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POWIAT MIĘDZYRZECKI

Obserna relacja z XX sesji 
Rady Powiatu Międzyrzec-
kiego

STR. 10

Kubuś choruje na rzadką 
chorobę genetyczną. Po-
trzebuje naszej pomocy.

XX sesja powiatowa 
– pierwsze zwarcie!

STR. 8

14 kwietnia 2016
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MIĘDZYRZECZ               SKWIERZYNA               PRZYTOCZNA               PSZCZEW               BLEDZEW

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

Zapraszamy do oddziału 
firmy Audiofon 

w Międzyrzeczu  
ul. Zachodnia 8A                     

(budynek Apteki Grodzkiej -  
I piętro, wejście z lewej strony 

apteki, schodami do góry) 
czynne w każdą II i IV środę 
m-ca w godz. 10.00 - 15.00

W celu umówienia                 
terminu wizyty 

wystarczy zadzwonić pod 
numer tel. 605 886 011

KOLPORTAŻ ULOTEK!

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

Sulęcin, Międzyrzecz, Kostrzyn nad Odrą

511 225 133

K O S M E T O L O G I A   E S T E T Y C Z N A

R A F A Ł O

MODELOWANIE UST   WYPEŁNIANIE ZMARSZCZEK

R A F A L O . P L         nr tel.  7 9 1  3 6 9  7 5 7

MEZOTERAPIA IGŁOWA    TRYCHOLOGIA (LECZENIE ŁYSIENIA)

Wojewódzkie Obchody Międzynarodowego 
Dnia Ochrony Zabytków

REGION / MIĘDZYRZECZ

Pomóżmy Kubusiowi

KANTOR
EXCHANGE     WESCHESTUBE

OTWARTE CODZIENNIE 9.00 - 21.00
ul. 2 lutego 15a, SKWIERZYNA

tel. 95 7299317    504 274 800
w pawilonie Intermarche

•  

STR. 6

Z Gorzowa do Berlina pocią-
giem bez przesiadek

Nie tylko tory pro-
wadzą do Berlina

REGION

Połączone z 70. leciem 
Muzeum Ziemi Międzyrzec-
kiej (część pierwsza, dru-
ga odbędzie się podczas 
Nocy Muzeów) miały miej-
sce 12 kwietnia br. w go-
ścinnych progach naszej 
muzealnej placówki. 
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TU ZNAJDZIESZ NASZE GAZETY!     
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Wyborcze obietnice PiS
Zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony

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

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

• Zwiększenie kwoty wolnej od 

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

do 22 proc.;
• Zlikwidowanie 8 procentowe-

go podatku VAT na ubranka 
dla dzieci;

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

datku CIT dla małych firm;
• Minimalna stawka godzinowa 

wynagrodzenia na poziomie 
12 zł brutto;

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

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

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

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

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

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

Brawa dla Zuzi i KacpraBEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie 
prowadzące działalności gospodarczej

KUPON NA OGŁOSZENIE

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

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

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

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

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

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

1. Wypełniony kupon należy przesłać na adres redackji: Ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin lub 
zeskanowany na adres e-mail: Adam.Piotrowski2@gmail.com
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub wstrzymania jego publikacji
3. Warunkiem publikacji ogłoszenia jest podanie danych osobowych ogłoszeniodawcy. Dane te 
będą przetwarzane przez wydawcę wyłącznie dla potrzeb realizacji zlecenia.

Parkingowe zwady

Niektórzy kierowcy za nic 
mają znaki drogowe. Doty-
czy to zwłaszcza zostawiania 
aut na parkingach. Najbar-
dziej nikczemne jest oczywi-
ście parkowanie na miejscu 
dla osób niepełnosprawnych 
przez kierowców do tego nie-
uprawnionych. Tacy z zasa-
dy powinni mieć odbierane 
prawo jazdy. Część miejskich 
parkingów należy do wspól-
not mieszkaniowych lub osób 
prywatnych, co sugerują od-
powiednie znaki. Ludzie jed-
nak niczym indyjskie „święte 
krowy” mają to gdzieś. Z takim 
podejściem spotykam się na 
co dzień na parkingu między 
ulicami Kościuszki i Żerom-
skiego w Sulęcinie w pobliżu 
znanego w całym mieście lum-
peksu (prześmiewczo nazy-
wanego „sulęcińską Askaną”). 
10 miejsc parkingowych jest 
tam przeznaczonych tylko dla 

minął miesiąc
mieszkańców pobliskiej kamie-
nicy i pomimo wielu wolnych 
miejsc nieco dalej od second 
handu, jego klienci uporczywie 
zajmują właśnie parking wspól-
noty. Ciężko ruszyć cztery litery 
i przejść parę kroków więcej…

Gdzie te oszczędności?

Starosta sulęciński Adam Ba-
siński zarabia najmniej z lubu-
skich starostów, w sumie jednak 
koszt wynagrodzeń członków 
Zarządu Powiatu przewyższa 
znacznie koszty w wielu innych 
powiatach. Dlaczego? Ponieważ 
oprócz starosty i wicestarosty 
do Zarządu Powiatu został wy-
brany również etatowy członek 
Zarządu – Grzegorz Zawadzki 
z wynagrodzeniem ok. 5000 zł 
na rękę. Starosta tłumaczy, że 
etat ten był potrzebny, bo w sta-
rostwie jest dużo zaległości. Na 
taką sytuację oburzają się sze-
regowi pracownicy starostwa 
zarabiający od 1700 do 2100 zł 

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

na rękę. 

Socjalny dobrobyt

Rząd rozpoczął rozdawnictwo 
pieniędzy - 1 kwietnia ruszył 
program 500 PLUS. Zgodnie z 
obietnicą premier Beaty Szydło 
w pierwszych 100 dniach od 
zaprzysiężenia rządu (minęło 
pod koniec lutego), miał być 
też obniżony wiek emerytalny i 
podwyższona kwota wolna od 
podatku. Szydło podczas de-
bat wyborczych wymachiwała 
plikami rzekomo gotowych w 
tych kwestiach ustaw. Politycy 
jednak, zwłaszcza PiS-u, nigdy 
za bardzo nie przejmowali się 
składanymi obietnicami. Może 
to i dobrze – już teraz budżet 
jest w opłakanym stanie, dal-
sza realizacja obietnic może 
doprowadzić nasz kraj na skraj 
finansowej przepaści. To jednak 
pokazuje, że program wybroczy 
PiS był czystą demagogią, skro-
joną na potrzeby objęcia wła-
dzy za wszelką cenę.
Niestety, nadal wielu ludzi 
nie rozumie, że rząd, żeby dać 
nam 500 zł musi najpierw za-
brać 700. Władza nie produ-
kuje pieniędzy (przynajmniej 
nie powinna). Zabiera je nam 
w podatkach. By przekazać je z 
powrotem, np. w ramach pro-
gramu 500 PLUS, trzeba zatrud-
nić kolejnych urzędników, stwo-
rzyć procedury itp., co kosztuje. 
Dużo łatwiej, skuteczniej i taniej 
jest po prostu obniżyć podatki. 
Ale to nie działa tak na wyobraź-
nie, jak 500 zł do kieszeni. 

Konie obalą rząd?

Przykład padłych klaczy Shi-
rley Watts w stadninie koni 
arabskich w Janowie Podla-
skim to klasyczny przykład 
„dobrej zmiany” PiS-u. W ad-
ministracji rządowej i spółkach 
skarbu państwa wymienieni 
zostali już niemal wszyscy 
urzędnicy, których dało się 
wymienić. Niektórym się na-
leżało, ale w wielu przypad-
kach wieloletnich dobrych i 
sprawdzonych ludzi zastąpio-
no kompletnymi ignorantami 
bez znajomości branży w myśl 
powiedzenia „mierny, ale wier-
ny”. Państwowe koryto to dla 
tysięcy działaczy łakomy ką-
sek. Gorzej, kiedy nowa ekipa 
doprowadza do strat i między-
narodowego blamażu, jak w 
przypadku padłych koni w Ja-
nowie Podlaskim. Żona perku-
sisty The Rolling Stones zabra-
ła pozostałe przy życiu dwie 
klacze do swojej stadniny w 
Anglii i zapowiedziała podjęcie 
kroków prawnych przeciwko 
polskim władzom w związku z 
poniesioną stratą.

TŁUMACZENIA prZysIęgŁE - wsZysTkIE jęZykI
MIędZyrZECZ, Ul. wAsZkIEwICZA 23

TEl. 503 372 586

OgŁOsZENIA drObNE

Sprzedam gorczycę na 
poplon. Tel 603 567 127

Opiekunki do Niemiec 
AMBERCARE24 , wyma-

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

535 340 311 lub  533 848 
005 lub 730 340 005

Układanie psów
tel. 601 772 559

Ocieplanie budynków, 
tel. 881 507 760

Sprzedam uzbrojone działki 
budowlane 1000 oraz 1029 

m3 w Dębnie przy ul. Piasec-
znej. Ceny od 60 000 tys. zł. 

Tel. 513 109 932

Kolekcjoner kupi: monety, 
zegarki, złoto, srebro, złom 
i wyroby. Tel. 884 050 405. 

Odbiór na miejscu, 
dojazd gratis!

Stahl-Mont Sp. z o.o.- Sp. 
k. zatrudni:

OPERATORÓW – UP 121
Mile widziane 

uprawnienia na wózek 
widłowy  

i suwnice.
(PRACA W NIEMCZECH). 

Cv na e-mail: 
f.jamniuk@stahlmont.eu

Tel.503-154-268
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Centrum olstafUbezpieczen Michał Stafiniak
Międzyrzecz, ul. 30 Stycznia 45/1

tel. 95 741 25 43, e-mail: olstaf@wp.pl
Nasze placówki:

Zbąszynek
ul. Długa 1

Pszczew
ul. Rynek 14

Przytoczna
ul. Główna 1

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

Dodatkowa zniżka
do 50%

Wyborcze obietnice PiS
Zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony

Franczak Design Sp. z o.o.
zaprasza do zakupów

grys jasny ogrodowy 8-16mm 349,00 zł 

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

kostka granitowa szara lub 

szaro-ruda 7/9, 9/11, 15/17
260,00 zł

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

tel. 884-990-505

W specjalnie oznaczonych 
kopertach umieszczone zosta-
ną najważniejsze informacje o 
stanie zdrowia, przyjmowanych 
lekach, alergiach na leki, kontakt 
do najbliższych oraz dane oso-
bowe. W razie nagłej potrzeby 
udzielenia pomocy osobie po-
siadającej kopertę życia, ułatwi 
ona służbom ratowniczym po-
stawienie jak najszybszej dia-
gnozy i zastosowanie trafnego 
leczenia.

W akcję zaangażował się 
również burmistrz Skwierzyny 
Lesław Hołownia. 4 kwietnia 

Koperty życia
SKWIERZYNA

Miejska Rada Seniorów w Skwierzynie przystąpiła do 
ogólnopolskiej akcji pn. „KOPERTA ŻYCIA”. W ramach 
przedsięwzięcia koperty są rozdawane m.in.: osobom 
starszym, samotnym oraz niepełnosprawnym.

spotkał się z seniorami, by zapla-
nować wdrożenie tego szczyt-
nego przedsięwzięcia w całej 
gminie.

Organizatorzy są przekonani, 
że współpraca w tym projekcie 
doprowadzi do jeszcze większe-
go profesjonalizmu właściwych 
służb podczas prowadzenia dzia-
łań ratowniczych.

Karty informacyjne są wyda-
wane w Urzędzie Miejskim w 
Skwierzynie od dnia 6 kwietnia 
podczas dyżurów członków Za-
rządu Miejskiej Rady Seniorów.

UM

Faworyci nie zawiedli
MIĘDZYRZECZ

 

 

Miałeś wypadek? 
 B E Z PŁA T NA PO R A D A P R A WN A  

związana z odszkodowaniem za szkody osobowe (uszkodzenie ciała lub 
utrata bliskiej osoby) w związku z wypadkami (komunikacyjnymi,              
w rolnictwie, w pracy), błędami lekarskimi, a także odszkodowaniami      
za uszkodzone pojazdy 
 

Chcesz dowiedzieć się, czy przysługuje Ci odszkodowanie? 
Napisz do mnie lub zadzwoń. To nic nie kosztuje! 

