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Zapraszamy do oddziału 
firmy Audiofon 

w Świebodzinie  
ul. Matejki 1 gab. 117                     
(Przychodnia POZ, I piętro) 

czynne Pn. - Pt.
8.00 - 16.00

tel. 68 381 0377
GSM: 605 886 011

KOLPORTAŻ ULOTEK!

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

Sulęcin, Międzyrzecz, Kostrzyn nad Odrą

511 225 133

Starosta i wójt zapłacą grzywnę
POWIAT MIĘDZYRZECKI

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

Sąd uznał winę samorządow-
ców i wymierzył karę grzywny: 
wójtowi gminy Przytoczna Bar-
tłomiejowi Kucharyk 15 tys. 
zł, staroście międzyrzeckiemu  
Grzegorzowi Gabryelskiemu 
– 12 tys. zł. Obaj samorządowcy 
nadal mogą pełnić obowiązki na 
zajmowanych stanowiskach. W 
wyniku procesu okazało się, że 
zmiana w dokumentacji wycięcia 
drzew mogła być dokonana le-
galnie. Zawiedli urzędnicy, zresz-
tą skazani wcześniej sądownie. 

Gmina Przytoczna nie wycięła 
drzew, nie wykonała zaplano-

10 maja zapadł wyrok w sprawie przeciwko staroście międzyrzeckiemu i wójtowi gminy Przytoczna. Prokuratora 
oskarżyła samorządowców o przekroczenie uprawnień i próbę wyłudzenia unijnej dotacji wnioskując o kary 
więzienia w zawieszeniu i zakaz zajmowania stanowisk ma pięć lat.

wanej inwestycji, pieniędzy unij-
nych również nie otrzymała. Sąd 
wyjaśnił, że sprawa spornych, 
nie wyciętych drzew, stała się 

najmniej istotna, ale popełniono 
przestępstwo przeciw wiarygod-
ności dokumentów. Wyrok nie 
jest prawomocny. Ukarani grzyw-

ną nie zamierzają się odwoływać, 
a prokuratura czeka na pisemne 
uzasadnienie wyroku.

Różne ukazały się już komen-
tarze prasowe. Najcelniejszy był 
w Wyborczej – Sprawa wyszła na 
jaw, bo pracujący w starostwie 
urzędnik (z przeszłością w SB) sko-
piował dokumenty i zgłosił w pro-
kuraturze.

Poza tematem, to wiele zdro-
wych i okazałych drzew wycinają 
bobry. Bez pozwolenia. A donosi-
ciel (ze złości za brak podwyżki) 
to osobny temat dla oceny Sza-
nownych Czytelników.              (LM)

Grzegorz Gabryelski

>> CZYTAJ s. 7

W numerze:

Odpowiadamy co napraw-
dę zakłada projekt obywa-
telski ustawy dot. zakazu 
aborcji STR. 11

REGION Pod patronatem 
Przekroju

Jedyny taki 
festiwal  
w regionie!

SULĘCIN 27-29.05.2016

Rozmowa z senatorem 
RP Władysławem Komar-
nickim (cz. I) STR. 8

„Współpracuję  
zarówno z opozycją 
parlamentarną jak 
też z obecną ekipą 
rządzącą”

ROZMOWA PRZEKROJU

„Afera ustawowa?!”

„Stawiam na dziel-
nicowych!”
Rozmowa z podinsp. Paw-
łem Rynkiewiczem, komen-
dantem powiatowej policji 
w Międzyrzeczu

ROZMOWA PRZEKROJU

STR. 13

Bartłomiej Kucharyk
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TU ZNAJDZIESZ NASZE GAZETY!     
MIĘDZYRZECZ: kolportaż do wszystkich mieszkańców; WSIE NA TERENIE GMINY MIĘDZYRZECZ:  kolportaż poprzez sklepy spożywcze. SKWIERZYNA: RATUSZ ul. Rynek; EKO ul. 
Piłsudskiego, SKLEP WĘDKARSKO-ZOOLOGICZNY ul. Piłsudskiego; KIOSK RUCHU ul. Piłsudskiego; INTER MARCHE ul. 2-go Lutego. PSZCZEW: BIBLIOTEKA ul. Poznańska; SEZAM 
Sklep Spożywczy ul. Poznańska; URZĄD GMINY, ul. Rynej; OLSTAF Centrum Ubezpieczeń ul. Rynek. BLEDZEW

Wyborcze obietnice PiS
Zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony

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

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

• Zwiększenie kwoty wolnej od 

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

do 22 proc.;
• Zlikwidowanie 8 procentowe-

go podatku VAT na ubranka 
dla dzieci;

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

datku CIT dla małych firm;
• Minimalna stawka godzinowa 

wynagrodzenia na poziomie 
12 zł brutto;

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

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

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

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

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

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

Brawa dla Zuzi i KacpraBEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie 
prowadzące działalności gospodarczej

KUPON NA OGŁOSZENIE

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

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

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

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

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

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

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

Pani Marzena (imię zmie-
nione) samotnie wychowuje 
5-letniego syna. Ojciec wyrze-
kł się dziecka i ani myśli płacić 
alimenty. Matka stara się jak 
może zapewnić utrzymanie 
sobie i swojemu synkowi. 
Pracuje na etacie, wyłącznie 
na nocki, wyrabiając co 
miesiąc dziesiątki nadgodzin. 
Na szczęście ma kochanych 
rodziców, którzy opiekują się 
wnukiem, gdy matka jest w 
pracy i gdy ją odsypia. To oni 
zgłosili się do naszej redakcji, 
bo jak przyznają, ich córka nie 
żali się na swój los i nikogo  
o pomoc prosić nie chce. A sy-
tuacja pani Marzeny pokazuje 
jak patologiczny system funk-
cjonuje w naszym kraju.

Ale od początku. W związ-

minął miesiąc

ku z faktem, że ojciec dziecka 
to bezrobotny leser, który nie 
zapłacił jeszcze ani złotówki 
alimentów, pani Marzena tylko 
do września tego roku będzie 
otrzymywać 400 zł z Funduszu 
Alimentacyjnego. Później 
świadczenie to zostanie pani 
Marzenie odebrane, ponieważ 
dzięki swojej pracowitości  
i uczciwości przekroczyła 
próg dochodowy w wysokoś-
ci 725 zł miesięcznie na osobę 
w rodzinie. No dobrze, pech. 
Mamy jednak nowy pogram, 
który w założeniu ma wspi-
erać wychowanie nowych 
pokoleń Polaków. NO WAY, 
jak mówią amerykanie. Pani 
Marzena nawet nie złożyła 
wniosku na świadczenie z pro-
gramu 500 PLUS, ponieważ 

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

jej dochód nieznacznie prze-
kracza kwotę 800 zł na osobę  
w rodzinie i z tego źródła też 
nie dostanie ani złotówki. Więc 
komu to państwo ma służyć? 
Wygląda na to, że pracującej 
dzielnej matce, samotnie wy-
chowującej dziecko żadna po-
moc potrzebna nie jest... Przez 
nieludzkie i bzdurne przepisy 
pani Marzena ma być zdana ty-
lko na własne siły. 

W życiu człowieka różnie 
może się potoczyć. Czasami 
mamy trochę pecha, innym 
razem świadomie wybier-
amy taką a nie inną drogę, ale 
państwo nie ma prawa nas za 
to karać. 

Wnioski: Nasz rząd premiu-
je obiboków i kombinatorów. 
Gdyby pani Marzena pracow-
ała na czarno dostałaby 400 zł 
z Funduszu Alimentacyjnego, 
500 zł z Programu 500 PLUS  
i zapewne jakiś comiesięczny 
zasiłek z OPS, ponieważ 500 
zł na dziecko nie jest wliczane 
przy wyliczaniu dochodów 
rodziny. Miałaby więc ekstra 
od państwa ok. 1100 zł. Do-
datkowo pracując w szarej 
strefie nie płaciłaby podat-
ków (ok. 400 zł). Strata państ-
wa wynosiłaby więc łącznie 
ok 1500 zł miesięcznie. To czy 
lepiej przyznać osobie w tak-
iej sytuacji, jak pani Marzena 

500 zł z programu 500 PLUS, 
doceniając tym samym jej 
wysiłek wychowawczy i pra-
cowitość, czy stracić 1500 zł  
i zyskać kolejnego „bezrobot-
nego”? Jak widać logika, to 
nie jest najsilniejsza strona 
naszego rządu. 

Pani Marzena zapewne 
się nie zmieni i nadal będzie 
ciężko pracować, obawiam 
się jednak, że grom osób  
w podobnej sytuacji przy-
jęło zgoła odmienny sposób  
działania. Trudno jednak 
mieć do nich pretensje. 
Tak beznadziejnie skon-
struowanymi przepisami 
zachęca ich do tego nasz kraj. 

Pewnie się powtórzę, ale 
trudno. Dużo sensowniej  
i sprawiedliwiej byłoby zro-
bić np. bezpłatne żłobki  
i przedszkola, darmowe 
obiady w szkołach, darmowe 
leki dla dzieci itp. Ale to już 
nie działa tak na wyobraźnię 
w y b o r c ó w , 
jak 500 zł do 
kieszeni.

TŁUMACZENIA prZysIęgŁE - wsZysTkIE jęZykI
MIędZyrZECZ, Ul. wAsZkIEwICZA 23

TEl. 503 372 586

OgŁOsZENIA drObNE

Sprzedam działkę budow-
laną o powierzchni 9,66 ha 

w Sulęcinie przy ul. Oko-
powej.  Przyłącze prądu  
w trakcie realizacji. Cena 

55 tys. zł. Tel. 608 275 272

Opiekunki do Niemiec 
AMBERCARE24 , wyma-

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

535 340 311 lub  533 848 
005 lub 730 340 005

Sprzedam mieszkanie 
30 m2 w Sulęcinie. Duży 

pokój, kuchnia, przedpokój, 
łazienka, CO, balkon - II 
piętro. Cena 85.000 zł. 

Tel. 507 944 860

Działkę rekreacyjną 841 m2 
nad jeziorem Lubikowo w 

gminie Przytoczna sprzedam. 
Tel. 508 256 945

Sprzedam dom w stanie 
surowym zamkniętym o 
pow. 190 m2 (część po-

wierzchni wykończona!). 
Cena 200 tys. zł. 

Tel. 608 275 272. Sulęcin.

Socjalny dobrobyt cz. II
Gdzie jest sprawiedliwość?

Ocieplanie budynków, 
tel. 881 507 760
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Centrum olstafUbezpieczen Michał Stafiniak
Międzyrzecz, ul. 30 Stycznia 45/1

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

Zbąszynek
ul. Długa 1

Pszczew
ul. Rynek 14

Przytoczna
ul. Główna 1

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

Dodatkowa zniżka
do 50%

Wyborcze obietnice PiS
Zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony

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

grys jasny ogrodowy 8-16mm 349,00 zł 

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

kostka granitowa szara lub 

szaro-ruda 7/9, 9/11, 15/17
260,00 zł

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

tel. 884-990-505

Na ten cel gmina Skwie-
rzyna otrzymała dofinan-
sowanie z rządowego Pro-
gramu rozwoju gminnej i 
powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016 – 
2019 w kwocie 2 mln 600 
tys. zł. Wstępny koszt in-
westycji szacowany był na 
ponad 5 mln zł.

Po przetargu, w którym 
wybrano wykonawcę ro-
bót Przedsiębiorstwo Bu-
dowlane „Rejjs” Ryszard 
Laskowski ze Złotoryi, 
całkowity koszt inwestycji 
ma wynieść niespełna 3 
mln. .294 tys. zł.

