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ZADZWOŃ – PRZYJADĘ 
i pomogę Ci wybrać ofertę 

skrojoną idealnie dla Ciebie!

Doradca Klienta

Krzysztof Piotrowski
tel. 501 693 387

Nawet w 24 godziny!

POŻYCZKA

szybko i uczciwiedo 25 000 zł

Twoje pieniądze

602 323 601*

*koszt połączenia zgodny 
z taryfą operatora 

www.zielonagora.proficredit.pl

UWAGA - ZMIANA ADRESU BIURA!

Agencja Pośrednictwa Pracy 
oferuje pracę w Holandii

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

NUMER CERTYFIKATU: 3656

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

tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

Wołoszański na moście
MIĘDZYRZECZ

Red. Bogusław Wołoszański, autor programu „Sen-
sacje XX wieku” przyjechał wraz z ekipą m.in. do 
Kurska-Dąbie, aby zrealizować kolejny odcinek tego 
popularnego programu historycznego.

Przygotowując program o 
obronie Wału Pomorskiego i 
MRU jednym z ważnych epizo-
dów obrony walącej się już III 
Rzeszy były m.in. mosty obroto-
we, podnoszone lub wsuwane 
(przęsła mechanicznie chowano 
pod nawierzchnię dojazdową). 
Most na kanale koło popular-
nej Rybakówki nie był broniony 
przez załogę w bunkrze, bo ta-
kowego tam nie było. Stanowił 

cd. na s. 16

Prace na ulicy Waszkiewicza 
będą prowadzone „połówkowo” 
(w danym momencie wyłączo-
ny z użytkowania będzie tylko 

Zmiany w organizacji ruchu
MIĘDZYRZECZ Rozpoczął się remont „schetynówki”

jeden pas), w związku z czym 
ruch będzie odbywał się „wa-
hadłowo”, a na całym odcinku 
robót ustawione zostaną sygna-
lizatory świetlne.
W przypadku ulicy Świerczew-
skiego - z uwagi na technologię 
robót - jezdnia została zamknię-
ta na całej szerokości, a dla za-
mkniętego odcinka czasowo 
wyznaczono objazdy ulicami: 
Młyńską, Wojska Polskiego oraz 
Chopina. Po zakończeniu prze-
budowy odcinka ulicy Wasz-
kiewicza objazd w kierunku                    
Zielonej Góry zostanie wyty-
czony przez węzeł Międzyrzecz 
Północ i obwodnicę do węzła 
Międzyrzecz Południe.
Na tym etapie robót:
• na skrzyżowaniu ulic Woj-

ska Polskiego i Chopina 
oraz na skrzyżowaniu ulic 
Chopina i Świerczewskiego 

1 czerwca rozpoczęła się przebudowa fragmentu 
ulicy Waszkiewicza (odcinek za skrzyżowaniem z uli-
cą Rokitniańską do zjazdu do stacji paliw „Jumar”) 
oraz części 
ulicy Świer-
czewsk iego 
(odcinek od 
g ł ó w n e g o 
skrzyżowania 
do wysoko-
ści budynku 
poczty).

W maszynowni mostu

cd. na s.  3
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Brawa dla Zuzi i KacpraBEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie 
prowadzące działalności gospodarczej

KUPON NA OGŁOSZENIE

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

TREŚĆ OGŁOSZENIA (drukowanymi literami): ..........................................................................................
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IMIĘ I NAZWISKO.......................................................   ADRES ....................................................................
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OgłOszenia DrObne

LOKUM Biuro 
Nieruchomości 
w Sulęcinie poleca

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

PRACA

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

TŁUMACZENIA 
przysięgłe wszystkie 
języki, Międzyrzecz, 
ul. Waszkiewicza 23,                       
tel. 503372586

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

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

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

OPIEKUNKI NIEMCY. 
Pracuj Legalnie 
i bezpiecznie w 
Aktivmed24.pl 
tel. 83 307 04 44

Jeden z największych, i 
wydawało się do nie dawna, 
najtrwalszych bastionów Plat-
formy Obywatelskiej padł. 
Jeszcze dwa miesiące temu 
Bronisław Komorowski cieszył 
się poparciem blisko 70% Po-
laków. Wielu znawców polityki 
twierdziło, że te wybory będą 
tylko formalnością, przetar-
ciem przed ważniejszą potycz-
ką na jesieni. Z tego samego 
założenia wyszedł sam kandy-
dat i kampanię oraz przeciw-
ników zwyczajnie zlekceważył. 
W efekcie wyszło niemrawo, 
bez pomysłu i bardzo cha-
otycznie. Obudzenie przyszło 
po pierwszej, przegranej turze 
wyborów. Obudzenie to prze-
rodziło się jednak w paniczne 
poszukiwanie recepty na wy-
graną. Jak „Filip z konopi” wy-
skoczył Bronisław Komorowski 
z projektem wprowadzenia 
okręgów jednomandatowych, 
w czym nawet mało błyskotli-
wi domyślili się chęci przypo-
dobania się wyborcom Pawła 
Kukiza. Parę innych pomysłów, 
niektórych całkiem dobrych, 
jak np. wcześniejsze emery-
tury dla osób z 40-letnim sta-
żem pracy, rozmyły się w roz-
pętanej negatywnej retoryce 
straszenia PiS-em. Działało w 
poprzednich wyborach, tym 
razem okazało się, że to zbyt 
mało. Czy to oznacza, że starzy 
„platformersi” nagle pokochali 
PiS? Nie sądzę. Niezwykle iry-
tują mnie komentarze specja-
listów od PR i polityki o czymś 
takim, jak wyborcy Platformy 
i PiS-u. Ok, może ci drudzy są 
bardziej stali w uczuciach do 

Jak przegrać wygrane wybory
swojej partii, ale w PO chyba 
zapomnieli, że nic nie jest dane 
na zawsze, a szczególnie głos w 
wyborach. Nagrania ministrów, 
zawłaszczenie (tak właśnie 
uważam) pieniędzy z OFE, opie-
ka medyczna jak leżała, tak leży 
(doświadczają tego szczególnie 
ci, którzy potrzebują pomocy 
lekarzy specjalistów), urzędni-
ków coraz więcej etc. Ile można 
wytrzymać? Jak ktoś stąpa od 
jednej wtopy do kolejnej, to nie 
dziwię się, że ludzie mają dość. 
Wyborcy nie są czarną masą, 
której można wcisnąć każdy kit. 
Partia rządząca tak nawykła do 
tej władzy, że chyba lekko ode-
rwała się od rzeczywistości.  Jak 
PO nie przestanie zajmować się 
nadal tylko sobą, to na jesieni 
będzie krucho. 

Krajobraz po bitwie

Będę pracował do 65 roku 
życia, a moja żona już po 60 
przejdzie na emeryturę, dosta-
niemy po 500 zł na każde z na-
szej dwójki dzieci, zapłacimy też 
mniejszy podatek dochodowy, 
bo zwiększona zostanie kwota 
wolna od podatku do 8 tys. zł. 
Żyć nie umierać. Tylko czy nas 
na to stać? Eksperci wyliczyli, 
że  obietnice Prezydenta Elekta 
Andrzeja Dudy będą nas kosz-
tować ok. 250 mld zł. Budżet 
Polski w 2015 wynosi niecałe 
300 mld. Ok, zlikwidujmy Se-
nat, zwolnijmy połowę posłów i 
urzędników w kraju i jestem w 
100 proc. za. Z pustego i Salo-
mon nie naleje.

Ostatnie wydarzenia wykre-
owały w naszym kraju nowe siły 

polityczne, które mogą spo-
ro namieszać w najbliższych 
wyborach parlamentarnych. 
Już chyba nikt nie lekcewa-
ży ruchu, który zapoczątko-
wał Paweł Kukiz. Zwolennicy 
tego popularnego rockmena 
na swoich sztandarach niosą 
przede wszystkim wprowa-
dzenie okręgów jednomanda-
towych. 