Doradca Regionalny Centrum Odszkodowań DRB 

mateuszbukowski@vp.pl tel.: 609 592 016 
 

Mamy za sobą gminny finał 
(odbył się 8 kwietnia) Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapobie-
ga pożarom”. Organizatorem 
by UM w Międzyrzeczu i Od-
dział Miejsko-Gminny Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożar-
nych Rzeczypospolitej Polskiej. 
Uczestniczyło 37 uczniów. Jury 
przewodniczył st. kpt. Dariusz 
Surma. W grupie uczniów szkół 
podstawowych startowało 13 
uczestników. Wszystkie grupy 
wiekowe obowiązywał test pi-
semny obejmujący 40 pytań, a 
pięciu najlepszych odpowiada-
ło na 5 wylosowanych pytań. 
Najlepsza trójka zakwalifikowa-
ła się do turnieju na szczeblu 
powiatu. 

Zwycięzcami w grupie naj-
młodszej (13 startujących) oka-
zali się: 1. Jakub Ratkiewicz 
(SP-2), 2. Małgorzata Skrzek 
(SP-3) finalistka ubiegłoroczne-
go finału wojewódzkiego, 3. Ja-
kub Kowalski (SP-2).

W grupie gimnazjalistów (13 
startujących) zwyciężyli: 1. Pa-
weł Skoczyłaś (Gimnazjum nr 
2), 2. Emil Mangryn (Gimna-

zjum nr 1) oboje ubiegłoroczni 
finaliści szczebla wojewódzkie-
go), 3. Jakub Kusz (Gimnazjum 
nr 1). W grupie najstarszej (LO, 
Technikum nr 1, ZSCKR Bobo-
wwicko) najlepszymi okazali się: 
1. Szymon Skrzek, 2. Szymon 
Dudek (oboje byli finalistami 
szczebla ogólnopolskiego), 3. 
Mateusz Szewczyk. Wszyscy z 
LO Międzyrzecz.

Najwyższy poziom wiedzy 
prezentowali oczywiście wielo-
krotni laureaci szczebla woje-
wódzkiego i ogólnopolskiego. 

Wysokie wyniki w testach osią-
gnęli uczniowie gimnazjów. O 
zwycięstwie decydowały mini-
malne różnice. Cieszy udział i 
finał ustny dziewcząt z Techni-
kum nr 1.

Fundatorem nagród dla 
wszystkich uczestników był Re-
migiusz Lorenz (wręczał nagro-
dy osobiście) burmistrz miasta.

L. Malinowski
fot. UM Międzyrzecz



  
4 nr 4(24)/2016 14 kwietnia 2016

<< cd. ze s.  1

Przybyło wielu znakomitych 
gości (samorządowcy, duchow-
ni, społeczni i zawodowi opieku-
nowie zabytków, przedstawicie 
służb mundurowych) m.in. ks. 
bp dr Tadeusz Latyński ordy-
nariusza diecezji zielonogórsko-
-gorzowskiej, Robert Paluch 
– wicewojewoda, dr Barbara 
Bielinis-Kopeć – Lubuski Woje-
wódzki Konserwator Zabytków, 
Grzegorz Gabryelski – Starosta 
Międzyrzecki, Remigiusz Lorenz 
– Burmistrz Międzyrzecza, Żane-
ta Cierach – Kierownik Wydziału 
Kultury UM, Leszek Banach – 
dyrektor RDLP w Zielonej Górze, 
Jarosław Szałata – Przewodni-
czący Rady Powiatu.

Gospodarzami spotkania byli: 
dr Barbara Bielinis-Kopeć i 
Andrzej Kirmiel, dyrektor Mu-
zeum Ziemi Międzyrzeckiej im. 
Alfa Kowalskiego. Wiele ciepłych, 
pełnych życzliwości słów padło 
podczas wystąpień zaproszonych 
gości. Ziemia Lubuska mająca 
liczne zabytki sakralne i świeckie, 
techniki i kultury – jest szerokim 
i jakże trudnym obszarem dla 
konserwatorów zabytków i spo-
łecznych opiekunów. Ich praca 
zostanie przekazana kolejnym 
pokoleniom, które bez wątpienia 
tą zróżnicowaną kulturę docenia-
ją i będą szanować.

Nagrodę Lubuskiego Woje-

Wojewódzkie Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków
wódzkiego Konserwatora Za-
bytków „Lubuskie Konserwacje 
2015” otrzymała parafia pw. Św. 
Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu 
Statuetkę odebrał proboszcz ks. 
kan. Marek Walczak. Nagroda 
została przyznana za przepro-
wadzenie w latach 2009-2015 
kompleksowych prac konser-
watorsko-restauratorskich re-
nesansowych malowideł w pre-
zbiterium kościoła pw. Św. Jana 
Chrzciciela.

Minister Kultury i Dziedzictw 
Narodowego RP nadał Odznakę 
Honorową „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej” dla pracowników mię-
dzyrzeckiego muzeum. Otrzy-
mali ją: Elżbieta Zaborowska, 
Mirosława Jakubaszek, Barbara 
Kasztelan i Tomasz Smus.

Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego wyróżniło 
Srebrną Odznaką „Za opieką nad 
Zabytkami” – Rafała Mikułę, wi-
cestarostę powiatu, niegdyś pra-
cownika muzeum. Złotą odznakę 
otrzymała m.in. red. Izabela Pa-
tek z Radio Zachód, autorka wie-
lokrotnych antenowych audycji, 
także o naszym muzeum.

Dyrektor i Pracownicy Muzeum 
nadali Kazimierzowi Pawliszako-
wi tytuł Kustosza Honorowego 
Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej 
im. Alfa Kowalskiego. Jest to po-
dziękowanie za szczególne zasłu-
gi oraz osobiste zaangażowanie 
w pracy na rzecz muzeum. 

Z okazji jubileuszu muzeum, 
starosta Międzyrzecki wraz z 
przewodniczącym rady wręczył 
dyrektorowi placówki okoliczno-
ściowy ryngraf.

Referaty wygłosili: Andrzej Kir-
miel – „Zamek Międzyrzecki na 
przestrzeni dziejów” dziejów dr 
Longin Dzieżyc (z Muzeum Zie-
mi Lubuskiej w Zielonej Górze) 
– „70 lat Muzeum Ziemi Między-
rzeckiej”. Obydwa wsparte bo-
gatym w treść pokazem multi-
medialnym. Swoje wspomnienia 
związane z tutejszym muzeum 
przekazał Władysław Chrostow-
ski, były Wojewódzki Konserwa-
tor Zabytków.

Następnie uczestnicy spotkania 
przeszli do kościoła pw. Św. Jana 
Chrzciciela, gdzie Przemysław 
Gorek, konserwator malarstwa i 
rzeźby polichromowanej, przed-
stawił (wspaniała dokumentacja 
prac konserwatorskich w zapisie 
multimedialnym) renesansowe 

polichromie. Udostępniona zo-
stała galeria w północnej ścianie 
prezbiterium, gdzie również moż-
na było podziwiać renesansowe 
malowidła. 

Spotkanie zakończono w zam-
kowych bastejach przy solidnym 
pieczonym prosiaku nadziewa-
nym kaszą (może i taką potra-
wę niegdyś jedli tutaj wojowie 
strzegący wrót Rzeczypospolitej), 

gdzie do późnych godzin po-
południowych trwały ożywione 
dyskusje. Wielu z przybyłych zna 
się od lat, bowiem dla nich zaby-
tek sakralny czy świecki jeden ma 
wymiar – cenny, o którego nale-
ży dbać. Więcej na stronie www.
miedzyrzecz.biz

Lech Malinowski
Fot. Łukasz Bednarek i autor

 

Odznaczeni pracownicy muzeum

Rafał Mikula otrzymuje Srebrną Odznakę z rąk 
wicewojewody

Wręfcznie tytułu Honorowego Kustosza dla 
Kazimierza Pawliszaka
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Kapryśna wiosna i nie tylko

Lech MaLinowski

lechm47@wp.pl

Do wybryków aury można 
się przyzwyczaić. Gorzej w in-
nych przypadkach. Myślałem, 
że bezpowrotnie znikł relikt 
tajności w PRL, napisy i tablice 
informujące o zakazie fotogra-
fowania (o filmowaniu jeszcze 
wtedy nie myślano). Napisy 
były na mostach, stacjach, a 
nawet na dworcowych toa-
letach. Konia z rzędem temu, 
kto logicznie (mam prawo być 
w błędzie niedoinformowany) 
wytłumaczy znaki zakazu i fil-
mowania na drzwiach MOK. 
Obiekt zewnątrz miły dla oka. 
Wewnątrz także. Różne im-
prezy tam się odbywają, wie-
lu dla rodzinnych wspomnień 
dokumentuje występy swoich 
dzieci na przykład. Mniemam, 
że zakaz wiąże się z ochroną. 
Występów komercyjnych, co 
do tego zgoda, a inne? Dla 
mnie i nie tylko jest to zasko-
czeniem. Co włodarz Miasta 
Królewskiego na to? Radni? 
Już widzę oczami wyobraźni 
śmiech nie tylko miejscowych. 
Moi przyjaciele z Niemiec, gdy 
starałem się im wytłumaczyć 
ów zakaz zwyczajnie pukali 
się po czole. Gest jakże mię-
dzynarodowy i wymowny.

Niebawem minie pół roku 

jak jeden z radnych zobligował 
się do załatwienia prenume-
raty Wyborczej do miejscowej 
biblioteki. Na razie lokalna spo-
łeczność nie ma wyboru w oce-
nie tego i owego, bowiem zde-
cydowanie narzucono jej taką 
a nie inną opinię. Pachnie to na 
milę indoktrynacją. Ale radny, 
skądinąd bardzo sympatycz-
ny i mądry facet - głowę ma w 
gwiazdach… I bardzo dobrze, 
bo cel, jaki sobie postawił jest 
godny kruszenia kopii. Jednak 
Wyborczej mu nie odpuszczę. 

Jeżdżą specjalistyczne samo-
chody i usuwają śmieci z ulic. 
Z parkingów nie da rady. Nie-
którzy znaleźli sposób na życie. 
Montują reklamę na półcięża-
rówce i stawiają ją na parkingu. 
Za miejsce na reklamę nie płacą, 
za parking także. Polak potrafi. 
Fakt. 

Powstała tzw. mapa zagrożeń 
w powiecie. Słuszna pomoc dla 
policji. Ta chyba rzadko zagląda 
w patrolu pieszym na Centrum 
w okolice dawnej drukarni. 
Melina pod chmurką? Coś koło 
tego w cieple wieczory i noce. I 
wcale się mieszkańcom sąsied-
nich bloków nie dziwie, że na-
rzekają.

O dziurach w jezdniach nie 

warto pisać, bo to po zimie 
normalka, Że zegar na Ratuszu 
się chwilami zbiesi… i często, 
gęsto, tarcza świeci lub nie, już 
było. Ze zmiany ulic na razie się 
wycofano. Moje zdanie znacie. 
O pozytywnych rzeczach sami 
Szanowni Czytelnicy przeczyta-
cie tu i gdzie indziej. Felieton jak 
pisze w słownikach powinien 
być nieco prześmiewczym prze-
rysowujący fakty, które nijak 
przystają do oczekiwań. 

Na koniec perełka z Internetu 
(nie wszyscy go mają) - Nie ma 
pan dzieci, nie ma pan żony. Co 
pan wie o życiu pszczół, jak pan 
w ulu nie mieszkał. Takie słowa 
wypowiedziała pod adresem 
wiadomego prezesa, żona Le-
cha W., byłego Prezydenta RP. 
Nic dodać nic ująć.

Dziennikarstwo w praktyce
MIĘDZYRZECZ

Warsztaty poprowadził redak-
tor naczelny Przekroju Adam 
Piotrowski oraz jeden z dzienni-
karzy gazety na obszar powiatu 
międzyrzeckiego - dr Lech Ma-
linowski. Uczniowie dowiedzieli 
się jak wygląda proces powsta-
wania gazety od artykułu do 
wydruku, który trafia do czytelni-
ków. Po wcześniejszej wizycie w 
redakcji Radia Zachód (8 marca), 
mieli okazję porównać czym róż-
ni się praca dziennikarza radio-
wego od pracy dziennikarza pra-
sowego. Oprócz technicznych 
kwestii redaktorzy opowiedzieli 
o specyfice Przekroju Lokalnego. 

Z gazetą „od kuchni” mieli okazję zapoznać się ucznio-
wie Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Między-
rzeczu podczas warsztatów zorganizowanych przez 
redakcję Przekroju Lokalnego 22 marca.

