyrzecz
UL. Poznańska 106

Dla STOLARZA wszystko z jednej ręki

Po co jechać do Gorzowa?
Po co jechać do Zielonej Góry?

Tel. 95 742 7000 www.valentin.com.pl

- płyty meblowe, wiórowe surowe, pilśniowe, sklejki, OSB i MDF; 
- fronty meblowe;
- podłogi, listwy i akcesoria;
- blaty robocze KRONOSPAN i JUAN;
- parapety BIUROSTYL;
- akcesoria i okucia meblowe;
- elementy szaf przesuwnych;
- usługa wycinania płyt na format i oklejania obrzeży

Międzyrzecz
ul. Poznańska 106

tel. 95 742 7000 www.valentin.com.pl

Święta, święta i po...

Lech Malinowski
lechm47@wp.pl

Palmy, zdobione jajecz-
ka, wędliny, mazurki, babki i 
wszystko poświęcone, a jakże, 
mamy już za sobą. Proza życia. 
Również taką był pomysł likwi-
dacji nieczynnego cmentarza. 
Fakt znany medialnie bowiem 
przekazany przez włodarza Kró-
lewskiego Miasta Międzyrzecz 
za pomocą TVP Gorzów. I chwa-
ła burmistrzowi, że ów pomysł 
odrzucił. Pozostałości nekro-
polii (ewangelickiej i rzymsko-
-katolickiej), wprawdzie nie są 
użytkowanej i polskie groby 
ostatnich pochówków pocho-
dzą ze schyłku lat 60. ubiegłego 
wieku jednak obiekt jest w ge-
stii konserwatora zabytków. 

Od zawsze mówię, żeby nie 
serwować radnym gazowanej 
wody. Uderza wiadomo gdzie, 
stąd różne pomysły. Idąc tym 
tropem, to nawet najlepsze po-

mysły burmistrza czasami spa-
lają na przysłowiowej panewce, 
bo ostateczną decyzję podej-
mują przecież radni.

Wspomniane w marcowym 
felietonie dziki, tym razem bar-
dziej niż porządnie zryły teren, 
gdzie corocznie odbywają się 
wesołe i sympatyczne „Spotka-
nia z folklorem”.  Trochę bobrów 
odstrzelono, a pozostałe tną 
równo drzewa, nawet dęby. Ko-
niec świata - jak mawiał filmo-
wy Pan Popiołek.

Wiosna bezceremonialnie 
obnażyła brud w mieście. Za-
wsze jest tak po zimie. Wszę-
dzie, nawet na prywatnych po-
sesjach. Zresztą sami śmiecimy 
na potęgę rzucając kapsle, na-
krętki i puste opakowania po 
wszystkim co konsumujemy 
poza domem i pracą. Trawą za-
rasta wybrukowane stanowisko 

przy postoju kajaków podczas 
spływu, konkretnie przy ujściu 
Paklicy do Obry.

Piesi nie mają łatwego życia. 
Nie każdy kierowca zatrzyma się 
przed przejściem widząc oczeku-
jących. Nie wszędzie tzw. zebry 
są widoczne. Np. na ul. Wojska 
Polskiego przy skrzyżowaniu z 
ul. F. Chopina są starte niemalże 
całkowicie a i znaków informa-
cyjnych również brak.

Wracając do minionych świąt 
i okresie poprzedzającym, naj-
ważniejszych w Kościele rzym-
sko-katolickim, to różne kraje, 
różnie obchodzą Wielki Post. We 
Francji, która określana jest wy-
rodną córą chrześcijaństwa, za-
kończenie Mszy św. często koń-
czy się spożyciem skromnego 
posiłku w postaci wina i słodkie-
go chleba na stołach wewnątrz 
kościoła (kilkakrotnie byłem 

tego świadkiem i mam to udo-
kumentowane fotograficznie). 
W Niemczech, np. w Wiesbaden 
w Wielki Piątek wierni przynoszą 
do kościoła polne kamienie, któ-
re symbolizują grzechy (widzia-
łem zarówno duże jak i całkiem 
małe) i składają je pod ołtarzem 
poprzedzając modlitwą. Następ-
nie z ołtarza zabierają przygoto-
wane w koszu małe, kolorowo 
lśniące kryształy górskie, będące 
formą może odpuszczenia. Te 
złożone do portmonetek zapew-
nić mają obfitość finansową.

Obfitość finansową chce za-
pewnić sobie firma wysyłająca 
sms-y zachęcające do wygrania 
laptopa. Warunkiem jest wysła-
nie sms z literą określającą wy-
bór laptopa męskiego lub dam-
skiego... Idiotyzm sięgnął szczytu 
Kilimandżaro. 

Na koniec coś z Baśni 1001 

Nocy. W wywiadzie telewizyj-
nym zapytano burmistrza – Co 
sądzi o możliwości współpracy 
z poprzednikiem na zasadzie 
doradztwa? Ze spokojem od-
rzekł, że jest nowe rozdanie. 
Wyborcy jemu zaufali i takiego 
czegoś nie przewiduje. I słusz-
nie. Nie wiem skąd u redaktora 
takie prima aprylisowe pytanie. 
Bardziej pasuje mi to do prowo-
kacji widomych służb. Zresztą 
TVP Gorzów wyraźnie schodzi 
na psy, choćby poprzez po-
wtórki seriali, choć do „Plebani” 
nic nie mam.

SKWIERZYNA
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Historia Międzyrzecza i ziemi międzyrzeckiej
Promocja książki Andrzeja 

Kirmela pt. „Międzyrzecz i ziemia 
międzyrzecka, szkice z przeszło-
ści”, miała z uwagi na znaczne 
społeczne zainteresowanie, dwie 
odsłony, Autor prowadził obie, 
tylko uczestnicy się zmieniali. 
Obie uzupełnione były pokazem 
multimedialnym. 

Pozycja starannie wydana, 
nieco opasła jak się mawia, za-
wierająca liczne barwne i czarno-
-białe ilustracje (wiele z nich pre-
zentowanych po raz pierwszy), 
mapy, reprodukcje, obszerny 
aneks, bogatą bibliografię – jest 
zwieńczeniem 6.letniej pracy hi-
storyka i dyrektora Międzyrzec-
kiego Muzeum im. Alfa Kowal-
skiego. To, że książka powstała 
znawcy przedmiotu jakim jest 
fascynacja regionem mogli prze-
widywać czytając liczne artykuły 
i publikacje autora, w których 
przedstawiał stosunki polsko-
-niemieckie jak i polsko-żydow-
skie na rzeczonym obszarze. 

Dotychczas ukazało się kilka 
prac dotyczących regionu, dla-
tego autor w tekście wspomina 
tematycznie o zapisach wyda-
nych drukiem jednak konse-
kwentnie przedstawia historię 
jaka nie znana była do tej pory, 
lub potraktowana przez innych 
w skrócie.

Książka ma cechy pracy na-
ukowej, poparta jest rzetelny-
mi źródłami, jednakże w swym 

przekazie jest napisana językiem 
przystępnym dla przeciętnego 
czytelnika. Tekst zawiera m.in. 
wyjaśnienie np. pojęcia przyna-
leżności państwowej w okresie 
zasiedlania lub podległości wa-
salnej, których nie tłumaczą pod-
ręczniki. Tym bardziej, iż prawo 
magdeburskie, a więc niemiec-
kie nieco uderza w słowiańskość 
tej ziemi. Podobnie jak przybycie 
Holendrów, Niemców czy Żydów 
ze swoją wiarą i kulturą szeroko 
pojętą. 

Właśnie owe stosunki naro-
dowe i religijne same w sobie są 
tak źródłem rozwoju jak i emo-
cjonalnych sporów. Polacy mu-
sieli uznać przybyszów, czasami 
i wyższość w sensie znania tech-
nik uprawy roli czy melioracji, a 

osadnicy zaak-
ceptować tutej-
sze zwyczaje. Ten 
swoisty konglo-
merat, poparty 
mądrą, przewi-
dywalną polity-
ką administracji 
zwierzchników 
dał sumpt do 
rozwoju. Jednak 
nie wszędzie i nie 
we wszystkim, co 
dało się odczuć 
szczególnie w 
miejscowościach 
podległych ju-
rysdykcji pur-
puratów. Mimo 

tego przenikające się wartości 
stanowiły długotrwały proces 
tworzenia rzeczywistości na 
przestrzeni wieków. I to zostało 
przedstawione.

Ciekawostką, jakże starannie 
rozbudowaną jest pokazanie ży-
cia i losów warstw społecznych 
i grup zawodowych, także w 
okresie nazistowskiej ciemności 
i przemocy. Również w odnie-
sieniu do pojedynczych jedno-
stek, które miały charakter decy-
dentów i budująco zapisały się 
w historycznym przekazie. Nie 
zabrakło akcentów pojednania, 
jakże wymownych w budowie 
Europy regionów. To przełamuje 
wszelkie stereotypy, szczególnie 
obustronnie w odniesieniu do 

sąsiadów zza rzek granicznych.
Wymowna rola cystersów, po-

przedzona tragedią pierwszych 
męczenników, jest wyrazem 
szacunku do chrześcijaństwa 
jak i misyjnej roli wspomnianych 
zakonników w sensie nie tylko 
wyznaniowym. Kolejni budując 
klasztory, tworzyli ośrodki życia 
lokalnych społeczności.

Wojny, epidemie czy rozbiory 
to osobny temat wzlotów i upad-
ku miasta wraz z okolicą, za-
mknięte przemarszem żołnierzy 
rosyjskich w drodze na Zachód. 
Potem kolejne osadnictwo, tym 
razem Polaków zza Buga jak 
zwykło się mawiać. To 
także część tej pozycji. 
Pięć rozwiniętych roz-
działów zwieńczonych 
epilogiem jest fascyna-
cją w czytaniu jak rów-
nież satysfakcją. Przy-
pisy i bibliografia jest 
bezcenna, podobnie jak 
zamieszczony aneks.

Każdy piszący ma 
dylemat, co zamieścić 
lub w jakim wymiarze. 
Sądząc z obu prelekcji 
promocji książki, mate-
riału nie zamieszczone-
go jest wiele w zbiorach 
archiwalnych autora. 
Być może ujrzą światło 
dzienne przy innej oka-
zji, na co nie tylko ja li-
czę. 

Miłym akcentem promocji 
była obecność miejscowych 
przedstawicieli władz samorzą-
dowych miasta i powiatu, licz-
nych historyków i regionalistów 
oraz sąsiadów zza Odry, w tym 
m.in. dra Wolfganga Kesslera i 
grupę z Towarzystwa Niemiec-
ko-Polskiego w Berlinie (z dziel-
nicy partnerskiej Międzyrzecza) 
z Jolantą i Raimarem Bähr, którzy 
bez wątpienia spędzili tu mile 
wypełniony czas.

Tekst: Lech Malinowski
fot. Agnieszka Indycka

MIĘDZYRZECZ

Dwa Wicemistrzostwa Polski- 
to sukces tancerzy z Zespołu 
Tanecznego „NOWINKA” pod-
czas Krajowych Mistrzostw IDO 
(International Dance Organi-
zation) Disco Freestyle, Street 
Dance Show, które odbyły się w 
dniach 14 - 15 marca w Karcze-
wie, koło Warszawy.

