
14 maja 2015

REKLAMA
511 225 133

nr 5(13)/2015

G
az

et
a 

b
ez

p
ła

tn
a PRZEKRÓJ

lokalny

www.przekrojlokalny.pl

ISSN 2084-4255
SKWIERZYNA

MIĘDZYRZECZ

ZADZWOŃ – PRZYJADĘ 
i pomogę Ci wybrać ofertę 

skrojoną idealnie dla Ciebie!

Doradca Klienta

Krzysztof Piotrowski
tel. 501 693 387

Nawet w 24 godziny!

POŻYCZKA

szybko i uczciwiedo 25 000 zł

Twoje pieniądze

602 323 601*

*koszt połączenia zgodny 
z taryfą operatora 

www.zielonagora.proficredit.pl

UWAGA - ZMIANA ADRESU BIURA!

Agencja Pośrednictwa Pracy 
oferuje pracę w Holandii

Dział - ogrodnictwo (szklarnie, hale)
95 755 41 11
600 057 964

NUMER CERTYFIKATU: 3656

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

tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

Kradzież paliwa z wojska. 9 osób z zarzutami
WĘDRZYN/MIĘDZYRZECZ  Z magazynów MPS w Wędrzynie „wyparowało” ok. 120 ton paliwa.

Wojsko ujawniło ogromne 
nieprawidłowości w obrocie 
paliwem pomiędzy Składem 
Materiałów Pędnych i Smarów 
(MPS) w Wędrzynie a jednost-

kami wojskowymi 11 Dywizji 
Kawalerii Pancernej z Żagania.
Różnice wyliczone z pomocą no-
wego systemu informatycznego 
wprowadzonego w tym roku do-

tyczą w szczególno-
ści obrotu z 17 Wiel-
kopolską Brygadą 
Zmechanizowaną. 
Jak podaje Inspek-
torat Wsparcia Sił 
Zbrojnych wykryte 
nieprawidłowości 
sprawiają wrażenie 
nielegalnego obro-
tu paliwem i jego 
zwyczajnej kradzie-
ży. Według naszego 
informatora – oso-
by związanej z woj-
skiem, z magazynów zniknęło 
ok. 120 ton paliwa! W sprawie 
cały czas toczy się śledztwo pro-
wadzone przez Żandarmerię 
Wojskową oraz przez Wojsko-
wą Prokuraturę Garnizonową w 

Szczecinie.

Głowy już poleciały

W związku z wykrytymi                           

Składy Materiałów Pędnych i Smarów w Wędrzy-
nie podlegają pod 45 WOG w Wędrzynie

cd. na s. 3

SKWIERZYNA

Tanecznie 
w Skwierzynie
26 kwietnia w Skierzynie od-
był się VII Ogólnopolski Tur-
niej Tańca Towarzyskiego o 
Puchar Burmistrza Skwierzy-
ny. Pary rywalizowały w tań-
cach latynoamerykańskich i 
standardowych oraz kombi-
nacjach tańców, zarówno w 
kategoriach sportowych jak i 
rekreacyjnych.

- Bardzo dziękuję Pani Justynie 
Kownackiej i Klubowi Sportowe-
mu „Fantazja” za przygotowanie 
tak wspaniałego przedsięwzięcia. 
Miło nam jest gościć tylu znako-
mitych tancerzy z całej Polski w 
naszym mieście. Jestem przeko-
nany, że udział w Turnieju wpłynie 
pozytywnie na edukację i rozwój 
adeptów tańca towarzyskiego - 
powiedział burmistrz Skwierzy-
ny Lesław Hołownia podczas 

cd. na s. 9
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Bezrobocie spada. To wolna, 
ale od jakiegoś czasu stała ten-
dencja. Na terenie wszystkich 
mutacji Przekroju Lokalnego 
najmniejsze jest w powiecie 
słubickim – 8,5 proc. (dane na 
koniec marca), następny jest 
powiat gorzowski ziemski – 9,7 
proc., później powiat sulęciń-
ski – 14 proc. i z największym 
odsetkiem osób bezrobotnych 
powiat międzyrzecki – 19,2 
proc. W skali województwa to 
12,8 proc (o ok. 1,1 proc wyż-
sze niż średnia krajowa). Tyle 
danych. Mam jednak wrażenie, 
że wraz ze spadkiem bezrobo-
cia spada zainteresowanie… 
pracą. Jak wytłumaczyć to, że 
wiele dużych i mniejszych, 
znanych mi firm, ma problemy 
ze znalezieniem chętnych do 
pracy? Są tacy, którzy twierdzą, 
że nie opłaca się pracować za 
1300 miesięcznie. Lepiej wziąć 
zasiłek z OPS, dorobić gdzieś na 
czarno i gitara. A ubezpiecze-
nie załatwi PUP. Stąd wniosek, 
że największym problemem z 
jakim się boryka lud uczciwie 
pracujący jest prawdopodob-
nie poziom płac. Niestety, Lu-
buskie znajduje się w ogonku 
średnich wynagrodzeń w skali 
kraju. Zazwyczaj zajmujemy 
drugie miejsce… od końca. W 
lutym średnia płaca w lubuskim 
wynosiła jedyne 3268 zł brutto 
(w sektorze prywatnym), gdy 
na sąsiednim Dolnym Śląsku 
ponad 600 zł więcej. To trochę 
dziwne biorąc pod uwagę na-
szą bliskość do granicy z Niem-
cami. Wielu moich znajomych 
pracuje po drugiej stronie Odry. 
Kuba z Sulęcina razem ze swo-
ją dziewczyną i kolegą z Ośna 

Co z tym bezrobociem?OgłOszenia DrObne

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

Najnowsze:
myjnia TIR i restauracja w Pnio-
wie
dom w Torzymiu ul. Łąkowa
dom w Łukominie gm. Krzeszy-
ce
domy szeregowe w Sulęcinie 
ul. Młynarska
działka z pawilonem handlo-
wym ul. Żeromskiego
dom w Wystoku
zakład przy ul. Witosa (działka, 
budynki, wyposażenie)
dom bliźniak w Lubniewicach

- obiekty komercyjne:
działka na ul. Daszyńskiego, 
hala w Ostrowiu, sklep ul. Ko-
ściuszki

Do wynajęcia:
mieszkanie 2-pokojowe w Su-
lęcinie
dom ul. Ekkela
hala handlowa 300m w Sulęci-
nie
kawiarnia Bajka
sklepy ul. Kilińskiego, Kościusz-
ki, Kupiecka

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

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

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

PRACA

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

Układanie psów i szkolenie 
opiekunów 601 772 559

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

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

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

Sprzedam mieszkanie 
3-pokojowe w bloku w 
Sulęcinie z C.O., balkonem 
na parterze lub zamienię na 
2-pokojowe. Tel. 607 993 521

Lubuskiego dojeż-
dżają codziennie 
do pracy pod Ber-
lin. Nawet po od-
liczeniu kosztuów 
paliwa, amortyzacji 
auta, straconego 
czasu na dojazdy i 
tak im się opłaca, 
bo zarabiają ok. 
1300 euro na rękę 
miesięcznie. W Lu-
buskiem takie pen-
sje szeregowych 
pracowników są 
nieosiągalne. Kuba twierdzi jed-
nak, że  chętnie zatrudniłby się 
w Sulęcinie na podobnym sta-
nowisku, gdyby mógł zarobić 
przynajmniej 2500 zł na rękę. 
To marzenie wielu osób bezro-
botnych i pracujących w Polsce, 
które jak się okazuje nawet u nas 
jest już możliwe. Moja przyjaciół-
ka Monika jest wysoko posta-
wionym managerem w jednej z 
dużych firm zlokalizowanych w 
Słubicach na terenie Kostrzyń-
sko-Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. W jej zakładzie 
pracownicy produkcji, gdy we-
zmą jeszcze trochę nadgodzin 
mogą zarobić miesięcznie (na 
„łapę”) 2500 zł. Jak twierdzi, w 
Słubicach za mniej niż 2000 
zł nikt do pracy nie przyjdzie. 
Podobna sytuacja jest w Ko-
strzynie nad Odrą. W przypad-
ku tych dwóch miejscowości z 
pewnością zadziałała granica z 
Niemcami zaraz za miedzą. W 
połączeniu z niskim bezrobo-
ciem tamtejsze firmy musiały 
podnieść pensje, by zatrzymać 
pracowników, których wyraźnie 
zaczyna brakować. Co zatem z 
powiatami międzyrzeckim i sulę-

cińskim? Pozostaje liczyć, że ich 
małe gospodarki nadal będę 
się rozwijać i tam również pra-
codawcy nie koniecznie będą 
się sugerować tylko poziomem 
minimalnego wynagrodzenia 
ustalonego z Warszawy. Ten 
proces musi jednak zajść natu-
ralnie. Zupełnie absurdalna dla 
mnie jest kampania związkow-
ców „Chcemy więcej zarabiać”. 
Jej uczestnicy domagają się 
ustalenia minimalnej miesięcz-
nej pensji na poziomie 2800 zł 
brutto. Takie posunięcie wy-
kończy naszą gospodarkę szyb-
ciej niż peerelowska 5-latka. 
Większość przedsiębiorców po 
prostu zwinie biznes, bo kosz-
ty pożrą ich w całości. I zamiast 
nowych firm 
b ę d z i e m y 
mieli nowych 
bezrobotnych.

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

Posiadam do wynajęcia 
mieszkanie 3-pokojowe 
w bloku w miejscowości 
Wędrzyn. Czynsz 1000 zł + 
prąd. Mieszkanie nie jest 
umeblowane. Dla żołnierzy 
lub prywatnie. Bez kaucji
Tel. 504 373 702
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Sklep Zoologiczny
Salon Groomerski Yagnes

Pon. - Piątek
10:00 - 18:00

Sobota
10:00 - 14:00

- szeroki wybór karm
- kosmetyki dla zwierząt
- akcesoria dla zwierząt domowych

DODATKOWO:
- usługi fryzjerskie dla psów
- porady dotyczące pielęgnacji zwierząt (nieodpłatnie:)
- zniżki dla stałych klientów na kosmetyki dla zwierząt

     Tel. 604 848 045

SUlĘCIN

Oni cenią 
swe zdrowie

krZeSZYCe

Wakacje z orientem

Sulęcin, ul. Witosa 2a 
(pasaż handlowy - obok piezzeri Torino)

UWAGA ZMIA
NA ADRESU! Firma molex w Sulęcinie już po raz drugi zorganizo-

wała Dzień medyczny dla swoich pracowników oraz 
członków ich rodzin. 

Impreza odbyła się na terenie firmy 30 sierpnia, wzięło w 
niej udział ok. 250 osób dorosłych wraz z dziećmi. Można 
było wykonać: badanie EKG, poziom cukru, cholesterolu, 
pomiar ciśnienia a także badanie dotyczące osteoporo-
zy. Skorzystano także z zaleceń i wskazówek masażysty 
oraz fizjoterapeuty. Poza licznymi badaniami medyczny-
mi można było skonsultować się z dietetykiem, stylistką 
fryzur oraz wykonać makijaż. Nie zabrakło pokazu zum-
by oraz fitness. Był też czas na zdrowy posiłek. Najmłodsi 
mogli poskakać na dmuchanym zamku, malować twarze, 
a także najeść się do woli waty cukrowej. Ponadto o zaba-
wy dla dzieci zadbał zastęp sulęcińskich harcerzy. Odbyła 
się również wystawa prac konkursowych pracowników a 
także prac malarskich pracownicy firmy agnieszki Dulik.

Katarzyna Wojak
specjalista HR

Lipcowe zajęcia w muszkow-
skiej bibliotece upłynęły pod 
hasłem „Wakacyjne podróże w 
świat baśni dalekiego i bliskiego 
wchodu”.

Na zajęcia uczęszczały dzieci od 
lat 4 do 15. Każdego dnia przygo-

da była w inna. Pierwszego dnia 
byliśmy w Indiach i wykonywali-
śmy z masy solnej słonie. Gosz-
czono Renatę Jasinowską, która 
uczyła wykonania koszyczka z 
wikliny papierowej. W inny dzień 
odwiedzono Arabię, a zajęcia 
skupiły się na wykonaniu latają-

30 sierpnia w Wielowsi odby-
ło się IV Powiatowe Święto 
Pieczonego Ziemniaka, które 
zorganizowano na placu re-
kreacyjno – sportowym. 
Imprezę rozpoczął mecz piłki 
nożnej juniorów, w którym zmie-
rzyły się drużyny z Trzemeszna 
i Wielowsi (na zdjęciu). Mecz 

SUlĘCIN

Tu królował ziemniak

zakończył się wynikiem 4:3 dla 
Wielowsi. Sekcja karate Kyoku-
shin z Sulęcina pod przewodnic-
twem karola Buksztynowicza 
przygotowała pokaz sztuki walki 
oraz łamania dachówek. Z myślą 
o dzieciach, jak i dorosłych, przy-
gotowano wiele konkurencji 
sprawnościowych z nagrodami. 
Ponadto odbył się sprawnościo-
wy turniej dla rodzin, w którym 
zwyciężyła rodzina państwa 
Gryz z Wielowsi. Podczas święta 
przygotowano degustację wielu 
potraw przyrządzonych właśnie 
z ziemniaków. Swoje stoisko 
przygotowało Stowarzysze-
nie Przyjaciół Wielowsi „Nasza 
Wieś”, które za swoją aktywną 
działalność na rzecz promo-
cji gminy Sulęcin otrzymało 
nagrodę ufundowaną przez 
burmistrza Sulęcina. Na impre-
zie gościli również członkowie 
Klubu MC Boxer. Mieszkańcy 
Wielowsi i goście świętowanie 
zakończyli zabawą taneczną.

(red. na podst. www.sulecin.pl)

cego dywanu Następnie były Chi-
ny i wachlarze, lampiony oraz… 
chiński smok (na zdjęciu). Nie za-
brakło Japonii (która „znajdowała 
się” u Emilii Hładki). Tu zajęcia 
odbyły się w plenerze, malowano 
farbami oraz zjedzono pyszny de-
ser. Ostatniego dnia wykonywano 
pocztówkę z wakacji, która pod-
sumowała pierwszą część zajęć 
wakacyjnych. 

Ewelina Niemczyn

brakami w paliwie minister 
obrony narodowej odwołał ze 
stanowisk i przeniósł do rezerwy 
szefa Szefostwa Służby MPS oraz 
kierownika MPS w Wędrzynie. Z 
nieoficjalnego źródła dowiedzie-
liśmy się, że w aferze poleciało 
już kilkanaście osób i szykują się 
następne zwolnienia. Dodatko-
wo szef Inspektoratu Wsparcia 
Sił Zbrojnych polecił wszcząć 
postępowanie dyscyplinarne 
wobec żołnierzy i pracowników 
wojska odpowiedzialnych za ob-

rót paliwem w podległych mu 
jednostkach, w których wykryto 
nieprawidłowości. Do tej pory 
Wojskowa Prokuratura Garnizo-
nowa w Szczecinie przedstawiła 
7 żołnierzom i 2 pracownikom 
cywilnym zarzuty przestępstw 
kradzieży, przywłaszczenia i pa-
serstwa oleju napędowego.

Dużo niewiadomych

Wszystkie instytucje wojskowe, 
do których zwróciliśmy się z py-

Kradzież paliwa z wojska. 9 osób z zarzutami
cd. ze s. 1

taniami w sprawie skradzione-
go paliwa nabrały wody w usta. 
Wojskowy Inspektorat Wspar-
cia Sił Zbrojnych odesłał nas do 
Żandarmerii, a ta do Prokuratury 
Wojskowej w Szczecinie. Urzędy 
zasłaniają się prowadzonym po-
stępowaniem, do końca którego 
nie udzielają żadnych więcej in-
formacji. Do sprawy będziemy 
wracać.