L. Malinowski zdradził kilka tajni-
ków dobrego, rzetelnego dzien-
nikarstwa i opowiedział o swoim 
bogatym doświadczeniu w tej 
dziedzinie. A. Piotrowski gorąco 
zachęcał młodzież, by dołączy-
ła do zespołu dziennikarskiego 
i co miesiąc publikowała swoje 
artykuły w dedykowanej rubryce 
Przekroju Lokalnego. 

Warsztaty odbyły się w ramach 
realizowanej w szkole innowacji 
dziennikarsko-fotograficznej. 
Uczniowie biorą w niej udział 
pod opieką nauczycielki Izabeli 
Haremzy.

Red.
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Nie tylko tory prowadzą do Berlina

Z Gorzowa Wlkp. do 
Berlina jest bliżej niż do 
Warszawy. Granica pols-
ko-niemiecka od momen-
tu wejścia Polski do strefy 
Schengen nie dzieli. – W 
maju mnie 12 lat, odkąd 
jesteśmy w Unii Europe-
jskiej. To połączenie już 
od dawna było nam potr-
zebne – przekonuje sen-
ator Władysław Komar-
nicki.

Starania o bezpośrednie 
połączenie kolejowe Gor-
zowa z Berlinem trwały 
wiele miesięcy. W czerwcu 
ubiegłego roku ówcze-
sny wiceprzewodniczący 
sejmiku województwa 
lubuskiego Władysław 

– Bardzo mnie cieszy uruchomienie bezpośredniego połączenia PKP Gorzów Wlkp. – Berlin. Razem z radnymi województwa z północnej 
części regionu i pięcioma tysiącami gorzowian walczyliśmy o usprawnienie komunikacji ze stolicą Niemiec – podkreśla senator Władysław 
Komarnicki.

Komarnicki razem z rad-
nymi województwa z 
północy regionu skierow-
ali do zarządu wojew-
ództwa interpelację w tej 
sprawie, prosząc o „pilne 
zintensyfikowanie działań 
związanych z uruchomie-
niem bezpośrednich 
połączeń Gorzów – Ber-
lin”. W sierpniu podpisy 
mieszkańców zaczęli 
zbierać przedstawiciele 
stowarzyszenia „komunik-
acja.org” i Zachodniego 
Ośrodka Polityki Regional-
nej. 

– Tomasz Drost przyszedł 
do mnie i pokazał ok. 5 tys. 
podpisów, które udało się 
zebrać w pociągach, a także 

w Gorzowie i okolicznych 
miejscowościach. Ujął 
mnie swoją chęcią działa-
nia, taką aktywną postawą 
obywatelską – wspomina 
senator.

Na początku września 

Władysław Komarnicki, 
jako radny województwa 
lubuskiego, złożył petycję 
na ręce marszałek. Kiedy 
na początku października 
marszałek Elżbieta Anna 
Polak ogłaszała decyzję 

zarządu w sprawie dofi-
nansowania połączenia 
Gorzów Wlkp. – Berlin 
w 2016 r., nawiązała do 
społecznego zaintere-
sowania tematem. – 
Uznałam, że takiej inicjaty-
wy obywatelskiej nie można 
zbagatelizować – mówiła 
wówczas marszałek medi-
om.

Dzisiaj senator Komar-
nicki nie ukrywa zadow-
olenia z obrotu sprawy. 
– Dobrze, że udało się 
wprowadzić do budżetu 
województwa lubuskiego 
odpowiednią kwotę 
potrzebną do dofinan-
sowania połączenia. 
Ważne, że potrzeby 

mieszkańców Gorzowa 
Wlkp. zostały zauważone 
przez zarząd województwa 
– podkreśla senator. Bez-
pośrednie połączenie 
kolejowe jest zachętą do 
podejmowania podróży 
tą drogą. – Będą z niego 
korzystać nie tylko miesz-
kańcy Gorzowa – dodaje 
Władysław Komarnicki.

Pociąg rusza z Gorzowa 
Wlkp. o godz. 8.28, na 
końcowej stacji w Berlinie 
Lichtenberg jest o godz. 
10.28. Powrót ze stolicy 
Niemiec o godz. 18.37, 
w Gorzowie będziemy o 
godz. 20.30. 

(PL)

Nastawniczy miał 1,5 promila 

Działania skwierzyńskiej 
policji ze Służbą Ochrony 
Kolei były ukierunkowa-
ne przede wszystkim na 
prawidłowość pracy osób 
zatrudnionych przez Pol-
skie Koleje Państwowe. 
Podczas kontroli na tere-
nie Skwierzyny w jednej 
z nastawni mundurowi 

SKWIERZYNA

Ponad 1,5 promila stwierdzili skwierzyńscy policjanci u nastawniczego, który w poniedziałek 14 
marca w tym stanie czuwał nad prawidłowością przejazdu pociągów. Wspólne działania Policji 
i Służby Ochrony Kolei być może zapobiegły tragedii. 

zauważyli dziwne zacho-
wanie mężczyzny. Wyczu-
li od niego wyraźną woń 
alkoholu. Jak się okazało 
nastawniczy był pijany. 
Badanie na zawartość al-
koholu w wydychanym 
powietrzu potwierdziło 
przypuszczenia funkcjo-
nariuszy wykazując ponad 

1,5 promila alkoholu w or-
ganizmie. 

Rola nastawniczego 
polega na zapewnieniu 
bezpieczeństwa w ruchu 
pociągów. To on steruje 
np. światłami czy ustawie-
niem torów, tak by pociągi 
oraz inne pojazdy kolejo-
we jechały odpowiednią 

trasą. Aby zapewnić cią-
głość pracy, mundurowi 
natychmiast powiadomili 
zastępcę naczelnika inży-
nierii ruchu sekcji eksplo-
atacji. 57-letni nastawni-
czy odpowie za pełnienie 
w stanie nietrzeźwości 
czynności związanych 
bezpośrednio z zapewnie-

niem bezpieczeństwa ru-
chu pojazdów mechanicz-
nych za co kodeks karny 
przewiduje od 3 miesięcy 

do 5 lat pozbawienia wol-
ności.  

Red.

Transporty, i nie tylko, są ich specjalnością
MIĘDZYRZECZ

Często przez stację ko-
lejową w Międzyrzeczu 
przejeżdżają transporty 
wojskowe. Spotykamy się 
z ruchem zorganizowa-
nych kolumn wojskowych 
przemieszczających się 
po drogach. Tak naszych 
wojsk jak i sojuszników. 
Owszem te drogowe pi-
lotuje Żandarmeria Woj-
skowa, jednak samo logi-
styczne zabezpieczenie 
przejazdu jak i organizacja 
transportów kolejowych 
jest w gestii Wojskowej 
Komendy Transportu we 
Wrocławiu, konkretnie De-
legatury w Międzyrzeczu. 
Szefem jest doświadczony 
kpt. Mirosław Stefaniak. 
Ma swoich podwładnych, 
cywilów, którzy odpowia-
dają za poszczególne kie-

runki działania delegatury. 
Są nimi: Andrzej Kiełkow-
ski – specjalista, Małgo-
rzata Powalska – st. tech. 
ds. drogowych, Leszek 
Wasiluk – st. tech. ds. ko-
lejowych.

Delegatura odpowia-
da za realizacje zadań w 
zakresie zabezpieczenia 
przewozów wojskowych 
różnymi rodzajami trans-
portu na terenie północnej 
o środkowej części nasze-
go województwa. Nasze 
wojska (17 Wielkopolska 
Brygada Zmechanizowana 
w Międzyrzeczu, 35 Dy-
wizjon Rakietowy Obrony 
Powietrznej w Skwierzy-
nie, 5 Lubuski Pułk Artylerii 
w Sulechowie, 4 Zielono-
górski Pułk Przeciwlotni-
czy w Czerwieńsku, 5 Kre-

sowy Batalion Saperów 
w Krośnie Odrzańskim, 
44 Oddział Gospodarczy 
w Krośnie Odrzańskim, 
45 Oddział Gospodarczy 
w Węgrzynie, Warszta-
ty Techniczne w Krośnie 
Odrzańskim, składnice w 
Radnicy, Skwierzynie, Wę-
grzynie, Ośrodek Szkole-

nia Poligonowego Wojsk 
Lądowych w Węgrzynie) 
muszą korzystać z usług 
międzyrzeckiej delegatu-
ry. Ta z kolei musi współ-
pracować z PKP, Zarzą-
dami Dróg, Rejonowymi 
Zarządami Infrastruktury, 
Urzędami Administracji 
Państwowej i Urzędami 

Celnymi, policją, SOK, ŻW 
i SG.

Zabezpieczenie przejaz-
du transportów wojsk wła-
snych jak i sojuszniczych 
w komunikacji krajowej 
i międzynarodowej nie 
jest łatwą sprawą. Kwe-
stia choćby prawidłowych 
ustawień i mocowań po-
jazdów na wagonach (do 
lamusa odeszły już prze-
palane druty łączące po-
jazdy z wagonem). Utrzy-
manie w należytym stanie 
bocznic kolejowych z ram-
pami, stałe monitorowanie 
stanu technicznego sieci 
transportowej, to tylko 
niewielki odcinek zaanga-
żowania pracowników de-
legatury.

Dla kolumn kołowych 
wojsk sojuszniczych nale-

ży przygotować nie tylko 
trasę przejazdu, również 
miejsca postoju czy noc-
legu, o zabezpieczeniu 
technicznych technicznym 
w razie awarii pojazdu nie 
wspominając. Logistyka 
jest swego rodzaju sztu-
ką, bo zawsze na styku 
wymagań ze strony wojsk 
(naszych i sojuszniczych) 
i przepisów PKP i innych 
cywilnych lub zarządzeń 
administracyjnych jest 
czynnik ludzki i czasami 
pojawiają się problemy.. 
Wszystko musi być uszcze-
gółowione. I pracownicy 
międzyrzeckiej delegatury 
dają sobie radę. Widać ich 
tylko jak w ochronnych 
kamizelkach pojawiają się 
podczas załadunku lub 
rozładunku transportów. 
Doświadczeniem i skrom-
nością są sprzymierzeńca-
mi wojsk.

L.Malinowski
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Jaś i Małgosia

Wicewojewoda lubuski 
z wizytą w Skwierzynie

SKWIERZYNA

Spotkanie rozpoczęło się 
od wizyty w Urzędzie Miej-
skim w Skwierzynie. Roz-
mawiano m.in. o planach 
inwestycyjnych gminy na 
najbliższe lata oraz roz-
woju strefy przemysłowej 
w Skwierzynie. Burmistrz 
Lesław Hołownia zapre-
zentował również film 
gospodarczy promujący 
lokalnych przedsiębior-
ców oraz zachęcający do 
inwestowania w naszym 
mieście.
Następnie wicewojewoda 
wraz z dyrektor Wydzia-
łu Zdrowia LUW - Bożeną 
Chudak i burmistrzem od-

Na zaproszenie burmistrza Skwierzyny - Lesła-
wa Hołowni z wizytą roboczą naszą gminę 
odwiedził wicewojewoda lubuski - Robert 
Paluch.

wiedzili Szpital im. dr n. 
med. Radzimira Śmigiel-
skiego. Przedstawiciele 
Grupy Nowy Szpital opro-
wadzili gości po wszyst-
kich oddziałach pokazu-
jąc tym samym potrzebę 
funkcjonowania placówki 
w Skwierzynie. Podczas 
spotkania rozmawiano 
także o ratownictwie me-
dycznym, mapie potrzeb 
medycznych oraz Kontrak-
cie Lubuskim dla Powiatu 
Międzyrzeckiego, w któ-
rym skwierzyński Szpital 
jest jednym z partnerów.

(UM)

W SKRÓCIE:

MIĘDZYRZECZ

18 czerwca w Międzyrze-
czu odbędą się diecezjalne 
obchody 1050 rocznicy 
Chrztu Polski. W ramach 
obchodów przewidziany 
jest wykład prof. Krzysz-
tofa Ożoga, autora książ-
ki „Chrzest Polski 966”, 
barwny korowód uczniów 
międzyrzeckich szkół po-

przebieranych w stroje z 
dawnych epok oraz msza 
św. pod patronatem pry-
masa Polski arcybiskupa 
Wojciecha Polaka. Orga-
nizatorami uroczystości są 
kuria i władze wojewódz-
twa. Szczegóły w czerwco-
wym numerze Przekroju.