Tancerze biorący udział w Mi-
strzostwach musieli zacząć swoją 
podróż już o 23:00, aby dotrzeć 
na miejsce przed rozpoczęciem 
przedsięwzięcia. Na szczęście 
spokojna droga pozwoliła na-
szym uczestnikom na odpoczy-
nek, po którym gotów byli stanąć 
w do walki o najwyższe laury z 
najlepszymi tancerzami z całej 
Polski.
To najważniejsze zawody tanecz-
ne ponieważ są eliminacjami 
do Mistrzostw Europy oraz Mi-
strzostw Świata. Zespół „NOWIN-
KA” zaprezentował się w trzech 
kategoriach tanecznych: Disco 
solo Freestyle, Street Dance Show 
solo oraz Formacje Street Dance 
Show powyżej 16 lat.
Jako pierwsza na parkiecie oko-
ło godziny 9:00 zaprezentowała 
się nasza solistka Aurelia Mie-

SKWIERZYNA

Dwa Wicemistrzostwa Polski dla zespołu „Nowinka”
rzejewska w kategorii Disco solo 
Freestyle. Jak to bywa na tego 
typu imprezach konkurencja była 
ogromna. Po wyczerpujących 
prezentacjach tanecznych osta-
tecznie Aurelia stanęła na podium 
zajmując III miejsce oraz otrzyma-
ła nominację do kadry narodowej 
na Mistrzostwa Europy i Świata. 
Nasza solistka zaprezentowała się 
również w kategorii Street Dance 
Show solo, gdzie w finale wytań-
czyła bardzo wysokie IV miejsce.
Najważniejszą kategorią, w któ-
rej „NOWINKA” brała udział to 
Formacje Street Dance Show. 
Tancerze przygotowywali się do 
Mistrzostw Polski bardzo ciężko 
trenując przez całe ferie zimo-
we. Codzienne treningi, ciężka 
i żmudna praca, były przygoto-
waniem do walki o najwyższe 
laury. Wszystkim uczestnikom 
towarzyszył ogromny stres, po-
nieważ był to ich pierwszy wy-
stęp w tej dyscyplinie tanecznej, 
gdzie dodatkowo jako formacja 
zaprezentowali się w połączonym 
składzie tancerzy ze Skwierzyny i 
Przytocznej. Część tancerzy po 
raz pierwszy wzięła udział w tak 
dużej i prestiżowej imprezie.
Po prezentacji przyszedł czas na 

ogłoszenie finałowych wyników. 
Niedowierzanie oraz łzy wzru-
szenia i szczęścia towarzyszyły 
naszym tancerzom kiedy prowa-
dzący ogłosił, iż III miejsce wędru-
je do Zespołu „NOWINKA”. Nie-
możliwe stało się rzeczywistością. 
Zespół stanął na podium obok 
Formacji z Warszawy oraz Opola. 
Tym samym teoria znalazła swo-
je odzwierciedlenie w praktyce. 
Żmudne i wyczerpujące treningi 
opłaciły się.
II Wicemistrzostwo Polski oraz 
brązowe medale, które zawisły 
na szyjach były zwieńczeniem 
ciężkiej pracy tancerzy ze Skwie-
rzyny i Przytocznej. Choreografia 
„OMEN” przygotowana przez Ma-
nuelę Mamys otrzymała jedno-
cześnie nominację do Mistrzostw 
Europy i Świata.
A więc już w czerwcu Zespół 
„NOWINKA” wybiera się na Mi-
strzostwa Europy, a we wrześniu 
- miejmy nadzieję- także na Mi-
strzostwa Świata.
Gratulujemy i jednocześnie trzy-
mamy kciuki za kolejne sukcesy.

www.skwierzyna.pl

Wagary na pół legalne...
MIĘDZYRZECZ Szkoły zdały egzamin z pierwszego dnia wiosny

Kolorowo było w mieście, gło-
śno i wesoło. Młodzież i dziecia-
ki pozytywnie odpowiedzieli na 
hasło: PRZEBIERAMY SIĘ i ŚWIĘ-
TUJEMY w KOROWODZIE WIO-
SENNYM!
Marzanny zostały wykonane 
starannie. Słomiane kukły były 
uśmiechnięte, ale na tym się nie 
kończyło wiosenne teatrum. W 
dobrym tonie było przebrać się 
w coś niecodziennego, nakłaść na 
twarz malunki. Transparenty wy-
konano technikami różnymi, afir-
mujące siebie, szkołę (!) i radość 
życia, czyli Wiosny. Głośne były 
przedszkolaki, mali czciciele wio-
sny zabrali na tę wyprawę do mia-
sta różne piskliwe przeszkadzajki.
„Pod Jarzębinką” było pierwsze na 
placu na MOK-iem. Urocze dzie-
ciaki w kamizelkach, każde miało 
kolorowy element stroju czy ga-
dżet. Podobnie „Bajkowa Kraina”. 
Po nich plac zalała dziatwa z na-
szych chyba wszystkich szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych. Przez 
ulice przeszły gromady żaków (z 
nauczycielami), miejsce zbiórki 
szkół to plac za MOK. Miało być w 
założeniu kolorowo i głośno. Tylko 
szkoda, że marzanny tak krótko 
płonęły (ze względów ekologicz-

nych zrezygnowano z ich topie-
nia) koło słupa na placu (zgaszone 
wiadrami wody przez czuwającą 
nad bezpieczeństwem Straż Po-
żarną), mam nadzieję, że chęci za-
bawy pierwszowiosennej zostały 
– już po powrocie  do szkół – jakoś 
zagospodarowane.
Do zebranych w dużej ilości 
uczniów naszych szkół i przed-
szkoli, ich opiekunów, przemówiła 
w-ce burmistrz Agnieszka Śnieg. 
Mamy wiosnę, więc trzeba wołać – 
mówiła - by została już na dobre. 
Torby ze słodyczami ufundowane 
przez prywatnych sponsorów wrę-
czył przedstawicielom zgroma-
dzonych Waldemar Kozielewski. 

Tekst i foto. Iwona Wróblak
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Na naszych drogach rocznie dochodzi do blisko 
100 zdarzeń z udziałem rowerzystów, z czego aż 
5 kierujących jednośladem ponosi śmierć. Jed-
ną z głównych przyczyn jest słaba widoczność 
osób poruszających się rowerami. Przed nami se-
zon rowerowy, dlatego zwracam się do Państwa z 
ogromną prośbą o włączenie się do mojego ape-
lu „Do każdego roweru kamizelka odblaskowa”. 
 
Proszę, aby kamizelka odblaskowa (cena 5-7 zł) 
stała się standardowym elementem wyposażenia 
roweru. Liczę, że Państwo podejmiecie wszelkie 
starania, aby każdy rower produkowany, sprzeda-
wany przez Was posiadał kamizelkę odblaskową. 
 
Państwa udział w tym przedsięwzię-
ciu przyczyni się na pewno do zwiększe-

Apel Wojewody Lubuskiego Katarzyny Osos do 
wszystkich producentów i sprzedawców rowerów 
w województwie lubuskim

nia bezpieczeństwa na naszych drogach. 
 
Liczę na Państwa zrozumienie i wsparcie!
Katarzyna Osos
Wojewoda Lubuski

Od  1 kwietnia 2015 r. do 30 
września 2015 r. obowiązuje 
nowy wskaźnik przeliczenio-
wy 1m2 powierzchni użytko-
wej budynków mieszkalnych. 
Dla województwa lubuskiego 
wynosi on 3295 zł, a dla Miasta 
Gorzowa Wlkp. i Miasta Zielo-
na Góra 3684 zł . 

Wysokość wskaźnika przelicze-
niowego ma istotne znaczenie 
dla ustalania stawek czynszu lo-
kali mieszkalnych, kaucji miesz-
kaniowych, dodatków mieszka-
niowych, uzyskania kredytów 
mieszkaniowych i innych zagad-
nień związanych z określeniem 
wartości odtworzeniowej lokali 
mieszkalnych.
Wysokość wskaźnika przelicze-
niowego ustalana jest na pod-

Nowy wskaźnik przeliczeniowy 
1m2 powierzchni użytkowej 
budynków mieszkalnych 

stawie :
danych   uzyskiwanych   z   Urzę-
du  Statystycznego  dotyczącego  
średniej ceny 1 m kw. powierzch-
ni użytkowej budynków miesz-
kalnych w województwie za 
kwartał poprzedzający kwartał w 
którym obliczony jest wskaźnik,
danych z GUS / wskaźnik wzrostu 
cen towarów i usług konsump-
cyjnych wg województw,
danych wynikających z własnej 
analizy Urzędu opartej o infor-
macje przekazane przez inwe-
storów budynków wielorodzin-
nych.
W poprzednim półroczu (od 1 
października 2014 r. do 31 marca 
2015 r.) wskaźnik wynosił 3295 
zł dla województwa lubuskie-
go i 3684 zł dla Miasta Gorzowa 
Wlkp. i Miasta Zielona Góra.

Wojewoda Lubuski Katarzyna 
Osos ogłosiła otwarty konkurs 
ofert na dofinansowanie reali-
zacji zadań pomocy społecz-
nej w 2015 roku i zaprasza do 
składania ofert. Termin mija 22 
kwietnia.

Na wsparcie organizacji pozarzą-
dowych i podmiotów uprawnio-
nych w 2015 r. przeznaczona jest 

Ruszył konkurs grantowy dla NGO
kwota 150.000 zł. W dniach od 13 
do 21 kwietnia pracownicy Wy-
działu Polityki Społecznej udzie-
lać będą konsultacji dot. założeń 
formalnych i merytorycznych 
oczekiwanych projektów. Kon-
takt: Wydział Polityki Społecz-
nej, pok. 1029, mail: leszek.bon-
czuk@lubuskie.uw.gov.pl Tel. 95 
711 53 86.

Wojewoda Katarzyna Osos ob-
jęła honorowym patronatem 
obchody Dnia Europy, które 
odbędą się 8 i 9 maja 2015 r. 
w Słubicach i Frankfurcie nad 
Odrą. Współorganizatorem 
szeregu działań: spotkań, 
warsztatów, wystaw i gier edu-
kacyjnych jest Punkt Informa-
cji Europejskiej Europe Direct 
działający w Lubuskim Urzę-
dzie Wojewódzkim.
Patronat nad Dniem Europy 2015 
wraz z Wojewodą Lubuskim ob-
jęli także Marszałek Wojewódz-
twa Lubuskiego Elżbieta Anna 
Polak i Premier Kraju Związko-
wego Brandenburgii dr Dietmar 
Woidke. Jak co roku impreza 
będzie cieszyć się zainteresowa-
niem mieszkańców obu stron 
granicy polsko-niemieckiej i nie 
tylko. Przyjadą uczniowie z Bran-
denburgii, województwa lubu-
skiego, Berlina czy ukraińskiego 
miasta Szostka. Organizatorzy, 
Słubicko-Frankfurckie Centrum 

W Słubicach i Frankfurcie nad 
Odrą odbędzie się Dzień Europy 

Kooperacji i Punkt Informacji 
Europejskiej Europe Direct dzia-
łający w Lubuskim Urzędzie 
Wojewódzkim, dzięki wsparciu 
wielu instytucji, szkół i różnych 
organizacji przygotowali bogaty 
program wydarzeń. Przez dwa 
dni w obu przygranicznych mia-
stach będą odbywały się liczne 
wydarzenia dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Będą wieczory filmo-
we, dyskusje, polsko-niemiecka 
wycieczka rowerowa, bazar eu-
ropejski i m.in. Powiatowy Piknik 
NGO. Motywem przewodnim te-
gorocznej edycji jest Europejski 
Rok na Rzecz Rozwoju. Tematy 
spotkań będą dotyczyły polityki 
pokojowej, uchodźctwa w Euro-
pie, praw dziecka a także zrów-
noważonej produkcji.
Uroczysty początek nastąpi 8 
maja 2015 r., o godz. 9.00 przed 
Collegium Polonicum w Słubi-
cach. Szczegółowy program do 
dostępny na stronie 
www.lubuskie.uw.gov.pl

Mniej samochodów wjeżdża-
jących bezpośrednio na wood-
stockowe pole i jednocześnie 
więcej miejsc pod namioty to 
jedna ze zmian tegorocznego 
Przystanku Woodstock (30 lip-
ca – 1 sierpnia). Taką informa-
cję przekazał, podczas wspól-
nego z Wojewodą Lubuskim 
briefingu, Jurek Owsiak, prezes 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. - Przystanek Wood-
stock to nie tylko święto muzy-
ki, to wielkie przedsięwzięcie 
organizacyjne i logistyczne. 
Dla nas najważniejsze jest żeby 
przystanek był bezpieczny – 
przyznaje wojewoda Katarzyna 
Osos.
Dla strażaków każdy przysta-
nek Woodstock to możliwość 
sprawdzania nowych rozwiązań 
i podnoszenia kwalifikacji, co 
podkreśla st. bryg. Hubert Harasi-
mowicz, Komendant Wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej   w 
Gorzowie. Policja, jak zapewnił 
insp. Sebastian Banaszak, I Za-
stępca Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w Gorzowie, pracuje 
nad usprawnieniem komunikacji 
podczas imprezy.
Muzycznie tegoroczny przy-
stanek Woodstock będą napę-
dzać: Black Label Society, Within 
Temptation, Illusion, Voo Voo, 
Grubson, Mela Koteluk, Big Day, 
Mrozu, Proletariat. Wystąpi także 
Urszula, która przypomni swoją 
najlepszą płytę Biała Droga.

50 fantomów
Podczas spotkania Fundacja 
Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy wsparła jednostki lubu-
skiej Straży Pożarnej. Komenda 
Wojewódzka Państwowej Straży 
Pożarnej otrzymała 50 fantomów 

Wojewoda z Orkiestrą zadbają o bezpieczeństwo 
na Woodstocku

do nauki pierwszej pomocy, które 
będą wykorzystywane do prowa-
dzenia szkoleń oraz doskonale-
nia umiejętności ratowniczych 
strażaków w regionie lubuskim. 
Ponadto 4 jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Kłodawy, Kożu-
chowa, Bogdańca i Witnicy otrzy-
mały torby ratownicze PSP R-1 
rozbudowane o zestaw do tle-
noterapii. Wartość przekazanych 
darów wynosi ok. 60 tys. złotych.
- Cieszymy się bardzo, że dziś 
my możemy pomóc strażakom, 
którzy pomagają nam co roku 
przy organizacji zabezpieczenia 
Przystanku Woodstock – mówi 
Krzysztof Dobies, rzecznik praso-
wy WOŚP – Mamy pewność co 
do tego, że przekazane przez nas 
dary będą doskonale wykorzy-
stane. Profesjonalizm lubuskich 
strażaków obserwujemy co roku 
na Przystanku Woodstock, wiemy 
jak doskonale są zorganizowani, 
jak doskonałym zapleczem dys-
ponują prowadząc akcje ratow-
nicze. Jesteśmy dumni z tego, że 
dzięki naszym darom zwiększy 
się bezpieczeństwo mieszkań-
ców regionu Lubuskiego – przy-

znaje rzecznik Orkiestry.

