
1nr 4(36)/2017 13 kwietnia 2017

13 kwietnia 2017

REKLAMA
511 225 133

nr 4(36)/2017

G
az

et
a 

b
ez

p
ła

tn
a PRZEKRÓJ

lokalny

www.przekrojlokalny.pl

ISSN 2084-4255

MIĘDZYRZECZ               SKWIERZYNA               PRZYTOCZNA               PSZCZEW               BLEDZEW

KOLPORTAŻ ULOTEK!

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

Sulęcin, Międzyrzecz, Kostrzyn nad Odrą

511 225 133

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

Adam
Piotrowski

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim naszym Czytelnikom 
jak najwięcej radości, rodzinnego nastroju, smacznego jajka 

i refleksji nad tym, co w życiu najważniejsze
redakcja Przekroju Lokalnego

>> cd. na s. 4

TORZYM / REGION

Pacjenci z chorobami płuc 
znajdą tu pomoc
29 mln zł kosztowała modernizacja i doposażenie Lubuskiego Szpitala Specjali-
stycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu. Prace trwały od 2007 
roku. Otwarcie Lubuskiego Centrum Pulmonologii odbyło się 5 kwietnia.

- Budynek szpitala robi wspa-
niałe wrażenie. Do tego świet-
ny personel i piękna okolica. To 
wszystko daje jeszcze więcej siły 
do walki z chorobą – mówi pani 
Anna, jedna z pacjentek.

Lubuski Szpital Specjalistycz-
ny Pulmonologiczno-Kardio-
logiczny w Torzymiu sp. z o.o. 
tradycjami leczniczymi sięga 
początku dwudziestego wie-
ku. Usytuowanie pośród lasów 
i obecny tu mikroklimat rzeki 

Przecięcia wstęgi dokonali (od lewej): wicewojewoda Robert Paluch, 
Halina Batura-Gabryel (specjalista chorób płuc), prezes szpitala Ka-
tarzyna Lebiotkowska oraz wiceszef sejmiku Mirosław Marcinkiewicz.

Ilanki, stwarzają doskonałe wa-
runki do leczenia schorzeń pul-

monologicznych oraz kardiolo-
gicznych. Z uwagi na specyfikę 

Skwierzyna - Os. Kasztelańskie 3 
w Intermarche
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TU ZNAJDZIESZ NASZE GAZETY!     
MIĘDZYRZECZ: kolportaż do wszystkich mieszkańców; WSIE NA TERENIE GMINY MIĘDZYRZECZ:  kolportaż poprzez sklepy spożywcze. SKWIERZYNA: RATUSZ ul. Rynek; EKO ul. 
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Sklep Spożywczy ul. Poznańska; URZĄD GMINY, ul. Rynej; OLSTAF Centrum Ubezpieczeń ul. Rynek. BLEDZEW

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): ..........................................................................................

.......................................................................................................................................................................
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IMIĘ I NAZWISKO.......................................................   ADRES ....................................................................
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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
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OgłOszenia DrObne

Zamienie mieszkanie (ka-
walerka) niewłasnościowe 
gminne w Międzyrzeczu 
na większe 2-pokojowe 

też w Międzyrzeczu. 
Tel. 695 095 045

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

Ocieplanie budynków, 
tel. 881 507 760

Kupię medale, znaczki pocz-
towe, monety złote, srebr-
ne, stare kartki pocztowe i 
koperty ze znaczkami: pol-
skie, rosyjskie i niemieckie.

Tel. 609 110 831

Sprzedam mieszkanie 3 pok. 
o pow. 53,6 m2, 3-piętro, 

Sulęcin, osiedle Słoneczne 
kontakt 732876464, Zdzisław

Sprzedam ziemię HUMUS, 
kopaną ze stawu. 

10 ton - 200 zł + transport
Tel. 608 275 272

Wyborcze obietnice PiS
Zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony

• Program „500plus” – 500 zł 
miesięcznie na drugie i każde 
kolejne dziecko w rodzinie 
(na pierwsze przy zarobkach 
na osobę w rodzinie nie 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.

Po ostatnich meczach kwal-
ifikacyjnych do Mistrzostw 
Świata w piłce nożnej w Rosji 
w 2018 r. polska reprezentac-
ja awansowała na historyczne 
11 miejsce w rankingu FIFA 
(było to możliwe również dz-
ięki kilku porażkom innych 
drużyn). Wyprzedzamy takie 
tuzy światowego futbolu jak 
Włochy czy Anglia. Jest się z 
czego radować, bo piłka na-
dal cieszy się największą pop-
ularnością wśród sportów 
drużynowych w Polsce. Ni-
estety, w parze za rosnącą 
pozycją i popularnością po-
szły ceny biletów za mecze. 
Chcieliśmy się wybrać ze 
znajomymi na mecz Polska – 
Rumunia na Narodowym 10 
czerwca. Miny nam zrzedły, 
jak zobaczyliśmy jakie koszty 

minął miesiąc

się z tym wiążą – najtańsze we-
jściówki (daleko za bramkami) 
zaczynają się od 390 zł za os-
obę. Żeby zasiąść na trybunie 
wzdłuż boiska trzeba wyłożyć 
przynajmniej 800 zł (miejs-
ca na samej górze trybun) a 
nawet 1500 zł (dolne sektory). 

Tymczasem ceny biletów na 
mecz Holandii z Bułgarią lub 
Holandii ze Szwecją zaczynają 
się od 150 zł. Za najtańszą we-
jściówkę na mecz Włochy – Iz-
rael trzeba zapłacić 180 zł. Na 
mecz Izrael – Albania można 
wejść już za 80 zł. Chyba ni-
komu nie trzeba mówić jakie 
są zarobki we Włoszech, Izrae-
lu czy Szwecji, a jakie w Polsce. 
Cóż, trzeba za coś opłacić pen-
sje działaczy PZPN, a tobie 
Kowalki i Nowaku popcorn i 
telewizor muszą wystarczyć.

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

Pomimo szumnych zapow-
iedzi nie zmieniło się za 
to wiele w spółkach skar-
bu państwa. Obecna ekipa 
rządząca, jeszcze w czasach 
opozycji krytykowała rozbu-
chane do niewyobrażalnych 
rozmiarów pensje prezesów 
państwowych spółek. Zapo-
wiadano drastyczne obniże-
nie wynagrodzeń władz i 
koniec kolesiostwa. Nie wiem 
czy tak można nazwać pen-
sję Wojciecha Jasińskiego 
(prywatnie wierny druh i 
wieloletni towarzysz partyjny 
Jarosława Kaczyńskiego), 
prezesa Orlenu, który za 2016 
rok zainkasował 1,7 mln zł 
pensji i 1,6 mln zł premii. Do 
tego za zasiadanie w radzie 
nadzorczej PKO BP wpadło 
mu do kieszeni dodatkowe 
100 tys. zł. Średnio zarabiał 
więc w tamtym roku „jedyne” 
283 tys. zł miesięcznie! To kasa 
na którą Kowalski z minimalną 
krajową musi pracować praw-
ie 12 lat! Nic bym nie powied-
ział gdyby to była spółka pry-
watna, ale Orlen taką nie jest 
– większość udziałów należy 
do skarbu państwa. Chyba nie 
takiej sprawiedliwości oczeki-
wał nawet elektorat PiS-u… 
Jeszcze po ostatnich wybor-
ach parlamentarnych minis-
ter skarbu Dawid Jackiewicz 
zapowiadał cięcie pensji prez-
esów przynajmniej o połowę 
w porównaniu do tych, które 
były wypłacane za rządów 
PO-PSL. Można to jednak 
uznać za kolejną niespełnioną 
obietnicę, bo Jasiński zaro-

bił w 2016 tyle samo co jego 
poprzednik Jacek Krawiec w 
2014 r.

Ale przynajmniej 
Jasińskiego spokojnie stać 
na bilety na mecze reprezen-
tacji Polski. Chociaż nie zdzi-
wiłbym się jakby dostawał 
darmowe wejściówki do loży 
VIP…

Dostałem kilka dni temu 
anonimowy list do redakc-
ji. Autor objechał Przekrój z 
góry do dołu. Sprawiał wraże-
nie, jakby pozjadał wszystkie 
rozumy i miał monopol na 
prawdę, chociaż nie powiem, 
że niektóre kwestie dają do 
zastanowienia. Nie zamier-
zam jednak odnosić się do 
konkretnych zarzutów, bo nie 
lubię polemizować z kimś, kto 
nie ma odwagi pisać z imienia 
i nazwsika. Listy podpisane 
praktycznie zawsze publiku-
jemy w gazecie (jeżeli nikogo 
nie obrażają itp.)

Na koniec życzę wszystkim 
czytelnikom wielu wspan-
iałych chwil w nadchodzące 
Święta Wielkanocne, wytch-
nienia od codzienności i ra-
dości ze spotkania z bliskimi.

Kasa o jakiej Kowalskiemu się nie śniło…

Pracownik gospodarzy 
oraz sprzątaczka. Mile 
widziane orzeczenie. 