(SAM)

Huczne obchody rocznicy 
Chrztu Polski

25 marca spaliła się piw-
nica, która pozostała po 
rozebranych po wojnie 
budynkach w pobliżu Wy-
sokiej. W pożarze zginął 
„Mały” koczujący w bun-
krach od ok. 30 lat. Znali 
go i lubili miłośnicy mię-
dzyrzeckich fortyfikacji 

MIĘDZYRZECZ / WYSOKA

Tragiczny pożar w Wysokiej
oraz mieszkańcy Wysokiej, 
Boryszyna i Pniew. Znający 
bunkry jak własną kieszeń 
„Mały” latem często opro-
wadzał po nich wycieczki. 
Zimą mieszkał w podzie-
miach. 

(SAM)
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POWIAT MIĘDZYRZECKI

XX sesja powiatowa – pierwsze zwarcie!
Tak można ją nazwać używając 

języka komentatorów sporto-
wych. Jednak w rolę arbitra przy-
tomnie wszedł przewodniczący 
Rady studząc napięcie, choć 
w pewnym momencie nie krył 
niezadowolenia, co było rzeczą 
niespotykaną u tego nadzwyczaj 
spokojnego człowieka. I miał ra-
cję. Ale po kolei…

Interpelacje i zapytania rad-
nych. Wg Słownika Języka Pol-
skiego – Interpelacja jest formal-
nym zapytaniem w sprawach 
urzędowych skierowane do 
władz. Radni, nie tylko w powie-
cie, nie tyle pytają, co częściej 
wnioskują. Zdecydowane po-
mieszanie form. Sprawdziłem 
dwukrotnie na zapisie dźwięko-
wym – wnioskują. Konkretnie o 
usuniecie dziur na drogach, co 
po okresie zimowym jest ponurą 
rzeczywistością. 

Atmosfera nieco się podniosła, 
gdy głos zabrał Wójt Gminy Ble-
dzew (przedstawicieli różnego 
szczebla z gmin powiatu było 
kilku). Uchwała o transporcie 
zbiorowym ma wejść w życie 
od stycznia 2017. Wadą usta-
wodawcy jest to, że samorządy 
nie dostaną refundacji kosztów 
przejazdu (bilety miesięczne dla 

uczniów i nauczycieli). Włoda-
rze gmin mogą zorganizować 
transport na własnym terenie, 
ale poza już muszą zawrzeć 
umowę z przewoźnikami. Za-
sugerował, aby Starosta założył 
międzygminny związek doce-
lowy i aktywnie włączył się w 
organizację transportu publicz-
nego. Padło zdanie – Powiat 
nie jest zainteresowany współ-
pracą. Starosta zripostował, że 
owszem nie ma przeszkód, aby 
taki związek powstał, a linie 
komunikacyjne już istnieją. W 
tym miejscu należy wiedzieć, że 
gmina Bledzew leży na uboczu i 

problemem jest dostać się tam i 
z powrotem. Wówczas wystąpił 
wójt Przytocznej, który słusznie 
zauważył, że związek celowy to 
są koszty. Najlepiej się spotkać, 
sprawę omówić i sprecyzować. 
Faktem jest, że takowe spotka-
nia z inicjatywy starosty już były, 
jednak nie uczestniczyły w nich 
osoby decyzyjne. Czyli mówiąc 
zwyczajowo – Wytapiano naf-
tę. I dyskusja przeciągałaby się, 
gdyby nie przytomność umysłu 
przewodniczącego Rady, któ-
ry ją ukierunkował na wspólne 
spotkanie i sprawę zamknął. Na-
pięcie na sali pozostało w formie 

niedosytu zainteresowanych.
Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Spraw Społecznych i Promocji 
w formie multimedialnej przed-
stawiła sprawozdanie z realizacji 
programu współpracy powiatu 
z organizacjami pozarządowymi 
w 2015 r. Przewodniczący Powia-
towej Rady Organizacji Pozarzą-
dowych podziękował za bardzo 
dobrą współpracę na poziomie 
samorządów i organizacji poza-
rządowych. Napięta atmosfera 
na sali obrad została stonowana. 
Łagodna w formie wypowiedź 
Powiatowego Rzecznika Konsu-
mentów zniwelowała napięcie 
wśród przedstawicieli samorzą-
dów. 

Sielankowy nastrój prysł po 
wystąpieniu naczelnika Wydzia-
łu Rolnictwa i Ochrony Środowi-
ska. Konkretnie po pytaniu prze-
wodniczącego Rady odnośnie 
wysypiska śmieci w Chociszewie, 
bowiem pismo z Urzędu Mar-
szałkowskiego było pełne praw-
nych frazesów i nieco zawiłe. Na-
czelnik odrzekł, ze z jego strony 
postępowanie zakończono a 
słuszności decyzji marszałka nie 
można weryfikować. Nieco się w 
przewodniczącym Rady „zagoto-
wało”, bowiem ponowił pytanie, 

podkreślając, że nie chodzi mu 
o aspekty prawne, tylko jak to 
wygląda od strony społecznego 
odbioru. W odpowiedzi usłyszał, 
że sprawa się dzieje poza nami, 
bo nie my wydaliśmy decyzję. 
Przewodniczący Rady zaskoczo-
ny odpowiedzią stwierdził, że 
naczelnik nie monitoruje sprawy. 
Za chwilę okazało się, że Naczel-
nik nie wie czy nadal składowa-
ne są tam odpady. Bronił się, że 
nie będąc strona sporu nie jest 
informowany. Atmosfera stała 
się znowu gorąca. Starosta ma 
zobligować wydział do pełnego 
rozpoznania sprawy. Późniejsze 
uchwały przegłosowano jedno-
głośnie, co świadczy o dobrej 
pracy w komisjach.

Reasumując – sesja była więcej 
niż bardziej ciekawa. Kolorytu 
dodały spory, a że ostatniego z 
występujących, typowe urzędni-
cze podejście do sprawy – pod-
niosło z lekka ciśnienie przewod-
niczącemu Rady było faktem. 
Gwoli wyjaśnienia. Celowo nie 
użyłem nazwisk pisząc tylko z 
dużej litery stanowiska. Prawie 
pełny stenogram z sesji jest na 
stronie internetowej starostwa. 
Prawie, bowiem na dyktafonie 
mam smakowitsze kąski, które 
na razie nie warto publikować 
dla ogólnie przyjętego dobra 
społecznego.

Tekst i fot. Lech Malinowski

PRZEKRÓJ POLECA

Happy End jak z filmu
Zacznę krótko, dwa 

lata od premiery „Nie-
bo istnieje naprawdę” 
(2014) nadszedł czas 
na film „Cuda z  Nieba”, 
który miały swoją pre-
mierę 27 marca.

Anna Beam to szczę-
śliwa 10-latka miesz-
kająca z rodzicami i 
dwiema siostrami na 
jednej z  amerykań-
skich prowincji. Pewne-
go dnia jej cały poukładany świat legnie 
w gruzach, gdy dziewczynka dowiaduje 
się, że jest ciężko chora. Rozpoczyna się 
nierówna walka zrozpaczonych rodziców 
z chorobą ukochanego dziecka, w których 
jedyną bronią staje się nadzieja i wiara. Co 
jednak gdy nawet one zostają zachwiane? 
Na nic słowa wsparcia ze strony rodziny, 
czy sąsiadów. Potrzeba cudu, który uleczy 
nie tylko ciało małej Anny, ale na nowo 
rozbudzi wiarę w tych, którzy są blisko jej 
utracenia. I tak cud przychodzi do głów-
nej bohaterki i jej rodziny. „Cuda z nieba” 
to film pełen ciepła i pokazujący, że warto 
mieć nadzieję nawet do ostatniej chwili, a 
czasem rozejrzeć się wokół siebie bo cuda 
mogą czekać na nas tuż za rogiem. Fabuła 
produkcji jest tym bardziej poruszająca, że 
oparta jest na prawdziwej historii jednej z 
amerykańskich rodzin, która doświadczy-
ła cudu uzdrowienia. W  głównych rolach 

zobaczyć można m.in. Jennifer Garner, Ky-
lie Rogers, czy Martina Hendersona.

Być może twórcy filmu nie zakładali 
nachalnej ewangelizacji swoich widzów, 
niestety w niektórych momentach im 
to nie wychodzi. Jeżeli jednak nie macie 
państwo nic przeciwko posłuchaniu po-
zytywnej historii dziewczynki, która w naj-
trudniejszym momencie swojego życia 
spotkała samego Boga, to zapraszam na 
ten film serdecznie. Happy endy napraw-
dę się zdarzają! 

GOTUJ Z PRZEKROJEM

Życzę SMACZNEGO!!! :)
Kamila Piotrowska

Ostatnio moja rodzinka zaczęła wybrzy-
dzać, że gotuję tylko „zdrowe” potrawy, a 
w domu nie ma nawet nic słodkiego do 
przekąszenia.

Tu mają rację, bo trzymam się zasady, że 
„jesteśmy tym, co jemy”. Wiem jednak, że 
„zakazany owoc smakuje najlepiej” i przez 
zmuszanie można kogoś odstraszyć, więc 
nie miałam problemu z tym, aby zapropo-
nować słodką odskocznię od chrupiącej 
sałaty dla moich łasuchów :)

Zaproponowałam im, że sama upiekę 
ciastka, przemycając oczywiście kilka „do-
brych” dodatków.

Wyszły z tego cudowne, chrupkie i co 
najważniejsze dla moich smakoszy, słod-
kie CIASTECZKA OWSIANE:

Składniki:
- kostka masła w temperaturze pokojo-

wej
- 3/4 szklanki cukru pudru
- 1/4 szklanki cukru trzcinowego
- 1 duże jajko
- 1 szklanka mąki pszennej

Anna Suchy

CIASTECZKA OWSIANE
- 3/4 łyżeczki proszku do pieczenia
- ½ łyżeczki sody
- szczypta soli
- 2,5 szklanki płatków owsianych gór-

skich, trochę ziaren siemienia lnianego, 
słonecznika, pokrojona w drobną kostkę 
czekolada, może być zamiast czekolady 
garść suszonej żurawiny

Masło z białym cukrem utrzeć na białą 
masę, dodać cukier brązowy i miksować, 
dodać jajko i kontynuować ucieranie. Wsy-
pać pozostałe składniki po kolei i zmikso-
wać do otrzymania jednolitej masy.

Blachę do ciastek wyłożyć papierem 
do pieczenia. Z ciasta należy zrobić kul-
ki wielkości orzecha włoskiego i kłaść na 
blasze w dość dużej odległości od siebie, 
następnie spłaszczyć kulki otrzymując 
kształt okrągłych ciasteczek.

Piec w temp.180 stopni 15 min do lek-
kiego zbrązowienia.

Wyciągnąć blachę z piekarnika i odcze-
kać chwilkę przed zdjęciem ciastek z bla-
chy. Od razu po wyjęciu z piekarnika ciast-
ka są jeszcze miękkie, ale szybko robią się 
chrupiące.
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Już od wielu lat firma 
Maj-Haus oferuje swoim 
klientom wysokiej jakości 
energooszczędne i eko-
logiczne domy. Obecnie 
firma jest jednym z naj-
większych, w Polsce i w 
Europie, producentów 
domów. Wysoką jakość 
usług oferowanych przez 
Maj-Haus oraz ich pozycję 
na rynku budownictwa 
szkieletowego potwier-
dzają liczne nagrody i wy-
różnienia, które firma zdo-
była w ostatnim czasie. 
Innowacyjność domów 
budowanych przez  firmę 
Maj-Haus, której właści-
cielem jest Robert Majos, 
została wyróżniona przez 
kapitułę największego 
plebiscytu w regionie - 

Powierz budowę domu profesjonalistom
Nasze Dobre Lubuskie, co 
zaowocowało zajęciem 
pierwszego miejsca w 
kategorii usługa budow-
lana. Nie jest to jednak je-
dyna nagroda otrzymana 
w tym plebiscycie. Dzia-
łalność firmy Maj-Haus zo-
stała doceniona również 
przez internautów oraz 
czytelników Gazety Lu-
buskiej, dzięki czemu fir-
ma zajęła trzecie miejsce 
w rankingu najlepszych 
firm w województwie. Fir-
ma Maj-Haus jest ceniona 
nie tylko na szczeblu wo-
jewódzkim, ale również 
ogólnopolskim. W ostat-
nim czasie kapituła pro-
gramu Dobre bo Polskie 
przyznała firmie godło 
„ZŁOTEGO ORŁA”. Jest to 

prestiżowa nagroda przy-
dzielana wyłącznie naj-
lepszym polskim firmom 
świadczącym usługi w 
oparciu o najwyższe eu-
ropejskie standardy. Wie-
loletnie doświadczenie w 
budowie domów energo-
oszczędnych, setki zreali-
zowanych inwestycji oraz 
elastyczność we współ-
pracy z kontrahentami 
sprawiają, że na rynku 
budownictwa, firma  Maj-
-Haus jest firmą rzetelną i 
profesjonalną  oraz wzbu-
dzającą zaufanie wśród 
byłych i przyszłych klien-
tów. Potwierdzeniem 
tego faktu jest certyfikat 
nadający  firmie  Maj-Haus 
miano „Przedsiębiorstwa 
godnego zaufania”. Ten 

ogólnopolski  certyfikat 
jest wielkim wyróżnie-
niem, ponieważ świad-
czy o stosunku, jaki fir-
ma przejawia do swoich 
klientów. Uzyskują go 
wyłącznie firmy posia-
dające nieposzlakowaną 
opinię, których podsta-
wową zasadą działalności 
jest przestrzeganie naj-
wyższych standardów 
etycznych w prowadze-
niu działalności bizne-
sowej, a także rzetelne i 
profesjonalne podejście 
do zobowiązań wobec 
wszystkich klientów i kon-
trahentów. Wszystkich 
zainteresowanych współ-
pracą z firmą   Maj-Haus, 
zapraszamy na stronę                                                       
www.domy-majhaus.pl

W SKRÓCIE:

Pod koniec marca Sąd 
Okręgowy w Gorzowie 
Wlkp. wydał wyrok w 
sprawie zabójstwa Bogda-

na M. z Międzyrzecza. Za 
zamordowanie swojego 
ojca Maciej M. (obaj miesz-
kali w kamienicy przy ul. 