31 maja w Warszawie odbył 
się kongres założycielki Stowa-
rzyszenia NowoczesnaPL. Na 
zjazd przyjechało kilkanaście 
tysięcy osób z całej Polski. Na 
czele organizacji stoi znany i 
popularny polski ekonomista 
Ryszard Petru. Według naj-
nowszych sondaży, gdyby ta 
liberalna w poglądach na go-
spodarkę organizacji wysta-
wiła w jesiennych wyborach 
swoje listy do parlamentu, 
mogłaby liczyć na poparcie 
10% społeczeństwa. 

Te dwa przykłady jasno po-
kazują, że obecna klasa po-
lityczna odchodzi powoli do 
lamusa. Jak tak dalej pójdzie 
to jesienią powieje świeżością.

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

SKWIERZYNA W urzędzie powstaje Strategia Rozwoju Społeczno-
-Gospodarczego gminy na lata 2016-2022

Ankieterzy wyszli w teren
W związku z pracami nad 

Strategią Rozwoju Społecz-
no-Gospodarczego Gminy 
Skwierzyna burmistrz Lesław 
Hołownia zwraca się z prośbą 
do mieszkańców o odpowiedź 
na pytania dotyczące obecnej 
kondycji gminy oraz ważnych 
zadań rozwojowych.

Opinie osób ankietowanych 
oraz ich wskazania będą stano-
wić kluczowy element procesu 
planowania strategicznego w 
gminie Skwierzyna. Ankieta jest 
anonimowa, a jej wypełnienie 

zajmuje około 5 minut. W przy-
padku pól wyboru, proszę za-
znaczyć tylko jedną odpowiedź.

Jednocześnie Urząd Miejski 
informuje, iż ankieterzy Urzędu 
Miejskiego w Skwierzynie będą 
odwiedzać mieszkańców gminy 
pukając do drzwi z prośbą o wy-
pełnienie formularza.

Ankieta jest również dostęp-
na do wypełnienia na stronie in-
ternetowej: www.skwierzyna.pl

Red.

Zarządzanie WSPÓLNOTAMI 
MIESZKANIOWYMI – jestem 
na miejscu i zawsze dostępny, 
nie trzeba szukać zarządcy w 
innym mieście. 

Najnowsze:
• mieszkanie na ul. Ko-

ściuszki (2 piętro)
• mieszkanie na Osiedlu 

Świerczów
• myjnia TIR i restauracja w 

Pniowie
• dom w Torzymiu ul. Łąko-

wa
• dom w Łukominie gm. 

Krzeszyce
• domy szeregowe w Sulę-

cinie ul. Młynarska
• działka z pawilonem han-

dlowym ul. Żeromskiego
• dom w Wystoku
• zakład przy ul. Witosa 

(działka, budynki, wypo-
sażenie)

• dom bliźniak w Lubniewi-
cach

Obiekty komercyjne, do wy-
najęcia i inne nieco starsze 
oferty (łącznie ok. 50), zdjęcia 
i opisy na: 
http://nieruchomosci.sulecin.
biz.pl
http://lokum.tcn.net.pl

Biuro Nieruchomości 
LOKUM  
Ostrów 2c, 69-200 Sulęcin
tel. 503 65 75 00  



3nr 6(14)/2015 11 czerwca 2015

jednak ważny fragment wśród 
innych punktów obrony MRU. 

Gość sporo czasu spędził na 
rozmowach z Piotrem Rychle-
wiczem, prezesem poznańskie-
go stowarzyszenia EGOB, które 
zrzesza miłośników poszukiwań 
i ochrony obiektów militarnych. 
Członkowie wiele godzin spę-
dzili na przywróceniu technicz-
nej sprawności maszynowni 
mostu, znajdującej się w beto-
nowym schronie pod przęsłem. 
Właśnie maszynownia, gdzie 
potężne koła zębate i różnego 
rodzaju sprzęgła i hamulce, o 
przeciwwadze nie wspomina-
jąc, filmowane były więcej niż 
dokładnie. Również samo ob-
rócenie przęsła było filmowane 
z kilku ujęć, także ze ściągnię-
tego ad hoc wysięgnika przez 
Szymona Procherę, dyrektora 
Zarządu Dróg Powiatowych, 
który był cały czas na miejscu. 
Pracownicy  ZDP w Międzyrze-
czu musieli się nieźle nakręcić 
dość pokaźnych rozmiarów 
korbą aby 160 tonowy kolos 
ruszył i łagodnie zakotwiczył na 
podporze. Co z tego się ukaże, 
zobaczymy na ekranach tv w li-
stopadzie.

Most jako konstrukcja drogo-
wa podlega ZPD, nawierzchnia 
jezdna wymaga natychmia-

cd. ze s. 1

stowego remontu. Sercem jest 
maszynownia pod opieką po-
znańskiego stowarzyszenia. 

A doskonała współpraca roz-
poczęła się w lutym 2010 r. od 
rozmów. W kwietniu poznania-
kom przyznano patronat nad 
mostem w ciągu drogi 1342F. 
Szukanie w archiwach doku-
mentacji to jakby szukać igły w 
stogu siana. Wiadomo, że obiekt 
zbudowano w latach 1936-37. 
Przęsło ma długość blisko 25 m, 
szerokość 8,7 m (część jezdna 7 
m), waga ok. 160 t. Maszynow-
nia ma dwie części a ich wnę-
trza wypełnia ręczna sterowa-
nia, wspomniane koła zębate, 
sprzęgła ślizgowe i kłowe i kilka 
innych urządzeń. Wykonały to 
zakłady Kruppa. Ponieważ wiele 
elementów było uszkodzonych 
wspólnymi siłami EGPB i ZDP 
dokonano remontu. Ten ostat-
ni sfinansował wykonanie nie-
zbędnych elementów. Tak samo 
jak system przekładni, podziw 
budzą również zewnętrzne 
koła.

Z reguły most otwierany jest 
w ramach okresowych prze-
glądów związanymi z pracami 
konserwacyjnymi. Staraniem 
wymienionego stowarzyszenia 
obok jest wiata, zgrabny i spryt-
ny technicznie grill, co pozwala 
na odpoczynek na trasie tury-

stycznej wędrówki. Gdyby była 
potrzeba uruchomienia mostu 
na potrzeby wycieczki grupy 
zorganizowanej, na pewno nie 
byłoby problemów, należy z 
odpowiednim wyprzedzeniem 
powiadomić ZDP w Międzyrze-
czu. Obiektem w sensie drogo-
wym podlega bezpośrednio 
Jerzemu Załuckiemu, kierow-
nikowi Obwodu Drogowego 
ZPD w Popowie, miłośnikowi 
historii regionu.

Dobrze się stało, że pasjona-
ci przywrócili obiekt do pełnej 
sprawności. Ale czemu na ten 
pomysł nie wpadli miejscowi? 
Może zabrakło determinacji? 
Dobrze, że dyrekcja ZDP pode-
szła do tego rozważnie i pomo-
gła. A obecny tutaj redaktor od 
wspaniałych programów tele-
wizyjnych dotyczących milita-
riów ostatniej wojny w różnych 
wariantach, siłą rzeczy będzie 
obrotowy most w Kursku-Dąbiu 
promował. Tym samym i nasz 
region.

Tekst i fot.: Lech Malinowski

Wołoszański na moście

Pracowny ZDP z częścią ekipy tv i red. Wołoszańskim
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Adam Zalas w Międzyrzeczu
MIĘDZYRZECZ

www.drewform.pl

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

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

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

Program wirtuoza gitary klasycznej za-
powiadał się bardzo interesująco. Artysta 
wzorcowo wykonał min: Preludium I Hek-
tora villa – Lobosa, 10 Etiud Leo Brouwe-
ra. Te utwory grywają uczniowie szkól 
muzycznych pierwszego stopnia. Jest to 
ciekawe studium melodii, rytmu, artyku-
lacji i brawury. 

