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8-letnia Asia – mała bohaterka
Dzięki przytomnemu zachowaniu dziewczynki udało się zapobiec spaleniu mieszkania lub jeszcze większej tragedii. Gdy Asia zobaczyła dym i płomienie unoszące
się z telewizora, bez zastanowienia zadzwoniła na numer alarmowy 112.

Skwierzyna - Os. Kasztelańskie 3

w Intermarche

Adam
Piotrowski

Tego dnia Asia na chwilę została sama w domu w Żubrowie niedaleko Sulęcina. Gdy przebywała
w swoim pokoju, nagle z jej telewizora coś buchnęło i zaczął się
wydobywać dym. – Telewizor się
pali – powiedziała do słuchawki
telefonu po wybraniu numeru
alarmowego 112. Operatorka
Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przyjęła

zgłoszenie i wysłała na miejsce
jednostkę straży pożarnej z Sulęcina. Kazała dziewczynce zabrać
kurtkę i stanąć przy otwartych
drzwiach wejściowych. Do czasu
przyjazdu pomocy operatorka
zajmowała dziewczynkę rozmową podkreślając co chwilę, że jest
bardzo dzielna.
Przybyły na miejsce zastęp
straży pożarnej zastał czarny
dym wydobywający się z okna
dachowego budynku. Strażakom
bardzo szybko udało się zagasić
pożar bez dużych strat materialnych w mieszkaniu. Według ustaleń mundurowych do pożaru
doszło w wyniku zapalenia się te-

Joasia z mamą Dominiką

lewizora znajdującego się na komodzie, od którego z kolei zajęła
się belka konstrukcyjna dachu
przebiegająca przez pokój. Jak
podkreślają, dzięki błyskawicznej
reakcji nie doszło do tragedii.
- Zachowałaś się bohatersko
i profesjonalnie, tak jak powinien zachować się każdy dorosły
człowiek. Jesteś przykładem dla
wszystkich Lubuszan – pogratulował dziewczynce wojewoda
lubuski Władysław Dajczak
podczas specjalnego spotkania,
które odbyło się 26 kwietnia w

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

>> cd. na s. 4

nr 5(37)/2017

2

Ogłoszenia Drobne
Kupię medale, znaczki pocztowe, monety złote, srebrne, stare kartki pocztowe i
koperty ze znaczkami: polskie, rosyjskie i niemieckie.
Tel. 609 110 831

Sprzedam ziemię HUMUS,
kopaną ze stawu.
10 ton - 200 zł + transport
Tel. 608 275 272

Wyborcze obietnice PiS

Zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony
• Program „500plus” – 500 zł
miesięcznie na drugie i każde
kolejne dziecko w rodzinie
(na pierwsze przy zarobkach
na osobę w rodzinie nie przekraczających 800 zł);
• Obniżenie wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet i 65 lat
dla mężczyzn;
• Zwiększenie kwoty wolnej od

Pracownik gospodarzy
oraz sprzątaczka. Mile
widziane orzeczenie.
Tel. 512 252 876 lub 512
252 873

Opiekunki do Niemiec
AMBERCARE24 , wymagany j. niem. komunikatywny, do 1500 euro na
rękę, legalnie od zaraz
535 340 311 lub 533 848
005 lub 730 340 005
Ocieplanie budynków,
tel. 881 507 760

podatku do 8 tys. zł;
• Obniżenie podatku VAT z 23
do 22 proc.;
• Zlikwidowanie 8 procentowego podatku VAT na ubranka
dla dzieci;
• Mieszkania po 2 tys. zł za mkw;
• Obniżenie z 19 do 15 proc. podatku CIT dla małych firm;
• Minimalna stawka godzinowa

wynagrodzenia na poziomie
12 zł brutto;
• Przewalutowanie
„frankowiczów” na korzystnych dla
nich warunkach;
• Przedszkola mają być darmowe, a do szkół mają powrócić 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 poprzez np. reaktywację stoczni
szczecińskiej, pomoc kopalniom, brak zgody na ich
zamykanie.
• Zwiększenie wydatków na
armię do ok. 3 proc. PKB.

minął miesiąc

Sprzedam mieszkanie 3 pok.
o pow. 53,6 m2, 3-piętro,
Sulęcin, osiedle Słoneczne
kontakt 732876464, Zdzisław

Zamienie mieszkanie (kawalerka) niewłasnościowe
gminne w Międzyrzeczu
na większe 2-pokojowe
też w Międzyrzeczu.
Tel. 695 095 045
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Przyszła drożyzna
Pensje powoli, ale rosną,
w kieszeni 500+ (tylko u niektórych), nieznacznie wzrosły
emerytury, ale co z tego jak
nadwyżki w portfelu są zżerane przez podwyżki. Najpierw
zmiany zauważyłem z rodzinnym stadle (w sumie raczej
żona, bo to ona robi częściej
zakupy). Doszliśmy do wniosku, że za tą samą kwotę kupi
się obecnie mniej niż rok temu.
Niby podstawowe produkty,
a już nawet w popularnej sieci dyskontów można odczuć
zmiany. Na pierwszy rzut oka
podwyżki w cenach widać przy
warzywach i owocach, mięsie,
wędlinach i żółtym serze. By
być pewnym porównałem
ceny w GUS z tymi sprzed roku
i wyszło „szydło” w worka.
Bardzo znacząco wzrosły

ceny mięsa. Średnia cena skupu żywca wieprzowego (dla
niewtajemniczonych – cena
żywych świnek na skupie)
średnio na koniec kwietnia wyniosła 5,15 zł za kilogram. W
porównaniu z ceną 3,97 w tym
samym okresie przed rokiem
jest to podwyżka o niespełna
30 procent! Nic dziwnego więc,
że podwyżkę widać również w
sklepach. Za kilogram karkówki
na grilla przed majówką trzeba
było zapłacić minimum 18 zł.
Wyraźne podwyżki widoczne
są również w przypadku mleka
oraz produktów pochodzenia
mlecznego. Mleko w skupie jest
droższe niż przed rokiem o ponad 24 proc. Taki wzrost wpłynął
oczywiście na podniesienie cen
produktów mlecznych, zwłaszcza cen masła, która poszybo-

BEZPŁATNE
OGŁOSZENIA
DROBNE
Brawa dla
Zuzi
i
Kacpra
KUPON NA OGŁOSZENIE
Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie
prowadzące działalności gospodarczej

wała o ponad 40 proc.
mediach. Od stycznia podrożał
Ogólnie żywność według gaz, energia, wzrosły opłaty za
wskaźników GUS podrożała o wodę i ścieki.
4,3 proc. w porównaniu z roLata 2014 – 2016 przyzwykiem ubiegłym.
czaiły nas zerowej inflacji lub
Jak już porównujemy, to trze- wręcz deflacji. Musimy jednak
ba też zestawić ceny za paliwo. zapomnieć o sielance cen stoLitr benzyny bezołowiowej 95 jących w miejscu. Narodowy
przed majówką 2016 r. koszto- Bank Polski przewiduje średnią
wał średnio 4,28 zł. Za olej na- inflację w 2017 r. na poziomie
pędowy płaciliśmy przeciętnie 1.6 proc. Pocieszający jest dal3,89 zł, a za litr gazu LPG 1,6 zł. szy spadek bezrobocia i wzrost
W tym roku na majówkę ceny wynagrodzeń. Oby nam zdołaposzybowały w górę. Litr bez- ły zrekompensować drożyznę.
ołowiowej 95 kosztował 4,65
zł, oleju napędowego 4,48 zł,
a autogazu 2,13 zł. Razem z cenami za paliwo podrożały też
koszty transportu. Jeżeli jesteśmy przy samochodach to najbardziej drastyczne podwyżki
kierowcy odczuwają w tym
roku w przypadku opłat za OC.
Tutaj ceny wzrosły w niektórych przypadkach nawet o 100
proc.! Średni wzrost wyniósł ok.
Adam Piotrowski
50 proc. (najwyższe wzrosty w
autach o dużych silnikach).
Redaktor naczelny
Podwyżki odczuliśmy też w Adam.Piotrowski2@gmail.com

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.
Wydawca: Agencja Reklamy ROGRESS Adam Piotrowski, ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin; Redaktor naczelny: Adam Piotrowski
Redaktor wydania: Lech Malinowski; Redakcja: Anna Suchy, Marcin Piotrowski, Iwona Wróblak, Zdzisław Musiał, Michał Hulecki (fotoreporter)
Adres redakcji: ul. Kilińskiego 9, pok. 1, 69-200 Sulęcin, tel. 511 225 133, Adam.Piotrowski2@gmail.com; Oferta reklamy: tel. 511 225 133
Druk: Polskapresse Oddział w Poznaniu; Nakład: 8.800 egz.; Kolportaż: Agencja Reklamy PROGRESS
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca nie zamówionych tekstów , a także zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione

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
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MIĘDZYRZECZ

Zrobiły rzeź kwietników
Policjanci ustalili trzy osoby, które w kwietniu zniszczyły klomby w Międzyrzeczu. Kobiety nie potrafiły wytłumaczyć, dlaczego niszczyły piękne
kolorowe kwiaty zdobiące park. 16-latka odpowie przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich, a 41- i 22-latka usłyszały zarzut uszkodzenia mienia,
za co grozi im kara do pięciu lat pozbawienia wolności.
dlaczego to zrobiły.
Sprawą 16-latki zajmie się sąd
Rodzinny i Nieletnich, kobiety natomiast usłyszały zarzuty
uszkodzenia mienia, za co grozi

im kara do pięciu lat pozbawienia
wolności.
Źródło: mł. asp. Justyna Łętowska
KPP w Międzyrzeczu