Adam Piotrowski

Na stronie internetowej www.
skwierzyna.pl dostępna jest an-
kieta , dot. doskonalenia pracy 
Urzędu Miejskiego w Skwierzy-
nie. Można ją wypełnić i wysłać 
drogą elektroniczną. Burmistrz  
Lesław Hołownia zachęca do 
poświęcenie kilku minut czas i 
wypełnienia anonimowej ankie-
ty, której opracowanie przyczyni 
się do zapewnienia sprawnej i 
profesjonalnej obsługi petentów 
odwiedzających Urząd Miejski w 
Skwierzynie. 

sam 

SKWIERZYNA

Mieszkańcu, 
wypełnij ankietę

Słoneczne południe 8 maja, 
Międzyrzecz, przy Miejskiej 
Bibliotece Publicznej. Trochę 
gości, wszak uroczyście mia-
no otworzyć placówkę po re-
moncie za ministerialne i sa-
morządowe fundusze. Kilku 
ochroniarzy niczym straż przy-
boczna Organizatora pilnowa-
ło porządku. Czyżby miał być 
minister?

Mowy, kwiaty, upominki, błogo-
sławieństwo i przecięcie wstęgi. 
I pierwsze wpadki. Jak się wita 
przybyłych vipów, to resztę wy-
starczy ogólnie, a tak co raz prze-
praszanie za pominięcie. Wspo-
mniano o roli poprzedniego 
burmistrza i rady, którzy wnieśli 
konkretne pieniądze w remont. 
Do przecięcia wstęgi już ich nie 
poproszono. Mały gest serdecz-
ności był nie do przełknięcia 
przez Organizatora (dyrektor 
MOK). Jaki Organizator takie wy-
konanie. 
Zaproszenie do środka. Na scho-
dach wyrosły przede mną dwie 
postacie ochroniarzy. Stop. – Pan 
nie wejdzie!  Dosłownie mnie 
zatkało, identyfikator na szyi, 
ubrany porządnie, stosownie do 

Dyrektor skandalista!
MIĘDZYRZECZ

uroczystości. – Dlaczego? – Ma 
Pan zakaz wstępu od Organiza-
tora. Ich praca, więc nie warto 
było kruszyć kopii. W tym czasie 
widzę jak redakcyjna koleżanka 
wychodzi z budynku, a za nią też 
ochroniarz. Została wyproszona.
Ponoć nie mieliśmy zaproszeń i 
stąd takie decyzje dla ochrony. 
Wiele lat param się dziennikar-
stwem ale takiego skandalu nie 
uświadczyłem. 
Dyrektor MOK, zaprosił przyja-
zne mu chyba media, tym sa-
mym nie pozwolił nam wykony-
wać dziennikarskie obowiązki. 
Jak mieliśmy przeprowadzić 
wywiad z przedstawicielkami z 
ministerstwa jak i od marszałka 
województwa? 
Tutaj zasadnym są pytania: - Czy 
na tym polega transparentność w 
zarządzaniu instytucją publiczną? 
– Impreza za prywatne fundusze? 
– Zamyka się nam dostęp do infor-
macji., czy to jest demokratyczne? 
– Co dyrektor MOK ukrywa, czego 
się boi w bezpośrednim wywia-
dzie? Dlaczego foruje własną po-
litykę? Na jedno pytanie znam 
odpowiedź. - Dlaczego wybrał 
przyjazne mu media i wysłał im 
zaproszenie? – Bo nigdy nie spo-

tkał się z krytyką z ich strony. Ma 
swoją wizję demokracji, która 
jest odmienna od przyjętych 
standardów. Niczym na Białoru-
si czy w Rosji, Tam niepokorne 
media są objęte wszelkimi zaka-
zami. 
Kilku znajomych wyszło po kil-
ku minutach. Podeszli i uścisnęli 
dłoń w geście solidarności. Co 
powiedzieli, możecie się Sza-
nowni Czytelnicy domyśleć. 
Odszedłem spod biblioteki znie-
smaczony.
Dyrektor MOK przygotował żabę 
do przełknięcia dla Burmistrza. 
Niedawno pisałem, że poprzed-
nik na ratuszowym stolcu pozo-
stawił kukułcze jaja i takim jest 
dyrektor MOK. Taką farsę lub 
skandal (jak kto woli) zdecydo-
wanie powinni potępić radni 
(zresztą kilku z nich na innym 
spotkaniu tego samego dnia 
decyzję dyrektora MOK uznali za 
skandal). Sprawa może zatoczyć 
szerszy kręg medialny, ale czy 
taka promocja miastu jest po-
trzebna? 

Lech Malinowski

13 kwietnia w międzyrzeckim 
ratuszu odbyły się gminne 
eliminacje Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej  
„Młodzież Zapobiega Poża-
rom”. 

W grupie szkół podstawowych 
pierwsze miejsce zajął Jakub 
Ratkiewicz (Szkoła Podstawowa 
Nr 2), drugi był Szymon Wala-
szek (Szkoła Podstawowa Nr 2), 
a trzecia Małgorzata Skrzek 
(Szkoła Podstawowa Nr 3). 
W grupie gimnazjalistów na naj-
wyższym stopniu podium stanął 
Szymon Skrzek (Gimnazjum Nr 

Gminne eliminacje Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej

MIĘDZYRZECZ

2), tuż za nim był Paweł Skoczy-
las (Gimnazjum Nr 2), na trze-
ciej pozycji uplasował się Jakub 
Kusz (Gimnazjum Nr 1). 
W grupie szkół ponadgimnazjal-
nych wygrał Paweł Janaszek 
(Liceum Ogólnokształcące), na-
stępnie Mateusz Stępień (Ze-
spół Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Bobowicku) oraz 
Sandra Dawidowicz (Zespół 
Szkół Ekonomicznych). Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzyma-
li upominki ufundowane przez 
burmistrza Międzyrzecza.

UM Międzyrzecz

http://www.skwierzyna.pl
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Laury młodych muzyków
MIĘDZYRZECZ

www.drewform.pl

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

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

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

Wiosna w szkołach mu-
zycznych to bardzo praco-
wity czas. Dla uczniów i ich 
nauczycieli w tym okresie 
najwięcej jest zaplano-
wanych, przesłuchań czy 
konkursów. 

Nauczyciele poszczegól-
nych klas instrumentów 
muzycznych pracowali 
wiele miesięcy z uczniami i 
przygotowywali ich bardzo starannie do 
nadchodzących konkursowych zmagań. 
Dzięki dużemu zaangażowaniu nauczy-
cieli, uczniów i rodziców pojawiły się za-
uważalne efekty tej współpracy.
20 kwietnia odbył się IX Powiatowy Fe-
stiwal Muzyki Polskiej w Krośnie Odrzań-
skim. Wzięli w nim udział uczniowie szkół 
muzycznych Świebodzina, Gubina, Krosna 
Odrzańskiego i Międzyrzecza. Uczniowie 
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Międzyrzeczu Tomasz Rogala – gitara 
i Oliwia Suchodolska -  skrzypce zajęli II 
miejsce w grupie I konkursowej. Wyróż-
nienie zdobył Piotr Czaplicki – fortepian i 
Eunika Fąferko – flet.
W grupie II Damian Bębas – akordeon 
zajął III miejsce. Uczniów przygotowali 
nauczyciele: Marta Machnik – gitara, Jo-
lanta Helwig – skrzypce, Tadeusz Nowak 
– fortepian, Alina Plebanek – akordeon.
23 kwietnia w Świebodzinie odbył się 
Międzyszkolny Konkurs Gitary Klasycznej 
HURRA GITARRA. Wzięło w nim udział 30 
uczniów Szkół Muzycznych Świebodzina, 
Gubina, Krosna Odrzańskiego,  Między-
rzecza i Zielonej Góry. Jury w składzie: 
przewodniczący Rafał Ratajczak, juro-
rzy Jadwiga Pietach, Wojciech Gabsze-
wicz, sekretarz jury Agnieszka Lisiewicz 
po zakończeniu przesłuchań podkreśliło 
bardzo wysoki poziom konkursu i dobre 

przygotowanie uczniów. Zanim jury przy-
znano nagrody w przerwie konkursu moż-
na było złożyć pamiątkowy wpis do kro-
niki szkolnej, przejrzeć lub nabyć nuty na 
gitarę wydawnictw muzycznych „Absonic: 
i „Contra”. Po nerwowym oczekiwaniu jury 
dla uczniów szkoły muzycznej w Między-
rzeczu przyznano następujące miejsca:    
II miejsce: Tomasz Rogala i Aleksandra 
Czop. Wyróżnienie zdobył Mateusz Ko-
rowacki.
Oprócz dyplomów laureaci otrzymali na-
grody rzeczowe. Uczniów przygotowali 
Marta Machnik i Zdzisław Musiał.
Konkurs zakończył się recitalem gitarzy-
sty Rafała Ratajczaka. Prezentował on 
na gitarze jazzowej i klasycznej utwory z 
najnowszego solowego krążka.
28 kwietnia br. w Zielnej Górze  miały 
miejsce zmagania konkursowe „Muzyka 
Dwóch Serc”. Prezentacje szkół muzycz-
nych  - Duety fletowe fortepianowe na 
cztery ręce. Szkołę Muzyczną w Między-
rzeczu reprezentowali: pianiści: Klaudia 
Nowacka, Julia Szymańska, Izabela 
Wojte, Piotr Czaplicki, flecistki: Bo-
gna Sobańska i Aleksandra Skowron. 
Uczniów przygotowali: Małgorzata Tele-
ga, Tadeusz Nowak – pianiści i Anna Ol-
szewska flecistka. Wyróżnienie w I grupie 
otrzymał duet fortepianowy w składzie: 
Klaudia Nowacka i Julia Szymańska. 

Przygotowanie Małgorzata Telega.
29 kwietnia br. odbył się IV Szklony 
Konkurs Instrumentalny. Jest on orga-
nizowany dla uczniów wszystkich klas 
instrumentów w Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Międzyrzeczu.
Jury w składzie: Małgorzata Telega 
– przewodniczący, Marta Machnik 
– sekretarz, członkowie: Kazimierz 
Dziembowski, Izabela Kuzia, Woj-
ciech Pruszyński, Tadeusz Nowak, 
Jolanta Helwig, Marta Walczak, 
Anna Olszewska, Zdzisław Musiał 
Alina Plebanek, Czesław Nowakow-
ski  po wysłuchaniu 35 uczniów przy-
znała następujące miejsca: 
Grupa I klasy I-III cykl 6-letni oraz I cykl 
4-letni
I miejsce Urszula Suchecka – flet (na-
uczyciel Anna Olszewska)
II miejsce Szymon Jaruta - fortepian (na-
uczyciel Wojciech Pruszyński)
III miejsce Weronika Nakonieczna  - gita-
ra (nauczyciel Marta Machnik)
Wyróżnienie: Eunika Fąferko – flet (na-
uczyciel Anna Olszewska), Wiktor Wo-
łoszyn – fortepian (nauczyciel Wojciech 
Pruszyński)
Grupa II klasy III, IV cykl 6-letni oraz II cykl 
4-letni
I miejsce Tomasz Rogala – gitara (nauczy-
ciel Marta Machnik)

I miejsce Damian Bobas – akordeon (na-
uczyciel Alina Plebanek)
II miejsce Oliwia Suchodolska – skrzypce 
(nauczyciel Jolanta Helwig)
II miejsce Bogna Sobańska – flet (nauczy-
ciel Anna Olszewska)
III miejsce Klaudia Nowacka - fortepian 
(nauczyciel Małgorzata Telega)
Wyróżnienie: Martyna Grela – gitara (na-
uczyciel Marta Machnik)

Grupa III klasy V, VI cykl 6-letni oraz IV cykl 
4-letni
I miejsce Mateusz Korowacki – gitara 
(nauczyciel Zdzisław Musiał)
I miejsce Aleksandra Skowron - flet (na-
uczyciel Anna Olszewska)
II miejsce Benjamin Skarżyński skrzypce 
(nauczyciel Jolanta Helwig)
II miejsce Bogna Sobańska – flet (nauczy-
ciel Anna Olszewska)
Wyróżnienie: Emil Maryń – akordeon (na-
uczyciel Alina Plebanek).
Dyrektor szkoły Małgorzata Telega po-
dziękowała uczniom za dobrą prace i 
zaangażowanie, podkreśliła też wysoki 
poziom konkursu. Uczniowie oprócz dy-
plomów otrzymali też nagrody rzeczowe, 
które ufundowali liczni sponsorzy oraz 
Rada Rodziców przy Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Międzyrzeczu.
12 kwietnia Kalina Tomysek (uczenni-
ca klasy fortepianu nauczycielki Izabeli 
Kuzi) brała udziale powodzeniem XVI Po-
wiatowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej 
pod patronatem Starosty Międzyrzeckie-
go Przytoczna 2015. Zdobyła tytuł laure-
ata.  
Gratulujemy uczniom laurów i życzymy 
dalszego odkrywania świata dźwięków.

Zdzisław Musiał
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Międzyrzecz
UL. Poznańska 106

Dla STOLARZA wszystko z jednej ręki

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

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

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

Międzyrzecz
ul. Poznańska 106

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

Wiosenne przesilenie

Lech Malinowski
lechm47@wp.pl

Wiadomo z czym się tytuł ko-
jarzy. Najczęściej z lenistwem 
i apatią, czasami z brakiem lo-
gicznego rozumowania. Zgoła 
inaczej było w pierwszej od-
słonie kampanii wyborczej. Ale 
po kolei. Jeżeli chce się być za-
trudnionym trzeba mieć odpo-
wiednie wykształcenie, w przy-
padku urzędnika – wyższe. Aby 
startować na Prezydenta RP nie 
ma takiego wymogu. Stąd wy-
syp kilku frustratów, którzy w 
świetle jupiterów wygadywali 
to, co im ślina na język przynie-
sie. Nawet lżąc Żydów i maso-
nów. Obietnice bez pokrycia, 
festiwal przeróżnych dziwactw, 
nijak przystający do poważnej 
praktyki politycznej. Kakofonia 

głupstw, w której giną trafne 
koncepcje. Doczekaliśmy się 
farsy w wyborach głowy pań-
stwa.
Jak media ową głowę potrakto-
wały w Dniu Flagi jest swoistym 
kuriozum. Transmisja z Belwe-
deru i nagle głos spikera – Prze-
rywamy program, aby podać 
bardzo ważną wiadomość. Czyż-
by Putin nas zaatakował? Otóż 
po chwili w grupie ekspertów 
omawiano bezpośrednią trans-
misję z Londynu, gdzie księż-
niczka urodziła córkę. – Cały 
świat zamarł z wrażenia. Wszy-
scy  na świecie są podekscytowa-
ni. I takie tam bzdury godne ce-
lebrytów. Przerwana transmisja 
w Polsce na rzecz plotkarskich 

informacji. Tak wygląda lekcja 
patriotyzmu w wydaniu TVP Info.
Majowe święto w Międzyrzeczu 
miało swoją sympatyczną od-
słonę. Po raz pierwszy od pięciu 
lat pojawił się generał, dowódca 
tutejszej 17 WBZ. Powróciła nor-
malność, godna II RP, gdzie na 
uroczystościach państwowych 
nie mogło zabraknąć najwyż-
szych oficerów garnizonów. Była 
orkiestra, też strażacka, ale już  
nie nasza, ta bowiem odeszła do 
historii.
Otwarto po remoncie bibliotekę. 
Zaproszono przyjazne media, te 
złe dla dyrektora MOK, nie zapro-
szono. Nie zaproszono starosty i 
radnych z powiatu. Ale widocz-
nie to wina przesilenia wiosen-

nego, które dopadło Organi-
zatora. Zrobił sobie prywatne 
otwarcie za publiczne pieniądze. 
Jakieś firmy sprzątają miasto i 
przystanki. Efekty są jakie są. 
Liczę na zatrudnienie bezrobot-
nych wzorem innych miast. Rusz-
cie radni głową! 
Radni, tak ratusza jak i starostwa 
otrzymują kilogramy druków, 
które z czasem będą makulatu-
rą. To koszty papieru i wydru-
ku. Nie lepiej kupić notebooki? 
Mniejsze to od laptopa i zawie-
rać będzie wszystko. Sprawa do 
przemyślenia, jak wiele innych 
bez końcowego, pozytywnego, 
finału. Zwykła proza życia oży-
wiana z reguły przed wyborami. 
Nic bardziej błędnego. Lokalna 

społeczność domaga się zmian 
ku lepszemu, do odcięcia łba 
swoistym hydrom z zaszłości 
układów. Chyba jaśniej już tego 
lokalnemu samorządowi tłu-
maczyć nie trzeba.