Tel. 512 252 876 lub 512 
252 873
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1. Sklep Tabac & Caffe  
przy ul. Garncarskiej

2. Kwiaciarnia Agnieszki i Pawła  
przy ul. Świerczewskiego (obok 
wejścia na bazar)

3. Bazarek „U Wiesi, Jasi i Aloszy”
4. Sklep Joker przy ul. 30 Stycznia
5. Sklep kosmetyczny przy ul. 30 Stycznia
6. Pływalnia „Kasztelanka”
7. Starostwo Powiatowe
8. Ratusz

Punkty dystrybucji Przekroju Lokalnego w Międzyrzeczu
9. Nadleśnictwo Międzyrzecz
10. Powiatowy Urząd Pracy
11. Szpital Powiatowy
12. 17 Wielkopolska Brygada 

Zmechanizowana
13. Sklep spożywczy „Pszczółka”  

przy ul. Piastowskiej
14. Sklep „Grosik”
15. Sklep warzywny przy ul. Krasińskiego
16. Sklep spożywczy przy ul. Kasińskiego 
17. Restauracja „Brama Zamkowa”

18. Czysta Cafe
19. Intermarche
20. Bricomarche
21. Sklep „ABC” Międzyrzecz Obrzyce
22. Kiosk „Ruch” ul. 30 Stycznia 

(naprzeciwko Orlenu)
23. Kwiaciarnia przy targowisku
24. Lewiatan przy ul. 30 Stycznia
25. Pizzeria Caruso przy ul. 30 Stycznia
26. Piekarnia Cukiernia „Ziomek”  

przy ul. 30 Stycznia

„Czysta Skwierzyna-Piękna Gmina”
SKWIERZYNA

5 kwietnia na terenie Gminy 
Skwierzyna odbyła się już III edy-
cja akcji „Czysta Skwierzyna-Pięk-
na Gmina” w ramach Sprzątania 
Świata 2017 organizowana przez 
Burmistrza Skwierzyny- Lesława 
Hołownię oraz Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Skwierzyna Wi-
tolda Koss. W tegorocznej akcji 
wzięli udział: Gimnazjum, Zespół 
Szkół Technicznych, Zespół Edu-
kacyjny, Zespół Szkół Ogólno-
kształcących, Szkoła Podstawowa 
w Murzynowie, Powiatowy Ośro-
dek Wsparcia „Razem Raźniej”, 
Społeczna Szkoła Podstawowa 
w Trzebiszewie przy Stowarzy-
szeniu „Krąg”,  Dom Pomocy Spo-

łecznej w Skwierzynie, Centrum 
Integracji Społecznej w Skwierzy-
nie, Dzienny Dom „Senior–Wigor”, 
ZWiK Sp. z o.o., ZGK Sp. z o.o. W 
sumie ponad 1500 osób.

Do uporządkowania wyznaczo-
no 7 działek zlokalizowanych na 
terenie miasta Skwierzyna wśród 
których znalazły się m.in.. „park 
Waszkiewicza”, cmentarz„ Kirkut”, 
lasek za os. Grunwald. Efektem 
akcji jest ponad 2 tony zebranych 
odpadów takich jak papier, pla-
stik, szkło.

Ponadto wspólnie z Nadleśnic-
twem Skwierzyna posadzono 
ponad 800 drzew iglastych na 
terenie lasu w kierunku Trzebi-

szewa.  To jeszcze nie koniec akcji! 
 
W weekend 8-9 kwietnia, w ra-
mach akcji sprzątania, prace po-
rządkowe zostały wykonane na 
terenach leśnych przylegających 
do Spółdzielni Mieszkaniowej os. 
Leśne oraz terenach sołeckich ( 
Murzynowo, Trzebiszewo, Gości-
nowo).

Wszystkim uczestnikom ser-
decznie dziękujemy za udział w 
akcji serdecznie dziękuje bur-
mistrz Skwierzyny Lesław Hołow-
nia.

Źródło: www.skwierzyna.pl

Wyborcze obietnice PiS
Zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony

Muzeum Ziemie Międzyrzec-
kiej im. Alfa Kowalskiego w Mię-
dzyrzeczu to nie tylko placówka 
posiadająca i pozyskująca cen-
ne zbiory, to także m.in. miejsce 
edukacji każdego pokolenia, bo 
na naukę nigdy nie jest za późno.

10 kwietnia, gościli tutaj w ra-

Nauka od małego
MIĘDZYRZECZ 

mach poznania regionu dziew-
czynki i chłopcy pod opieką 
nauczycieli z Przedszkola nr 6 
w Międzyrzeczu. 5-latki z grupy 
„Biedronki”. Oprowadzała ich Mi-
rosława Jakubaszek. Celem za-
sadniczym wycieczki do muzeum 
było poznanie zbiorów regional-

nych i w dziale etnograficznym 
obejrzenie wyrobów związanych 
z wielkanocnymi świętami. A 
przy okazji zrobiono pamiątkowa 
fotkę w Sali Starościńskiej.

LM
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prowadzonej działalności, szpi-
tal w Torzymiu jest wiodącą 
jednostką w województwie lu-
buskim, zajmującą się komplek-
sową diagnostyką i leczeniem 
schorzeń pulmonologicznych, a 
w ramach tworzonej „sieci szpi-
tali” będzie jedynym szpitalem 
pulmonologicznym w naszym 
regionie. Z tego powodu, na ba-
zie tutejszego szpitala zostało 
utworzone Lubuskie Centrum 

Pacjenci z chorobami płuc znajdą tu pomoc
Pulmonologii, specjalizujące 
się w kompleksowym diagno-
zowaniu i leczeniu większości 
schorzeń z zakresu chorób płuc, 
w tym nowotworów płuc. Mo-
dernizacja szpitala wzmocniła 
placówkę w zakresie komplek-
sowej usługi nastawionej nie 
tylko na wczesne wykrywanie, 
diagnozowanie i leczenie cho-
rób płuc, ale również komplek-
sowej rehabilitacji pulmonolo-
gicznej, jedynej tego rodzaju 
w naszym województwie. Cen-

trum dysponuje nowoczesną 
bazą diagnostyczną, leczniczą 
i rehabilitacyjną. Dzięki stwo-
rzonej szerokiej bazie leczniczej 
poprawi się dostęp do świad-
czeń medycznych zarówno 
stacjonarnych, jak i ambula-
toryjnych, a także do specjali-
stycznej diagnostyki w zakresie 
wczesnego wykrywania raka 
płuc – choroby nowotworowej, 
na którą każdego roku umiera 
najwięcej mieszkańców woje-
wództwa lubuskiego.

W Lubuskim Centrum Pulmo-
nologii jest miejsce dla 101 pa-
cjentów z chorobami płuc. Do 
niedawna szpital funkcjonował 
w kilku obiektach rozlokowa-
nych na znacznym terenie. To 
zwiększało koszty funkcjono-
wania placówki i wiązało się z 
koniecznością transportowania 
pacjentów na badania. Dzię-
ki rozbudowie i modernizacji 
głównego budynku oddzia-
ły i pracownie diagnostyczne 
(m.in. rentgen, tomograf kom-

puterowy, spirometria) znalazły 
się w jednym budynku. 

Prace związane z moderniza-
cją szpitala trwały prawie 10 lat. 
Wraz z doposażeniem placówki 
kosztowały blisko 29 mln. zł. In-
westycja sfinansowana została 
ze środków własnych Szpitala, 
z bankowego kredytu inwesty-
cyjnego oraz ze środków ze-
wnętrznych, w szczególności 
z pieniędzy unijnych i dotacji 
Marszałka Województwa.

Wojewódzki Zjazd Strażaków-Ochotników
MIĘDZYRZECZ / REGION

IV Zjazd Oddziału Wojewódz-
kiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczpospolitej 
Polskiej Województwa Lubuskie-
go odbył się w Zielonej Górze, 1 
kwietnia 2017 r. Uczestniczyli w 
nim wybrani delegaci na Zjazdach 
Powiatowych ZOSP RP, przedsta-
wiciele oraz zaproszeni goście. 
Zjazd poprzedzony był uroczystą 
Mszą św. w zielonogórskiej kon-
katedrze p.w. św. Jadwigi Śląskiej, 
celebrowanej m.in. przez kapela-
nów wojewódzkich PSP i OSP (ks. 
Przemysław Kaminiarz, ks. Da-
riusz Glama)

Przybyłych przywitał dh 
Edward Fedko, prezes ZOW 
ZOSP RP w Zielonej Górze. Wśród 
obecnych byli m.in. dh Waldemar 
Pawlak, prezes ZG ZOSP RP, Wi-
cewojewoda Lubuski, posłanki i 
posłowie na Sejm RP w naszego 
województwa, przewodniczący 
Sejmiku Samorządowego Woje-
wództwa Lubuskiego, Lubuski 
Komendant Wojewódzki PSP, stra-
żacy z Czech, weterani OSP, mło-
dzież z MDP OSP oraz przedstawi-
ciele ALP. 

Wybrano przewodniczącego 
(dh Helena Sagasz), prezydium 
(po raz pierwszy zasiadł w nim dh 
Miłosz Mesjasz z MDP OSP Iłowa 
Żagańska, finalista krajowy OTWP 
2016). Po przyjęciu porządku i re-
gulaminu obrad wybrano komisje 
zjazdowe.

Wręczono odznaczenia korpo-
racyjne (Złoty Znak Związku, Me-
dal Honorowy im. B. Chomicza, 
Złote, Srebrne Medale Zasłużony 
dla Pożarnictwa) i inne (Odznaka 
Honorowa Za Zasługi dla Woje-
wództwa Lubuskiego (otrzymał je 
m.in. dh Józef Spychała i dh Mie-
czysław Witczak, obaj z OSP Mię-
dzyrzecz, dh Michał Kowalewski 
– OSP Skwierzyna, takim odzna-
czeniem uhonorowano sztandar 
jednostki OSP Skwierzyna), Od-
znaka Honorowa Zasłużony dla 
Zielonej Góry, Odznaka Hono-
rowa PCK, oraz statuetki „W po-

dziękowaniu za społeczną służbę” 
weteranom (otrzymał m.in. dh 
Michał Kowalewski OSP Skwie-
rzyna i dh Henryk Napierała – 
OSP Przytoczna). Te ostatnie wrę-
czał dh W. Pawlak.

Podczas zjazdu nagrodzono 
upominkami laureatów Finału 
Krajowego OTWP „Młodzież zapo-
biega pożarom’. Otrzymał go z rąk 
dh W. Pawlaka m.in. – Jakub Kusz, 
uczeń Gimnazjum nr 1 w Między-
rzeczu (I m-ce w kraju w grupie 
gimnazjalistów).