SKWIERZYNA

150 miejsc pracy
w firmie Oflor
Wiosną Międzyrzecz staje się
zawsze piękny i kolorowy. Władze gminy dbają o to, aby w
miejscowych parkach i skwerach było mnóstwo zieleni oraz
kolorowych kwiatów. Mieszkańcy z przyjemnością podziwiają
piękne bratki i kolorowe kwiaty,
które są wizytówką miasta i bardzo chętnie robą sobie przy nich
zdjęcia. Podobnie było w tym
roku. Nasadzenia z kolorowych

bratków podziwiali wszyscy spacerujący i przejeżdżający przez
miasto. Jednak nie wszystkim
kwiaty się spodobały. W nocy
16/17 kwietnia nieznani sprawcy
zniszczyli piękne klomby. Nad ranem mieszkańców zastał widok
jak po bitwie. Na ulicy oraz w parku było mnóstwo powyrywanych
i zniszczonych kwiatów. Straty
wyceniono na niemal 1000 zł.
Policjanci przystąpili do działa-

nia. Zabezpieczyli miejski monitoring, na którym widoczne były
sylwetki trzech osób niszczących
kwiaty. Ze względu na trudność
w rozpoznaniu sprawców, policjanci podjęli działania operacyjne w tej sprawie. W efekcie
swoich działań policjanci ustalili
trzy osoby, które zniszczyły kwiaty. Okazało się, że to mieszkanki
Międzyrzecza w wieku 16, 22 i 41
lat. Kobiety nie potrafiły wyjaśnić,

4 maja 2017 r. w Urzędzie
Miejskim doszło do spotkania
burmistrza Skwierzyny Lesława
Hołowni spotkał się z przedstawicielami firmy Oflor: prezesem
Josefem Pownuk oraz dyrektorem Planowania i Logistyki - Maciejem Lewkiem.
Rozmowy dotyczyły otwieranego zakładu w Skwierzynie,
który będzie produkował meble
tapicerowane oraz pozyskania

osób gotowych podjąć pracę w
przedsiębiorstwie. Firma chce zatrudnić w najbliższym czasie 150
osób. Poszukiwani są m.in. tapicerzy, szwacze, stolarze i pakowacze. Pracę w zakładzie znajdą
również osoby bez doświadczenia, ale chętne do przyuczenia.
Oferta skierowana jest zarówno
do mężczyzn jak i kobiet. Więcej
informacji na stronie www.oflor.
pl.
(Red.)

Punkty dystrybucji Przekroju Lokalnego w Międzyrzeczu
1. Sklep Tabac & Caffe
przy ul. Garncarskiej
2. Kwiaciarnia Agnieszki i Pawła
przy ul. Świerczewskiego (obok
wejścia na bazar)
3. Bazarek „U Wiesi, Jasi i Aloszy”
4. Sklep Joker przy ul. 30 Stycznia
5. Sklep kosmetyczny przy ul. 30 Stycznia
6. Pływalnia „Kasztelanka”
7. Starostwo Powiatowe
8. Ratusz

9. Nadleśnictwo Międzyrzecz
10. Powiatowy Urząd Pracy
11. Szpital Powiatowy
12. 17 Wielkopolska Brygada
Zmechanizowana
13. Sklep spożywczy „Pszczółka”
przy ul. Piastowskiej
14. Sklep „Grosik”
15. Sklep warzywny przy ul. Krasińskiego
16. Sklep spożywczy przy ul. Kasińskiego
17. Restauracja „Brama Zamkowa”

18. Czysta Cafe
19. Intermarche
20. Bricomarche
21. Sklep „ABC” Międzyrzecz Obrzyce
22. Kiosk „Ruch” ul. 30 Stycznia
(naprzeciwko Orlenu)
23. Kwiaciarnia przy targowisku
24. Lewiatan przy ul. 30 Stycznia
25. Pizzeria Caruso przy ul. 30 Stycznia
26. Piekarnia Cukiernia „Ziomek”
przy ul. 30 Stycznia
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8-letnia Asia – mała bohaterka
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Szkole Podstawowej im. Polskich
Olimpijczyków w Sulęcinie, do
której uczęszcza bohaterka. Dzięki twojemu opanowaniu, wiedzy i odwadze udało się zapobiec
tragedii oraz ograniczyć straty
materialne – podkreślał burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart.
Podziękowania za wzorową postawę złożył Asi również m.in. st.
bryg. Sławomir Klusek, Lubuski
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.
W szkole Joasi od 2008 roku
odbywają się zajęcia nauki
pierwszej pomocy w ramach Programu Edukacyjnego „Ratujemy
i Uczymy Ratować”, prowadzonego przez Fundację WOŚP. Na
zajęciach edukacyjnych w kla-

sach I-III nauczyciele przekazują
uczniom wiedzę z tego zakresu
pierwszej pomocy. Podsumowaniem programu jest szkolenie
praktyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej, które realizowane jest w klasie III. Po zakończeniu realizacji programu dzieci
otrzymują wpis na świadectwie
szkolnym, będącym potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu.
- Nasi uczniowie bardzo chętnie
uczestniczą w szkoleniach z pierwszej pomocy, dlatego też nasi nauczyciele cały czas dokształcają
się w tym temacie. Za każdym
razem gdy Fundacja WOŚP organizuje szkolenie w naszej okolicy,
nauczyciele biorą w nim udział
i zdobywają certyfikaty. Joasia nasza mała bohaterka jest przykładem tego, że nauka pierwszej

pomocy od najmłodszych lat przynosi wymierne efekty. Wszyscy
nasi uczniowie znają podstawowe

REGION

OTWP – finał wojewódzki
28 kwietnia w Bibliotece Wojewódzkiej im. C. K. Norwida odbył się finał Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” na szczeblu
województwa. Od wielu lat ten rodzaj zmagań uczniów wszystkich typów szkół cieszy się nie kwestionowanym zainteresowaniem tak uczestników, jak i opiekunów.
Przybyłych przywitała dh Elżbieta Polak, dyrektor Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Zielonej Górze.
Przedstawiła jury w składzie: st.
bryg. Mariusz Przysiecki (przewodniczący), mł. bryg. Leszek
Fijałkowski (obaj z KW PSP w
Gorzowie Wlkp.), dh Zbigniew
Fabiński, dh Tadeusz Ostrowski
i Angelika Szymońska z biura
ZOW ZOSP RP.
Znana od lat, silna ekipa powiatu międzyrzeckiego (Małgorzata Skrzek, Jakub Ratkiewicz, Szymon Dudek, Szymon
Skrzek, Kamil Kamiński, Wojciech Janusz, Jakub Kusz) mająca w swym składzie finalistów
wojewódzkich i krajowych, także
laureata finału ogólnopolskiego
z roku ubiegłego miała trudne
zadanie. Rywale byli mocni. Tradycyjnie rozpoczęto od testów
pisemnym, które miały wyłonić
najlepszą piątkę do finału ustnego. Na tym poziomie do finału ustnego zakwalifikowali się
wszyscy. Ponieważ inni uzyskali
taką samą ilość punktów, zadecydowały dogrywki. Ostatecznie w
ścisłym finale znaleźli się: Jakub
Ratkiewicz, Szymon Skrzek,
Wojciech Janusz, Jakub Kusz w
swoich kategoriach. Finał ustny
był swoistą loterią. Pytania były
trudne, a jury wymagało konkretnej odpowiedzi. O zdobyciu
dwóch pierwszych miejsc zadecydowały czasami różnice 0,5
punktów.
Ostatecznie nasi reprezentanci zajęli trzecie i dalsze miejsca.

Bywa i tak. Jednak w finałowej
piątce się znaleźli, walczyli dzielnie i oprócz dyplomów otrzymali cenne nagrody. Nadzieją jest
Jakub Kusz, który jako laureat
ubiegłorocznego finału krajowego otrzymał prawo startu na
szczeblu ogólnopolskim (w Zielonej Górze zajął 3 miejsce). Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy
i pamiątkowe kubki strażackie.
Nie zapomniano o opiekunach,
którym wręczono albumy o te-

matyce OSP naszego województwa, strażackie kubki i gadżety
sponsorowane przez Wytwórnię
Umundurowania Strażackiego w
Brzezinach.
Po smakowitym posiłku zaserwowanym przez firmę cateringową, wszyscy
(uczestnicy i opiekunowie)
udali się na interaktywne
zajęcia w zielonogórskim
Centrum Przyrodniczym.
L. Malinowski

zasady ratowania życia - mówi
Grażyna Dobrowolska - nauczycielka Szkoły Podstawowej