Świerczewskiego) usłyszał 
najsurowszy wyrok prze-
widziany w naszym prawie 
– karę dożywotniego wię-
zienia. Do zbrodni doszło 
21 stycznia 2014 r. Maciej 

M. najpierw rzucił w twarz 
ojca dwoma 7,5 kilogra-
mowymi odważnikami, 
później złamał mu kark 
zakładając na szyję chwyt 
Nelsona. Ciało razem z Re-

migiuszem S. zakopali w 
piwnicy i przysypali wap-
nem. Maciej M. tłumaczył, 
że zabił ponieważ uważał 
ojca za życiową łamagę i 
nie chciał się nim opieko-

wać na starość. O skróce-
nie kary będzie się mógł 
ubiegać po 25 latach od-
siadki.

(SAM)

Ojcobójca skazany na dożywocie
MIĘDZYRZECZ

http://www.domy-majhaus.pl


  
10 nr 4(24)/2016 14 kwietnia 2016

Pomóżmy Kubusiowi

Twoja rek lama na naszych łamach

Adam.Piotrowski2@gmail.com  tel. 511 225 133  www.przekrojlokalny.pl

ZAREKLAMUJ SIĘ U NAS
- w największym bezpłatnym miesięczniku w regionie.

dotrze do 
tysięcy po-
tencjalnych 
klientów.

Kubuś ma 13 lat. Nie chodzi, 
nie siedzi samodzielnie z powo-
du czterokończynowego wzmo-
żonego napięcia mięśniowego. 
Nie mówi, ma kłopoty z poły-
kaniem. Do piątego roku życia 
rozwijał się prawidłowo, jak inne 
dzieci lubił biegać i grać w piłkę. 
Pierwsze niepokojące sygna-
ły pojawiły się w przedszkolu.  
Kuba miał coraz większe proble-
my z mówieniem i chodzeniem. 
Po wielu diagnozach i konsul-
tacjach u niezliczonej liczby 
lekarzy okazało się, że choruje 
na bardzo rzadką, genetyczną 
chorobę Huntingtona. Jest to 
choroba atakująca ośrodkowy 
układ nerwowy, w mózgu za-
chodzą nieodwracalne procesy 
w obszarach odpowiedzialnych 
za podstawowe czynności ży-
ciowe. Zwykle choroba ujawnia 
się w późnym wieku (na ogół u 
osób w wieku 35-50 lat). Kubuś 
cierpi na jej dziecięcą odmia-
nę, która jest dużo ostrzejsza w 
przebiegu.  

Na tą chorobę nie wymyślo-
no jeszcze lekarstwa… Wszel-
ka pomoc jest dla Kuby bardzo 
cenna . Kubuś wymaga stałej 
opieki i kosztownego sprzętu 
rehabilitacyjnego niezbędnego 
w codziennym funkcjonowaniu. 
Jego wyniszczony chorobą or-
ganizm potrzebuje wyspecjali-
zowanej, wysokoenergetycznej 
diety i odżywczych Nutridrin-
ków. 

W imieniu rodziców prosimy o 
pomoc i udział w I Charytatyw-
nym Maratonie „Jakubowe Zum-
bowanie”.                                  (Red.)

Debatowali o zatrudnieniu
SKWIERZYNA

Konferencję otworzył L. Ho-
łownia witając prelegentów, 
zaproszonych gości oraz licznie 
zgromadzoną publiczność, za-
znaczając jednocześnie jak waż-
ne jest wykształcenie zawodowe 
w znalezieniu pracy. Po wystą-
pieniu zgromadzona publicz-
ność miała okazję obejrzeć film o 
Skwierzynie promujący lokalne 
przedsiębiorstwa.

Spotkanie zostało podzielona 
na trzy panele:
- Sytuacja na lokalnym rynku 
pracy,
- Zapotrzebowanie rynku pracy a 
podmioty ekonomii społecznej,
- Edukacja - potrzeby a możliwo-
ści.

W pierwszym panelu przed-
stawione były dwa aspekty: o 
zapotrzebowaniu na pracę na 
lokalnym rynku pracy prezen-
tację przedstawiła Beata Gołę-
biewska z Powiatowego Urzę-
du Pracy w Międzyrzeczu zaś 
o potrzebnych kwalifikacjach, 
obecnych i przyszłych umiejęt-
nościach w przedsiębiorstwach 
na terenie Skwierzyny mówili 
Sławomir Żmudziński z AM 
OKNA, Zbigniew Janas z JANAS 
Logistics Sp. z o.o. oraz Izabela 
Kotlarz z COTTA.

W drugim panelu informację o 
podmiotach ekonomii społecz-
nej i ich roli przedstawił Daniel 
Fąferko z Lutolskiej Spółdzielni 
Socjalnej „Winda” a o Centrum 
Integracji Społecznej w Skwie-
rzynie prezentację omówiła 

Z inicjatywy burmistrza Skwierzyny Lesława Hołowni w 
sali widowiskowej Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury od-
była się konferencja „Dialog społeczny na rzecz za-
trudnienia”.

Aleksandra Górka.
W kolejnym panelu o kształce-

niu jako odpowiedzi na potrzeby 
rynku pracy Marek Kamiński 
- Dyrektor Departamentu Eu-
ropejskiego Funduszu Społecz-
nego Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Lubuskiego, 
omówił programy unijne- jako 
szansie na rozwój kształcenia 
zawodowego w Skwierzynie. 
Grzegorz Mrowicki - Dyrek-
tor Zespołu Szkół Technicznych 
przedstawił ofertę edukacyjną 
szkoły.

Natomiast film, który zapre-
zentował Włodzimierz Idzior 
- Starszy Cechu Rzemieślników i 
Przedsiębiorców w Skwierzynie 
nawiązywał do współpracy w 
zakresie kształcenia - powiązania 
edukacji z rzemiosłem i małymi 
przedsiębiorstwami. Ostatnim 
z prelegentów był Krzysztof 
Kempa - szef sekcji personalnej 
35. Skwierzyńskiego dywizjonu 
rakietowego Obrony Powietrz-
nej, który przedstawił ocenę 
efektów współpracy z ZST w 
ramach realizacji innowacji w 
zakresie przygotowania absol-
wentów do pracy w Jednostce 
Wojskowej.

Wszystkie głosy w dyskusji 
podsumował burmistrz Lesław 
Hołownia, który zapowiedział 
kolejne działania związane ze 
szkolnictwem zawodowym i 
rynkiem pracy oraz podziękował 
wszystkim za przybycie.

UM
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DOM W GÓRACH - DO WYNAJĘCIA
Podgórzyn (11 km do Karpacza, 15 km do Szklarskiej Poręby)
Dom o powierzchni 120 m2 - ogrzewanie gazowe + kominek, 

miejce dla 8-10 osób, komfortowe warunki!
Cena od 300 zł za dobę!

601 974 329

MIĘDZYRZECZ

Nazwa nieco na wyrost, 
bo chodzi o typowy ra-
diowęzeł, z którego nada-
je się audycje w systemie 
wewnętrznym. Ale skoro 
wśród słuchaczy przyjęła 
się sympatyczna nazwa 
WA-RA, niech tak zosta-
nie. Radio jest powodem 
do zadowolenia uczniów i 
nauczycieli Technikum nr 
1 CKZiU, czyli w dawnym 
Ekonomiku. Karolina Łu-
kiewska jest redaktorem 
naczelnym, Marta Tro-
chimczuk jej zastępczy-
nią, natomiast Edyta Pan-
kowska – sekretarzem. 
Pozostali członkowie 
zespołu: Wioleta Góra, 
Małgorzata Drzymała, 
Michał Mizgajski, Woj-
ciech Grzywacz, Natalia 
Kierczuk, Milena Włodar-
czyk, Patrycja Mazura, 
Nicola Woltmann, Oliwia 
Sadowiska i Dominika 
Cierach. Redaktorami pro-
wadzącymi są wszyscy. 
Audycje są emitowane na 
każdej przerwie. Informa-
cje i muzyka. Czasami wia-
domości są przekazywane 

Radio WA-RA
spontanicznie, bo takie 
jest życie. Z reguły jednak 
redaktorzy prowadzący 
mają typowy scenariusz 
rozpisany z podziałem na 
osoby. Dwa profesjonal-
ne mikrofony radiowe są 
tutaj ważnym elementem 
wyposażenia. Tej sympa-
tycznej grupie 16 uczniów, 
jak w porządnej firmie pre-
zesuje Izabela Haremza, 
polonistka.

Pomysł zrodził się blisko 
9 lat temu. Obecnie wpro-
wadzona dla pierwszych 
klas innowacja dziennikar-
sko-fotograficzna pozwala 
na większe zaangażowa-
nie uczniów. Poruszane 
są różne tematy, zarówno 
dotyczące szkoły (akcje, 
konkursy, wycieczki) jak i 
te, które są w kręgu zain-
teresowań uczniów. Ogra-
niczenia czasowe emisji 
wymuszają na autorach 
informacji duże poczucie 
odpowiedzialności za sło-
wo. Tutaj nie ma miejsca 
na tzw. słowotok. Pomysły 
należą do zespołu redak-
cyjnego, bez prewencyjnej 

cenzury. Odbiorcy audycji 
swoją spontanicznością 
reagują w sposób przyja-
zny, wszak to ich szkolne 
radio. Za muzykę odpo-
wiada każdy z prowadzą-
cych, stąd znany jest prefe-
rującego klimat muzyczny. 
Radiowy przegląd aktual-
ności jest solidną porcją 
informacji. Czasami zespół 
stosuje zasadę niepewno-
ści. Forma niedomówień 
wciąga słuchacza, który 
czekać będzie słuchając – 
Co dalej? Frajdą było pro-
wadzenie audycji na żywo 
w Radio Zachód. Niegdyś 
opiekunem dziennikar-
skiego zespołu był Grze-
gorz Skouda.

Problemem jest sprzęt 
techniczny, nieco już „wy-

pracowany”, ale i laptop 
potrafi niespodziewanie 
zwyczajnie zbiesić się pod-
czas emisji. Odbiorcy lubią 
serwowane przez głośniki 
niespodzianki, szczególnie 
dotyczące ulg w odpyty-
waniu. Te są formą nagród 
w różnych konkursach. 
Czasami są to słodycze.

Na ścianie redakcji wi-
szą płyty CD z nazwiskami 
poprzedników i czasem 
ich redakcyjnej pracy. Byli 
nimi m.in. Paulina Kolo-
dziejczyk, Kamil Żeber-
ski (absolwent, pracuje w 
jednej rozgłośni w kraju), 
Izabela Szymczak, Mate-
usz Słowiński.

Zespół ma swoje marze-
nia, aby wyjść z przeka-
zem poza szkołę, na razie 

na fecebooku, ale popu-
larny fejs to za mało dla 
ambitnych, choć filmiki z 
redakcyjnej pracy wrzucić 
można. Maja prywatne 
marzenia związane są z re-
guły z pasjami, którymi jest 
taniec, fotografia, grafika 
komputerowa, profesjo-
nalne studia dziennikar-
skie, gra na instrumentach, 
śpiew. 