Zakres robót budow-
lanych i remontowych 
dla zadania „Przebudowa 
nawierzchni ulicy Rynek 
na działce nr 50 w obrę-
bie 2 miasta Skwierzyna, 
działce nr 2/2 w obrębie 
3 miasta Skwierzyna wraz 
z przebudową i rozbudo-
wą ulicy Niepodległości 
o miejsca parkingowe na 

Rusza remont centrum miasta
SKWIERZYNA

14 kwietnia burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia podpisał umowę na remont nawierzchni 
ulicy Rynek i ulicy Niepodległości.

działce nr 1 w obrębie 3 
miasta Skwierzyna” bę-
dzie obejmował m.in.:
• wykonanie robót roz-

biórkowych istniejącej 
nawierzchni,

• przebudowa uzbrojenia 
terenu zapewniająca 
obsługę fontanny oraz 
podlewanie trawników,

• odwodnienie i oświetle-
nie terenu,

• wykonanie robót ziem-
nych pod warstwy kon-
strukcyjne płyty rynku, 

miejsc parkingowych, 
jezdni okalających ry-
nek, chodników, usta-
wienie krawężników,

• wykonanie warstw kon-
strukcyjnych miejsc par-
kingowych, chodników 
i rynku,

• wykonanie nawierzchni 
miejsc parkingowych, 
chodników i rynku,

• przełożenie lub regu-
lacja istniejących na-
wierzchni z kostki grani-
towej w ul. Rynek,

• regulacja nawierzchni 
z kostki granitowej ul. 
Niepodległości wzdłuż 
proj. miejsc postojo-
wych, na długości 70m,

• wykonanie fontanny 
wraz z infrastrukturą 
i podziemną komorą 
technologiczną,

• wykonanie wpustów 
deszczowych i odwod-
nienia liniowego terenu,

• wykonanie oświetlenia 
płyty rynku (latarnie) i 
budynku ratusza (uzu-
pełnienie oświetlenia 
wbudowanego w po-
sadzkę),

• wyposażenie rynku w 
elementy małej archi-
tektury (ławki, kosze na 
śmieci),

• wykonanie nowej ziele-
ni urządzonej - trawniki, 
drzewa.
W najbliższym czasie in-

westor przedstawi harmo-
nogram prac.

UM Skwierzyna

W SKRÓCIE:

POWIAT MIĘDZYRZECKI

Podczas rutynowych 
strzelań w międzyrzeckiej 
komendzie jeden z instruk-
torów usłyszał nagle ryko-
szet. Strzelanie przerwano 
i o sprawie powiadomiono 
komendanta oraz proku-
raturę. Policjanci w liście 
do Gazety Lubuskiej skar-
żą się, że to nie pierwsza 
taka sytuacja, i że boją się 

o swoje życie. Na miejscu 
czynności wyjaśniające 
prowadziła Prokuratura 
Rejonowa w Gorzowie 
Wlkp. Strzelnica mieszczą-
ca się w oddanym ponad 
rok temu nowym budynku 
międzyrzeckiej komendy 
na razie jest wyłączona z 
użytkowania. 

Strzelnica w komendzie w Mię-
dzyrzeczu pod lupą prokuratury

22 kwietnia w 35. Skwie-
rzyńskim dywizjonie rakie-
towym Obrony Powietrz-
nej odbyła się wizyta 

SKWIERZYNA

Asystent sekretarza Armii USA  
w Skwierzynie

Asystenta Sekretarza Armii 
USA.

Wizyta była prowadzona 
w ramach programu EAS.
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MIĘDZYRZECZ

V Szkolny Konkurs Instrumentalny
Środa 27 kwietnia była moc-

no wyczerpującym dniem w 
Państwowej Szkole Muzycznej I 
stopnia w Międzyrzeczu. Ucznio-
wie po raz piąty wzięli udział w 
Szkolnym Konkursie Instrumen-
talnym. Wszystkich powitał Cze-
sław Nowakowski, życząc, aby 
każdy zagrał najpiękniej i najle-
piej jak potrafi. Do muzycznej 
rywalizacji stanęła bardzo liczna 
grupa uczniów wszystkich klas 
instrumentów muzycznych. Aby 
dać szansę tym uczniom i uczen-
nicom, którzy rozpoczęli naukę 
gry, jak i tym, którzy już sprawnie 
grają, wykonawców podzielono 
na 4 grupy. Rolę konferansjera 
znakomicie prowadziła Marta 
Walczak, sprawnie zapowiada-
jąc poszczególnych uczestników 
konkursu.

Grupę najmłodszych reprezen-
towali: Agata Baranek, Amelia 
Raszewska - wiolonczela, Kinga 
Fryza, Zuzanna Kołodziejska, 
Paulina Kuzia - skrzypce, Igor 
Oleksak, Patrycja Oleksak, Ka-
lina Tomysek, Hanna Pańczuk 
- fortepian, Karolina Środa, 
Alan Świątkowski - gitara, To-
masz Puka – flet, Jan Farbotko 
– akordeon. Grupa II: Aleksandra 
Bartkowiak, Diana Fedorowicz 

- akordeon, Bogumiła Fąferko, 
Maria Kmieciak, Julia Skabar-
dis - skrzypce, Eunika Fąferko, 
Urszula Suchecka – flet, Marty-
na Grela, Weronika Nakoniecz-
na, Tomasz Rogala - gitara, Szy-
mon Jaruta, Barbara Lemańska, 
Julianna Lemańska, Klaudia 
Nowacka, Julia Szymańska 
- fortepian, Michał Suchecki - 
klarnet. Grupa III: Daniel Bobas - 
saksofon, Aleksandra Czop – gi-
tara, Maciej Korczyński, Natalia 
Twardosz - fortepian, Beniamin 
Skarżyński – skrzypce. 

Zespoły instrumentalne: Ze-
spół skrzypcowy: Katarzyna 

Juszczak, Maja Skowron, Emi-
lia Rozwadowska, Beniamin 
Skarżyński, Trio fortepianowe: 
Aleksandra Skowron - flet, Ana-
stazja Łuczak - klarnet, Patry-
cja Malinowska - fortepian. Trio 
fortepianowe: Urszula Suchecka 
- flet, Michał Suchecki - klarnet, 
Patrycja Malinowska - fortepian, 
Duet fortepianowy: Wiktor Wo-
łoszyn i Jakub Wołoszyn, Kwar-
tet saksofonowy: Julia Gabryel-
ska, Daniel Bębas, Kamil Czekała, 
Jakub Wołoszyn.

Uczniom akompaniowali na 
fortepianie: Tadeusz Nowak, 
Izabela Kuzia, Wojciech Pru-

szyński, Katarzyna Tomasińska. 
Jury w składzie: Michał Gra-

bowski – przewodniczący, An-
drzej Jóźwiak, Hanna Szurkało 
i Iwona Skwarna – sekretarz, po 
przesłuchaniu wszystkich uczest-
ników udało się na obrady. Ten 
czas oczekiwania na werdykt był 
zapewne najdłuższą i najbardziej 
stresującą chwilą. Gdy się poja-
wili przewodniczący powiedział 
- Jesteśmy pod wrażeniem umie-
jętności muzycznych uczniów. - 
Konkurs trwał wiele godzin, a biorą 
w nim udział uczniowie tylko tej 
szkoły. Jest to zdrowa rywalizacja, 
warto o tym pamiętać… Dalej 
nastąpiło podsumowanie. Pa-
dło kilka uwag co do programu, 
czy emocji. Dla niektórych był to 
pierwszy w życiu konkurs. Głos 
zabrała jeszcze Małgorzata Tele-
ga-Nowakowska, dyrektor szko-
ły, której obowiązki służbowe nie 
pozwoliły uczestniczyć w prze-
słuchaniach. W ciepłych słowach 
mówiła o idei konkursu i gratulo-
wała odwagi jego uczestnikom.

Jury konkursu przyznało nastę-
pujące miejsca i wyróżnienia.

Grupa pierwsza:
I miejsce - Patrycja Oleksiak,
II miejsce - Tomasz Puka
III miejsce – Igor Oleksiak,

Wyróżnienie: Kinga Fryza
Grupa druga: 
I miejsce exequo - Barbara i Ju-
lianna Lemańskie,
II miejsce - Bogumiła Fąferko,
III miejsce – Eunika Fąferko,
Wyróżnienie: Tomasz Rogala i Ur-
szula Suchecka

Grupa trzecia:
I miejsce - nie przyznano
II miejsce - Daniel Bębas
III miejsce - Benjamin Skarżyński
W kategorii zespoły instrumen-
talne wyróżnienia otrzymali:
Duet fortepianowy Wiktor Woło-
szyn i Jakub Wołoszyn, Kwartet 
saksofonowy Julia Gabryelska, 
Daniel Bębas, Kamil Czekała, Ja-
kub Wołoszyn.

Serdecznie gratulujemy laure-
atom! 

Uczniów i zespoły przygotowa-
li nauczyciele: Elżbieta Skibicka, 
Marta Walczak, Jolanta Hel-
wig, Tadeusz Nowak, Barbara 
Horyd, Katarzyna Cegielska, 
Izabela Kuzia, Zdzisław Musiał, 
Marta Machunik, Wojciech Pru-
szyński, Kazimierz Dziembow-
ski, Małgorzata Telega-Nowa-
kowska, Czesław Nowakowski.

Z muzycznym pozdrowieniem
Zdzisław Musiał
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Dobra zmiana? Żarty na bok!

Lech MaLinowski

lechm47@wp.pl

Zazieleniła się trawa, rozkwitły bar-
wami kwiaty, na łąkach, w ogrodach, 
na miejskich skwerach. Pogoda się 
ustabilizowała, nastrój sielankowy nie-
malże. Byłby gdyby nie drenaż kiesze-
ni w wyniku tzw. Dobrej zmiany. Kurs 
euro w górę, paliwa także. Na świe-
cie ceny baryłka ropy tanieje, u nas 
odwrotnie. W końcu na 500+ trzeba 
znaleźć kasę. Proza życia płata figle. 
Szczególnie brutalna jest polityczna. 
Marsze tu i tam. Idiotyczne licytacje 
z liczeniem ludzi, a nie liczenie się z 
ludźmi. Abonament RTV liczony od 
licznika i w projekcie nie ważne czy 
ktoś ma takowy drugi na nocną taryfę, 
czy jest głuchy czy niewidomy. Ot i to 
jest ta Dobra zmiana. Ale sami byliśmy 
akuszerami porodu bęcwałów do ław 
sejmowych.

Seksoholików, pracoholików i wła-
dzoholików łączy zaciekłość. Jest ich 
motorem napędowym. To silna tok-
syna. Do tego dodać odwieczne po-
czucie krzywdy i mamy fundament 
mitologii narodowej. Powtarzanie ni-
czym mantra sloganów już świadczy 
o indolencji mózgowej. Przerzucanie 
się wzajemne winami oczywistymi i 
domniemanymi. Odgadywanie myśli 
Prezesa (wazelina aż kapie), przypi-
sywanie sobie nieomylności niczym 
Papież. A i jego nieomylność jest ob-
warowana prawem Kościoła. Powsta-

nie w warszawskim getcie przeminęło 
niemalże bez echa, a zginęli tam Żydzi 
mający Polskie Obywatelstwo. Nie za-
brzmiały syreny. Za to w sierpniu zawyją 
patriotycznie. To tylko część tego co nas 
dotyka.

Sławomir Cenckiewicz, pełnomocnik 
ministra obrony narodowej ds. refor-
my archiwów wojskowych i dyrektor 
Centralnego Archiwum Wojskowego 
zaatakował pamięć żołnierzy I i II Armii 
Wojska Polskiego. Trudno mi uznać tę 
formację za część historii naszego oręża. 
Jak się mają czuć Ci, którzy nie załapali 
się do Andersa i szli na Berlin ze Wschodu, 
a potem tworzyli zręby państwowości 
na Ziemiach Zachodnich i Północnych 
jako osadnicy? Im zwyczajnie napluto  
w twarz! Żaden z wężykami na pago-
nach słowem się nie odezwał, a tekst 
ukazał się w „Polsce Zbrojnej”. Oportu-
niści i tyle! Sondaże, fatalna polityka 
informacyjne w publicznej TV. Dobra 
zmiana? Chyba żart. Niestety na serio. 
Bawią się naszym kosztem. Nerwów jak 
i kieszeni. 