Sprawozdanie prezesa Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOPS 
RP, wsparte pokazem multime-
dialnym doskonale zobrazowało 
osiągnięcia lubuskich druhów-
-ochotników w kadencji 2012-
2017.  Istotnym akcentem pamię-
ci było przedstawienie na ekranie 
tych, którzy odeszli z szeregów 
OSP. Ich pamięć uczczono chwilą 
ciszy. 

Po przedstawieniu sprawozdań 
Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Ho-
norowego, głos zabrał st. bryg. 
Sławomir Klusek – Lubuski Ko-
mendant Wojewódzki PSP. Były 
również wystąpienia m.in. wice-
wojewody, wicemarszałka wo-
jewództwa, delegacji z Czech. 
Obecni z wielką uwagą wysłu-
chali wystąpienia dh W. Pawlaka, 
który nakreślił kierunek dalszego 
działania związku w obecnej sy-

tuacji na scenie politycznej  
w kraju.

Delegaci wybrali nowy 
Zarząd Oddziału Woje-
wódzkiego (prezesem zo-
stał wybrany dh Edward 
Fedko. W skład zarządu 
weszli m.in. dh Stanisław 
Książek, dh. Kazimierz 
Puchan, dh Mieczysław 
Witczak – wszyscy z OSP 
Międzyrzecz). W Komisji 
Rewizyjnej jest dh Domini-
ka Konieczna z OSP Trzciel. 
Wybrano również skład 
Sądu Honorowego i dele-
gatów na IV Krajowy Zjazd 
Związku OSP RP (m.in. dh 
Józefa Spychałę). Spra-
wozdanie Komisji Uchwał 
i Wniosków oraz podjęcie 
uchwał zwieńczyło obrady.

Zjazdowi, w kuluarach 
towarzyszył pokaz umun-
durowania specjalistycz-
nego, hełmów bojowych i 
paradnych, ratowniczego 
sprzętu hydraulicznego  
oraz Grupy Poszukiwaw-
czo-Ratunkowej OSP „Jaro-
gniewice” w Zielonej Górze 
oczywiście z wyszkolonymi 
psami.

Tekst i fot. 
Lech Malinowski
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Dziury i wspaniale kwiaty na klombach

Lech MaLinowski

lechm47@wp.pl

Wiosna widoczna wszędzie. Zaroją 
się ogrody działkowe i ogródki przy 
miejscowych pizzerniach. Może teraz 
ich właściciele naostrzą noże, bo kro-
ić nimi dobrze przyrządzoną pizze, 
to istna droga przez mękę. Jedna ko-
rzyść – nie ma szans się zaciąć. Można 
jeść za pomocą palców, ale nie każdy 
tak lubi.

Kawalkady jadących aut obwodni-
cą wytwarzają znaczny efekt dźwię-
kowy. Słyszalny przy dobrej pogo-
dzie nawet na osiedlu za rzeką. Jak 
odbierają to mieszkający na osiedlu 
Kasztelańskim? Wiadomo. Obwodni-
ca w Gorzowie ma ekrany, choć do 
budynków mieszkalnych dość dale-
ko. U nas póki co, takowych ekranów 
brak. Przyjdzie lato, to dopiero będzie 
słychać samochody jadące nad mo-
rze lub wracające. Nie ma co szukać 
winnych, trzeba aby miejscowi rad-
ni wymusili na GDDKiA postawienie 
ekranów.

Energetycy wymienili lampy na 
bazarku, ale pajęczyna kabli nie jest 
widokiem godnym do oglądania. Za 
to trzeba starannie patrzeć pod nogi, 
aby się nie potknąć lub co gorsza po-

łamać. Powód prosty. Jesienią bodajże 
specjaliści zaznaczali sprayem miejsca 
do naprawy wylanego asfaltu, później 
metodą jak za PRL ktoś przyjechał, 
podgrzał gazem, zarzucił masę asfalto-
wą, klepnął łopatą czy butem i gotowe. 
Miało się połączyć. Miało... Wystaje te-
raz z dziur w kawałkach i diabli biorą, 
szczególnie panie, które łamią obcasy. 
XXI wiek. Ktoś zlecił, ktoś wykonał, ko-
lejny ktoś zapłacił. Nie, nie zapłacił ktoś 
– zapłaciliśmy My Podatnicy. Wstyd, bo 
i obcokrajowcy tutaj zachodzą. 

Często ostatnio jeżdżę do Sulęcina. 
Samochodem, bo autobus jest tylko 
jeden normalny i jeden pospieszny. 
Pewnego dnia wracając jechałem za 
kolumną wojskowych Rosomaków, 
wracających zapewne z poligonu w 
Wędrzynie. Strach takowe wyprzedzać, 
zresztą droga kręta a i znaki na jezdni 
w postaci linii ciągłych zabraniają. Co 
innego mnie zaniepokoiło. Po drodze 
we wszystkich wsiach jest ogranicze-
nie do 40 km/h. I co z tego? Dzielni ka-
walerzyści pancerni jechali szybciej. To 
nie jest ich sprawa. To jest sprawa bez-
pieczeństwa na drodze, która obowią-
zuje wszystkich użytkowników. To tak 

gwoli przypomnienia. 
Zbudowano wspaniały chodnik wio-

dący do mostku wybudowanego na 
Obrze przez dzielnych saperów. Posta-
wiono barierki. Wprost super, ale chod-
nik wzdłuż torów od przejazdu (do-
wożono po nim materiały budowlane, 
bo innej drogi brak) został częściowo 
zniszczony. Coś za coś można powie-
dzieć. Tak jednak być nie powinno. I co 
Radni lub Ratusz na to?

Są widoczne wiosną pozytywne 
strony. Ukwiecone klomby, sprzątane 
regularnie chodniki, wywożone śmie-
ci na czas i wiele innych, często banal-
nych ale sympatycznych spraw, które 
nie powodują złośliwych komentarzy. I 
tego się trzymajmy. Bez wątpienia ne-
gatywne rzeczy znikną, bo moje prze-
śmiewcze felietony (bo taka ich rola) 
są czytane wnikliwie. Poruszam się po 
Królewskim Mieście piechotą lub ro-
werem, stąd szybciej dojrzę to, czego 
zmotoryzowani nie dostrzegą. 

Podobała mi się organizacja targów 
edukacyjnych i pracy zorganizowana 
wspólnie przez miasto i starostwo. Za-
skoczony byłem ofertą wielu wolnych 
miejsc pracy. Że nie ma chętnych, to już 

kwestia proponowanych zarobków. 
Cieszy mądra inicjatywa radnego An-
drzeja Ch. Uchwalona przez radnych 
i dotycząca starszych mieszkańców 
Międzyrzecza. Martwi z kolei nikłe 
zainteresowanie radnych z Ratusza 
odnośnie naszego muzeum. Wpraw-
dzie jest ono w gestii Starostwa, ale 
jest w mieście i turystów podział nie 
interesuje. Na spotkanie przyszło 
tylko 9 osób. Znam osobiście tych, 
którzy mówiąc kolokwialnie, zdro-
wo prywatnie pyszczą na zamknięty 
od wielu lat dział archeologii. Gdyby 
przyszli, wówczas na pewno zmieni-
liby zdanie. 

Ponieważ zbliża się czas najważ-
niejszych świąt – życzę Szanownym 
Czytelnikom Wszystkiego Najlepsze-
go!
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Ruszył remont 
estakady

SKWIERZYNA

7 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu odbył się finał powiatowy Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. 30 uczest-
ników, uczniów szkół w powiecie, laureatów szczebli gminnych rozwiązywało testy, a 
następnie 5 najlepszych walczyło o wejście do finału wojewódzkiego odpowiadając 
na wylosowane pytania.

Ruszyły długo oczekiwane pra-
ce remontowe na moście nad 
terenem zalewowym rzeki Warta 
(estakada). Podstawowym celem 
przeprowadzenia prac remonto-
wych na moście jest wykonanie 
takiego zakresu robót, który w 
zasadniczy sposób poprawi kon-
dycję techniczną mostu, zapewni 
bezpieczeństwo ruchu oraz prze-
dłuży żywotność obiektu. 

Podczas prac odbywać się 
będzie ruch wahadłowy stero-
wany sygnalizacją świetlną. Pro-
simy o zachowanie szczególnej 
ostrożności. Planowany termin 
zakończenia prac: 31.12.2017 r. 
Całkowita wartość inwestycji, to 
przeszło 4,5 mln zł. 

Źródło: www.skwierzyna.pl

Finał Powiatowy
MIĘDZYRZECZ

Startujących oceniało jury po-
wołane przez bryg. Marka Har-
kota, Komendanta Powiatowego 
PSP w Międzyrzeczu (mł. bryg. 
Dariusz Rzepecki – przewod-
niczący, st. kpt. Krzysztof Dob-
kiewicz, kpt. Jerzy Ratkiewicz, 
sekretarz – Joanna Kuczera).

Do finału ustnego zakwalifi-
kowali się w grupie szkół pod-
stawowych: Jakub Ratkiewicz, 
Michalina Stankiewicz, Małgo-
rzata Skrzek, Karol Kusz, Kamil 
Mikołajczyk. W grupie uczniów 
gimnazjów: Jakub Kusz, Kamil 
Kamiński, Kacper Brodziak, 
Diana Fiedorowicz, Wojciech 
Janusz. W grupie szkół ponad-
gimnazjalnych: Szymon Du-
dek, Paweł Skoczylas, Daniel 
Szuszczyński, Szymon Skrzek 
i Marika Krugiołka. Rywalizacja 
była ostra, bowiem kilku z fina-
listów startowało już wielokrot-
nie na szczeblu wojewódzkim i 
krajowym. Regulamin turnieju 
dopuszcza do dalszych startów 
zdobywców tylko dwóch pierw-
szych miejsc oraz laureatów wo-
jewódzkich i krajowych. 