im. Polskich Olimpijczyków w
Sulęcinie.
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Paskudna wiosna,
oby do lata
Miesiąc temu poruszyłem temat
nieszczęsnej dziury w ciągu komunikacyjnym na bazarku. Zainspirowany
tekstem pojawił się tam radny Józef
Kaczmarek. Poruszył sprawę na sesji i
dziurę załatano. Dziękuję. Nie pierwsza to załatwiona sprawa dzięki moim
felietonom. Niegdyś opisałem rowery
podpierające Ratusz i dodatkowe stojaki zamontowano. Mam więc niekwestionowany wkład w poprawę wyglądu
Królewskiego Miasta. Skromny na miarę dziennikarskich możliwości.
Również miesiąc temu podkreśliłem
bardzo cenną inicjatywę radnego Andrzeja Ch. Tak napisałem. Dlaczego nie
pełne nazwisko Chmielewski? Sam się
dziwię, że tego w korekcie nie dostrzegłem. Bywa, a nie powinno. Andrzeju
– przepraszam. Idąc tym śladem, tylko
żądni sensacji kojarzą sobie ów skrót
przy nazwisku (Ch.) z tabloidowymi
sensacjami. Rozsądni bez wątpienia
skontaktowali się z rzeczonym radnym,
co pozwoliło na wzmocnienie więzi
solidarności nie tylko okazjonalnej. I
takowy cel użycia przeze mnie skrótu
jest w pełni zasadny. Nigdzie nie ma
prawnej wykładni, że inicjał nazwiska
jest przypisany tylko do osoby podejrzanej. Tajemniczość osoby, nawet publicznej, jest w tym przypadku celem
konkretnego zainteresowania. I na tym
moje wyjaśnienia kończę. Kontaktujmy
się z radnymi przy każdej okazji. To oni
są Naszym gwarantem lepszego życia
w lokalnej społeczności. Ale trzeba ich
do tego mobilizować. Przez uzasadnioną grzeczność nie użyję słów – przymuszać. Skoro napisałem, to znowu któryś
z radnych uniesiony ambicją będzie
miał mi za złe (w tym miejscu polecam
wykładnię określenia – Felieton), ale
taka jest proza życia.
Piknik żołnierski 3 maja. Fajna impreza przy Ratuszu. Co niektórzy po spożyciu smakowitej wojskowej grochówki
dalej prowadzili konwersację przy sto-

łach, blokując miejsce. Kluby dyskusyjne? Inni skromnie pałaszowali zupę m.in.
na koszu na śmieci, lub jako podstawkę
używając dłoni. C’est la vie, jak mawiają
Francuzi.
Kretyńskie zachowanie kierowców
podczas czekania na wykonanie manewru skrętu w lewo koło siedziby sądu.
Zamiast zjechać do linii, stoją na środku, uniemożliwiając wyminięcie stojącego przez jadącego na wprost. Zero
wyobraźni. Nie inaczej jest na głównym
skrzyżowaniu, z sygnalizacją świetlną.
W godzinach szczytu wjechać na prawy
pas, czy skręcić w lewo ku ul. Lipowej jest
istną drogą przez mękę. Stoją na środku
przed tobą i dupa chlup jak mawiają. O
zablokowanych zamknięciami miejscach
parkingowych koło Ratusza w dni wolne
od pracy nie wspomnę. Nigdzie w przepisach ogólnie dostępnych parkingów
tego paragrafu się nie uświadczy. To problem wielu miast w Polsce. Widoczny aż
nadto. Drażni i kłuje w oczy.
Jeżdżę po Królewski Mieście rowerem.
Dla zdrowia i aby zobaczyć to, czego nigdy nie dostrzegą ci za kierownicą. Pełne, przewalające się śmietniki w majowy
weekend to standard. Zaśmierdziało Europą. Konkretnie Rzymem, gdzie szczury biegają po ulicach, co wielu turystów
dziwi. Ale tam wywozem śmieci zajmuje
się mafia, ta z kolei realizuje swoje cele
(polecam program Discovery). U nas zajmuje się tym firma, która wygrała przetarg. Niegdyś, np. na ul. Ogrodowej stało 6-7 dużych pojemników, dziś tylko 4.
Oszczędność? Możliwe, tylko czyim kosztem? Radni czy urzędnicy Ratusza tego
nie widzą? Ostatecznie wg starej zasady
– Przyjdzie walec i wyrówna. Fakt, ale w
Dniu Majowej Jutrzenki, bo tak określa
się 3 Maja, widok owych nie opróżnionych pojemników był zgoła fatalny.
Nie inaczej wygląda na cmentarzu na
„Oczku”. Zafoliowane wydruki wiszą z
informacją, że od 1 maja obiektem zarządza nowa spółka. Przepełnione kontene-

ry ze śmieciami stoją 7 maja. Wieczorem
w poniedziałek również. Żółta kartka dla
prezesa zarządu.
Jest i miły akcent lokalnej współpracy.
KGW i OSP w Kęszycy Leśnej. Panie pomogły wykonać wielkanocne ozdoby i
koszyk do święconki, prezes OSP zachował się elegancko (chwalą go w KGW)
i wiedział jak podziękować. Zresztą ów
prezes doceniając zaangażowanie swych
druhów w organizacji paschalnego widowiska na poziomie województwa, zaprosił nazajutrz strażaków na świąteczne jajeczko w remizie. Zgoda zawsze buduje,
a w małych społecznościach jest wręcz
nieodzowna.
Paskudnie zaśmiecony wygląda parking przy Biedronce koło sądu, podobnie
jak i skwer przy bocznym wejściu. Pogięte stojaki na rowery. Wstyd. Zgoła inaczej,
wręcz wzorcowo jest przy Lidlu. Tam zawsze jest posprzątane. Dwa markety i
dwa światy.
Dwoma światami można nazwać przekazy informacyjne w mediach. Tych publicznych (rządowych) i prywatnych. Często odpowiadam na ankiety telefoniczne,
których organizator podaje bezpłatny
numer na który należy wysyłać sms z odpowiedziami. To jest uczciwe. Także TVP
zadała pytanie ankietowe. Ma prawo. Odpowiedź jednak była płatna na mój koszt.
A to już jest naciąganie. Kolokwialnie olałem sprawę nie chcąc dotować kłamiącej w żywe oczy publicznej stacji, której
zdecydowanie nie oglądam. Po kilku
minutach kolejny sms – Dziękujemy za

oddanie głosu... Dziś podobnie, pytanie
dotyczyło zmiany ustawy zasadniczej.
Naciąganie TVP na kasę porównać można do takowego prowadzonego przez
erotyczne portale. Chcesz zobaczyć,
usłyszeć – dzwoń i płać jak za przysłowiowe zboże. Wcale się dziwię że TVP
określają w sieci – Kurwizja - i nie koniecznie skrót pochodzi ze zbitki słownej nazwiska prezesa i firmy.
Populizm rządzących sięga poniżej
dna. Mają nas za idiotów. Jakie referendum w sprawie zmiany Konstytucji RP?
W ustawie zasadniczej jest klarownie
wyjaśnione, że zmiana wymaga zgody
większości konstytucyjnej w Sejmie. Referendum przed zmianą konstytucji nic
nie zmieni. Szkoda na to kasy. Typowy
populizm. Na naszym gruncie podobne
rzeczy pojawiać się będą ze znacznym
wyprzedzeniem przed oficjalną kampanią wyborczą do samorządów. Już dziś
z wielką dozą prawdopodobieństwa
można wytypować kandydata na fotel
burmistrza, choć przy składaniu wieńców 3 maja go nie dojrzałem. I oby do
lata, bo wiosna jest tego roku jakoś taka
nieciekawa.

Lech Malinowski

lechm47@wp.pl
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266. Rocznica Uchwalenia Konstytucji
3 maja w Skwierzynie w ramach Obchodów Świąt Majowych odbyły się uroczystości związane z 226. Rocznicą Uchwalenia Konstytucji.
Tradycyjnie Obchody zainaugurowała Msza Święta w intencji Ojczyzny, która odprawiona
została w Kościele Zbawiciela.
Następnie zebrani przemaszerowali do Parku Konstytucji, gdzie
odbyła się główna uroczystość.
W swoim przemówieniu zarówno burmistrz Skwierzyny
Lesław Hołownia jak i dowódca
35. Skwierzyńskiego dywizjonu
rakietowego Obrony Powietrznej
- mjr Robert Pulikowski przypomnieli z kart historii, iż Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie (1791r.) i drugą na świecie

(po konstytucji amerykańskiej z
1787r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.
W uroczystości udział wzięli
przedstawiciele władz samorządowych, poczty sztandarowe, asysta honorowa 35. SdrOP,
przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostek oświatowych, delegacja harcerzy oraz
mieszkańcy Gminy Skwierzyna.
Źródło: www.skwierzyna.pl
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Gitarowy rekord Guinnesa 2017
To bardzo medialne przedsięwzięcie trwa już piętnasty rok z rzędu. A więc jubileusz! Przypomnę, że w ubiegłym roku również po raz piętnasty
odbywały się koncerty z cyklu Lubuski Weekend Gitarowy. Obie cykliczne imprezy wchodzą w ładny wiek
Trochę za późno zabrałem się
za pomysł, więc nie mogłem liczyć na pomoc władz samorządowych – zamknięte budżety.
Chętnych do wyjazdu na bicie
gitarowego rekordu było sporo. Organizatorem wyjazdu było
Stowarzyszenie Lubuski Weekend Gitarowy. Wybraliśmy się
grupą do Wrocławia. Zaopatrzeni w materiały reklamowe: flagi,
opaski, dłonie klapki dotarliśmy
w kilku grupach do celu. A tutaj
niespodzianka. Wrocław przywitał nas słonecznym i pogodnym
dniem. Spokojni i bez wysiłku
podziwialiśmy miejską starówkę,
gdzie nowa architektura ściera
się z pięknymi zabytkami.
Nie potrzebne nam były GPS i
plan miasta. Różnokolorowe grupy gitaro maniaków wędrowały
w tym samym kierunku. Więc
razem dotarliśmy na wrocławski
Rynek. Jakże tam gwarno, wszędzie słychać grę, czasami śpiewy,
przeważnie młodych ludzi. W
końcu to święto gitary! Niektórzy w ten sposób postanowili
zarobić na obiad. Sympatyczna
atmosfera udzielała się wszystkim. Po załatwieniu formalności
otrzymaliśmy opaski z numerami
identyfikacyjnymi i certyfikaty
potwierdzające uczestnictwo w
Gitarowym Rekordzie Guinnesa.
Opaski zezwalały na wejście do
„strefy gitarowej”. Chwilę odpocząwszy dotarliśmy do gitarowej
strefy i zajęliśmy wygodne miejsca na... ziemi. Tak jak wszyscy
dookoła. Odgrodzony barierkami
duży plac na wrocławskim Rynku tętnił muzycznym życiem. Na
scenie pojawiali się wciąż nowi
artyści. Pomysłodawcą był Leszek Cichoński. wrocławski muzyk znany ze swej pasji do muzy-