Na swoim podwórku Ratusz zazdrości 
przepięknej iluminacji ul. Piotrkowskiej 
w Łodzi. Wprawdzie nasze lampy są jed-
nego koloru ale punktowy reflektor co 
raz gaśnie budując napięcie. Nieoświe-
tlona tarcza zegara, podobnie jak wie-
ża zwieńczona latarnią i hełmem sieją 
grozę… Ciemność widzę, widzę ciem-

ność. Gdyby dodać jakąś białą damę 
to atrakcja gwarantowana. Bo cóż 
mamy obok Ratusza za atrakcje? Żad-
ne. Czasami jest nią mammobus ma-
newrujący, aby się ustawić. Zapyziale 
miasto wielu mówi i poniekąd częścio-
wo mają rację. Rynkowy marazm. 
Imprezy są na terenie MOK. Lepsze, 
gorsze. Różnie bywa, jak i z gustami 
odbiorców. Choć widowiskowo ta-
neczna zabawa z gorzowskim „Terno” 
miała swoich fanów (także i mnie), 
podobnie jak serwowane posiłki w 
cygańskim taborze. Na Zamku i w 
Muzeum też są często atrakcyjne 
wystawy, recitale, spotkania. W Bi-
bliotece Publicznej tętni kulturalne 
życie w różnej formie, dostępnej na-
wet dla wybrednych. Nie inaczej jest 
w Klubie Muzycznym Kwinto. Życie 
nie znosi próżni i zawsze można się 
gdzieś „podłączyć”. I zapomnieć… 
choćby na chwilę

 

MIĘDZYRZECZ ul. 30 Stycznia 19, tel. 95 720 54 52

Pani Monika Miter, kierownik placówki 
Kasy Stefczyka w Międzyrzeczu.

rzecz, ul. 30 Stycznia 19, tel. 95 720 54 52
:Między-

- Dokładnie tak! Zapraszamy od poniedziałku do piątku 
w godz. od 9.00 do 17.00stałam            s ię             specjal istką

Policja poszukuje 16-letniej Zu-
zanny Gap z Sulęcina, która za-
ginęła 19 kwietnia. 

Tego dnia 
około go-
dziny 12.00 
dziewczyna 
wyszła ze 
szkoły w Su-
lęcinie. Wte-
dy widziano 
ją ostatni raz. 
Do wydania 
tego numeru 
gazety nie 
nawiązała żadnego kontaktu z rodziną. 
– Cały czas prowadzimy poszukiwania 
16-latki – mówi Alina Słonik z sulęciń-
skiej policji. 

Poszukiwana Zuzanna ma ok. 165 cm 
wzrostu, zwykłą sylwetkę, czarne włosy 
sięgające do ramion i niebieskie oczy. W 
chwili zaginięcia ubrana była w czarną 
skórzaną kurtkę z kapturem, dżinsowe 
niebieskie spodnie i szare sportowe buty.

Osoby, które mogłyby udzielić infor-
macji na temat miejsca pobytu zaginio-
nej proszone są o kontakt osobisty lub 
telefoniczny z najbliższą jednostką poli-
cji. Wszelkie informacje mogące pomóc w 
odnalezieniu poszukiwanej osoby policja 
prosi zgłaszać bezpośrednio do oficera 
dyżurnego sulęcińskiej komendy pod nr 
95 755 06 11 lub 997.                             (Red.)

Zaginęła 
Zuzanna Gap
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Kolejna inwestycja drogowa
SKWIERZYNA

Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg nieograniczony na przebudowę drogi 
wojewódzkiej nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zale-
wowym rzeki Warty w Skwierzynie (estakada).

W zmaganiach udział wzi-
ęła rekordowa liczba 125 osób, 
które we wspaniałym stylu usta-
nowiły nowy rekord maratonu 
- 762 km 650 m. Padł również 
kolejny rekord indywidualny 
ustanowiony przez Roksanę 
Kolber, należącą do grona med-
alistów Polski, która przepłynęła 
dystans 50 km. Marek Gołdon 
walcząc ze swoimi słabościa-
mi i ogromnym zmęczeniem 
pokonał dystans, który jest 
w zasięgu niewielu osób w 
naszym kraju. - Pływam od dz-
iecka – mówi sulęcinianin - nato-
miast pierwsze kroki w pływaniu 
długodystansowym rozpocząłem 
na obozie sportowym w ośrodku 

Przepłynął ponad 46 km!
W dniach 9-10 kwietnia sulęcinianin Marek Gołdon uczestniczył w VI Mikołowskim 24-Godzinnym Maratonie Pływackim na krytej pływalni 
Aqua Plant w Mikołowie (Górny Śląsk) w biciu rekordu długości dystansu. Przepłynął dystans 46 km 600 m uzyskując 2 pozycję i pokonując 
tym samym własny rekord z poprzednich edycji maratonów.

AWF Poznań nad jeziorem Chy-
cińskim – dodaje. 

Do Mikołowskiego Maratonu 
Pływackiego M. Gołdon przygot-
owywał się nie tylko uprawiając 

pływanie długodystansowe na 
pływalniach m.in. w Międzyrzec-
zu i w Gorzowie Wlkp., a latem 
na jeziorach w pobliżu Sulęcina, 
ale także podnosząc, tak potr-

zebną przy tego typu dyscyplin-
ach sportowych, wytrzymałość, 
siłę i elastyczność poprzez bieg-
anie, gimnastykę, jazdę na row-
erze i podnoszenie ciężarów. 
Sport to dla pana Marka wielka 
pasja, dlatego regularnie ucze-
stniczy w różnych imprezach 
sportowo-rekreacyjnych, m.in. 
w zawodach pływackich, zawo-
dach w biegach długodystan-
sowych i mistrzostwach w rega-
tach żeglarskich. Brał udział w 
nocnym maratonie pływackim 
„Otyliada”, Biegu Niepodległości 
w Warszawie w kategorii Nordic 
Walking oraz w bieszczadzkich 
rajdach pieszych.

- Cennych wskazówek  

w zakresie doskonalenia technik 
pływania udzielał mi instruktor 
pływania Bartosz Wojtal, który 
trenuje też moją córkę Marlenę 
na międzyrzeckim basenie – 
mówi M. Gołdon – pływanie to 
nie tylko dobra zabawa, ale też 
jedna z najbardziej ogólnorozwo-
jowych, wszechstronnych i bez-
piecznych dyscyplin sportowych, 
dlatego bardzo ubolewam nad 
tym, iż w Sulęcinie do tej pory nie 
wybudowano basenu – dodaje.

Podzielamy zdanie pana 
Marka Gołdona dot. basenu w 
Sulęcinie i życzymy mu kole-
jnych sukcesów.

Red.

Podstawowym celem przepro-
wadzenia prac remontowych na 
moście jest wykonanie takiego 
zakresu robót, który w zasadni-
czy sposób poprawi kondycję 
techniczną mostu, zapewni bez-
pieczeństwo ruchu oraz przedłu-
ży żywotność obiektu.

W chwili obecnej most znajdu-
je się w złym stanie technicznym, 
a nie podjęcie żadnych działań 
dla poprawy tego stanu, może 

doprowadzić do obniżenia jego 
walorów użytkowych, a w kon-
sekwencji do obniżenia jego no-
śności.

Projektuje się wykonanie no-
wej płyty pomostowej ochron-
nej, ułożenie izolacji, wykona-
nie nowej konstrukcji jezdni na 
obiekcie, montaż barier ochron-
nych i barieroporęczy i krawężni-
ków kamiennych.

Przewiduję się także wykona-

nie bitumicznych przykryć dy-
latacyjnych, przeprowadzenie 
napraw betonowych elementów 
przęsła z zastosowaniem mate-
riałów do uzupełniania ubytków 
i zabezpieczenia powierzchnio-
wego oraz skucie skorodowane-
go betonu filarów i naprawę ich 
metodą torkretowania.

Podstawowe wymiary obiektu 
takie jak długość obiektu, roz-
piętość teoretyczna, szerokość, 

MIĘDZYRZECZ

Jak my to robimy?
W ramach spotkań środowi-
skowych spotkałem się z grupą 
uczestników Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Między-
rzeczu. Bazując na egzempla-
rzach ;prasy lokalnej różnych 
wydawców pokazałem jak two-
rzy się rzetelne teksty redak-
cyjne, jak również te pisane na 
zasadzie plotek z magla, aby zy-
skać czytelników. Na planszach 
przedstawiłem typowe znaki ko-
rektorskie, które chyba pójdą do 
lamusa, bo mało który „łamacz” 
tekstów je stosuje. Gazeta ma 
być nośnikiem przekazu, a forma 
graficzna tekstu jest sprawą dru-
gorzędną. 
Wspólnie spróbowaliśmy stwo-
rzyć plan tekstu z ostatnich rze-
czy, które miały miejsce w ŚDS, 
bądź z udziałem uczestników. 
Wycieczka do Niemiec, jak każ-

dy wyjazd ma swoją ciekawą 
historię. Podróż, gdzie można 
podziwiać krajobrazy, miejsce 
docelowe związane ze zwiedza-
niem zabytków, spożycie posiłku 
serwowanego przez miejscową 
kuchnię i ożywione rozmowy 
podczas powrotu. Duże moż-
liwości opisowe, co uczestni-
cy spotkania ze mną mniej lub 
bardziej bystro wyłapywali. 
Wycieczka to ciekawa sprawa, 
ale jak napisać tekst z robienia 
przetworów? Można. Raptem 
przypomniano sobie o ilości 
owoców, obieraniu (nikt nie wal-
czył o wykrojenie najdłuższej 
oberżyny), o krojeniu w kostkę, o 
znacznym wydłużeniu czasu pa-
steryzacji wielu innych rzeczach.
Poczta elektroniczną otrzyma-
łem kilkanaście wypowiedzi na 
temat spotkania. Sondaż prze-

prowadzili instruktorzy-terapeu-
ci. Darek - Ja sądzę, że spotkanie 
było miłe i przyjemne .Najbardziej 
podobało mi się o wycieczce. 
Janusz - Dowiedziałem się jak 
się robi gazetę, pisze artykuły i 
umieszcza je w gazecie. Bartek 
- Wywiązała się dyskusja na bli-
skie nam tematy związane z wy-
cieczką i byłymi imprezami w ŚDS. 
Dowiedziałem się jak się redaguje 
artykuł do gazety i na czym po-
lega praca dziennikarza. Tomek 
- Byłem fotografem, będzie dużo 
zdjęć z naszego spotkania, opo-
wiadałem o naszej wycieczce i 
poruszałem różne tematy, dużo 
dyskutowaliśmy. Sebastian - Za-
interesowały mnie tematy związa-
ne z redagowaniem tekstu. Basia 
- Czynnie brałam udział w dysku-
sji na temat czynnego spędzania 
czasu. Magda - Z każdego zda-
rzenia można napisać ciekawy ar-
tykuł ,tylko należy wiedzieć co na-
pisać-najważniejsze punkty brać 
pod uwagę .Każdy z nas mógłby 
napisać artykuł. Marcin - Ja za-

prosiłem wszystkich do zwiedza-
nia zielonego lasu nad Obrą. Ania 
– Pogadanka była ciekawa, poru-
szane były fajne tematy. Waldek - 
Interesujący wykład bo pobudzał 
do myślenia, braliśmy żywy  udział 
w spotkaniu, dowiedzieliśmy się 
dużo na temat dziennikarza. 
Mnie najbardziej interesuje temat 
wędkowania i wyjazd na kutry. 
Instruktor - Z prostych rzeczy do-
tyczących codziennych tematów 

można napisać ciekawy artykuł 
np. z treningu kulinarnego gdzie 
przetwarzaliśmy jabłka na musy.
Uczestnicy spotkania ze mną 
zostali sprowokowani prostymi 
tematami, pobudzeni do my-
ślenia i taki cel został spełniony. 
Aktywizacja jest dla nich formą 
terapii. I nasz miesięcznik ma w 
tym udział.

L. Malinowski, fot. Tomek

światło poziome i pionowe, po-
zostaną bez zmian.