Ostateczne wyniki: grupa 
podstawowa: 1. Jakub Ratkie-

wicz (11,5 pkt.), 2. Małgorzata 
Skrzek (10,5 pkt.). Trzecia Mi-
chalina Stankiewicz zdobyła 10 
pkt. Grupa gimnazjalna: 1. Kamil 
Kamiński (12,5 pkt.), 2. Wojciech 
Janusz (11,5 pkt.). Trzecim był 
Jakub Kusz (11 pkt.), który jako 
laureat konkursu krajowego w 
2016 r. uzyskał prawo startu na 
wyższym szczeblu. W grupie naj-
starszej: 1. Szymon Dudek (14,5 
pkt.), 2. Szymon Skrzek (13 pkt.). 
Trzecim był Paweł Skoczylas (12 

pkt.). Finał wojewódzki odbędzie 
się w Zielonej Górze pod koniec 
kwietnia. Nagrody dla najlep-
szych oraz dyplomy uczestnictwa 
wręczał dh. Grzegorz Gabryel-
ski – prezes ZOP ZOSP RP w Mię-
dzyrzeczu oraz dh. Mieczysław 
Witczak – członek ZOW ZOSP RP 
w Zielonej Górze. Gratulujemy 
wszystkim i liczymy na wysokie 
lokaty naszych reprezentantów.

Tekst i fot. L. Malinowski

Spotkanie założycielskie Lokalnej 
Organizacji Turystycznej

SKWIERZYNA

25 marca 2017r. w sali Między-
rzeckiego Ośrodka Kultury od-
było się spotkanie założycielskie 
stowarzyszenia Lokalnej Organi-
zacji Turystycznej Międzyrzecki 
Rejon Turystyczny. W spotkaniu 
uczestniczył burmistrz Skwie-
rzyny Lesław Hołownia. 

Głównym celem działania 
nowopowstającego stowarzy-
szenia jest wspólna promocja 
turystyczna Powiatu Między-
rzeckiego, stąd na spotkaniu 
obecni byli również mieszkańcy 
i osoby zainteresowane działal-
nością nowej organizacji.

Do udziału w pracach Lokalnej 
Organizacji Turystycznej zapra-
szamy organizacje turystyczne, 
przedsiębiorców oraz chętne 
osoby.

Źródło: www.skwierzyna.pl
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W Muzeum Ziemi Międzyrzec-
kiej im. A. Kowalskiego, 23 marca, 
odbył się wykład Rafała Rzeszu-
to, Specjalisty Służby Leśnej w Ba-
bimoście. Sympatyczny prelegent 
przedstawił licznie przybyłym 
historię powstania i funkcjonowa-
nia w okresie I wojny światowej 
największego arsenału niemiec-
kiego na terenie Europy Wschod-
niej, usytuowanego częściowo na 
obszarze ówczesnego powiatu 
międzyrzeckiego.

Geneza jego powstania zro-
dzona została w potrzebie zabez-
pieczenia frontu wschodniego w 
niezbędne materiały. Lokalizacja 
przy tranzytowej linii kolejowej 
Berlin – Moskwa, w pobliżu stacji 
Szczaniec, była najlepszym roz-
wiązaniem. Przedstawienie tego 
i innych omawianych rzeczy w 
formie multimedialnej było cieka-
we i czytelne w odbiorze. Pruscy 
generałowie w listopadzie 1916 
r., nakazali budowę 3 potężnych 
magazynów dla potrzeb frontów: 
francuskiego, bałkańskiego i ro-
syjskiego.

Omawiany kompleks obejmo-
wał magazyny środków bojowych 
w Zbąszyniu i Rogozincu oraz ma-
gazyny w Chociszewie. W budowę 
zaangażowano wiele rządowych 
i resortowych instytucji ówcze-
snych Niemiec, a co za tym idzie 
znacznych nakładów finanso-
wych i udziału robotników, także 
wykorzystano jeńców wojennych. 

Referujący przedstawił wiele 
rycin i zdjęć doskonale obrazują-
cych obiekty magazynowe, toro-
wiska, drogi oraz zabezpieczenie 
ppoż. na 4 km², jaki obejmował 
obszar arsenału nieopodal Rogo-
zinca. Gmach komendantury to 
dzisiejsza siedziba Zespołu Szkół 
Leśnych w Rogozincu. Budynki 
koszarowe są dziś pokojowo wy-
korzystywane. Dziś dawne toro-
wiska doprowadzane do wszyst-
kich magazynów (długości 33 km) 
porosły drzewami, wielotorowa 
stacja rozrządowa jest wspomnie-
niem udokumentowanym na 
starych mapach i zdjęciach. Nie-
liczne budynki magazynowe zo-
stały adoptowane i przerobione 
do aktualnych potrzeb właścicie-
li. Nieliczne, bowiem wiele z 274 
magazynów czy zbiorników ppoż. 
zostało decyzją aliantów wysa-
dzonych w powietrze, Wcześniej 
Niemcy dokonali również demon-
tażu. Szacuje się, że w latach 1917-
18 w arsenale przechowywano 14 
tys. ton broni i 7,5 mln szt. innych 
środków bojowych. Dziś w kom-
pleksie stacji Szczaniec są jeszcze 
magazyny wojskowe, przeładun-
kowe dwustronnie, z tamtego 
okresu, spełniające inne zadania. 
Szacunkowo ocenia się koszt bu-
dowy tego arsenału na kwotę ok. 

Zapomniany arsenał
MIĘDZYRZECZ

10 mln marek (1917 r.). Na starych 
rycinach, jak i w dzisiejszej lokal-
nej społeczności obszar zwany 
jest z francuska Depot. 

Rafał Rzeszuto przybliżył rów-
nież epizod polski z okresu Po-
wstania Wielkopolskiego. Wów-
czas nie udało się powstańcom 
opanować tego terenu. Ponieważ 
arsenał musiał być unicestwiony 
w wyniku demilitaryzacji Niemiec, 
a położony niedaleko Zbąszyń 
włączono do Polsko, Niemcy ba-
zując na dawnych budynkach ko-
szarowych, ściągnęli specjalistów 
i robotników i wybudowali od 
podstaw nowe miasto, dzisiejszy 
Zbąszynek, zmieniając również 
bieg magistrali kolejowej Berlin-
-Moskwa.

Podczas dyskusji powiało się 
wiele zbieżnych wątków zwią-
zanych z omawianym obszarem 
jak i budową przez Niemców po-
bliskiej autostrady. Prelegent był 
przygotowany na to i zaprezento-
wał w zarysie nazistowskie obozy 
pracy przymusowej w pobliżu 
Brójec, Rogozinca i Trzcielu. Histo-
ria jeńców wojennych czy Żydów 
z tych obozów to osobny temat.

Zadawanych pytań i wyczer-
pujących odpowiedzi było wiele. 
Temat mało znany, ale nie mniej 

atrakcyjny jak MRU. Wielkim plu-
sem była możliwość uzyskania 
zapisu prelekcji w pdf, co było 
bardzo cenne dla wielu obecnych 
na spotkaniu tak historyków z wy-
kształcenia jak i przewodników 
turystycznych oraz regionalistów 
z zamiłowania.

Lech Malinowski, 
fot. Kazimierz Czułup
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Międzyrzecz najlepszy
MIĘDZYRZECZ

7  kwietnia 2017 r. w  Międzyrzeczu 
odbyły się XVI Okręgowe Mistrzostwa 
w  Piłce Siatkowej o  Puchar Dyrekto-
ra Okręgowego Służby Więziennej 
w  Szczecinie. Zawody w   imieniu dy-
rektora okręgowego ppłk. Ryszarda 
Chruściela otworzył mjr Arkadiusz 
Tomczak, dyrektor Aresztu Śledczego 
w Międzyrzeczu.

Wśród oficjeli byli m.in. mjr Patry-
cja Napierała, zastępca Dyrektora AŚ 
w  Międzyrzeczu, kpt. Zbigniew Ha-
ściło, przewodniczący Zarządu Okrę-
gowego Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego Funkcjonariu-
szy i  Pracowników Więziennictwa, 
kpt. w  st. spoczynku Stanisław So-
boń, były dyrektor AŚ w Międzyrzeczu 
oraz mjr w st. spoczynku Paweł Kacz-
marek. 

W rozgrywkach wzięło udział osiem 
drużyn reprezentujących jednostki 
penitencjarne okręgu szczecińskiego: 

AŚ Choszczno, AŚ Kamień Pomorski, 
AŚ Międzyrzecz, AŚ Szczecin, ZK Gole-
niów, ZK Gorzów Wlkp., ZK Nowogard, 
ZK Stargard.

Najlepszym okazał się zespół Aresz-
tu Śledczego w Międzyrzeczu, który w 
finale pokonał drużynę Zakładu Kar-
nego w Gorzowie Wlkp. Drużyny zma-
gały się w czterech setach, przy czym 
w pierwszym, drugim i czwartym suk-
ces odniosła miejscowa drużyna. Dru-
gie miejsce – ZK Gorzów Wlkp., III – ZK 
Goleniów

Dyrektor Okręgowy Służby Więzien-
nej w  Szczecinie ppłk. Ryszard Chru-
ściel wręczył drużynom puchary i sta-
tuetki. Statuetkę MVP otrzymał st. kpr. 
Mariusz Szulikowski z zespołu z Mię-
dzyrzecza. Sędziowali: Robert Kubiak 
oraz kpr. Arkadiusz Toczyński.

Red. 
fot. Krzysztof Pawłowski
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7 kwietnia br. Michał Fran-
cuz prowadził warsztaty piani-
styczne z uczniami Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia w 
Międzyrzeczu. Uczniowie z klas 
fortepianu: Małgorzaty Telegi-
-Nowakowskiej, Tadeusza No-
waka i Przemysława Kojtycha 
pod okiem wykładowcy aka-
demickiego doskonalili swoje 
umiejętności muzyczne. Skupi-
łem się – mówi M. Francuz – na 
kilku elementach typowo warsz-
tatowych: na dokładnym czy-
taniu tekstu muzycznego. Tekst 
podpowiada wiele: frazowanie, 
artykulację dźwięku, oznaczenia 
muzyczne. Starałem się trochę 
ingerować w aparat gry tak, aby 
uzyskać swobodę podczas gry i 
kontrolę tych działań. Wrażliwość 
muzyczna, poszukiwanie pięk-
nego dźwięku. To co się przyda 
podczas dalszego grania. Uwagi 
dla uczniów muszą być konkretne 
i skuteczne.       