Ciekawie wybrzmiały 4 utwory mniej 
znanych kompozytorów angielskiego re-
nesansu: J. Jahusona, T. Tobinsona i dwa 
anonimowych kompozytorów.

Etiudy III, XII i I to utwory argentyńskie-
go mistrza gitary klasycznej Maximo Die-
go Pujola. Takie urocze i małe perełeczki.  

Zdzisława Musiała –Majowe prelu-
dium, Moderato, Walczyk dla księżniczki, 
Fantazja D-dur. Nie wypada pisać za dużo 
o swojej twórczości, ale wysłuchałem z 
wielka uwagą te kompozycje. Sądząc po 
brawach chyba przypadły do gustu pu-
bliczności.

Wariacje z introdukcją i Codą - Feliksa 
Horeckiego. Uczeń Mauro Giulianiego – 
jednego z największych przedstawicieli 
okresu klasycznego gitary. Nuty tej kom-
pozycji Horeckiego odnalezione zostały 
w archiwum biblioteki na terenie Stanów 
Zjednoczonych. W Polsce wydane przez 
PWM, opracowania dokonał Michał Nagy.  

Zmarłego w 1986 roku Aleksander 
Tansman - zupełnie nie gitarowy kompo-
zytor. Jego Reverie, Alla Pollaca i Kolysan-
ka nr 1 z suity 48 kompozycji na gitarę. 
Trochę trudne w odbiorze. 

Andrzeja Krauzowicza – 3 utwory z 
Suity Podhale. Bardzo dobrze czuje się w 
tym stylu A. Zalas. Tutaj królowała muzy-
ka góralska. Wystarczyło zamknąć oczy i 
wyobrazić sobie kapelę grających górali 

na skrzypeczkach i basie. 
Marka Pasiecznego – Journey Varia-

tions. To ciekawe i dość trudne tech-
nicznie  dzieło młodego kompozytora, 
którego miałem przyjemność poznać 
osobiście kilka lat temu.

Sporo muzyki polskich kompozytorów. 
Jak powiedział artysta – trzeba tę wspa-
niałą muzykę popularyzować. Gdy miesz-
kałem w Austrii i sporo koncertowałem, 
muzyka polska była nie znana słuchaczom 
podczas koncertów. A jest bardzo ciekawa i 
odtąd będę ja grał i promował.

Przed recitalem A. Zalas prowadził 
warsztaty gitarowe w formie warszta-
tów dla uczniów klasy gitary Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Między-
rzeczu. Wielu podopiecznych szkoły sko-
rzystało z podpowiedzi i cennych uwag. 
Komentarz jednego z uczniów po lekcji z 
muzykiem: - Myślałem, ze wszyscy profe-
sorowie są tacy sztywni. A tu było ciekawie, 
sympatycznie, miło i sporo się dowiedzia-
łem. 

Międzyrzeckim recitalem artysta roz-
począł serię koncertów w regionie pół-
nocno-zachodniej Polski. 

Po koncercie udało mi się chwilę poroz-
mawiać z artystą.

Zdzisław Musiał: W recitalu, który 
grałeś dzisiaj słuchaliśmy dużo muzyki 
polskich kompozytorów. Powiedz, co 
sądzisz o muzyce polskiej i czy ma ona 
szanse przebicia się na sceny światowe?

Adam Zalas: Muzyka Polska musi być 
przede wszystkim pokazywana. Mamy 
w literaturze sporo interesujących utwo-
rów naszych kompozytorów - głównie 

gitarzystów. Warto ją 
promować za granicą. 
Współcześnie Marek 
Pasieczny pisze cie-
kawe kompozycje. Z 
kompozytorów nie 
gitarzystów ciekawe 
utwory „popełnił” Jerzy 
Bauer. 

ZM: Kiedy mieszka-
łeś w Wiedniu pytałeś 
wielu gitarzystów dla-
czego nie grają pol-
skich kompozycji? 

AZ: Ponieważ nie znają 
ciekawych kompozycji 
i nie są one dostępne 
poza Polską.

ZM: Wiec mamy drogę 
otwartą dla polskich 
kompozytorów, aby 
tworzyli na gitarę i promowali te twór-
czość.

AZ: Tak, zgadzam się z tym w zupełności. 
Polacy powinni pisać muzykę gitarową. 

ZM: Byłeś w naszej szkole muzycznej 
dwa lata temu. Prowadziłeś warsztaty 
i …?

AZ: Rozmawialiśmy wtedy o różnych 
aspektach gry gitarowej. Ja miałem pew-
ne sugestie wynikające z doświadczenia. 
Miło mi jest zauważyć, że dwa lata póź-
niej większość z moich uwag jest realizo-
wana. To owocuje. Uczniowie są dobrze 

prowadzeni, podstawy aparatu gry są 
ładnie zrobione. Uczniowie mają dobrze 
dobrany repertuar w zależności od  moż-
liwości i rozwoju. Ciekawy i obszerny. 
Generalnie bardzo przyjemnie się tu pra-
cowało.

ZM: Jak podoba się Tobie nasze miasto?

AZ: To jest takie miasto, o którym nie jest 
głośno w Polsce. Trudno by mi było je w 
jakiś sposób umiejscowić. Natomiast jest 
zaskakująco ładnym miastem. Emanuje 
pewnego rodzaju malowniczość. My-
ślę, że gmina mogłaby z powodzeniem 
zachęcać do odwiedzin. Zauważyłem 
mnogość jezior i lasów i bogatej bazy 
noclegowej. To wymarzone miejsce na 
ciekawe wydarzenia muzyczne, np. gita-
rowe!

ZM: Dziękuję za rozmowę i zapraszam 
w przyszłości do Międzyrzecza.

AZ: Dziękuję. Chętnie przyjadę po raz ko-
lejny. 

Adam Zalas  - koncertujący wirtuoz gi-
tary klasycznej, pedagog klasy gitary 
w szkołach muzycznych w Krakowie i 
Nowym Sączu. Pochodzący z Krakowa 
muzyk, jest uczniem słynnego Czesława 
Droździewicza. Ale swoje umiejętności 
rozwijał także pod okiem innych artystów 
- m. in. Davida Russella i Alvaro Pierri.  
Adam Zalas prócz intensywnej działalno-
ści koncertowej zajmuje się także naucza-
niem i promowaniem muzyki gitarowej. 
Jest nauczycielem PSM w Nowym Sączu 
oraz dyrektorem artystycznym Między-
narodowego Festiwalu Gitarowego im. 
Droździewicza w Krynicy.
W Międzyrzeczu koncertował po raz trze-
ci. 

Tekst: Zdzisław Musiał
Zdjęcia: Artur Anuszewski

22 maja br. w Państwowej Szkole Muzycznej i stopnia w Międzyrzeczu Adam Zalas recita-
lem zainaugurował cykl imprez XIV Lubuskiego Weekendu Gitarowego.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gitara
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Międzyrzecz
ul. Poznańska 106

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

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

Dla STOLARZA wszystko z jednej ręki

płyty meblowe, wiórowe surowe, pilśniowe, sklejki, OSB i MDF

fronty meblowe podłogi, listwy i akcesoria

blaty robocze KRONOSPAN i JUAN

parapety 
BIUROSTYL

akcesoria 
i okucia 
meblowe

elementy szaf przesuwnych

usługa wycinania płyt na format i oklejania obrzeży

Oj będzie gorąco...

