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Skwierzyna stolicą
charytatywnej zumby
Międzyrzecz - Os. Kasztelańskie 3

w Intermarche

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

W sobotę, 20 maja, zatańczyli w Skwierzynie miłośnicy zumby z lubuskiego i
zachodniopomorskiego. Było to już ich II Skwierzyński Charytatywny Maraton. Tym razem wsparli chore dzieci z gminy Skwierzyna - Milenkę, Fabiana,
Hanię i Tomka.
Imprezę zorganizowali: Fundacja „Serce na dłoni” (której dzieci
są podopiecznymi), Ola Zumba
Gorzów, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gimnazjum im. Władysława
Jagiełły oraz Miejski Ośrodek
Kultury w Skwierzynie. Aktywnie pomagały mamy chorych
dzieci - Marta Liwerska, Dorota
Rosada, Alicja Kafka i Karolina
Banasiak. Przedsięwzięciu honorowo patronował Lesław Hołownia - burmistrz Skwierzyny.
W maratonie udział wzięło 150180 osób. Wytańczyli dzieciom
2000 zł. Niektórym dopisało
także szczęście i wylosowali nagrody. Sponsorami nagród byli:
Zakład Fryzjerski Dorota Szymkowiak, Zakład Kosmetyczny Bellos
- Beata Ilnicka, Sklep Oferta - Włodzimierz Dubiec, sklep Auto Jarex - Amelia i Jarosław Śliwińscy,
Powiatowy Ośrodek Wsparcia Razem Raźniej i Dom Pomocy Spo-

łecznej w Skwierzynie.
Wzorowo zorganizowały się
społeczności lokalne. M.in. wieś
Świniary, gdzie mieszka chory Fabian, przybyła gremialnie na czele ze swoim aktywnym Stowarzyszeniem „Świniary wieś między
Wartą a puszczą”. Tańczyli dzielnie. Kibicował im z ławeczek soł-

tys z małżonką. Wszyscy pokazali,
że można dla siebie zafundować
wesoły taneczny ruch i jednocześnie pomóc tam gdzie wsparcie
jest potrzebne.
Ewa Zdrowowicz- Kulik,
fot. Mieczysław Kulik
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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
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
Twoje ogłoszenie drobne
- dla osób fizycznych
za darmo!

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
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Wyborcze obietnice PiS

Zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony
• Program „500plus” – 500 zł
miesięcznie na drugie i każde
kolejne dziecko w rodzinie
(na pierwsze przy zarobkach
na osobę w rodzinie nie przekraczających 800 zł);
• Obniżenie wieku emerytalnego – 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 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

Masz kablówkę? Zapłacisz za abonament RTV
Posłowie zajęli się właśnie
pracami nad wprowadzeniem
nowych przepisów, które mają
wpłynąć na większą ściągalność abonamentu na rzecz
telewizji publicznej. Większą,
ale nie znaczy, że powszechną – zmianami mają być objęci
klienci platform cyfrowych i
kablowych. Korzystający tylko
z anten naziemnych i telewizji
internetowej będą mogli nadal zostać poza system abonamentowym. Dzięki ustawie
Poczta Polska będzie mogła
ściągnąć od operatorów dane
klientów i nałożyć na nich opłatę abonamentową, która według mnie jest niczym innym
jak dodatkowym podatkiem.
Nóż się w kieszeni otwiera, gdy
pomyślę, że dzieło pana Kurskiego dostanie taki zastrzyk

gotówki. Powinni płacić tylko
ci, którzy chcą oglądać TVPiS.
Ja wcale kanałów TV publicznej
do szczęścia nie potrzebuję, bo
i tak ich nie oglądam. Wiesiek z
Kabaretu Skeczów Męczących
podczas występu w Operze Leśnej trafnie stwierdził, że gdyby
Hitler miał taką telewizję, to do
dzisiaj byśmy nie wiedzieli, że
była jakaś wojna…
Niedawno zaliczyłem kilkudniowy wypad w góry. Trasy
wędrówkowe od schroniska
do schroniska dały mi, żonie
i znajomym nieźle w kość. Na
to byliśmy jednak gotowi. Niestety, parę rzeczy mnie niezbyt
mile zaskoczyło. Po pierwsze
hałasujące, upijające się i awanturujące osobniki w jednym ze
schronisk PTTK. Mówiąc delikatnie, to dalece frustrujące, gdy o

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

3 nad ranem pomimo wielu uwagę jeden z czytelników
próśb i gróźb biba trwa w naj- Przekroju, że wykonanie na
lepsze. W takich celach, to jed- większości odcinka drogi o
nak lepiej udać się do ośrodka szerokości 4 metrów, to małe
innego typu. Irytowały mnie nieporozumienie. Wymagany
ceny niektórych artykułów pas dla jednego samochodu
w niektórych schroniskach. 9 to 2,5 metra. Zatem dalej przy
zł za półtoralitrową butelkę wymijaniu się dwóch aut z nawody w PTTK, to jednak trochę przeciwka jedno będzie muprzesada… Zdziwiony byłem siało zjeżdżać na pobocze. Jak
brakiem uprzejmości niektó- na XXI wiek, to jednak lipa…
rych turystów, którzy na tra- Lepiej było dołożyć trochę
dycyjne pozdrowienie „cześć” kasy i zrobić wszędzie jezdnię
lub „dzień dobry” nic nie odpo- o szerokości 5 metrów (tak jak
wiadali. Ale… żeby nie było, że na odcinku do Grabowa i z Kojestem jakimś malkontentem ryt do skrzyżowania z krajową
– ogólnie wyjazd uważam za dwójką).
mega udany. A atmosfera w
schronisku „Odrodzenie” na
Przełęczy Karkonoskiej jest nie
do opisania.
Między Grabowem a Walewicami (gmina Torzym, powiat sulęciński) rozpocznie się
wkrótce przebudowa drogi powiatowej. I dobrze, bo na tym
Adam Piotrowski
odcinku jest obecnie tyle dziur
Redaktor
naczelny
co w dobrym szwajcarskim
Adam.Piotrowski2@gmail.com
serze. Słusznie jednak zwraca

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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SKWIERZYNA

Dwie dekady UTW – jedna współpraca
Otwarcie wystawy, gala, konferencja naukowa to tylko niektóre z części obchodów jubileuszu 20-lecia skwierzyńskiego Uniwersytetu III
Wieku. Dwudniowe spotkanie słuchaczy Uniwersytetu zorganizowane zostało w ramach realizowanego przez Gminę Skwierzyna projektu
unijnego pod hasłem „Dwie dekady UTW – jedna współpraca”.
W spotkaniu udział wzięli
studenci UTW, członkowie ich
rodzin, seniorzy z miast partnerskich Skwierzyny - Fredersdorf-Vogelsdorf oraz Bernau,
przedstawiciele
zaprzyjaźnionych UTW m.in. z Gorzowa i Zielonej Góry, dyrektorzy jednostek
oświatowych,
przedstawiciele
skwierzyńskich organizacji, instytucji, mieszkańcy gminy, a w
ramach integracji pokoleń - młodzież szkolna oraz dzieci z Przedszkola Integracyjnego Gromadka
Misia Uszatka, które poprowadziły barwny korowód drugiego
dnia obchodów jubileuszu.
Wystawę ukazującą 20-letnią
historię i działalność UTW oglądać można w holu przy wejściu
do sali kinowej SOK. Otworzył ją
wraz z burmistrzem Skwierzyny
Lesławem Hołownią, wieloletni
słuchacz UTW Leon Dębski, który był jej pomysłodawcą i kustoszem. Obejrzeć można nie tylko
zdjęcia, kroniki, ale także prace
wykonane przez słuchaczy UTW
podczas zajęć manualnych. Tematyka senioralna zdominowa-

ła także konferencję naukową.
Aktywność fizyczna, kulturalna
osób w starszym wieku, starość schyłkiem czy rozwojem
ludzkich możliwości - to tematy
wstąpień prelegentów - dr Mariusza Naczka z AWF Gorzów,
dr Doroty Skrockiej z Akademii

Gorzowskiej, dr Izabeli Korniluk
z Muzeum Ziemi Lubuskiej. Z
kolei Urszula Chudak, prezes
Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów, przedstawiła działalność
tej nowo powstałej organizacji
zajmującej się sprawami osób
starszych, a o inicjatywach Miej-

skiej Rady Seniorów w Skwierzynie opowiedział prezes Michał
Muzia. Punktem kulminacyjnym programu była gala, którą
zainaugurował prezes UTW w
Skwierzynie - Edmund Reszel.
W swoim wystąpieniu odtworzył
historię skwierzyńskiej uczelni, wieloletnią działalność oraz
podkreślił jej znaczenie w życiu
skwierzyńskich seniorów.
Podniosłym akcentem uroczystości było nadanie przez
Burmistrza Skwierzyny aktywnym członkom oraz wykładowcom UTW medalu „Bene Meritus
Skwierzyna - Miasto Królewskie”.
Dla upamiętnienia Jubileuszu 20lecia UTW na budynku Dziennego Domu „Senior - Wigor” odsłonięta została tablica ufundowana
przez mieszkańców Skwierzyny.