Tego samego dnia wieczorem 
odbył się niezwykły koncert, któ-
ry zainicjowała dyrektor szkoły 
muzycznej Małgorzata Telega-
-Nowakowska. - Witam państwa 
bardzo serdecznie. Na dzisiejszym 

koncercie wystąpią: Michał  Te-
lega -  saksofon altowy i Michał 
Francuz - fortepian. Dalszą cześć 
koncertu prowadził Czesław 
Nowakowski, który przybliżył 
słuchaczom krótkie notki bio-
graficzne obu instrumentalistów 
oraz szczegóły programu. 

M. Telega, to podwójny absol-
went: Z wyróżnieniem ukończył 
5 lat temu naszą szkołę muzycz-
ną (naucz. Czesław Nowakowski), 
następnie ZPSM w Katowicach w 
klasie Artura Kika. Młody sakso-
fonista ma już pierwsze sukcesy. 
M.in. wyróżnienie na Ogólnopol-
skim Przesłuchaniu Klas Instru-
mentów Dętych Drewnianych.

Program koncertu był cieka-
wy i zróżnicowany. Utwór na 
saksofon solo - to eksperyment 
akustyczny najeżony wieloma 
technikami gry, pełnej skali in-
strumentu i rozpiętości dyna-
micznej. Utwór zaskakiwał.

M. Francuz jest absolwen-
tem Akademii Muzycznej im I. 
J. Paderewskiego w Poznaniu. 
Studiował pod kierunkiem prof. 
Waldemara Andrzejewskiego. 
Tu pracuje i aktywnie uczestniczy 
w działalności koncertowej. Za-

debiutował z orkiestrą w wieku 
10 lat. W 2016 r. oficjalnie był pia-
nistą akompaniatorem podczas 
XV Międzynarodowego Konkur-
su Skrzypcowego im. Henryka 
Wieniawskiego w Poznaniu. 
Wykonał Balladę g-moll nasze-
go narodowego kompozytora 
Fryderyka Chopina. Jakże pol-
skie to dzieło, gdzie sentyment, 
nadzieja i troski przecinają się 
nawzajem. Chyba najpiękniejszy 
(wg prowadzącego) koncert na 
saksofon i orkiestrę - Aleksandra 
Naumowa. Premiera tego kon-
certu miała miejsce w 1934 r. w 
Szwecji. Sam kompozytor nie 
doczekał premiery swego dzieła. 

Warsztaty pianistyczne i koncert
MIĘDZYRZECZ

Saksofonista grał ten utwór z pa-
mięci, przez co odbiór dzieła był 
o wiele ciekawszy i bezpośredni. 
Lubię taki sposób przekazu mu-
zycznego, bo sprawia wrażenie 
jakby osobistego w magii dźwięk 
– słuchacz.   

Nokturn c-moll op. 39 nr 1. 
Chopina pełne patosu, bólu któ-
re przeplata gęsta faktura dzieła, 
by wygaszając zakończyć tę opo-
wieść zapisaną dźwiękami. Pre-
ludium z kadencją i codą Alfreda 
Desenclosa na saksofon altowy i 
fortepian zakończyło ten cieka-
wy koncert. 

Aula szkoły muzycznej szczel-
nie wypełniona słuchaczami. 

Spora grupa młodej publiczno-
ści, co zawsze cieszy. Dzieci i mło-
dzież to nasza nadzieja i spadko-
biercy dziedzictwa muzycznego.

 Po koncercie zapytałem mło-
dego muzyka - Jak się grało w 
murach dawnej szkoły muzycz-
nej? M. Telega - Podczas koncertu 
czułem totalny luz przy znanej mi 
publiczności. Sprzyjało to wykony-
wanej muzyce. Plany? – Najpierw 
matura, potem studia za granicą

Jeszcze chwila na uścisk dłoni, 
gratulacje dla obu panów i czas 
zebrać myśli. 

Z muzycznym pozdrowieniem
Zdzisław Musiał

 

https://www.google.pl/search?client=firefox-b&q=Aleksander+Naumow+fortepian&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjGxfW0h5XTAhVBsRQKHcHdBoMQvwUIGSgA&biw=1024&bih=635
https://www.google.pl/search?client=firefox-b&q=Aleksander+Naumow+fortepian&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjGxfW0h5XTAhVBsRQKHcHdBoMQvwUIGSgA&biw=1024&bih=635
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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%

Niezapomniana wycieczka

Opiekunami uczniów byli 
Beata Przybysz, Dorota Ru-
ta-Zdanowicz z Międzyrze-
cza i Agnieszka Rysiekiewicz  
z Przytocznej. Przewodnikiem, 
bardzo miłym, był Michał 
Woźniak. Zanim dotarliśmy 
do pierwszego celu wyprawy, 
po drodze było wiele, barwnie 
przez przewodnika opisanych, 
ciekawych miejsc, tych z za-
mierzchłą historią i tych współ-
czesnych, jak np. rondo koło 
Zbąszynia noszące imię twórcy 
koncernu IKEA, którego zakład 
jest w pobliżu.

Renesansowy kościół w Klęp-
sku, perła drewnianej architek-
tury została dokładnie opisana 
przez sędziwą wiekowo prze-
wodniczkę p. Weronikę, ale 
jakże elokwentną z bogatą pa-
mięcią i wielką wiedzą. Trudno 
w kilku słowach opisać to, co 
było dane nam zobaczyć. Za-
interesowanych odsyłam do 
internetu lub albumowych czy 
turystycznych wydawnictw. 
Najbogatszym bogactwem 
kościoła jest jego urzekająca 
polichromia (aż 117 biblijnych 
malowideł, którym bardo czę-
sto towarzyszą starannie wy-
konane inskrypcje). Kolejnym 
obiektem był kościół w Kosie-
czynie. Według badań jest to 
najstarszy kościół drewnianej 
konstrukcji w Europie. Nieste-
ty, dla nas był zamknięty. Za to  
w Chlastawie czekała na nas 
sympatyczna pani, która świą-
tynię otworzyła ogromnym klu-
czem i ciekawie o zabytku opo-
wiadała. Niegdyś był to kościół 

graniczny dla prześladowanych 
protestantów uchodzących ze 
Śląska. Polichromia wewnątrz 
nie tak bogata jak w Klępsku, 
ale za to posiadający unikato-
we wsparcie otwartego wiąza-
nia dachu na jednym słupie. No 
i drewniany ołtarz „dorobiony” 
do posług wyznawców rzym-
sko-katolickich, jednakże zbyt 
jaskrawo kontrastujący z drew-
nem  z XVII w.

Kolejny etap wycieczki miał 
metę w Państwowej Szkole Mu-
zycznej I stopni im. S. Moniusz-
ki w Zbąszyniu. Nowoczesny, 
przeszkolony budynek. Ocze-
kiwała na nas Julita Skowroń-
ska, dyrektor placówki wraz  
z Janem Prządką, nauczycie-
lem klasy instrumentów ludo-
wych. Nie od dziś wiadomo, że 
Zbąszyń to Region Kozła i gra 
na tym instrumencie jest tu 
priorytetem. Z zaciekawieniem, 
podczas oprowadzania nas po 
szkole, obejrzeliśmy salę nauki 
gry na perkusji i instrumentach 
z tej grupy. Ciekawostką były 
również tablice na ścianie, na 
wysokości podestów schodów, 
z wypisanymi nutami muzycz-
nej gamy. We wspanialej sali 
koncertowej K. Prządka, mistrz 
ludowego instrumentu jakim 
jest tutejszy kozioł, wpierw 
opowiedział o tym instrumen-
cie, a następnie na nim zagrał. 
Dudy polskie, bo taka jest 
nazwa są używane nie tylko  
w Wielkopolsce, Regionie Ko-
zła, Podhalu czy w Beskidzie Ży-
wieckim i Śląskim. Także w in-
nych krajach, np. w Szkocji czy 

Irlandii. Dźwięki z kozioła białe-
go weselnego, czarnego ślub-
nego są różne, ale atrakcyjne 
w odbiorze. Zaproszeni do pró-
by zagrania skwapliwie z tego 
skorzystali. Warto wspomnieć, 
że tutejsza szkoła muzyczna 
od chwili powstania w 1950 r. 
prowadzi klasę instrumentów  
ludowych i tutaj odbywają 
się coroczne Festiwale Dud 
Polskich. Pamiątkowe zdjęcie  
i chwila oddechu dla siebie w 
małej kawiarence „Kawka” vis a 
vis szkoły. Czarny napój w róż-
nych smakach, ciacho, rozmowy  
i refleksja po spojrzeniu  
na ściany. Liczne zdjęcia Kata-
rzyny Śmiałek w formie wystawy  
pt. Moje niebo. Fotogramy  
serwujące spadochroniarstwo. 
Wyłapane momenty przez  
autorkę, która od urodzenia 
choruje na zanik mięśni. Skacze 
z instruktorem i fotografuje. 
Można coś takiego zaprezento-
wać w kawiarni? Można!

Ostatni punkt wycieczki, wi-

zyta w kuźni we wsi Nądnia. 
Kowal gawędziarz i dla mło-
dych wycieczkowiczów pierw-
szy kontakt z tym zanikającym 

zawodem. Warto było.

Tekst i fot. L. Malinowski

5 kwietnia, zarząd międzyrzeckiego koła Wspieramy Młode Talenty Lubuskiego 
Stowarzyszenia Pomocy Szkole - zorganizował wycieczkę autokarową dla uczest-
ników konkursu plastycznego, wiodącą pograniczem Wielkopolski i Lubuskiego, za-
haczając o Szlak Drewnianych Kościołów. 