ki Jimiego Hendrixa. „Hej Joe” to
kultowy utwór, kilka razy przećwiczyliśmy wspólnie.
- Aby zagrać w Największej Gitarowej Orkiestrze Świata - cytat z
regulaminu - prowadzonej przez
twórcę Rekordu - Leszka Cichońskiego - wystarczy mieć gitarę i
znać pięć podstawowych akordów
C/G/D/A/E, potrzebnych do zagrania utworu „Hey Joe” Hendrixa.
Do Rekordu Guinnessa liczą się
wszystkie rodzaje gitar – akustyczne, elektryczne, klasyczne i basowe, a także instrumenty pokrewne
jak ukulele, banjo czy bałałajka.
Ponad sześć tysięcy gitarzystów, grających na gitarach i
instrumentach
pokrewnych
ćwiczyło z zapałem. Ogólnonarodowe muzyczne szaleństwo
udzielało się chyba wszystkim.
Jak w takich chwilach można
było porozmawiać z sąsiadami,
którzy przybyli z różnych części
kraju. Niektórzy po raz kolejny.
My z Ziemi Międzyrzeckiej po raz
pierwszy i zapewne nie po raz
ostatni. Kasia, Nikola, Wojtek,
Filip, Tomek, Piotrek i piszący te
słowa godnie promowaliśmy naszą piękną Międzyrzecką Ziemię.
Po powrocie dowiedziałem się, że
z Międzyrzecza jeszcze kilka osób
brało udział w tym wydarzeniu..
Przy okazji zapytałem kilku
przypadkowych uczestników. Na
moje pytanie - Co Ciebie tu przyciągnęło? Odpowiedzieli: Rysiek
- Jestem z Kędzierzyna-Koźla. Przyciągnęła mnie głównie muzyka.
Mam 57 lat, ale czuję się jakbym
miał 18. wszystkich zapraszam na
następny rok. Andrzej - Jestem
z Wrocławia, starym gitarzystą,
weteranem festiwalu. Znam tych
ludzi, którzy grają na scenie. Cieszę
się, że jestem na festiwalu kolejny

raz. Roman - Jestem z Krosna. Lubię po prostu muzykę.
Ze sceny słychać głos prowadzącego L. Cichońskiego - Jesteście gotowi na bicie rekordu.
Nie słyszę!? A więc zaczynamy.
6299 gitar grało utwór amerykańskiego gitarzysty i wokalisty
J. Hendrixa. Gdy ucichły dźwięki
ze sceny wokoło słychać było tylko same gitary. To niesamowite
przeżycie, gdy zewsząd otoczo-

ny jesteś grającymi gitarzystami.
„Czuliśmy się trochę jak w amoku”. Dookoła nas (za barierkami)
nieprzebrane tłumy kibicowały
i dopingowały nam! To było cudowne zjawisko socjologiczne.
Rozmiar wiekowy uczestników
wahał się od 3-4 lat do 99! Do pobicia własnego rekordu potrzeba
było 7356 gitar i Ciebie – jak reklamowali organizatorzy. W tym
roku nie udało się go pobić, a ma-

sowe gitarowe szaleństwo sprawia radość wszystkim muzykującym uczestnikom. Tak więc jesteśmy gitarową potęgą! Zebranie
6299 grających na wrocławskim
Rynku należy uznać za wielki
sukces. Dla badaczy socjologów
to dobry temat na rozprawy doktorskie. Dla Wrocławia to reklama
na cały świat. Tym bardziej cieszy
fakt, że i my mieszkańcy Ziemi
Międzyrzeckiej braliśmy udział
w takim pięknym jubileuszowym
wydarzeniu muzycznym. Poniekąd to też reklama naszej małej
ojczyzny. Wielu się pytało skąd
jesteśmy. Dwie flagi z barwami
Ziemi Międzyrzeckiej i baner Stowarzyszenia Lubuski Weekend
Gitarowy były dostrzegalne i widoczne.
Po oficjalnym zmierzeniu się z
rekordem można było z muzykami. Udało nam się zrobić pamiątkowe zdjęcie się z Grzegorzem
Skawińskim. Za rok jesteśmy
znowu. Silni, zwarci, gotowi z gitarami. Będzie nas jeszcze więcej.
Przy dobrej organizacji dojazdu
i powrotu jest to znakomita desygnacja naszego kawałka malej
ojczyzny. Myślę, że za rok władze samorządowe mocno będą
zainteresowane promowaniem
naszej Ziemi Międzyrzeckiej. Jednodniową gitarową przygodę zakończyliśmy szczęśliwie.
Nasz wyjazd staraliśmy się
mocno udokumentować. Polecamy tekst, zdjęcia film na www.
miedzyrzecz.biz.
W imieniu grupy międzyrzeckiego gitarowego desantu
Zdzisław Musiał
Foto. Archiwum LWG
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Bukiet wiosennych
dedykacji...
Niezwykły,
niepowtarzalny,
wieczór
poetycko-muzyczny
odbył się 25 kwietnia w Sali Starościńskiej Muzeum im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu. Był
ciekawym wydarzeniem w życiu
kulturalnym miasta. Pełna sala
gwarantem frekwencji. Po oficjalnym i serdecznym powitaniu
przybyłych przez Andrzeja Kirmiela, dyrektora placówki głos
zabrała Maria Marciniak, autorka scenariusza, prowadząca wieczór i jedna z trzech najważniejszych osób – aktorów spotkania.
Słowa, które delikatnym głosem wypowiedziała, wprowadziły obecnych w odpowiedni
nastrój – Wiosną budzi się do życia
nie tylko natura, ale także nasze
motywacje, nasze chęci i talenty.
Mamy ochotę na coś nowego, coś
co przyniesie dobry nastrój i dobre
zmiany. Niech więc tegoroczna
wiosna będzie dla Państwa przychylna, pomyślna, pełna życzliwości i łaskawa, a dzisiejszy wieczór
poetycko-muzyczny „Bukiet wiosennych dedykacji” niech pozwoli
przez chwilę zapomnieć o szarej
rzeczywistości.
Spod klawiszy keyborda popłynęła piosenka „Polskie kwiaty” w
wykonaniu Sylwestra Ryczka,
który ją również zaśpiewał. Poezja autorska Marii Marciniak i
Haliny Relich przeplatana była
muzyką elektroniczną i gitarową,
także śpiewem instrumentalisty.
Czytane na zmianę, przez obie
poetki, wiersze usystematyzowane w miesięcznych przedziałach czasowych doprowadziły
słuchaczy od zimy do wiosny.
Wspaniała uczta w odbiorze strof
poetyckich i piosenek wytworzyła niepowtarzalny nastrój.
Kwiecień, wiosenny miesiąc,
uzupełniły swoją twórczością
młode poetki. Zaprezentowała je Anita Knych, nauczycielka
języka polskiego w tej szkole.
Własne fraszki czytały: Blanka Liberkowska, Michalina Kuschek,
Martyna Okowińska i Agata
Jagiełło (uczennice VI kl. SP-2).
Doceniając ich zaangażowanie
w tworzeniu poetyckiej wizji rzeczywistości, co nie każdy potrafi i
chce – obecny na imprezie Remigiusz Lorenz, burmistrz miasta,
wręczył im przygotowane przez
UM upominki, a dyrektor muzeum dyplomy swojej placówki.
Podczas rozmów z bohaterami
wieczoru przy kawie i herbacie,
przybyli mogli zabrać skromne
upominki przygotowane przez

muzeum. Były nimi zakładki
książkowe z sentencją dyrektora
placówki – Muzeum jest miejscem,
gdzie spotkania mają sens. I jest to
prawda szczera, aż do bólu jak
się zwykło mawiać, czego wielu
nie dostrzega... Kwiaty i owacje
na stojąco dla wykonawców są
potwierdzeniem cytowanej sentencji.
Kilka słów, nie o poezji, bo ją
trzeba umiejętnie tworzyć lub
odbierać. Mam na myśli autorkę
tomików poetyckich „Niedzielni
poeci” i „Niemy krzyk traw” – Halinę Relich. Jest ona znanym społecznikiem w Skwierzynie. W tej
miejscowości jest Dzienny Dom
Seniora, gdzie prowadzi spotkania poetyckie, w UTW organizuje
w listopadzie „Andrzejkowy Wieczór Poezji”, laureatka konkursów poetyckich „O złotą Frezję”
Grodzkiego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp.
Kolejne, po ubiegłorocznym
jesiennym spotkaniu poetycko-muzycznym, za nami. Być może
będzie letnie... jak znam pasję
działania Marii Marciniak, ona