Lech Malinowski
lechm47@wp.pl

Tytułowa zapowiedź sama 
w sobie jest zwiastunem 
wszystkiego co Czytelnikom 
przyjdzie do głowy. Ale na 
pewno nikt by nie wpadł na 
pomysł zgoła przewrotny, jaki 
przyszedł do głowy obrażal-
skiemu dyrektorowi. Zamiast 
odpowiedzieć na krytykę pra-
sową i przeprosić za swą jak 
najbardziej czytelną złą wolę 
w stosunku do mnie i mojego 
miesięcznika – sam wystąpił 
za pośrednictwem mecenasa 
do ataku za obrazę jego hono-
ru czyli naruszenie dóbr oso-
bistych. Wg niego w sposób 
obraźliwy wielokrotnie pu-
blikowałem teksty dotyczące 
zleceniodawcy. Owszem pisa-
łem to i owo chcąc mieć od-
powiedź na interesujące nie 
tylko mnie tematy. Z reguły 
odpowiedzi były lakoniczne, 
bez konkretów, typowe masło 
maślane, choć nie we wszyst-
kich przypadkach. Co jest w 
sposób prosty do udowodnie-

nia ale szkoda kopii kruszyć w 
sporze z osobą, do której kry-
tyka prasowa nie dociera. Sam 
naraził na szwank burmistrza 
wypraszając lokalną dzienni-
karkę, mnie nie wpuszczając, a 
teraz czuje się poszkodowany 
na honorze. A my to niby nie?!

Zdanie – Zrobił sobie pry-
watne otwarcie za publicz-
ne pieniądze – jest wg jego 
prawnika naruszeniem dwóch 
artykułów. Faktem jest, że za-
proszenie wysłano do innych 
mediów, lekceważąc nasz 
miesięcznik, który w nakładzie 
blisko 7 tys. jest dostarczany 
za darmo do mieszkańców 
miasta. Uniemożliwienie wy-
konania dziennikarskich obo-
wiązków czym zatem jest? Na 
pewno nie standardem w de-
mokracji samorządowej. Za-
decydowano indywidualnie, a 
impreza była zorganizowana 
za publiczne środki.  Czekam 
niecierpliwie co na to powie 
Ratusz., bo nie sądzę aby fi-

nałem było pogrożenie palusz-
kiem za ten skandal.

Aby dodać pikanterii, infor-
muję Czytelników, że pismo do 
naczelnego i do mnie nie nosi 
żadnych sygnatur, w dodatku 
zatytułowane do mnie imien-
nie w przeciwieństwie do Re-
daktora Naczelnego którego 
poprzedzono tytułem Pan. Nie-
chlujstwo czy zwykłe... nazwij-
my to niegrzeczność. Pisząc od 
wielu lat w różnych lokalnych 
pismach (nawet szefując), za-
wsze zwracano się do mnie 
per panie redaktorze (zresz-
tą dziennikarstwo jest moim 
drugim fakultetem), czasami 
niektórzy zwracają się per dok-
torze, co też jest prawidłowe z 
uwagi na mój tytuł naukowy. 
Dla autora z kancelarii praw-
niczej czyżby było to normą 
nie szanować adwersarza? Na 
dokładkę żądanie przeprosin o 
narzuconej treści. To wszystko 
potwierdzone powagą udzie-
lonego pełnomocnictwa do 

ewentualnych sporów proce-
sowych. Potraktowałem to jako 
formę zastraszenia. No bo cóż 
mnie obchodzi, kto i jakie ma 
plenipotencje?

Gorące głowy mają to do 
siebie, że trudno je schłodzić. 
Czyli zapowiada się gorąco. 
Mój serdeczny przyjaciel, też 
doktor ale nauk prawnych, wy-
kładowca na uczelniach, gdy 
przeczytał owe pismo cicho 
powiedział co o autorze myśli. 
Skopiował pismo, które wyko-
rzysta na wykładach. Dodał, 
że w tym zacytowanym zdaniu 
nie widzi żadnych przesłanek 
do zastosowania artykułów kc, 
tym bardziej że w całości tek-
stu mojego artykułu jest to do-
puszczalna krytyka prasowa z 
uwagi na opinię publiczną.

Gorąco było na koncercie 
Perfektu. Wiadomo. Z kolei nic 
mi nie wiadomo, aby koncerty 
czy inne imprezy na zapleczu 
MOK miały charakter podwyż-
szonego ryzyka, bo ochronia-

rze bez ceregieli zabraniali 
wejść z własnymi napojami. 
Mnie akurat smakuje piwo 
typu radler, a nie serwowa-
ne na miejscu. W podtekście 
nabijanie kasy. W innych mia-
stach ochrona zajmuje się za-
bezpieczeniem sceny, u nas 
również wejściem. Może coś 
jest w tym na rzeczy? Dla wie-
lu się to kojarzy jednoznacz-
nie. 

SKWIERZYNA

Delegacja z Durbe (Łotwa) przyjedzie na Dni Skwierzyny

Burmistrz Skwierzyny zaprosił delegację 
miasta Durbe (zachodnia Łotwa) na uroczy-
stości Dni Skwierzyny. - Chciałbym, aby nasza 
przyszła, współpraca nie ograniczała się do 
samorządów, a została rozszerzona na orga-
nizacje społeczne oraz pozarządowe, działają-
ce w naszych miastach i stała się współpracą 
naszych mieszkańców- podkreślił w zapro-
szeniu L. Hołownia.

Zaproszenie zostało mile przyjęte przez 
stronę łotewską i już od 19 czerwca będzie-
my mieli przyjemność gościć w Skwierzynie 
4-osobową delegację miasta Durbe.

www.skwierzyna.pl

Podczas wyjazdu studyjnego na Łotwę i do Estonii zorganizowanego przez Lokalną Grupę Rybac-
ką burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia zainicjował rozmowy z przedstawicielami łotewskiego 
miasta Durbe w celu nawiązania partnerstwa.
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Pytanie o Boga... 
filozofia religii

Powiatowe Dni Strażaka i jubileusz 70.lecia OSP Skwierzyna
POWIAT MIĘDZYRZECKI

23 maja uroczystości rozpo-
częto Mszą św. w kościele p.w. 
św. Mikołaja w Skwierzynie. 
Celebransem był kapelan z 
gminy Przytoczna, ks. dr Józef 
Tomiak, wspomagał go ks. Ce-
zary Kokociński, proboszcz 
parafii. Poczty sztandarowe KP 
PSP, jednostek OSP i miejsco-
wego ZST wypełniły świątynię, 
jak również licznie przybyli go-
ście. Po nabożeństwie wszyscy 
przemieścili się na plac przed 
ratuszem.

Ustawieni funkcjonariusze KP 
PSP w Międzyrzeczu i druhowie 
ochotnicy zgodnie ze strażac-
kim ceremoniałem czekali na 
oficjalne rozpoczęcie uroczy-
stości. D-ca uroczystości kpt. 
Robert Stadnik złożył meldu-
nek przybyłemu bryg. Jaro-
sławowi Korzeniewskiemu, 
z-cy Lubuskiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP w Gorzo-
wie Wlkp. Na trybunie pojawili 
się zaproszeni goście (m.in. dh 
Edward Fedko, prezes ZOW 
ZOSP RP w Zielonej Górze, Jan 
Świrepo, Wicewojewoda Lu-
buski, bryg. Marek Harkot, 
Komendant Powiatowy PSP w 
Międzyreczu, dh Józef Spycha-
ła, członek Głównej Komisji Re-
wizyjnej ZOSP RP, dh Grzegorz 
Gabryelski, prezes ZOP ZOSP 
RP i Starosta Międzyrzecki, dh 
Ireneusz Jarnut, prezes ZOMG 
ZOSP RP w Międzyrzeczu, Jan 
Szałata, przewodniczący Rady 
Powiatu, mł. insp. Stanisława 
Panka, Komendant Powiatowy 
Policji w Międzyrzeczu, ppłk. 
Adam Gorczyński, dyrektor 
Aresztu Śledczego w Między-
rzeczu, ppłk. Dariusz Stróżew-
ski, dowódca 35 Skwierzyń-
skiego Dywizjonu Rakietowego 
Obrony Powietrznej w Skwie-
rzynie. Tadeusz Przybyłek, 
Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Skwierzyna, Remigiusz Lo-
renz, burmistrz Międzyrzecza, 
dh Leszek Zimny, wójt Bledze-
wa, dh Bartłomiej Kucharek, 
wójt Przytocznej, kom. Łukasz 
Kowalski, komendant komisa-
riatu w Skwierzynie, dh Olga 
Narożna, córka założyciela 
OSP Skwierzyna i gospodarze 
uroczystości Lesław Hołow-
nia, burmistrz Skwierzyny, Zo-
fia Zawłocka, przewodnicząca 
Rady Miasta oraz dh Michał 
Kowalewski naczelnik OSP 
Skwierzyna.