POWIAT MIĘDZYRZECKI
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Znakomicie wyszkolony profesorki so-
pran i akompaniament pani Pawłowskiej. 
Temat koncertu – głos ludzki i fortepian. 
Koncerty pani Pawłowskiej zazwyczaj po-
łączone są z wykładem o muzyce i kompo-
zytorach, tak też było i tym razem. Jako że 
obie panie profesor, w przerwach między 
utworami, opowiadały nieco o kompozy-
cjach i ich twórcach, czuliśmy się jak na 
wykładzie w Akademii Muzycznej. Joseph 
Haydn, Ludwig van  Beethoven i Wol-
fgang Amadeus Mozart – muzycy epoki 
klasycyzmu byli obecni wśród nas… 

Msza kojarzy nam się z liturgią w koście-
le, ale jest to także dzieło wokalne, wyko-
nywane przez chór, orkiestrę i muzyków. 
Wysłuchaliśmy piękne „Agnus dei C-dur” 
co znaczy „Baranku Boży” - w dosłownym 
tłumaczeniu. 

Giovani Battista Pergolesi – włoski kom-
pozytor i skrzypek. Przenieśliśmy się na 
chwilę w epokę zdobnego baroku. Autor 
znany jest ze słynnej kompozycji „Stabat 
Mater”. My usłyszeliśmy, w wykonaniu 
pani Ulwańskiej, arię o miłości z opery pa-
sterskiej, utwór liryczny o lekkiej formie, 
czyli o  miłości po włosku… 

Muzyka filmowa. Zaistniała dzięki pro-
dukcjom hollywoodzkim. Carlo Maria 
Michelangelo Nicola Broschi zw. Farinelli. 
„Ostatni kastrat”, hitowa aria, znana dzi-
siaj także jako sygnał w telefonach ko-
mórkowych, poznaliśmy jej pierwowzór 
– klasyka muzyczna zeszła dzisiaj pod 
współczesne strzechy… Georg Friedrich 
Händel, niemiecki kompozytor, który stał 
się angielskim poddanym, przez brytyj-
czykow uznawany jest za narodowego 
muzyka. Tworzył w  czasach J.S.Bacha. O 
ile ten ostatni pisał muzykę głównie dla 
kościoła, w dobie klasycyzmu zwartą i 
statyczną – w swojej, powiedziałabym, 
monumentalności. Późniejsza literatura 
– romantyczna, będzie mieć więcej roz-

W duecie z... ptakami
Ptaki, śpiewające tego ciepłego wiosennego popołudnia, za oknami byłej oficyny starostwa, stanowiły – jak powiedziała pani 
prof. Ulwańska –  sporą konkurencję dla muzyki dziejącej się w sali starościńskiej… Po raz kolejny gościliśmy z koncertem panie 
prof. Ludmiłę Pawłowską i Annę Ulwańską. Jak kiedyś - zamkowe muzykowanie znowu zagościło w szacownych murach nasze-
go zabytku. 

MIĘDZYRZECZ

machu. Händel zajmował się twórczością 
operową, a jego  utwory mają wiele recy-
tatywów – części deklamacyjnych. 
Pani prof. Ulwańska mówiła – i śpiewała 
utwory, z akompaniamentem, polskiego 
kompozytora Stanisława Niewiadom-
skiego, który nie miał – jak się wyraziła – 
takiej promocji jak F. Chopin, a również 
lubił operę paryską – czego ślady można 
odnaleźć w jego kompozycjach. Wiele 
kompozycji Niewiadomskiego jest, w 
jej opinii, doskonałych. Pisał muzykę do 
słów znanych polskich poetów jak  Adam 
Asnyk. Jego pieśni są również inspiro-
wane melodiami ludowymi z terenów 
całej Polski. Urokliwe pieśni zabrzmiały 
pośród zabytkowych portretów baroko-
wych: „Ptaki”, „Ostatnia róża” i „Złota pta-
szyna” – z cyklu „Humoreski”, ironicznego 
zbioru pełnego zadumy i smutku. Wersja 
znanych i  lubianych pieśni lirycznych o 
ułanach i pannach czekających na swych 
wybranków w mundurach. Inny nie dość 

doceniany autor to Mieczysław Karłowicz, 
także w świecie nie dość promowany, jak 
na przykład Stanisław Moniuszko – obok 
Piotra Czajkowskiego jeden z najwięk-

szych kompozytorów tej epoki, bardzo 
twórczy. Usłyszeliśmy „Cztery pory roku” 
tego autora, czyli np. o wiośnie, która lśni. 

Zabrzmiał nam jeszcze tego wieczo-
ru skoczny czardasz, i rosyjskie pieśni, 
śpiewane w oryginale – pani Ulwiańska 
studiowała, i śpiewała kilka lat  w teatrze 
operowym w Moskwie. Także był prezen-
towany utwór Sergiusza Rachmaninowa, 
to pianista wirtuoz, wyjechał z ZSRR w 
1919 r. do USA,  gdzie już pozostał. Miesz-
kał w Bevery Hills, pisał muzykę filmową, 
opery i pieśni będące arcydziełami..

Koncert został zorganizowany przy 
współudziale Stowarzyszenia „Święty Jan 
Chrzciciel” i Stowarzyszenia „Pro-Muzyka”, 
którego założycielkami są panie Ludmi-
ła Pawłowska i Anna Ulwańska. Stowa-
rzyszenie „Święty Jan Chrzciciel” zbierał 
pieniądze w akcji Międzyrzeczanie – Mu-
zeum. Zebrana kwota została przezna-
czona na zakup i renowację zabytku do 
kolekcji muzealnej.

Iwona Wróblak
www.iwona-wroblak.blogspot.com
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Wielkie otwarcie
Przez dwa numery wstecz in-

formowaliśmy Czytelników o 
nowym punkcie na mapie go-
spodarczej oferty Międzyrzecza. 
Adres ul. Przemysłowa 1 „PBT 
Materiały Budowlane” I stało się! 
25 marca nastąpiło oficjalne, 
niemalże z przytupem otwarcie. 
Nieco wcześniej, zainteresowa-
ni tekstem w lutowym wydaniu 
naszego miesięcznika zjawiali się 
pod wymienionym adresem, aby 
zorientować się w cenach i ofer-
cie i z reguły dokonywali już za-
kupy. Dobry artykuł plus reklama 
u nas – daje efekty!

Na placu przed firmą, w sło-
neczną, ale nieco wietrzną so-

botą ustawione zostały namioty 
i stoiska współpracujących firm: 
ATLAS, IZOHAN, BEKO (ze swoimi 
klejami), MAPEI, BOSMAN (pianki 
uszczelniające) oraz PRO (narzę-
dzia budowlane w tym różnego 
typu i zastosowania mierniki 
laserowe). Przedstawiciele firm 
prezentowali swoje wyroby, ich 
możliwości i zastosowanie. We-
wnątrz salonu sprzedaży firmy 
„PBT Materiały Budowlane” odbył 
się pokaz użytkowania mierni-
ków laserowych. 

Licznie przybyłych, także z 
dziećmi, od wejścia obdarowy-
wano firmowymi balonikami i 
zapraszano do środka. Pod na-

miotem serwowano za darmo 
smakowitą grochówkę z prze-
pysznym chlebem, kiełbaski z 
grilla, napoje orzeźwiające i do-
brze schłodzone piwo. Typowa 
piknikowa, miła, atmosfera. Mu-
zyka, piosenki z list przebojów 
za sprawą dobrego discjokeja i 
aparatury nagłośnieniowej nie 
zagłuszały toczonych rozmów 
czy fachowych wyjaśnień przed-
stawicieli handlowych prezento-
wanych firm.

Ponieważ przybywano tutaj ro-
dzinnie (wiadomo nie od dziś, że 
kobiety decydują o wszystkim, a 
mężczyźni tylko płacą) bowiem 
wybór związany z inwestycją 
czy zakupem sprzętu, podejmo-
wany wspólnie jest elementem 
silnie wiążącym niczym oferowa-
ne kleje. Problem pojawia się z 
dziećmi. I tutaj miły akcent pod-
kreślony przez otwierającego 
imprezę i witającego przybyłych 
Sebastiana Janika – Dla dzieci 
towarzyszącym rodzicom oferuje-
my darmowe atrakcje na placu za-
baw pod okiem doświadczonych 
instruktorów. Dmuchany zamek, 
eurobandzi, malowanie twarzy, 
bańki  mydlane ze sznura i jesz-
cze coś i jeszcze... 

 Wracający z otwarcia 

PRZEKRÓJ POLECA

Przyznam szczerze, że z przyjemno-
ścią piszę recenzję właśnie tego filmu, 
gdyż „Piękna i Bestia” to moja ulubiona 
disneyowska bajka z dzieciństwa.

Ogólnie jestem sceptykiem jeśli 
chodzi o filmowe wersje klasycznych 
bajek Disneya. Ich obejrzenie zawsze 
kończyło się dla mnie lekkim rozcza-
rowaniem. Po „Kopciuszku”, „Królewnie 
Śnieżce” oraz przyprawiającej o niezbyt 
przyjemny zawrót głowy „Królewnie 
Śnieżce i Łowcy” z Kristen Stewart po-
winnam podchodzić również nieufnie 
do pierwszych informacji na temat 
ekranizacji „Pięknej i Bestii”, jednak gdy 
tylko zobaczyłam zwiastun zrozumia-
łam, że w końcu mamy do czynienia 
z produkcją inną niż poprzednie. „Pięk-
na i Bestia” w reżyserii Billa Condona to 
ekranizacja która nie odcięła się od tra-
dycyjnej konwencji swojego bajeczne-
go pierwowzoru i zachowała w blisko 
90% oryginalny scenariusz. Począwszy 
od głównych postaci Belli, Bestii i złe-
go Gastona widz od razu wie do jakiej 
bajki trafił. W każdej scenie odnajduje-
my niezwykłość tej znanej wszystkim 
historii w nowej formie pełnej efektów 
wizualnych, które pomogły stworzyć 
bajkowy świat zaczarowanych miesz-

kańców strasznego zamku. Wrażenie robi 
również znana widzom na całym świecie 
scena wspólnego tańca Pięknej i Bestii, 
która jest kluczowym momentem bajki, 
osobiście uważam, że była ciut za krótka, 
ale przynajmniej efektowna i był czas aby 
móc popodziwiać charakterystyczną złotą 
suknię Belli. 