SKWIERZYNA

W Trzebiszewie powstanie 
„Lubusik”
W gminie Skwierzyna 
powstanie kolejne bo-
isko do plażowej piłki 
siatkowej. Z nowego 
obiektu będą tym ra-
zem mogły korzystać 
dzieci i młodzież z 
Trzebiszewa. 

Boisko zostanie wybu-
dowane w ramach pro-
gramu pn. „Boiska do 
Plażowej Piłki Siatkowej - Lubu-
sik – sportowe Lubuskie na lato”. 
Celem programu jest wspieranie 
promocji aktywności ruchowej i 
warunków rozwoju sportu ma-
sowego. W efekcie w lubuskich 
gminach jak grzyby po deszczu 
powstają nowe boiska do siat-
kówki.
Każda z gmin uczestniczących 
w programi otrzyma po 6.000 
zł brutto, z przeznaczeniem na 
wyposażenie boiska (piasek, 
słupki oraz tuleje, siatkę, linie 

wyznaczające boisko, tablice 
promocyjne) oraz na organizację 
w terminie do 31 sierpnia 2015 r. 
Letniego Turnieju Plażowej Piłki 
Siatkowej.
W ramach naboru wniosków, 
który trwał do 13 marca br. do 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Lubuskiego wpły-
nęło czterdzieści wniosków z 
trzydziestu ośmiu gmin i dwóch 
powiatów. 

www.skwierzyna.pl

13 czerwca 2015 r. o godz. 9:00 ze skwierzyńskiego 
rynku wystartują uczestnicy XV  Rodzinnego Rajdu 
Turystyczno-Nawigacyjnego „Szlakiem Bobrów”. W 
tegorocznej edycji rajdu zaplanowano udział maksy-
malnie 50 załóg. Załogi zmierzą się z trasą liczącą ok. 
90 km oraz  z wieloma atrakcjami i  konkurencjami 
związanymi ściśle z hasłem: Raz w „Mundurze”.
Organizatorzy zapewniają dobrą zabawę i rodzinną 
atmosferę oraz poznanie wielu ciekawych zakątków 
Naszych urokliwych okolic. Wszystkich zaintereso-
wanych udziałem zapraszamy do zapoznania się z 
regulaminem rajdu. Zgłoszenia i regulamin będą do-
stępne w biurze rajdu w Księgarni w Skwierzynie, ul. 
Rynek 2 tel. (095) 7172 200 oraz na stronie interne-
towej - www.skwierzyna.novedad.pl od 05.05.2015r. 
Zapisy już są przyjmowane i potrwają do wyczer-
pania miejsc, lecz nie dłużej niż do 1 czerwca 2015 
r. Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod nu-
merem tel. 602471722 - Jan Kaczmarczyk, Prezes 

SKWIERZYNA

XV  Rajd Turystyczno - Nawigacyjny 
,,Szlakiem Bobrów”

Skwierzyńskiej Sekcji Cyklistów.
 www.skwierzyna.pl
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Odznaczenia dla zaangażowanych
Podczas Wojewódzkich Ob-
chodów Międzynarodowego 
Dnia ochrony Zabytków, które 
odbyły się 15 kwietnia 2015 r. 
w Rokitnie, zostały wręczone 
odznaczenia kilkunastu oso-
bom, szczególnie zaangażo-
wanym w ochronę zabytków 
na Ziemi Lubuskiej.

Na wniosek dr Barbary Bielini-
ś-Kopeć, Lubuskiego Konserwa-
tora Zabytków, Minister Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego nadał 
Złotą odznakę „Za zasługi nad 
zabytkami” m.in. dr Marcelemu 
Tureczkowi i Andrzejowi Kier-
mielowi. Srebrną odznakę otrzy-
mał ks. kan. Marek Walczak.
Dr Marceli Tureczek jest spo-
łecznym opiekunem zabytków, 
prezesem Stowarzyszenia Regio-
nalistów „Środkowe Nadodrze”, 
członkiem Polskiego Towarzy-
stwa Historycznego. Jest rów-
nież autorem, współautorem i 
redaktorem ponad stu publikacji 
naukowych, popularnonauko-
wych i prasowych, w tym 9 au-
torskich książek, poświęconych 

problematyce ochrony dzie-
dzictwa kulturowego na terenie 
województwa lubuskiego, szcze-
gólnie powiatu międzyrzeckie-
go. Zajmuje się zagadnieniami 
ochrony zabytków, muzealnic-
twa oraz krajobrazu kulturowe-
go. Szczególnym przedmiotem 
jego badań są dzwony. Jest lau-
reatem nagród naukowych i sa-
morządowych, organizatorem 

lub uczestnikiem regionalnych, 
ogólnopolskich i międzynaro-
dowych konferencji naukowych 
poświęconych problematyce 
dziedzictwa kulturowego na 
pograniczu polsko-niemieckim 
propagując ochronę wartości 
materialnych i niematerialnych 
dziedzictwa kulturowego.
Andrzej Kirmiel, dyrektor Mu-
zeum Ziemi Międzyrzeckiej im. 

Alfa Kowalskiego przez wiele 
lat prowadził wraz z młodzieżą 
szkolną prace inwentaryzacyjne i 
porządkowe na cmentarzach ży-
dowskich naszego województwa 
lubuskiego, m.in. w Skwierzynie, 
Bledzewie, Słubicach, Torzymiu, 
Trzcielu, Trzemesznie Lubuskim, 
Zielonej Górze. Przyczynił się do 
utrwalania dziedzictwa kulturo-
wego i jego popularyzacji w au-
torskich tematycznych publika-
cjach i poprzez okolicznościowe 
wystawy. Od 2010 r. prowadzi 
na terenie muzeum działalność 
popularyzatorską w formie wy-
staw i wykładów dotyczących 
historii regionu, promując tym 
samym idee ochrony i opieki nad 
zabytkami. W latach 2010-2014 
prowadził remont konserwator-
ski zamku w Międzyrzeczu, tym 
samym zabezpieczył jego histo-
ryczną budowlaną substancję z 
jednoczesnym wyeksponowa-
niem wartości architektonicz-
nych. 
Ks. kan. Marek Walczak, pro-
boszcz parafii rzymsko-katolic-
kiej p.w. św. Jana Chrzciciela w 

Międzyrzeczu, wcześniej pro-
boszcz w Lubniewicach, poprzez 
swoje zaangażowanie przyczynił 
się do utrzymania, z punktu wi-
dzenia konserwatorskiego, świą-
tyń. W 2009 r. rozpoczął remont 
kościoła swojej międzyrzeckiej 
parafii, podczas którego w pre-
zbiterium odsłonięte zostały re-
nesansowe malowidła ścienne. 
Dzięki gromadzeniu środków 
finansowych, etapami, w latach 
2009-2014 można było przepro-
wadzić prace konserwatorskie, 
które przywróciły świetność od-
krytej polichromii. Wykazał się 
starannością w dbałości o zabyt-
ki wewnątrz świątyni, realizując 
prace konserwatorskie przy or-
ganach piszczałkowych oraz sta-
cjach „Drogi Krzyżowej”. 
Odznaczenia wręczali: Jan 
Świrepo, Wicewojewoda Lubu-
ski i dr Barbara Bieliniś-Kopeć, 
Lubuski Konserwator Zabytków.

LM, fot. A. I.
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Przez dwa dni trwała akcja 
wiosennego sprzątania Gminy 
„Czysta Skwierzyna - Piękna 
Gmina”, której organizatorem 
był burmistrz Skwierzyny Le-
sław Hołownia oraz Nadleśnic-
two Skwierzyna.

Głównym celem akcji było budo-
wanie świadomości ekologicz-
nej oraz odpowiedzialności za 
środowisko naturalne młodych 
pokoleń poprzez utrzymanie 
czystości w najbliższym oto-
czeniu. Utrzymanie prawdziwe-
go porządku i estetyki miasta 
wymaga zaangażowania całej 
lokalnej społeczności, dlatego 
do wiosennej akcji sprzątania 
przyłączyły się przedszkola, 
szkoły, instytucje, Wspólnoty 
Mieszkaniowe, Sołectwa: Murzy-
nowo, Trzebiszewo, Wiejce oraz 
mieszkańcy gminy Skwierzyna. 
Uczestnicy akcji mieli za zadanie 
posprzątać tere-
ny wokół budyn-
ków, przyległych 
ulic, parków 
oraz terenów 
zieleni miejskiej. 
Wszyscy zostali 
wyposażeni w 
worki na odpa-
dy oraz rękawice 
ochronne.
Po zakończo-
nym sprzątaniu 

SKWIERZYNA

wszystkie śmieci, wywiezione 
zostały przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Skwie-
rzynie do przesypowni odpadów 
komunalnych w Przytocznej.
Łącznie zebrano 5,70 Mg odpa-
dów, w tym: 1,8 Mg odpady bio-
degradowalne i 3,9 Mg odpady 
komunalne zmieszane.
Dla uczestników akcji na terenie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Skwierzynie organizatorzy przy-
gotowali poczęstunek.
Burmistrz Skwierzyny Lesław 
Hołownia serdecznie dziękuje 
wszystkim zaangażowanym oso-
bom w akcję „Czysta Skwierzyna 
- Piękna Gmina”. Dzięki wspólne-
mu wysiłkowi gmina Skwierzy-
na stała się bardziej przyjazna i 
otwarta dla mieszkańców oraz 
turystów.

sam
www.skwierzyna.pl

Podsumowanie akcji ,,Czysta 
Skwierzyna – Piękna Gmina”

Pytanie o Boga... 
filozofia religii

MIĘDZYRZECZ

7 maja w międzyrzeckim mu-
zeum odbyło się spotkanie au-
torskie ks. dra Marcina Napadło 
z licznie przybyłymi mieszkańca-
mi. Bohater spotkania jest rezy-
dentem w parafii p.w. Św. Jana 
Chrzciciela w Międzyrzeczu. 
Przedstawił go ks. kan. Marek 
Walczak. Dzięki temu wiadomo, 
że urodził się w Gubinie w 1976 
r., został wyświęcony w 2001 r., 
a jego pierwszą parafią był Sule-
chów. Potem studia filozoficz-
ne, obrona doktoratu i praca na 
wydziałach teologicznych lub 
filozoficznych uniwersytetów na 
zachodzie kraju, uczy również w 
Wyższym Seminarium Duchow-
nym w Paradyżu.
Pisarz w sutannie wprowadził 
słuchaczy w rozważania filozo-
ficzne religii wg Paula Tillicha. 
Wykład poparł czytelnym w od-
biorze pokazem multimedial-
nym omawiając religiologię z jej 
podziałem na religioznawstwo, 
filozofię religii i teologię religii. 
Aby nie zrazić słuchaczy używał 
przystępnej terminologii i ba-
zował na swej książce. Wyjaśnił 
sens i potrzebę badań nauko-
wych religii objaśniając szcze-
gółowo typowe postawy współ-
czesnych wobec wiary. Człowiek 

jest obdarzony pasją po-
znawania, poszukiwania 
i zaspakaja swoją wiedzę 
teoretyczną w zderzeniu 
z praktyką. A religia jest 
pewnym wymiarem ist-
nienia człowieka i obej-
muje wszystkie obszary 
życia, dlatego nie można 
przejść wobec zadawa-
nych pytań obojętnie. 
Ustalają się relacje po-
między filozofią a religią 
z całym bagażem kryty-
ki, wątpliwości czy plu-
ralizmem. 
Temat trudny ale dzię-
ki wykładowi, przynaj-
mniej został wyjaśniony 
i nie stanowi już niezrozumiałe 
tabu. Wiara nie polega na żarli-
wym jej wyznawaniu, co właśnie 
na zadawaniu pytań i szukaniu 
odpowiedzi. Sacrum należy do-
świadczać i odkrywać.
Paul Johannes Tillich  urodził się 
w Starosiedlu k/Gubina w rodzi-
nie pastora. Niemiecki filozof i 
teolog, po 1933 r. wyemigrował 
do USA. Uważany jest za jednego 
z najbardziej wpływowych myśli 
protestanckich w ubiegłym stu-
leciu. I on właśnie zainspirował 
ks. dra M. Napadło do przedsta-

wienia na kartach swej książki 
analizy zachodzącej pomiędzy 
ideą Tillcha a ideą Boga.
Dzięki życzliwości Andrzeja Kir-
miela, dyrektora Muzeum Ziemi 
Międzyrzeckiej im. Alfa Kowal-
skiego, można było poznać inny 
wymiar kontaktu z Najwyższym, 
kontaktu poza murami świątyni, 
bliskości poprzez interesujący 
wykład i na łamach książki.

LM, fot. EJ
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Teksty i zdjęcia: Lubuski U
rząd W

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

orzów
 W

lkp.

Wojewoda przeciwko handlowi ludźmi

Na zdjęciu od lewej: Agnieszka Świątek, dyr. Wydziału Programów Europejskich i 
Rządowych LUW, Wojewoda Katarzyna Osos oraz gen. bryg. SG Andrzej Kamiński.

Wojewoda Lubuski Katarzyna 
Osos oraz Komendant Nado-
drzańskiego Oddziału Straży 
Granicznej w Krośnie Odrzań-
skim gen. bryg. SG Andrzej 
Kamiński pod koniec kwietnia 
podpisali umowę partnerską 
dotyczącą projektu: „Lubuski 
alians służb mundurowych 
i cywilnych wobec handlu 
ludźmi i przestępczości trans-
granicznej” (LASM). – Lubuski 
Urząd Wojewódzki jest jedy-
nym, który realizuje tego typu 
projekt – podkreśliła Wojewo-
da Katarzyna Osos.