Dyrektor szkoły, Gabrie-
la Bujanowska, ma bez 
wątpienia powód do za-
dowolenia, bowiem radio 
WA-RA jest integracyjnym 
elementem uczniów.

Tekst i fot. Lech Malinowski

Zespół dyżurny Radio WA-RA

Za mikrofonami Karolina Łukiewska i Marta Trochimczuk
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Porozumienie w sprawie 
„XV Święta Podgrzybka”

SKWIERZYNA

Podpisane porozumienie 
określa podział zadań i 
obowiązków wszystkich 
partnerów dotyczących 
przygotowania wydarze-
nia.
Sygnatariuszami porozu-
mienia byli:
- Lesław Hołownia - bur-
mistrz Skwierzyny,
- Krzysztof Wolny - bur-
mistrz Międzychodu,
- Witold Koss - nadleśni-
czy Nadleśnictwa Skwie-
rzyna,
- Piotr Bielanowski - nadleśniczy Nadle-
śnictwa Międzychód,
- Edward Buśko - nadleśniczy Nadleśnic-
twa Karwin,
- Jan Duda - nadleśniczy Nadleśnictwa 

4 kwietnia w Świniarach burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia wspól-
nie z przedstawicielami gminy Międzychód oraz 5 Nadleśnictw pod-
pisali porozumienie w sprawie organizacji „XV Święta Podgrzybka”.

Potrzebowice,
- Jarosław Nowakowski - nadleśniczy 
Nadleśnictwa Sieraków.
„XV Święto Podgrzybka” odbędzie się 10 
września 2016 r. w Świniarach.

(UM)

MIĘDZYRZECZ

Zmiany na szczeblach władz
Chodzi oczywiście o zarządy OSP 
w Gminie Międzyrzecz. Całkowi-
ta zmiana pokoleniowa miała 
miejsce podczas zebrania spra-
wozdawczo-wyborczego w OSP 
Wyszanowo. Wprawdzie zarząd 
otrzymał w pełni zasłużone ab-
solutorium, jednak jak stwierdził 
dh Ireneusz Jarnut, czas oddać 
inicjatywę w ręce młodzieży nie 
odżegnując się od pomocy dla 
dobra jednostki. Prezesem został 
wybrany dh Jarosław Toma-
szewski (sołtys wsi i radny), wi-
ceprezesem i naczelnikiem – dh 
Paweł Janusz, wiceprezesem – 
dh Maciej Jarnut, sekretarzem 

– dh Szymon Kozber, skarbni-
kiem – dh Krzysztof Osadnik.
Zmiany, aczkolwiek niewielkie 
nastąpiły w OSP Kęszyca Leśna. 
Tutaj również ustępujący zarząd 
otrzyma absolutorium. Dotych-
czasowy prezes Andrzej Anto-
siak zrezygnował z funkcji. No-
wym prezesem został wybrany 
dh Jarosław Ataman, wicepre-
zesem – Michał Wiktorowicz, 
pozostali członkowie zarządu się 
nie zmienili.
Nowo wybranym życzono po-
wodzenia w pracy na rzecz wła-
snych jednostek OSP oraz na 
szczeblu gminnym. A plany mają 
ambitne. Co z tego wyjdzie oka-
że się za .rok.

Tekst i fot. L. MalinowskiNowy zarząd OSP Wyszanowo J. Ataman nowy prezes OSP Kęszyca 
Leśna
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Chrońmy nasze lasy
SKWIERZYNA

Wydarzenie rozpoczęło się od 
sprzątania lasów, podczas które-
go 100 uczniów Gimnazjum im. 
Wł. Jagiełły w Skwierzynie oraz 
Zespołu Szkół Technicznych im. 
S. Lema w Skwierzynie porząd-
kowało tereny leśne.
Następnie wszyscy udali się w 
rejon Nadleśnictwa Skwierzyna, 
gdzie wspólnie z burmistrzem 
Skwierzyny Lesławem Hołow-
nią, nadleśniczym Witoldem 
Koss oraz dyrektorem ZST - 
Grzegorzem Mrowickim posa-
dzili blisko 2000 drzew (dąb, buk, 
świerk).
W ramach podziękowania za 
pracę uczniowie biorący udział 
w akcji zostali zaproszeni na „Li-
sią Polanę”, gdzie mogli skoszto-
wać specjalnie przygotowanej 
dla nich grochówki. Tuż po spo-
tkaniu wszyscy udali się do sali 
widowiskowej Skwierzyńskiego 

W dniu 5 kwietnia Gmina Skwierzyna wspólnie z Nadleśnictwem Skwierzyna zorganizowali obchody Międzynarodowego Dnia Lasu.

Ośrodka Kultury, gdzie odbyła 
się Gala podsumowująca „Mię-
dzynarodowe Dni Lasu”. Pod-
czas uroczystości na podstawie 
Uchwały nr X/71/15 Rady Miej-
skiej w Skwierzynie, przewod-
nicząca Rady Miejskiej - Zofia 

Zawłocka odczytała podjętą 
uchwałę i uzasadnienie wręcza-
jąc wraz z burmistrzem Lesła-
wem Hołownią tytuł „Honorowy 
Obywatel Skwierzyny” panu Ta-
deuszowi Przybyłce.
Uchwałą walnego zgromadzenia 

członków Koła Łowieckiego „Sza-
rotka” Skwierzyna Okręgowa Ka-
pituła Odznaczeń Łowieckich w 
Gorzowie Wielkopolskim nadała 
medale „Zasłużony dla Gorzow-
skiego okręgu łowieckiego” dla 
pań Danuty Bramy i Elżbiety 

MIĘDZYRZECZ

Kultowa formacja Proletaryat w Kwinto

Muzycy rozpoczęli koncert od 
najnowszych kompozycji (któ-
re mi się najbardziej podoba-
ły…) Dojrzały głębinowy rock. 
Perfekcyjne zmieszanie stylów i 
gatunków, rzymski lud, w swojej 
klasycznej odwadze bycia sobą, 
świadomej i obywatelskiej – tu 
też artystycznej. Do tego dosko-
nale słyszalne, (profesjonalne 
nagłośnienie) literackie dobre 
profesjonalne teksty dostosowa-
ne do wykonań na scenie. Kultura 
słowa, lapidarność, i emisja słów 
tekstu, właściwa dla rodzaju mu-
zyki i treści przekazu, i ilustracja 
muzyczna. Doświadczenie sce-
niczne, także umiejętność uważ-
nego reagowania na zachowanie,  
komentarze widowni, licznych 
fanów dwóch pokoleń, którzy nie 
mogli pominąć takiej gratki w na-
szym międzyrzeckim „Kwinto”. 

Udało się Prolataryatowi prze-
chować w swojej stylistyce, wy-
daje mi się, to co jest wspólne dla 
tzw. buntu wstępującego poko-
lenia. Wartości – uniwersalne tej 
niepokory. Jeżeli dawne piosen-
ki – do których, co zrozumiale, 
muzycy mają ciągle sentyment 
– naszpikowane są, w skrócie 
mówiąc (wy)krzyknikami, to ten 
krzyk jawi się teraz, w muzycznym 
perfekcyjnym prawie crescendo, 
w wyrazie scalonych w kompozy-

To tej rzymskiej proweniencji proletaryat – jak stwierdził wokalista słynnego zespołu - nie 
marksistowskiej… Zespół zawsze był  nonkomformistyczny, nie mieszczący się w szu-
fladkach zwyczajów epoki początku lat 80. i 90. ubiegłego wieku - czasu ważnych, nie 
tylko ekonomicznych i ustrojowych, przemian, kiedy rozpoczął swoją karierę. Jak się 
przekonaliśmy, teraz odwagi im też nie brakuje, jest też ona bardziej świadoma siebie, 
i bardziej stanowcza…

cję trendów i inspiracji przyspo-
sobionych z metalu, hard core, 
punk, w ściszonych emocjonalnie 
tekstach o miłości, najważniejszej 
rzeczy, patrząc z perspektywy 
życia… Miłość pełna impulsów, 
jak błyskawice, sumy wyładowań 
nisko nad ziemią. Wektor ujemny 
– jak mówi wokalista – ujemna, 
mimo gorąca, temperatura (w in-
nym stanie zachowania energii), 
rockowy rytmiks.

Ballady liryczno-metalowe. 
Z przyjemnością się ich słucha, 
mimo decybeli nie wydają się być 
za głośne, to piękne kompozycje, 
bardzo dynamiczne, na pewno 
także dzięki wykonaniu przez do-
świadczonych muzyków. Dobry 
klasyczny rock, symfonizujący 
powiedziałabym, dzięki dobremu 
warsztatowi. Wyrazisty, wspania-
le artykułowany tekst, słyszalna 
była każda sylaba. Ładne głębi-

nowe rytmy, transujące kompo-
zycje, doskonale wykorzystujące 
wszelkie atuty powtórzeń, dzięki 
czemu utwory urzekają (pozorną) 
prostotą, co jest zawsze cechą ar-
tyzmu. 

Koncertowa podróż sentymen-
talna poprzez lata aktywności 
muzycznej zespołu. Widać, jak 
ewoluowali muzycznie… ich za-
interesowania muzyczne, zaan-
gażowanie, temperatura, ciągle 
wysoka. Tylko dzisiaj ta ekspresja 
jest bardziej przemyślana w for-
mie, subtelniejsza, chociaż ga-
tunkowo pod względem treści 
chyba się nie zmienili… Po kilku 
dziesiątkach lat formacja, mimo 
dojrzałości artystycznej, ciągle 
jest rockowa, i to wobec nich jest  
naprawdę komplement…

Iwona Wróblak
www.iwona-wroblak.blogspot.

com

Simińskiej. Zaszczytu dekoracji 
dokonali Stefan Belina – prezes 
Zarządu Koła, Ewa Zdrowowicz-
-Kulik - członek Komisji Rewizyj-
nej Koła oraz Dariusz Tymeczko 
- łowczy Koła.
Podczas gali w sali widowisko-
wej odbyło się losowanie nagród 
dla żaków biorących udział w 
sprzątaniu i sadzeniu lasu. Na-
grodą główną był rower oraz 
upominki przygotowane przez 
gminę Skwierzyna i Nadleśnic-
two Skwierzyna. Uroczystość 
uświetnił występ Zespół Sygna-
listów Myśliwskich „Gorzowskie 
Knieje”.
W ramach przeprowadzonej ak-
cji zebrano ponad 100 80-litro-
wych worków wypełnionych po 
brzegi różnego rodzaju odpada-
mi (papier, plastik, szkło).

(UM)
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Na sygnale

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

Przestępstwo z nienawiści ukarane
Policjanci z międzyrzeckiej jednost-

ki 29 marca zostali poinformowani o 
przestępstwie dyskryminacji obywatela 
Wietnamu. Według zgłoszenia pokrzyw-
dzonego, kilka dni wcześniej, po wejściu 
do jego restauracji, mieszkaniec Między-
rzecza miał mu grozić pozbawieniem 
życia oraz uszkodzeniem ciała. Do tego 
publicznie znieważył go z powodu jego 
przynależności narodowej i rasowej. 

Informacje zebrane podczas przesłu-
chania pokrzywdzonego, wskazywały 
na to, że policjanci mają do czynienia 
z przestępstwem z nienawiści. Dodat-
kowo policjanci przesłuchali świadków 
zdarzenia, którzy potwierdzili, że męż-
czyzna był agresywny wobec obcokra-
jowca. 

Zebrany materiał dowodowy pozwo-
lił na zatrzymanie 39-letniego Tomasza 
T., mieszkańca Międzyrzecza. Zostały 
mu przedstawione zarzuty groźby karal-
nej oraz znieważenia osoby z powodów 
narodowościowych i rasowych. Za tego 
typu przestępstwo mężczyźnie może 
grozić kara do trzech lat pozbawienia 
wolności. Wobec przestępcy zastosowa-
no poręczenie majątkowe, dozór poli-
cyjny połączony z zakazem zbliżania się 

do pokrzywdzonego. Zakazano także 
kontaktowania się z nim. W 2015 roku w 
Międzyrzeczu odnotowano dwa podob-
ne przestępstwa. 