Gości i licznie przybyłych 
mieszkańców przywitał bryg 
M. Harkot następnie mł. bryg. 
Dariusz Rzepecki doczytywał 
postanowienia Prezydenta RP, 
akty mianowania i nadanie me-
dali korporacyjnych. Rolę spike-

ra uroczystości pełniła mł. ogn. 
Aneta Gądek.

Brązowy Medal Za Długo-
letnią służbę otrzymał st. kpt. 
Mirosław Ferenc. Złotym Zna-
kiem Związku odznaczony zo-
stał dh Marian Kozłowski. 

Złotym Medalem Za Zasługi 
Dla Pożarnictwa odznaczono 
kpt. Roberta Stadnika i st. ogn. 
Wiolettę Wiktorowicz (oboje z 
KP PSP). 

Srebrny Medal Za Zasługi Dla 
Pożarnictwa otrzymali: Tomasz 
Hoppa (OSP Brójce), Krzysztof 
Kondracik (OSP Kęszyca Le-
śna), Dagmara Dębicka, Grze-
gorz Dębicki (OSP Skwierzy-
na), Krzysztof Puk, Wojciech 
Hacaś, Marcin Chajduk (OSP 
Przytoczna) i Aneta Gądek (KP 
PSP Międzyrzecz).

Brązowy Medal Za Zasługi Dla 
Pożarnictwa otrzymali: Damian 
Bem, Mirosław Zieliński, Piotr 
Krzywy (OSP Brójce), Magda-
lena Kozaczka (OSP Bledzew), 
Tomasz Witkowski, Kazimierz 
Świderek, Kamila Basińska, 
Robert Kuleczka, Michał Jar-
not (OSP Silna), Bogdan Gra-
lewski (OSP Kaława), Maciej 
Filipczak, Bartłomiej Barłóg, 
Krzysztof Jarnut, Maciej Jar-
nut, Jarosław Tomaszewski, 
Przemysław Putyrski, Marcin 
Osadnik (OSP Wyszanowo), 
Franciszek Gerech, Marcin 
Kusik (OSP Bukowiec), Tomasz 
Klimczak, Zbigniew Troczyń-
ski (OSP Kursko), Marek An-
druszków, Jakub Kowalewski 
(OSP Skwierzyna), Mariusz To-
łoczko  (OSP Przytoczna), Piotr 
Chomicz, Leszek Dybek, Jaro-
sław Okińczyc, Michał Rosół, 
Tomasz Teleśnicki (KP PSP) i 
Krzysztof Fertała, za działal-
ność społeczną na rzecz rozwo-
ju ochrony przeciwpożarowej

Awans na stopień ogniomi-
strza otrzymał Piotr Kowalczyk, 
na starszego strażaka awanse 
otrzymali: Tomasz Czujko i Ja-
cek Winckiewicz. 

Za wzorowe wykonywanie 
obowiązków służbowych Lu-
buski Komendant Wojewódzki, 
st. bryg. Hubert Harasimowicz 
na wniosek Komendanta Po-
wiatowego PSP, przyznał na-
grody finansowe. Otrzymali je: 
kpt. Mirosław Ferenc i mł. kpt. 
Robert Strzelecki.

Starosta Międzyrzecki, Grze-
gorz Gabryelski na wniosek Ko-
mendanta Powiatowego PSP, 
za wzorowe wykonywanie obo-
wiązków służbowych na rzecz 
bezpieczeństwa mieszkańców 
powiatu międzyrzeckiego przy-
znał nagrody finansowe funk-
cjonariuszom KP PSP. Otrzymali 

je: kpt. Krzysztof Dobkiewicz, st. 
ogn. Wioletta Wiktorowicz, ogn. 
Piotr Chomicz, sekc. Bartosz Ba-
tura, sekc. Emil Piekarski i st. str. 
Jacek Winckiewicz.

Uchwałą Rady Miejskiej w 
Skwierzynie odznaczeniem i ty-
tułem Zasłużonego Obywatela 
Skwierzyny został uhonorowa-
ny dh Michał Kowalewski.

W szyku zwartym pododdzia-
łów funkcjonariuszy i druhów z 
OSP, którym dowodził kpt. Je-
rzy Ratkiewicz, stali w strażac-
kim umundurowaniu koszaro-
wym uczniowie pierwszej klasy 
o profilu strażackim Zespołu 
Szkół Technicznych im. Stani-
sława Lema w Skwierzynie. Po 
komendzie prowadzącego uro-
czystość, złożyli ślubowanie na 
sztandar szkoły, które przyjęła 
Anna Sobczak, dyrektor pla-
cówki.

Starostwo Powiatowe w 
Międzyrzeczu przekazało w 
użytkowanie KP PSP lekki sa-
mochód rozpoznania chemicz-
nego Peugeot Partner, który 
zgodnie z tradycją i obyczajem 
został na placu ratuszowym 
poświęcony przez ks. kapelana 
J. Tomiaka i ks. proboszcza C. 
Kokocińskiego. Po tym akcie, 
uroczyście zostały przekazane 
dokumenty pojazdu wraz z klu-
czykami przez starostę i prze-
wodniczącego rady powiatu 
dla Komendanta Powiatowego 
PSP w Międzyrzeczu.

Ostatnim punktem uroczy-
stości były krótkie wystąpienia 
gości i składanie życzeń. Obec-
ni na uroczystości strażacy z FF 
Bernau, miasta partnerskiego 
Skwierzyny, podarowali miej-
scowej OSP modele zabytko-
wych wozów pożarniczych.

Po uroczystości raczono się 
strażacką grochówką przygoto-
waną przez OSP Wyszanowo, a 
reprezentacje kilku jednostek, 
również Niemcy, szykowały 
się do zawodów na wesoło. 
M.in. przeciągano siłą mięśni 
ludzkich za pomocą liny wóz 
pożarniczy, wlewano do węża 
wodę ze zbiornika za pomocą 
hełmu a następnie za pomocą 
rąk przetłaczano ją do wiader-
ka, ścigano się na małym torze 
przeszkód. Walczono o zdoby-
cie Złotej, Srebrnej i Brązowej 
Prądownicy. Ostatecznie naj-
wyższej barwy statuetka zo-
stała w OSP Skwierzyna. Dzieci 
wraz z opiekunami mogły spró-
bować swych sił w posługiwa-
niu się hydronetką. Atrakcji było 
wiele, łącznie z występami na 
scenie. Bodajże po raz pierwszy 
w ramach pokazu sprzętu KW 
PSP zaprezentowała potężną 

amfibię z dwoma zaburtowy-
mi silnikami. W rozstawionych, 
dmuchanych namiotach, moż-
na było poznać metody profi-
laktyki PSP, uczestniczyć w akcji 

ratowania życia posługując się 
fantomem czy obejrzeć archi-
walne zdjęcia OSP Skwierzyna. 