– Będzie bardzo szeroka kampa-
nia społeczna. Chcemy dotrzeć do 
jak największego kręgu odbior-
ców – zapowiedziała Wojewoda 
Lubuski Katarzyna Osos. – Będą 
szkolenia z instytucjami, które 
mają styczność z osobami nara-
żonymi na zagrożenia. W ramach 
projektu będziemy podejmować 
działania, które mają się przyczy-
nić do poprawy efektywności 
działania odpowiednich służb. 
Zorganizujemy seminaria, szko-
lenia i konferencje, które będą 
miały na celu zwiększenie zakre-
su wiedzy o metodach działania i 
zapobiegania zjawiskom handlu 
ludźmi.
Lubuski Urząd Wojewódzki za-

jął wysoką trzecią pozycję w 
rankingu z  ponad dwudzie-
stu  projektów ubiegających  się 
o dofinansowanie. Wyróżnienie 
to jest szczególnie ważne po-
nieważ Projekt „Lubuski alians 
służb mundurowych i cywilnych 
wobec handlu ludźmi i przestęp-
czości transgranicznej” jest jedy-
nym projektem finansowanym 
z Norweskiego Mechanizmu Fi-
nansowego realizowanym przez 
Urząd Wojewódzki w Polsce.
Zagadnienie handlu ludźmi oraz 
problem zorganizowanej prze-
stępczości transgranicznej są 
zjawiskami podlegającymi dy-
namicznym przemianom, któ-

rych nasilenie zaobserwowano 
w Polsce na początku lat 90. W 
związku ze wzrostem rozwoju 
gospodarczego i ekonomiczne-
go Polska obecnie nie jest już 
tylko krajem pochodzenia ofiar, 
ale także krajem tranzytowym, 
przez który odbywa się transfer 
osób z Europy Wschodniej czy 
Azji do Europy Zachodniej oraz 
krajem docelowym dla pokrzyw-
dzonych wykorzystywanych 
głównie w prostytucji i pracy 
przymusowej. Kwestie te odno-
towywane są szczególnie w re-
gionach przygranicznych.
– Mam nadzieję, że projekt zna-
cząco przyczyni się do zwiększe-

nia skuteczności prowadzonych 
działań – powiedziała Wojewoda 
Katarzyna Osos. Z działaniami 
podjętymi przez Wojewodę zga-
dza się gen. bryg. SG Andrzej 
Kamiński, Komendant Straży 
Granicznej w Krośnie Odrzań-
skim - W dzisiejszym skompliko-
wanym świecie nie można działać 
w pojedynkę, trzeba wielu innych 
służb w tym administracji publicz-
nej, aby dotrzeć do jak największej 
liczby odbiorców – podkreślił Ko-
mendant Kamiński.
Dyrektor Wydziału Programów 
Europejskich i Rządowych Lubu-
skiego Urzędu Wojewódzkiego 
Agnieszka Świątek zapowie-
działa natomiast specjalistyczne 
szkolenia dla służb munduro-
wych, Straży Granicznej, a także 
pracowników LUW. Szkolenia 
będą dotyczyć identyfikacji za-
bezpieczeń przed fałszerstwem 
dokumentów publicznych.
Przestępczość transgraniczna i 
handel ludźmi są kwestiami, któ-
re wymagają interdyscyplinarne-
go podejścia i współpracy wielu 
instytucji. Lubuskie jest drugim 
województwem po mazowiec-
kim, w którym na tak dużą skalę 
prowadzony jest handel ludźmi. 
Lubuskie jest również terenem, 
przez który odbywa się przerzut 
ofiar handlu z Europy Środkowo-
-Wschodniej na Zachód.  
Celem nadrzędnym Projektu 

LASM jest wzrost wiedzy w za-
kresie metod zapobiegania, 
wykrywania i ścigania prze-
stępczości transgranicznej i 
zorganizowanej. Realizacja pro-
jektu daje możliwość wymia-
ny doświadczeń oraz dobrych 
praktyk w zakresie działania 
służb odpowiedzialnych za bez-
pieczeństwo publiczne, czego 
konsekwencją będzie wypraco-
wanie wspólnych wniosków jak 
również nawiązanie kontaktów 
zawodowych, w zakresie tema-
tów stanowiących przedmiot 
wspólnego zainteresowania na 
poziomie międzynarodowym. 
– Lubuski Urząd Wojewódzki jest 
jedyny, który realizuje tego typu 
projekt – podkreśliła Wojewoda 
Katarzyna Osos.
Szkolenia zaplanowane dla służb 
(Straży Granicznej, służb cywil-
nych Wojewody Lubuskiego) w 
ramach projektu są odpowiedzią 
na potrzebę ciągłego podnosze-
nia kwalifikacji i nadążania za 
zmianami metod jakimi posłu-
gują się zorganizowane grupy 
przestępcze. Natomiast szko-
lenia dedykowane instytucjom 
samorządowym wpływają na 
uzyskanie efektu oddziaływania 
projektu wśród szerokiej grupy 
odbiorców.

Wojewoda Lubuski: e-Granica łączy i inspiruje
– Posiadanie informacji daje 
poczucie bezpieczeństwa – 
podkreśliła Wojewoda Lubu-
ski Katarzyna Osos podczas 
podpisania Porozumienia 
Partnerskiego, dotyczącego 
współpracy w ramach projektu 
e-Granica, którego głównym 
produktem ma być dwujęzycz-
na, bezpłatna aplikacja infor-
macyjna ułatwiająca podró-
żowanie. Partnerzy projektu 
są zgodni, że to innowacyjne 
i jedyne w swoim rodzaju roz-
wiązanie.

W środę, 6 maja br. w Lubuskim 
Urzędzie Wojewódzkim podpi-
sano Porozumienie Partnerskie 
dotyczące współpracy w ramach 
projektu „e-Granica  – działa-
nia na rzecz zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego po-
granicza - platforma wymiany 
doświadczeń w obszarze trans-
granicznym”. Dokument podpi-
sany został przez Beneficjenta 
Wiodącego Wojewodę Lubuskie-
go – Katarzynę Osos oraz Part-
nerów Projektu: Przewodniczą-
cego Zarządu Stowarzyszenia 
Gmin Polskich Euroregionu „Pro 
Europa Viadrina”, Prezydenta 

Gorzowa Wlkp. – Jacka Wój-
cickiego, Lubuskiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego 
Policji  – Ryszarda Wiśniew-
skiego ze strony polskiej 
oraz Przewodniczącego Sto-
warzyszenia Środkowa Odra 
e. V. we Frankfurcie nad Odrą, 
Nadburmistrza Frankfurtu 
n/O - Martina Wilke ze stro-
ny niemieckiej.
Wojewoda jest właścicielem 
i autorem aplikacji obecnie 
używanej eLubuskie, która za 
pomocą interaktywnych roz-
wiązań informuje o występu-
jących zagrożenia.
– Posiadanie informacji daje 
poczucie bezpieczeństwa. 
Wiemy jak się zachować i jakie 
podjąć działania. W związku z 
tym chcemy iść krok dalej, bo 
dziś granica nie dzieli, ale inspiru-
je do dalszych działań, do wspól-
nych inicjatyw i dalszej współpra-
cy. Chcemy stworzyć dwujęzyczną 
aplikację i to będzie główny pro-
dukt projektu e-Granica – powie-
działa Wojewoda Lubuski Kata-
rzyna Osos.
W ramach projektu przewidzia-
ne są także wizyty studyjne i 
szkolenia językowe. – Wierzy-

my, że te działania spowodują 
zacieśnienie współpracy między 
naszym województwem a Bran-
denburgią. To także okazja do wy-
miany doświadczeń i poglądów, 
dzięki której droga do kolejnych 
wspólnych projektów stoi otwo-
rem – przekonywała Wojewoda. 
Słów uznania dla projektu nie 
krył Nadburmistrz Frankfur-
tu n/O Martin Wilke: – Chętnie 

przystępujemy, jako partner do 
projektu e-Granica, bo jest nowo-
czesny i innowacyjny. To właściwy 
projekt we właściwym czasie. Dla 
prezydenta Gorzowa Jacka Wój-
cickiego, będącego jednocze-
śnie Przewodniczącym Zarządu 
Stowarzyszenia Gmin Polskich 
Euroregionu „Pro Europa Viadri-
na”, projekt ma wymiar bardzo 
pragmatyczny: – Jego wdrożenie 

w życie znacząco usprawni ko-
munikację między mieszkań-
cami całego euroregionu.
Projekt zakłada wykonanie 
prac niezbędnych do stwo-
rzenia bezpłatnej, polsko-nie-
mieckiej aplikacji na smartfo-
ny, tablety i inne urządzenia 
przenośne, która będzie in-
formować mieszkańców oraz 
podróżnych odwiedzających 
pogranicze lubusko-bran-
denburskie o aktualnych za-
grożeniach, przepisach ruchu 
drogowego, a także innych 
wydarzeniach mogących 
wpłynąć na komfort podró-
żowania. Rolą Partnerów 
Projektu będzie udzielanie 
wsparcia merytorycznego w 
procesie tworzenia aplikacji, 
a w szczególności interak-

tywnego, polsko-niemieckiego 
poradnika, który stanowił będzie 
jej integralną część. W poradniku 
tym zawarte zostaną m.in. infor-
macje dotyczące sposobów za-
chowania się w sytuacji kryzyso-
wej mogącej wystąpić podczas 
podróży oraz na temat instytucji 
powołanych ustawowo do nie-
sienia pomocy po obu stronach 
granicy. 

Partnerzy projektu „e-Granica – działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodar-
czego pogranicza - platforma wymiany doświadczeń w obszarze transgranicznym”

MIĘDZYRZECZ



  
8 nr 5(13)/2015 14 maja 2015

Grupa wsparcia
Z inicjatywy, a także wy-
chodząc naprzeciw spo-
łecznemu zapotrzebowa-
niu, Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Międzyrzeczu – 
powstała Grupa Wsparcia 
dla Osób Doświadczonych 
Problemom Przemocy w 
Rodzinie.

Pomocą prawną byłą Usta-
wa z 20.07.2005. – O prze-
ciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie. Przemocą we-
wnątrzrodzinną określa się 
wszelkie formy złego traktowania człon-
ków rodziny, zwłaszcza w sytuacji, kiedy 
nie są oni w stanie skutecznie się bronić. 
Owa przemoc charakteryzuje się relacjami 
o nierównym układzie sił, wykorzystywa-
niem władzy i siły fizycznej wobec słab-
szego, podmiotowym stosunkiem między 
stronami, tłem związku staje się lęk ofiary, 
manipulacja nią w celu sprawowania kon-
troli. Najczęściej ofiarami owej przemocy 
w rodzinie są dzieci, kobiety, osoby trwale 
lub czasowo niepełnosprawne, rzadziej 
mężczyźni.
Z informacji uzyskanej od Zespołu In-
terdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie w Międzyrzeczu 
wynika, ze w latach 201202014 w ponad 
90% przypadkach ofiarami były kobiety, a 
mężczyźni jako sprawcy, w większości byli 
pod wpływem alkoholu.
Powstała grupa wsparcia (prowadzi ją 
Marta Fertała, wykwalifikowany pracow-
nik OPS) pozwala w zajęciach grupowych 
na kontakt w innymi o podobnych przej-
ściach. To daje możliwość przerwania izo-
lacji, pomoże pozbyć się poczucia wstydu 
i winy.
Grupa wsparcia jest skierowana do kobiet 
mieszkających na terenie miasta i gminy 

MIĘDZYRZECZ

Międzyrzecz, bez ograniczeń wiekowych. 
Zajęcia są prowadzone na terenie Między-
rzeckiego Centrum Leczenia Uzależnień, 
ul Waszkiewicza 2. Będą trwały do końca 
listopada br.
Celem głównym pracy w grupie (do-
tychczas uczestniczy w niej już 12 osób) 
jest zwiększenie świadomości, poczucia 
własnej wartości i kompetencji społecz-
nych, rozwijanie umiejętności życiowych, 
zwiększenie niezależności oraz umie-
jętności radzenia sobie w trudnych sy-
tuacjach skierowanych na zatrzymanie 
przemocy.
Jak zapewniła mnie Marta Fertała, pomy-
słodawca stworzenia grupy, zapewni się 
dostępność form pomocy, spotkanie ze 
specjalistami, ochrona prawna poprzez 
interwencje w różnych instytucjach oraz 
korzystanie ze specjalistycznych wydaw-
nictw informacyjnych. Tematyka zajęć 
obejmie dwa bloki tematyczne – Zjawisko 
przemocy w rodzinie i problem uzależ-
nień oraz Rozwój osobisty.
Zainteresowanych odsyłam do kontaktu 
osobistego z M, Fertała w międzyrzeckim 
OPS lub telefonicznego: 95 742 78 32, 531 
076 812 (7.00 - 15.00).

LM 

Stowarzyszenie z Niemiec porządkuje 
skwierzyński kirkut

SKWIERZYNA

W dniach 19-23 kwietnia w Skwierzynie 
przebywała 5-cio osobowa delegacja 
z niemieckiego Stowarzyszenia „Znaki 
Pokuty”. Wolontariusze porządkowali 
żydowski cmentarz. 

- Chcemy naprawić grzechy nazistów. Ro-
bimy to dbając o te groby. Społeczności ży-
dowskie są tu nieliczne, ale ich cmentarze 
pozostały i ktoś musi o nie dbać -  powie-
dział jeden z członków Stowarzyszenia 
Karl Bernhardt.
To nie pierwsza taka akcja 
niemieckich wolontariu-
szy. Wcześniej byli już w 
Polsce, porządkowali też 
cmentarze na Ukrainie i w 
Czechach. Dla niektórych 
z nich to już 20 taki wy-
jazd. W pracach na skwie-
rzyńskim kirkucie poma-
gała młodzież z gminnych 
szkół.
- Bardzo dziękuję przedsta-
wicielom Stowarzyszenia 
„Znaki Pokuty”. Przez 5 dni 

wykonali ogrom pracy polegający na m.in. 
czyszczeniu nagrobków, zbieraniu śmie-
ci czy ustawianiu przewróconych macew 
zgodnie z religią i tradycją żydowską – po-
wiedział burmistrz Skwierzyny Lesław 
Hołownia zwracając się do wolontariuszy 
podczas spotkania.
Skwierzyński cmentarz ma ponad 2 ha i 
jest jednym z największych kirkutów w 
województwie Lubuskim.

 www.skwierzyna.pl
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Zabytki militarne         
zawsze przyciągają

MIĘDZYRZECZ

otwarcia VII Ogólnopolskiego Turnieju 
Tańca Towarzyskiego.
W Turnieju wystartowali uczestnicy od 6 
lat jak również osoby dorosłe. Dynamika 
par, bogate stroje, skomplikowane figury 
taneczne, a to wszystko dopełnione pięk-
ną muzyką zapierało dech w piersiach nie 
jednemu widzowi.
Do Skwierzyny przybyło ponad 150 par 
z takich miast jak m.in.: Żagań, Stargard 
Szczeciński, Leszno, Szczecin, Żary, Po-
znań, Myślibórz, Gorzów Wlkp., Zielona 
Góra, Warszawa, Wolsztyn, Kościan, Słubi-
ce, Głogów, Nowa Sól, Lwówek Śl., Murzy-
nowo, Templewo.
Pary oceniane były przez znamienite jury:
1. Stachura Irena- Szczecin 2. Ziomek 
Joanna- Poznań, 3. Depta Grzegorz- 
Gorzów Wlkp., 4. Rumin- Gebel Beata- 
Szczecin, 5. Lewandowski Bernard- Bo-
lesławiec, 6. Kwolek Halina- Wrocław, 7. 
Grzywniak Przemysław- Szczecin.
Imprezę poprowadziła Marlena Macie-
jewska ze Szczecina. Podczas gali wie-
czornej wystąpili w pokazie Mistrzowie 
Polski par zawodowych oraz zwycięzcy 
wielu międzynarodowych turniejów tań-
ca: Michał Miniewicz i Nastazja Szypul-
ska, dostarczając wielu wrażeń publicz-
ności.
Uśmiechu na twarzy, wzruszeń a nawet 
łez szczęścia, dostarczył pokaz najmłod-
szej grupy „Fantazji”, w specjalnie przy-
gotowanej na tą okoliczność choreografii 
„Macho”.
Nasi tancerze również spisali się na me-
dal:
Kategorie sporto-
we: 1. Kacper Cza-
czkowski i Julita 
Lemke III miejsce 
kat. Pow. 15 kla-
sa C, 2. Weronika 
Kaśków i Alek-
sandr Środecki IV 
miejsce kat. 10-11 
lat klasa E, 3. Prze-
mysław Litkowiec 
i Jowita Stasiak 
I miejsce kat. 12-
13 lat klasa G, 4. 
Krystian Lemke 
i Ewelina Litko-

wiec II miejsce w kat. 10-11 lat klasa G, 5. 
Filip Pura i Weronika Ochnik III miejsce 
w kat. 10-11 lat klasa G.
Kategorie rekreacyjne: 1. Grzegorz Ko-
zak i Martyna Czentorycka III miejsce 
10-11 lat, 2. Filip Pura i Aicha Marmon-
towicz I miejsce 10-11 lat, 3. Sławomir 
Sobieszek i Olivia Oset I miejsce pow. 
lat 14.
Złote medale w kat. Do lat 6 kl.: 1. Adrian 
Wisniewski i Magdalena Kownacka, 2. 
Dawid Kłobus i Zuzanna Kłobus, 3. Zu-
zanna Pluskota i Zuzanna Pupkowska, 
4. Anna Pawlicka i Zuzanna Ptaszyk.
Złote medale w kat. 7 lat: 1. Joanna Kow-
nacka i Oliwier Olszak, 2. Antonii Mań-
dziuk i Alicja Waligórska.
Srebrne medale w kat. 7 lat: 1.Adrian 
Wiśniewski i Emilia Kucińska, 2.Natalia 
Sobala i Aleksandra Ulm.
Złote medale w kat. 8-9 lat: 1. Sobkowiak 
Maciej i Julia Mużelak
Srebrne medale w kat. 8-9 lat: 1.Waligór-
ski Jan, Natalia Sobala, 2.Momot Kinga 
i Kowalewska Hanna, 3.Winnicki Mar-
cin i Aleksandra Piech, 4.Drogowski 
Ksawier i Brzeźińska Mirela, 5.Alicja 
Czarnecka i Oliwier Nowosadzki.
Brązowe medale w kat. 8-9 lat: 1.Wiśniew-
ski Norbert i Bak Wiktoria, 2. Sienkow-
ska Zuzanna i Antonii Mańdziuk.
Organizatorzy serdecznie dziękują wła-
dzom Gminy Skwierzyna, szkołom i spon-
sorom za pomoc w organizacji tak wiel-
kiej sportowej imprezy.

www.skwierzyna.pl

Tanecznie w Skwierzynie
cd. ze s. 1

11-12 maja na Ziemi Międzyrzeckiej gościł 
red. Bogusław Wołoszański, znany po-
pularyzator sensacji XX wieku, tajemnic i 
ciekawostek II wojny światowej w swych 
autorskich audycjach nadawanych w TVP. 
Tym razem m.in. zajął się mostem obroto-
wym D-724 (Drehbrücke 724) w Kursku. 
Blisko 160 tonowe przęsło przesunięto 
siłą mięśni dla potrzeb nagrywanego ma-
teriału. W maszynowni, wybudowanego 
w latach 1936-37 mostu, wielostopnio-
we przekładnie zębate są pod stałą kon-
serwacją Stowarzyszenia Poszukiwań i 
Ochrony Obiektów Militarnych z 
Poznania (obecny był prezes Piotr 
Rychlewicz), a jako obiekt drogo-
wy most podlega Zarządowi Dróg 
Powiatowych w Międzyrzeczu (dy-
rektor Szymon Prochera był tutaj 
również z pracownikami). O tym 
jak powstawał materiał i jakie były 
nieoczekiwane problemy, i to wca-
le nie z mostem, bo mechanizmy 
sprawowały się bez zarzutu – do-
wiecie się Szanowni Czytelnicy w 
następnym wydaniu.