Ładowarką z 3 promilami 
W czwartek 17 marca policjanci ze 

Skwierzyny interweniowali w jednej z 
miejscowych firm. Jeden z pracowników 
firmy - 48-letni mężczyzna nie zważając 
na bezpieczeństwo innych przewoził 
drewno znajdując się w stanie nietrzeź-
wości. Sposób jazdy zaniepokoił innego 
kierowcę, który na miejsce wezwał Poli-
cję. Skwierzyński patrol wyczuł od kie-
rującego alkohol. Badanie wykazało, że 
48-letni mieszkaniec gminy Skwierzyna 
ma w organizmie ponad 3 promile alko-
holu. Mężczyzna odpowie za podjęcie 
pracy w stanie nietrzeźwości. 

Usłyszeli 119 zarzutów
Międzyrzeccy policjanci zatrzymali 

parę, która wykorzystując dane osobo-
we przypadkowych osób wyłudzała kre-
dyty. Mundurowi zajmowali się sprawą 
od czerwca 2015 roku. Wtedy zostali po-
informowani przez kierownictwo jedne-
go z parabanków, że najprawdopodob-
niej pracownicy zatrudnieni w ich firmie 

dokonują oszustw, zawierając umowy 
kredytowe na krótkoterminowe pożycz-
ki gotówkowe. 

W trakcie prowadzonego przez kilka 
miesięcy dochodzenia, przesłuchano 
niemal 100 świadków, dzięki czemu 
policjanci doskonale poznali metody 
działania sprawców. Ustalono, że para 
agentów zatrudnionych w banku w ra-
mach swojej działalności wykorzysty-
wała dane osób, a do tego podrabiała 
część wymaganych zaświadczeń, aby 
zaciągnąć na ich nazwiska kredyty. Do 
części z tych osób przyszły wezwania do 
zapłaty. Gdy zaczęli wyjaśniać sprawę, 
kierownictwo banku nabrało podejrzeń. 
Zdecydowana większość osób nie miała 
jednak pojęcia, że na ich dane osobowe 
zaciągnięto kredyty. 

Policjanci ustalili, że przez pół roku 
trwania procederu, 30-letni mężczyzna 
oraz 26-letnia kobieta wyłudzili w ten 
sposób około 150 tys. zł. Oboje zostali 
zatrzymani. Przedstawiono im łącznie 
119 zarzutów. Prokuratura Rejonowa w 
Międzyrzeczu skierowała już akt oskar-
żenia do sądu. 

Zatrzymani za rozbój
Policyjny patrol już po kilkunastu mi-

nutach zatrzymał dwóch mieszkańców 
gminy Międzyrzecz. 49 i 27-latek odpo-
wiedzialni są za pobicie i rozbój. 

Całe zdarzenie miało miejsce w poło-

wie marca. Mieszkaniec jednego z osie-
dli zauważył jak dwóch mężczyzn bije 
i kopie leżącą na ziemi osobę. Łupem 
napastników padły pieniądze. 67-let-
ni świadek tego zdarzenia nie pozostał 
obojętny, zachowując wzorową i oby-
watelską postawę  zainterweniował wo-
bec agresywnych mężczyzn. Ale i on stał 
się ofiarą i został przez mężczyzn pobity. 
Przechodnie zawiadomili policję. Mun-
durowi dosłownie już kilkanaście minut 
po zdarzeniu, kilka ulic dalej, zatrzymali 
dwóch mężczyzn mogących mieć zwią-
zek z tą sytuacją.  W chwili zatrzymania 
byli nietrzeźwi. Starszy z nich miał w 
organizmie ponad trzy promile alkoho-
lu. Osoby w wieku 49 i 27 lat trafiły do 
policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu moż-
liwe było przeprowadzenie czynności 
procesowych. Zatrzymani usłyszeli za-
rzuty rozboju i pobicia. Funkcjonariu-
sze Wydziału Kryminalnego z Komen-
dy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu 
ustalili, że młodszy z nich działał w tak 
zwanej „recydywie” i dodatkowo odpo-
wie za groźby kierowane do 67-letniego 
mężczyzny jak i policjanta. Do katalogu 
przestępstw zostanie mu również do-
pisane znieważenie funkcjonariusza. 
Kodeks karny za rozbój przewiduje karę 
pozbawienia wolności nawet do 12 lat.

MIĘDZYRZECZ

Koncert Mistrz – Uczeń
W środowe popołu-

dnie, dnia 23 marca po raz 
pierwszy odbył się niesa-
mowicie inspirujący Kon-
cert pt.: „Mistrz – Uczeń”. 
Do klimatycznej Auli Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej 
w Międzyrzeczu przybyło 
wielu przyjaciół szkoły – 
gości, rodziców i uczniów. 
Punktualnie o godzinie 
16:00 na scenie pojawił 
się p. Czesław Nowakow-
ski – organizator oraz 
prowadzący, który uroczy-
ście przywitał wszystkich 
uczestników tego sympa-
tycznego wydarzenia. 

Na rozgrzewkę najmłod-
si artyści z zespołu teatral-
no-muzycznego wykonali 
„Taniec Połamaniec”- na 
szczęście wszyscy zeszli 
ze sceny cali i zdrowi, po-
nieważ byli pod czujnym 
okiem p. Marty Walczak 
oraz całej publiczności. Na-
stępnie na scenie nieprze-
rwanie przez trzy utwory 
rozbrzmiewały wioloncze-
lowe dźwięki. Najpierw 
w zdwojonym składzie: 
Amelia Raszewska (kl. I 
c. 6-letni) i p. Katarzyna 
Cegielska, która pozostała 

na scenie aby zasilić skład 
kwartetu z niezastąpioną 
flecistką p. Barbarą Ho-
ryd, jej uczennicą Euniką 
Fąferko (kl.  II c. 4-letni). 
Przy fortepianie akom-
paniowała p. Katarzyna 
Tomasińska – wspólnie 
wykonały ogniste tango, 
dzięki któremu choć na 
chwilę można było odczuć 
ciepło argentyńskiego 
słońca, w ten pochmurny i 
deszczowy dzień.

Utwór „Niedaleko Jezio-
ra” zabrzmiał w wiolon-
czelowym tonie duetu: 
Agata Baranek (kl. II c. 
6-letni) i już wyżej wspo-
mnianej „Pani od wiolon-
czeli”. Agatka stwierdziła, 
że  tytułowe Jezioro znaj-
duje się w Bobowicku, w 
którym mieszka młoda 
wiolonczelistka. Kolejnym, 
tym razem fortepianowym 
„Zauroczeniem” podzieliły 
się ze wszystkimi pianistki 
Zuzanna Gandecka (kl. V 
c. 6-letni) oraz p. Izabela 
Kuzia.

Przez następne kilka mi-
nut formuła koncertu nie-
spodziewanie uległa zmia-
nie – na scenie pojawiło się 

dwóch nauczycieli: skrzy-
paczka p. Marta Walczak 
oraz pianista p.  Tadeusz 
Nowak wykonali wspólnie 
III cz. popularnej Sonaty 
A-dur C. Francka. Dzięki 
Oliwii Orlik (kl. VI c. 6-let-

ni) i p. Marcie Machunik, 
uczestnicy koncertu mieli 
okazję wysłuchać melodii 
wywodzącej się z Brazy-
lii. Utwór „Agua e vino” w 
przetłumaczeniu na ję-
zyk polski oznacza: woda 

(uczeń) i wino (nauczyciel).
Koncert z coraz kolejnym 

wykonaniem okazywał 
się muzyczną wycieczką 
nie tylko po różnych pań-
stwach, czy kontynentach, 
ale także i epokach! Duet 
skrzypcowy: Beniamin 
Skarżyński (kl. VI c. 6-let-
ni) oraz p. Jolanta Hel-
wig, zagrał I cz. Koncertu 
d-moll na dwoje skrzypiec 
słynnego kompozytora, 
mistrza muzyki barokowej 
Jana Sebastiana Bacha. 
Napisał on ponad tysiąc 
utworów! Szacuje się, że 
gdyby ktoś chciał je zagrać 
wszystkie (pod rząd) mu-
siałby poświęcić ok. 180 
dni! Dlatego nie dziwi fakt, 
że to nie jedyne dzieło Ba-
cha, które zabrzmiało w 
Auli tego dnia. Mistyczny 
nastrój panował w trakcie 
wybrzmiewania „Ave Ma-
ria” (J. S. Bach), które wy-
konali pianiści Maciej Kor-
czyński (kl. IV c. 4-letni) i p. 
Izabela Kuzia.

Przez parę chwil, dzięki 
grze Karoliny Środy (kl. 
II c. 6-letni) i p. Zdzisława 
Musiała – duetu gitarowe-
go, mogliśmy wysłuchać 
utworu kompozytora z 
Majorki i przekonać się, 
że nawet pośród palm tań-
czy i gra się walca! Wesoło 
zabawić się i zagrać posta-
nowiły dla nas skrzypaczki: 
Kinga Buszewska (kl. I c. 

6-letni) oraz p. Marta Wal-
czak. Zdecydowanie wy-
różniającym się duetem, 
który pozwoliłam sobie 
nazwać „Skazani na Blu-
esa” byli pianiści: Wiktor 
Wołoszyn ( kl. II c. 4-letni) 
i p. Wojciech Pruszyński.

I niespodzianka - tym 
razem nie duet, a trio sak-
sofonowe w składzie: Julia 
Gabryelska, Daniel Bę-
bas oraz p. Czesław Nowa-
kowski wykonali Mazurek 
Chopina oraz „Pieśń Żni-
wiarzy” Schumanna, aby 
następnie zebrać żniwo 
swojego występu - grom-
kie brawa. Na koniec kon-
certu przenieśliśmy się 
do Hiszpanii – a postarali 
się o to uczniowie klasy II 
„a” cyklu 6-letniego – były 
piękne Seniority w wspa-
niałych spódnicach, ba! 
pojawił się nawet Zorro! 
Wszystko za sprawą cho-
reografii p. Doroty Za-
wadzkiej.

Serdecznie gratuluję i 
dziękuję wszystkim wyko-
nawcom i nauczycielom 
kolejnego udanego kon-
certu, a drogim gościom 
miło spędzonego czasu.

Ciekawe czy kiedyś ty-
tułowy Uczeń przerośnie 
Mistrza?

Z muzycznymi 
pozdrowieniami

Katarzyna Cegielska
Fot. Zdzisław Musiał
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Wieści z Międzyrzeckiego rATUSzA
Burmistrz na konferencji PZPN

30 marca burmistrz Remigiusz 
Lorenz uczestniczył w konferen-
cji Polskiego Związku Piłki Noż-
nej w Warszawie. Wydarzenie 
było okazją do spotkania się z 
zarządem PZPN.

Burmistrz rozmawiał z preze-
sem PZPN Zbigniewem Bońkiem 
oraz wiceprezesem ds. szkole-
niowych Romanem Koseckim. 
Tematem spotkania była moż-
liwość uzyskania przez gminę 
dofinansowania na przebudo-
wę stadionu oraz modernizację 
bieżni z rządowego programu 
„Rozwoju Infrastruktury Lekko-
atletycznej”. Władze PZPN za-
pewniły swoją rekomendację w 
tej kwestii.

Podczas spotkania zaprezen-
towany został Narodowy Model 
Gry. Jest to podręcznik zawiera-

jący proponowane rozwiązania 
dla zawodników i trenerów w 
różnych sytuacjach boiskowych. 
Pokazany został również Pro Ju-

nior System, czyli system finan-
sowego wsparcia dla klubów 
promujących młodych piłkarzy 
w ekstraklasie, I lidze i II lidze. 
Związek przeznaczy na ten cel 
10 mln zł rocznie.

W konferencji wzięła również 
udział delegacja Lubuskiego 
Związku Piłki Nożnej - wicepre-
zes Paweł Czop, Romuald Jan-
kowiak, Janusz Kałuziński oraz 
Radosław Bubniak i Bartosz Sie-
miński - trenerzy koordynatorzy 
Akademii Młodych Orłów w na-
szym województwie. Po konfe-
rencji wszyscy uczestnicy udali 
się na mecz eliminacji MME U-17 
Polska - Serbia, niestety zakoń-
czony porażką biało-czerwonych 
1:2.

Pani burmistrz życzyła po-
wodzenia szóstoklasistom

Na podstawie Uchwały Nr 
XX/172/16 Rady Miejskiej w 
Międzyrzeczu z dnia 15 mar-
ca   2016 r. w sprawie zarządze-
nia  konsultacji społecznych  z 
mieszkańcami sołectw Gminy 
Międzyrzecz dotyczących pro-
jektów statutów oraz Zarządze-
nia  Burmistrza Międzyrzecza Nr 
Z-25/2016  z dnia 24 marca 2016 
r. w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych z miesz-
kańcami sołectw Gminy Mię-
dzyrzecz dotyczących projektów 
statutów sołectw położonych 

na terenie gminy, Burmistrz 
Międzyrzecza ogłasza konsul-
tacje społeczne w celu poznania 
opinii mieszkańców poszcze-
gólnych sołectw gminy Między-
rzecz na temat proponowanych 
zmian statutów sołectw.