Międzynarodowa współpraca
Bezpieczeństwo przeciwpożaro-
we organizowane i koordynowa-
ne przez Lubuską Straż Pożarną 
od wielu lat stanowi niezwykle 
istotną cześć zabezpieczenia fe-
stiwalu Przystanek Woodstock. 
Pracę polskich strażaków od kilku 
lat wspierają także ich niemieccy 
koledzy - strażacy z Berlina oraz 
Brandenburgii, a model zabez-
pieczenia ppoż festiwalu uzna-
wany jest za wzorcowy dla innych 
imprez masowych w Polsce.
Zestaw PSP R-1 przeznaczony jest 
dla przeszkolonych strażaków-ra-
towników i umożliwia udzielenie 
kwalifikowanej pierwszej pomo-
cy poszkodowanym na miejscu 
zdarzenia, zgodnie z obowiązu-
jącymi procedurami. Konstruk-
cja torby została opracowana w 
oparciu o doświadczenie ratow-
ników, a do jej produkcji zastoso-
wano sprawdzone elementy bar-
dzo dobrej jakości, dzięki którym 
torba będzie służyć bezawaryjnie 
przez długie lata.

Wojewoda Katarzyna Osos i Jerzy Owsiak, prezes WOŚP podczas wspólnego 
briefingu prasowego

Teksty i zdjęcia: Lubuski U
rząd W

ojew
ódzki, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 G

orzów
 W

lkp.

Wagary na pół legalne...
MIĘDZYRZECZ Szkoły zdały egzamin z pierwszego dnia wiosny

http://www.lubuskie.uw.gov.pl/leszek.bonczuk@lubuskie.uw.gov.pl
http://www.lubuskie.uw.gov.pl/leszek.bonczuk@lubuskie.uw.gov.pl
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Taki tytuł nosi książka Andrzeja Chmie-
lewskiego, niestrudzonego regionalisty 
w poszukiwaniu atrakcyjnych tematów. 
Format A4, liczne barwne zdjęcia, mapy, 
ryciny oraz tabele stanowią uzupełnienie 
tekstów opartych częściowo na źródłach 
internetowych miast i gmin powiatu.

Krótkie administracyjne informacje 
wprowadzają odbiorcę w położenie i 
krajobraz miejscowości, uzupełnione 
zdjęciami lotniczymi. Rozdział Turystyka 
ograniczony jest tylko do prezentacji foto-
graficznej. Kolejny dotyczący Wędkarstwa 
rozbudowany jest o kilka tabel dotyczą-
cych rybackich typów jezior. Nazwy wraz 
z danymi dotyczącymi właściciela, zary-
biania i składu gatunkowego ryb są nie-
zaprzeczalnym walorem pozycji. Kolejne 
strony (niestety brak spisu treści) opisują 
bardzo dokładnie wybrane jeziora. Ma-
teriał poparty jest bogatym materiałem 
ikonograficznym. W sumie kilkanaście 
jezior i Zalew Bledzewski. Nie uwzględ-
nione w opisie pozostałe jeziora są scha-
rakteryzowane w tabeli i uwidocznione 
na zdjęciach. Rzeki, których jest kilka, 
zostały fragmentarycznie pokazane na 
zdjęciach, bez charakterystyki, która jest 
ogólnie dostępna w wielu źródłach. Lasy 
w osobnym rozdziale, niejako tytułowe w 
wydawnictwie potraktowane zostały nie-
co po macoszemu z uwagi na niewielkie 
informacje. Temat uzupełniony licznymi 
zdjęciami bez opisu wprawdzie przyciąga 
oko czytelnika, ale jest to edytorskie nie-
dopatrzenie.

Zwieńczająca książkę bibliografia jest 
dla poszukiwacza swoistego Edenu wśród 

Jeziora i lasy Powiatu 
Międzyrzeckiego

MIĘDZYRZECZ 

urokliwych zakątków powiatu w pełni 
zadowalające. To wydawnictwo, mające 
cechy albumu nie byłoby możliwe bez po-
mocy i długoletnich prac badawczych dra 
Jana Krajnika i jego zespołu, o czym kur-
tuazyjnie pisze autor na ostatniej stronie. 
Wydawnictwo jest opatrzone logami kilku 
instytucji, stowarzyszeń i programów roz-
woju, bowiem zostało dofinansowane ze 
środków UE i kilku wspomnianych, a nie 
wymienionych z nazwy sponsorów. Niski 
nakład czyni z książki rarytas sam w sobie.

L. Malinowski

W Komisariacie Policji w Skwierzynie 
zainstalowano ogólnodostępne, samo-
obsługowe urządzenie do badania sta-
nu trzeźwości Alcoblow. Każdy może 
w kilka sekund sam zbadać swój stan 
trzeźwości.
 
Nietrzeźwi kierowcy stanowią bardzo 
duże zagrożenie na drogach. Są sprawca-
mi wielu wypadków drogowych, często ze 
skutkiem śmiertelnym.
Każdy kierujący, który nie jest pewny swe-
go stanu trzeźwości nie powinien wsiadać 
za kierownicę. W Komendach Policji na 
terenie woj. Lubuskiego zainstalowano 
ogólnodostępne, samoobsługowe urzą-
dzenie do badania stanu trzeźwości Al-
coblow. Bez oczekiwania, każdy chętny 
może w kilka sekund zbadać swój stan 
trzeźwości. Przy urządzeniu umieszczona 
jest szczegółowa instrukcja obsługi.
Od wtorku 24 marca 2015 roku takie urzą-
dzenie pojawiło się również w Komisaria-
cie Policji w Skwierzynie a kilka miesięcy 
wcześniej takie urządzenie udostępniono 
również w holu Komendy Powiatowej Po-
licji w Międzyrzeczu.
Należy pamiętać, że każda ilość spożyte-

SKWIERZYNA

Nie ryzykuj - sprawdź trzeźwość

go alkoholu wpływa na funkcjonowanie 
organizmu człowieka. Jest to szczególnie 
groźne dla kierującego pojazdem. Picie al-
koholu przez kierowcę uniemożliwia bez-
pieczną jazdę samochodem.
Policjanci z Komendy Powiatowej w Mię-
dzyrzeczu nieprzerwanie kontrolują stan 
trzeźwości kierujących w trosce o bezpie-
czeństwo innych uczestników ruchu dro-
gowego. Pomimo licznych akcji ciągle jed-
nak zdarzają się osoby, które po spożyciu 
alkoholu wsiadają za kierownicę.

www.skwierzyna.pl
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ZNAJDŹ NAS NA

nick: phurobex99

www

Gmina uzyskała dofinansowa-
nie kosztów utrzymania Klubu 
Dziecięcego „WESOŁE NUTKI” 
w Skwierzynie.

W związku z rozstrzygnięciem 
ogłoszonego przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej kon-
kursu ofert w ramach progra-
mu Maluch – edycja 2015 uzy-
skaliśmy dotację w wysokości 
97.799,00 zł, co stanowi ok. 44 % 
budżetu placówki w 2015 r.
Poza gminą Skwierzyna dotacje 

SKWIERZYNA

Gmina uzyskała dotację
na Klub Dziecięcy

na prowadzenie żłobka lub klu-
bu dziecięcego w województwie 
lubuskim otrzymały tylko gminy 
Świebodzin i Niegosławice oraz 
miasto Gorzów Wielkopolski.
Dotacja zostanie przekazana po 
podpisaniu stosownej umowy 
między Wojewodą Lubuskim i 
gminą Skwierzyna.

www.skwierzyna.pl

SKWIERZYNA

Nie ryzykuj - sprawdź trzeźwość

go alkoholu wpływa na funkcjonowanie 
organizmu człowieka. Jest to szczególnie 
groźne dla kierującego pojazdem. Picie al-
koholu przez kierowcę uniemożliwia bez-
pieczną jazdę samochodem.
Policjanci z Komendy Powiatowej w Mię-
dzyrzeczu nieprzerwanie kontrolują stan 
trzeźwości kierujących w trosce o bezpie-
czeństwo innych uczestników ruchu dro-
gowego. Pomimo licznych akcji ciągle jed-
nak zdarzają się osoby, które po spożyciu 
alkoholu wsiadają za kierownicę.

www.skwierzyna.pl

Kęszyca Leśna, niby wioska 
lecz bez ziemi ornej i gospodar-
skich zagród, bardziej psująca do 
osiedla z uwagi na infrastrukturę 
mieszkaniową, ma aktywną OSP, 
Radę Sołecką i Parafialną, prężne 
stowarzyszenia i centralny plac, 
zwany jak niegdyś Defiladowym. 
Ma hotel i restaurację, kościół, 
DPS i Orlika. Ma również Koło 
Gospodyń Wiejskich i Zespół 
Śpiewaczy „Kęszyczanki”. Obie te 
organizacje niebawem dokonają 
fuzji, kieruje nimi ta sama osoba, 
Teresa Wrona. Znana w miejsco-
wości jak i poza nią, choćby na 
forum Stowarzyszenia Uniwersy-
tetów Ludowych. 

Panie z KGW, umiejące się od-
naleźć w tutejszej rzeczywistości 
postanowiły, nieco z wyprzedze-
niem, zorganizować spotkanie w 
wielkanocnym stylu. A że najod-
powiedniejszy był wieczór, więc 
korzystając z uprzejmości miej-
scowej OSP, tego dokonały. 

Na stołach wśród zastawy 
pojawiły się tradycyjne pisanki 
wykonane przez członkinie koła, 
wielkanocne palmy i baranek z 
masła. Z serwowanych dań kró-
lował żurek z jajkiem i kiełbasą. 

Wieczorową porą...
Kęszyca Leśna

Biała kiełbasa nie 
ustępowała sma-
kiem podanym wę-
dlinom. O chrzanie 
i ćwikle nie wspo-
minam. Tradycja, 
ale z umiarem. 

Wśród zapro-
szonych gości byli 
m.in. Andrzej Pasz-
kowski, sołtys wsi, 
dh Andrzej Anto-
siak, prezes OSP 
i miejscowy pro-
boszcz, ks. dr Jacek Błażkiewicz. 
Nie zabrakło akompaniatora 
„Kęszyczanek” i jego żony Hali-
ny, której przypadła koordynacja 
połączenia obu stowarzyszeń w 
jedno z jednoczesną rejestracją 
sądową. Jak działać, to na całego, 
zgodnie z trendami do aktywi-
zacji kobiet w małych środowi-
skach. Trudno cały czas być na 
garnuszku gminy, która nawet 
etatu instruktora nie potrafi dla 
tego i innych zespołów stwo-
rzyć. Rozmawiano o bliższych i 
dalszych planach, o współpracy 
pomiędzy miejscowymi organi-
zacjami. Razem zawsze raźniej, 
koszty i praca jest rozłożona. 

Dotychczas KGW wielokrotnie 
włączało się w współorganizację 
imprez o charakterze lokalnym. 
Wprawdzie stosownego doku-
mentu nie podpisano, ale tutaj 
wszyscy się znają i takowej po-
trzeby nie ma. 

Inicjatywa konkretnej współ-
pracy zapoczątkowana przez 
tutejsze KGW ma wielką szansę 
powodzenia. Lokalne środowi-
sko jest napływowe i bez więzi 
pokoleniowej nie będzie łatwo, 
Jednak dla poprawy własnego 
samopoczucia jak i integracji 
lokalnej społeczności warto po-
nieść to ryzyko.