niechybnie do tego doprowadzi.
Więcej na www.miedzyrzecz.biz
Lech Malinowski
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XV Ogólnopolski „Bieg po słońce”
2 maja, pogoda nie rozpieszczała zawodników biegu w
Pniewo k/Międzyrzecza. Tytułowy bieg był jednocześnie XI
Mistrzostwami Województwa
Lubuskiego w biegu górskim i
był zaliczony do IV Mistrzostw
Ziemi Gorzowskiej w biegach
długodystansowych i I Grand
Prix Gminy Międzyrzecz w biegach długodystansowych. Start
i meta przy MRU w miejscowości Pniewo. Dystans 9700
m. Elektroniczny pomiar czasu
prowadziła firma „Maratończyk
pomiar czasu”. Wystartowało i
ukończyło bieg 128 zawodników i zawodniczek. Obecnych
na starcie przywitał serdecznie
Grzegorz Rydzanicz, dyrektor
MOSiW, a sygnał do rozpoczęcia
biegu za pomocą pistoletu startowego dał Remigiusz Lorenz,
burmistrz Międzyrzecza.
Startujący
reprezentowali
m.in.: Nowosolską Grupę Biegową, KB „Piast” Międzyrzecz,
17 WBZ Międzyrzecz, Biegam
bo lubię – Żagań, WASZCZUK
TEAM – Szczecin, JW. 2649 – Żagań, Bziuniu Team – Sulęcin, TC
Team – Dębno, One Team Casno
– Gorzów Wlkp., Hrmax – Barlinek, Wierzbicki Runnig Projekt
– Gorzów Wlkp., Gorzowskie
Bieganie Czwartkowe, Joggersi
– Droszków, Ultra Diabły Team –
Lubrza, Morsy – Ośno Lubuskie,
ŚGB – Świebodzin, Bractwo Biegaczy – Zielona Góra, Sulma –
Sulechów, KM IRT TEAM SPORT
– Międzyrzecz, Kulturalne Bieganie – Kołczyn, Bukovia – Sulęcin,
KP Państwowej Straży Pożarnej – Międzyrzecz, KB Pento –
Strzelce Krajeńskie, Zdyszani na
mecie - Strzelce Krajeńskie, KB –
Sobótka, Sparta – Miedzyrzecz,
UKL Osemko – Police, Święty
Antoni – Nowa Sól, Sparta –Międzyrzecz.
Najstarszym
zawodnikom
– Florianowi Kopidłowskiemu z Polic (rocznik 1935) i Stanisławowi
Grochowskiemu
(1940) towarzyszył druh z OSP
na rowerze (miał ze sobą radiotelefon umożliwiający natychmiastowy kontakt z ratownikami). Obydwoje wystartowali
ze znacznym wyprzedzeniem,
co jest zrozumiałe. Najstarszy
zawodnik uzyskał czas 1:43:58.
Ostatnim co dotarł do mety był
Ryszard Czernicki zawodnik z
Międzyrzecza, poruszający się
na protezach obu nóg i przy pomocy kul. Jego czas – 1:15:02.
Różnica czasowa w stosunku do
seniorów wynika z faktu, że ci

wystartowali wcześniej.
Kobiety (37 zawodniczek)
startowały w kilku kategoriach
wiekowych (od 16 do 40+). Mężczyźni klasyfikowani byli w 11
kategoriach wiekowych. Zawody komentował Krzysztof Kochan, czynny zawodnik tej dyscypliny sportowej, wielokrotny
uczestnik tego prestiżowego
biegu, wiceprezes KB „Piast”).
W grupie mężczyzn zwyciężył
Adam Draczyński (Nowa Sól,
rocznik 1976, czas 0:30: 41), drugim był Łukasz Hryciuk (Dębno, czas 0:31:39), trzecim – Michał Hulewicz (Gorzów Wlkp.,
czas 0:32:12).
W grupie kobiet najlepszą
okazała się Wioletta Paduszyńska (Gorzów Wlkp., rocznik
1985, czas 0:37:45), drugą była
Karolina Bielawa (Nowa Wieś,
czas 0:39:23), trzecią – Magdalena Kiewluk (17 WBZ Międzyrzecz, czas 0:43:34, niegdyś
czynna zawodniczka w kolarstwie szosowym).
Puchary i medale, które wręczał burmistrz Międzyrzecza
wraz z dyrektorem MOSiW
otrzymali również zdobywcy sześciu pierwszych lokat w
swoich kategoriach wiekowych.
Rozlosowano również nagrody
rzeczowe.
Najlepszymi
zawodnikami
z Gminy Międzyrzecz okazali się: 1 - Cezary Walkowski
(0:34:20), 2 – Edwin Kuszczyk

(0:35:09), 3 - Zbigniew Isański
(0: 35:45). Wśród startujących
był radny Zbigniew Mazurek,
czas 0:45:52. Zawodniczki: 1 Magdalena Kiewluk (0:43:34),
2 – Katarzyna Ostaszewska
(0:45:27), 3 – Adrianna Danielczak (0:50:41). W sumie z naszej
gminy wystartowało 9 kobiet w
kilku kategoriach wiekowych.
W pracy biura imprezy zaangażowani byli: Anna Lisiecka,
Monika Matracka, Monika
Grela, Krzysztof Pawłowski
(zabezpieczenie
logistyczne)
i Michał Kubik (sekretarz KB
„Piast”).
Doskonała organizacja zawodów, sympatyczne momenty,
np. finisz zawodniczki w towarzystwie swoich dzieci i ich rówieśników czy napisy „Nałogowy Biegacz” na koszulkach. Były

serwowane na trasie napoje
dla biegaczy, wspaniała praca
policjantów z międzyrzeckiej
drogówki, zabezpieczenie trasy przez druhów z OSP. Koordynatorem wszelkich działań
był Arkadiusz Żyła menadżer
sportu MOSiW. Wśród kibiców
byli m.in. radni Andrzej Chmielewski i Jan Skoczylas oraz Leszek Lisiecki, dyrektor Muzeum
Fortyfikacji i Nietoperzy. Bieg
po słońce okazał się nie tylko
nazwą, bowiem po deszczu, już
podczas wręczania nagród słońce pojawiło się nad okolicą.
Organizatorem był Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku i Klub Biegacza „Piast” w
Międzyrzeczu (prezes Zbigniew
Kolis startował i uzyskał czas
0:41:41). Współpracowali: Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy

Pniewo, Komenda Powiatowa
Policji w Międzyrzeczu, Rejonowy Sztab Ratownictwa Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej
w Międzyrzeczu (kierował zespołem ratowników Mirosław
Janz), OSP Kaława (dowodził
dh Marek Obst), radny Jan
Skoczylas. Sponsorami nagród
byli: Gmina Międzyrzecz, MOSiW oraz Pensjonat „Gościniec
na Półwyspie” (właściciel Waldemar Saj). Nagrodą główną w
kategorii żeńskiej i męskiej był
pobyt weekendowy (wraz osobą towarzyszącą) w „Gościńcu
na Półwyspie”.
Celem imprezy było m.in.
upowszechnienie masowego
biegania. Dla wielu uczestników
był to sposób na sprawdzenie
samych siebie. Często na metę
wbiegano parami z rękoma
splecionymi w geście wspólnego zwycięstwa. Organizatorzy
już zapraszają na 3 czerwca,
godz. 11.00 na „XXVI Międzyrzecką Dziesiątkę”, szczegóły na
plakatach, stronie internetowej
- www.mosiw.pl, zgłoszenia na
www.maratonczykpomiarczasu.
pl Informacje także na stronach
tego wydania miesięcznika. Fotorelacja z „Biegu po słońce” na
naszej stronie internetowej. Już
dziś organizatorzy przepraszają mieszkańców za chwilowe
utrudnienia w ruchu drogowym.
Tekst i fot. Lech Malinowski
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Piknik Wojciechowy
Cel festynu, jaki założyli sobie
organizatorzy – poza niedzielnym spotkaniem się międzyrzeczan, parafian – to zbiórka
funduszy na remont organów
kościelnych. Organy w kościele
św. Wojciecha – największy w
okolicy instrument, służyć ma
nie tylko do mszy św. i koncertów. - Robimy co możemy, żeby
zachować tę substancję materialną, którą otrzymaliśmy w spadku po wspólnocie ewangelickiej.
Z szacunku dla ludzi, którzy do
czasów naszego przybycia tu po
wojnie, tak wiele osiągnęło – powiedział ks. Paweł Tokarczuk,
proboszcz parafii p.w. św. Wojciecha. Poprzednik ks. Janusz
Brembor, także wiele zrobił dla
parafii, z uzbieranych na festynach środków (ten Piknik jest
już X), poczynił niezbędne prace
remontowe, wymienił niektóre
okna i dach, i przez kilka lat czynił starania, by zebrać pieniądze
na pierwszy etap remontu organów. Całkowity koszt renowacji
zabytku wynosi 580 tys. złotych,
prace są rozłożone na 4 lata.
Mamy drugi rok remontu. Bez
dofinansowania zewnętrznego
parafia nie poradziłaby sobie. W
tamtym roku była to kwota 193
tys., w tym roku dotacja z Urzędu
Miasta i Gminy to 50 tys., trochę
funduszy zbiorą we własnym zakresie.
23 kwietnia to dzień szczegól-