Tekst i fot. Lech Malinowski
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Akcja ,,Zamień papieros na jabłko”

Wojewoda z Ministrem o Regionalnym Systemie Ostrzegania 

– Alarmowanie stanowi jedno 
z kluczowych działań służb w ob-
liczu zagrożeń. Głównym celem 
jest zminimalizowanie strat w lu-
dziach i mieniu. To może być reali-
zowane przez szybkie ostrzeganie 
za pomocą RSO. Dajemy możli-
wość podjęcia działań zapobie-
gawczych, które ograniczą skutki 
różnych zdarzeń. – rozpoczęła 
spotkanie Wojewoda Lubuski 
Katarzyna Osos, podkreślając 
jednocześnie, że województwo 
lubuskie jest pierwszym regio-
nem, w którym system został 
wdrożony.

Minister Halicki podkreślał, 
że powstanie Regionalne-
go Systemu Ostrzegania było 
możliwe dzięki współpracy 
wielu przychylnych osób i in-
stytucji. – RSO ma duże zna-
czenie dla bezpieczeństwa oby-
wateli, którzy dzięki systemowi 
mają dostęp do najważniej-
szych informacji i poradników  
z instrukcjami jak postępować 
w sytuacji zagrożenia. System 
jest unikalny m.in. dlatego, że 
nadzoruje go Wojewódzkie Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego. 
To pozwala unikać zapychania 
systemu informacjami mniej 
istotnymi. Ważne informacje są 
natomiast rozbudowywane i 
uzupełniane w oparciu o specyfi-
kę województwa – zapewniał Mi-

nister Administracji i Cyfryzacji.
Przedstawiciele służb mundu-

rowych zawracali uwagę, że RSO 
ułatwia pracę m.in. policji, straży 
pożarnej. Sprawny przepływ in-
formacji między służbami a od-
biorcami komunikatów ograni-
cza liczbę połączeń z numerami 
alarmowymi.

W spotkaniu uczestniczyli 
także: Marian Zalewski – czło-
nek zarządu TVP S.A., Wiesław 
Łodzikowski - Dyrektor TVP 
Technologie, Artur Koziołek 
– rzecznik Ministerstwa Admi-
nistracji i Cyfryzacji, przedsta-
wiciele jednostek samorządu 
terytorialnego i służb munduro-

wych oraz pracownicy Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego.

RSO to usługa, która umoż-
liwia powiadamianie obywa-
teli o lokalnych zagrożeniach, 
zarówno na stronach interne-
towych urzędów wojewódz-
kich, jak i w naziemnej tele-
wizji cyfrowej, telegazecie,  

a także aplikacji na telefon. Przez 
RSO rozpowszechniane są rów-
nież poradniki postępowania  
w sytuacjach kryzysowych. W 
całym kraju aplikację RSO po-
brano kilkadziesiąt tysięcy razy.

Dzięki Regionalnemu Sys-
temowi Ostrzegania każdy, 
kto ma dostęp do internetu, 
telewizji publicznej lub posia-
da zainstalowaną bezpłatną 
aplikację na telefon komórko-
wy, może być powiadamiany  
o potencjalnych zagrożeniach 
czy klęskach żywiołowych.

Komunikaty Regional-
nego Systemu Ostrzega-
nia można zobaczyć w pro-
gramach Telewizji Polskiej:  
w naziemnym multipleksie cy-
frowym MUX-3 w programach 
regionalnych. Najistotniejsze z 
nich pojawiają się na specjal-
nym pasku na ekranie telewizo-
ra.

Wszystkie komunikaty do-
stępne są na stronach telega-
zety w programach TVP1, TVP2, 
TVP Kultura, TVP Historia i TVP 
Polonia od str. 190, natomiast 
w TVP Regionalnej od str. 430. 
Ostrzeżenia dostępne są tak-
że na stronach internetowych 
urzędów wojewódzkich.

W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie odbyło się spotkanie w ramach RSO Road Tour – rządowego przedsięwzięcia promującego 
Regionalny System Ostrzegania. O zaletach RSO i znaczeniu systemu dla mieszkańców naszego województwa mówili m.in. Minister Admini-
stracji i Cyfryzacji Andrzej Halicki i Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos.

- Dajemy możliwość podjęcia działań zapobiegawczych, które ograniczą skutki różnych zdarzeń - podkreśla-
ła na wspólnej konferencji w ramach RSO Road Tour Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos.

Na skwierzyńskim deptaku 
dzieci z klas II i III rozdawały 
jabłka, jako symbol zdrowia, zaś 
uczniowie z klas V i VI rozdawali 
ulotki informujące o zagroże-
niach dla zdrowia osób palących 
papierosy. Zwracały również 
uwagę, że palenie papierosów w 
miejscach publicznych to także 
łamanie prawa oraz zaśmiecanie 
i zanieczyszczanie środowiska.

Następnie delegacja uczniów 
pod opieką Anny Helak - koor-
dynatora promocji zdrowia i Kry-
styny Marcinkowskiej udała się 
do Urzędu Miejskiego. Ucznio-
wie zwrócili się do władz miasta 
z prośbą, aby na skwierzyńskich 
placach zabaw dla dzieci poja-
wiły się znaki zakazujące palenia 

Mając świadomość o zagrożeniach dla zdrowia jakie niesie za sobą palenie pa-
pierosów stałe i bierne, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Skwierzynie wyruszyli 
w miasto z transparentami, aby promować zdrowy tryb życia wśród mieszkańców 
gminy.

papierosów przez osoby doro-
słe. Dzieci zauważyły, że bardzo 
często tymi osobami są mamy z 
małymi dziećmi. Zastępca bur-
mistrza Skwierzyny Wojciech 
Kowalewski pozytywnie odniósł 
się do propozycji przedstawicieli 
uczniów z Zespołu Edukacyjne-
go, zapewniając, iż oznaczenia 
zakazu palenia zostaną umiesz-
czone przy placach zabaw.

Organizatorzy akcji zwraca-
ją się z apelem do rodziców i 
wszystkich mieszkańców Skwie-
rzyny - chrońcie dzieci przed 
wdychaniem dymu tytoniowego 
z otoczenia, zanieczyszczanego 
przez dorosłych palaczy. Infor-
mujmy o zagrożeniach, jakie nie-
sie za sobą palenie tytoniu i o za-

grożeniach, jakie niesie za sobą 
palenie bierne - wymuszone 
przez dorosłych na drugą osobę.

Dym z papierosa składa się z 
około 4.000 związków chemicz-
nych, z których ponad czter-
dzieści wywołuje raka. Boczny 
strumień dymu, czyli ten, który 
powstaje w wyniku spalania się 
papierosa, zawiera więcej szko-
dliwych substancji chemicznych 
niż ten, którym zaciąga się palą-
cy. Dzieci, których rodzice palą 
częściej narażone są na astmę, 
alergie, schorzenia układu od-
dechowego i ucha środkowe-
go, białaczkę. Są także bardziej 
skłonne do sięgania po papiero-
sy w przyszłości.

Statystyki wskazują, że w Pol-

sce ponad 50 % dzieci jest zmu-
szanych przez oboje lub jednego 
rodzica do biernego palenia, 
czyli wdychania dymu z papiero-
sów palonych przez innych ludzi 
- dymu z palącego się papierosa 
i dymu wydmuchiwanego przez 
palaczy.

Delegacja ze Szkoły Podstawowej w Skwierzynie w Urzędzie Miejskim

Organizatorzy akcji przypomi-
nają, że życie w środowisku wol-
nym od dymu tytoniowego ma 
kluczowe znaczenie dla zdrowia 
każdego człowieka.

Red. na podst. www.skwierzy-
na.pl
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XII Olimpiada Środowiskowych Domów Samopomomocy
MIĘDZYRZECZ

Uroczyście otwarto ją 28 maja na mię-
dzyrzeckim stadionie. Było wciągnięcie 
flagi olimpijskiej na maszt, zapalenie zni-
cza (uczynił to Ryszard Łata, wieloletni 
uczestnik wielu biegów długodystanso-
wych w powiecie), ślubowanie zawodni-
ków, w których imieniu wystąpiła Ewa Ty-
cyńska. Dopisali goście m. in. Remigiusz 
Lorenz – burmistrz miasta, Anna Sawka 
- sekretarz UM, Maria Górna-Bobrow-
ska – kierownik OPS, Arleta Stachec-
ka – dyr. SOSW, Anna Kwiecińska – dyr. 
DPS, Agnieszka Michałek reprezentująca 
PCPR, Halina Skrzydło, były kierownik 
OPS.