LM
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Mistrzostwa brygady w biegach ulicznych

Podsumowanie szkolenia artyleryjskiego
WIEŚCI Z 17 WBZ

Stu siedemdziesięciu dziewięciu za-
wodników, trzy różne dystanse, szyb-
kość, rywalizacja, doping kolegów - tak 
w skrócie prezentują się Mistrzostwa 
brygady w biegach ulicznych. 
W piątek 20 marca odbyły się Mistrzostwa 
brygady w biegach ulicznych w trzech 
klasyfikacjach indywidualnych: na dystan-
sie 1000m kobiet i mężczyzn, 2000m oraz 
3000m mężczyzn. Dla niektórych uczest-
ników był to sprawdzian ich możliwości 
oraz sprawności fizycznej. Zwycięzca 
biegu w klasyfikacji indywidualnej na dy-
stansie 1000 metrów kaprał Piotr Miko-
łajczyk krótko podsumował swój udział 
w biegu: „Mistrzostwa Brygady były dla 
mnie sprawdzianem, który zakończył kilku 
tygodniowy etap przygotowań do kwietnio-
wych Mistrzostw Dywizji. Jestem usatysfak-
cjonowany swoim wynikiem, tym bardziej, 
że startując poza konkursem na innych 
dystansach, osiągnąłem założone normy 
czasowe”. Przed zwycięzcami Mistrzostw 
Brygady kolejny etap zmagań, który od-
będzie się w kwietniu na szczeblu Dywizji. 
Przedstawiamy wyniki zwycięzców: 
W klasyfikacji indywidualnej na dystansie 
1000 metrów kobiet czołowe miejsca zajęły 
1 miejsce – podporucznik Dorota Ku-
siak z 2 kompanii 1 batalionu piecho-

ty zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej 
(1bpzmotZRz)   z czasem 3,39 minuty 
2 miejsce – szeregowy Joan-
na kowalska z 1 kompanii 1 
bpzmot ZRz , czasem 3,47 minuty 
3 miejsce – starszy szeregowy Kata-
rzyna Borzobohata z kompanii dowo-
dzenia 15 batalionu Ułanów Poznań-
skich (15bUP), czasem 3,54 minuty 
W klasyfikacji indywidualnej na 
dystansie 1000 metrów męż-
czyzn czołowe miejsca zajęli 
1 miejsce – kapral Piotr Mikołja-

czyk z kompanii dowodzenia 1 
bpzmot ZRz, czasem 2,47 minuty 
2 miejsce – szeregowy Marcin Ant-
czak z 1 kompanii dowodzenia ba-
talionu dowodzenia Strzelców Wiel-
kopolskich, czasem 3,00 minuty 
3 miejsce – starszy szeregowy Mi-
chał Kozdęba z kompanii roz-
poznawczej Ułanów Wielkopol-
skich (kr UW), czasem 3,04 minuty 
W klasyfikacji indywidualnej na 
dystansie 2000 metrów męż-
czyzn czołowe miejsca zajęli 

1 miejsce – szereregowy Marcin Jaskowski 
z 10 kompanii 15 bUP, czasem 6,32 minuty 
2 miejsce – plutonowy Rafał Wa-
licki z baterii dowodzenia 7 dywi-
zjonu artylerii Konnej Wielkopol-
skie (7dKW) , czasem 36,36 minuty  
3 miejsce – podporucznik Tomasz 
Kaźmierczak z kompani dowo-
dzenia 15 bUP, czasem 6,44 minuty 
W klasyfikacji indywidualnej na 
dystansie 3000 metrów męż-
czyzn czołowe miejsca zajęli 
1 miejsce – starszy szeregowy Zbi-
gniew Isański z 8 kompanii 7 bata-
lionu Strzelców Konnych Wielkopol-
skich (7bSKW), czasem 9,48 minuty 
2 miejsce – kpral Dominik Kryca z kompa-
ni wsparcia 7 bSKW, czasem 10,03 minuty 
3 miejsce – szeregowy Bartosz 
Aleksandrowicz mzm5 kompa-
nii 7 bSKW, czasem 10,09 minuty 
W klasyfikacji zespołowej kolejność po-
doddziałów przedstawia się następująco: 
1 miejsce – kompania wsparcia z 7 bSKW 
2 miejsce – kompania rozpoznawcza UW 
3 miejsce – 1 kompania dowodzenia ba-
talionu dowodzenia SW.

Tekst: mjr Mirosław Kuczyński 
Zdjęcia: st. szer. Łukasz Kermel

W końcówce marca zakończyło się dwu 
tygodniowe ćwiczenie rotacyjne żoł-
nierzy Narodowych Sił Rezerwowych 
odbywające się na bazie szkolenia 7 
dywizjonu Artylerii Konnej Wielkopol-
skiej.
Żołnierze NSR przeszli intensywne szkole-
nie, które miało na celu przygotowanie ich 
do pełnienia służby jako artylerzyści. Żoł-
nierze szkolili się w grupach podzielonych 
ze względu na specjalizacje wojskowe. W 
ciągu dwóch tygodni zgłębiali wiedzę do-
tyczącą danych taktyczno-technicznych 
oraz zasad działania sprzętu i uzbrojenia, 

którą wykorzystywali w praktyce. 
Najważniejszym elementem szkolenia 
było strzelanie ze 152 mm armatohaubicy 
DANA. Po części teoretycznej zapozna-
jącej żołnierzy z zasadami działania, wa-
runkami strzelania oraz warunkami bez-
pieczeństwa przystąpiono do wykonania 
zadania ogniowego z wykorzystaniem 
środków pozoracji pola walki. Według 
tradycji artyleryjskiej pierwsze strzelanie 
wykonane przez żołnierza jest uznawane 
za pasowanie na artylerzystę.
Szkolenie zakończyło się spotkaniem z 
dowódcą Wielkopolskiej Brygady gene-

rałem brygady Andrzejem 
Kuśnierkiem. Generał Ku-
śnierek podziękował żoł-
nierzom za udział w szko-
leniu, włożony w nie trud i 
wysiłek. Dowódca pogra-
tulował wyróżniającym się 
żołnierzom, którymi byli 
ppor. Piotr Oświeciński i 
szer. Karol Ozorowski.

Tekst: ppor. Dorota Kusiak
Fot.  st. szer. Łukasz Kermel

XVI Gminny Festiwal Piosenki Dzie-
cięcej i Młodzieżowej PRO ARTE 2015 
zorganizowano w sali kinowej Mię-
dzyrzeckiego Ośrodka Kultury, by 
umożliwić słuchanie naszych lokal-
nych talentów możliwie dużej liczbie 
osób.

W przeglądzie wzięło udział 20. wyko-
nawców w czterech grupach wieko-
wych. Od najmłodszych kilkuletnich 
dzieci po młodzież ze szkół ponadpod-
stawowych: swoje umiejętności wokalne 
zaprezentowali: Antonina Zamorska, 
Hubert Szwagrzak, Zofia Filus, Ame-
lia Grobys, Małgorzata Janusz, Łukasz 
Kozłowski, Maja Huczko, Julia Jędra-
szek, Damian Kawałek, Kinga Jaskuła, 

Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
MIĘDZYRZECZ 

Wiktoria Dejewska, Kalina Tomysek, 
Urszula Malinowska, Wiktoria Babiak, 
Beata Tabisz, Julia Dajworska, Alek-
sandra Dajworska, Marta Plewa, Mał-
gorzata Sowa i Daniel Jaroszek.
Oceniała ich (szybko i bardzo sprawnie) 
Rada Artystyczna w składzie: Agnieszka 

Kliszczyk, Piotr Barski i Sławomir Fi-
lus.
Mamy duży potencjał artystyczny w 
regionie. Niemałe grono dzieci i mło-
dzieży, którymi artystycznie opiekują 
się nauczyciele i instruktorzy kulturalni. 
Rozśpiewani, będą brać udział w impre-
zach miejskich i przeglądach piosenki ta-
kich jak ten. Cieszy szczególnie to, że tak 
wiele dzieci swobodnie czuje się na sce-
nie, że dobiera się im piosenki zgodne z 
ich wiekiem i zainteresowaniami. Są też 
starsi piosenkarze, znamy ich nazwiska, 
przewijają się na corocznych festiwalach, 
niektórzy z nich, z racji swojego niewąt-
pliwego talentu, powinni kiedyś stanąć 
na większych niż nasza międzyrzecka 
scenach. 

Podczas przerwy na obrady jury swoje 
iluzjonistyczne umiejętności prezento-
wał nam Tomasz Madziar. Decyzją Rady 
Artystycznej - wyróżnienia, co uważam 
za słuszne, otrzymali wszyscy uczestni-
cy. Laureatami Gminnego Festiwalu Pio-
senki Dziecięcej i Młodzieżowej zostali: 
Antonina Zamorska, Hubert Szwagrzak, 
Kalina Tomysek, Julia Dajworska, Marta 
Plewa, Aleksandra Dajworska, Małgorza-
ta Sowa i Daniel Jaroszek. Wymienieni 
zostali tym samym nominowani na etap 
powiatowy Festiwalu, który odbędzie się 
12.04.2015 r. w Przytocznej. 

Tekst: Iwona Wróblak
Foto. Hubert Winnik
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Lubuski Klub Karpiowy
REGION - MIĘDZYRZECZ

W Międzyrzeczu niedawno zalegalizo-
wał się LKK, jako organizacja pozarządo-
wa, mająca swój statut, numer krajowej 
rejestracji sądowej, a przede wszystkim 
członków i pasjonatów wędkarstwa. Klu-
bowi, zrzeszającemu 19 seniorów i 6 junio-
rów, prezesuje Adam Zawistowski, które-
go jako wspomagają: Bartłomiej Trocer 
(zastępca), Marcin Laskowski (sekretarz) i 
Jakub Górny (skarbnik). Zasadniczym ce-
lem jest ochrona dużych ryb słodkowod-
nych, konkretnie karpi. Ryb, których zło-
wienie jest atrakcją dla wędkarza, często 
związaną z przyznaniem medalu. Ponadto 
członkowie klubu pracują na rzecz ochro-
ny wód i środowiska naturalnego przed 
zanieczyszczeniami i kłusownictwem. 
Propagują sportową rywalizację, m.in. po-
przez organizację lub współorganizację 
zawodów karpiowych. 

Złów (a nie jest to wcale takie proste, 

gdy na haku „zawiśnie” 20 i więcej kilogra-
mów silnej ryby), zmierz, zważ, sfotografuj, 
zastosuj stosowne preparaty leczące rany, 
złożenie do odpowiednio dużego pojem-
nika, a po zawodach wypuszczenie do 
wody. Klubowicze stosują bezwzględnie 
zasadę – Catch and reales, złów i wypuść.

Lubuski Klub Karpiowy, po raz trzeci 
zaprasza na sportową rywalizację, tym 
razem nad Zalewem Bledzewskim (3-6 
czerwca). Zawody zostaną zorganizowane 
wspólnie z PZW, koło nr 5 w Skwierzynie. 
Łowienie karpia to zawody dla twardzieli, 
bowiem piszczące sygnalizatory (nie mylić 
ze spławikiem) „tańczyć” będą wśród pod-
wodnych karczowisk, zwalonych drzew, 
zalanych łąk, pozostałości po pomostach, 
kęp trzcin i zatok pełnych grążeli. Aby rybę 
przechytrzyć należy się nieźle zmordować. 
Na niespełna 100 ha powierzchni rywali-
zować będzie maksymalnie 25 dwuoso-
bowych drużyn. Szczegółowe informacje: 
http://meeting-lkk.pl.tl/IIIMzLKK.htm

Trzech klubowiczów: Bartłomiej Tro-
cer, Paweł Strzelczyk i Adam Zawistow-
ski będą reprezentować barwy Polski na 
Mistrzostwach Świata (World Carp Clas-
sic), które zostaną rozegrane we Francji 
(wrzesień).

Wędkarskie osiągnięcia to m.in. 31,300 
kg złowiony karp przez Daniela Czarnec-
kiego (poza naszym powiatem), 22 kilo-
gramowy, również karp wyciągnięty z lo-

kalnych wód przez 
Pawła Strzelczy-
ka czy amur wa-
żący 28,700 kg  
złowiony na po-
bliskim akwenie 
przez Bartłomieja 
Trocera. Cieka-
wostką jest fakt 
złowienia 3x tego 
samego karpia 
przez wędkarzy, 
co fachowcy do-
skonale wychwycą 
i zawsze udoku-
mentują na zdję-
ciach.

Karp i amur, to ryby spokojnego żeru. 
Niegdyś wystarczył kij bambusowy czy 
bardziej prosty z leszczyny. Dzisiejszy 
sprzęt to poziom światowy, a więc i kosz-
towny, co jest zrozumiałe. Każde hobby 
jest związane z wydatkami i poświęce-
niem wolnego czasu, co jest swoistym wy-
zwaniem.

Kodeks Etyczny LKK zawiera 15 punk-
tów: - Bezwzględnie wypuszczaj złowio-
ne ryby; - Używaj maty karpiowej i duże-
go podbieraka – Dezynfekuj preparatem 
odkażającym rany po haczyku; - Dosko-
nal sposoby połowu; - Konkuruj przede 
wszystkim sam z sobą; - Nie przeszkadzaj 
innym wędkarzom łowiącym w pobliżu; 

- Nie zajmuj złośliwie łowiska nęconego 
przez innego wędkarza; - Dbaj o środowi-
sko naturalne; - Na łowisku zachowuj się 
kulturalnie; - Posprzątaj po sobie; - Reaguj 
na łamanie przepisów przez innych węd-
karzy; - Promuj ideę „Złów i wypuść” wśród 
innych wędkarzy; - Zachowuj się kultural-
nie na karpiowych forach internetowych; 
- Wychowuj młodych wędkarzy w posza-
nowaniu przyrody i etyki karpiarza.

Zgodnie ze zwyczajem wypada wędku-
jącym życzyć – Połamania kija.