Miłym, a zarazem „słodkim”
gestem burmistrza L. Hołowni
był ufundowany, dla wszystkich słuchaczy Uniwersytetu III
Wieku, tort, wniesiony podczas
uroczystej kolacji. Dwudniowe
spotkanie zakończył wspólny
obiad wydany przez słuchaczy
Uniwersytetu w Dziennym Domu
„Senior - Wigor”.
Zarząd UTW w imieniu całej
społeczności studenckiej, chciałby podziękować wszystkim organizacjom i instytucjom, które
włączyły się w przygotowania
oraz organizację święta seniorów.
Małgorzata Kubiec
Koordynator projektu
„Dwie dekady UTW - jedna
współpraca”

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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MIĘDZYRZECZ

Dzień Polonii w Berlinie
21 maja, niedziela, w berlińskiej dzielnicy Renickdorf, koło
Ratusza od rana rozbrzmiewały polskie piosenki i melodie. O
godz. 11-tej, burmistrz Frank
Balzer oraz Marcin Jakubowski,
Konsul Generalny RP w Berlinie
uroczyście otwarli „Dzień Polonii”. Organizatorem była Polska
Rada – Związek Krajowy w Berlinie. Współorganizatorem m.in.
Miasto i Gmina Międzyrzecz, Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu, „Pszczew pełen możliwości”
oraz Gmina Przytoczna promująca swoje Święto Pomidora.
Wśród wielu przybyłych z Polski wykonawców i zespołów
grających w różnych klimatach
bardzo silnie prezentowana była
grupa z województwa lubuskiego w tym powiatu międzyrzec-

Kapela Wujka Felka

Ale Babki z Piesek
kiego – Chór Dziecięcy „Piccolino”
z Międzyrzecza, Zespół Śpiewaczy „Ale Babki” z Piesek, Studio
Tańca „Gold” z Międzyrzecza,
Kapela Wujka Felka z Templewa.
Któż nie zna „Konika na biegu-

nach” w wykonaniu Urszuli? Ona
właśnie była gwiazdą wieczoru.
Ciekawostką jest fakt, że zagrała
fajna kapela folkowa „Kapela Lipka” reprezentująca Polski Związek
Kulturalno-Oświatowy w Jablon-

MIĘDZYRZECZ

Muzyczna wycieczka międzyrzeczan
Po raz kolejny Lubuskie Towarzystwo Gitarowe, które prężnie
działa w Zielonej Górze zorganizowało cykl koncertów z gitarą w
roli głównej. XIII Międzynarodowy Festiwal Gitarowy w Zielonej
Górze, to ważne wydarzenie na
mapie muzycznej kraju. Wybraliśmy się z uzdolnioną muzycznie
młodzieżą – gitarzyści, skrzypaczka i saksofonista - z PSM I st. w
Międzyrzeczu na to niecodzienne
wydarzenie. Przyznam, że zorganizowanie przejazdu dla kilkunastu osób to spore wyzwanie
logistyczne. Pomocną dłoń wyciągnął Zbigniew Mazur, który zafundował nam darmowy przejazd
i powrót. Bardzo dziękujemy Panie Zbyszku! Pragniemy również
podziękować Firmie „Jumar” Sp.
z o.o. w Międzyrzeczu za pomoc
przy organizacji naszego wyjazdu.
Przybyliśmy na miejsce nieco wcześniej, więc mogliśmy
pozwiedzać Zielony Gród. W
planach był najpierw ciekawy
wykład, który został w ostatniej
chwili odwołany, ze względu na
wypadek prelegenta. Zauważyła
naszą sporą grupę dyrektor szkoły
Renata Lato i skierowała do auli,
wcześniej obdzieliwszy wszystkich smyczami i programami konkursowymi. Mogliśmy w spokoju
posłuchać uczniów biorących
udział w konkursie gitarowym.
Konkurs gitarowy organizowany przez Państwową Szkołę I i II
stopnia w Zielonej Górze co dwa
lata zgromadził jak zawsze wielu
uczniów niemal z całego kraju.
Koncert inauguracyjny, a więc
powitania, podziękowania, infor-

macje w oficjalnej części muzycznego wieczoru. Koncert h-moll
Antonia Vivaldiego w transkrypcji na cztery gitary i orkiestrę
rozpoczął Erlendis Quartet. Ten
zespół bardzo zaciekawił swoją muzykalnością. Słuchałem go
na przestrzeni wielu lat i muszę
stwierdzić, że muzycy ciągle się
rozwijają.
Rewelacyjny gitarzysta Petrit
Ceku obdarzony ogromną wrażliwością i ekspresyjnością muzyczną wykonał Koncert D-dur op.99
na gitarę i orkiestrę włoskiego
kompozytora Mario Castelnuovo-Tedesco. Pierwszy raz słyszałem
takie arcyciekawe wykonanie
tego dzieła. Inni słuchacze też byli
pod takim samym wrażeniem, np.
prof. Marek Zieliński, wychodząc
powiedział - To wykonanie było
niesamowite. Nie mam nawet płyty z takim ciekawym wykonaniem
tego koncertu. W przerwie zdążyliśmy zrobić kilka fotek z artystami, a uczniowie korzystali z okazji
„polując” skutecznie na autografy!
Po przerwie czas na jazzujące
gitary. Mistrzowie tych instrumentów: Marek Napiórkowski
i Artur Lesicki przedstawili nagrania ze swojej najnowszej płyty
CD „Celuloid” na dwie gitary i orkiestrę. Taki tandem z filharmonikami nieczęsto można usłyszeć.
Więc były utwory z filmów „Wojna
domowa”, „Prawo i pięść”. „Lalka”
i tytułowy „Celuloid”. Muzyczne
dźwięki przefiltrowanie przez
dwie osobowości jazzowe mieniły się cała paletą barw, rytmów
i pięknej harmonii. Dodam, że
każdy z występujących artystów

bisował, więc koncert przedłużył
się o godzinę.
Trochę pewno zmęczeni wracaliśmy do naszego busa w deszczu.
Tradycyjne pytanie padło pod
Świebodzinem. Tomek - Kiedy
proszę pana jedziemy na wycieczkę do Filharmonii? Widać i
słychać, że koncert był trafiony jak w przysłowiową
dziesiątkę. Podziękowanie
dla Pana Andrzeja – kierowcy busa za profesjonalizm.
Kilka refleksji od uczestników muzycznej wycieczki: Gosia - Było super i fajnie
w filharmonii jak grał Marek
Napiórkowski na gitarze
elektrycznej! Julia Skała Na wycieczce wspaniale się
bawiłam! Ciekawi muzycy i
świetne występy! Była bardzo miła atmosfera i fantastyczna przygoda. Elżbieta - Cieszę się, że mogłam
posłuchać współczesnych
polskich
kompozytorów
muzyki filmowej świetnych
wykonawców Marka Napiórkowskiego i Artura Lesickiego w towarzystwie
filharmoników. Wykonawcy zaprezentowali również
swoje kompozycje. Artyści
grali bardzo dynamicznie, a
w bezpośrednim kontakcie
okazali się być skromnymi
i ciepłymi osobami. Lidka
-Zauroczył mnie swoim artyzmem gitarzysta Petrit
Ceku. Pojechaliśmy specjalnie jeszcze następnego dnia
do Żagania na jego koncert.

kowie w Czeskiej Republice.
Z naszymi wykonawcami jak
i rękodzielnikami czy innymi
promującymi powiat byli m.in.
Grzegorz Gabryelski – starosta
powiatu wraz ze swym zastępcą
Rafałem Mikułą, Remigiusz Lorenz – burmistrz Międzyrzecza,
Zofia Plewa – radna i członek
zarządu Rady Powiatu, Halina
Pilipczuk – naczelnik Wydziału
Edukacji, Spraw Społecznych i
Promocji i Ewelina Izydorczy-

k-Lewy – kierownik Wydziału
Spraw Społecznych UM. Stoiska
miasta i powiatu były licznie odwiedzane, m.in. przez tych, którzy
obecnie mieszkają w Niemczech,
a wywodzą się z tych stron. Pogoda dopisała, frekwencja również. Jak się to przełoży na efekty
promocji, trudno wyrokować.
Ważnym jest, że trzeba stale się
promować.
LM

Na to Święto gitary składały się:
konkurs, wystawa gitar i akcesoriów, wykłady, prelekcje, rozmowy
oficjalne i te mniej oficjalne i oczywiście wyborne koncerty muzyczne. Myślę, że w przyszłości warto
organizować takie wycieczki. Dopisała aura, humory i frekwencja.
Z braku miejsc nie mogliśmy zabrać wszystkich uczniów. Melomanki z Międzyrzecza przyjechały
prywatnym autem.
Po raz kolejny skutecznie pro-

mowaliśmy naszą piękną Ziemię
Międzyrzecką. Uzbrojeni w liczne
gadżety „Odlotowy Międzyrzecz”
i flagą Międzyrzecza, która cały
czas nam towarzyszyła. Patronat
medialny objął Portal Społecznościowy Ziemia Międzyrzecka. Wyjazd zorganizowało Stowarzyszenie Lubuski Weekend Gitarowy.
Z muzycznym pozdrowieniem Zdzisław Musiał
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Koncert z okazji Dni...
Tradycyjnie, 26 maja, uczniowie i nauczyciele z Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia w Międzyrzeczu przygotowali okolicznościowy
koncert z okazji dnia Mamy i dnia Taty. Wszystkich powitał Przemysław Kojtych, który zapowiadał z fantazją i humorem poszczególne
punkty programu.