Co do gry aktorskiej to przyznam szcze-
rze, że najbardziej przyłożył się do swojej 
roli aroganckiego Gastona Luke Evans. 
Natomiast sama Emma Watson, choć 
urocza i wizualnie pasująca do tytułowej 
roli mogła dać z siebie ciut więcej, bo mo-
mentami jej postać umykała mojej uwa-
dze, szczególnie gdy na scenę wkraczali 
zaczarowani w przedmioty mieszkańcy 
zamku: Płomyk, Trybik czy Pani Imbryk.  

Podsumowując film polecam widzom 
małym i dużym, choć ci starsi spaczeni 
swoim dojrzałym spojrzeniem dopatrzą 
się kilku „poprawnościowych” fragmen-
tów jak chociażby 
ciemnoskóre panny 
na XVIII-wiecznym 
francuskim dworze. 

Wierna Piękna i Bestia

Anna Piotrowska

GOTUJ Z PRZEKROJEM

Tym razem w naszej rubryce „Gotuj z 
Przekrojem” publikujemy przepis spraw-
dzony w słubickiej książnicy podczas co-
miesięcznych „Kulinarnych Czwartków”. 
Podczas marcowego spotkania klubo-
wiczki wspólnie upiekły jabłecznik. Pod-
czas przygotowywania ciasta dzielono się 
dobrymi radami, dzięki czemu ten przepis 
jest optymalnie skomponowany, i co rów-
nie ważne, bardzo łatwy w przygotowa-
niu. 

Przepis na pyszną szarlotkę:
• 1 szklanka mąki
• 1 szklanka cukru
• 1 szklanka kaszy manny
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia

Szarlotka w roli głównej
• kostka margaryny
• 1 kg jabłek
• 2-3 łyżeczki cynamonu

Mąkę, kaszę, cukier oraz proszek do 
pieczenia dokładnie mieszamy w mi-
sce. Przygotowaną mieszankę dzielimy 
na trzy równe części. Obrane jabłka 
trzemy na grubej tarce. Na wyłożoną 
papierem do pieczenia blaszkę wysy-
pujemy 1/3 masy, wykładamy połowę 
startych jabłek, posypujemy cynamo-
nem. Na wierzch wysypujemy kolejną 
warstwę masy, wykładamy drugą poło-
wę startych jabłek, posypujemy cyna-
monem. Następnie wysypujemy ostat-
nią porcję masy. Na wierzchu układamy 

obok siebie pokrojoną w 
cienkie plasterki margarynę 
tak, aby cała zawartość bla-
chy była dokładnie przykry-
ta. Pieczemy około 45 minut 
w temperaturze 180 ºC.

Zamiast świeżych jabłek 
możemy wykorzystać jabłka 
prażone.

Nadesłała: Małgorzata 
Dobosz

BPMIG Słubice

firmy „PBT Materiały Budowlane” 
dzierżyli w rękach niebieskie ba-
loniki, co obrotniejsi otrzymali 
gratisowe koszulki firm wysta-
wienniczych, breloczki, zapal-
niczki czy wszechobecne dłu-
gopisy a nawet poziomice czy 

składane miarki. Wielu w torbach 
miało towary zakupione w sa-
lonie sprzedaży. Bo i ceny atrak-
cyjne i dobrych, znanych marek. 
Magia promocji Pierwszego Dnia 
Otwarcia zawsze działa. W obie 
strony.                                           (red)



13nr 4(36)/2017 13 kwietnia 2017

Umowa na ulicę Krótką podpisana
SKWIERZYNA / MURZYNOWO

24 marca 2017 roku Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia podpisał z wyko-
nawcą umowę na przebudowę ulicy Krótkiej w Murzynowie.

792 805 381

zci.biuro@wp.pl

www.zci.com.pl

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA
ODSZKODOWANIA
ROSZCZENIA
BŁĘDY MEDYCZNE
SPRAWY ROZWODOWE
WINDYKACJA
POŚREDNICTWO W NIERUCHOMOŚCIACH

Inwestycja jest współfinan-
sowana w ramach projektu pn. 
„Przebudowa nawierzchni drogi 
gminnej - ul. Krótka w miejsco-
wości Murzynowo”, poddziałanie: 
„Wsparcie inwestycji związanych 
z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym inwe-
stycji w energię odnawialną i w 
oszczędzanie energii” w ramach 
działania” Podstawowe usługi i 
odnowa wsi na obszarach wiej-
skich” objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.

Zakres robót budowlanych 
wchodzących w skład inwestycji: 
roboty przygotowawcze, roboty 
ziemne, podbudowy, nawierzch-
nie, roboty wykończeniowe, ele-
menty ulic, oznakowanie.

Zakres inwestycji obejmu-
je: wykonanie wykopów ok. 
1032m3, wykonanie nasypów 
ok. 177m3, wykonanie koryto-
wania i zagęszczenia podłoża ok. 

1787m2, ustawienie krawężników 
betonowych ok 732mb, wykona-
nie nawierzchni z kostki betono-
wej ok. 1771m2

Wartość inwestycji: 272.048,52 
zł brutto.

Wykonawca: Konsorcjum firm 
- Lider: Zakład Wyrobów i Prefa-
brykatów Betonowych Dionizy 
Woiński, ul. Wojska Polskiego 45, 
66-435 Krzeszyce.

Źródło: www.skierzyna.pl
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MIĘDZYRZECZ 

Tradycyjnie i nowocześnie
W sali starostwa powiatowe-

go w Międzyrzeczu, 1 kwietnia 
odbyła się V edycja Spotkań 
Tradycji i Nowoczesności. Są to 
spotkania warsztatowe dla tych, 
którzy wykonują wszelkie ozdo-
by związane z Wielkanocnymi 
Świętami.

Spotkanie otworzył Rafał Mi-
kuła, wicestarosta wraz z Zofią 
Plewą, członkiem Zarządu Po-
wiatu. Od lat warsztaty są po-
przedzone spotkaniami z cieka-
wymi ludźmi, którzy prowadzą 
prelekcje. Tym razem pierwszym 
gościem była dr Janina Simiń-
ska, która mówiła o profilaktyce 
w depresji, czyli jak sobie moż-

na samemu pomóc. Kolejnymi 
referującymi byli Aleksandra 

Gomuła – „Moja troska o wła-
sne zdrowie” i Ewa Butkiewicz, 

która badała i analizowała skład 
masy ciała pod kątem prawidło-
wego odżywiania (obie z PSSE).

Część warsztatowa była jed-
nak najważniejsza. Licznie 
przybyłe panie z różnych orga-
nizacji pozarządowych (m.in. 
UTW, KGW) wykonywały palmy 
wielkanocne, stroiki, pisanki 
w różnej technice. Siła rzeczy 
prowadzone były, przy takich 
pracach, dyskusje. Istotnym jest 
jednak fakt, że kobiety potrafią 
kreować tradycyjne elementy, 
częściowo zanikające, związane 
z obrzędem ludowym i trady-
cją świąteczną. Wprowadzając 
nowoczesne akcenty w wyko-

nywanych palmach, stroikach, 
itp., przekazują odbiorcom jed-
nocześnie siłę tradycji, która 
wychowuje kolejne pokolenia. 
Cieszył udział w warsztatach 
młodego pokolenia.

Spotkanie zostało przepro-
wadzone w ramach wspólnego 
projektu Starostwa Powiatowe-
go, Państwowej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej, Lubuski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 
Powiatowego Zespołu Doradz-
twa Rolniczego w Międzyrze-
czu.

LM, fot. M. Hulecki

Dla holenderskiego pracodawcy poszukuję kobiet do pracy 
przy układaniu bukietów.

Praca całkowicie legalna, bez żadnych pośredników 
i bez ukrytych kosztów (jak to w zwyczaju mają 
wyspecjalizowane biura pośrednictwa pracy).

Stawka godzinowa - 7,5 euro netto na godzinę. Zakwate-
rowanie bezpłatne na terenie gospodarstwa. 

Duża ilość nadgodzin.
Praca na około 6-8 tygodni, rozpoczęcie pracy początek 

lub w okolicach połowy maja. 
Jedyny wymóg pracodawcy – rzetelna i sumienna praca. 

Nie ma wymogu doświadczenia. Nie ma wymogu posługi-
wania się językiem obcym (choć jest to mile widziane. 

Miejsce pracy to prowincja - Zeeland, 
miejscowość-Kruiningen

CV plus zdjęcie i numer telefonu proszę przesyłać  
pod adres email: slonyjeden@gmail.com 

ewentualne pytania proszę kierować na numer tel.: 
+48798420392

NAJWIĘKSZE PLUSY: w krótkim czasie można dobrze zaro-
bić, sympatyczni ludzie i fajna atmosfera :)

PRACA SEZONOWA PRZY KWIATACH DLA KOBIET 
w Holandii

MIĘDZYRZECZ  /  WĘDRZYN

Widzieć wszystko i nie być widzianym

Napoleon Bonaparte mawiał 
„Nie przeszkadzaj swojemu wro-
gowi gdy popełnia błędy”. „Sie-
demnasta” odpowiedziałaby na 
to „…i wyślij tam swoich zwia-
dowców, żeby zaobserwowali te 
błędy”.