L. Malinowski, fot. Archiwum LKK
 

Królewska ryba złowiona przez Bartka

Wyróżnienia plebiscytowe i skąpstwo 
dziennika wojewódzkiego, nadmiar 
prezentacji multimedialnych, likwida-
cja szkół średnich i powołanie nowych, 
brylowanie radnego – to główne tema-
ty trwającej 2,5 godzinnej sesji.

Rozpoczęto od wręczenia przez redaktor 
naczelną „GL” wyróżnień, które otrzymali 
obecni, m.in. Halina Pilipczuk i ks. kan. Ma-
rek Walczak. Pierwsza otrzymała wyróżnie-
nie podwójne – za zajęcie I m-ca w plebi-
scycie głosami czytelników oraz za zajęcie 
również I m-ca głosami Kapituły. Ksiądz 
dziekan otrzymał wyróżnienie. Gratulacje 
ze wszech miar słuszne, ale forma doce-
nienia fatalna. W plebiscycie głosowano 
za pomocą sms, więc redakcja zarobiła na 
tym wcale nie małe pieniądze. W zamian 
wręczyła laureatom kolorowy kartonik A4 
w opakowaniu i uścisk dłoni. Nie stać ich 
na tabliczkę na deseczce? Na to chyba Ha-
lina Pilipczuk, podwójna laureatka chyba 
zasłużyła. O braku kwiatka nie wspomnę. 
Skąpstwo wojewódzkiego dziennika aż 
nadto było widoczne. 
Prezentację multimedialną zasobów przy-
rodniczych przedstawił Jarosław Szałata, 
przewodniczący rady powiatu. Uczynił to 
w znanej także poza powiatem, wspania-
łej formie gawędy. Następna prezentacja 
w wykonaniu pracownika starostwa była 
prowadzona więcej niż fatalnie, nieczytel-
na mała czcionka, nieumiejętność pracy z 
mikrofonem, w sumie nieciekawa sprawa. 

VI Sesja Powiatu Międzyrzeckiego
POWIAT MIĘDZYRZECKI

Kolejna prezentacja, tym razem prowa-
dzona przez dwóch pracowników Regio-
nalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska była 
sama w sobie zbyt obszerna, co nie bardzo 
sprzyjało i tak już przemęczonej percepcji 
radnych i gości. Jakby tego było mało, w 
porządku obrad była czwarta prezentacja 
w wykonaniu Hanny Bułach, dyrektor PUP. 
Jej sprawozdanie było zwięzłe i czytelne. 
Referująca zastosowała znany trick tech-
niczny, wyglądający niby na „zacięcie” jed-
nak mający sprowokować do uwagi więcej 

niż znużonych 
radnych. Czy do-
tarło do odbior-
ców?
Ożywienie na-
stąpiło podczas 
g ł o s o w a n i a 
uchwał. Zespo-
ły szkół zostały 
rozwiązane przy 
dwóch głosach 
wstrzymujących i 
jednym przeciw. 
W ich miejsce 
utworzono Cen-
trum Kształcenia 
Zawodowego i 
Ustawicznego. W 
jego skład weszły 
technika noszące 
imienia byłych 
szkół. Dalszy sce-

nariusz dopisze ży-
cie. A te nie znosi próżni i stagnacji, stąd 
wymuszone zmiany. To jednak do radnego 
z SLD nie dociera. Był przeciw, co zawsze 
będzie podkreślał podczas różnych kon-
taktów w kolejnych kampaniach wybor-
czych.
Swoją drogą, to ów radny lubi być do-
strzegany, stąd jego oblewanie się wodą 
i zamieszczanie fotek na fejsie. Potem na-
gła wolta po słusznej krytyce byłego bur-
mistrza, w której prosił o oddanie głosów 
właśnie na niego. Wyszedł tym samym 

na przysłowiowego... na własne życzenie. 
Po miesiącach względnej ciszy, zgodnie z 
prawem, zgłosił interpelację aby relacje z 
obrad sesji na żywo puszczać w sieci. Jak 
wskazują wszelkie badania, bezpośrednie 
relacje na szczeblach miast i gmin nic nie 
dają za wyjątkiem poklasku, brylowania 
i mówienia wszystkiego i o niczym. Chce 
błyszczeć, jego sprawa. Poruszył jednak 
istotny problem fatalnego stanu ulicy wio-
dącej do starostwa. Ale w tym miejscu dał 
popis niewiedzy lub perwersyjnej kpiny. 
Wg niego (jest podinspektorem Wydziału 
Dróg i Zamówień Publicznych w sulęcińskim 
starostwie, więc takie zagadnienie powinien 
znać i mieć w tzw. małym palcu) naprawić 
można nawierzchnię w pół godziny. Chyba 
miał na myśli użycie palnika, butli z gazem, 
łopaty z granulatem i gumiaków do udep-
tania, a i to w pół godziny się nie wykona. 
Ręce opadają... 
Starosta słusznie odpowiedział, że remont 
dróg wykonuje się w odpowiednich tem-
peraturach i musi być to zaprojektowane 
i uchwalone przez radnych. Na złożone 
interpelacje wnioskodawcy otrzymają od-
powiedź pisemną. I słusznie, bowiem salą 
obrad nie mogą rządzić emocje chwili. 
Szczegóły dotyczące sesji na

Tekst LM, fot. AAG

Wyróżnieni wraz ze starostą i przewodniczącym rady

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmeeting-lkk.pl.tl%2FIIIMzLKK.htm&h=vAQFxVgGg&enc=AZOTQRMdA4DU2bEuZlcDyydylZmUgFdpJybFgkykfU69iPVILmTvbec_Rrio_9c1kjE&s=1
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Niedokończone pytanie jest 
zasadne bowiem wielu przywy-
kło do brania stałej pomocy od 
tytułowej instytucji. Czasami ma 
to wymiar już pokoleniowy. Oczy-
wiście pomoc udzielana obligato-
ryjnie na podstawie stosownych 
przepisów jest i będzie dopóki usta-
wodawca nie zmieni absurdalnych 
czasami przepisów – powiedziała 
Maria Górna-Bobrowska, od 
kilkunastu dni nowa, z konkursu, 
kierowniczka placówki – Będę 
musiała jednak osobiście lub po-
przez swoich pracowników przyj-
rzeć się dokładnie występującym o 
dofinansowanie wielu opłat, wręcz 
pokrywania ich w całości. Nie tylko 
to zresztą było traktowane cza-
sami zbyt powierzchownie przy 
sporządzaniu wniosku do mnie 
odnośnie podjęcia decyzji. Bieda 
jest różnie rozumiana i różnie inter-
pretowana. Często jest to sposób 
na życie. Poniekąd wygodny. Czas 
z tym skończyć. Pieniądze muszą 
być wydawane racjonalnie.

OPS zatrudnia kilkadziesiąt 
osób, które mają różne zadania. 
Z uwagi na brak pomieszczeń, 
nie można tam przeprowadzić 
rozmowy, która wymaga choćby 
minimum intymności, bo prze-
cież trudno mówić o przemocy 
w rodzinie w obecności pracują-

cych w jednym pokoju kilku osób. 
Poprzedni włodarz miasta, wrzu-
cił OPS wspólnie z Oświatą do 
małego budynku. Jakby się ktoś 
uparł, to metraż nie odpowiada 
europejskim standardom, co jest 
łatwe do udokumentowania, 
ponieważ stanowisk jest wiele, a 
budynek z cegły, a nie z gumy. Te-
mat dla radnych do przemyślenia.

Już kiedyś monitorowałem na 
sesji sprawę wydawania posiłków 
przez charytatywną kuchnię s. 
Klarysek. Posiłków dotowanych 
przez samorząd miejski, a mó-
wiąc kolokwialnie beznadziej-
nych smakowo (choć to kwestia 
przypraw co każdy może doko-
nać osobiście) i chyba kalorycz-
nie. Kontrole nie wykazały uchy-

bień -otrzymałem w pisemnej 
odpowiedzi. Ale żadnej doku-
mentacji owych kontroli nie ma..., 
no chyba że są utajnione. Kropla 
drąży skałę, więc temat dla mnie 
i wielu zainteresowanych nie jest 
zamknięty. Ciekawe czy i kiedy 
tam zawitali pracownicy PSSE. 
Jak będzie zatrucie niczym w 
obrzyckim szpitalu, zjawią się na-
tychmiast. A tutaj trudno skazić 
jakimś gronkowcem ugotowaną 
wodę zabarwioną. Może nieco 
przesadzam, ale skargi są. 

Podzielam uwagi pana redak-
tora, Do mnie również docierają 
takie sygnały – powiedziała kie-
rowniczka OPS – Nie mam jeszcze 
wyrobionej opinii, więc nie mogę 
autorytatywnie się wypowiadać, 
Na pewno zainteresuję się tym 
problemem. Może warto pomyśleć 
o zleceniu tej usługi podmiotowi 
ekonomii społecznej? 

Rozmowa z nową kierownicz-
ką OPS była dla mnie miłym za-
skoczeniem. Wie czego chce i wie 
jak to osiągnąć, Zgodnie z przepi-
sami i tzw. zdrowym rozsądkiem, 
ma bowiem doświadczenie pra-
cując w PCPR oraz jako burmistrz 
sąsiedniego miasteczka. Na efek-
ty przyjdzie poczekać. Warto.

Rozmawiał i zanotował :
Lech Malinowski

 

MIĘDZYRZECZ

Przygoda z saksofonem
18 marca w Auli Szkoły Mu-

zycznej  w Międzyrzeczu odbył 
się koncert z cyklu „Spotkania z 
Małą Akademią Jazzu”. Tym ra-
zem Bogusław Dziekański przy-
bliżył słuchaczom postać sak-
sofonisty Marka Konarskiego. 
Saksofonista młodego pokolenia 
M. Konarski pochodzi z Gorzowa 
Wlkp. Widząc dzieci i młodzież 
powiedział, że jeszcze 10 lat 
temu podobnie jak one chodził 
do gimnazjum w Gorzowie Wlkp.

Jeden z uczestników spotka-
nia zapytał, jak zainteresował się 
muzyką? 

M.K. - Przez przypadek. Było to 
w IV klasie szkoły podstawowej. 
Niezbyt uważałem podczas lekcji 
muzyki w szkole. Nauczyciel to 
zauważył. Chcąc mnie przywołać 
do aktywnego uważania i urato-
wać przed oceną niedostateczną 
wezwał mnie do tablicy. Włączył 
muzykę i kazał mi ją powtórzyć ze 
słuchu na flecie prostym. Powtó-
rzyłem zasłyszany po raz pierwszy 
motyw. Zdziwienie nauczyciela 
było duże, albowiem przykład 
zagrałem na tyle poprawnie, aby 
został uznany. Nauczyciel chcąc 
uniknąć przypadku, że akurat za-
grany przeze mnie fragment być 
może jest mi znany i wyuczony, 
kazał powtórzyć inny przykład 
muzyczny. Oczywiście zagrałem 

go możliwie jak najwierniej po-
trafiłem. Zdumiony nauczyciel 
zauważył mój talent i oświadczył, 
że powinienem uczyć się grać na 
w szkole muzycznej. Powiedziałem 
to rodzicom i tak się zaczęła moja 
przygoda z saksofonem. Po ukoń-
czeniu szkoły muzycznej w Go-
rzowie kontynuowałem naukę w 
Szkole Muzycznej II stopnia w Po-
znaniu przy ulicy Solnej. Dostałem 
się do klasy czwartej.  Na początku 
grałem muzykę klasyczną, nato-
miast od kilku lat zafascynowany   
jestem muzyką jazzową. 

Młody saksofonista jest stu-
dentem trzeciego roku na   Syd-
dansk Musik Konservatorium w 
Odesne (Dania) na wydziale Jazz/

Rock. Na saksofonie gra od 7 lat.
- System edukacji w Polsce i 

Danii nieco się różni – mówił M. 
Konarski. W swojej uczelni na-
stawieni jesteśmy na odkrywanie 
świata dźwięków. Mamy możli-
wości muzykowania z wieloma 
muzykami niemal z całego świata. 
Wykładowcy są bardzo otwarci na 
pomysły. Oczywiście, kończąc stu-
dia pewną wiedzę należy posiąść. 

Wypowiedzi przerywał licz-
nymi przykładami muzycznymi. 
Improwizował na temat muzyki 
folkowej. Jazz bez granic.  - Rze-
czywiście w muzyce zacierają się 
granice stylów. Ciekawym przykła-
dem był śpiew plantacyjny murzy-
nów amerykańskich. Polegał ona 

na zaśpiewie motywu 
solo i powtarzaniu go 
przez licznych pozo-
stałych ludzi. Innym 
przykładem był blues 
jazzowy, którego po-
mysł został zaczerp-
nięty z pieśni czarno-
skórych niewolników 
– skarbnicy kulturowej 
Ameryki.

- Louis Armstrong, 
to kolejny pozytyw-
ny przypadek. Młody 
Armstrong, w wieku 
12 lat trafił do zakła-
du poprawczego. Tam 
nauczył się grać na 

trąbce. Grywał podczas rejsu na 
statkach rzecznych. To dobra szko-
ła dla muzyka.  