Piosenkami pt. „Dziękuję Panie Fortepianie” i „Muzyczna karuzela” rozpoczęły klasa
I -III cykl 6-letniego. Przygotowanie Wanda Kuryłowicz–Król. Maja Siuda kl. II c.
4 – fortepian, nauczyciel Przemysław Kojtych - wykonała J. Garści „Tarantelle”. Jan
Farbotko kl. II c. 4 – akordeon zagrał Walca
a-moll - Romana Bazilina. Przygotowanie
Alina Plebanek. Marlena Szpigun kl. I c.
6 wiolonczela, którą uczy Katarzyna Cegielska wykonała J.S. Bacha - Menuet nr 3.
Akompaniował na fortepianie P. Kojtych.
Alan Świątkowski kl. II c. 6 – gitara popisał
się utworami Tatiany Stachak – “Sen” i Alfredo Cano-Curella – „Divertimento”. Klaudia
Nowacka kl. V c. 6 fortepian nauczyciel
Małgorzata Telega-Nowakowska wykonała utwór pt. „Polka – psotka” - Feliksa
Rybickiego Jerzego Kurylewicza – „Lalka”
zagrała flecistka Eunika Fąferko kl. III c.
nauczyciel Barbara Horyd. Tradycyjnie

akompaniował na fortepianie P. Kojtych. Po
solistach wystąpiły duety.
Jako pierwszy wystąpił Duet skrzypcowo-gitarowy: Kacper Kaja i Anastazja
Chowaniec wykonał kompozycję Zdzisława Musiała „Melodia z gór”. Przygotowanie
autor kompozycji. Rodzinny Duet fortepianowy: Patrycja i Igor Oleksak kl. II c. 6 wykonał G. Faure – Kołysanka z Suity „Dolly” na
4 ręce. Tadeusz Nowak przygotował ten
tandem. Zespół skrzypcowy Emilia Rozwadowska, Kornel Grocholewski, Maria
Kmieciak zagrał słynne “Ave Maria” Jana
Sebastiana Bacha i Charlesa Gounoda. Jolanta Helwig – przygotowała skrzypków.
Trio instrumentalne Urszula Suchecka –
flet, Michał Suchecki – klarnet i Zdzisław
Musiał - gitara wykonało autorską kompozycję gitarzysty pt. „Taniec pod gwiazdami”. Chór szkolny pod kierunkiem Iwony
Skwarnej zaśpiewał Kanony: „Viva la musi-

ca”, „Wiosna” i mel. afrykańską - „I paradisi”.
Koncert zakończył Kwartet saksofonowy w
składzie: Julia Gabryelska, Daniel Bębas,
Kamil Czekała, Jakub Wołoszyn wykonał
Jean Sichler - Serenade, Faure – Pavane i
Johannes Brahms – Walc op. 39. Czesław
Nowakowski przygotował ten kwartet.
Po wzruszającym koncercie były życzenia pełne ciepła, uśmiechu i radosnych
chwil. Moi znajomi, którzy wypoczywali

nad jeziorem Głębokim byli zachwyceni
tym pięknym koncertem. Wstęp na koncert
był wolny, więc wielu słuchaczy skorzystało z pięknej okazji posłuchania muzyki na
żywo w wykonaniu uczniowi nauczycieli
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w
Międzyrzeczu.
Z muzycznymi pozdrowieniami
Tekst i zdjęcia: Zdzisław Musiał

Zawsze się coś znajdzie...
Dni Międzyrzecza już za nami. Bawiono się koło pływalni. Narodu tłum jak
się zwykło mawiać. Dwa dni pogoda
super i zabaw przednia. To, że w drugi
dzień utworzono strefę wolną od alkoholu, to nic. Miejsc pod parasolami do
spożycia piwa było dość. A i z telebimu
widać było to, co się działo na scenie.
Do czasu, bowiem jak pojawił się zespół
Hej przekazu na telebim już nie było. Widocznie tak skonstruowano umowę. W
nosie mam taki układ. Zespół jak zespół.
Jednym pasi, drugim nie. Na masowych
imprezach z uwagi na tłumy i szacunek
dla odbiorców telebimy „pracują”. Miasto organizuje imprezę, a kto zgodził się
na kaprysy zespołu mnie nie obchodzi
Szanowny Panie Burmistrzu. Dzień trzeci został zdemolowany przez pogodę,
szkoda tylko, że organizatorzy nie powiadomili i spoza miasta dowieziono
dzieciaki na występ. Występ odwołany.

Proza życia.
Była wpadka, bardzo brzydka, z dewastacją miejskich klombów. Teraz nasadzenia kwiatów są zmienione i bardzo ładnie
to wygląda. W ubiegłym roku oczy cieszyły barwne kwiaty na mostach. W obecnym
kolorystyka tychże jest gorsza. Smętnie,
wręcz fatalnie to na mostach wygląda, co
wielu potwierdza słusznie wybrzydzając.
Niegdyś na bazarku było wiele stojących wolno pojemników na śmieci. Nowy
administrator i owych koszy brak. Biegaj
teraz do pojemników centralnie usytuowanych... Skoro Panie Prezesie bierze się
opłaty za stanowiska, to trzeba dać coś w
zamian. Przy okazji może pojawi się mydło w płynie w pojemnikach zamontowanych w targowej toalecie. Kolejna kartka,
na razie żółta.
Pojawił się problem, bodajże narzucony z góry przez politycznych idiotów odnośnie likwidacji pomników w Wysokiej i

Kęszycy Leśnej. Likwidacji oczywiście czyli
okłamywania historii. Był rajd czołgistów
rosyjskich i przełamanie MRU? Był. Skromny obelisk jednak zawadza, a pokazy grup
rekonstrukcyjnych w rocznicę tych walk to
niby co? Jak kasować to wszystko. Pomnik
łącznościowca w Kęszycy Leśnej jest symbolem tej wsi. Czasami zajrzy tu biskup z
okazji tej czy owej. Poza tym nikt znaczny.
I komu pomnik, różnie nazywany, czasami
nawet pieszczotliwie, przeszkadza? Wiadomo Dobrej Zmianie. Na fejsie aż huczy
od komentarzy. Zobaczymy czy samorząd
ugnie kark przez fałszowaniem historii. Bo
wymazanie czegoś jest fałszowaniem.
Pełnia księżyca zwana Pełnią Truskawkową nie napawa serdecznością, ale truskawki tanieją i są coraz słodsze. Ze słodkich ust min. Błaszczaka, zwanego w pis
Przeźroczystym słyszę, że nie da policja
pozytywnej opinii nt. Przystanku Woodstock i że organizator, czyli Jurek Owsiak,

jest w totalnej opozycji do rządu. Normalnie mnie zatkało. W sieci zawrzało i
słusznie. Policja w Gorzowie już dawno
wydala pozytywna opinię o imprezie
ale minister nie ma wiedzy. Jurek dobrze mu odpalił, że WOŚP Ratuje polską
służbę zdrowia ofiarowując sprzęt, który
powinien zakupić rząd. Szkoda czasu na
wywody. Błaszczak, i nie tylko on w rządzie, dają plamę co raz. Zwyczajnie się
błaźniąc. O tym wiecznie klęczącym na
obu kolanach nie
wspomnę.
Oby do lata, które już niebawem...

Lech Malinowski

lechm47@wp.pl
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SKWIERZYNA

Kolejne fundusze płyną do Skwierzyny
Tym razem inwestujemy ponad 1.500.000,00 zł dla naszych najmłodszych mieszkańców - przedszkolaków.
Miło jest nam poinformować
o dofinansowaniu kolejnego
projektu pn. „Modernizacja i doposażanie pomieszczeń Zespołu
Edukacyjnego w Skwierzynie do
pełnienia funkcji przedszkolnej”
jaki Gmina Skwierzyna będzie
realizowała dzięki uzyskanemu
wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie
2020. Na 20 gmin z województwa
lubuskiego, które starały się o dofinansowanie tylko dziewięć je
otrzyma, a wśród nich na 5 miejscu uplasowała się Skwierzyna.
W ramach realizacji projektu
wydzielone zostaną pomieszczenia segmentu „D” Zespołu Edukacyjnego, w których mieścić się
będzie sześć grupy przedszkolnych wyposażonych w nowe me-

ble, wykładziny, pomoce dydaktyczne, wykonane zostaną prace
malarskie, wymienione zostaną
drzwi do sal, wydzielone zostaną
jadalnie, sale do zabaw, wyremontowane i dostosowane dla
najmłodszych będą sanitariaty,
wybudowana zostanie winda dla
niepełnosprawnych itp.
Będzie to kolejna inwestycja realizowana w kompleksie budynków szkoły przy ul. Mickiewicza.
Już niebawem ruszą prace termomodernizacyjne za kwotę blisko
7 mln zł, (ponad 5,5 mln złotych
Gmina pozyskała z RPO Lubukie
2020) w ramach których wymienione zostaną wszystkie okna,
drzwi, zmodernizowana zostanie
sieć centralnego ogrzewania, budynek zostanie ocieplony i zyska

nową kolorową elewację wraz
iluminacją.
Ponadto w ramach realizacji
projektu „Modernizacja infrastruktury i wyposażenie placówek edukacyjnych w Gminie
Skwierzyna” (wartość projektu
1.842.771,77 zł – pozyskane dofinansowanie 1.566.355,92 zł)
we wszystkich szkołach na terenie Gminy wyremontowanych
zostanie 26 gabinetów przedmiotowych (matematycznych,
informatycznych, biologicznych,
fizycznych, chemicznych), zakupionych zostanie ponad 130 laptopów, 22 tablice interaktywne,
300 ławek, 600 krzesełek, zestawy mebli, pomoce dydaktyczne.
Gmina Skwierzyna od 2015
roku pozyskała na rozwój skwie-

MIĘDZYRZECZ

Unitarka zaliczona!
4 czerwca dobiegła końca druga edycja proobronnego obozu
szkoleniowego młodzieży klas
mundurowych i Stowarzyszenia
Pionier.
„Na kompanii pobudka, pobudka pora wstać. Czas do wyjścia na
zaprawę 10 minut”. Takim sygnałem rozpoczynali każdy dzień
szkoleni. Po przebiegnięciu 3
kilometrowej trasy uczestnicy obozu spożywali żołnierskie

śniadanie, a następnie rozpoczynali zajęcia taktyczne i ogniowe.
Celem zajęć strzeleckich było nauczenie młodych adeptów sztuki
wojennej posługiwania się bronią oraz prowadzenia celnego
ognia do ukazujących się celi. Z
kolei podczas zajęć taktycznych
szkolone był umiejętności związane ze skrytym pokonywaniem
terenu oraz prowadzeniem walki
w środowisku zurbanizowanym.