Dobrze wyszkoleni zwiadow-
cy dzięki swojemu doświad-
czeniu, sprytowi oraz skrytości 
działania potrafią zdobyć ważne 
informacje o przeciwniku. Roz-
poznanie dla dowódcy jest ni-
czym karabin dla żołnierza. Dla-
tego co roku podczas zawodów 
użyteczno-bojowych sprawdza-
na jest zdolność bojowa podod-
działów rozpoznawczych. 

Żołnierze musieli zmierzyć się 
z pięcioma zadaniami. Pierw-
szego dnia oceniana była praca 
zwiadowców na posterunku ob-
serwacyjnym. Kluczem do suk-
cesu było wykrycie wszystkich 
celi ukrytych przez kierownika 
zawodów oraz dokładne okre-

W dniach 05-06 kwietnia na obiektach szkoleniowych 17 Wielkopolskiej Brygady odbyły się zawody użyteczno-bojowe plutonów 
rozpoznawczych 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej o miano najlepszych zwiadowców. 

ślenie ich położenia. 
Kolejna konkurencja polegała 

na wykazaniu się umiejętno-
ścią sprawnego posługiwania 
się etatową bronią. To nie był 
jednak ostatni wyścig z czasem 
tego dnia. Na koniec środowych 
zmagań żołnierzy poddano te-
stowi znajomości sprzętu uży-
wanego przez armie obce. 20 
sylwetek i zaledwie kilka sekund 
na rozpoznanie każdej z nich.

Czwartek był sprawdzianem 
ogniowym. Pierwszym etapem 
było kierowanie ogniem pluto-
nu na zasadzce. Warunki strze-
lania wymagały od strzelających 
jak najszybszego wykrycia i 
zniszczenia celów znajdujących 
się na odległości od 100 do 
500 metrów. Na koniec plutony 
rozpoznawcze poddane były 
próbie strzelania na celność i 
skupienie. Każdy z zwiadowców 
oddał 10 strzałów do tarczy na 
odległości 100 m. Żołnierze mu-

sieli popisać się dokładnością, 
perfekcyjnym wyszkoleniem 
strzeleckim i umiejętnością 
przygotowania broni indywidu-
alnej do strzelania.

Dwudniowe zmagania wy-
łoniły zwycięzców. Zwiadowcy 
kompanii rozpoznawczej Uła-
nów Wielkopolskich (krUW) po 
raz kolejny nie mieli sobie rów-
nych. Zwycięską reprezentacją 
dowodził porucznik Łukasz Do-
liński, dowódca kompanii roz-
poznawczej, który udowodnił, 
że nie komenda „naprzód” lecz 
„za mną” zagrzewa podwład-
nych do walki o zwycięstwo.

- O sile pododdziału rozpo-
znawczego świadczy poziom 
indywidualnego wyszkolenia, 
inteligencja oraz zgranie. Moi żoł-
nierze po raz kolejny udowodnili, 
że zasługują na miano zwiadow-
ców, wykonując zadania spraw-
dzające umiejętności działania 
zgodnie z przeznaczeniem. Kole-

dzy ze Świętoszowa i Żagania byli 
dobrze przygotowani, co nadało 
wartość zawodom i cenę nasze-
mu zwycięstwu - podsumował 
dowódca krUW.

Gratulujemy sukcesu krUW 
i trzymamy kciuki za naszych 
reprezentantów podczas Cen-
tralnych Zawodów Użyteczno-

-Bojowych plutonów rozpo-
znawczych, które odbędą się w 
dniach 18-21 maja maja.

Tekst: por. Weronika Milczarczyk
Foto.: st. szer. Łukasz Kermel



15nr 4(36)/2017 13 kwietnia 2017

Wieści z Międzyrzeckiego rATUSzA

xdvf

W dniu 10 kwietnia br. przypadała 77 rocznica Zbrodni Katyńskiej oraz 7 rocznica Katastrofy Smoleńskiej. Z tej okazji Burmistrz Międzyrze-
cza Remigiusz Lorenz, Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kijak oraz Starosta Międzyrzecki Grzegorz Gabryelski w asyście honorowej żołnierzy  
z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej  złożyli symboliczne wiązanki pod pomnikiem na cmentarzu komunalnym.

Młodzieżowa Rada Miejska z Mię-
dzyrzecza wraz z burmistrzem Remi-
giuszem Lorenzem uczestniczyli w 
wizycie studyjnej ze swoimi odpowied-
nikami w naszym mieście partnerskim 
Wilmersdorf-Charlottenburg (dzielni-
cy Berlina). Nawiązana współpraca bę-

Wizyta 
Młodzieżowej Rady  
Miejskiej w Berlinie

dzie kontynuowana podczas wspólnego 
posiedzenia Młodzieżowych Rad w 
Międzyrzeczu już w czerwcu. Na ko-
niec intensywnego dnia przywitano nas 
na sali plenarnej podczas oficjalnej sesji 
Radnych w Berlinie. Brawo Młodzieżo-
wi Radni za otwartość i odwagę!

2 kwietnia obchodzimy Światowy 
Dzień Świadomości Autyzmu, któ-
rego celem jest podnoszenie świado-
mości ludzi i propagowanie wiedzy na 
temat tego zaburzenia. Przy tej okazji 
Burmistrza Międzyrzecza Remigiusza 
Lorenza odwiedziła delegacja Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego. Miłą niespodziankę sprawiły 
przedszkolaki z „Bocianiego gniazda”, 
które również aktywnie włączyły się w 
dzisiejsze obchody, przynosząc ze sobą 

Światowy Dzień  
Świadomości Autyzmu

niebieskie wstęgi. Przypominamy, że 
jest to kolor solidarności z osobami z 
autyzmem.
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Wieści z Międzyrzeckiego rATUSzA cd.

Ruszyła II edycja Budżetu 
Obywatelskiego 2018

Miło jest nam poinfor-
mować, iż Zarządzeniem 
Burmistrza Międzyrzecza 
Z-23/2017 z dnia 6 marca 
2017 roku rozpoczęliśmy 
procedurę wprowadzenia II 
Edycji Budżetu Obywatel-
skiego w Międzyrzeczu na 
2018 r.  W ramach Budżetu 
Obywatelskiego realizowa-
ne będą zadania inwestycyj-
ne  lub remontowe należące   
do   zadań własnych   gminy, 
zlokalizowane na   nieru-
chomościach, na których 

zgodnie z prawem gmina 
Międzyrzecz może wydat-
kować środki publiczne. Po-
niżej przedstawiamy grafikę 
ilustrującą zasady podziału 
środków oraz harmonogram. 
Biorąc pod uwagę sugestie 
mieszkańców gminy Mię-
dzyrzecz po zakończeniu 
ubiegłorocznej Edycji Bu-
dżetu Obywatelskiego oraz 
chcąc zapewnić jak najwięk-
szy dostęp mieszkańcom 
możliwości oddania głosu ,w 
tym roku głosowanie odby-

wać się będzie poprzez plat-
formę dostępną pod adresem 
www.miedzyrzecz.pl. Za-
chęcamy wszystkich miesz-
kańców naszej gminy do 
wzięcia udziału w tegorocz-
nej edycji Budżetu Obywa-
telskiego, tak abyśmy wszy-
scy mieli bezpośredni wpływ 
na decyzję o przeznaczeniu 
części środków publicznych 
na przedsięwzięcia zgłoszo-
ne bezpośrednio przez mię-
dzyrzeczan. 

Międzyrzecz promując walory 
turystyczne naszej gminy uczest-
niczył w dwóch ważnych branżo-
wych wydarzeniach: Międzyna-
rodowych Targach Turystycznych 
„Na Styku Kultur” w Łodzi oraz 
we Wrocławiu. Bogata oferta na-
szych lokalnych przedsiębiorców 
m.in. oferta agroturystyk, spływy 

Zapraszaliśmy  
do Międzyrzecza

kajakowe czy też kolejka w Nie-
toperku cieszyła się dużym za-
interesowaniem zwiedzających. 
We Wrocławiu natomiast na za-
proszenie Lubuskiego Urzędu 
Marszałkowskiego promowaliśmy 
nasze jezioro Głębokie oraz ofertę 
turystyczną związaną z wypoczyn-
kiem wodnym.

28 marca podczas XXXII sesji 
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 
została podjęta uchwała autorstwa 
radnego Andrzeja Chmielewskie-
go - „Program Międzyrzecka Kar-
ta Seniora”. Adresatem programu 
są osoby stale zamieszkałe na te-
renie gminy Międzyrzecz w wie-
ku 60 lat i powyżej. Program jest 
elementem polityki społecznej re-
alizowanej przez gminę Między-
rzecz i obejmuje system zniżek, 
ulg, preferencji i uprawnień skie-

Międzyrzecka 
Karta Seniora

rowanych do seniorów. Partnerem 
programu może być każda osoba 
fizyczna, osoba prawna, jednostka 
organizacyjna lub inna instytucja 
bądź podmiot, które przystąpią do 
programu poprzez realizację okre-
ślonych przez siebie ulg i prefe-
rencji w świadczonych przez siebie 
usługach na rzecz seniorów legity-
mujących się kartą, które zgłoszą 
chęć przystąpienia do Programu 
oraz podpiszą z burmistrzem Mię-
dzyrzecza stosowne porozumienie.

XXXII sesja Rady Miejskiej 
była okazją do złożenia ser-
decznych życzeń wszystkim 
sołtysom z okazji ich święta, 
które obchodziliśmy 11 marca. 
Burmistrz wraz z Przewodni-
czącą Rady Miejskiej życzył 
zadowolenia z wykonywanych 
obowiązków, a także podzięko-
wał za współpracę i liczne ini-
cjatywy. Podkreślił, że pełnienie 
roli gospodarza wsi jest ogrom-
nym wyzwaniem, a sołtys to 
wyjątkowa funkcja publiczna. 
Każdy sołtys obdarowany zo-
stał upominkiem.

Dzień Sołtysa w ratuszu
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