Kołysanka L. Armstronga wy-
konana na saksofonie zabrzmiała 
pięknie. Oczywiście, jak przystało 
na improwizującego muzyka, sak-
sofonista przemycił kilka nutek, 
zmieniając nieco utwór.

- Bossa nova  to ładne melodia 
na tle skomplikowanej sekcji ryt-
micznej. 

Kolejny przykład to Word Music, 
czyli muzyka świata. Cechowała 
ja improwizacja, spontaniczność 
gdzie nie wszystko musi się zga-
dzać.

Nie zabrakło też polskiej mu-

zyki folkowej. „Czerwone jabłusz-
ko”, znane z reklam telewizyjnych 
(oleju kujawskiego) całkiem udany 
przykład rodzimej improwizacji.  

Na zakończenie M. Konar-
ski wykonał balladę jazzową na 
saksofonie tenorowym. Ładnie 
się  dopasował  i wkomponował 
do charakteru utworu. Często 
zmieniał saksofon tenorowy na 
altowy, zmieniając nastrój wyko-
nywanej muzyki.

Czy muzyk jazzowy musi grać 
tylko standardy amerykańskie? 
Otóż nie! Polska skarbnica mu-
zyczna jest taka bogata, ze nic, 
tylko brać ją pełnymi garściami i 
grać. A dlaczego jest tak rzadko 
wykonywana? Może dlatego, że 
niewielu polskich studentów jest 
nią zainteresowanych przez ro-
dzime uczelnie muzyczne? 

Z opinii uczniów koncert bar-
dzo się podobał.  Był inny, po-
przez spontaniczne i ciekawe 
wypowiedzi muzyka.  

Marek Konarski, uśmiechnięty 
miał dobry kontakt ze słuchacza-
mi. Widać, ze lubi grać i sprawia 
mu to prawdziwą nieukrywaną 
radość.

Podziękowania dla Rady Ro-
dziców przy Państwowej Szkole 
Muzycznej I stopnia w Między-
rzeczu.

Więcej informacji na stronie 
www.Międzyrzecz.biz.

Z muzycznym pozdrowieniem

Zdzisław Musiał
Fot. Artur Januszewski

SKWIERZYNA

Przebudowa ul. Grynickiego
Trwa przebudowa ulicy Gry-
nickiego w Skwierzynie. Gene-
ralnym wykonawcą robót jest 
PPHU Pacholak.
W ramach umowy wykonawca 
przeprowadzi prace polegające 
na wykonaniu ciągu pieszo- jezd-
nego o długości 105 mb. z kostki 

W dniu 19 marca br., ofi-
cjalnie przekazano plac bu-
dowy na wykonanie dróg 
gminnych - ulicy Dwor-
cowej i Kolejowej wraz z 
budową niezbędnej infra-
struktury. Umowę podpi-
sał Zastępca Burmistrza 
Skwierzyny- Wojciech Ko-
walewski.
Wykonanie robót budowla-
nych polega na realizacji zadania 
pn.: „Przebudowa dróg gmin-
nych ulicy Dworcowej i Kolejowej 
w Skwierzynie – zadanie I”. Inwe-
stycja realizowana jest w ramach 
„Narodowego programu prze-
budowy dróg lokalnych - Etap 
II Bezpieczeństwo - Dostępność 
- Rozwój”.
Zakres prac będzie obejmował: 

Umowa podpisana

- wykonanie nawierzchni bi-
tumicznej,
- wykonanie nawierzchni chodni-
ków z kostki betonowej,
- budowa oświetlenia ulicznego.
Termin zakończenia prac przewi-
dziano do dnia 30.09.2015r.
Koszt inwestycji wynosi: 
1.582.066,13 zł brutto.

www.skwierzyna.pl

brukowej wraz ze zjazdami do 
posesji.
Termin wykonania zadania upły-
wa 30.06.2015r.

www.skwierzyna.pl

SKWIERZYNA

MIĘDZYRZECZ

Ośrodek Pomocy Społecznej, czy...?

http://www.Międzyrzecz.biz
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27 marca 2015 roku w siedzi-
bie Muzeum Ziemi Między-
rzeckiej odbyła się wyjątkowa 
promocja i koncert muzyczny. 
Przed publicznością, między 
innymi zaprezentowali się naj-
młodsi, międzyrzeccy  artyści.

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej 
od dawna przejęło w mieście 
inicjatywę w kwestii krzewienia 
szeroko pojętej kultury na tere-
nie Ziemi Międzyrzeckiej. Osoby, 
które regularnie uczestniczą   w 
kolejnych przedsięwzięciach or-
ganizowanych na terenie Kom-
pleksu Muzealnego z pewnością 
potwierdzą to spostrzeżenie. 
Warta podkreślenia jest także 
efektywność realizowanych tu 
działań, bo osiągane cele w ra-
mach organizowanych zamie-
rzeń, w stosunku do poniesio-
nych nakładów są bez wątpienia 
bardzo korzystne, o ile oczywi-
ście działania w tym obszarze 
można w ten sposób oceniać. 
Poza swoją statutową działalno-
ścią załoga Muzeum organizuje 
tu liczne wystawy, wernisaże i 
konferencje naukowe.

Bluesy, tańce, fantazje
 
Tym razem, w ostatni piątek 

marca, po południu odbyła się 
prezentacja wydawnictwa nu-
towego, którego autorem jest 
znany w naszym muzycznym 
światku Zdzisław Musiał, pe-
dagog Szkoły Muzycznej I st. 
w Międzyrzeczu, kompozytor i 
koncertujący muzyk. Autor wie-
lu wydawnictw muzycznych i 
prezes Stowarzyszenia Lubuski 
Weekend Gitarowy.
Prezentowany zbiór nutowy 
fragmentami nawiązuje do Al-
fabetu technik gitarowych. Za-
wiera niebanalne kompozycje: 
„Ta bu ra ja”, „Pomysł Adama” czy 
„Astuk puk”, w których Z. Musiał 
zastosował ciekawe techniki gi-
tarowe XXI wieku. Autor słusznie 
założył, że wiele z tych utwo-
rów po ich przearanżowaniu z 
powodzeniem można wyko-
nywać na wielu instrumentach 
muzycznych, także w duetach, 
czy w zespołach kameralnych.  
- Znając gitarę starałem się tak 
poszczególne utwory kompo-
nować, aby można było wiele z 
nich zagrać na gitarze nie tylko 
klasycznej, ale również akustycz-
nej. - mówi autor i dodaje   - ... 
dlaczego blues? Cóż blues swój 
rodowód ma w Ameryce Północ-
nej, tam miał   swoje korzenie. Ta 
muzyka, to istny konglomerat 

kultur, tradycji, zwyczajów. Jest z 
czego czerpać, to istna kopalnia 
inspiracji i nowych pomysłów.  
Podczas koncertu wystąpili obok 
profesjonalnych muzyków także 
uczniowie naszej Szkoły Muzycz-
nej. Artyści zaprezentowali wyko-
nania utworów kompozytorów 
Polskich, a także kompozycje au-
torstwa przez Zdzisława Musiała 
z prezentowanego zbioru nu-
towego „Bluesy, tańce i fantazje”.  
 
Koncert został zarejestrowany w 
całości. Zapraszamy do ogląda-
nia i podziwiania uzdolnionej, 
międzyrzeckiej młodzieży i dzie-
ci.
Podczas koncertu wystąpili: 
Zosia Dec - gitara, Ma-
rek Pasieczny - Bon odori  
Julia Skabardis, skrzyp-
ce, Dorota Obijalska - Aj 
ja jaj, nie lubię zastrzyków 
Ula Suchecka, flet, J. Lennon 
& P. Mc’Cartney - Yesterdey  
 

Zespół fletowy: Ola Skowron 
i Bogna Sobańska (przygoto-
wany przez Annę Olszewską), 
James Ray – Play time 
Georg Philip Tellemann – Allegro 
z III Sonaty na flet
Kwintet akordeonowy: Emil 
Marun, Patryk Pyrski, Pau-
la Gromadecka, Damian 
Bęmbas  (przygotowa-
ny przez Alinę Plebanek),  
opr. Krzysztof Naklic-
ki – Gdzieżeś ty bywał  
opr. Krzysztof Naklic-
ki - Komum po kwiateczki 
 
Daniel Bęmbas, sakso-
fon, Blues, Richard Radgers 
– My Funy Valentine  
Wiktor Wołoszyn, fortepian Sep-
tember Swing Boogie 
Duet: Katarzyna Cegielska - 
wiolonczela i Zdzisław Musiał – 
gitara, Zdzisław Musiał – Powiew 
jesieni; Zdzisław Musiał – Świą-
teczny dzień 

Wioleta Góra - gitara 
-Wrześniowa fantazja, Ano-
nim – Romance de amour  
Paulina Majkowska - gitara   – Mo-
tyw Pauliny; Małe wariacje C-dur  
Mateusz Korowacki - gita-
ra   – Scherzandino Hektor vil-
la Lobos, Preludium I e-moll  
Filip Kowalik - gitara  - Paradetas  
Duet: Filip Kowalik i Zdzisław 
Musiał, Zdzisław Musiał – Gitaro-
we boogie 
Trio gitarowe: Wioleta Góra, 
Paulina Majkowska, Mate-
usz Korowacki   (przygotowa-
ny  przez   Zdzisława Musiała), 
Zdzisław Musiał - Kolorowy rock; 
Jesienne boogie, trzy nuty 
Duet: Anna Olszewska i Zdzisław 
Musiał – Preludium dla Edmunda  
Zdzisław Musiał, Poranny blues, 
Blues dla Krzyśka, Pikusiowy blues, 
Blues na piątek, Fantazja Adama 

Tekst: Kazimierz Czułup
Fot. Artur Anuszewski

MIĘDZYRZECZ

Koncert w Muzeum

MIĘDZYRZECZ

Tradycja wpisana w kulturę
21 marca w Starostwie Powia-
towym odbyła się III edycja pro-
gramu „Tradycja nowoczesna” z 
udziałem blisko 80 uczestniczek 
reprezentujących różne środo-
wiska społeczności powiatu, 
m.in. Koła Gospodyń Wiejskich, 
Stowarzyszenia Uniwersyte-
tów Ludowych, Uniwersytet III 
Wieku, pracowników Muzeum 
Międzyrzeckiego (mają dział et-
nograficzny). Przybyłych przy-
witał Rafał Mikuła, wicestarosta 
oraz pełniąca rolę moderatorki 
spotkania, Zofia Plewa, członek 
Zarządu Rady Powiatu Między-
rzeckiego. Trudno nie wymienić 
pracowników Wydziału Edukacji 
i Promocji tutejszego starostwa, 
którzy nie tylko zabezpieczali lo-
gistycznie spotkanie, ale również 
aktywnie w formie warsztatowej 
uczestniczyli.
Zanim przystąpiono do warszta-
towej formy spotkania, zebrani 
wysłuchali ciekawych wystąpień 
pracowników Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej 
nt. profilaktyki w chorobach no-
wotworowych i zdrowych form 
odżywiania. Można było również 
skorzystać z fantomów piersi ko-
biecych. Referentami byli: Ewa 
Butkiewicz, Aleksandra Gomu-