Konsultacje odbywać się będą 
w dniach od 1 kwietnia do 30 
kwietnia 2016 r. Projekty statu-
tów oraz formularze konsulta-
cyjne znajdują się u Sołtysów, w 
Urzędzie Miejskim w Międzyrze-
czu, na stronie BIP urzędu oraz 
na www.miedzyrzecz.pl.

OGŁOSZENIE

Burmistrz spotkał się z sołtysami
15 marca, z okazji Ogólnopol-

skiego Dnia Sołtysa, burmistrz 
Remigiusz Lorenz, zastępca bur-
mistrza Agnieszka Śnieg i prze-
wodnicząca Rady Miejskiej Maria 
Kijak spotkali się z sołtysami 18 
międzyrzeckich wsi. Każdemu 
włodarzowi burmistrz wręczył 
list z życzeniami oraz upominek. 
Zaznaczył, że sołtysi to liderzy 
polskich wsi, których cechu-

je pracowitość, sumienność, 
skrupulatność i życzliwość oraz 
otwartość na potrzeby miesz-
kańców. W dużej mierze od ich 
zaangażowania i pomysłowości 
zależy to, czy dana wieś się roz-
wija i jak zmienia swoje oblicze. 
Życzył im radości i satysfakcji z 
pracy, a także odwagi i wytrwa-
łości w konsekwentnym realizo-
waniu planów.

5 kwietnia bur-
mistrz Agniesz-
ka Śnieg wraz z 
sekretarz gminy 
Anną Sawką od-
wiedziła szósto-
klasistów w Szko-
le Podstawowej 
nr 2 im. Szarych 
Szeregów. Powo-
dem wizyty był 
sprawdzian szó-
stoklasisty, który 
tego dnia pisali uczniowie. Tuż 
przed rozpoczęciem pierwsze-
go w ich życiu ważnego testu, 
burmistrz życzyła powodzenia i 

przysłowiowego połamania pió-
ra, a na kolejne lata nauki - już w 
nowych szkołach - wytrwałości i 
pomyślności.

Ruszyły przygotowania do sezonu 
turystycznego w Międzyrzeckim 
Rejonie Umocnionym - Muzeum 
Fortyfikacji i Nietoperzy w 
Pniewie. W okresie jesienno-zi-
mowym wzbogacono ofertę i 
atrakcyjność dla naszych gości. 
Na terenie bazy ustawione zosta-
ły tablice informacyjne dotyczące 
eksponatów znajdujących się na 
wystawie plenerowej. Od strony 
rekreacyjnej na elewacji budyn-
ku wystawy zamontowano trój-
wymiarowy rysunek ukazujący 
cały kompleks Muzeum wraz z 
obiektami bojowymi i elemen-
tami Międzyrzeckiego Rejonu 
Umocnionego. Przeprowadzono 
także prace na samym obiekcie 
bojowym Pz.W. 717. Wybudowa-
na została ścieżka, która w znacz-
ny sposób polepszyła komfort 
zwiedzania. Kontynuowano także 
prace wewnątrz schronu. Związa-
ne były one z dalszym wyposaże-
niem i wzbogaceniem aranżacji, 

Zapraszamy do MRU 

tak by turyści mogli lepiej po-
znać zarówno jego historię oraz 
wygląd w czasach świetności.
Muzeum Fortyfikacji odwiedza 
coraz więcej zwiedzających, za-
równo z Polski jak i z zagranicy. 
W zeszłym roku międzyrzeckie 
bunkry odwiedziło rekordowo 
prawie 50 tysięcy turystów.
                                                                                                                      MRU

Międzyrzecka Karta Rodziny 3+
Przypominamy, że w gminie 
Międzyrzecz funkcjonuje Mię-
dzyrzecka Karta Rodziny 3+. Po-
wstała ona z myślą o wsparciu w 
procesie wychowawczym dzieci 
i młodzieży wychowującej się w 
rodzinach wielodzietnych oraz 
zapewnieniu dostępności do 
dóbr sportowych i kulturalnych. 
Z programu możesz skorzystać, 
jeżeli jesteś członkiem rodziny 
wielodzietnej zamieszkującej 
pod wspólnym adresem na tere-
nie gminy Międzyrzecz, składa-

jącej się z rodziców (opiekunów) 
lub z jednego rodzica (opieku-
na) mających na utrzymaniu 
troje i więcej dzieci w wieku do 
ukończenia 18 roku życia lub do 
ukończenia 24 roku życia w przy-

padku, gdy dziecko uczy się lub 
studiuje, a w przypadku dzieci 
niepełnosprawnych bez ograni-
czenia wieku, w tym rodziny za-
stępczej.
Jeżeli jeszcze nie posiadasz MKR 
3+ wypełnij wniosek i zgłoś się 
Urzędu Miejskiego w Między-
rzeczu, ul. Rynek 1. Szczegóły 
dotyczące karty dostępne są 
na naszej stronie internetowej 
www.miedzyrzecz.pl w zakładce 
Międzyrzecka Karta Rodziny 3+.

http://www.miedzyrzecz.pl
http://www.miedzyrzecz.pl
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Dzieci z wizytą u burmistrza

Wieści z Międzyrzeckiego rATUSzA cd.

Artykuły i zdjęcia: U
rząd M

iejski w
 M

iędzyrzeczu

Umowa na dofinansowanie 
przebudowy ul. Świerczew-
skiego podpisana

W dniu 30 marca br., czyli 
dzień przed uruchomieniem 
kolejnego naboru 10 konkur-
sów w ramach RPO Lubuskie 
2020, Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubuskiego stał 
się platformą wymiany wie-
dzy i doświadczeń pomiędzy 
samorządowcami z regionu, 
naukowcami i przedsiębiorca-
mi. Jak podkreślała w swoim 
wystąpieniu marszałek Elżbieta 
Anna Polak „nowa perspekty-
wa to szansa dla regionu, czas, 
który trzeba jak najlepiej wy-
korzystać. Lubuskie ma się stać 
regionem konkurencyjnym i 
innowacyjnym. Ma być Zieloną 
krainą nowoczesnych technolo-
gii. I tę misję chcemy realizować 
z lubuskim biznesem”. Współ-
organizatorami kongresu byli 
prof. Dariusz Rosati poseł do 
Parlamentu Europejskiego oraz 
Waldemar Sługocki senator RP. 

Lubuski Kongres Gospodarczy- firma ZPU Jońca z Międzyrzecza 
nagrodzona Diamentem Forbsa podczas Kongresu!

Obaj Panowie zabrali głos przy-
bliżając słuchaczom kongresu 
ideę rozwoju gospodarczego 
w Polsce i Europie oraz sposób 
w jaki polskie regiony, a w tym 
województwo lubuskie, wy-
korzystują środki europejskie. 
W swoim wystąpieniu senator 

Sługocki podkreślał, iż Lubuskie 
rozwija się szybciej niż średnia 
dla Polski 2004-2014. W Polsce 
średnia wzrostu PKB to 4%, w 
woj. lubuskim to 6%. Widoczne 
są także zmiany w nakładach 
na badania i rozwój – lubuskie 
było na 3 miejscu jeżeli chodzi o 

budowanie konkurencyjnej go-
spodarki, w oparciu o badanie i 
rozwój – podkreślił.

Jedną z części kongresu była 
debata, w której uczestniczy-
li Katarzyna Drożak – dyrektor 
Departamentu Programów 
Regionalnych, Marcin Kowcz z 

firmy Monster&Devices, Marcin 
Bąkowski z firmy Sinersio Pol-
ska, Karol Dąbrowski z Centrum 
Przedsiębiorczości

i Transferu Technologii UZ 
oraz Grzegorz Königsberg  dy-
rektor CKZiU „Elektryk” w Nowej 
Soli. Rozmawiali na temat wy-
korzystania środków unijnych 
w nowej perspektywie, komer-
cjalizacji innowacyjnych roz-
wiązań i współpracy biznesu z 
nauką, dostosowania edukacji 
do potrzeb przedsiębiorców 
oraz wsparcia szkolnictwa za-
wodowego w ramach środków 
unijnych.

Na koniec kongresu wręczone 
zostały nagrody dla firm z wo-
jewództwa lubuskiego, które 
zostały wyróżnione w rankingu 
Diamenty Forbsa. Wśród nich 
znalazł się także ZPU Jońca z 
Międzyrzecza. Nagrodę odebra-
ła Joanna Barszczak.

 

22 marca 2016 r. zastępca bur-
mistrza Agnieszka Śnieg wraz 
ze skarbnikiem gminy Kami-
lą Anioł-Szymańską podpisała 
umowę na dofinansowanie V 
etapu przebudowy ul. Wasz-
kiewicza i Świerczewskiego. Na 
tę inwestycję gmina otrzymała 
dofinansowanie w ramach „Pro-
gramu rozwoju gminnej i powia-
towej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019” w wysokości 
1.886.398 zł.

Zadanie to stanowi kolejny 
etap realizowanej od lat przebu-
dowy ulic Waszkiewicza i Świer-
czewskiego w Międzyrzeczu. 
Jak zaznacza zastępca burmi-
strza Agnieszka Śnieg – remont 
poprawi stan głównej ulicy w 
mieście, ale przede wszystkim 

wpłynie na usprawnienie ruchu 
drogowego oraz polepszenie 
bezpieczeństwa mieszkańców 
naszej gminy.

W tym roku zamierzamy zre-
alizować przebudowę ulicy 
Świerczewskiego na odcinku 
od mostku na Paklicy (w kierun-
ku Zielonej Góry) do zjazdu do 
jednostki wojskowej. W ramach 
tego zadania wykonany zosta-
nie remont nawierzchni drogi, 
chodników i oświetlenia oraz 
wymiana istniejącej infrastruktu-
ry uzbrojenia terenu (kanalizacja 
sanitarna, wodociąg i kanalizacja 
deszczowa). 18 marca ogłoszony 
został przetarg, który wyłoni wy-
konawcę inwestycji, termin skła-
dania ofert mija 11 kwietnia.

Fot. Lubuski Urząd Wojewódzki

1 kwietnia z okazji Światowe-
go Dnia Świadomości Autyzmu, 
podopieczni Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego 
wraz z rodzicami i opiekunami 
odwiedzili burmistrza Remigiu-
sza Lorenza. Włodarz serdecz-
nie przywitał gości i zaprosił do 
wspólnego zdjęcia. Ponadto każ-
de dziecko otrzymało drobny, 
kolorowy upominek.

Światowy Dzień Świadomości 
Autyzmu obchodzimy corocznie 
2 kwietnia. Ma on na celu 
podnoszenie świadomości 

społecznej na temat dziecięcego 
autyzmu. Obchody Dnia są 
również okazją do globalnego 
zaangażowania i bardziej 

efektywnej współpracy 
międzynarodowej w tej 
dziedzinie.

Harmonogram spotkań z rodzicami sześciolatków
Szanowni Państwo, Rodzice dzieci sześcioletnich,
zgodnie ze zmienioną ustawą o systemie oświaty, dzieci 

sześcioletnie mogą od 1 września br. rozpocząć naukę w 
klasie pierwszej szkoły podstawowej albo kontynuować 
edukację przedszkolną w oddziale przedszkolnym, miesz-
czącym się w szkole lub w przedszkolu.

Przed Państwem zapewne liczne pytania. Czy dziecko 
dojrzało do edukacji szkolnej? Czy szkoła zapewni mu do-
bry start? Czy będzie w niej bezpieczne? Czy jest szansa na 
to, by w szkole połączyć naukę z zabawą i to w miłej, nie-
mal rodzinnej, atmosferze?

Zapraszamy wszystkich Rodziców 6-latków na bezpo-
średnie debaty dotyczące przyszłości naszych młodych 
Międzyrzeczan.
 
14 kwietnia godz.17:00 Przedszkole nr 4 Bajkowa Kra-
ina,
18 kwietnia godz.17:00 Przedszkole nr 6,
21 kwietnia godz.17:00 Szkoła Podstawowa nr 3 (dla 
przedszkoli niepublicznych),
25 kwietnia godz.17:00 Szkoła Podstawowa nr 4.

Fot. Lubuski Urząd Wojewódzki
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