Założono, że wszystkie pra-
ce budowlane na istniejącym 
obiekcie będą wykonywane przy 

połówkowym zamknięciu jezdni 
na moście – ruch wahadłowy, 
sterowany sygnalizacją świetlną. 
Postępowanie przetargowe jest 
w toku.                   (UM Skwierzyna)
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Jaś i Małgosia

WAKE UP and LIVE to 
jedna z najistotniejszych i 
najciekawszych propozycji 
kulturalnych w  wojewódz-
twie lubuskim adresowana 
do miłośników muzyki oraz 
entuzjastów sztuki ulicy. 
Festiwal z roku na rok cieszy 
się coraz większym zain-
teresowaniem i prestiżem. 
WAKE UP and LIVE wzmac-
nia swoją pozycję poprzez 
zapraszanie gwiazd nie tyl-
ko polskiej sceny muzycz-
nej, ale również zespołów 
z  całego świata. Od 2006 
roku na  Festiwalu zagrały 
zespoły z Polski oraz Litwy, 
Niemiec, Czech, Ukrainy, 
Białorusi, Izraela i  Stanów 
Zjednoczonych. W części 
konkursowej zagrało po-
nad sto zespołów o różnym 
zabarwieniu gatunkowym i 
stylistycznym, przez co fe-
stiwal jest wielobarwnym 
świętem muzyki.

W tym roku na scenie 
Wake Up wystąpią zespo-
ły z kraju i zagranicy, co 
sprawia, że festiwal stanie 

Sulęciński Ośrodek Kultury oraz  Stowarzyszenie Strefa Działań Twór-
czych „iCoTam” organizatorzy WAKE UP and LIVE – Festiwal Muzyki i 
Sztuki Ulicy zapraszają wszystkich na niezwykłą przygodę z muzyką, 
kulturą i sztuką, która rozpocznie się 27 maja 2016 roku w Sulęcinie.

Jedyny taki festiwal w regionie!
>> cd. ze s. 1

się po raz kolejny wydarze-
niem międzynarodowym, 
a na scenie usłyszymy i zo-
baczymy takie zespoły jak: 
Proletaryat, Haydamaky 
z  Ukrainy, Selfish Murphy 
z Rumunii, Lamachette, 
The Sixpounder, Etna 
Kontrabande, The Doc-
tors zespół Dirtsheath z 
Niemiec oraz trzy zespoły 
konkursowe w projekcje 
Lubuskie Dobrze Roc-
kuje, które rywalizować 
będą o główną nagrodę w 
postaci koncertu na tego-
rocznym Przystanku Wood-

stock w Kostrzynie na sce-
nie Viva Kultura (Pokojowa 
Wioska Kryszny).

Innowacyjnym pomy-
słem Festiwalu będą „Pro-
sety - Elektroniczny Pik-
nik”, które przygotowuje 
słubicka ekipa zajmująca 
się nowoczesną elektroni-
ką. Na dodatkowej małej 
scenie będzie można bawić 
się przy dźwiękach deep 
house, tech house, mini-
mal. Dodatkowo na festi-
walu będzie ”Open Stage”, 
czyli otwarta scena dla 
wszystkich. Nie zabraknie 

warsztatów, spotkań, sean-
sów filmowych i wystaw.

Poprzednie edycje poka-
zały, że Festiwal jest wyda-
rzeniem nie tylko muzycz-
nym, ale także społecznym. 
W tym roku po raz kolejny 
planowane są działania 
związane ze sztuką uli-
cy (w  planach m.in. teatr 
uliczny, koncerty plenero-
we, happeningi, warszta-
ty, instalacje artystyczne), 
które będą impulsem dla 
mieszkańców i przyjezd-
nych gości do poszukiwa-
nia kultury, sztuki i muzyki 
nie tylko na koncertowych 
scenach, ale w otaczającej 
ich przestrzeni. Tradycyjnie 
na Festiwalu nie  zabraknie 
również Wake Up KIDS, a 
więc różnorodnych propo-
zycji dla najmłodszych oraz 

ich rodzin. 
X edycja WAKE UP and 

LIVE – Festiwal Muzyki 
i  Sztuki Ulicy odbędzie się 
na terenie Sulęcińskiego 
Ośrodka Kultury, a także w 
przestrzeni miejskiej Sulę-
cina. 

Organizatorzy zapew-
niają pełną gastronomię, 

pole namiotowe oraz moc 
innych atrakcji.

Dokładne nformacje nt. 
festiwalu dostępne są na 
na stronie internetowej 
www.wakeupfestiwal.pl 
oraz na profilu www.face-
book.com/wakeupfestiwal 

(Red.)
Fot. Marek Dębowski

Wake Up KIDS to moc atrakcji dla najmłodszych

http://www.wakeupfestiwal.pl
http://www.facebook.com/wakeupfestiwal
http://www.facebook.com/wakeupfestiwal
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PRZEKRÓJ (NIE) POLECA

Przyznam szczerze, że czekałam na ten 
film już od dawna. Kiedy 2 miesiące temu 
zobaczyłam w kinie zwiastun „Wszyst-
ko Gra” Agnieszki Glińskiej, naprawdę 
byłam do niego pozytywnie nastawiona. 
Niestety, jak zawsze staram się w każdej 
produkcji znaleźć coś pozytywnego i 
godnego polecenia widzowi, tak w tym 
przypadku trudno mi o to. 

„Wszystko Gra” to historia trzech kobi-
et: babci (Stanisławy Celińskiej), matki 
(Kinga Preis) i córki (Eliza Rycembel), 
które walczą o uratowanie swojej rodzin-
nej, przedwojennej posiadłości, na którą 
rękę chce położyć pazerny biznesmen 
(Antoni Pawlicki). W tle zaś snuje się 
opowieść o trzech pokoleniach kobiet i 
problemach każdego z nich. Dodać do 
tego musicalową scenerię, wątek miłosny 
i brzmi całkiem zachęcająco prawda? 

„Wszystko Gra” to film, który w założe-
niu miał być kolejnym po dłuższej przer-
wie polskim musicalem i miał zachwycić 
swoją widownię światowym poziomem, 
przy jego tworzeniu pomagał bowiem 
znany juror z  programu „You can dance 
– Po prostu tańcz!” i choreograf Agustin 
Egurrola oraz nominowany do Oscara 
operator Paweł Edelman, znany z pra-
cy przy takich produkcjach jak „Katyń” 
czy „Pianista”. To są jednak jedyne plusy 
tego filmu, które dawały mu zaledwie 
szansę dorównać takiemu musicalowi jak 
„Mamma Mia”. Niestety „Wszystko Gra” to 

film w którym nic nie gra. Zaczynając od 
niewykorzystanego potencjału głównych 
postaci ich historii, luk w  scenariuszu, 
które sprawiają że widz ma wrażenie jakby 
przespał część filmu, kończąc na tym, co 
najtrudniej mi wybaczyć, czyli rozdźwięku 
między piosenkami wykorzystanymi w 
filmie, a scenariuszem.   

Niestety charyzmatyczni aktorzy, w 
szczególności mam tu na myśli bardzo 
popularną ostatnio Kingę Preis to nie jest 
klucz do sukcesu, a przynajmniej nie jedy-
ny. W przypadku „Wszystko gra” zawiódł 
scenariusz, który powinien wprowadzić 
widza, pomóc mu lepiej poznać głównych 
bohaterów oraz motywy ich postępowan-
ia, a także poukładać akcję.  Tego zabrakło. 

Może następnym 
razem pójdzie 
lepiej, ale wtedy 
Pani Glińskiej już 
podziękujemy.

GOTUJ Z PRZEKROJEM

Życzę SMACZNEGO!!! :)
Kamila Piotrowska

Wreszcie przyszła upragniona ciepła 
wiosna. Zaczął się jeden z moich ulu-
bionych miesięcy w roku – maj. 

W związku z temperaturami szy-
bującymi coraz bardziej w górę po-
stanowiłam Państwu zaproponować 
przepis, który nasyci, ale również do-
skonale nas orzeźwi.

Składniki:
- 4-5 szklanek zsiadłego mleka lub ke-
firu
- szklanka zimnego przecieru pomido-
rowego
-5 łyżek posiekanego koperku

Anna Suchy

Chłodnik pomidorowy 
na zsiadłym mleku

-20 dag pomidorów
-15 dag świeżych ogórków
-sól, cukier, pieprz

Ogórki i pomidory umyć. Pomidory 
sparzyć gorącą wodą, obrać ze skó-
rek, pokroić w plasterki. Zsiadłe mleko 
połączyć z przecierem ubijając trze-
paczką, dodać koperek i pokrojone 
pomidory, przyprawić do smaku solą, 
cukrem i pieprzem. Wyłożyć na tale-
rze. Ogórki obrać, pokroić w plasterki. 
Do każdej porcji chłodnika dodać kil-
ka plastrów ogórka.

„Wszystko (nie) gra”

Przekrój Lokalny: Od wyborów 
parlamentarnych minęło już 
ponad pół roku. Jak odnajduje 
się pan w roli senatora? 
Władysław Komarnicki: Jest-
em dumny z bycia senatorem. 
Od dawna do tego dążyłem 
bo uznałem, że zawodowo i 
społecznie jestem spełnionym 
człowiekiem. W swojej działal-
ności staram się prezentować 
jako człowiek przede wszyst-
kim gospodarki oraz jako oso-
ba, który dobrze czuje się w 
przedsięwzięciach społecznych. 
Nie jestem rasowym polityki-
em i nigdy z polityki nie żyłem.  
Jeżeli chodzi o samą współpracę 
w Senacie, mam dobry kontakt 
zarówno z ludźmi reprezentują-
cymi opozycję parlamentarną, 
jak też z obecną ekipą rządzącą
PL: Może pan podać kilka konk-
retnych działań podjętych w os-
tatnim czasie? 
WK: W dwóch sprawach moje 
kontakty okazały się bardzo 
owocne. Z senatorem Alek-

„Współpracuję zarówno z opozycją parlamentarną jak też  
z obecną ekipą rządzącą”

ROZMOWA PRZEKROJU

Rozmowa z senatorem RP Władysławem Komarnickim (cz. I)

sandrem Bobko – obecnym 
wiceministrem szkolnictwa 
wyższego kontaktujemy się w 
sprawie utworzenia Akademii 
Gorzowskiej. Zanim został wice-
ministrem podzieliłem się z nim 
naszym problemem związanym 
z utworzeniem Akademii. Cieszę 
się, że możemy liczyć na popar-
cie pana ministra w tej sprawie. 
Obecnie podejmuję działania 
zmierzające do lobbowania w 
Senacie na rzecz tej słusznej 

i jakże ważnej inicjatywy.  
Drugą osobą z którą nawiązałem 
bardzo dobry kontakt jest min-
ister zdrowia Konstanty Radzi-
wiłł. Współpraca dotyczy przede 
wszystkim powstania oddziału 
onkologii na terenie Szpitala 
Wojewódzkiego w Gorzowie 
Wlkp. Spotkałem się tu z bardzo 
pozytywnym odbiorem, gdyż 
pan minister dobrze rozumie 
nasze potrzeby i oczekiwania 
mieszkańców regionu. Jak pan 

widzi staram się realizować moje 
hasła, z którymi startowałem do 
wyborów. Głęboko wierzę, że 
w Gorzowie powstanie zarów-
no Akademia jak i radioterapia 
onkologiczna. 
PL: W jakich komisjach senack-
ich pan pracuje? 
WK: Idąc do Senatu chciałem 
brać czynny udział w pracach 
dwóch komisji: gospodarki oraz 
nauki i sportu. Tak też się stało. 
Szczęśliwie się zdarzyło, że jest-
em także w podkomisji parlam-
entarnej d.s. energetyki. Myślę, 
że został doceniony mój do-
robek działacza gospodarczego i 
zostałem wiceprzewodniczącym 
tej podkomisji. 
PL: Chciałbym na moment 
jeszcze wrócić do tematu ra-
dioterapii. Czy rok 2019 jest ak-
tualnym terminem rozpoczęcia 
działalności tego oddziału ?
WK: Sprawa radioterapii jest 
bardzo złożona, ale zapewniam 
mieszkańców subregionu gor-
zowskiego, że cały czas o tym 

myślę. Pan minister Radziwiłł na 
moją prośbę osobiście potwi-
erdził mi, że gorzowska radiotera-
pia znalazła się na onkologicznej 
mapie Polski. Ostatnio trzykrot-
nie rozmawiałem na ten temat z 
panią marszałek Elżbietą Polak. 
Są już wyliczone kamienie milo-
we, które należy pokonać, aby 
ten oddział powstał. W połow-
ie kwietnia zaprosiłem panią 
marszałek do mojego gabinetu. 
Przyjechała i złożyła historyczny 
podpis jednocześnie zapewnia-
jąc, że radioterapia w Gorzowie 
powstanie zgodnie z planowaną 
datą. Nie wyobrażam sobie, aby 
pani marszałek wycofała się z 
danej obietnicy. To jest bardzo 
ważna inwestycja dla północnej 
części naszego regionu. Wielu 
Lubuszan nie będzie już mu-
siało podróżować do oddziałów 
onkologii w Poznaniu czy też 
Szczecinie.
Druga część rozmowy w czer-
wcowym numerze Przekroju 
Lokalnego
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To co jemy ma ogromy wpływ 
na nasze zdrowie. Nasze przy-
zwyczajenia żywieniowe nie za-
wsze odpowiadają potrzebom 
naszego organizmu. Gmina w 
tym celu dokonała zakupu nie-
zbędnego wyposażenia aby 
dzieci korzystające ze stołów-
ki żywiły się smacznie i przede 
wszystkim zdrowo: piec konwek-
cyjno - parowy elektryczny (do 

W zespole edukacyjnym 
będzie smaczniej i zdrowo

SKWIERZYNA

W Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie dostosowuje-
my zaplecze kuchenne do rozporządzenia o zdrowej 
żywności w szkolnictwie. W tym celu zostały zakupione 
urządzenia do przygotowywania posiłków.

pieczenia bez tłuszczu), 2 kotły 
warzelne gazowe, mikser spiral-
ny, szafa chłodnicza, 2 taborety 
elektryczne, 2 baseny 1 komoro-
we z baterią prysznicową, 2 sto-
ły robocze ze stali nierdzewnej, 
ławka nierdzewna, garnek wyso-
ki 50l, 2 szafki wiszące.