Dodatkowym utrudnieniem dla
szkolonych były sytuacje, w których ranni zostawali ich kompanii. Pod ostrzałem przeciwnika
musieli udzielić im pomocy oraz
ewakuować w bezpieczne miejsce.
Popołudniowa przerwa po intensywnych zajęciach? Tak, ale
tylko półgodzinna na zjedzenie
obiadu. Kolejne wyzwania już
czekały na kursantów. Pokony-

rzyńskiej oświaty już prawie 12,5
miliona złotych i na tym nie koniec. Widząc potrzebę utworzenia dodatkowych miejsc dla dzieci w klubie malucha Burmistrz
Skwierzyny Pan Lesław Hołownia
polecił już skwierzyńskim urzędnikom przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do Ministerstwa
Rodziny Pracy i Polityki Społecz-

nej o dofinansowanie utworzenia
takich miejsc w ramach konkursu
„Maluch +”.
W sumie na wszystkie projekty
realizowane w obecnej kadencji pozyskaliśmy już ponad 20,5
mln zł!

wanie przeszkód na OSF, bieg
na orientację czy wspinaczka
wzmacniały odporność psychofizyczną przyszłych żołnierzy.
Późniejsze atrakcje to zajęcia z
musztry oraz czyszczenie obuwia
po całodniowych trudach. Wieczorową porą z depozytu wydawane były telefony komórkowe.
Jednak po tak dużym wysiłku,
każdy miał ochotę tylko na sen,
żeby mieć siłę na kolejny dzień
wojskowych zmagań.
Dniem innym niż wszystkie
była niedziela. Ostatni dzień pobytu na Wędrzyńskim poligonie.
W tym czasie młodzież poznała
historię 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej oraz trady-

cje dziedziczone przez 7 batalion
Strzelców Konnych Wielkopolskich, który pod kierownictwem
porucznika Radosława Musina przygotował dla nich obóz
szkoleniowy. Chcąc oddać hołd
zasłużonym żołnierzom młodzi
mundurowi złożyli kwiaty pod
pomnikiem
upamiętniającym
weteranów poległych podczas
wykonywania zadań poza granicami kraju.
Na zakończenie „unitarki” żołnierze z 7 batalionu przygotowali
ognisko, na którym wręczone
były dyplomy ukończenia żołnierskiego kursu.

UM w Skwierzynie

por. Weronika Milczarczyk

Drugi przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń na Hali Widowiskowo-Sportowej
w Międzyrzeczu - 8 lokalizacji na działalności gospodarcze nieuciążliwe
Dyrektor Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń (nr 1 – 24,52 mkw, nr 2 – 24,35 mkw, nr 3 – 24,52 mkw, nr 4 – 24,67 mkw, nr 5 – 24,77 mkw, nr 6 – 24,37 mkw, nr 7 – 23,92 mkw, nr 8 – 73,61
mkw) zlokalizowanych na I piętrze Hali Widowiskowo-Sportowej w Międzyrzeczu, os. Kasztelańskie 8a (obok Pływalni Miejskiej „Kasztelanka”) położonej na działce geodezyjnej numer ewidencyjny 752/2, Księga Wieczysta GW1M/00030020/5. Miesięczna stawka czynszu wywoławcza – 14,00
zł/mkw + VAT.
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 29.06.2017 r. godz. 11.00 w siedzibie Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu,
os. Kasztelańskie 8a, biuro Dyrektora MOSiW.
Pełną treść zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie MOSiW oraz Urzędu Miejskiego, a także w Biuletynie Informacji Publicznej MOSiW. Dodatkowych informacji można także uzyskać pod numerem telefonu 95 7427380.
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Jubileuszowa sesja stypendialna
Odbyła się 30 maja w międzyrzeckim Ratuszu. XXXVII sesja.
Związana była z jubileuszem
XX-lecia międzyrzeckiego koła
„Wspieramy młode talenty” Lubuskiego Stowarzyszenia Pomocy
Szkole (Lidia Woźniak – przewodnicząca). Wśród licznie przybyłych
gości byli m.in. Edward Fedko
- radny Sejmiku Województwa Lubuskiego, Grzegorz Gabryelski
– starosta Powiatu Międzyrzeckiego, Rafał Mikuła, zastępca starosty, Remigiusz Lorenz – burmistrz Międzyrzecza, Zofia Plewa
– członek zarządu Rady Powiatu,
Maria Kijak – przewodnicząca
RM, Halina Pilipczuk – naczelnik
Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji w starostwie
powiatowym, Kazimierz Puchan
– pierwszy Honorowy Przewodniczący Zarządu międzyrzeckiego
Koła „Wspieramy Młode Talenty”,
Mariusz Erdmann – przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego
LSPSz, Jerzy Gądek – właściciel
firmy transportowej. Wszystkich
przywitała Wiesława Murawska.
Przed wręczeniem stypendiów
wystąpili uczniowie PSM 1.st. w
Międzyrzeczu: Tomasz Rogala (gitara), Diana Fiedorowicz
(akordeon), Kornel Grocholewski (skrzypce), Oliwia Bućkowska
(wiolonczela) wspólnie z nauczycielem Zdzisławem Musiałem
(gitara), Julia Gabryelska, Daniel
Rębas, Kamil Czekała, Jakub
Wołoszyn (kwartet saksofonowy,
przygotowany przez Czesława
Nowakowskiego). Koncert przygotował wymieniony wcześniej Z.
Musiał.
Stypendia wręczał E. Fedko, K.
Puchan, G. Garyelski i R. Lorenz.
Otrzymali je: w grupie szkół podstawowych – Weronika Milewska (SP-4 Międzyrzecz), Julia
Jędraszak (SP-4); w grupie gimnazjalnej – Marcin Majchrzak
(Gimnazjum nr 2 Międzyrzecz),
Patryk Radziszewski (Gimnazjum nr 1 Międzyrzecz), Natalia
Nadolna (Gimnazjum Przytoczna); w grupie szkół średnich –
Szymon Fąferko, Daria Bińczak,
(oboje z Technikum nr 1 CKZiU
Międzyrzecz), Roksana Waloszek
(szkoła zawodowa CKZiU). Paweł
Maciejewski (LO Międzyrzecz).
Każdy ze stypendystów został szeroko przedstawiony.
W tym miejscu prezentacja
Natalii Nadolnej, którą znam od
paru lat. Uczennica III klasy Gimnazjum w Przytocznej (średnia
5.0). Mieszka w Krasnym Dłusku.
Wielokrotna stypendystka. Utalentowana artystycznie (plastyka,
taniec). Tancerka zespołu „Nowinka” działającego przy GOK w
Przytocznej. W tym roku wraz z
koleżankami wytańczyła na Festiwalu Polsko-Niemieckim w Lubski1 m-ce w kat. Strict, 1 m-ce w

kat Disco i nagrodę Grand Prix. Ta
wysoka, smukła i zgrabna dziewczyna reprezentuje swoją szkołę
w zawodach sportowych i licznych konkursach.
Nagrodę książkową z rąk Mariusza Erdmanna otrzymał Marcin Majchrzak z Gimnazjum nr
2 w Międzyrzeczu za średnią 5,4
uzyskaną w nauce.
Lidia Wożniak, przewodnicząca koła, szeroko omówiła prezentację multimedialną przedstawiającą historię koła, począwszy od
lutego 1997 r., aż po rok obecny.
Zabrani mogli nie tylko poznać
składy osobowe kolejnych zarządów, ale również byłych stypendystów, dziś solidnie wykształconych i pracujących. Również
zaprezentowano wyniki finansowe (kwoty uzyskane z odpisu 1%
oraz co i za ile, i dla kogo zakupiono) oraz ilu było stypendystów
jak i wysokość kwot na stypendia
przeznaczone. Prezentacje można
obejrzeć na stronach internetowych starostwa, gminy i LSPSz.
Najbardziej zaangażowanym
sponsorom w działalności koła
zostały wręczone dyplomy i oprawione obrazy (pokłosie konkursu
plastycznego zorganizowanego
przez koło).
Był jubileuszowy tort (ufundowany przez Katarzynę Kuśpisz)
i okolicznościowe upominki
przygotowane pod kierunkiem
Doroty Ruty-Zdanowocz. Były
okolicznościowe ryngrafy, kwiaty
i życzenia dla przewodniczącej
koła oraz zapewnienia o dalszym
wspieraniu tego szlachetnego

działania.
W grupie najważniejszych
sponsorów są m.in. radni Powiatu
Międzyrzeckiego, Ewa Freyberg
– Warszawa, ZEC Międzyrzecz,
Edward Fedko, Grzegorz Gabryelski, Jerzy Gądek, Zakład Instalacyjny i Usług Ogólnobudowlanych Jacka Matuszczaka, firma
TOMBUD, Suszarnia S.A. Międzyrzecz, firma Acer, Nadleśnictwo
Międzyrzecz, Piotr Strzelczyk,
Kazimierz Pawliszak, radni Gminy
Międzyrzecz, Zofia Plewa, Ewa i
Mieczysław Lamcha, GBS Międzyrzecz
Tekst i fot. L. Malinowski
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MIĘDZYRZECZ Pod patronatem Przekroju