Tekst i fot. Lech Malinowski.

ZNAJDŹ NAS NA

nick: phurobex99

www
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XXX Dni Ułana

Saperzy szkolą rezerwistów
WIEŚCI Z 17 WBZ

24 kwietnia br. Ułani uroczyście święto-
wali rocznicę upamiętnienia pierwszej 
dekoracji Sztandaru Pułku Krzyżem 
Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti 
Militari, dokonanej przez marszałka 
Józefa Piłsudskiego w dniu 22 kwietnia 
1921 roku.

Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą 
świętą odprawioną przez księdza kapela-
na majora Szczepana Madoń w intencji 
żołnierzy 15 batalionu Ułanów Poznań-
skich (15bUP). Wizyta pani Anny Marii 
Anders – gościa honorowego oraz mat-
ki chrzestnej sztandaru 15bUP uświet-
niła obchody oraz nadała im wyjątkowy 
charakter. Ponad to, podczas uroczystej 
zbiórki na placu apelowym w Wędrzynie 
dołączyli do nas przedstawiciele władz 
państwowych, samorządowych i wojsko-
wych. Dowódca 15 bUP podpułkownik 

Tomasz Borowczyk wręczył znaki puł-
kowe 15 Pułku Ułanów Poznańskich oraz 
wyróżnienia żołnierzom wyróżniającym 
się na tle batalionu. 
Na zakończenie uroczystej zbiórki 10 
kompanii piechoty zmotoryzowanej 
pod dowództwem porucznika Damia-
na Ćwierkiewicza zaprezentowała po-
kaz musztry paradnej zaskakując swoimi 
umiejętnościami zaproszonych gości.
Kolejnym elementem święta był pokaz 
statyczny sprzętu znajdującego się na 
wyposażeniu batalionu w oparciu o PCO 
w Wędrzynie. Zaprezentowany sprzęt był 
główną atrakcją dla dzieci z zaprzyjaź-
nionych szkół z Wędrzyna, Poznania oraz 
Gorzowa Wlkpolskiego. Od godziny 16.00 
rozpoczął się piknik rodzinny, podczas 
którego przeprowadzone zostały konkur-
sy, gry i zabawy dla najmłodszych uczest-
ników, zorganizowana została strefa za-

baw dla dzieci oraz swoje 
umiejętności zaprezentowa-
li artyści z okolic Sulęcina.
Dowódca 15bUP wraz z pa-
nią Anną Wyczachowską 
wręczyli nagrody dla zwy-
cięzców konkursu wiedzy 
na temat dowódców 15bUP 
oraz nagrody ufundowane 
przez dowódcę 17 Wielko-
polskiej Brygady Zmechani-
zowanej generała brygady 
Andrzeja Kuśnierka dla 
zwycięzców konkursów dla 
dzieci. Zabawa potrwała 
do północy zapewniając 
dobrą zabawę i miłą atmos-
ferę wszystkim obecnym.  

 
Tekst: ppor. Milena Pawlak 

Zdjęcia: st. kpr. Marcin Więc-
kowicz

Saperzy z 5 Kresowego batalionu sa-
perów (5bsap) zakończyli ćwiczenia 
wojskowe żołnierzy rezerwy oraz kom-
panii Narodowych Sił Rezerwowych 
(NSR) przy Wojewódzkim Sztabie Woj-
skowym z Zielonej Góry.

W szkoleniu uczestniczyło 58 żołnierzy, w 
tym 10 żołnierzy rezerwy. Dla wielu z nich 
była to szansa na zdobycie nowych umie-
jętności. Ćwiczenia odbyły się na ośrod-
kach szkolenia poligonowego podczas, 
którego szczególny nacisk kładziono na 
szkolenie ogniowe realizowane na lasero-
wym symulatorze strzelań „Śnieżnik” oraz 
strzelnicy garnizonowej. Najintensywniej 
realizowano program z zakresu szkolenia 
inżynieryjno-saperskiego w trakcie, które-
go saperzy poznali zasady ustawiania min 
przeciwpancernych w różnych gruntach 
i sposoby ich usuwania. W trakcie szko-
lenia nie zabrakło również dodatkowych 

atrakcji, w postaci zwie-
dzania Międzyrzeckiego 
Rejonu Umocnień, Mu-
zeum Wojska Polskiego w 
Drzonowie oraz Zamku 
Piastowskiego w Krośnie 
Odrzańskim. Uczestni-
cy szkolenia wykazali się 
ogromnym zaangażowa-
niem i profesjonalizmem, 
które z pewnością pozwoli 
na osiągnięcie wysokiego 
stopnia gotowości w re-
alizacji zadań bojowych w 
różnych warunkach klimatycznych i tere-
nowych. 
Za wzorową służbę w szeregach 17. Wiel-
kopolskiej Brygady Zmechanizowanej 
(17WBZ) w ramach szkolenia NSR, za kre-
atywność, upór, determinację i zdecydo-
wanie w sumiennym i rzetelnym wypeł-
nianiu obowiązków służbowych dowódca 

Wielkopolskiej Brygady generał brygady 
Andrzej Kuśnierek wyróżnił: nagrodą 
rzeczową kaprala podchorążego Przemy-
sława Kluj, szeregową Małgorzatę No-
waczyk, szeregowego Grzegorza Kopac-
kiego, szeregowego Krzysztofa Juragę.  
Do wyróżnień przyłączył się również szef 
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego puł-

Międzyrzecki Ośrodek Kultury oferuje 
kolejną wystawę plastyczną. W Galerii 
30’ wystawione są obrazy poznańskie-
go malarza Jerzego Kozierasa, który w 
ubiegłych latach bywał już w Między-
rzeczu na plenerach plastycznych.

Wystawa ma tytuł „W oparach pamięci”. 
Tematy prac mogłyby być treścią utwo-
ru literackiego. Słowo pisane także jest 
tam niejednokrotnie obecne – w formie 
komunikatu – swoistej inskrypcji obrazu 
plastycznego. Znaki czasu Kozierasa, kap-
suły zauważenia rzeczy-słowa-zdarzenia i 
opowiedzenia o nim. Czerpie z symboliki 
kultury, z nowoczesnych artefaktów, które 
na poły już bywają wykopaliskami arche-
ologii stosowanej. 
Oglądam akty kobiece, są wyraziste, i za-
stanawiam się nad przydatnością tego te-

Jerzy Kozieras - wernisaż w MOK
MIĘDZYRZECZ 

matu dla malarza. Czym-kim są ONE? My-
ślę: tworzywem, rzeczą? jak kapsle, guziki, 
muszelki, ścinki papieru, kawałki szkła, 
które nakleja na obrazy. Może egzystują 
jako pretekst formy? Także są – te profile, 
półpostacie – dziełami sztuki. Pełne rów-
nouprawnienie. Kobieta być może jako 
temat ze względu na bogactwo wynikają-
ce z jej odmienności od – mężczyzny na 
przykład, też taka opcja. Cząstki opowie-
ści, które snuje nam nieprzerwanie. Czy ta 
powieść ma wspólny tytuł?
Cokolwiek się zbierze w naszych zakąt-
kach pamięci, będzie - jeśli nie syntezą - 
to zbiorem doświadczeń. Czy potrzebny 
jest wspólny mianownik? Może chodzi o 
zaufanie, że świat ma (jednak) porządek, 
i my (na szczęście) nie potrafimy go ze-
psuć. Każdy Świat, każdy zbiór elementów 
na naszym Obrazie Świata, ma swoją logi-

kę. Jest zdarzeniem 
(Nas jako istot) do 
o p o w i e d z e n i a … 
Wygląda na to, że 
oglądamy jedną z 
opowieści Świata. 
Jego mozaikę moż-
na układać po wie-
lokroć.  
Twórczość na pograniczu wielu technik 
graficznych. Autor wykorzystuje obydwie 
strony obrazu – jakby chcąc podkreślić 
nie-płaskość świata. Do-powieść bywa na 
rewersie. Do-słowienie, wbrew konwen-
cjom, które uważają, że tylko pędzel jest 
godny plastyki. Także może nim być – co-
kolwiek, po co ograniczenia?.. Pismo jako 
forma plastyczna. Dotyk Tekstu, bardzo 
realny (np. naklejenie na wierzch płótna 
skrawka gazety). Filozofia macania pędz-

lem rozumianym bardzo symbolicznie – 
jak on Tekst dotyka płaszczyzny obrazu? 
Piktogramy Kozierasa. Prawie egipskie, 
tworzy swoje hieroglify, jak styl malowa-
nia. Wyglądają z obrazów ułamkiem swej 
twarzy - Formy, znalezione na małym i 
większym horyzoncie w zasięgu swoich 
oczu, wyeksponowane. Zarówno forma 
jest ważna, jak i treść – przypuszczam… 

Tekst i foto. Iwona Wróblak

kownik Roman Siciński oraz dowódca 5 
bsap podpułkownik Jarosław Szczypior-
ski.

Tekst: Paweł Nowak 
Zdjęcia: st. szer. Katarzyna Pac - Nowak
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Bartek w Gruzji z aparatem - wędrujący w poszukiwaniu
Nowe wcielenie Bartka Orła, którego 
dotąd znaliśmy z aktywności harcer-
skiej, jako wieloletniego instruktora 
(„Dreptaki” drużyna „Nieprzetartego 
Szlaku” z Rokitna). Fotoreporter wę-
drownik, którego gna nieprzeparcie w 
świat. To część harcerskiego wędrowa-
nia, jak by nie patrzeć….

W sali na parterze Międzyrzeckiego Ośrod-
ka Kultury oglądamy wystawę jego foto-
grafii z Gruzji, które Bartek zrobił w drodze 
do Indii. Po co tam jechał? Droga jest po 
to, by iść, trawestując Edwarda Stachurę. 
Poznawać. Miejsca, ludzi, historię, klimat, 
kuchnię etc. Wszystko. Zabierając ze sobą 
rodzinę, przyjaciół. Za niewielkie pienią-
dze – Bartek mówi, że ZNACZNIE drożej 
jest nad polskim morzem… Służy adresa-
mi i telefonami (można go znaleźć na Face-
booku). To poważna propozycja, pomoże 
w organizacji wyjazdów turystów indywi-
dualnych oraz grup. Są dobre połączenia 
lotnicze z tym rejonem świata.
Zachęca – jak to harcerz-instruktor – do 
wędrowania.
Krystyna Pawłowska – kustosz Bibliote-
ki Publicznej, otwiera oficjalnie wystawę. 
Wiązanka kwiatów dla naszego lokalnego 
społecznika. Myślę, że harcerze powinni 

częściej je otrzymywać… Teraz to okolicz-
nościowe podziękowanie. Tak na co dzień 
powinny być wręczane - za powiew opty-

mistycznego myślenia z ich strony. Za wzo-
rzec aktywności niespokojnej, która nigdy 
nie spocznie, bo taka jest filozofia harcer-
skiego systemu wychowania i samodosko-
nalenia. Ja się nie dziwię, że harcerze wę-
drują, pięknie, że ze swoich podróży robią 
wystawy zdjęć, że opowiadają o nich. 
Czułam się jak na harcerskiej gawędzie, 
kiedy Bartek opowiadał o całkiem nieza-
planowanej wizycie na gruzińskim weselu, 
to daleko więcej niż lektura przewodni-
ków i chłodne oko zbieracza widokówek 
(chociaż mówił mi, że przewodniki piszą 
ludzie kompetentni i warto im ufać). Mi 
się podoba ta żarliwa i nieco dziecinna (z 
ogromnym szacunkiem dla dzieci) chęć 
poznawania. 
Bartłomiej Orzeł – lat 35, zamieszkały w 
Przytocznej, mgr ekonomii turystyki Uni-
wersytetu Szczecińskiego, instruktor har-
cerski, podróżnik, miłośnik sztuki (muzy-
ka, poezja, fotografia). Pierwsza wystawa 
w Międzyrzeczu przedstawia fotografie z 
dwóch wypraw: z roku 2013 i 2014.
Gruzini – opowiada – mają wiele cech, 
które łączą ich z Polakami. Gościnność, 
szacunek dla sacrum, dla religii, przywią-
zanie do historii. Łączy ich państwo, o któ-
re w dziejach toczyli krwawe boje. Gruzja 
to, obok Armenii, najstarsza organizacja 

państwowa na świecie… Na fotografiach 
widać tę dostojność w ludziach, zakorze-
nienie we własnej narodowej historii i reli-
gii. Prawosławie i islam tam dobrze współ-
egzystują – w obronie wzajemnej i sojuszu 
wobec wspólnego zewnętrznego wroga. 
Mimo ostatniej wojny z 2008, której echa 
widać, Gruzini są pogodni – i lubią Pola-
ków. Jest tam bezpiecznie – podkreśla Bar-
tek. Rozwodzi się nad smakowitościami 
kuchni gruzińskiej, czujemy na językach 
ostre szaszłyki i słynne pierogi z sosem w 
środku. Miasta gruzińskie – „herbaciane 
Batumi”, znane z piosenek, są przepiękne. 
Oglądamy obrazki z Tbilisi (zapraszamy 
na wystawę, które będzie przez cały kwie-
cień). Gruzińskie kobiety o orientalnej uro-
dzie, chodzące częściej w spódnicach niż 
spodniach, jak mówi Bartek – wyzwolone 
i świadome swojej wartości. 
Ludzie i architektura, krajobrazy i współ-
czesność, historia, zabytki, mentalność lu-
dzi tego kraju i nowe przyjaźnie, które Bar-
tek gwarantuje. Zaprasza do Gruzji, sam na 
pewno jeszcze tam wróci. Do Indii też zaje-
dzie, to będzie temat na osobną historię, z 
pewnością wielowątkową.

Iwona Wróblak

Chcesz wyzwolić swoją wewnętrz-
ną energię i przyczynić się dla dobra 
wspólnego? Weź udział w programie 
Działaj Lokalnie i zrób coś, aby miesz-
kańcom Twojego miasta żyło się lepiej. 
W konkursie do zdobycia jest aż 6000zł.