Całkowity koszt nowego wy-
posażenia wyniósł 112.850,29 zł.

UM Skwierzyna

Użyte w tytule rzadko uży-
wane słowo odnoszące się do 
pogrzebu i żałoby jest wpro-
wadzeniem w temat. Orga-
nizatorem ogólnopolskiej 
konferencji w Gorzowie Wlkp. 
(14-16.04) dla zarządców i ad-
ministratorów cmentarzy oraz 
przedsiębiorców pogrzebo-
wych było Polskie Stowarzy-
szenie Pogrzebowe, któremu 
prezesuje Krzysztof Wolicki.  
PSP jest największym i naj-
starszym stowarzyszeniem 
tego typu w Polsce i należy do 
Światowej Organizacji Stowa-
rzyszeń Pogrzebowych FIAT-
-IFTA i Pogrzebowej Grupy 
Wyszehradzkiej V4. Uczestni-
cy wysłuchali wiele referatów 
nt. zarządzania cmentarzami, 
terminologii tanatologicznej, 
aspektów prawnych w prawie 
do grobu, szkód rzeczowych 
i osobowych w branży, jak 
również dotyczących zieleni 
obiektów sakralnych i cmenta-
rzy. Aby urozmaicić tematykę, 
prezes PSP zaprosił ze swoimi 
wykładami międzyrzeczan:  

Konferencja funeralna
KRAJ

dra Lecha Malinowskiego 
i mgr Andrzeja Kirmiela,  
dyrektora Muzeum Ziemi Mię-
dzyrzeckiej im. Alfa Kowalskie-
go. 

Pierwszy przedstawił ob-
rzędy i obyczaje pogrzebowe  
w Europie i świecie na prze-
strzeni wieków. Drugi wykład 
dotyczył portretów trumien-
nych będących nośnikami 
pamięci narodowej. Obydwaj 
uczynili to z pomocą środków 
audiowizualnych. Tematy tra-

fione, bowiem kto, jak kto, ale 
obecni tam powinni dobrze 
znać historię związaną z po-
chówkami. Swobodna dysku-
sja to potwierdziła. Jest wielce 
prawdopodobnym, ze za rok, 
w sali portretów trumiennych 
międzyrzeckiego muzeum 
gościć będziemy uczestników 
kolejnej ogólnopolskiej lub 
międzynarodowej konferencji 
funeralnej branży.

Red.
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Twoja rek lama na naszych łamach

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

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

dotrze do 
tysięcy po-
tencjalnych 
klientów.

Pamiętają o zbrodni 
katyńskiej

SKWIERZYNA

Celem rajdu jest popu-
laryzacja wśród młodzieży 
wiedzy na temat Zbrodni 
Katyńskiej. Uczestnicy raj-
du, pokonując dziesięcio-
kilometrową trasę, popisa-
li się sprawnością fizyczną, 
umiejętnościami strzelec-
kimi, strażackimi oraz wie-
dzą z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy przed-
medycznej. Atutem była 
też znajomość historii, 
gdyż na poszczególnych 
punktach kontrolnych 
uczestnicy musieli wyka-
zać się wiedzą na temat 

28 kwietnia odbyła się kolejna – siódma edycja Rajdu Katyńskiego, 
którego organizatorem jest Szkolne Koło Wolontariatu działające 
przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie.

Zbrodni Katyńskiej.
Zwycięzcami tegorocz-

nej edycji rajdu zostali 
skwierzyńscy gimnazjali-
ści, drugie miejsce przy-
padło ubiegłorocznym 
zwycięzcom - czyli re-
prezentacji ZST. Trzecie 
miejsce zdobyli ucznio-
wie miejscowego Liceum 
Ogólnokształcącego, a na 
czwartym miejscu upla-
sowali się gimnazjaliści z 
Lipek Wielkich.

Dziękujemy uczestni-
kom, opiekunom i wszyst-
kim zaangażowanym w 

realizację tego przedsię-
wzięcia. Szczególne po-
dziękowania kierujemy 
do współorganizatorów 
i sponsorów: Burmistrza 
Skwierzyny Lesława Ho-
łowni, Starosty Między-
rzeckiego Grzegorza Ga-
bryelskiego, Nadleśnictwa 
Skwierzyna, Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Skwie-
rzynie, Dyrektora OSiR Ja-
kuba Nawrota.

Źródło: Zespół Szkół  
Technicznych im. Stanisła-

wa Lema w Skwierzynie

Z okazji tak zacnego 
jubileuszu ukazała się pu-
blikacja książkowa w przy-
stępnej formie popular-
no-naukowej, autorstwa 
Andrzeja Chmielewskie-
go, poprzedzona wstępem 
wójta gminy Przytoczna. 
Pozycja w formacie A5+, s. 
48, zawiera liczne fotogra-
fie i reprodukcje barwne i 
czarno-biała bądź w sepii 
oraz rysunki Leszka Ter-
leckiego. 

Autor, znany miłośnik 
przyrody, rozpoczął od 
krajobrazu i klimatu tej wsi 
leżącej przy ważnym trak-
cie, niegdyś i obecnie. Na 
uwagę zasługuje podkre-
ślenie oazy polskości na 

PRZYTOCZNA / WIERZBNO

600 lat Wierzbna

niespokojnej granicy wy-
znaczonej w Wersalu.

Współczesne, powo-
jenne czasy, są doskonale 
udokumentowane fak-
tograficznie. Swoistym 
smaczkiem są zamieszczo-

ne wspomnienia miesz-
kańców. Mających różne 
relacje do przeszłości. 
Zresztą przedział czasowy 
osiedlonych w tej wsi jest 
także zróżnicowany, co 
pozwoliło autorowi na w 
miarę obiektywną ocenę. 
Bibliografia zwieńcza ta re-
gionalną pozycję. Wszyst-
kie cztery strony okładki 
(full kolor) zawierają blisko 
40 fotografii bez opisu, 
tym samym muszą pobu-
dzić wspomnienia wśród 
czytelników. Ci zapewne 
odszukają tak siebie jak 
i sąsiadów, jak również 
miejsca.

LM

MIĘDZYRZECZ

Jubileuszowy Lubuski Weekend 
Gitarowy 2016

Koncert inaugurujący 
tegoroczną edycję impre-
zy odbędzie się 29 maja o 
godz. 18.00 w Państwowej 
Szkole Muzycznej I stopnia 
w Międzyrzeczu. Przed pu-
blicznością wystąpi Mario 
Raič z kwartetem smycz-
kowym Stretto.

9 czerwca (czwartek) o 
godz. 10.00 w Sali Wiej-

Już po raz piętnasty na przełomie maja i czerwca w gminie Między-
rzecz odbędzie się Lubuski Weekend Gitarowy. Wstęp na wszystkie 
koncerty jest bezpłatny.

skiej w Bukowcu wystąpią 
nauczyciele i uczniowie 
Szkoły Muzycznej w Mię-
dzyrzeczu – laureaci mu-
zycznych konkursów. 

Ostatnim koncertem z 
cyklu będzie występ du-
etu klarnetowo – gitaro-
wego Jana Jakuba Bokun 
i Jakuba Kościuszko, który 
odbędzie się 17 czerwca  

o godz. 18.00 w Szkole Mu-
zycznej w Międzyrzeczu.

Organizatorem jest 
Stowarzyszenie Lubuski 
Weekend Gitarowy. Pa-
tronat honorowy nad ini-
cjatywą objęli Wojewoda 
Lubusi, Starosta Między-
rzecki oraz Burmistrz Mię-
dzyrzecza. Serdecznie za-
praszamy!                       (Red.)
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Projekt ustawy autorstwa 
Instytutu Ordo Iuris spotkał 
się z poważnym zarzutem, 
iż to kobiety staną się jej 
ofiarami, jeśli tylko ustawa 
wejdzie w życie. Zacznijmy 
zatem od początku, czyli 
od uporządkowania pew-
nych faktów np. czym różni 
się obecnie obowiązująca 
ustawa o ochronie życia i 
dlaczego projektu ustawy 
„o powszechnej ochronie 
życia ludzkiego i wycho-
waniu do życia w rodzinie” 
nie możemy nazywać pro-
jektem „ustawy antyabor-
cyjnej”. 

Dokładnie 14 marca 1993 
r. weszła w życie ustawa „o 
planowaniu rodziny, ochro-
nie płodu ludzkiego i wa-
runkach dopuszczalności 
przerywania ciąży”. Artykuł 
4a tej ustawy wymienia 
wszystkie sytuacje, w któ-
rych prawo polskie zezwala 
na dokonanie aborcji. 

Art. 4a. 1. Przerwanie 
ciąży może być dokonane 
wyłącznie przez lekarza, w 
przypadku gdy:

1) ciąża stanowi zagro-
żenie dla życia lub zdrowia 
kobiety ciężarnej,

2) badania prenatalne lub 
inne przesłanki medyczne 
wskazują na duże prawdo-
podobieństwo ciężkiego i 
nieodwracalnego upośle-
dzenia płodu albo nieule-
czalnej choroby zagrażają-
cej jego życiu,

3) zachodzi uzasadnione 
podejrzenie, że ciąża po-
wstała w wyniku czynu za-
bronionego

Bardzo ważny jest tu rów-
nież ustęp 2. tego artykułu, 
gdyż określa do którego 
momentu rozwoju dziecka 
można, w powyżej wymie-
nionych przypadkach, do-
konać aborcji:

2. W przypadkach określo-
nych w ust. 1 pkt 2 przerwa-
nie ciąży jest dopuszczalne 
do chwili osiągnięcia przez 
płód zdolności do samo-
dzielnego życia poza orga-
nizmem kobiety ciężarnej; 
w przypadku określonym w 
ust. 1 pkt 3 lub 4, jeżeli od 
początku ciąży nie upłynęło 
więcej niż 12 tygodni.

Na dziś w naszym kra-
ju można więc dokonać 
aborcji w 3 przypadkach. 
Skąd więc pomysł, aby 

„Afera ustawowa?!”
KRAJ Odpowiadamy co naprawdę zakłada projekt obywatelski ustawy dot. zakazu aborcji

14 marca 2016 r. eksperci z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przedłożyli Marszałkowi Sejmu RP projekt nowej ustawy „o powszech-
nej ochronie życia ludzkiego i wychowaniu do życia w rodzinie”. Ten obywatelski projekt w odróżnieniu od aktualnie obowiązującej ustawy 
przewiduje m.in. sankcje karne dla dostawców środków aborcyjnych oraz dla podżegaczy. Równo tydzień później w mediach pojawiła się 
wypowiedź premier Beaty Szydło, która zapowiedziała, że Sejm zamierza pracować nad projektem. Dla wielu środowisk, szczególnie lewi-
cowych fakt ten okazał się niezwykle kontrowersyjny. Zaczęła się burza i chaos informacyjny.

zmieniać obecnie obowią-
zującą ustawę na bardziej 
restrykcyjną? Pomysłodaw-
cy projektu nowej ustawy o 
ochronie życia – czyli Fun-
dacja PRO-Prawo do Życia 
znaleźli kilka powodów, 
które podsuwa sama usta-
wa z 1993 r. 