XXVI Międzyrzecka Dziesiątka
3 czerwca na starcie stanęło
143 zawodników obojga płci.
Był m.in. senior Peter Schamp
z Berlina (rocznik 1939) i Ukraińcy – Olena Kytyca, Swietłana i
Paweł Olijnyk i Andrii Pavełko,
reprezentujący barwy KB Rawicz. Pojawił się również na starcie jako zawodnik red. Ryszard
Rachlewicz z Radio Zachód. Sygnał startowy dała Agnieszka
Śnieg, wiceburmistrz miasta, a
doskonałym komentatorem był
Grzegorz Rydzanicz, dyrektor
MOSiW, którego po ukończeniu
biegu wspomagał Krzysztof
Kochan. Dyrektor Rydzanicz
przywitał zawodników i licznie
przybyłych kibiców w języku
niemieckim, angielskim, francuskim i oczywiście polskim. Wszyscy zawodnicy 10 kilometrowy
bieg ukończyli. Trasa była doskonale przygotowana, zabezpieczona przez policję, harcerzy,
firmę ochroniarską i OSP Górzyca (prezes tej jednostki i radny
miejski, Arkadiusz Madzelan
wspólnie z druhami postawili
dwie kurtyny wodne, chłodzące
delikatną mgiełką zmęczonych
biegaczy). Zawodników prowadzili jako piloci na rowerach harcerze, a kolumnę zamykał ratownik medyczny z odpowiednim
wyposażeniem, jadąc spokojnie
rowerem. Organizatorem był
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i
Wypoczynku oraz Klub Biegacza
„Piast” Międzyrzecz. Ciekawostką był fakt, że jeden z zawodników, Grzegorz Kaczmarek,
biegł pchając przed sobą trójkołowy wózek z dzieckiem. To
bardzo sympatyczne. Wśród
biegnących byli radni Zbigniew
Mazurek i Krzysztof Kochan.
Biegł również Zbigniew Kolis,
prezes KB „Piast” i Michał Kubik,
sekretarz tego klubu.
Wyniki Open. Kobiety: 1. Wioletta Paduszyńska (czas 37,04
Wierzbicki Running Projekt
Gorzów), 2. Swietłana Olijnyk
(39,00 KB Rawicz), 3. Olena Kytyca (39,01 KB Rawicz). Mężczyźni:
1. Paweł Olijnyk (32,03 Rawicz),
2. Szymon Belgrau (32,54 Team
Międzyrzecz), 3. Łukasz Hryciuk
(33,54 Netto Grupa Biegowa).
Wyniki kategorie wiekowe.
Kobiety 16-29 lat: 1. Katarzyna Ostaszewska (czas 49,21 KB
Piast Międzyrzecz), 2. Paulina
Padys (51,05 Maszyna Team Międzyrzecz), 3. Martyna Cieluch
(55,52 Molex Run Team Sulęcin);
K 30-39: 1. Monika Walentynowicz (48,20 Gorzowskie Biegania Czwartkowe), 2. Katarzyna
Tomczak (49,13 Sulechowska

Grupa Biegowa), 3. Anna Mistrzak (53,29 BBL Świebodzin);
K 40-49: Bożena Borkowska
(48,52 Sulma Sulechów), 2. Lucyna Poznańska (50,28 Kulturalne Bieganie GOK Krzeszyce),
3. Danuta Cieślak (51,18 Runners Team Żary); K 50+: 1. Iwona
Stachowiak (48,49 Świebodzin),
2. Elżbieta Borkowska (51,47
Borkoś Team Ołobok), 3. Katarzyna Sułkowska (1,12,00 Międzyrzecz).
Mężczyźni 16-29: 1. Piotr Krakowski (czas 37,39 KB Piast Międzyrzecz), 2. Zbigniew Isański
(38,46 KB Piast Międzyrzecz),
3. Rafał Hajdukiewicz (38,57
BBL Świebodzin); M 30-39: 1.
Piotr Mikołajczyk (35,05 Nowa
Sól), 2. Paweł Osowski (37,08
OSR Dębno), 3. Dominik Kryca
(37,37 KB Piast Międzyrzecz); M
40-49: 1. Edwin Kuszczyk (36,03
Team Kopeć Międzyrzecz), 2.
Cezary Walkowski (36,38 Międzyrzecz). 3. Robert Kiewra
(37,26 Morsy Ośno Lubuskie);
M 50-59: 1. Krzysztof Cieślak
(37,36 Runners Team Żary), 2. Józef Podberski (38,05 Gudisz), 3.
Jan Rewaj (39,32 Żary); M 60-69:
1. Jerzy Warszawski (44,33 Żagań), 2. Józef Wydra (47,56 Cychry), 3. Krzysztof Grzybowski
(50,28 GTMB Amator Gorzów);
M 70+: 1. Jan Kaczmarek (45,46
Mienkowice), 2. Peter Schamp

(1,07,20 SCC Berlin).
Wyniki Międzyrzeczanin – Kobiety: 1. Paulina Janicka (57,09
K16) 2. Sylwia Śron (1.04.15
K30); Mężczyźni: 1. Grzegorz
Otczyk (39,11 M30), 2. Szymon
Gotfrydziak (39,56 M30), 3.
Krzysztof Kochan (40,16 M16),
4. Łukasz Muchajer (41,04
M16). Ostatnim zawodnikiem,
który ukończył bieg był Ryszard
Czernicki, biegł na protezach
obu nóg i podpierał się kulami.
Jego wynik 1,42,13.
Puchary i medale wręczała
Agnieszka Śnieg, wiceburmistrz miasta i Grzegorz Rydzanicz, dyrektor MOSiW. Nieobecny burmistrz Remigiusz Lorenz
(uczestniczył w tym samym
czasie w innej imprezie) był pa-

tronem głównym biegu. Przeprowadzono również losowanie
nagród rzeczowych. W biurze
zawodów pracowali: Anna Lisiecka, Monika Matracka, Monika Grela i Aleksandra Pihan.
Za nagłośnienie odpowiadał
Krzysztof Pawłowski z MOSiW.
Elektroniczny pomiar czasu prowadziła firma Maratończyk Pomiar Czasu. Sponsorami imprezy
byli – Gmina Międzyrzecz, MOSiW oraz NEO.
Współpracowali:
Rejonowy
Sztab Ratownictwa Społecznej
Krajowej Sieci Ratunkowej w
Międzyrzeczu, KP Policji, Sołectwo Św. Wojciech pod kierunkiem radnego Rafała Kozdry,
OSP Gorzyca, harcerze i radny
Bogdan Łabuza, Nadleśnictwo

Międzyrzecz, Muzeum im. Alfa
Kowalskiego w Międzyrzeczu i
Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzeczu. Organizatorzy zadbali także
o promocję miasta i biegu, bowiem wszyscy uczestnicy otrzymali specjalnie przygotowane
koszulki i medale pamiątkowe z
wizerunkiem międzyrzeckiego
ratusza. Zdjęcia wykonane przez
zespół redakcyjny jest na naszej
stronie internetowej.
Lech Malinowski,
fot. autor i Michał Hulecki
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Gminne zawody OSP
27 maja, na boisku w Bukowcu,
rozegrano zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z Gminy
Międzyrzecz. Wśród licznie przybyłych gości był m.in. dh Edward
Fedko, prezes ZOW ZOSP RP w
Zielonej Górze, dh Kazimierz Puchan, wiceprezes ZOP ZOSP RP w
Międzyrzeczu, dh Mieczysław
Witczak, członek ZOW ZOSP RP
w Zielonej Górze, dh Stanisław
Książek, członek Prezydium ZOW
ZOSP RP, dh. Remigiusz Lorenz,
prezes ZOMG ZOSP RP w Międzyrzeczu, bryg. Lesław Gliński, z-ca
KP PSP w Międzyrzeczu oraz grupa strażaków z zaprzyjaźnionej
jednostki z Haren w Niemczech.
Miłym akcentem było przybycie
radnych – Andrzeja Chmielewskiego, Grzegorza Skrzeka,
dh Arkadiusza Madzelana i dh
Jarosław Tomaszewski, którzy
będąc prezesami jednostek musieli być ze swoimi na zawodach.
Grupie sędziowskiej złożonej z
funkcjonariuszy KP PSP przewodniczył mł. bryg. Dariusz Surma,
sekretarzem zawodów była Barbara Sułkowska.
Po losowaniu kolejności startów rozpoczęto od sztafety pożarniczej. I tutaj niespodzianka.
Pierwsze miejsce zdobył zespół
z OPS Kęszyca Leśna, drugim

była Gorzyca a dopiero trzecie
miejsca zajęła Kaława. Taki układ
zapowiadał ostra rywalizację w
dalszych konkurencjach. W ćwiczeniu bojowym po pierwszym
starcie najlepszym okazał się
zespół z OSP Kaława. W drugim
stracie druhowie z Kaławy poprawili swój wynik. Oceniana musztra nie przyniosła zasadniczych
zmian w klasyfikacji generalnej.
Klasyfikacja generalna 1. Kaława (98 pkt.), 2. Gorzyca (99
pkt.), 3. Kęszyca Leśna (102,7
pkt.). Różnica jednego punktu
zaważyła o zwycięstwie. Kolejne
miejsca: 4. Bukowiec, 5. Międzyrzecz-Obrzyce, 6. Wyszanowo, 7.
Kursko. Puchary dla najlepszych
i nagrody rzeczowe wręczali: dh
Remigiusz Lorenz, radni - dh
Arkadiusz Madzelan i Andrzej
Chmielewski.
Uchwałą ZOP ZOSP RP w Międzyrzeczu zostały przyznane odznaki Strażak Wzorowy. Otrzymali je: Marcin Smoliński, Dawid
Berski, Mateusz Pelikan, Grzegorz Surma, Piotr Dżymała,
Damian Szukała i Łukasz Przepiórka. Wręczył je prezes ZOMG
ZOSP RP.
Zawody zostały przeprowadzone bardzo sprawnie. Dla zawodników i bardzo licznej grupy

kibiców, w tym wiele dzieci, organizatorzy wspomagani przez
druhny i druhów z OSP Bukowiec
z prezesem Krzysztofem Toczkiem na czele oraz z Gabrielą
Góra, sołtysem wsi i Dorotą Guzeda-Miłota, dyrektorem miejscowej szkoły – przygotowali
posiłki regeneracyjne, napoje i
watę cukrową dla najmłodszych.
Dzieciaki z Bukowca paradowały
w koszulkach OSP tamtejszej jednostki.
Dzisiejsze zawody pokazały stan
wyszkolenia naszych jednostek
OSP – mówi Remigiusz Lorenz,
prezes ZOMG ZOSP RP. - Nie ukrywam, że tego typu imprezy są integracją całego środowiska strażackiego. W wielu sołectwach właśnie
strażacy ochotnicy są pierwszymi,
którzy potrafią udzielić pierwszej
pomocy osobom potrzebującym.
Mamy świetnie wyszkolonych i
wyposażonych w sprzęt ratowników medycznych. Strażacy to jest
środowisko mocno zintegrowane
ze swoją miejscowością poprzez
koligacje rodzinne. Sołectwa umieją wykorzystywać wielki potencjał
tkwiący w OSP, zarówno sprzętowy jak i osobowy. Sołectwa również potrafią wesprzeć strażaków.
Obustronna współpraca cieszy.
Zawody pokazały jak trudno

jest utrzymać prymat najlepszego zespołu przez ostatnich 6
lat. OSP Kalawa zawsze na najwyższym miejscu. Teraz wygrała
tylko jednym punktem. To też
trzeba umieć, aby zmobilizować
się podczas rozgrywanych konkurencji, czując na karku przysłowiowy oddech konkurentów.