ła i Małgorzata Szczurek.
Palmy, palemki wielkanocne, 
zdobienie jajek i inne formy 
związane z upiększeniem stołu 
czy mieszkania – zdominowały 
warsztaty. Taki był bowiem cel 
spotkania. Gościem spoza po-
wiatu była Jolanta Starzewska, 
wiceprezes Lubuskiego Oddzia-
łu Regionalnego Stowarzyszenia 
Uniwersytetów Ludowych w Ko-
żuchowie. 
W chwili obecnej – powiedziała 
Jolanta Starzewska – nasze sto-
warzyszenie objęło 5 powiatów 
województwa, w tym również 
międzyrzecki, stąd moja obec-
ność. Zresztą Zofia Plewa jest 

członkiem naszego zarządu. Ak-
tualnie prowadzimy dwa projekty 
dla organizacji pozarządowych 
jak i nie mających statusu reje-
stracyjnego. Oczywiście zgodnie 
z warunkami projektów. Dla KGW 
korzystamy z programu „Tampo-
lina”. Florystyka i wygląd mieszka-
nia jest priorytetem w projektach. 
Korzystamy z Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich. Nasza inicjatywa 
jest skierowana do osób umow-
nie zwanych 50 i 60+ jak również 
udział od przedszkolaków do star-
szaków sięga nawet do wiekowo 
zaawansowanych osób, Aktywi-
zacja kobiet jest priorytetem. Po-
wiat międzyrzecki wraz ze świebo-
dzińskim tworzą wspólne koło.
Umiejętność tworzenia cieka-
wych wzorów florystycznych 
fascynowała obecnych. Były bi-
bułkowo-papierowe tulipany 
w różnych odcieniach i konfi-
guracjach z baziami i bukszpa-
nem. Jednak palmy wielkanoc-
ne, wyrabiane i przyozdabiane 
kwieciem przyciągały wzrok. 
Zręczność manualna i fantazje 
twórczyń przechodziły wszelkie 
oczekiwania. KGW z Nietoperka 
(Helena Nycz – przewodnicząca, 
Leokadia Wybudowska i Danu-
ta Kołodziejska, debiutantka w 

tej dziedzinie) na pocze-
kaniu wymyślały formy 
wiązań wiklinowych, 
przez co palmy nabierały 
rozmiarów, a wzmocnie-
nia uatrakcyjniały efekt 
końcowy. Wśród pań z 
KGW Pieski była Elżbieta 
Jakuszewska,  która jako 
jedyna woskiem zdobiła 
jajka tworząc pisanki. Na 
stole Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku dominowały 
wspomniane tulipany w 
efektownych skrzynecz-
kach. Pracownice Mię-
dzyrzeckiego Muzeum 
wyrabiały kwiaty i kwia-
tuszki, zręcznie łącząc je 
z naturalnymi baziami, 
wikliną czy gałązkami. 
Tradycja  nie ginie i nie zginie – po-
wiedziała Zofia Plewa – dawne 
wzorce ozdób wielkanocnych są 
bazą wyjściową do tworzenia 
według własnej fantazji, wspo-
maganej manualną, żmudną 
pracą z zastosowaniem środków 
technicznych. Jest to forma akty-
wizacji zawodowej, wszak wiele 
wyrobów trafi na przedświątecz-
ne jarmarki. Dawniej kobiety na 
przykład darły wieczorami pierze, 
śpiewając ludowe piosenki, dziś są 

inne czasy i forma warsztatów jest 
również integrująca i czas milej 
płynie przy pracy, filiżance kawy 
i domowych wypiekach. Tradycja 
jest wpisana w naszą kulturę.
Inicjatywa ze wszech miar słusz-
na, bowiem wielokierunkowość 
jest aspektem niezaprzeczalnym 
w integracji lokalnych środowisk 
na rzecz tradycji.

Fot. i tekst Lech Malinowski
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Na sygnale  

Nie uniknie odpowiedzialności

Policjanci z Komisariatu Policji w Skwierzy-
nie od około pół roku prowadzili poszuki-
wania za 23 letnim Mateuszem T. w związku 
z wystawieniem za nim listu gończego oraz 
Europejskiego Nakazu Aresztowania. Męż-
czyzna miał na swoim koncie przestępstwa 
narkotykowe, prowadzenie pojazdu w sta-
nie nietrzeźwym oraz kilka wykroczeń.
Z ustaleń skwierzyńskich stróżów prawa 
wynikało, że mężczyzna od kilku miesięcy 
ukrywa się przed organami ścigania na te-
renie Holandii. Policjanci uzyskali jednak in-
formacje, że w okresie przedświątecznym, 
może na kilka dni przyjechać do Polski. Ich 
ustalenia potwierdziły się. W środę 1 kwiet-
nia mężczyzna został zauważony przez po-
licjantów na jednej ze skwierzyńskich ulic. 
Mateusz T. trafił do aresztu.

Szukali skradzionego złomu

Policjanci wraz z przedstawicielami firmy 
telekomunikacyjnej oraz energetycznej 
kontrolowali punkty skupu złomu na te-
renie powiatu międzyrzeckiego. Szukali 
przedmiotów pochodzących z kradzieży. 
Jeden z właścicieli otrzymał mandat karny 
za niewłaściwe prowadzenie dokumentacji 

przyjęcia odpadów.
Ze względu na utrzymujące się atrakcyj-
ne ceny złomu stali i metali kolorowych 
policjanci odnotowują wiele kradzieży ta-
kich elementów. Na działanie sprawców 
szczególnie narażone jest mienie podmio-
tów kolejowych oraz firm telekomunika-
cyjnych, czy też energetycznych. To poza 
stratami materialnymi poniesionymi przez 
właścicieli, również w wielu przypadkach 
znaczne utrudnienie dla społeczeństwa, 
korzystającego z usług firm przewozowych 
i sieci telekomunikacyjnych. 

Płaciła nie swoją kartą

Policjanci ustalili dane kobiety, która przy-
właszczyła kartę płatniczą pozostawioną 
na ladzie sklepowej i używała jej podczas 
zakupów. Okazało się, że 22-letnia kobieta 
zapłaciła kartą w kilku sklepach, powodu-
jąc straty w wysokości kilkuset złotych. Za 
przywłaszczenie karty uprawniającej do 
podjęcia pieniędzy z automatu bankowe-
go, kodeks karny przewiduje karę do pięciu 
lat pozbawienia wolności.

Bezpieczne „wagary”

Piątkowy /20 marca/ poranek był pierw-
szym dniem wiosny. Z tego powodu, wie-
lu młodych zgodnie z duchem tradycji 
zamiast na zajęciach, mogło przebywać 
poza szkołą. Dlatego też wzmożona liczba 
patroli, których głównym zadaniem była 

kontrola miejsc, gdzie najczęściej gromadzi 
się młodzież po to, aby nie dopuścić do za-
chowań chuligańskich, dewastacji mienia 
oraz innych naruszeń prawa.
Policjanci zabezpieczali również przemar-
sze dzieci i młodzieży z międzyrzeckich 
szkół. 

Odpowie za kradzież paliwa

Policjanci z wydziału Kryminalnego Ko-
mendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu 
od kilku tygodni zbierali materiały w związ-
ku z kradzieżami oleju napędowego z sa-
mochodów ciężarowych. W efekcie swoich 
działań zatrzymali 64-letniego mężczyznę, 
który włamywał się do baków ciężarówek 
zaparkowanych na terenach międzyrzec-
kich firm i kradł z nich olej napędowy. Pod-
czas przeszukania jego garażu, policjanci 
zabezpieczyli kilkadziesiąt litrów paliwa 
oraz plastikowe bańki.
Edward k. przyznał się do kilku kradzieży, 
do których doszło na terenie Międzyrze-
cza. Za kradzież z włamaniem kodeks kar-
ny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia 
wolności.

Pirat w lawecie

Policjanci z międzyrzeckiej drogówki otrzy-
mali nagranie od anonimowej osoby, na 
którym widoczne były wyczyny kierowcy 
lawety, który swoją jazdą zagroził zarówno 
kierującym jak i pieszym. Z materiału wyni-
kało, że 19 lutego 2015 roku tuż po godzi-
nie 12, kiedy ruch na terenie Międzyrzecza 
był bardzo duży, kierowca lawety popełnia 
kilka poważnych wykroczeń drogowych.
Nagranie było doskonałej jakości, więc po-

licjanci nie mieli problemu z ustaleniem 
właściciela samochodu oraz danych pirata 
drogowego. Mężczyzna jednak, po obej-
rzeniu nagrania w Internecie, sam stawił 
się na policję. Prowadząca postępowanie 
policjantka zatrzymała jego prawo jazdy. 
Po dokładnym sprawdzeniu w policyjnych 
systemach okazało się, że pojazd w tym 
dniu nie miał aktualnych badań technicz-
nych. 28-letni Dawid W., mieszkaniec Mię-
dzyrzecza usłyszał już zarzut, teraz sprawa 
zostanie skierowana do Sądu Rejonowego 
w Międzyrzeczu.

Uciekał, bo miał „trawkę”

Policjanci ze skwierzyńskiego komisariatu 
zatrzymali 21-latka, który posiadał przy so-
bie narkotyki. Podczas próby legitymowa-
nia najpierw uciekał, a później zachowywał 
się agresywnie. Do zdarzenia doszło w nocy 
11/12 marca 2015 roku na terenie Skwierzy-
ny. Podczas patrolowania miasta, policjanci 
zauważyli grupę osób. Na widok oznako-
wanego radiowozu część z młodych ludzi 
pośpiesznie odeszła. Policjanci przystąpili 
do legitymowania jednego z mężczyzn. 
Zauważyli, że jest on bardzo pobudzony i 
zachowuje się niespokojnie. Najpierw nie 
chciał podać swoich danych osobowych a 
później próbował uciekać. Podczas kontroli 
osobistej policjanci zabezpieczyli przy nim 
marihuanę. Mieszkaniec Skwierzyny został 
zatrzymany. Usłyszał zarzut posiadania 
środków odurzających, za co grozi mu kara 
do trzech lat pozbawienia wolności.

(oprac. red. na podst.: 
www.miedzyrzecz.lubuska.

policja.gov.pl 
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Wieści z Międzyrzeckiego rATUSzA

Urząd Miejski w Międzyrzeczu 
zamieszcza informacje na stro-
nie internetowej gminy www.
miedzyrzecz.pl, w zakładce „ad-
optuj psa”, na temat psów zna-
lezionych na terenie gminy. Psy 
wyłapywane z terenu gminy 
Międzyrzecz, które trafiają do 
schroniska, objęte są staranną 
opieką: są leczone, odrobaczane, 
sterylizowane i szczepione. Jeśli 
są Państwo zainteresowani 
adopcją pieska, proponujemy 

Uroczystość 
50-lecia 
pożycia mał-
żeńskiego
Urząd Stanu Cywilnego w Mię-
dzyrzeczu w miesiącu wrześniu 
organizuje zbiorową uroczystość 
z okazji 50-lecia pożycia mał-
żeńskiego dla par, które w roku 
1965 zawarły związek małżeński. 
W związku z powyższym, w celu 
zadeklarowania swojego udziału  
w uroczystości, prosimy o oso-
biste przybycie do Urzędu Sta-
nu Cywilnego w Międzyrzeczu, 
pok. 102, ul. Rynek 1 lub zgło-
szenie telefoniczne pod nr tel. 
957426939, do końca kwietnia 
2015 roku.

Remont ul. 
Świerczewskie-
go!
Uwaga mieszkańcy! W II kwarta-
le gmina Międzyrzecz przystąpi 
do remontu dwóch odcinków 
ulic w mieście: ul. Waszkiewicza 
– od stacji paliw Jumar do skrę-
tu w ul. Rokitniańską – oraz ul. 
Świerczewskiego – od głównego 
skrzyżowania do mostu na Pakli-
cy.  Nieuniknione będą utrud-
nienia w komunikacji miejskiej, 
dlatego prosimy mieszkańców  
o cierpliwość i wyrozumiałość, 
a także szczególne zwracanie 
uwagi na oznakowanie drogo-
we. O wszelkich zmianach w 
organizacji ruchu będziemy in-
formowali na bieżąco na naszej 
stronie www.miedzyrzecz.pl, a 
także przekazując informację dla 
lokalnych mediów.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK)
Przypominamy, że na terenie 
Przedsiębiorstwa Produkcji Be-
tonów „PUBR” Sp. z o.o. przy ul. 
Reymonta 5 w Międzyrzeczu, 
zlokalizowany jest Punkt Selek-
tywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK).
Każdy mieszkaniec ma możli-
wość oddania do PSZOKU nastę-
pujące rodzaje odpadów: 
• papier i tekturę (w tym opa-

kowania, gazety, czasopi-
sma, itp.)

• opakowaniowe ze szkła w 
podziale na szkło bezbarw-
ne i kolorowe

• tworzywa sztuczne i metale

• opakowaniowe wielomate-
riałowe

• odzież i tekstylia z materia-
łów naturalnych

• zużyte baterie i akumulatory
• zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny
• przeterminowane leki
• chemikalia (farby, rozpusz-

czalniki, oleje odpadowe, 
itd.);

• budowlane i rozbiórkowe 
(gruz)

• wielkogabarytowe
• zużyte opony
• odpady zielone
pod warunkiem, że pochodzą 

one z nieruchomości zamieszka-
łych.

Odpady dostarczone do PSZOK 
muszą być posegregowane, 
zgodnie z ww. kategoriami, 
w  sposób umożliwiający ich se-
lektywne odbieranie.
Więcej informacji znajduje się 
w Regulaminie korzystania z 
Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych, który 
dostępny jest na stronie www.
bip.miedzyrzecz.pl w zakładce 
Gospodarka Komunalna.