Po pierwsze: „ciąża sta-
nowi zagrożenie dla życia 
lub zdrowia…”. Nikt nie ma 
wątpliwości, że wybór mię-
dzy życiem matki, a życiem 
dziecka to najtrudniejszy 
wybór jaki możemy sobie 
wyobrazić. Lekarz, który 
znajduje się w takiej sytu-
acji zawsze wybierze mat-
kę, jeśli ta sama nie jest w 
stanie podjąć decyzji, bo 
np. jest nieprzytomna, a li-
czy się każda sekunda. Co 
jednak gdy mamy sytuację, 
w której możemy wybrać 
zdrowie matki lub życie 
dziecka? Należy sobie od-
powiedzieć na pytanie co 
jest ważniejsze: „zdrowie”, 
czy „życie”? Wbrew temu 
co dało się ostatnio słyszeć 
w mediach, czyli zarzut 
pod adresem Kościoła, że 
stawia życie nienarodzone-
go dziecka wyżej niż życie 
matki, Kościół na każdym 
kroku podkreśla, że każde 
życie jest tak samo ważne 
i stawia znak równości mię-
dzy życiem matki, a życiem 
dziecka. Wróćmy zatem 
jeszcze raz do tego sfor-
mułowania „ciąża stanowi 
zagrożenie dla życia lub 
zdrowia”. Spróbujmy sobie 
wyobrazić takie zagroże-
nie dla zdrowia matki, któ-
re usprawiedliwia zabicie 
dziecka. Czy aby na pew-
no w każdym przypadku 
zagrożenia zdrowia matki, 
należy zabić dziecko? We-
dług tej ustawy tak. Nie jest 
zaś prawdą, że projekt no-
wej ustawy całkowicie za-
brania aborcji w przypad-
ku zagrożenia życia matki. 
W sytuacji gdy dojdzie do 
bezpośredniego zagro-
żenia (np. ciąża pozama-
ciczna, zaśniad groniasty) 
lekarz kierując się zasadą 
wyższej konieczności ratu-
je życie matki, licząc się z 
konsekwencją utraty ciąży. 
W takim przypadku lekarz 
nie będzie podlegać odpo-
wiedzialności karnej.

Po drugie: ”badania pre-

natalne lub inne przesłan-
ki medyczne wskazują na 
duże prawdopodobieństwo 
ciężkiego i nieodwracal-
nego upośledzenia płodu 
albo nieuleczalnej choroby 
zagrażającej jego życiu”. W 
tym miejscu ustawa ze-
zwala na zabijanie dzieci 
chorych, przede wszystkim 
dzieci z zespołem Downa 
i daje nam prawo do se-
gregowania ludzi na tych 
zdrowych z prawem do ży-
cia i tych chorych, którym 
nie wolno się rodzić, gdyż 
będą tylko ciężarem dla 
społeczeństwa. Ten ustęp 
ustawy podważa również 
sens funkcjonowania ta-
kich organizacji jak Funda-
cja Anny Dymnej „Mimo 
wszystko”, „Nadzieja”, „Zdą-
żyć z pomocą”, czy nawet 
„Fundacji Gajusz”, która 
opiekuje się dziećmi, które 
po urodzeniu przeżywają 
czasem zaledwie kilka dni 
lub miesięcy. Te dzieci żyją 
krótko, ale nie na tyle krót-
ko aby nie zdążyć zaznać 
choć trochę miłości i tro-
ski swoich rodziców. Po co 
każdego roku dawać pie-
niądze na wszelkie organi-
zacje pomagające nieule-
czalnie chorym dzieciom, 
skoro można się tych dzieci 
pozbyć? Są jeszcze dzieci, 
które zachorują po uro-
dzeniu, ale może tak jak w 
Belgii czy Holandii do nas 
również dojdzie legalizacja 
eutanazji dzieci?

Po trzecie: „zachodzi uza-
sadnione podejrzenie, że 
ciąża powstała w wyniku 
czynu zabronionego”. Co 
to znaczy „uzasadnione 
podejrzenie”? i w wyniku 
jakiego „czynu zabronio-
nego”? Czy to oznacza, że 
dziecko poczęte w miejscu 
publicznym może zostać 
abortowane? Bo przypo-
mnijmy, że uprawianie 

seksu w miejscu publicz-
nym jest czynem zabro-
nionym, podobnie jest 
stosunek płciowy między 
dwojgiem niepełnoletnich 
osób – wtedy również takie 
dziecko zgodnie z prawem 
można zabić do 12 tygo-
dnia rozwoju prenatalne-
go. Oczywiście największą 
zagwozdką jest dziecko 
poczęte z gwałtu, zabić je 
czy pozwolić się urodzić? 
Porównajmy jednak kon-

sekwencje jakie po gwał-
cie ponosi sprawca, a jakie 
dziecko, które się poczęło. 
Sprawca, jeśli zostanie zła-
pany, zgodnie z naszym 
prawem dostanie najwyżej 
12 lat pozbawienia wolno-
ści, ale może również otrzy-
mać wyrok w zawieszeniu. 
Co zaś czeka poczęte dziec-
ko? Kara śmierci. Z czym 
musi się zmierzyć zgwał-
cona kobieta, która doko-
nała aborcji? Z podwójną 
traumą. 

Można by znaleźć dużo 
więcej nieścisłości w tej 
ustawie, które pozwalają 
na jej naciąganie, ale to 
jedne z najlepiej widocz-
nych. Kolejnym argumen-
tem na zastanowienie się, 
czy rzeczywiście nie po-
trzebujemy nowej ustawy 
o ochronie życia jest być 
może fakt, że obecnie obo-
wiązuje nas Konstytucja RP 

z 1997 r., a obecnie obowią-
zująca ustawa o ochronie 
życia powstała w oparciu o 
Konstytucje z czasów PRL 
z 1952 r. Czy na pewno nic 
się od tamtego czasu nie 
zmieniło, chociażby w dzie-
dzinie medycyny?

Nie ulega wątpliwości, że 
projekt ustawy ma swoje 
słabe strony, jak na przy-
kład karanie kobiet, które 
dokonały aborcji. Jednak 
pojawienie się projektu 
nowej ustawy o ochronie 
życia to dobra okazja, aby 
sprawdzić na jakim pozio-
mie jest ochrona życia w 
Polsce i czy np. kobiety w 
ciąży rzeczywiście mają 
zapewnioną wystarczającą 
opiekę zdrowotną, a prze-
stępstwa przeciwko kobie-
tom takie jak gwałt są wy-
starczająco surowo karane.

Anna Suchy
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MIĘDZYRZECZ

1 Maja - Święto socjaldemokratów
Tradycja. Co roku środowiska 

socjaldemokratyczne obchodzą 
święto 1 Maja oddając honory 
wszystkim ludziom pracy. Nie 
inaczej było i w tym roku. Człon-
kowie międzyrzeckiego SLD na 
czele z przewodniczącym po-
wiatowym Sojuszu Lewicy De-
mokratycznej i radnym rady po-
wiatu Zbigniewem Smejlisem 
złożyli kwiaty pod pomnikiem 
1000-lecia w Międzyrzeczu. Po 
ceremonii delegaci miejskiego 
SLD udali się na spotkanie ze 
swoimi kolegami socjaldemo-
kratami z SPD w niemieckim 
Fürstenwalde. Pogoda i humory 

dopisały i choć wyjazd odbył się 
w radosnej atmosferze to spo-
tkanie nie było czysto rekreacyj-
ne. Regionalni socjaldemokraci 
z Międzyrzecza i Fürstenwalde 
są bowiem na najlepszej drodze 
do nawiązania trwałej współ-
pracy. Pomimo specyficznych 
problemów z jakimi walczą na co 
dzień w swoich miejscowościach 
są też kwestie ponadgraniczne, 
przy których współpraca SLD i 
SPD z pewnością odniesie suk-
ces – kwestia uchodźców, płacy 
minimalnej oraz zabezpieczeń 
społecznych – to obszary bliskie 
socjaldemokratom i obecnie ak-

tualne tematy przy których moż-
na znaleźć wspólny mianownik. 
Spotkanie odbyło się na uroczy-
stości majowej zorganizowanej 
przez SPD, a rozmowy które pro-
wadził radny Smejlis z przewod-
niczącym SPD Fürtenwalde Ste-
fanem Filenskym były bardzo 
owocne. Radny Smejlis przeka-
zał panu Filensky’emu albumy z 
historią Międzyrzecza i informa-
cjami turystycznymi o regionie 
a także szalik drużyny MKS Orzeł 
Międzyrzecz. Delegaci z SLD 
zwiedzili miasto w towarzystwie 
Stefana Sarracha sędziego i 
członka SPD, który wcielił się w 

przewodnika. Spotkanie trwało 
blisko 5 godzin i zakończyło się 
krótko po godzinie 17.00. Mię-
dzyrzecki SLD już zaprosił de-

legację z Niemiec do siebie na 
dalsze rozmowy. Zaproszenie 
przyjęto bardzo entuzjastycznie.

B. Morawiak

MIĘDZYRZECZ

Młodzi, pomysłowi i zaangażowani
Tak scharakteryzować 

można członków nowe-
go stowarzyszenia na 
rzecz rozwoju regionu 
„Perspektywa 2.0”. Stowa-
rzyszenie powołała grupa 
aktywnych mieszkańców 
Międzyrzecza i okolicz-
nych miejscowości. Chcą 
wspomóc mieszkańców 
naszego regionu ale także  
poprawić wizerunek gmin.  
Zamierzają działać na rzecz 
ludzi potrzebujących i wy-
kluczonych. Choć stowa-
rzyszenie powstało niecały 
miesiąc temu już może po-
chwalić się wielkim sukce-
sem jakim było rozdanie 
20 ton jabłek. Owoce tra-
fiły do szkół, przedszkoli 
i ludzi potrzebujących. 
Młodzi działacze zorgani-
zowali transport, rozładu-
nek i dystrybucję owoców 
pomiędzy mieszkańców 
gminy. Kto mógł odbierał 
skrzynki z jabłkami oso-
biście ale wielu osobom 
dostarczono je do domu. 

To największa taka akcja 
w ostatnim czasie w Mię-
dzyrzeczu i choć było to 
pierwsze przedsięwzięcie 
nowego stowarzyszenia 
jego członkowie już zapla-
nowali kolejne ciężarówki 
z warzywami i owocami. 
Jak sami mówią, cieszą się 
z pomocy jakiej udzielają 
mieszkańcom, bo poma-
ganie ludziom w potrze-
bie to szczytny cel, a wiele 
rodzin w naszym regionie 
zwłaszcza przed świętami 
liczy każdy grosz. Wielu 
mieszkańców nie mogło 
uwierzyć, że jabłka są za 
darmo i szczerze dzięko-
wali. Choć nie każdy zdążył 
odebrać owoce - wszystkie 
wydano w półtorej go-
dziny - to zainteresowa-
nie kolejnymi dostawami 
jest ogromne i pokazuje 
jak wielkie są potrzeby w 
gminie. Działacze są zado-
woleni również z tego, że 
oprócz bezpośredniej po-
mocy Międzyrzeczanom, 

przyczynili się także do 
pomocy rolnikom, którzy 
poprzez embargo na żyw-
ność eksportowaną do Ro-
sji mają obecnie spore pro-
blemy w sprzedaży swoich 
produktów. Stowarzysze-
nie nie poprzestaje jednak 
tylko na udzielaniu pomo-
cy bezpośredniej. Młodzi 
działacze przygotowali już 
kilka projektów które za-
mierzają zgłosić w ramach 
budżetu obywatelskie-
go. Rewitalizacja parku w 
centrum Międzyrzecza z 
siłownią na świeżym po-
wietrzu i strefą wi-fi, gmin-
ne stanowiska z rowerami 
do wypożyczenia, czy też 
zorganizowanie dla mło-
dzieży sali świetlicowej, w 
której odbywałyby się pre-
lekcje hobbystów i pasjo-
natów z dziedzin takie jak 
chociażby ekologia, astro-
nomia, turystyka, i w której 
młodzi ludzie mogliby po 
szkole spędzić ciekawie 
czas zgłębiając swoje zain-

teresowania, to tylko nie-
które z licznych pomysłów 
jakimi chwalą się działacze 
stowarzyszenia Perspek-
tywa 2.0. Ostatnio czyn-
nie włączyli się również w 
charytatywny maraton fit-
ness dla Moniki – Między-
rzeczanki, która znalazła 

się w trudnej sytuacji ży-
ciowej. Chcą odczarować 
Międzyrzecz i sprawić by 
stał się miastem nowocze-
snym, miejscem w którym 
chce się żyć i mieszkać, 
punktem na mapie który 
zamiast być kojarzony z 
licznymi aferami będzie 
odwiedzany i mile wspo-
minany przez turystów. - 
Nasza gmina jest wspania-
łym regionem o unikalnych 
walorach turystycznych. 