W sportowych i rekreacyjnych zmaga-
niach uczestniczyło blisko 200 osób z 10 
ośrodków, także spoza powiatu – ŚDS Sta-
re Kurowo, ŚDS Sulechów, ŚDS Lubniewi-
ce-Jarnatów, ŚDS Drezdenko, ŚDS Trzciel, 
ŚDS Pszczew, Ośrodek Wsparcia „Razem 
Raźniej” Skwierzyna, Specjalny Ośrodek 
Szkolno Wychowawczy Międzyrzecz, 
Warsztat Terapii Zajęciowej Międzyrzecz 
i gospodarze Środowiskowy Dom Samo-
pomocy (kieruje nim Katarzyna Nyczak-
-Walaszek).

Rozegrano turniej piłki nożnej (zwycięz-
ca – Stare Kurowo), ścigano się w biegu 
sztafetowym 4x50 m, rzucano dużą piłką 
i poduchą, grano w warcaby, przeciągano 
linę (wygrał zespół ze Starego Kurowa). 
Widowiskowe wyścigi na wesoło budziły 
tak emocje jak i salwy śmiechu (m.in. to-
czenie piłki plażowej za pomocą szczotki, 
wyścigi rydwanów, bieg w dużych łap-
ciach, bieg kelnera, rzut woreczkami do 
kosza). Na wynik końcowy liczyła się suma 
zdobytych zespołowo i indywidualnie 
punktów. Sędzią głównym był Waldemar 
Walaszek. Wspomagali go wolontariusze 

z ZSE w Międzyrzeczu. 
Bezapelacyjnie najlepszym okazał się 

zespół ze Starego Kurowa, Drugie miej-
sce przypadło najmłodszej placówce w 
powiecie - Ośrodkowi Wsparcia „Razem 
Raźniej” w Skwierzynie, trzecia lokata 
(równorzędna) przypadła zespołom z 
Sulechowa i międzyrzeckiego SOSW. Pu-
chary, dyplomy i nagrody rzeczowe były 
jednakowe. Liczyła się przede wszystkim 
forma integracji. Pogoda dopisała, humo-
ry i apetyty również. Organizatorzy zostali 
wparci przez PFRON, UM, Piotra Rojka 
(Piekarnia i ciastkarnia Kałwa). Beatę i 
Jacka Bełz (restauracja Duet), Stanisława 
Nowaka (Suszarnia Międzyrzecz), Euge-
niusza Skotnickiego (PRIM sp. z o.o. Mię-
dzyrzecz), Waldemara Szczerbę (sklep 
mięsny Międzyrzecz), Jadwigę i Prze-
mysława Radziszewskich (piekarnia), 
Tadeusza Łozińskiego (prezesa MTBS), 
Dariusza Nowickiego (PPHU Prodex), 

Anny Herodowicz (koordynatora logi-
stycznego), pracowników OPS i MOSIW 
oraz rodziców.

Tą kultową już imprezę dla środowiska 
związanego z Domami Samopomocy za-

bezpieczał Mirosław Janz z zespołem ra-
towników (Krajowy Sztab Społecznej Sieci 
Ratownictwa).

Tekst i fot. Lech Malinowski
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Zwycięstwo JW. Międzyrzecz

Kredyt gotówkowy  
z niskim oprocentowaniem!

kredyty gotówkowe

ZAPYTAJ 
DORADCĘ!POTRZEBUJESZ 

GOTÓWKI?

B1
_C
L_
15
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Serdecznie Zapraszamy
Santander Consumer Bank S.A.
w Międzyrzeczu
os. Centrum 15
pon.-pt.  
9.00 - 17.00

Kredyt gotówkowy  
z niskim oprocentowaniem!

kredyty gotówkowe
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DORADCĘ!POTRZEBUJESZ 
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Bank dla Twoich pomysłów

www.santanderconsumer.pl

Santander Consumer Bank S.A.
oddział partnerski w Międzyrzeczu
poszukuje osób chętnych do pracy
na stanowisko

Doradca kredytowy/Kasjer
Od kandydatów oczekujemy:

• minimum średniego wykształcenia;
• łatwości w nawiązywaniu kontaktów z Klientami;
• pogodnego usposobienia;
• wysokiej kultury osobistej;
• miłej aparycji;
• sumienności i obowiązkowości;
• nastawienia na realizację zadań.

Oferujemy:
• perspektywę rozwoju zawodowego;
• możliwość uczestniczenia w kursach i szkoleniach;
• ciekawą i atrakcyjną pracę w młodym zespole;
• możliwość poznania korporacyjnych standardów.

CV ze zdjęciem wraz z listami motywacyjnymi      
prosimy składać w oddziale banku do 

30.06.2015 r.

Santander Consumer Bank S.A. oddział w Międzyrzeczu
66-300 Międzyrzecz, os. Centrum 15

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami

Tak, tak. To już osiemnasta 
edycja tych rozgrywek. Rozpo-
częła się ona w 1995 roku i przez 
dwie dekady „przewinęło” się 
przez ligę kilkadziesiąt drużyn i 
kilkuset siatkarzy amatorów. W 
obecnych rozgrywkach wystar-
towało 6 zespołów (jedna druży-
na w trakcie rozgrywek wycofała 
się).

Turniej rozgrywany był syste-
mem jednorundowym „każdy z 
każdym”. Po rundzie wstępnej 
pierwsze 4 zespoły zakwalifiko-
wały się do fazy „play-off” , gdzie 
rozegrały dwumecz. Zwycięskie 
drużyny z dwumeczu zagrały w 
finale, pokonane zaś w meczu o 
3 miejsce.

Tabela po rundzie zasadniczej 
wyglądała następująco:
1. JW. Międzyrzecz, 2. Victoria 
Kaława, 3. Czarni Bledzew, 4. Bo-
gusz/Lisek, 5. Zespół Szkół Tech-
nicznych.
Rozgrywki fazy „Play-off”:
JW. Międzyrzecz 3:0, 3:0 Bogusz/
Lisek; Victoria Kaława 2:3, 2:3 

SKWIERZYNA XVIII edycja Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej rozstrzygnięta

Po niemalże czteroletniej przerwie reaktywowano Skwierzyńską Amatorską Ligę Pił-
ki Siatkowej. Na parkiet sali gimnastyczne Zespołu Szkół Technicznych powróciły 
amatorskie drużyny po raz osiemnasty.

Czarni Bledzew
Rozgrywki finałowe:
Mecz o 3 miejsce - Bogusz/Lisek 
3:2 Victoria Kaława.
Mecz o 1 miejsce - Jw. Między-
rzecz 3:0 Czarni Bledzew.
Klasyfikacja końcowa 18 edycji 
SALPS: 1 JW. Międzyrzecz 2 Czar-
ni Bledzew 3 Bogusz/Lisek 4 Vic-
toria Kaława 5 ZST Skwierzyna.
Organizatorzy serdecznie dzię-
kują wszystkim zawodnikom 

oraz kibicom. Wielkie podzięko-
wania należą się sędziemu głów-
nemu Ligi Zenonowi Ochwa-
towi, którego zaangażowanie 
pozwoliło na reaktywowanie 
spotkań ligowych.
Organizatorem Skwierzyńskiej 
Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej 
był Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Skwierzynie.

Red.