Informacja dla mieszkańców
przeanalizować umieszczone in-
formacje na stronie internetowej 
www.wetserwis.com.pl/schro-
nisko/ (którą prowadzi schroni-
sko w Jędrzejewie z siedzibą w 
Trzciance), następnie wybrać za-
kładkę „gmina Międzyrzecz”.
Informacje o zasadach adopcji 
można uzyskać bezpośrednio 
w schronisku lub za pośrednic-
twem naszego urzędu. Przed 
planowaną wizytą w  schronisku 
najlepiej umówić się telefonicz-

ne.
Kontakt ze schroniskiem: VET 
– ZOO SERWIS z siedzibą w 
Trzciance ul. M. Konopnickiej 62, 
64-980 Trzcianka,
tel: (67) 216 57 50, 691 995 888 
bezpośrednio do schroniska
strona internetowa:  www.wet-
serwis.com.pl/schronisko/ 
Kontakt z Urzędem Miejskim 
w Międzyrzeczu: tel. (95) 742 
69 61.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 

w rejonie Jeziora Głębokie na terenie gminy Międzyrzecz

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2015 r., 
poz. 199) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 
1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mię-
dzyrzeczu uchwały Nr V/28/15 z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w rejonie Jeziora Głębokie na terenie gmi-
ny Międzyrzecz.
Obszar objęty planem miejscowym obejmuje powierzchnię ok. 
24,3 ha.
Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowego planu 
miejscowego na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania 
ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 
września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 
262 ze zm.). Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Międzyrzeczu, Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, w godzinach urzę-
dowania lub na adres e-mail: um@miedzyrzecz.pl, w terminie 21 
dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powi-
nien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Burmistrz Międzyrzecza zaprasza jednocześnie na spotkanie in-
formacyjne na temat procedowanego planu miejscowego, które 
odbędzie się dnia 24 kwietnia 2015 r. o godz. 13:00 w sali narad 
Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, Rynek 1. Głównym celem 
spotkania jest udzielenie informacji na temat procedury sporzą-
dzania przedmiotowego planu miejscowego, przedstawienie 
wstępnych propozycji rozwiązań projektowych, a także stworze-
nie zainteresowanym osobom możliwości zgłoszenia ewentual-
nych wniosków do prac projektowych nad planem.
Burmistrz Międzyrzecza
            (-) mgr inż. Remigiusz Lorenz

W piątkowe południe, dzień 
przed początkiem kalendarzo-
wej wiosny, młodzież i dzieci z 
międzyrzeckich szkół i przed-
szkoli powitały wiosnę. W jednej 
chwili plac za budynkiem Mię-
dzyrzeckiego Ośrodka Kultury 
rozkwitł jak kolorowe kwiaty, 
a wszystko za sprawą kilkuset 
młodych ludzi, którzy przebrali 
się w różnokolorowe stroje. Aby 
tradycji stało się za dość, każda 
ze szkół i przedszkoli przynio-
sło ze sobą Marzannę – symbol 
zimy, aby następnie je spalić 
i symbolicznie powitać nową 
porę roku. Aby uczcić pierwszy 
dzień wiosny, każde dziecko ob-
darowane zostało słodkościami. 
Uprzejmie dziękujemy firmom, 
które ufundowały cukierki: Dom 
i Ogród Zbigniew Laskowski, 
Złotnik Paweł Ziobrowski i Duet 
Beata i Jacek Bełz.
20 marca to Światowy Dzień 
Zdrowia Jamy Ustnej i z tej oka-
zji pani Aleksandra Gomuła z 
Powiatowej Stacji Sanitarno Epi-
demiologicznej w Międzyrzeczu, 
zwróciła uwagę na problemy 
stomatologiczne młodych ludzi 
i zachęcała do dbania o prawi-

Powitaliśmy wiosnę
dłowe nawyki 
higieny jamy 
ustnej, które 
pozwolą chro-
nić nasze zęby 
przez całe ży-
cie. Na zakoń-
czenie imprezy 
dzieci pozowa-
ły do zdjęć z 
policyjną ma-
skotką Lupo, 
a panie poli-
cjantki odbijały 
maluchom ko-
lorową piecząt-
kę z wizerun-
kiem pluszaka.
S e r d e c z n i e 
d z i ę k u j e m y 
wszystkim oso-
bom i insty-
tucjom, które 
zaangażowały 
się w organiza-
cję korowodu: 
Komendzie Powiatowej Policji w 
Międzyrzeczu, Państwowej Stra-
ży Pożarnej, Powiatowej Stacji 
Sanitarno Epidemiologicznej, 
Rejonowemu Sztabowi Ratow-
nictwa SKSR w Międzyrzeczu, 

Międzyrzeckiemu Ośrodkowi 
Kultury, Gminnemu Zespołowi 
Oświaty i nauczycielom.
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W ostatni weekend lutego odby-
ła się VII edycja Międzynarodo-
wych Targów Turystycznych we 
Wrocławiu, podczas których nie 
mogło zabraknąć gminy Między-
rzecz. Wrocławska Hala Stulecia 
z dnia na dzień wypełniała się 
coraz większą liczbą turystów. 
Mamy nadzieję, iż opowieści o 
największych atrakcjach w gmi-
nie, unikatowych bunkrach Mię-
dzyrzeckiego Rejonu Umocnio-
nego, średniowiecznym zamku i 
Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej z 
niespotykaną kolekcją portretu 
trumiennego, zachęciły turystów 
do odwiedzenia naszych stron.
Każdego turystę, który odwie-
dził nasze stoisko częstowaliśmy 
ciastkami w kształcie nietoperza 
– jakże charakterystycznego dla 
MRU – wypieku Piekarni Rojek. 
Miłośnicy militariów mogli po-
dziwiać replikę ciężkiego kara-
binu maszynowego z czasów I 
wojny światowej, która szczegól-
nie oblegana była przez dzieci. 
Dla tych, którzy lubią aktywnie 
spędzać wolny czas również mie-
liśmy propozycję w postaci spły-
wów kajakowych, coraz bardziej 
popularnych w naszej gminie.
Podczas targów, po raz pierwszy 
zaprezentowaliśmy kartę rabato-
wą VISIT CARD Międzyrzecz, któ-
ra spotkała się z ogromnym za-

Promocja Ziemi Międzyrzeckiej na Międzynaro-
dowych Targach Turystycznych we Wrocławiu

interesowaniem zwiedzających. 
Upoważnia ona do skorzystania 
ze zniżek w hotelach, restaura-
cjach, wypożyczalniach, na wstę-
py do muzeów itp.
W tym roku turyści mieli okazję 
wysłuchać, poznać oraz zain-
spirować się m.in. Aleksandrem 
Dobą - pierwszym człowiekiem 
na świecie, który samotnie prze-
płynął kajakiem Ocean Atlantyc-
ki z Afryki do Ameryki Południo-
wej. Jako jedno z niewielu stoisk, 
nasze miało przyjemność gościć 
pana Aleksandra, którego zacie-
kawiły bunkry i przede wszyst-
kim nasze opowieści o wspania-
łych możliwościach kajakarstwa 
w gminie.

Gościem specjalnym był Krzysz-
tof Wielicki, dla którego zdobycie 
góry mierzącej 8 tysięcy to nie 
problem, a także Nela, ośmio-
letnia reporterka i podróżniczka, 
która opowiadała o wyprawach 
okiem dziecka. Najbardziej wy-
czekiwanym gościem była Beata 
Pawlikowska, znana podróżnicz-
ka, autorka wielu książek i pro-
gramów podróżniczych, która 
z ogromną pasją opowiadała o 
swoich podróżach. Ponadto, na-
sze stoisko zaciekawiło również 
Josepha Seeletso byłego jurora 
w programie Top Chef, który za-
chwalał nasz lokalny wypiek – 
ciastka w kształcie nietoperza.

W poniedziałek 9 marca odbyło 
się oficjalne wręczenie stypen-
diów sportowych Burmistrza 
Międzyrzecza. Remigiusz Lorenz 
serdecznie powitał przybyłych 
wraz z opiekunami stypendy-
stów i wręczył umowy stypen-
dialne. Życzył, aby otrzymane 
stypendium pomogło w rozwoju 
talentu i stało się mobilizacją do 
zdobywania kolejnych laurów. 
Burmistrz wyraził swoją dumę, 
za godne reprezentowanie gmi-
ny oraz życzył realizacji swoich 
marzeń oraz wielu sukcesów.  
Do urzędu wpłynęło 5 wnio-
sków o przyznanie stypendiów, 

Burmistrz wręczył stypendia 
sportowe

w tym 2 osoby nie spełniły wy-
mogów formalnych określonych 
w uchwale nr XLV/403/14 Rady 
Miejskiej w Międzyrzeczu w 
sprawie szczegółowych zasad, 
trybu przyznawania i pozba-
wiania stypendiów sportowych. 
Stypendia otrzymały następu-
jące osoby: Dawid Kieszkowski, 
Aleksandra Waroch i Paulina 
Szymczak. Wszyscy stypendyści 
trenują sumo w Uczniowskim 
Klubie Sportowym Korona Ka-
ława. Serdecznie gratulujemy i 
życzymy, aby Wasza ciężka praca 
i wytrwałość przyniosły Wam ko-
lejne wygrane.

Wieści z Międzyrzeckiego rATUSzA cd.

Przez cały 
miesiąc luty 
aż do 10 mar-
ca w gminie 
Międzyrzecz 
trwały wy-
bory sołec-
kie. Obyły 
się w 15 so-
ł e c t w a c h , 
natomiast w 
dwóch: Pnie-
wie i Kęszycy 
Leśnej, przeprowadzone zostaną 
w kwietniu i grudniu. Nowych 
sołtysów wybrano w sołectwach 
Kuligowo - pani Honorata Kawa-
łek, Kaławie – pani Małgorzata 
Gralewska, Nietoperek – pan 
Wacław Nycz, Szumiąca – pani 

Wybory sołeckie w gminie 
Międzyrzecz

Alicja Piskorska (zrezygnowała 
z funkcji sołtysa). W pozostałych 
sołectwach wybory nie przynio-
sły zmian na tym stanowisku. Po-
nadto w każdym z sołectw gło-
sowano nad wyborem nowych 
członków Rad Sołeckich.

Fot. Sołectwo Kalsko

W środę 11 marca, Senator Hele-
na Hatka odwiedziła gminę Mię-
dzyrzecz. W  czasie swojego dy-
żuru senatorskiego rozmawiała 
z  mieszkańcami miasta, a także 
spotkała się z władzami gminny-
mi i powiatowymi.
Wraz z Burmistrzem Remigiu-
szem Lorenzem, Senator spo-
tkała się i rozmawiała  z funkcjo-
nariuszami Aresztu Śledczego 

Senator Helena Hatka gościła w Międzyrzeczu
kierowanego przez Dyrektora 
Adama Gorczyńskiego. Kolejnym 
celem wizyty był Szpital Między-
rzecki, gdzie Helena Hatka roz-
mawiała z  prezesem placówki 
Kamilem Jakubowskim i ordyna-
torem Oddziału Dziecięcego To-
maszem Jarmolińskim na temat 
rozwoju szpitala. Senator odwie-
dziła także nową siedzibę Ko-
mendy Powiatowej Policji w Mię-

dzyrzeczu. Kolejnym miejscem 
odwiedzin było Muzeum Ziemi 
Międzyrzeckiej im. Alfa Kowal-
skiego, gdzie wraz z wicestarostą 
międzyrzeckim Rafałem Mikułą 
uczestniczyła w konferencji pra-
sowej, dotyczącej dotacji jaką 
otrzyma Muzeum z Ministerstwa 
Kultury i  Dziedzictwa Narodo-
wego na renowację muzealiów. 
Pani Senator podsumowując wi-

zytę stwier-
dziła, iż 
w  Między-
rzeczu wie-
le się dzie-
je, a miasto 
ma duży 
p o t e n c j a ł 
rozwojowy.

25 marca na placu przed Ra-
tuszem stanął Autobus Energe-
tyczny. Pojazd ten, to nic innego 
jak jeżdżąca wystawa z funkcja-
mi praktycznego laboratorium, 
w którym przedstawione zostały 
nowoczesne, energooszczędne 
rozwiązania z zakresu efektyw-
ności energetycznej. Przyjazd 
autobusu był okazją dla nauczy-
cieli do odbycia niezwykle cieka-
wej i nietypowej lekcji przyrody, 
a dla młodzieży był okazją do 
poznania najnowocześniejszych 
sposobów ochrony środowiska. 
Na pokładzie autobusu eksperci 
z Agencji Poszanowania Energii 
udzielali informacji, a także od-
powiadali na pytania związane 
m.in. z oszczędzaniem energii 
i wody, wykorzystaniem odna-
wialnych źródeł energii oraz go-

Autobus energetyczny w Międzyrzeczu
spodarowaniem 
odpadami. Dzieci 
mogły zobaczyć 
prawdziwe kolek-
tory słoneczne czy 
instalacje fotowol-
taiczne i dowie-
dzieć się jak działa-
ją. Ponadto każdy 
mógł dotknąć bio-
masy i posłuchać 
do czego służy i jak 
się ją produkuje. Dzieci szczegól-
nie zainteresowane były porów-
naniem żarówek, tradycyjnej, 
kompaktowej i ledowej. Specjal-
na makieta wskazywała stopień 
poboru prądu przez każdą z 
nich, co pokazało, że najefektyw-
niejsze jest źródło ledowe.
Głównym celem kampanii jest 
przede wszystkim zwiększe-

nie świadomości społecznej na 
temat przyczyn zachodzenia 
zmian klimatu, działań jakie 
można podjąć, aby im przeciw-
działać oraz zachęcenie każdego 
z odbiorców kampanii do podej-
mowania kroków na rzecz prze-
ciwdziałania zmianom klimatu w 
codziennym życiu i otoczeniu: w 
domu, w pracy, w szkole, lokal-
nym środowisku.

Fot. www.helenahatka.pl