Międzyrzecz usytuowany 
jest w pobliżu znaczących 
szlaków komunikacyjnych 
i już czas by wszystkie te 
sprzyjające okoliczności 
wykorzystać. Mamy ogro-
my potencja wśród mło-
dych ludzi i wszyscy za-
sługujemy na to by żyć w 
przyjaznej, nowoczesnej i 
zadbanej gminie – mówią.

B. Morawiak
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Wielkie sprzątanie już za nami
SKWIERZYNA

Za worki wspólnie chwyciły 
dzieci i młodzież szkolna oraz 
mieszkańcy miasta i sołectw. 
Porządkowano tereny zieleni 
miejskiej, parki, lasy oraz obszary 
wokół najbardziej reprezentacyj-
nych budynków Skwierzyny.

W ramach podziękowania dla 
uczestników zaangażowanych 
w akcję, organizatorzy przygoto-
wali poczęstunek. Poza niewąt-
pliwymi walorami estetycznymi 
przedsięwzięcia, celem działań 
było pobudzenie świadomości 
ekologicznej mieszkańców.

Dzięki tego typu inicjatywom 

W dniach 22-27 kwietnia z inicjatywy burmistrza Skwierzyny – Lesława Hołowni przeprowadzono akcję wiosennego sprzątania terenu gminy.

nasza najbliższa okolica staje się 
czystsza, a wypoczynek i rekre-
acja niewątpliwie przyjemniej-
sze.

Tegoroczne sprzątanie cieszy-
ło się wielkim zainteresowaniem, 
uczestniczyli w nim, a zarazem 
współorganizowali m. in.: Gim-
nazjum, Zespół Szkół Technicz-
nych, Zespół Edukacyjny, Liceum 
Ogólnokształcące, Szkoła Pod-
stawowa w Murzynowie, Rada 
Miejska w Skwierzynie, Miejska 
Rada Seniorów w Skwierzynie, 
Wspólnota Mieszkaniowa Sobie-
skiego 1A-B, Spółdzielnia Miesz-

kaniowa „Osiedle Leśne”, „Arka” 
s.c. Zarządzanie Nieruchomo-
ściami, Dom Pomocy Społecznej, 
Powiatowy Ośrodek Wsparcia 
„Razem Raźniej”, Nadleśnictwo 
Skwierzyna, Ochotnicza Straż 
Pożarna, Sołectwa: Murzynowo, 
Trzebiszewo, Urząd Miejski w 
Skwierzynie, Ośrodek Sportu i 
Rekreacji, Skwierzyński Ośrodek 
Kultury, Zakład Gospodarki Ko-
munalnej, Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji, Centrum Integracji 
Społecznej w Skwierzynie.

UM Skwierzyna

„Stawiam na dzielnicowych!”
ROZMOWA PRZEKROJU

Z podinsp. Pawłem Rynkiewiczem, komendantem powiatowej policji w Międzyrzeczu roz-
mawia Lech Malinowski

Lech Malinowski – Kontynu-
ując działania poprzednika ma-
jące na celu poprawienie stanu 
bezpieczeństwa czy zamierza 
Pan wprowadzić swoje pomy-
sły?
Paweł Rynkiewicz – Do okre-
ślonych działań, które wynikają 
z procedur pracy policji doło-
żę większe starania na bardziej 
wnikliwą ocenę pracy dzielni-
cowych. Wszak oni są na pierw-
szym kontaktem, kontaktem jak-
że cennym na gruncie właściwie 
rozumianej współpracy z lokalną 
społecznością. Obecnie mamy 
16 dzielnicowych, dzielnicowych 
tym jedną policjantkę. Nadal 
jako jednostka będziemy pro-
wadzić i rozwijać prace związa-
ne z bezpieczeństwem. Mój po-
przednik stworzył ramowy stan 
zagrożeń, który wraz z moimi 
podwładnymi będzie stale mo-
dyfikowany i wykorzystywany w 
bieżącej pracy.
LM – Nie da się nie zauważyć 
problemu narkomanii i używek. 
Jak Pan widzi rozwiązanie tego 
problemu, z którym boryka się 
cały świat?
PR – Faktem jest, że przepisy są 
zawsze krok za producentami 
używek. W stosunku do posia-
daczy narkotyków przepisy są 
jednoznaczne i to zjawisko, jakże 
groźne społecznie będzie zwal-
czane z całą mocą. Podobnie 
jak zażywanie środków odurza-
jących przez prowadzących po-
jazdy mechaniczne. Natomiast 
środki zwane używkami stale są 
przez producentów zmieniane 
w sensie chemicznego składu, 
który dopiero laboratoryjne ba-
danie pozwala na postawienie 

zarzutu. Jednak stałe monito-
rowanie miejsc znanych nam z 
pracy operacyjnej pozwoli na 
wyeliminowanie dilerów. Tutaj 
rola dzielnicowych jest szczegól-
nie ważna, dlatego liczę na nich 
w walce z ta patologią naszego 
życia codziennego.
LM – Tabor samochodowy jest 
eksploatowany na okrągło, co 
jest oczywistym. Czy widzi Pan 
możliwości oszczędzania lub 
pozyskania? 
PR – Samochód lub motocykl 
jest niezbędnym środkiem dla 
patroli ruchu drogowego, w 
przypadku innych służb nieba-
wem wykorzystane zostaną ro-
wery, którymi można dojechać 
w miejsca niedostępne dla sa-
mochodów. Mam na myśli parki 
czy tereny rekreacyjne. Mając na 
uwadze dotychczasową współ-
pracę z samorządami liczę na ich 
wsparcie przy zakupie nie tylko 
pojazdów, ale i sprzętu. Ten wy-
datek bez wątpienia procentuje 
na korzyść mieszkańców.
LM – Na razie boks dla czworo-
noga jest pusty…
PR – Wytypowany funkcjona-
riusz jest już na kursie w Sułko-

wicach, Po jego zakończeniu i 
zdaniu egzaminów, oczywiście 
przez przewodnika i psa, powró-
ci wraz z podopiecznym do Mię-
dzyrzecza. Pies będzie wykorzy-
stywany w służbie patrolowej.
LM – Międzyrzecz pomimo ob-
wodnicy stwarza problemy ko-
munikacyjne, z uwagi na jeden 
most w mieście. Czy policja do-
strzega ten problem?
PR – Stara infrastruktura nie po-
zwala na budowę dróg alterna-
tywnych, stąd korki i czasami ko-
lizje. Będę mocno kładł  nacisk na 
bezpieczeństwo na drogach po-
przez efektywną służbę tak funk-
cjonariuszy Ruchu Drogowego 
jak i pozostałych, którzy pełnią 
służbę patrolową w mieście. 
LM – Czy sprawa wręczenia 
sztandaru dla Komendy Powia-
towej Policji jest nadal aktual-
na? Wspominano o tym pod-
czas uroczystości związanych z 
Dniem Policji.
PR – Jeżeli nic nie stanie na 
przeszkodzie, to zgodnie z cere-
moniałem Minister Spraw We-
wnętrznych wręczy go we wrze-
śniu. 
LM – Z reguły nowy komen-
dant dobiera sobie najbliższych 
współpracowników.
PR – Jest to słuszna prawidło-
wość wynikająca między innymi 
z zaufania. Dlatego moim za-
stępcą został komisarz Sławomir 
Gorący, którego doskonale znam 
ze służby w Gorzowie Wlkp.
LM  - Dziękuję za rozmowę i ży-
czę sukcesów w pracy.

Notował Lech Malinowski

W SKRÓCIE:

PRZYTOCZNA

Wiosenny festyn rodzinny
1 maja w Szkole Podsta-

wowej im. Janusza Kusociń-
skiego w Przytocznej odbył 
się Festyn Rodzinny. Podczas 
festynu na scenie wystąpili: 
Zespół Taneczny NOWIN-
KA, T-Teens, Studio Piosenki 
GOK, Ewelina Surma, Zespół 
Wokalny MUSIC ANGELS, 
Zespół Wokalny Anime Sem-
per, Zespół Wokalny z Cheł-
mska, Przedszkole JUTRZENKA z 
Międzyrzecza, Klub Tańca FAN-
TAZJA ze Skwierzyny oraz Jerzy 
Garniewicz. Goście mogli sko-

rzystać z wielu przygotowanych 
atrakcji: eurobungee, dmuchane 
zamki, pokaz wozu strażackiego, 
fotobudka, grochówka, kiełbasa 
z grilla.  (SAM)
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Jak powiedział w krótkim 
przemówieniu dowódca jed-
nostki wojskowej płk dypl. Piotr 
Malinowski, pomnik jest wyra-
zem ogromnego szacunku dla 
wszystkich żołnierzy poległych 
na zagranicznych misjach. Je-
dyny taki – na razie – jest u nas 
w Międzyrzeczu. Ufundowany 
przez kolegów poległych żoł-
nierzy – projekt zainicjowali 
plut. Daniel Dąbrowski i chor. 
Dominik Krupa - został uroczy-
ście odsłonięty, w asyście kom-
panii honorowej, przy dźwię-
kach Hymnu Państwowego i 
Pieśni Reprezentacyjnej Wojska 
Polskiego. Wciągnięto narodo-
wą Flagę na maszt.  

Symboliczne białe gołębie 
nieustającej walki naszych żoł-
nierzy o pokój i wolność zostały 
wypuszczone w przestrzeń nad 
polskim, międzyrzeckim nie-
bem. W ciszy ich skrzydeł wią-
zanki kwiatów i wieńce złożyły 

MIĘDZYRZECZ

Ku czci żołnierzy poległych na misjach 
Miejsce, plac przed bramą 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu. Od dzisiaj jest usytuowany tu Pomnik – z  wygra-
werowanym symbolicznym karabinem i listą 4. żołnierzy zawodowych z naszej jednostki, którzy nie wrócili z misji, o treści – Poległych w czasie 
wykonywania zadań bojowych poza granicami kraju. Mł. chor. Jarosław Maćkowiak, sierż. Paweł Poświat, sierż. Szymon Sitarczuk i sierż. 
Rafał Nowakowski.  

rodziny poległych żołnierzy. 
Podczas brygadowych uroczy-
stości - dla poległych żołnierzy 
-  jest zostawiane puste miejsce 
w szyku kompanii. Nasi obrońcy 
napotkali w swej służbie śmierć, 
jednak pamięć o Nich będzie 
wśród nas,  Polaków, między-
rzeczan żywa. Na placu pod po-
mnikiem przed 17 WBZ będzie 

można od tej chwili postawić 
swój osobisty znicz.  

Sylwetki poległych żołnie-
rzy we wspomnieniach o nich, 
ich osobistych zapiskach, od-
czytane przed odsłonięciem 
pomnika. Kilka kartek. Chwila 
ciszy. Żołnierska uroczystość, 
w której uczestniczyli 
goście – uczniowie i grono 

pedagogiczne z Gimnazjum 
nr 1 w Międzyrzeczu, dzieci z 
okolicznych przedszkoli, mię-
dzyrzeczanie. 