ny dla Parafii, z uwagi na święto
jej patrona, św. Wojciecha. Festyn rozpoczął się głośno salwą z
działa Czesława Mejzy, naszego
średniowiecznego rycerskiego
chowu, bombardiera. Rozpoczął
się też słonecznie, mimo niekorzystnych prognoz pogody.
Słoneczko wyszło zza chmur,
ale nie na długo. Deszcz, i śnieg
z deszczem, towarzyszyły festynowi przez całe niedzielne popołudnie. Mimo to na pierwszy w
tym roku w mieście festyn na powietrzu, przyszło dużo ludzi. Na
pewno zachęciły ich atrakcyjne
nagrody, które można było zdobyć kupując los (wszystkie losy
były pełne). Ustawiła się po nie
duża kolejka. Sponsorzy nie zawiedli. Wiele firm oferowało swe
usługi w formie darmowych kart
usług, były nagrody rzeczowe.
Festyn odniósł sukces za sprawą
także dobrej organizacji, sprawnego prowadzenia.
Blachy ciasta, grochówka, kiełbaski, kawa i herbata czekały na
festynowiczów. Szkolne Koło
„Caritas” z Gimnazjum nr 1, ze
swoją specjalnością festynową
– watą cukrową w różnych kolorach, wspierało festyn. Organizowano biegi Św. Wojciecha. Koło
Wędkarskie nr 1 PZW (Andrzej
Salej prezes), uhonorowało najlepszych wędkarzy (ryby – żywe,
wróciły do rzeki), nagrody ufundowała Parafia Rzymsko–Katolic-

ka p.w. św. Wojciecha.
Bogaty był program artystyczny. Urocze dzieciaki z Przedszkola nr 1 „Pod Jarzębinką” – grupa
„Żabki”, podopieczne ks. Jacka
Błażkiewicza, który towarzyszył
im na gitarze, cieszyły oczy, nasze – i swoich rodziców przede
wszystkim – kilkoma sprawnie
zaśpiewanymi piosenkami, po
włosku też – wtórowali małym
artystom ich rodzice, i układami
tanecznymi. Na kahonie perkusyjnie przygrywał Michał Górzny, którego aktywność muzyczna w tym zakresie dotąd nie była
szerzej znana. Ks. Błażkiewicz
także organizował gry z zabawy
dla dzieci, które przyszły na festyn z rodzicami. Bawiły się też
na zamku dmuchanym.
Zbadać można było poziom cukru we krwi i ciśnienie
tętnicze – bardzo ważna rzecz.
Zajechał wóz strażacki. Prezentując sprzęt, strażacy uczyli na
fantomach udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej. Nie
ma jak to osobiście dotknąć fantoma, własnymi rękami poczuć
opór materii, przekonać się, jak
mocno i głęboko (5,6 cm) trzeba uciskać pierś osoby wymagającej przywrócenia czynności
życiowej, czyli uratowania życia.
Należy to robić według instrukcji, bez obawy, że uczynimy jej
krzywdę – pamiętać trzeba, że
nie udzielając tej pomocy popeł-

niamy przestępstwo.
M u zycznie przypomniała nam się
Monika Kubiak, reprezentująca
dzisiaj Dom Pomocy Społecznej
i Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Wysoki głos niewidomej Moniki,
jej uśmiech, jest znany z jej występów na imprezach lokalnych.
Wystąpiły nasze chóry: Chór
Międzyparafialny, którym kieruje
Elżbieta Skibicka, i Chór „Echo”
z Klubu Seniora – Jan Plebanek.
Zaprezentował się Zespół Tańca „Rytmix” przy SP-2. Z krótkim
recitalem wystąpił Zespół „Kęszyczanki”. Harcerki z naszego

Hufca ZHP wykonały kilka pieśni.
Na koniec zagrali uczniowie i nauczyciele z SM I stopnia w Międzyrzeczu: Diana Fiedorowicz
(akordeon), Katarzyna Cegielska i Amelia Raszewska (duet
wiolonczelowy), Kamil Czekała
(saksofon) oraz zespół akordeonistów (Aleksandra Bartkowiak, Jan Forbotko, Partyk
Pyrski, Diana Fiedorowicz, Damian Bębas) prowadzony przez
Alinę Plebanek,
Iwona Wróblak
www.iwona-wroblak.blogspot.
com

SKWIERZYNA

Dwa Grand Prix dla Zespołu Tanecznego „Nowinka”
Nie milkną echa po udanych Mistrzostwach Polski Street Dance Show, w których Zespół Taneczny „NOWINKA” brał udział i zakwalifikował
się do kadry narodowej z układami: „Hiphopowa ekipa remontowa” - Formacja 31+ (rodzice), „We Dance On” - Formacja 16+.
W przedostatni weekend
kwietnia Zespół brał udział w I
Polsko - Niemieckim Festiwalu
Tańca w Lubsku, gdzie rywalizował z ponad 1.400 tancerzami
(120 prezentacji tanecznych)
m.in.: ze Szczecina, Wrocławia,
Skwierzyny, Gorzowa, Poznania
oraz Niemiec.
Kierownik Artystyczny Zespołu - Manuela Mamys przygotowała do udziału w Festiwalu 10
choreografii. Część z nich prezentowana była po raz pierwszy
szerszej publiczności. Wspaniałe dzieci i młodzież z Zespołu
zaprezentowały bardzo wysoki
poziom artystyczny, który został
doceniony przez jury. Wszystkie
choreografie zostały nagrodzone.
Podsumowaniem
zmagań

dach, konkursach czy mistrzostwach nagrody Grand Prix.
Jednakże wyniki I Polsko - Niemieckiego Festiwalu Tańca przerosły najśmielsze oczekiwania
wszystkich tancerzy, gdyż jury
postanowiło przyznać równorzędne dwie nagrody Grand Prix
dla Zespołu Tanecznego „NOWINKA” za układy „Mechanizm”
oraz „We Dance On”.
Serdecznie gratulujemy zdolnym tancerzom i kierownictwu
zespołu.
Źródło: www.skierzyna.pl
Foto. Archiwum Zespołu
„Nowinka”
Festiwalowej rywalizacji jest
docenienie wysokiego kunsztu
artystycznego prezentowanego

przez zespoły i przyznanie nagrody głównej Grand Prix Festiwalu za najlepsze choreografie.

Jak dotąd Zespół Taneczny
wielokrotnie zdobywał na różnego typu festiwalach, przeglą-
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Coolturalny przegląd
Szanowni Czytelnicy,
wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, od bieżącego miesiąca rozpoczynamy nową, stałą rubrykę
w której znaleźć będzie można ofertę kulturalną z miast, w których powstaje nasza gazeta. Zapraszamy
do współpracy instytucje kultury, stowarzyszenia sportowe i inne organizacje oraz instytucje, które chciałyby
wspólnie z nami tworzyć comiesięczny „Kulturalny przegląd”.

KOSTRZYN NAD ODRĄ
WARSZTATY DECUPAGE
20 Maja „Drugie
życie bibliotecznych mebli”

MŁODZIEŻOWY KLUB KSIĄŻKI
26 Maja omawiana
książka:

Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą

Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą

10:00, 13:00, 16:00

w godz.18:00-20:00 „Całkiem obcy człowiek”
Rebecca Stead

KLASY OKRĘGOWEJ
20 Maja MECZ
TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą

KLASY OKRĘGOWEJ
27 Maja TSMECZ
Celuloza Kostrzyn nad Odrą

Stadion MOSiR przy ul. Niepodległości 11

Stadion MOSiR przy ul. Niepodległości 11

godz. 17:00

vs. Warta Gorzów

POLSKA BIEGA”
20 Maja „CAŁA
Bieg rekreacyjny dzieci, młodzieży
godz. 11:00

i dorosłych „Cała Polska Biega”

Stadion MOSiR przy ul. Niepodległości 11

23 Maja w maju czytamy:

DZIECIĘCY KLUB KSIĄŻKI

w godz.16:00-17:30 „Dlaczego oczy kota świecą w nocy?
Dorota Sumińska
Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą

24 Maja

godz. 17:00

vs. Warta Słońsk

TURNIEJ ZAPAŚNICZY
27-28.05 POLAND
OPEN – Puchar Polski

w godz. 9:00-20:00 Juniorów i Juniorów młodszych
w zapasach styl klasyczny
Hala sportowo-widowiskowa Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą

KLUB KSIĄŻKI
30 Maja wDZIECIĘCY
maju czytamy:

w godz.16:00-17:30 „Dlaczego oczy kota świecą w nocy?
Dorota Sumińska
Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą

SPOTKANIA DOJRZAŁYCH
WSPANIAŁYCH (OD LAT 60)

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
31 Maja omawiana
książka:

Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą

Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą

godz. 16:00

25 Maja

„Jak żyć? Z mądrości przodków.”

godz.16:00

„Białystok. Biała siła, czarna pamięć”
Marcin Kącki

DZIEŃ DZIECKA
1 Czerw Konkurs
Piosenki „O Złoty Lizak”

KLUB MŁODYCH
KSIĄŻKOŻERCÓW

w godz.16:00-18:00 w maju czytamy:

godz.17:00

występ formacji Roll Dance

„Mity dla dzieci” G. Kasdepeke

Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą

Amﬁteatr im. Jerzego Trepczyka

Szczegóły na www.kck.kostrzyn.pl

OŚNO LUBUSKIE

3 czerw DZIEŃ DZIECKA

w czasie trwania festynu:
gra terenowa, malowanie twarzy,
strażacy i inne atrakcje dla dzieci