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum 
ogłasza nabór do IX edycji w Programie 
Działaj Lokalnie. Konkurs daje szansę na 
realizację projektów wspierających inicja-
tywy mieszkańców do wspólnego tworze-
nia kreatywnych rozwiązań na rzecz dobra 
ogółu. Zadanie kierowane jest do organi-
zacji pozarządowych oraz grup nieformal-
nych, które od 13 kwietnia do 14 czerwca 
2015 roku wyślą swój ciekawy projekt an-
gażujący społeczności lokalne przy zaspo-
kajaniu wspólnych potrzeb.
Dotacje w wysokości do 6.000 zł przyzna-
wane będą projektom, które w sposób naj-
ciekawszy i najskuteczniejszy zjednoczą 
społeczności lokalne i określą w jaki spo-
sób ich działania przyczynią się dla dobra 
wspólnego. Zgłoszenia do konkursu przyj-
mowane są tylko i wyłącznie w sposób 
elektroniczny. Do generatora wniosków 
można dostać się m.in. przez stronę www.
dl.fundacjacp.org.
Fundacja na rzecz Collegium Polonicum 
w tym roku dysponuje pulą 55.000 zł. W 
sumie w ciągu ośmiu edycji zrealizowano 
już 77 projektów, na które przeznaczo-
no 319.791 zł. W tym roku w ramach do-
datkowej ścieżki tematycznej pod nazwą 
„Nadodrzańska tożsamość” do puli doło-
żone zostało 5.000 zł. W ramach tej ścieżki 
wspierane będą projekty dotykające ta-
kich obszarów pożytku publicznego jak: 
kultura, edukacja i podtrzymywanie tra-
dycji narodowej oraz promocję turystyki. 

Po raz kolejny działamy lokalnie!
SKWIERZYNA

Jak co roku większość środków na konkurs 
,,Działaj Lokalnie” przyznała Akademia 
Rozwoju Filantropii ze środków Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
W tej edycji program wspierany jest finan-
sowo również przez Gminę Skwierzyna.
Udział w programie Działaj Lokalnie jest 
również świetną okazją zdobycia do-
świadczenia dla początkujących liderów, 
którzy organizując społeczne działania i 
promując je w środowisku lokalnym, reali-
zują mały projekt dla swojej miejscowości. 
Udział w konkursie daje możliwości do 
zapoznania się z ciekawymi projektami re-
alizowanymi w ramach programu Działaj 
Lokalnie w innych częściach kraju.
Program Działaj Lokalnie jest przykładem 
współpracy organizacji pozarządowych i 
samorządów. Współpracy, która daje szan-
sę społecznością lokalnym na określenie 
własnych potrzeb, a co ważniejsze daje 
możliwości przeprowadzenia zmian i zo-
baczenia efektów, które osiągnięte zostały 
przez wspólną pracę i trud włożony w to, 
aby każdemu żyło się lepiej.
Dodatkowe informacje na temat konkur-
su można uzyskać w siedzibie Fundacji na 
Rzecz Collegium Polonicum w Słubicach, 
ul. Kościuszki 1 (pierwsze piętro bibliote-
ki), w Sektorze 3 Słubice na ul. Piłsudskie-
go 3, lub pod numerem tel.95 759 23 91, 
534 85 85 65 lub 95 759 24 444.

www.skwierzyna.pl

MIĘDZYRZECZ

Potrzeby większe, 
fundusze mniejsze
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Międzyrzeczu (kieruje nim dyrektor 
Elżbieta Ostaszewska) udziela pomocy 
osobom niepełnosprawnym korzystając 
ze środków Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych. Aby 
jednak ubiegać się o jakąkolwiek formę 
dofinansowania, niezbędne jest orze-
czenie o stopniu niepełnosprawności. W 
tym roku powiat międzyrzecki otrzymał 
1.023.142 zł, tj. kwota pomniejszona o 
42.925 zł w stosunku do roku ubiegłego. 
Grzegorz Gabryelski, Starosta Między-
rzecki mając na uwadze pomoc osobom 
niepełnosprawnym i jednocześnie zobli-
gowany ustawami – powołał Powiatową 
Społeczną Radę do Spraw Osób Niepeł-
nosprawnych, na 4.letnią kadencję. Jej 
skład: Mieczysław Śmigielski (przewod-
niczący), Polskie Towarzystwo Walki z 
Kalectwem, koło w Skwierzynie, Beata 
Romanowska (wiceprzewodnicząca), 
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, 
Janusz Grządko, Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy, Anna Szulga, Międzyrzeckie 
Stowarzyszenie „Szansa”, Krystyna Za-
leska, Polski Związek Emerytów i Renci-
stów.
Rada ma inspirować przedsięwzięcia 
zmierzające do integracji zawodowej i 
społecznej osób niepełnosprawnych i do 
realizacji praw tych osób. Ma opiniować 
projekty powiatowych programów dzia-
łań na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Oceniać realizację programów. Opinio-
wać projekty uchwał i wniosków przyj-
mowanych przez radnych powiatu pod 
kątem ich skutków dla osób niepełno-
sprawnych.

Na pierwszym posiedzeniu, po ukonsty-
tuowaniu się rady, jej członkowie pozy-
tywnie zaopiniowali przygotowane przez 
pracowników PCPR zestawienie wydat-
ków finansowych na zgłoszone wnioski. W 
sumie przyznano blisko 10 tys. zł na impre-
zy o charakterze sportowym, kulturalnym, 
rekreacyjnym i turystycznym. Skorzystają 
z tego m.in. Środowiskowy Dom Samo-
pomocy w Międzyrzeczu, Klub Amazonki, 
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem 
Skwierzyna, Stowarzyszenie Szansa, Pol-
ski Związek Rencistów i Emerytów Mię-
dzyrzecz, Stowarzyszenie Lśnienie, OPS 
Pszczew, Polski Związek Niewidomych 
Międzyrzecz, DPS Międzyrzecz. Odbędzie 
się olimpiada sportowa Środowiskowych 
Domów Samopomocy, wyjazdy integra-
cyjne, warsztaty twórczości ludowej, wę-
drówki szlakiem Piastów, plener malarski 
czy spotkanie „Budujemy więzi rodzinno-
-przyjacielskie” na międzyrzeckim zamku.
Jednocześnie rada zapoznała się z 47 zło-
żonymi wnioskami dotyczącymi usunięcia 
barier architektonicznych i technicznych 
(dofinansowanie ok. 468 tys. zł). Ponadto 
do PCPR złożono 213 wniosków na dofi-
nansowanie turnusów rehabilitacyjnych, 
245 - na zakup przedmiotów ortopedycz-
nych i środków pomocniczych oraz na 
sprzęt rehabilitacyjny – 5 wniosków. Suma 
ogółem 1.285.784 zł, a PFRON przekazał 
mniej. Ponadto PCPR ma inne, nie mniej 
ważne zadania. Rada powiatu uchwałą z 
marca br. określiła zadania, na które prze-
znaczyła środki z PFRON, tym samym na 
pewno będą problemy. Potrzeby większe, 
fundusze mniejsze.

LM
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Pamiętają o Bohaterach Katyńskich

24 kwietnia br. w Starostwie 
Powiatowym w Międzyrze-
czu odbyły się eliminacje wo-
jewódzkie Ogólnopolskiego 
Turnieju  Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Poża-
rom”. 

Jury w składzie: dh Tadeusz 
Ostrowski (przewodniczący), 
mł. bryg. Leszek Fijałkowski (KW 
PSP), Marta Dubiec (KW PSP), dh 
Mieczysław Witczak (ZOW ZOSP 
RP) oceniła zmagania 72 uczest-
ników, startujących w trzech 
grupach (szkoły podstawowe, 
gimnazja i szkoły ponadgim-
nazjalne). Eliminacje rozegrano 
zgodnie z regulaminem i skła-
dały się z dwóch części: testu pi-
semnego i finału ustnego.
Zanim rozpoczęto eliminacje, 
wszystkich uczestników i opie-
kunów grup przywitali: dh Grze-
gorz Gabryelski, prezes ZOP 
ZOSP RP w Międzyrzeczu i jed-
nocześnie starosta powiatu, dh 
Elżbieta Polak – dyrektor Biura 
Zarządu OW ZOSP RP w Zielonej 
Górze i bryg. Lesław Gliński za-
stępca Komendanta Powiatowe-

Sukces uczniów z Powiatu Międzyrzeckiego
POWIAT MIĘDZYRZECKI

go PSP w Międzyrzeczu.
Laureaci: I grupa (szkoły pod-
stawowe) 1. Adam Jankowiec-
ki (pow. krośnieński), 2. Miłosz 
Mesjasz (pow. żagański). 3. Ma-
ria Miotk, (pow. sulęciński), 4. 
Bartosz Kowalczewski (pow. 
żarski), 5. Michał Krzemiń-
ski (pow. suleńciński); II grupa 
(gimnazja):1. Szymon Skrzek 
(pow. międzyrzecki), 2. Kamil 
Kamiński (pow. międzyrzec-

ki), 3. Jakub Radkiewicz (pow. 
słubicki), 4. Szymon Woźniak 
(pow. nowosolski), 5. Karolina 
Kułakowska (pow. żagański); 
III grupa (szkoły ponadgimna-
zjalne): 1. Marzena Grządko 
(pow. międzyrzecki), 2. Joanna 
Rzyczkowska (pow. między-
rzecki), 3. Szymon Świerczyński 
(pow. strzelecko-drezdenecki), 
4. Jan Zawadzki (pow. strelcko-
-drezdenecki), 5. Wojciech Perz 

(pow. świebodziński). W finale 
krajowym nasze województwo 
reprezentować będą  zdobywcy 
dwóch pierwszych miejsc w każ-
dej grupie wiekowej, co oznacza, 
że województwo w Finale Kra-
jowym OTWP w Polanicy Zdroju 
reprezentować będzie czworo 
zawodników z powiatu między-
rzeckiego.
Po wręczeniu nagród, dyplo-
mów i spożyciu obiadu, wszyscy 

przemieścili się do Pniew, gdzie z 
przewodnikami zwiedzono Mię-
dzyrzecki Rejon Umocniony, co 
dla wielu było nie lada atrakcją.

Tekst i fot. LM

Zgodnie z tradycją Szkolne 
koło Wolontariatu działające 
przy Zespole Szkół Technicz-
nych w Skwierzynie wraz z 
Nadleśnictwem Skwierzyna 
dla uczczenia 75. Rocznicy 
Zbrodni Katyńskiej zorgani-
zowali VI edycję Rajdu Katyń-
skiego.

Patronat nad Rajdem objęli: bur-
mistrz Skwierzyny Lesław Ho-
łownia, starosta międzyrzecki 
Grzegorz Gabryelski oraz Insty-
tut Pamięci Narodowej Oddział 
w Szczecinie.
W tegorocznym edycji zmagało 
się 5 drużyn, które dzielenie po-
konywały trasę z konkurencjami 
weryfikującymi wiedzę i umie-

jętności uczestników z zakresu 
pierwszej pomocy przedme-
dycznej, ekologii, historii o Ka-
tyniu, orientację w terenie oraz 
sprawność fizyczną i strzelecką.
Klasyfikacja Rajdu: I miejsce – Ze-
spół Szkół Techniczny w Skwie-
rzynie, II miejsce – Gimnazjum 
w Lipkach Wielkich, III miejsce 
– Liceum Ogólnokształcące w 
Skwierzynie, IV miejsce – Gim-
nazjum w Skwierzynie, V miejsce 
– Gimnazjum nr1 w Międzycho-
dzie.
Nagrodę główną ufundował bur-
mistrz Skwierzyny.

www.skwierzyna.pl

Międzyrzeckie muzeum po-
trafi pozytywnie zaskakiwać. 
Promocje książek, wykłady, 
spotkania z ciekawymi ludźmi, 
sesje naukowe i popularno-
naukowe. Tym razem tradycyj-
na Noc Muzeów, 8 maja miała 
bizantyjską moc. 

Przybyłych przywitał Andrzej 
Kirmiel, dyrektor placówki. Cykl 

wieczornych wykładów po-
przedziło otwarcie wystawy 36 
ikon ze zbiorów Muzeum Zie-
mi Lubuskiej w Zielonej Górze. 
Zapachniało wschodnią wiarą. 
Prezentowane ikony, z reguły na 
złoconych deskach, wykonane 
temperą przyciągały wzrok. Kilka 
z nich miało srebrne koszulki lub 
wykonane były z odlewów  (mo-
siądz). Opisy pozwoliły na bliższe 

MIĘDZYRZECZ

Bizantyjka Noc Muzeów - Tajemnice ikony
poznanie postaci nań przedsta-
wionych.
Paweł Napierała z Muzeum Na-
rodowego w Poznaniu w formie 
multimedialnej pokazał jak pisze 
się ikony. Od przygotowania de-
sek, klejowego gruntu, złocenia 
i polerowania za pomocą agatu, 
po wykorzystanie wzorników, 
malowanie twarzy, i całych po-
staci, a skończywszy na tle. Mo-

zolna praca. W czasie przerwy 
służył swą wiedzą podczas oglą-
dania ikon.
Kolejnym prelegentem był ks. Er-
nest Sykulski, proboszcz parafii 
greckokatolickiej p.w. św. Cyry-
la i Metodego w Międzyrzeczu. 
Omówił historię pisania ikon jak i 
ich teologię. Przekazał wiedzę na 
temat ich czytania i sposobie ro-
zumienia. Jeżeli dotychczas dla 

wielu obecnych było to nieco za-
wiłe, teraz jest to bez wątpienia 
zrozumiałe.
Zanim dyrektor muzeum przed-
stawił ostatniego referenta, 
wystąpili z krótkim recitalem 
uczniowie miejscowej szkoły 
muzycznej. Przemiła dr Barba-
ra Maria Gawęcka z Uniwer-

s. 13
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sytetu Kazimierza Wielkiego w 
Bydgoszczy (zabytkoznawca 
i historyk sztuki, konserwator 
dzieł sztuki, malarstwa i rzeźby 
polichromowanej, specjalista 
od dawnych technik malar-
skich i pozłotniczych) wprowa-
dziła obecnych w orientalny 
smak sztuki bizantyjskiej. Sztuki 
chrześcijańskiej Wschodniego 
Cesarstwa Rzymskiego. Oczywi-
ście Konstantynopol (wówczas 
Bizancjum) był jednym z cen-
trów kultury z silnym akcentem 
wpływu Wschodu. Odmiennym, 
może i konkurencyjnym ośrod-
kiem była Rawenna w Południo-
wej Italii. Prezentowane slajdy, 
doskonałe fachowe słownictwo, 

a przede wszystkim ciepły, pełen 
serdeczności głos nie zanudzi-
ły zebranych, którzy już trochę 
czasu w muzeum spędzili. Wspa-
niała w swej budowie świątynia 
Hagia Sophia (Boża Mądrość), 
dziś obwarowana islamskimi 
meczetami to unikat najwyższej 
klasy. Wspomniana Rawenna 
ma w swych kościołach prawie 
nienaruszone bezcenne klejnoty 
sztuki bizantyjskiej. Mozaiki po-
krywające ściany należą do naj-
wspanialszych dzieł nowej, przy-
byłej ze wschodu sztuki. Wykład 
się nieco przeciągał, bo pytano 
o wiele rzeczy związanych m.in. 
z konserwacją i rekonstrukcją 
fresków czy obrazów na płótnie, 
jak również polichromii drew-
nianych elementów. Doprawdy 

warto było wysłu-
chać wykładów jak i 
wiele zobaczyć.
Niespodzianką była 
prezentacja skrom-
nych kilku ikon na-
pisanych przez Ewę 
Ryś, konserwatora 
dzieł sztuki, naj-
młodszego stażem 
pracownika naszego 
muzeum.
Aby dotrwać w do-
brej kondycji, panie 
z KGW Nietoperek 
zaserwowały w prze-
rwach kawę, herba-
tę, domowe wypieki 
w tym ciasta i oczywiście ruskie 
pierogi. Nazajutrz na dziedzińcu 
zamkowym, późnym wieczorem 

odbył się koncert muzyki elek-
tro-industrialnej, który ściągnął 
wielu mieszkańców, Panujący 

tłok nie przeszkadzał w odbiorze.

LM, fot. EJ

Dr Barbara M. GawęckaEkspresyjny wykład ks. E. Sekulskiego

To już XVI Turniej „Po Rozum 
do Głowy”,  rozgrywany co-
rocznie w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Międzyrzeczu. Biorą w 
nim udział uczniowie z okolicz-
nych szkół podstawowych. 