28. kwietnia był Dniem 
Otwartym dla mieszkańców 
miasta, którzy mogli zwiedzić 
teren garnizonu, gdzie miał 
miejsce pokaz sprzętu wojsko-
wego, także przywiezionego 

przez gości: Służbę Więzienną, 
Żandarmerię Wojskową i Straż 
Graniczną z Krosna Odrzańskie-
go.
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Gra miejska z okazji Dnia Patro-
na Szkoły Podstawowej nr 2
28 kwietnia br. z okazji Dnia Pa-
trona Szkoły Podstawowej nr 2, 
uczniowie uczestniczyli w grze 
miejskiej. Jednym z punktów 
patrolowych zabawy był ratusz 
miejski, gdzie dzieci otrzymały 
słodki upominek ufundowany 
przez burmistrza Remigiusza 
Lorenza. Uczniowie mieli do zdo-
bycia kilka innych punktów w 

mieście, m.in. bibliotekę, zamek 
i plac przy Pomniku Tysiąclecia 
Państwa Polskiego. Zabawa roz-
poczęła się na boisku szkolnym, 
które było pierwszym punktem 
kontrolnym, a zakończyła uro-
czystym apelem poświęconym 
patronowi szkoły Szarym Szere-
gom.

Budżet Obywatelski  2017 ciąg dalszy…
10 maja na stronie www.miedzy-
rzecz.pl opublikowana została 
lista projektów przewidzianych 
do konsultacji wraz z informacją 
o terminie i miejscach głosowa-
nia. Głosować można w dniach 
15 maja – 5 czerwca. Przypo-
minamy, że każdy mieszkaniec 
może oddać po jednym głosie 
na zadanie małe i jednym głosie 
na zadanie duże. Ankiety są do-
stępne na stronie internetowej 
www.miedzyrzecz.pl w zakład-
ce Mieszkaniec/Budżet Obywa-
telski 2017, a także w Wydzia-

le Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego pok.103, ul. Rynek 1, 
u sołtysów każdego z sołectw 
gminy Międzyrzecz oraz w miej-
scach, gdzie wyłożone zostaną 
urny do głosowania: sekretariat 
Urzędu Miejskiego pok. 201, Bi-
blioteka Publiczna, Międzyrzecki 
Ośrodek Kultury, Pływalnia miej-
ska „Kasztelanka”, Szkoła Pod-
stawowa nr 2 im. Szarych Sze-
regów, Szkoła Podstawowa nr 3 
im. Powstańców Wielkopolskich, 
Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 
im. Adama Mickiewicza, siedziba 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
(budynek MOK), Przedszkole nr 
1 z Grupami Żłobkowymi „Pod 
Jarzębinką”, Przedszkole nr 4 
„Bajkowa Kraina”, Przedszkole nr 
6 „Jana Brzechwy”.  
Ponadto, dnia 20 maja br. (pią-
tek) o godz. 16:00 w sali narad 
Urzędu Miejskiego odbędzie się 
debata na temat Budżetu Oby-
watelskiego 2017. Jednym z 
punktów spotkania będzie pre-
zentacja i omówienie wszystkich 
złożonych wniosków oraz dysku-
sja. 

Dzięki sprawnej organizacji i 
zapewnieniu dwóch obiektów, 
młodzi piłkarze nie mieli zbyt 
długich przerw pomiędzy me-
czami. Przetestowana już wielo-
krotnie formuła małych boisk dla 
żaczków (gry 4x4 na 4 bramki), 
a także gra wg unifikacji PZPN 
dla orlików (6+bramkarz) do-
datkowo z rotacją na pozycjach 
po każdym golu, sprawdziła się 
również tym razem. Trenerzy są 
zgodni, że takie założenia na tym 
etapie szkolenia znacznie wpły-
wają na świadomość i umiejęt-
ność gry zawodników na każdej 
pozycji – wszechstronność za-
wodnika.

Po sparingu i wspólnym obie-
dzie wszyscy udaliśmy się na 
„Inea Stadion”, aby obejrzeć 
mecz ekstraklasy Lech Poznań 
– Lechia Gdańsk. Niestety w po-

Towarzysko w Poznaniu
28 kwietnia dzieci z Akademii Młodych Orłów Międzyrzecz oraz Zielona Góra 
uczestniczyły w towarzyskim turnieju w Poznaniu. Wspólna inicjatywa AMO Poznań 
oraz lubuskich akademii była kolejną szansą na sprawdzenie postępów w szkole-
niu, a także dawką ogromnej ilości gry dla blisko 200 dzieci z kategorii ŻAK (rocznik 
2007, 2008) oraz ORLIK (2005, 2006). 

równaniu z meczami zawodni-
ków AMO, w tym spotkaniu nie 
doczekaliśmy się goli.

Trenerzy AMO Międzyrzecz 
oraz Zielona Góra pragną bar-
dzo podziękować Lubuskie-
mu Związkowi Piłki Nożnej za 
ogromną pomoc w organizacji 

wyjazdu. Także kolejny raz po-
dziękowania należą się rodzi-
com, na których zawsze możemy 
liczyć.

Radosław Bubniak AMO

Spotkanie stowarzyszenia 
„Pro Europa Viadrina”  
w Międzyrzeczu

Spotkanie zorganizowane zo-
stało przez Grupę Ekspercką, w 
związku z analizą potrzeb tran-
sgranicznego projektu doty-
czącego orientacji zawodowej 
uczniów, potencjalnie realizo-
wanego w ramach Programu 
Współpracy Interreg VA Bran-
denburgia – Polska 2014-2020. 
Celem spotkania było przedsta-
wienie idei projektu oraz dys-
kusja i wypracowanie diagnozy 
potrzeb oraz zainteresowania 
strony polskiej współpracą.

Wszyscy uczestnicy zgodnie 

28 kwietnia 2016 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w 
Międzyrzeczu odbyło się spotkanie członków Stowa-
rzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Via-
drina”.

stwierdzili, że widzą potrzebę 
organizacji takich projektów. 
Wskazali na fakt, jak istotne jest 
w obecnych czasach posiadanie 
dobrego, konkretnego zawodu. 
Podkreślili, że współpraca tran-
sgraniczna, wspólne targi pra-
cy, a także wymiana uczniów i 
nauczycieli byłaby dobrym kro-
kiem do aktywnego działania.

Na zakończenie ustalono, że w 
ciągu dwóch miesięcy odbędzie 
się kolejne, polsko-niemieckie 
spotkanie w sprawie projektu.

http://www.miedzyrzecz.pl
http://www.miedzyrzecz.pl
http://www.miedzyrzecz.pl
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Artykuły i zdjęcia: U
rząd M

iejski w
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iędzyrzeczu

Dzień Pioniera w Międzyrzeczu 

Główne uroczystości, zgodnie 
z ceremoniałem wojskowym,  
z udziałem kompanii honoro-
wej 17. WBZ odbyły się trady-
cyjnie na placu przy Pomniku 
Tysiąclecia Państwa Polskiego. 
Rozpoczynając, dowódca uro-
czystości mjr Marcin Szulewa 
złożył meldunek przedstawicie-
lowi dowódcy 17.WBZ płk Ja-
rosławowi Mosurowi, po czym 
przy dźwiękach hymnu RP wcią-
gnięta została flaga na maszt. 
Okolicznościowe przemówie-
nie wraz z uczniami Szkoły Pod-
stawowej nr 2 i nr 3 Julią Daj-
worską i Jakubem Skrzekiem 
wygłosił burmistrz Remigiusz 
Lorenz. Rozpoczął słowami 
powszechnie znanej pieśni 
pt. „Witaj majowa jutrzenko”, 
która w pełni oddaje znacze-
nie tego święta. Zaznaczył, że  

225. rocznica Święta Konstytucji 3 Maja w Międzyrzeczu

„...konstytucja uchwalona 3 
maja 1791 roku, gruntownie 
zmieniając ustrój Rzeczypospo-
litej, ówczesnym obywatelom 
dawała nadzieję na przemia-
ny. W tym trudnym momencie 
wzbudzała ducha patriotyzmu, 
dodając sił do próby naprawy 

sytuacji politycznej i geopoli-
tycznej, w jakiej znajdowała się 
ówczesna Polska”. Tuż po prze-
mówieniu Apel Pamięci odczy-
tała por. Weronika Milczarczyk, 
po czym wydano komendę 
do salwy honorowej. Tradycyj-
nie, delegacje reprezentujące 

różne środowiska zawodowe i 
społeczne złożyły kwiaty pod 
pomnikiem. Krótki występ 
artystyczny zaprezentował 
Międzyrzecki Chór Kameralny 
oraz harcerze z 2. DH „Iskry”  
i 22. DH „Krzesiwo”. Na za-
kończenie dowódca uroczy-

Zgodnie z uchwałą nr 
XII/110/15 Rady Miejskiej 
w Międzyrzeczu z dnia 
15.09.2015 r. w sprawie usta-
nowienia Dnia Pioniera Ziemi 
Międzyrzeckiej informujemy, 
iż takie spotkanie odbędzie 
się dnia 4 czerwca br. o godz. 
15:00 w sali narad Starostwa 
Powiatowego. Więcej infor-
macji pod nr tel. 95 742 69 80.

3 maja, dla uczczenia 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja międzyrzeczanie licznie zgromadzili się przed Pomnikiem Tysiąclecia Pań-
stwa Polskiego. Świętowanie rozpoczęła msza św. w kościele pw. św. Wojciecha, po której ulicami miasta przeszedł pochód prowadzony 
przez Orkiestrę Dętą z Grochowa.

Obchody Dnia Zwycięstwa w Międzyrzeczu

W obchodach uczestniczyli 
również sybiracy, weterani, kom-
batanci, inwalidzi wojenni i har-
cerze. Jak zaznaczył burmistrz 
„…na temat II wojny światowej 
– tego najtragiczniejszego czasu 
w dziejach ludzkości – napisano 
wiele książek, ale autentyczne 
wspomnienia mogą przekazać 
nam prawdziwi świadkowie tam-
tych czasów, którzy są dzisiaj z 
nami. To dzięki nim możemy żyć 
w wolnej i bezpiecznej Polsce”. 
Na zakończenie pamięć ofiar 
tego najbardziej krwawego w hi-
storii świata konfliktu uczczono 
minutą ciszy.

Z okazji 71. rocznicy zakończenia II wojny światowej, 8 maja br. burmistrz Remigiusz 
Lorenz wraz z wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej Jerzym Kardelą i Grzegorzem 
Skrzekiem oraz radnymi Rady Miejskiej, złożył kwiaty na pomniku Pamięci Wetera-
nów II Wojny Światowej Walczących za Wolność i Niepodległość Ojczyzny.

Zapraszamy na towarzyski 
mecz piłki nożnej

Z okazji obchodów 25-lecia 
współpracy z miastami partner-
skimi Haren i Vlagtwedde oraz 
10-lecia współ-
pracy z miastem 
Andresy, zapra-
szamy na mecz 
towarzyski piłki 
nożnej Między-
rzeczanie kontra 
Haren. Mecz od-
będzie się dnia 
4 czerwca br. o 
godz. 16:00 na 
stadionie miej-

stości wydał komendę do 
defilady. Po uroczystościach 
mieszkańcy mogli ogląd-
nąć i zrobić sobie zdjęcie  
z KTO Rosomak.

Od 10 maja 2016 r. w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 137 (ulica 
Zachodnia w Międzyrzeczu) - na 
odcinku od miejscowości Jagiel-
nik do skrzyżowania z ulicą Jac-
ka Malczewskiego 
– prowadzone będą 
roboty związane  
z budową węzła 
drogi ekspresowej 
S3 „Międzyrzecz 
Zachód”, w związ-
ku z czym dojdzie 
do utrudnień w ru-
chu. Zwracamy się  

UWAGA, utrudnienia w ruchu 
drogowym

z prośbą o zachowanie szczegól-
nej ostrożności i przestrzeganie 
wprowadzonego oznakowania.

Budimex SA

skim. Serdecznie zapraszamy 
do kibicowania.  
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