Pogoda była iście tropikalna.
Niepisana tradycja mówi o wrzuceniu do basenu z wodą prezesa
zwycięskiej jednostki... ale chyba
to zostało już zapomniane.
Tekst i foto. L. Malinowski

SKWIERZYNA

PSZCZEW Przekaż książkę – pomóż w leczeniu!

Kolejne fundusze płyną do Skwierzyny

IV Charytatywny
Kiermasz Książki

Tym razem inwestujemy ponad 1.500.000,00 zł dla naszych najmłodszych mieszkańców - przedszkolaków.
Miło jest nam poinformować o
dofinansowaniu kolejnego projektu pn. „Modernizacja i doposażanie pomieszczeń Zespołu
Edukacyjnego w Skwierzynie do
pełnienia funkcji przedszkolnej”
jaki Gmina Skwierzyna będzie
realizowała dzięki uzyskanemu
wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie
2020. Na 20 gmin z województwa
lubuskiego, które starały się o dofinansowanie tylko dziewięć je
otrzyma, a wśród nich na 5 miejscu uplasowała się Skwierzyna.
W ramach realizacji projektu wydzielone zostaną pomieszczenia
segmentu „D” Zespołu Edukacyjnego, w których mieścić się będzie sześć grupy przedszkolnych
wyposażonych w nowe meble,
wykładziny,
pomoce dydaktyczne, wykonane zostaną prace
malarskie, wymienione zostaną
drzwi do sal, wydzielone zostaną
jadalnie, sale do zabaw, wyremontowane i dostosowane dla

najmłodszych będą sanitariaty,
wybudowana zostanie winda dla
niepełnosprawnych itp.
Będzie to kolejna inwestycja realizowana w kompleksie budynków szkoły przy ul. Mickiewicza.
Już niebawem ruszą prace termomodernizacyjne za kwotę blisko
7 mln zł, (ponad 5,5 mln złotych
Gmina pozyskała z RPO Lubukie
2020) w ramach których wymienione zostaną wszystkie okna,
drzwi, zmodernizowana zostanie
sieć centralnego ogrzewania, budynek zostanie ocieplony i zyska
nową kolorową elewację wraz
iluminacją.
Ponadto w ramach realizacji projektu „Modernizacja infrastruktury i wyposażenie placówek edukacyjnych w Gminie Skwierzyna”
(wartość projektu 1.842.771,77
zł – pozyskane dofinansowanie
1.566.355,92 zł) we wszystkich
szkołach na terenie Gminy wyremontowanych zostanie 26 gabinetów przedmiotowych (ma-

tematycznych, informatycznych,
biologicznych, fizycznych, chemicznych), zakupionych zostanie
ponad 130 laptopów, 22 tablice
interaktywne, 300 ławek, 600
krzesełek, zestawy mebli, pomoce dydaktyczne.
Gmina Skwierzyna od 2015 roku
pozyskała na rozwój skwierzyńskiej oświaty już prawie 12,5 miliona złotych i na tym nie koniec.
Widząc potrzebę utworzenia
dodatkowych miejsc dla dzieci w klubie malucha Burmistrz
Skwierzyny Pan Lesław Hołownia
polecił już skwierzyńskim urzędnikom przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do Ministerstwa
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie utworzenia
takich miejsc w ramach konkursu
„Maluch +”.
W sumie na wszystkie projekty
realizowane w obecnej kadencji pozyskaliśmy już ponad 20,5
mln zł!
UM w Skwierzynie

Podzielcie się książkami, które już przeczytaliście. Niech nie
kurzą się niepotrzebnie na półkach. Przekażcie je na szlachetny
cel.
Wystartowały przygotowania
do tegorocznego Charytatywnego Kiermaszu Książki, który
odbędzie się w dniach 22-23 lipca, podczas Jarmarku Magdaleńskiego w Pszczewie. Celem akcji
charytatywnej, prowadzonej pod
patronatem PZ Caritas w Pszczewie, będzie zbiórka środków na
dalsze leczenie i rehabilitację
Mirki Górnej z Pszczewa.
Wszystkie osoby, które zechcą
przekazać książkę na kiermasz,
zapraszamy do punktów zbiórki książek, które znajdują się w
Ośrodku Pomocy Społecznej w
Pszczewie, ul. Zamkowa 20 i w
Bibliotece Publicznej w Międzyrzeczu.

Zbiórka książek potrwa do 30.
czerwca.
Uwaga! Prosimy o przekazywanie książek w stanie dobrym
i niezniszczonym. Nie zbieramy
podręczników szkolnych.
- Za każde wsparcie serdecznie
dziękuję! - Mirka Górna
(kontakt:
zbiorka.ksiazek@
gmail.com)
Uwaga! Przyjmujemy książki
o różnej tematyce: powieści, literaturę polską i obcą, albumy,
książki dla dzieci, młodzieży…
z wyjątkiem podręczników
szkolnych. Prosimy o książki
w stanie dobrym i niezniszczonym.
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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

KLUB KSIĄŻKI
23 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

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

SULĘCIN

1 Czer

23 Czer

Pobiegną „po szpik
- sztafetą życia”
- Najskuteczniejszą formą walki z nowotworami krwi jest przeszczep
szpiku. Jest to często jedyne lekarstwo, które może uratować chorego. A każdy z nas nosi ten cudowny lek w sobie. Wystarczy się nim
podzielić, żeby uratować komuś życie – mówi Monika Sankowska członek Rady Fundacji Przeciwko Leukemii.
Fundacja Przeciwko Leukemii i ODS Medigen postanawia przeznaczyć na Zjazd
Dawców Szpiku cztery dni. W tym roku będzie on trwać od 15 do 18 czerwca. Podobnie jak rok wcześniej, Zjazd zainauguruje
BIEG PO SZPIK – SZTAFETA ŻYCIA, który
zacznie się startem spod ratusza międzyrzeckiego o godzinie 20:00.
Następnego dnia o godzinie 18:00 planowane jest przybycie tej szlachetnej
sztafety do Szczecinka, gdzie będą kontynuowane obchody XI Zjazdu Dawców.
W tych dniach w Szczecinku spotykają
się dawcy, pacjenci, lekarze transplantolodzy, a także wolontariusze Fundacji Przeciwko Leukemii, aby propagować ideę
dawstwa szpiku i pomocy chorym.
Jak co roku przewidziane jest szczególne wydarzenie - spotkanie dawców z biorcami. To właśnie wtedy kolejne wyleczone
osoby mają szansę dowiedzieć się, kto uratował im życie. Zawsze towarzyszą temu

KONKURS PAMIĘTNIKARSKI

do 30 listopada

godz. 18:00
wstęp: 65/75 zł

MIĘDZYRZECZ – SZCZECINEK

Ideą konkursu na pamiętnik jest
fakt, by ukazać jak wygląda gościnność dziś i jak wyglądała dawniej

Sala Widowiskowa Sulęcińskiego Ośrodka Kultury

Sulęciński Ośrodek Kultury

Szczegóły na www.kck.kostrzyn.pl

6 Czerw

OŚNO LUBUSKIE
pięć seansów!

3 czerw DZIEŃ DZIECKA

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

NOMADYCZNY
10
czerw wOGRÓD
6 Czerw
czasie trwania projektu:

w
godz.11:00-17:00
warsztaty, sadzenie drzew, wypięć
seansów!
miana książek, rozłożona jurta

Plaża Jeziora Reczynek

Skwer przed Ratuszem w Ośnie Lubuskim

Kabaret Paranienormalni przedstawia program
Szczegóły na www.mdkosnol.naszgok.pl
PIERWIASTEK Z TRZECH, a w nim wszystko co
najlepsze, czyli talent Igora, urok Roberta i
energia Michała. Bo takich dwóch, jak ich trzech
nie ma ani jednego!

SULĘCIN

7552477 (SEKRETARIAT)
26Informacje:
Maja95KONCERT
Zespół Plateau
godz. 20:00
wstęp: 25/30 zł

„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
Szczegóły
www.soksulecin.pl
wymienionych na
powyżej
wydarzeń kulturalnych!