W tym roku oprócz gospodarzy 
w turnieju wzięli udział ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej nr 3 
w Międzyrzeczu, Szkoły Podsta-
wowej nr 4 w Międzyrzeczu i ze 
Szkoły Podstawowej w Kaławie. 
Czy wygramy, czy przegramy, to 
zabawę świetną mamy! Nauczy-
ciele prowadzący coroczne zma-
gania, przygotowujący pytania 
i zagadki, bardzo dbają o to, by 
maksyma-zawołanie się ziściła. 
Puchar Przechodni Turnieju cze-
ka na stoliku jurorów na zwy-
cięzcę. Zawody będą nagradza-
ne punktacyjnymi cukierkami, 
pojemniki na nie stoją na stoliku 
sędziowskim, słodkości będą 
skrupulatnie liczone.
Konkursy są z reguły interdyscy-
plinarne. Nam – świadkom - dają 
rozeznanie o tym, czego uczą się 
dzieci w pierwszych latach na-
uki. Konkurs spaja co roku jakaś 
idea, hasło. Teraz jest to – Polska.
Takie jest też się pierwsze zada-
nie – humanistyczno-matema-
tyczne puzzle. Trzeba się wy-
kazać wiedzą o krainach naszej 
ojczyzny, nazwach najbliższych 
sąsiadujących z Polską państw, 
hasłom należy przyporządkować 
liczby i je dodać lub odjąć. Zada-
nie jest trudne, na pewno wyma-
ga dużego wysiłku umysłowego. 
Ale dzieciaki mają sprawne mó-
zgi i prawie wszystkie dają sobie 
radę. 
Pytam panią Adamską – Rej, czy 
dzieci biorące udział w corocz-
nych turniejach są specjalnie wy-
bierane? To raczej średnia zdol-
ności uczniów, odpowiada. 
Uczniom sekunduje wicedyrek-
tor Szkoły Izabela Banaszak. 

MIĘDZYRZECZ

„Po rozum do głowy”
Nie jest bezczynna także dzie-
cięca publiczność, na Turniejach 
jest stały doping – nie tylko dla 
swoich szkolnych kolegów, tak-
że gości, reguła fair play to jed-
no z zadań takich konkursów, i 
nauk, jakie dzieci mają z nich, jak 
przypuszczam, wynieść. Nauczy-
cielki co roku przygotowujące 
turnieje: Sylwia Guzicka, Anna 
Matyjaszczyk, Ewa Nestorow-
ska i Katarzyna Adamska-Rej 
chyba do perfekcji opanowały tę 
sztukę… Jak zawsze, kiedy przy-
glądam się turniejom, wszystko 
idzie bardzo sprawnie. Szczegól-
nie docenić trzeba pomysłowość 
w wymyślaniu i układaniu zaga-
dek, są ciekawe, pobudzające 
do myślenia, spełniają na pewno 
wystarczającą ilość celów i zadań 
dydaktycznych, wdrażanych w 
myśl programu nauczania kom-
pleksowego w szkołach podsta-
wowych, w zakresie może nieco 
wykraczającym, jak mówi mi jed-
na z nauczycielek, poza program. 
Wiedza o Polsce w pigułce. O 
dosyć pojemnej objętości, jak na 
młode mózgi, i o wszechstron-
ności budzącej szacunek. Geo-
grafia-przyroda, historia, nauki 
o społeczeństwie – w rodzaju: 
jak się nazywa aktualna głowa 
państwa? Gdzie mieszka? Jakie 
mamy w Polsce miasta i gdzie 
leżą? Zadania w formie rebusów 
i krzyżówek z hasłem, jest nim na 
przykład: „Piękna nasza Polska 
cała”. Pomagają laptopy – dzieci 
nie mają żadnych problemów z 
korzystaniem z tego narzędzia 
– trzeba rozpoznać zdjęcia. Czy 
uczniowska publiczność też ma 
wiedzę, o którą się pyta turnie-
jowiczów? Okazuje się, że tak. 
Dzieci słuchają też radia, telewi-
zji, czerpią informacje z Interne-
tu, wystarczy te fakty wydobyć 
z ich pamięci, uporządkować – i 
takie informacje nagrodzić tur-
niejowym cukierkiem… 

Czas na przerwę, na odpoczynek 
i degustację. Szkolny Zespół Tań-
ca „Rytmix” prezentuje nam, jak 
połączyć naukę motoryki ruchu 
z artystycznym jej wyrazem dla 
widzów. 
Druga tura Turnieju zaczyna się 
od zmagań ortograficznych. Błę-
dów w naszej, podobno trudnej, 
polszczyźnie tak wielu nie robią, 

na pewno poniżej średniej więk-
szości facebookowych konwer-
sacji…  Jest bardzo pożyteczne 
ćwiczenie notowania ze słuchu. 
Wyniki są dobre, zapamiętać kil-
kanaście słów z czytanego tekstu 
to osiągnięcie.
Turniejowe zmagania były po-
znawcze same w sobie, ale wy-
łonić zwycięzcę trzeba, bo takie 
są reguły. Walka była bardzo wy-
równana. Po zliczeniu punktów 
pierwsze miejsce w Turnieju „Po 
Rozum do Głowy” 2015’ zajęła 

Szkoła Podstawowa z Kaławy, 
drugie i trzecie miejsce przypa-
dło razem Szkołom Podstawo-
wym nr 3 i nr 4 z Międzyrzecza. 
Najmniej punktów – może dając 
fory gościom - otrzymali gospo-
darze – Szkoła Podstawowa nr 2. 
Wszyscy uczestnicy dostali upo-
minki i dyplomy uczestnictwa, a 
nagrodzeni - piękne wydawnic-
twa książkowe, które na pewno 
się przydadzą tym dzieciom.

Iwona Wróblak 
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Na sygnale  

Rower odzyskany

W niedzielę policjanci przyjęli zgłosze-
nie włamania do piwnicy skąd sprawca 
po pokonaniu zabezpieczenia ukradł 
rower. Niecałą dobę zajęło międzyrzec-
kim policjantom ustalenie sprawcy kra-
dzieży z włamaniem i odzyskanie jed-
nośladu. Rower trafił już do właściciela 
a 25-letni mężczyzna usłyszał zarzut 
kradzieży z włamaniem. Kodeks karny 
za tego typu przestępstwo przewiduje 
do 10 lat pozbawienia wolności.

Kradzież z włamaniem w Przytocznej

Policjanci zatrzymali sprawców włamań 
do budynku gospodarczego oraz domu. 
Ich łupy, to piła do drewna i przewody 
elektryczne. Podczas kilku dni pracy nad 
sprawą policjantom udało się trafić na 
trop sprawców włamań. Ustalili również 
punkt skupu złomu, gdzie sprzedali ele-
menty miedziane z wypalonych wcze-
śniej przewodów.
Mężczyźni, mieszkańcy wsi gminy Przy-
toczna zostali zatrzymani. Usłyszeli 

zarzuty kradzieży z włamaniem, za co 
kodeks karny przewiduje karę do 10 lat 
pozbawienia wolności.

Okradała swojego pracodawcę 

W jednej z Międzyrzeckich firm doszło 
do kradzieży znacznej ilości produko-
wanej tam odzieży. Śledztwo w spra-
wie podjęli policjanci międzyrzeckiej 
komendy. Szybko okazało się, że jedna 
z pracownic firmy sukcesywnie wywo-
ziła odzież z hali produkcyjnej. Miała 
ułatwione zadanie, ponieważ jako kie-
rowniczka miała dostęp do większości 
pomieszczeń. Policjanci dokładnie usta-
lili sposób działania kobiety oraz inną 
osobę zamieszaną w nielegalny proce-
der, która kupowała od niej skradzioną 
odzież.
Kobieta została zatrzymana i podczas 
przesłuchania usłyszała zarzut kradzie-
ży. 39-letnia mieszkanka gminy Pszczew 
tłumaczyła kradzieże trudną sytuacją 
finansową i ogromnymi długami. Na-
tomiast Remigiusz K. odpowie za pa-
serstwo, za co kodeks karny przewiduje 
karę do pięciu lat pozbawienia wolno-
ści. Policjanci zabezpieczyli część utra-
conego mienia. Straty firmy szacowane 
są na ok. 90 tys. zł. Za kradzieże Renacie 
K. grozi kara do pięciu lat pozbawienia 
wolności.
 

Pijany złodziej zatrzymany

9 kwietnia policjanci otrzymali zgłosze-
nie, że na jednej z ulic w Skwierzynie 
doszło do kolizji drogowej, po czym 
sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia. 
W okolicy miejsca zdarzenia, policjanci 
zauważyli w trzcinach ukrywającego się 
mężczyznę odpowiadającego rysopi-
sowi. Okazało się, że był kompletnie pi-
jany, miał ponad trzy promile alkoholu 
w organizmie. Podczas szczegółowych 
ustaleń oraz sprawdzeń w policyjnych 
bazach danych, okazało się, że samo-
chód, którym poruszał się nietrzeźwy 
mężczyzna pochodzi z kradzieży doko-
nanej na terenie Niemiec a Arkadiusz G. 
nie posiada uprawnień do kierowania 
pojazdami. Wart ok. 50 tys. zł. Renault 
Laguna został zabezpieczony na poli-
cyjnym parkingu a 43-letni mieszkaniec 
powiatu strzelecko-drezdeneckiego za-
trzymany. Po wytrzeźwieniu usłyszał za-
rzut kradzieży z włamaniem, za co grozi 
mu kara do 10 lat pozbawienia wolno-
ści. Na wniosek Prokuratury Rejonowej 
w Międzyrzeczu, Sąd aresztował męż-
czyznę na okres trzech miesięcy.

Ukradł portfel na ulicy

11 kwietnia w Międzyrzeczu nieznany 
sprawca zaszedł starszego mężczyznę 
od tyłu, chwycił go za krtań, natomiast 
drugą ręką z kieszeni wyjął portfel, po 
czym uciekł. Wezwani na miejsce poli-
cjanci ustalili rysopis i rozpoczęli poszu-

kiwania złodzieja.
Działania przy wsparciu patrolu rowero-
wego szybko przyniosły efekty. Już po 
kilku godzinach, jeszcze tego samego 
dnia agresywny napastnik został za-
trzymany. Jest on doskonale znany mię-
dzyrzeckim stróżom prawa i wielokrot-
nie karany za podobne przestępstwa. 
Przyznał się do dokonania rozboju, za 
co grozi mu kara do 12 lat pozbawienia 
wolności.

Zatrzymany po dwóch miesiącach

Policjanci ze skwierzyńskiego Komisa-
riatu Policji od około dwóch miesięcy 
pracowali nad sprawą zniszczonego 
Daewoo Espero. Ze wstępnych ustaleń 
wynikało, że auto zostało podpalone. 
Policjanci początkowo nie mieli żadne-
go tropu oraz informacji na podstawie 
których mogliby typować ewentual-
nych sprawców podpalenia. Pomimo 
trudności policjantom udało się ustalić 
sprawcę zniszczenia samochodu. Oka-
zał się nim 18-letni Eryk K. ze Skwierzy-
ny. Mężczyzna został zatrzymany i usły-
szał już zarzut zniszczenia mienia, za co 
grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia 
wolności. Eryk K. podczas przesłuchania 
nie potrafił powiedzieć, dlaczego znisz-
czył auto, najprawdopodobniej był to 
chuligański wybryk.

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

policja.gov.pl 

MIĘDZYRZECZ
ul. 30 Stycznia 19;   tel. 95 720 54 52
godziny otwarcia: pon. - piąt. 9.00 - 17.00
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Co dalej z kładką przez rzekę Obrę?
Szanowni mieszkańcy, 
wiem jak istotna w życiu społeczności Międzyrzecza, a w szczegól-
ności mieszkańców ul. Piastowskiej, jest kwestia udrożnienia przej-
ścia (kładki) przez rzekę Obrę, dlatego od początku mojej kadencji 
podjąłem szereg działań zmierzających do rozwiązania tego palą-
cego problemu.
Przygotowaliśmy wstępne porozumienie z władzami PKP, regu-
lujące zakres prac niezbędnych do wykonania przy opracowaniu 
dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego mostu, o kład-
kę dla pieszych. Do połowy maja PKP powinno zająć stanowisko  
w tej sprawie, tzn. zaakceptować porozumienie w obecnym kształ-
cie, bądź wprowadzić swoje sugestie.
Ponadto chciałbym podkreślić, iż podczas kwietniowej sesji Rady 
Miejskiej, do budżetu gminy na rok 2015 wprowadzono kwotę 85 
tys. zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej 
przebudowy przejścia. Jej opracowanie zlecone zostanie po podpi-
saniu porozumienia z władzami PKP, które będzie regulowało rów-
nież kwestię własności nowopowstałej kładki. 
O postępach w kwestii przebudowy przejścia będziemy informowali 
na bieżąco na naszej stronie internetowej www.miedzyrzecz.pl.

Remigiusz Lorenz 
Burmistrz Międzyrzecza

Jak co roku, dnia 3 maja Mię-
dzyrzeczanie licznie zgromadzili 
się przed Pomnikiem 1000-lecia 
Państwa Polskiego, aby uczcić 
Święto Konstytucji 3 Maja. Uro-
czyste obchody rozpoczęła msza 
św. w kościele pw. Św. Wojciecha, 
którą celebrował ksiądz dziekan 
Marek Walczak wraz z probosz-
czem parafii pw. Św. Wojciecha 
ks. Januszem Bremborem. Tuż po 
zakończeniu mszy św. pochód 
przy dźwiękach Orkiestry Dętej 
z Grochowa przeszedł ulicami 
miasta przed Pomnik 1000-lecia 
Państwa Polskiego, gdzie od-
był się ceremoniał wojskowy. W 
uroczystości uczestniczył gen. 
brygady Andrzej Kuśnierek wraz 

Obchody 224. rocznicy Święta Konstytucji 3 Maja 
w Międzyrzeczu

z Kompanią Ho-
norową. Zgodnie 
z ceremoniałem 
w o j s k o w y m , 
dowódca uro-
czystości ppłk 
Michał Kuraczyk 
złożył meldu-
nek gen. bryg. 
Andrzejowi Ku-
śnierkowi i wydał 
komendę pod-
niesienia flagi 
państwowej. Burmistrz, któremu 
podczas przemówienia towarzy-
szyli uczniowie międzyrzeckich 
gimnazjów Zuzanna Dynowska 
i Bartłomiej Domaszewicz za-
znaczył, że „…dla wielu pokoleń 
Polaków uchwalenie Konstytucji 3 
Maja stało się dniem pokrzepienia 
serc, narodowej dumy i wzorem 
myślenia o odpowiedzialności za 
państwo. Konstytucja przywró-
ciła Polakom nadzieję i poczucie 
odpowiedzialności za swój kraj 
i wciąż pozostaje symbolem od-
ważnego, nowatorskiego myśle-
nia o kształcie Rzeczypospolitej. 
Jej dziedzictwo to dla nas wyjąt-
kowe zobowiązanie i wyzwanie. 
To także powód do dumy i radości. 
Dlatego niezależnie od dzielących 
nas różnic, w imię hołdu dla dzi-
siejszego Święta, pamiętając, iż 
jesteśmy prawdziwymi świadkami 
historii, starajmy się szukać drogi 

prowadzącej do wspólnego zrozu-
mienia”.
Głos zabrał również gen. bryg. 
Andrzej Kuśnierek, który podkre-
ślił wagę tego Święta i zaznaczył 
jak istotną rolę w życiu między-
rzeckiej społeczności zawsze od-
grywała i odgrywa 17. WBZ.
Dla uczczenia 224. rocznicy ma-
jowej konstytucji por. Arkadiusz 
Guzewicz odczytał Apel Pamięci, 
a żołnierze oddali salwę honoro-
wą. Przybyłe delegacje złożyły 
kwiaty na pomniku. Młodzi har-
cerze, druhowie Sandra Pyrska i 
Jakub Litwin zaprezentowali re-
cytację wierszy patriotycznych, 
po czym konferansjer zaprosił 
do wysłuchania pieśni zagranych 
przez orkiestrę dętą z Grochowa. 
Na zakończenie uroczystości od-
była się defilada kompanii hono-
rowej.