NOMADYCZNY
10 czerw wOGRÓD
czasie trwania projektu:

w godz.11:00-17:00 warsztaty, sadzenie drzew, wymiana książek, rozłożona jurta

Plaża Jeziora Reczynek

Skwer przed Ratuszem w Ośnie Lubuskim

Szczegóły na www.mdkosnol.naszgok.pl

26 Maja KONCERT
Zespół Plateau
godz. 20:00
wstęp: 25/30 zł

SULĘCIN

„Projekt Grechuta”

OPOLSKIE KINO OBJAZDOWE
6 Czerw więcej:
pięć seansów!

www.soksulecin.pl

Sala Widowiskowa Sulęcińskiego Ośrodka Kultury

Sulęciński Ośrodek Kultury

Szczegóły na www.soksulecin.pl
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian terminów i godzin
wymienionych powyżej wydarzeń kulturalnych!
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Przewodnik Turystyczny dla dzieci
Bingo! Trafiono idealnie. UM
w Międzyrzeczu wydał tytułowy przewodnik, który został
opracowany graficznie i słownie
bardzo przystępnie dla dzieci.
Motywem
zaakcentowanym
niemalże na wszystkich stronach
jest para miłych nietoperzy.
Samczyk Mruczek z charakterystyczną muszką. Jego partnerka Mruczanka ma blond włosy i
kolorowy kwiat przy uszku. Nasi
milusińscy poznają herb i flagę

miasta, trochę historii (doskonale dopasowanej do percepcji
dziecka), miejsca i obiekty godne zobaczenia lub zwiedzenia
w czasie wycieczek. Jest prosta
krzyżówka do rozwiązania, gra
planszowa wiodąca do Pomnika
Wilka, rebusy, malowanki, szlaki
rowerowe, piesze, kajakowe oraz
wiele cennych uwag, które należy młodym turystom przekazać.
Plan miasta, jakże czytelny
w odbiorze, notesik, kredki,

zakładki książkowe, kolorowe
karty pocztowe oraz Paszport
Małego Podróżnika – są dodatkowym wyposażeniem w
wkładce. Paszport, niezbędny w
dalekich podróżach stanie się po umieszczeniu w nim pieczęci uzyskanych w wymienionych
graficznie i odwiedzanych miejscach – Certyfikatem Małego Podróżnika.
Przewodnik Turystyczny dla
dzieci bez wątpienia stanie się

Hitem na rynku turystycznym.
Pomysł wspaniały i bez wątpienia godny naśladowania poza
granicami Międzyrzecza. Z pozoru mała i dla Małych rzecz, a
cieszy. Wkrótce promocja, w nieznanej mi jeszcze formie.
LM

REGION Pod patronatem Przekroju

Podaruj życie
Fundacja „Serce na dłoni”, działająca od szeregu lat na terenie
naszego i zachodniopomorskiego
województwa zwróciła się do nas
o patronat medialny konferencji
popularno-naukowej nt. „Przeszczepienia rodzinne i profilaktyka
chorób nerek” (20 kwietnia), którą
zorganizowała wspólnie z Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego „Medyk” i Fundacją
DKMS. Ponieważ swego czasu pisaliśmy o fundacji „Serce na dłoni”, oferta organizatorów została
przyjęta.
W sali konferencyjnej WiMBP
im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. : licznie przybyłych
na konferencję przywitały – Ewa
Zdrowowicz-Kulik, prezes Fundacji :Serce na dłoni” i Irena
Szlakna-Berest – dyrektor CKZiU
„Medyk”.
Pierwszym referentem była dr
Danuta Antczak-Jędrzejczak,
ordynator Oddziału Nefrologii i
Stacji Dializ Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w
Gorzowie Wlkp. Korzystając z pre-

zentacji multimedialnej przedstawiła bardzo przystępnie „Profilaktykę chorób nerek”. Kilkakrotnie
zwróciła uwagę na zbyt lekceważące podejście do problemu, wynikające z bezkrytycznego zaufania do wiadomości zawartych w
internecie. Dr Jerzy Czyżewski,
ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, z tego
samego szpitala przedstawił „Podstawy prawne w pracy lekarza
transplantologa”. Chwilą refleksji
nad przeszczepami rodzinnymi
była projekcja filmu „Brat dla brata”. Izabella Brzychcy, koordynator ds. Transplantacji w Gorzowie
Wlkp. omówiła procedury związane z organizacją pobierania i
przeszczepiania narządów i tkanek. Trzy referaty, godne uwagi,
a przede wszystkim doskonale
przekazane. Liczyłem na zapowiedziane wystąpienie przedstawicieli stowarzyszenia „Życie po
przeszczepie”, niestety nie przybyli. Na sali byli m.in. uczniowie
CKZiU „Medyk” i oni również prowadzili konferencję.

Dr Danuta Antczak-Jędrzejczak
Wśród zaproszonych gości byli
m.in. dr Bożena Chudak, dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,
Marta Powchowicz, przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp.
i Wanda Szumna, dyrektor Szpitala Powiatowego w Drezdenku.
Stosowne słowa uznania dla organizatorów konferencji przesłali: Wojewoda Lubuski i Marszałek
Województwa Lubuskiego. Radio
Zachód i TVP3 Gorzów przedstawiły swoje relacje.
W kuluarach konferencji uczniowie CKZiU pod nadzorem Anny
Winieckiej prowadzili rejestrację
potencjalnych dawców szpiku.
Tekst i fot. L. Malinowski

Anna Winiecka wraz z wolontariuszkami

PWIAT MIĘDZYRZECKI

Eko-Festyn
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu organizuje 20 czerwca
festyn „Eko-wtorek. Super rady
na odpady”. Zainteresowani proszeni są o zgłoszenie się przed
Ratusz o godz. 9.00. Skąd wszyscy przemieszczą się na Bulwar
nad Obrą. Tam odbędzie się pokaz mody (prezentacja strojów
wykonanych z surowców wtórnych) i wręczenie nagród dla najciekawszych pomysłów.
Następnie nastąpi rozstrzygnięcie konkursów: „Nasze rady
na odpady”, „Moja maskotka z surowców wtórnych” oraz na hasło
– „Jak postępować z odpadami”,
po czym nastąpi wręczenie nagród.
Krótka przerwa na poczęstunek dla uczestników. Najmłodsi –
przedszkolaki otrzymają go jako
pierwsi, potem uczniowie szkół.
Serwowany jogurt będzie do wyczerpania zapasów.
Jarosław Szałata, leśnik i ekolog, będzie miał krotką prelekcję
nt. „Jak postępować z odpadami”.
Organizatorzy poprzez quizy i
pokazy pokażą jak segregować
odpady.
W bloku edukacyjnym uczniowie przedstawią krótkie spektakle mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej

mieszkańców w zakresie postępowania z opadami.
Przez cały czas trwania festynu prowadzona będzie zbiórka surowców wtórnych. Każda
osoba, która podczas Eko-Festynu dostarczy więcej niż 2
kg surowca otrzyma nagrodę
(Drzewko za surowce, Torba za
surowce – do wyczerpania zapasów).
Również odbędzie finał sprzątania Obry. Eko-Festyn finansowany będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze.
(LM)
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SKWIERZYNA

Seniorzy w akcji

25 kwietnia w Dziennym Domu
„Senior-Wigor” odbył się Wiosenny Turniej Strzelecki. Seniorzy zapoznali się ze sprzętem do
paintballu i ochoczo brali udział
w konkurencjach sportowych.
Zupełnie nieznana dotychczas
dla osób starszych gra terenowa
była nie lada wyzwaniem i jednocześnie przyniosła wiele wrażeń i
pozytywnych emocji.
Rozgrywki sportowe połączone były z grillowaniem i pikniko-

waniem na świeżym powietrzu.
Seniorzy konkurowali w kategorii kobiet i mężczyzn. Zwycięzcy
zostali nagrodzeni dyplomami i
medalami.
W kategorii Kobiet:
I miejsce- Irena Wiśniewska
II miejsce- Wanda Imielita
III miejsce- Danuta Chrzanowska
W kategorii Mężczyzn:
I miejsce- Adam Radiuk
II miejsce- Tadeusz Królikowski

III miejsce- Kazimierz Spychała
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i jednocześnie serdeczne
podziękowania kierujemy do dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie - pana Jakuba
Nawrota za przeprowadzenie
turnieju oraz wszelką pomoc.
Agata Smoleń
Kierownik Dziennego Domu
„Senior-Wigor” w Skwierzynie

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA
ODSZKODOWANIA
ROSZCZENIA
BŁĘDY MEDYCZNE
SPRAWY ROZWODOWE
WINDYKACJA
POŚREDNICTWO W NIERUCHOMOŚCIACH
792 805 381
zci.biuro@wp.pl
www.zci.com.pl
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SKWIERZYNA

Wielkopolska Brygada Nagrodzona

Pożegnanie wojsk
armii USA

5 maja br. w Teatrze Królewskim znajdującym się w Łazienkach Królewskich w Warszawie miała miejsce uroczysta gala IV Warszawskich Dni Kawaleryjskich połączona wraz z II ceremonią wręczenia nagród im. gen. bryg. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego.
Nagroda im. gen. Bolesława
Wieniawy – Długoszowskiego została ustanowiona, aby wyróżnić
osoby, instytucje i społeczności,
które swoją pracą i twórczością
promują historię polskiej jazdy i
ideały przyświecające przedwojennej kawalerii. Przyznawana jest
za dokonania w roku ubiegłym,
wyjątkowo może zostać przyznana za całokształt działalności.
Nagroda nosi imię najsłynniejszego polskiego kawalerzysty
– gen. Bolesława Wieniawy Długoszowskiego. Jest on symbolem
kawalerii, przedwojennego fasonu i fantazji. Generał dywizji Wojska Polskiego, dyplomata, osobisty adiutant Józefa Piłsudskiego,
poeta, lekarz medycyny, tłumacz,
dziennikarz, wojskowy, artysta. W
swoim życiorysie łączył szereg aktywności – od artystycznych przez
dyplomatyczne do wojskowych i
to właśnie wszystkie one zawarte
są w nagrodzie Jego imienia.
Wyróżnienie przyznawane zostało w 8 kategoriach: całokształt,
sztuka, popularyzator, wojsko, nauka, żołnierz, wydarzenie, sport.