Uczestnicy sztafety w 2016 r.

wielkie emocje, zarówno u związanej
wspólnym szpikiem pary, jak i u wszystkich obecnych. Zanim dojdzie do takiego
spotkania obie strony muszą wyrazić na
nie zgodę, być do niego przygotowane.
Także i tym razem nie zabraknie koncertu arii operowych, zaplanowanego na
sobotę w Sali SAPIKu. Tego samego dnia,
wieczorem, wystąpi rockowa grupa „The
Wet Band”, którego założycielem i wokalistą jest prof. Sebastian Giebel - Kierownik
Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii w Gliwicach.
Dokładny program XI Zjazdu Dawców
Szpiku dostępny jest w załączniku do artykułu na naszej stronie www.przekrojlokalny.pl.
(Red.)
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SKWIERZYNA

Porozumienie zawarte
25 maja w skwierzyńskim Liceum Ogólnokształcącym im.
Ireny Sendler zostało uroczyście podpisane Porozumienie
z gorzowską Akademią im. Jakuba z Paradyża. Zanim doszło
do podpisania rzeczonego aktu
przez dyrektora LO, mgr Marię
Lewińską i rektora AJP prof. dr
hab. Elżbietę Skorupską–Raczyńską. Licznie przybyli zaproszeni goście i uczniowie wraz z
gronem pedagogicznym zostali serdecznie przywitani przez
wspomnianą dyrektorkę. Wśród
obecnych byli m.in. Grzegorz
Gabryelski – Starosta Powiatu
Międzyrzeckiego, Lesław Hołownia – Burmistrz Skwierzyny,
Zofia Plewa – członek zarządu
Rady Powiatu, Zofia Zawłocka
– przewodnicząca Rady Miejskiej w Skwierzynie, Michał Tarnowski i Zygmunt Kadłubiski
– miejscowi radni
Porozumienie mające 8 rozbudowanych paragrafów dotyczy
wspierania merytorycznego i
dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego w Skwierzynie
w realizowaniu wspólnych projektów dydaktycznych, rozwojowych i naukowo-badawczych
objętych programem nauczania
w obszarze przedmiotów związanych tematycznie z kierunkami studiów pierwszego i drugie-

go stopnia oraz specjalnościami
i modułami studiów prowadzonymi w Akademii gorzowskiej.
Szeroko pojęta współpraca
stwarza szerokie możliwości
w korzystaniu zarówno z bazy
uczelni jak również m.in. z wybranych wykładów, seminariów
naukowych i konferencji organizowanych przez akademików
w skwierzyńskim liceum. Obie
strony dopuszczają poszerzenie
przedmiotowej współpracy.
Głos oczywiście zabrały osoby
podpisujące Porozumienie oraz
włodarz Skwierzyny. Ciepłym
akcentem było przypomnienie,
że rektor Akademii była absolwentem skwierzyńskiej szkoły
(noszącej wówczas imię Leona
Kruczkowskiego) w 1974 r.
Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru szkoły nastąpiła część artystyczna w wykonaniu uczniów. Przygotowali
oni pod kierownictwem Aliny
Tuszyńskiej-Kułak,
jednoaktówkę Sławomira Mrożka pt. „Serenada”.
- Z podpisanej umowy wynika
współpraca – mówi Elżbieta Skorupska-Raczyńska. – Chcemy podzielić się ze szkołą w Skwierzynie
naszym potencjałem, szczególnie
kadrowym, zarówno na potrzeby
uczniów jak i Rady Pedagogicznej.
Nauczyciel to zawód wymaga-

jący ciągłego doskonalenia. My
od początku powstania uczelni
kształcimy nauczycieli i robimy to
bardzo dobrze. Jesteśmy otwarci na każdą propozycję, np. w
Gorzowie pojawiła się potrzeba
przygotowania nauczycieli języka angielskiego dla przedszkoli,
zrobiliśmy program i w ramach
studiów podyplomowych taką
grupę już wypuściliśmy. Jeżeli pojawi się tutaj konkretna potrzeba,
jesteśmy gotowi tutaj dojechać
i prowadzić zajęcia. Myślę, że
znajdziemy wspólnie możliwość
realizacji projektów finansowych
zewnętrznie, tak by liceum skorzystało z tego. Wielkim sentymentem darzę ten region, bowiem
tutaj się urodziłam wychowałam i
nadal mieszkam, stąd może moja
wielka przychylność i sentyment
dla Skwierzyny i tej szkoły, której
jestem absolwentką. Dzisiejsze
sformalizowanie współpracy sądzę, że będzie efektywne.
Burmistrz Skwierzyny, Lesław
Hołownia powiedział m.in. –
Dzisiejszy dzień jest bardzo ważnym nie tylko dla naszego liceum,
także dla nas samorządowców,
bowiem inwestycja w edukację
młodego pokolenia jest dla nas
priorytetem. Pozyskane nie małe
środki unijne przez nasz samorząd właśnie na edukację są cenną częścią pozwalającą na znacz-

ną poprawę warunków edukacji.
Jako samorząd nie zawiedziemy
pokładanych nadziei w pomocy
podczas realizacji podpisanego
dziś porozumienia.
Teraz spokojnie, a może z pewną dozą niecierpliwości, będzie-

my czekać na pierwsze efekty
podpisanego porozumienia, co
nastąpi z pewnością w nowym
roku szkolnym.
Tekst i fot. L. Malinowski

MIĘDZYRZECZ

XIV Olimpiada Środowiskowych Domów Samopomocy
Spotkali się po raz 14-ty. Znają
się od lat. Tym razem nie na miejskim stadionie w Międzyrzeczu,

który jest w trakcie modernizacji,
ale na Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiW. Przybyłych przywitał

serdecznie Grzegorz Rydzanicz,
dyrektor MOSiW oraz Katarzyna Nyczak-Walasek – kierownik

międzyrzeckiego ŚDS. Uroczystego otwarcia dokonał Remigiusz
Lorenz – burmistrz Międzyrzeca
wraz z Marią Kijak – przewodniczącą RM. Zmagały się drużyny
Środowiskowych Domów Samopomocy z Trzciela, Drezdenka,
Starego Kurowa, Pszczewa, Lubniewic-Jarnatowa, Sulechowa,
Skwierzyny (Powiatowy Ośrodek
Wsparcia) i Międzyrzecza (ŚDS,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Warsztaty Terapii Zajęciowej).
Odegrano hymn olimpijski i
wciągnięto flagę na maszt (poczet flagowy: Dominika Kaczmarek, Adam Krupa i Tomasz
Terpiłowski).
Rozegrano turniej koszykówki (najlepszym okazał się zespół
Lubniewic, który pokonał w finale zawodników z Pszczewa).
Sporo emocji wzbudził wśród
zawodników i kibiców Rzut kartonem, W grupie męskiej dwóch
panów osiągnęło wynik 6,84 cm

(z Trzciela i Starego Kurowa). Ze
Starego Kurowa kobieta rzuciła
kartonem na odległość 7,60 cm.
W przeciąganiu liny najlepszy
był zespół z ŚDS Międzyrzecz. W
Biegu na wesoło (startowały zespoły 8-osobowe) był rzut kartką
do celu, wyścig z prowadzeniem
piłeczki kijem hokejowym, marsz
z kijkami nordick walking, wyścig
rydwanów, ubieranie stracha
na wróble, układanie bukietów
kwiatów, zbieranie balonów. Nowością miało być sumo na oponach, niestety zawodnicy byli już
tak zmęczeni, że organizatorzy
zrezygnowali z tej konkurencji.
Dla zawodników indywidualnych
przygotowanoi10 ciekawych manualnych i wesołych konkurencji.
Klasyfikacja końcowa: 1 – Stare
Kurowo, 2 – Pszczew, 3 – SOSW
Międzyrzecz. Tuż za „pudłem” (4
m-ce) znaleźli się zawodnicy z
ŚDS Międzyrzecz i Lubniewice-Jarnatów z jednakową ilością
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punktów. Nagrody i dyplomy dla
wszystkich wręczali organizatorzy. Sędzią głównym zawodów
był Waldemar Walaszek wspomagany przez wolontariuszy z
CKZiU (Techników nr 1).
Wśród obecnych byli m.in.
Remigiusz Lorenz – burmistrz
Międzyrzecza, Maria Kijak –
przewodnicząca RM, Agnieszka
Śnieg – wiceburmistrz, Maria
Górna – kierownik OPS (wraz z
pracownikami), Anna Kwiecińska – dyrektor DPS, Arleta Stachecka – dyrektor SOSW.
Aby impreza mogła być logistycznie zabezpieczona należy
docenić trud rodziców i opiekunów: Grażyny Mrozek, Grażyny Ilińczuk, Justyny Kaczmarek, Małgorzaty Wróbel,
Ryszarda Banacha i Wiesława
Kąkolewskiego. Także instruktorów-teraupetów z międzyrzeckiego ŚDS: Ewy Dąbrowskiej,
Anny Skotnickiej, Marleny
Bławuciak, Janusza Grządko i
oczywiście wymienionej wcześniej kierowniczki – Katarzyny
Nyczak-Walaszek.
Sponsorami byli: Piotr Rojek
– właściciel piekarni, Kazimierz
Pawliszak – właściciel BUD
DREW-BAUELEMENTE,
Eugeniusz Skotnicki – prezes PRIM
Międzyrzecz, Robert Nowak
– prezes Suszarni S.A., Jadwiga
i Przemysław Radziszewscy –

właściciele piekarni, Jacek i Beata Bełz – restauracja Duet, Tadeusz Łoziński – prezes MTBS.
Impreza była współfinansowana
ze środków PFRON. Więcej na
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www.miedzyrzecz.biz
L. Malinowski, fot. M. Hulecki

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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Robocza wizyta
Na zaproszenie Grzegorza Gabryelskiego, starosty powiatu
międzyrzeckiego, 22 maja, przybył do Międzyrzecza Władysław
Dajczak - Wojewoda Lubuski.
Cel był konkretny – zapoznanie
się z warunkami funkcjonowania
Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej
im. Alfa Kowalskiego. Przy okazji
odwiedził również szpital powiatowy. Wizyta wojewody była pokłosiem pisma, z końca kwietnia,
prof. dra hab. Piotra Glińskiego
- wiceprezesa Rady Ministrów,
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, skierowanego do
Starosty Międzyrzeckiego.
Była to uprzejma odpowiedź
dotycząca opracowania Rafała
Mikuły (wicestarosta i członek
Rady Muzeum), w którym m.in.
zabiegano o wsparcie finansowe umożliwiające dalszy rozwój
muzeum, jedynego w województwie prowadzonego przez
powiat. Minister przychylił się do
wniosku wspólnego prowadzenia muzeum przez powiat i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Opracowanie zostało
przekazane do ministerstwa za
pośrednictwem wojewody.