Zakończono nabór deklaracji 
dotyczących udziału w projekcie 
zakupu i instalacji mikroinstalacji 
prosumenckich wykorzystują-
cych odnawialne źródła energii, 
dla osób fizycznych zamieszkują-
cych tereny wiejskie gminy Mię-
dzyrzecz. Do 4 maja 2015 r. do 
godz. 15.00 wpłynęło łącznie 35 
deklaracji w zamkniętych koper-
tach, które zostały kolejno ponu-

Program PROSUMENT 
merowane. W wyniku losowania 
20 osób zostało wybranych do 
udziału w zamierzeniu realizowa-
nym przez gminę Międzyrzecz. 
Ponadto wylosowano 5 deklara-
cji, które zostały umieszczone na 
liście rezerwowej. Pełna lista wy-
losowanych osób umieszczona 
została na stronie internetowej 
gminy www.miedzyrzecz.pl.

16 kwietnia w 
sali narad mię-
d z y r z e c k i e g o 
ratusza odbyło 
się wyjazdowe 
posiedzenie Rady 
Zachodniej Izby 
P r z e m y s ł o w o -
-Handlowej. W 
spotkaniu uczest-
niczył burmistrz 
Remigiusz Lo-
renz, który powitał zgromadzo-
nych gości i przedstawił plany in-
westycyjne gminy na najbliższe 
lata, a także zadeklarował chęć 
współpracy z Izbą. Następnie 
głos zabrał Stanisław Owczarek – 
dyrektor ZIPH, który opowiedział 
o projekcie, który w 2014 r. re-
alizowała Izba wraz z Zespołem 
Szkół Budowlanych, w zakresie 
kształcenia zawodowego i pod-
noszenia przez uczniów kwalifi-
kacji, poprzez możliwość odby-

Międzyrzecz miastem otwar-
tym dla przedsiębiorców

cia praktyk w zakładach pracy. 
Spotkanie poświęcone było 
przede wszystkim przygotowa-
niom do Walnego Zgromadze-
nia Sprawozdawczego członków 
Izby, które ustalono na 25 maja 
w Gorzowie Wlkp. W dalszej czę-
ści spotkania, Rada Izby podjęła 
uchwałę dotyczącą tworzenia 
nowych oddziałów Izby, zdecy-
dowała również o przyjęciu 8 
nowych firm w poczet członków 
ZIPH.

26 kwietnia 1990 r. utworzono 
Stowarzyszenie Partnerscha-
ftsforum Haren (Ems), którego 
celem jest wzmacnianie part-
nerstwa z francuskim miastem   
Andrésy, polskim miastem Mię-
dzyrzecz (24 lata współpracy) i 
holenderską gminą Vlagtwedde. 
W dniach 24-26 kwietnia 2015 r. 
delegacja Międzyrzecza, na cze-
le z Burmistrzem Remigiuszem 
Lorenzem, uczestniczyła w ob-
chodach   25- lecia istnienia Sto-
warzyszenia.
Rozpoczęcie uroczystości mia-
ło miejsce w ratuszu w Haren, 
gdzie Przewodniczący Part-
nerschaftsforum Reinhard El-
permann powitał burmistrzów 
trzech miast partnerskich jak i 
licznie przybyłych przedstawi-
cieli stowarzyszeń z Holandii, 
Francji oraz Polski. Nastąpiła 
krótka część muzyczna, w której 
chór Concordia wykonał pieśń 
na przywitanie w czterech języ-
kach, w tym również po polsku.
Obchody rozpoczęła przemowa 

25-lecie Partnerschaftsforum Haren (Ems)
Jensa Gieseke, 
członka Parla-
mentu Euro-
pejskiego. Pan 
Gieseke po-
dziękował sto-
warzyszeniom 
za intensyw-
ne działania 
w minionych 
latach, stwier-
dzając, że: 
„Stowarzysze-
nia partnerskie są motorem inte-
gracji europejskiej“. Od momen-
tu podpisania umowy pomiędzy 
Niemcami a Holandią w roku 
1963, w zakresie porozumienia 
narodów wydarzyło się dużo. W 
wielu dziedzinach życia między-
narodowość stała się normalno-
ścią. To tłumaczy również jego 
pracę w Brukseli, gdzie pracuje 
wśród innych 750 parlamenta-
rzystów z 28 krajów. 
Stowarzyszeniu podziękował 
również burmistrz Haren Mar-
kus Honnigfort: „Są Państwo 

dobrymi duchami w tle, które 
planują i organizują, żeby z ob-
cego uczynić przyjaciela.“ Do 
tej pory odbyło się wiele spo-
tkań pomiędzy miastami part-
nerskimi, powiązanymi ze sobą   
tworząc „europejską koniczyn-
kę”. Ponadto wystąpiła również 
pani burmistrz holenderskiego 
miasta Vlagtwedde Leontien 
Kompier, jak również burmi-
strzowie Międzyrzecza i Andrésy, 
Remigiusz Lorenz oraz Hugues 
Ribault. Burmistrz Międzyrzecza 

s. 16

Fot. ZIPH

http://www.miedzyrzecz.pl
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Informujemy, że w czerwcu 2015 
r. odbędzie się dodatkowy od-
biór tzw. odpadów problemo-
wych czyli odpadów wielkoga-
barytowych, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, 
zużytych baterii i akumulatorów, 
chemikaliów, zużytych opon itp.

Odpady te będą odbierane we-
dług następującego harmono-
gramu:

10 czerwca 2015 – Gorzyca, Ja-
gielnik, Kolonia Kęszyca, Kursko, 
Pieski, Pniewo, Wojciechówek, 
Zamostowo, Wysoka, Skoki, Szu-
miąca, Kaława, Kęszyca Leśna, 
Kęszyca, Kuźnik, Międzyrzecz 
Wybudowanie, Nietoperek;
15 czerwca 2015 – Bobowicko, 
Marianowo, Bukowiec, Czar-
ny Bocian, Karolewo, Kolonia 
Żółwin, Kuligowo, Wyszanowo, 
Głębokie, Jeleniegłowy, Kalsko, 
Kwiecie, Lubosinek, Łęgowskie, 
Porąbka, Rojewo, Święty Woj-
ciech, Żółwin, Brzozowy Ług;
19 czerwca 2015 – Międzyrzecz 
ulice: Bolesława Prusa, Cypria-
na Kamila Norwida, Fryderyka 
Chopina, Jacka Malczewskiego, 
Jana Zamoyskiego, Józefa Cheł-
mońskiego, Kopernika, Kossaka, 

Informacja dla mieszkańców
Krasińskiego, Matejki, Mickiewi-
cza, Osiedle Kasztelańskie, Sło-
wackiego, Stanisława Moniuszki, 
Wita Stwosza, Wojska Polskiego, 
Wyspiańskiego, Zachodnia, 30 
Stycznia, Hugo Kołłątaja, Kon-
stytucji 3 Maja, Księdza Skargi, 
Łąkowa, Osiedle Centrum, Ró-
żana, Sikorskiego, Spokojna, 
Sportowa, Staszica, Stoczniow-
ców Gdańskich 1970, Szkolna, 
Szymanowskiego, Ściegiennego, 
Świerczewskiego;
26 czerwca 2015 – Międzyrzecz 
ulice: A. Zawadzkiego, Alfa Ko-
walskiego, Długa, Krótka, Ks. Inf. 
H. Guzowskiego, Kwiatowa, L. 
Kiszmanowicza, Leśna, Marcele-
go Nowotki, Marcinkowskiego, 
Pamiątkowa, Powstańców Wiel-
kopolskich, Poznańska, Rolna, 
Rzemieślnicza, Sienkiewicza, 
Słoneczna, Sybiraków, Żołnier-
ska, Atka, Bolesława Chrobrego, 
Boryny, Chłodna, Dąbrowskiego, 
Garncarska, Głowackiego, Hanki, 
Kilińskiego, Libelta, Lipce, Lipo-
wa, Młyńska, Ogrodowa, Osiedle 
Zamkowe, Piastowska, Podzam-
cze, Przemysłowa, Reymonta, 
Rocha, Rynek, Waszkiewicza, We-
soła, Winnica.

Ponadto selektywnie zebrane 

odpady pochodzące z nierucho-
mości zamieszkałych, w każdej 
chwili mieszkaniec może oddać 
do PSZOKU, który zlokalizowa-
ny jest na terenie Przedsiębior-
stwa Produkcji Betonów „PUBR” 
Sp. z o.o. przy ul. Reymonta  
5 w Międzyrzeczu. PSZOK jest 
czynny przez cały rok, z wyjąt-
kiem świąt i dni wolnych od pra-
cy w poniedziałki, środy i piątki 
w godzinach od 7:00 do 15:00 
oraz we wtorki i czwartki w go-
dzinach od 7:00 do 18:00. 
Więcej informacji znajduje się 
w Regulaminie korzystania z 
Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych, który 
dostępny jest na stronie www.
bip.miedzyrzecz.pl w zakładce 
Gospodarka Komunalna.
Przeterminowane leki mieszkań-
cy mogą również oddawać do 
specjalnych pojemników usta-
wionych w 3 aptekach na terenie 
naszej gminy tj.:
Apteka „Ratuszowa”, ul. Rynek 2, 
66-300 Międzyrzecz.
Apteka „Aspirynka”, Os. Centrum  
3, 66-300 Międzyrzecz.
Apteka „Grodzka”, ul. Zachodnia 
8, 66-300 Międzyrzecz.

Burmistrz życzył powodzenia 
gimnazjalistom
21 kwietnia 
był pierwszym 
dniem egza-
minu gimna-
zjalnego, pod-
czas którego 
u c z n i o w i e 
zmierzyli się z 
częścią huma-
nistyczną. W 
tym dniu Bur-
mistrz Remi-
giusz Lorenz 
wraz z Sekretarz Anną Sawką zło-
żył niecodzienną wizytę w Gim-
nazjum nr 1. Tuż przed przystą-
pieniem do zmagań, burmistrz 
życzył uczniom przysłowiowego 
„połamania pióra”, jak najwięcej 
szczęścia, a na przyszłość do-
brych wyborów w dalszej karie-

rze naukowej. Podobne życzenia 
złożył kolejnego dnia egzaminu, 
tym razem w Gimnazjum nr 2 im. 
Adama Mickiewicza. Swoje ży-
czenia pomyślności i powodze-
nia przekazała również uczniom 
przewodnicząca Rady Miejskiej 
Maria Kijak.

s. 15
pogratulował jubileuszu i wyra-
ził chęć i gotowość zacieśniania 
współpracy pomiędzy miastami 
partnerskimi, a także zaprosił do 
Międzyrzecza ich przedstawicieli 
na obchody 25-lecia współpracy 
w 2016 roku.
W ramach uroczystości Elper-
mann wyróżnił osoby i organi-
zacje, które od początku były 
częścią stowarzyszenia Part-
nerschaftsforum. Wyróżniono 

m.in. Luise Meutstege, Siegfried 
Magerhans, organizację Emmeln 
oraz chór Concordia  Haren.
Po zakończeniu części oficjal-
nej goście udali się na obiad do 
gospodarstwa  Meutstege. Prze-
jażdżka Emmą (kolejka miejska) 
oraz wieczorna  biesiada w mły-
nie Müllerhaus były również czę-
ściami składowymi uroczystego 
programu obchodów. 

4 maja br. otwarty został przetarg 
na przebudowę ul. Świerczew-
skiego oraz ul. Waszkiewicza. Bę-
dzie to już piąta tzw. „schetynów-
ka” w mieście, czyli przebudowa 
ulic dofinansowana z Narodowe-
go Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych.
Do urzędu wpłynęły dwie ofer-
ty firmy Brubet Ryszard Win-
nicki na kwotę 4.119.270,00 zł i 
konsorcjum firm Infrakom Sp. z 
o.o. i PPHU Niewiadomski Wła-
dysław Niewiadomski na kwotę 
5.546.070,00 zł.
Rozpoczęcie IV etapu remontu 
dróg planowane jest na czerwiec 
i obejmie dwa odcinki głównych 
arterii miasta tj., ul. Waszkiewicza 
– od stacji paliw do zjazdu w ul. 
Rokitniańską oraz ul. Świerczew-
skiego – od głównego skrzyżo-
wania do mostu na Paklicy. 
W ramach przebudowy odcinka 
ul. Waszkiewicza, planowany jest 

remont biegnącej wzdłuż ulicy 
ścieżki rowerowej, która zostanie 
poszerzona oraz wymieniona zo-
stanie jej nawierzchnia.  Na skrzy-
żowaniu ul. Świerczewskiego z ul. 
Konstytucji 3 Maja, wprowadzo-
ny zostanie dodatkowy pas dla 
skręcających w prawo. Ze wzglę-
du na położenie w strefie objętej 
ochroną konserwatorską i zale-
cenia konserwatora zabytków, 
nawierzchnia części chodników 
zostanie wykonana z kostki ka-
miennej oraz płyt granitowych. 
W ramach inwestycji wykonany 
zostanie również remont oświe-
tlenia i kanalizacji deszczowej. 
W celu zapewnienia niezbęd-
nych warunków do korzystania 
z drogi publicznej przez osoby 
niepełnosprawne, na wszystkich 
przejściach dla pieszych zastoso-
wany zostanie obniżony krawęż-
nik na całej szerokości przejścia. 
Ponadto, ważnym elementem 
poprawiającym bezpieczeństwo, 
będzie wprowadzenie urządzeń 
separujących ruch pieszych od 
ruchu pojazdów, poprzez instala-
cję barierek wzdłuż całej długości 
remontowanych chodników oraz 
przy przejściu dla pieszych.
Zakończenie inwestycji planowa-
ne jest na 31 października br.

Remont ul. Świerczewskiego              
i Waszkiewicza

8  kwietnia Burmistrz Remigiusz 
Lorenz, Zastępca Burmistrza 
Agnieszka Śnieg oraz Przewod-
nicząca Rady Miejskiej Maria 
Kijak spotkali się z sołtysami. Na 
spotkanie zaproszeni zostali no-
wowybrani sołtysi oraz Ci, któ-
rzy zakończyli w tym roku swoją 
kadencję. Burmistrz podzięko-
wał sołtysom za dotychczasową 
pracę na rzecz swoich sołectw, 
pogratulował ponownego wy-
boru i życzył wytrwałości na ko-

Spotkanie z sołtysami w międzyrzeckim Ratuszu
lejne lata działalności. Burmistrz 
podkreślił iż bycie sołtysem to 
wyzwanie, a dobry sołtys winien 
być nie tylko administratorem, 
ale przede wszystkim dobrym 
organizatorem, który potrafi roz-
budzić w lokalnej społeczności 
motywację do aktywnego włą-
czenia się w sprawy sołectwa.
W spotkaniu wzięła udział Sena-
tor Helena Hatka, która wręczyła 
sołtysom upominki i jakże nie-
zbędne w ich pracy „Poradniki 

sołtysa”. Rozmawiała z sołtysa-
mi na temat ich pracy, a przede 
wszystkim o funduszu sołeckim, 
tak ważnym elemencie funkcjo-
nowania i rozwoju wszystkich 
sołectw. Pani senator podkreśli-
ła, iż rowerem odwiedziła 100 
polskich wsi, gdzie miała okazję 
rozmawiać z ich mieszkańcami 
i sołtysami, dlatego doskonale 
zna ich bolączki.

22 kwietnia 2015 r. na Pływalni Miejskiej „Kaszte-
lanka” odbyły się zawody pływackie szkół podsta-
wowych. Zmagania odbyły się pod patronatem 
Burmistrza Międzyrzecza, który wraz z Przewod-
niczącą Rady Miejskiej Marią Kijak dokonali uro-
czystego otwarcia. Powitali uczestników, życzyli 
wszystkim powodzenia i sportowej rywalizacji. W 
zawodach wzięły udział reprezentacje szkół pod-
stawowych Nr 2 i 3 z Międzyrzecza oraz Kaławy. 
Młodzi pływacy rywalizowali na dystansie 25 m i 
50 m w stylu dowolnym, grzbietowym i kraulu, a 
także pokazowej sztafecie Szkół Nr 2 i 3.

Zawody pływackie na „Kasztelance”

http://www.bip.miedzyrzecz.pl
http://www.bip.miedzyrzecz.pl
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