4 maja burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia uczestniczył w pożegnaniu wojsk amerykańskich stacjonujących w Skwierzynie.

Za osiągnięcia oraz sposób kultywowania i popularyzacji kawaleryjskich tradycji w kategorii „wojsko” Nagrodą im. gen. Bolesława
Wieniawy – Długoszowskiego odznaczona została 17 Wielkopolska
Brygada Zmechanizowana. Statuetkę odebrał dowódca Wielkopolskiej Brygady pułkownik dyplomowany Piotr Malinowski, który
złożył podziękowanie w imieniu
wszystkich swoich żołnierzy i podkreślił wyjątkowość otrzymanego
wyróżnienia:
W pozostałych kategoriach
„Wieniawą” nagrodzeni zostali:

Całokształt - podpułkownik Zbigniew Makowiecki
Sztuka – pani Anna Wojda
Popularyzator - Krzysztof Mijakowski i Konrad Głuchowski (autorzy Wielkiej Księgi Kawalerii)
Nauka - pułkownik Juliusz Tym
Żołnierz – rotmistrz Robert Woronowicz
Wydarzenie - Komarowska Potrzeba
Sport - Andrzej Żółkiewski
Tekst/zdjęcia: por. Weronika
Milczarczyk

- Bardzo miło było Was gościć
w Skwierzynie. W imieniu mieszkańców dziękuję Wam drodzy żołnierze za obecność w codziennym
życiu naszej małej ojczyzny. Mam
nadzieję, że zapamiętacie Skwierzynę jako przyjazne miejsce, w
którym przebywaliście przez ostatnie kilka miesięcy. Dzięki Waszemu
zaangażowaniu mieszkańcy mogli poznać waszą kulturę, tradycje
czy obyczaje podczas wspólnie
organizowanych
przedsięwzięć

w Skwierzynie. Bardzo Wam za to
dziękuję - powiedział L. Hołownia
wręczając symboliczną statuetkę
dowódcy amerykańskiego 64.
Batalionu Wsparcia.
We wrześniu w skwierzyńskim
garnizonie pojawi się kolejna
zmiana żołnierzy Wojski Armii
USA.
Źródło: www.skwierzyna.pl
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Wieści z Międzyrzeckiego RATUSZA
II sesja Młodzieżowej Informacja
Rady Miejskiej
dla mieszkańców!
11 kwietnia w sali narad międzyrzeckiego ratusza odbyła się II sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej. Program
sesji zakładał m.in. złożenie ślubowania
przez jedną z radnych, a także ustalenie
harmonogramu pracy Rady na kolejne
miesiące. Młodzi radni obradowali na

temat działań podczas zbliżających się
wydarzeń - m.in. Nocy Muzeów oraz
przyjęciu Młodzieżowej Rady Miejskiej
z Berlina, która planuje odwiedzić Międzyrzecz już w czerwcu.

Informujemy, iż rozpoczął się ostatni – VI, najdłuższy - etap przebudowy
ul. Waszkiewicza i Świerczewskiego, na
odcinku od wjazdu do JW do południowego węzła obwodnicy miasta. Zakres
prac obejmie wymianę nawierzchni
drogi, chodników, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, wykonanie ścieżki rowerowej oraz oświetlenia remontowanego odcinka drogi.
Jeśli prace będą się odbywały zgodnie z
planem, już w pierwszej połowie maja
odcinek remontowanej drogi zostanie
zamknięty i całkowicie wyłączony z ruchu pojazdów. Objazd poprowadzony
zostanie obwodnicą miasta. Jednocze-

śnie informujemy, że wykonawca został
zobowiązany do zapewnienia dostępu
do posesji mieszkalnych oraz miejsc
prowadzenia działalności gospodarczej
na każdym etapie prowadzenia prac.

Zgrany Międzyrzecz

Zagubione koperty, porwane przez
wiatr wskazówki, zatarte ślady, papierowe mapy... A gdyby dało się
prościej i nowocześniej? Poznacie
grę miejską, w której nie polegamy na przypadku, nie straszne nam
deszcz i wiatr. Wszystkie zadania od
razu będziecie posiadać przy sobie
(choć nie od razu dostępne). To od
Was będzie zależało, które pytania
rozwiążecie i jakie miejsca postanowicie odwiedzić. Odkryjcie na nowo
zakamarki Międzyrzecza, buszując
po placach, skwerach i uliczkach
Szczegółowe informacje dotyczą- oraz świeżym okiem spójrzcie nie
ce zasad przyznawania i korzystania tylko na architekturę i klimat miaz „Międzyrzeckiej Karty Seniora” sta, ale również na gry miejskie...
dostępne są na stronie internetowej
www.miedzyrzecz.pl.

Z Kartą Seniora
taniej i wygodniej
Burmistrz Międzyrzecza zaprasza
wszystkich seniorów do składania
wniosków o wydanie Międzyrzeckiej Karty Seniora.
Karta kierowana jest do seniorów,
czyli osób stale zamieszkałe
na terenie gminy Międzyrzecz w wieku 60 lat i powyżej.
Program jest elementem
polityki społecznej realizowanej przez gminę Międzyrzecz
i obejmuje system zniżek, ulg,
preferencji i uprawnień skierowanych do seniorów.
Wnioski można składać w
Sekretariacie Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1, pok. 201

Zapraszamy grupy od 2 do 5 osób.
Jeśli pragniecie wziąć udział w wydarzeniu prosimy o rejestrację drogą
mailową na adres: zgranymiedzyrzecz@acora.com.pl Przy rejestracji
prosimy podać imiona, nazwiska,
wiek wszystkich członków grupy
oraz wpisać w temacie wiadomości
NOC lub DZIEŃ, w zależności od
preferowanych godzin gry. Na zgłoszenia czekamy do 16.05.2017 r.
Po wysłaniu zgłoszenia uczestnicy
otrzymają szczegółowe informacje
zwrotne.
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Wieści z Międzyrzeckiego RATUSZA cd.

Wojskowa majówka w Międzyrzeczu

Tradycyjnie 3 maja w Międzyrzeczu odbyły się oficjalne
obchody Święta Konstytucji 3
Maja. Rozpoczęła je msza św.
w intencji ojczyzny w kościele
pw. Św. Wojciecha, po której na
placu przy pomniku 1000-lecia Państwa Polskiego odbyła
się dalsza część uroczystości,
która przeprowadzona została zgodnie z ceremoniałem

wojskowym. Przy dźwiękach
hymnu państwowego podniesiona została flaga na maszt,
była też salwa honorowa i apel
pamięci.
Tuż po oficjalnych obchodach rozpoczęło się majówkowe świętowanie na placu
wokoło ratusza. Z krótkim
programem artystycznym zaprezentowała się Orkiestra

Dęta z Grochowa oraz dzieci z międzyrzeckiego chóru
Piccolo. 17. Wielkopolska
Brygada
Zmechanizowana
przygotowała szereg atrakcji,
można było podziwiać rosomaki – w tym rosomaka medycznego, hibneryt i quady.
Najmłodsi wspinali się na
parku linowym, czekał na nich
również „Cyklop”, na którym

mogli potrenować celne oko.
Wraz z pracownią artystyczną Dworzec Tworzec rodzice
wraz z dziećmi mogli stworzyć
swoją własną flagę z międzyrzeckim akcentem. Prawdziwym rarytasem okazała się
wojskowa grochówka, która
rozeszła się jak przysłowiowe
ciepłe bułeczki. Dzięki wystawie, której pomysłodawcą był

radny Andrzej Chmielewski,
starsi mieszkańcy miasta mogli
powspominać lata 80., kiedy to
przez Międzyrzecz przetoczyła się fala strajków, związanych
z pomysłem lokalizacji w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym składowiska odpadów
atomowych.

Burmistrz ze świąteczną wizytą u przedszkolaków

Artykuły i zdjęcia: Urząd Miejski w Międzyrzeczu

12 kwietnia z okazji Dnia
Czekolady oraz Świąt Wielkiej Nocy, burmistrz Remi-

giusz Lorenz wraz z radosną, laków. Każdy maluch otrzykolorową pisanką odwiedzili mał czekoladowe, świąteczne
międzyrzeckich przedszko- jajeczko, a także zrobił sobie

zdjęcie z maskotką. Burmistrz wiosennego nastroju, bogateżyczył nauczycielkom i przed- go zająca i mokrego śmigusaszkolakom radosnych świąt, -dyngusa.