- Ministerstwo będzie dążyć do
podpisania umowy w sprawie podpisania wspólnej umowy – mówi
Grzegorz Gabryelski. – Wizyta
wojewody, który jest przedstawicielem administracji rządowej, jest
w pewnym sensie sondażem tutaj
na miejscu przed podjęciem negocjowania warunków umowy i z tej
wizyty wspólnie z moim zastępcą
jesteśmy zadowoleni. Przy okazji
naszemu gościowi zaprezentowaliśmy nasz szpital powiatowy,
mając na względzie starania o rozbudowę.

W tej chwili nie jest wiadoma
data podpisania umowy z ministerstwem. Jak będą wyglądać
szczegóły negocjacji (zawsze jest
coś za coś) czytelnicy zostaną poinformowani. Jak znam Andrzeja Kirmiela, dyrektora muzeum,
będzie on stał na stanowisku najlepszym dla swej placówki.
L. Malinowski, fot. Ł. Bednaruk
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Rusza budowa dróg
na os. Olszynki
1 czerwca burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia podpisał
z wykonawcą Zakładem Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych Dionizy Woiński, Wojciech
Woiński, ul. Wojska Polskiego 45,
66-435 Krzeszyce umowę na budowę dróg na tzw. Os. Olszynki
w Skwierzynie. Zakres prac obejmuje między innymi : wykonanie
jezdni o szer. 5,5 m z kostki typu
EKO (łączna długość ponad 1,3
km),- wykonanie po obu stronach jezdni chodnika o szer. 1,3
m z kostki betonowej (długość

ponad 2,5 km),- wykonanie zjazdów do posesji, ustawienie 17
lamp oświetleniowych, zagospodarowanie terenu zielonego (obsianie trawą ponad 4 tyś. m²)
Łączny
koszt
prac
to:
1.897.600,00 zł. Termin realizacji:
30 listopada 2017 roku.
Jednocześnie informujemy, że
podczas prac mogą występować
czasowe utrudnienia w ruchu
drogowym w tej części miasta. Za
utrudnienia z góry przepraszamy.
UM Skwierzyna

SKWIERZYNA

Gmina wyróżniona
30 maja burmistrz Skwierzyny
Lesław Hołownia uczestniczył w
uroczystej gali podsumowującej
plebiscyt „Gmina na 6”. W konkursie uczestniczyło 30 samorządów z Województwa Lubuskiego.
Gmina Skwierzyna wzięła udział

w kategorii Gmina Przyjazna
Mieszkańcom.
Kapituła Konkursu przed ostatecznym rozstrzygnięciem wysłuchała i obejrzała prezentację
każdej z gmin.
UM Skwierzyna
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Wieści z Międzyrzeckiego RATUSZA
Wesoły i kolorowy Dzień Dziecka w Międzyrzeczu
1 czerwca w Międzyrzeczu okazał
się cudownym i kolorowym świętem
wszystkich dzieci. W Gminnym Dniu
Dziecka, zorganizowanym przez burmistrza Remigiusza Lorenza uczestniczyło ponad 2 tysiące dzieci z całej gminy.

Dzieciaki brały udział w konkurencjach
sportowych, meczach siatkówki i piłki
nożnej oraz konkurencjach strażackich.
Prawdziwym strzałem w dziesiątkę
okazał się jednak festiwal kolorów, czyli
wyrzucanie w niebo kolorowego pyłku.

Dzieciaki opuściły łąkę przy Orliku
całe umazane kolorowym proszkiem,
zachwycone, szczęśliwe i radosne.
Za współpracę przy organizacji
przedsięwzięcia serdecznie dziękujemy klubowi MKS Orzeł Międzyrzecz,

Międzyrzeckiemu Ośrodkowi Sportu
i Wypoczynku oraz Pracowni Dworzec Tworzec. Za pomoc dziękujemy
również strażakom i Międzyrzeckiemu
Ośrodkowi Kultury.

Gminny Dzień
Pioniera 2017
Pierwsza inwestycja z Budżetu
Obywatelskiego 2017 wykonana
Zakończyła się pierwsza inwestycja zrealizowana z Budżetu Obywatelskiego 2017. Jest to
jedno z czterech zadań,
które otrzymało najwięcej głosów i zostało
zakwalifikowanych
do
realizacji. W ramach rozbudowy placu zabaw w
Bukowcu zamontowano
kilka nowych urządzeń,
m.in. huśtawkę bocianie
gniazdo, kolorowy domek, piaskownicę i uwiel-

bianą przez dzieci kolejkę
linową. Plac zabaw wyko-

nała firma Comes z Szydłowca.

W niedzielny poranek 4 czerwca w Domu
diecezjalnym Lubuski Nazaret w Kęszycy
Leśnej spotkali się Pionierzy Ziemi Międzyrzeckiej. Spotkanie rozpoczął burmistrz
Remigiusz Lorenz, który powitał licznie
przybyłych seniorów. Specjalnie dla nich
wystąpił Międzyrzecki Chór Kameralny,
który swym śpiewem umilił uroczystość.

Spotkanie okazało się wspaniałym wydarzeniem pełnym emocjonalnych wspomnień i
refleksji, których nie było końca. Spotkanie
było również okazją do zapoznania się z
twórczością artystyczną Kazimierza Kulasa.
Wystawę jego wierszy zaprezentowaliśmy
specjalnie z okazji Dnia Pioniera.
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Wieści z Międzyrzeckiego RATUSZA cd.

Magiczne Dni Międzyrzecza 2017

Tradycyjnie w pierwszy
weekend czerwca odbyło się
coroczne święto miasta. Tegoroczne Dni Międzyrzecza okazały się ogromnym sukcesem i
wielkim wydarzeniem nie tylko dla samych międzyrzeczan,
którzy bawili się jak nigdy
wcześniej. Obfitowały w liczne
atrakcje, w których uczestniczyły tysiące ludzi.
Świętowanie
rozpoczęła
wieczorna gala disco polo, któ-

ra rozgrzała publiczność topowymi hitami „Wymarzona”,
„Biały Miś” czy „Miód Malina”. Pierwszy dzień zakończył
kolorowy pokaz Laser Show,
któremu towarzyszył koncert
Kasi Szubert.
W sobotę od samego rana
międzyrzeczanie mieli okazję
uczestniczyć w zawodach wędkarskich. Sportowym akcentem
dni miasta była 26. Międzyrzecka Dziesiątka, w której

wzięła udział rekordowa liczba uczestników. Był również
Turniej Szachowy o Puchar
Burmistrza Międzyrzecza, a
także festyn z okazji 70-lecia
Koła myśliwskiego „Rogacz”.
Pierwszą gwiazdą wieczoru
drugiego dnia był długo wyczekiwany Dawid Kwiatkowski. Fanki z całej Polski czekały na młodą gwiazdę już od
wczesnych godzin porannych.
Koncert okazał się wielkim

wydarzeniem, pełnym emocji
i pozytywnej energii. Późnym
wieczorem na scenie pojawił
się kultowy zespół, na koncert
którego od wielu lat czekały
tłumy – Hey. Kasia Nosowska
jak zawsze nie zawiodła, zaśpiewała największe hity, które wprowadziły publiczność w
niesamowity, magiczny nastrój.
Podczas ostatniego dnia
święta miasta można było
zwiedzić miasteczko militarne

przygotowane przez 17. WBZ
oraz wystawę modeli latających, pływających i kołowych
sekcji modelarskiej RC AS’y
działającej przy Klubie Wojskowym 17. Wielkopolskiej
Brygady Zmechanizowanej.
Dni Międzyrzecza okazały
się wspaniałym wydarzeniem,
dziękujemy cudownej publiczności za świetną zabawę i już
teraz zapraszamy za rok.

Artykuły i zdjęcia: Urząd Miejski w Międzyrzeczu

Rodzinna gra miejska w Międzyrzeczu!
Z okazji Nocy Muzeów, 20
maja odbyła się pierwsza w
historii Międzyrzecza rodzinna gra miejska. Do udziału w
wydarzeniu zgłosiło się blisko
200 mieszkańców. Drużyny
miały do rozwiązania rozmaite zadania, głównie związane

z historią miasta, jego ciekawymi zabytkami, niezwykłymi i tajemniczymi miejscami.
Gra przeprowadzona została w
dwóch turach, dziennej i nocnej. W pierwszej turze zwyciężyła drużyna o nazwie Rebelia
a w drugiej na najwyższym

stopniu podium stanęła ekipa
Aktywni z Bukowca. Wszyscy
uczestnicy obdarowani zostali
przez burmistrza Remigiusza
Lorenza upominkami.
Międzyrzeczanie spisali się
na medal, pokazali, że potrafią się wspólnie bawić i wszy-

scy zgodnie stwierdzili, że gra
okazała się wspaniałym przedsięwzięciem, które trzeba jak
najszybciej powtórzyć, co też
obiecał burmistrz.
Serdecznie dziękujemy naszym niesamowitym strażakom, którzy przygotowali kilka

konkurencji do gry oraz zaprezentowali zabytkowy sprzęt
strażacki. Dzięki Waszemu
poświęceniu i zaangażowaniu
międzyrzeczanie mogli poznać
tajniki pracy strażaka i świetnie
się przy tym bawić.