Zgłoszenie jubileuszu 
50-lecia małżeństwa

SKWIERZYNA

Wniosek o nadanie 
Medalu za Długolet-
nie Pożycie Małżeń-
skie jest przekazy-
wany przez USC w 
Skwierzynie do Urzę-
du Wojewódzkiego 
w Gorzowie Wlkp., 
który składa go w 
kancelarii Prezyden-
ta RP i po przyznaniu 
medali przekazuje je 
do tutejszego USC. 
Następnie USC organizuje uro-
czystość z udziałem burmistrza 
Skwierzyny, który honoruje jubi-
latów medalami.

Uroczystości te mają charakter 
honorowy. Medal za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie może być 
przyznany tylko raz. W uroczy-
stości oprócz jubilatów uczest-
niczą ich rodziny i inne osoby 
zaproszone indywidualnie przez 
zainteresowanych. Wymagane 

Informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania Ju-
bileuszu 50 - lecia małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywil-
nego w Skwierzynie.

dokumenty: dowody osobiste 
jubilatów oraz odpis skrócony 
aktu małżeństwa. Dokumenty 
należy złożyć do Urząd Stanu Cy-
wilnego w Skwierzynie, pok. nr 3 
(parter) tel. 95 72 16 521

Zgłoszenia może dokonać jed-
no z małżonków w terminie ok. 
6 miesięcy przed rocznicą Ślubu.

www.skwierzyna.pl
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Sesja powiatowa

II Memoriał im. sierżanta Pawła Poświata
WIEŚCI Z 17 WBZ

Odbyła się w Muzeum Ziemi Między-
rzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Między-
rzeczu. Obrady prowadził Jarosław Sza-
łata, przewodniczący Rady Powiatu. Dwa 
sprawozdania przedstawione radnym 
zasługują na uwagę. Pierwsze, którego 
autorem był Andrzej Kirmiel, dyrektor 
muzeum było w formie multimedialnej, 
przejrzyste i czytelne w odbiorze, po-
nadto wzmocnione licznymi akcentami 

w omówieniu (do tematu wrócę w kolej-
nym wydaniu). Drugie w wykonaniu po-
wiatowego geodety było li tylko słowem 
mówionym. Aż prosiło się, aby w formie 
multimedialnej poprzeć wystąpienie, co 
byłoby bardziej czytelne w odbiorze.

Sprawozdania i uchwały  przebiegły 
sprawnie, łącznie z uchwaleniem abso-
lutorium finansowego dla zarządu. Prze-
wodniczący przypomniał o jubileuszu 

25.lecia samorządów i św. Kindze, która 
patronuje m.in. właśnie samorządowcom.

Rada Powiatu Międzyrzeckiego po-
wołała Kapitułę Honorową, która będzie 
nadawała tytuł Honorowego Obywatela 
Powiatu Międzyrzeckiego. Jej skład: Jaro-
sław Szałata – przewodniczący, Grzegorz 
Gabryelski – zastępca przewodniczące-
go, Andrzej Kaczmarek, Włodzimierz 
Szopiński, Zofia Plewa, Mieczysław Ku-
ryś, Roman Nowak, Beata Kwiatkowska, 
Krzysztof Marzec, Grzegorz Mrowicki. 

Warto zwrócić uwagę na zapytanie 
radnego Szmelisa, dotyczącego działań 

zarządu odnośnie pozyskania uczniów 
do szkół ponadgimnazjalnych z terenów 
powiatów ościennych. Zapytany przeze 
mnie w czasie przerwy powiedział – Na-
leży wykorzystać dostępne na rynku in-
formacyjnym media elektroniczne, radio, 
telewizja, internet, aby promować nasze 
szkoły. Zorganizować bezpośrednie spotka-
nia w gimnazjach. Na to powinny znaleźć 
się fundusze. Pomysł sam w sobie ciekawy, 
bo wiele powiatów tak robi. Na to jednak 
zarząd musi znaleźć środki. 

LM

W tym roku po raz drugi został roze-
grany II Memoriał im. sierżanta Pawła 
- Poświata Turniej Piłki Nożnej.

7 batalion Strzelców Konnych Wielkopol-
skich (7bSKW) zorganizował II Memoriał 
im. sierżanta Pawła Poświata – Turniej 
Piłki Nożnej. Memoriał miał na celu 
upamiętnienie poległego w czasie IX 
zmiany PKW Afganistan sierżanta Paw-
ła Poświata, miłośnika piłki nożnej. W 
memoriale wzięło udział osiem drużyn, 
głównie reprezentacje batalionów i dy-
wizjonów 17. Wielkopolskiej Brygady 
Zmechanizowanej, a także reprezentacja 
Państwowej Straży Pożarnej z Sulęcina. 
Rozgrywki zostały poprzedzone oficjal-
nym losowaniem grup z udziałem kapi-
tanów drużyn w przeddzień zawodów. 
Turniej odbył się na dwóch obiektach 
sportowych, boisku orlik Szkoły Podsta-

wowej im. Polskich Olimpijczyków w Su-
lęcinie i boisku orlik Szkoły Podstawowej 
im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie. Po 
zmaganiach grupowych do półfinału 
przeszły po dwie drużyny z grupy A i B. 
Po zaciętych pojedynkach kolejno wy-
grał 15 batalion Ułanów Wielkopolskich 
(15Bup) z dywizjonem przeciwlotni-
czym, oraz 7bSKW z 1 batalionem pie-
choty zmotoryzowanej Ziemi Rzeszow-
skiej (1bpzmotZRz). Lepszy w grze o 
trzecie miejsce okazał się 1 bpzmot ZRz, 
natomiast w meczu finałowym 15 bUP 
pokonał 7bSKW wynikiem 2:1.
Zakończenie memoriału odbyło się w to-
warzystwie władz samorządowych Sulę-
cina oraz gospodarza obiektu dyrektora 
Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Pol-
skiego w Wędrzynie Edyty Jakóbczak. Na 
ręce zwycięskiej drużyny został przekaza-
ny Puchar Przechodni Dowódcy 17. WBZ. 

- Tego typu spotkania po-
zwalają rozwijać, jakże 
ważną w naszej służbie 
współpracę w zespole, 
a także potwierdzają, iż 
koledzy, którzy odeszli od 
nas na wieczną służbę, 
pozostają w naszej pa-
mięci na zawsze – pod-
kreślał współorganiza-
tor zawodów sierżant 
Kamil Urbański.

Tekst i zdjęcia: st. szer. 
Adam Titaniec

„Kwinto” dziś pod znakiem gotyckiego, 
szlachetnego, jak mówi mi wokalistka, 
rocka. Muzyka jak jedna struna na teorbie, 
wielostrunnym medium. Jednostajny rytm 
w mrocznym nastroju. Tworzy się prze-
strzeń gotycka niewątpliwie. Wszyscy pod 
sceną. 

Asocjacje dynamiczne w wielkiej prze-
strzeni. To tylko kilka wybranych klawiszy 
naciskanych w odpowiednim momencie, 
jak mówią mi akustycy nagłaśniający kon-
cert, a jednak… Ulegamy czarowi barwy 
gotyku. Zwłaszcza że jest konsekwentna u 
„Artrosis”.

Na przestrzeni historii przedwiecznej, 
gdzie rzeczy i słowa są wielkie jak herosi – i 
dzieją się zawsze splątane i wprzęgnięte w 
Wieczne Teraz.

Gotyckość w pogłosie. Namiętności i po-
żądania ludzkie są odwiecznie takie same. 
Obfitość wątków i tematów opowieści o 
człowieku i jego miejscu, żywa, dotykają-
ca każdego impulsu jego istnienia w danej 
chwili – historycznej, własnej-osobistej.

Gotyk zawsze był muzycznie, literac-
ko i plastycznie inspirujący. Konglome-
rat prawdopodobieństw ludzkich losów, 
współczesnych nam w swym uniwersal-

Artrosis. Muzyka jak jedna struna
MIĘDZYRZECZ 

nym wymiarze. Powtórzenia fraz jak ciągle 
ta sama sytuacja personalna, umoszczenie 
w tym wiecznym Gotyckim uniwersum. 
Czarowne i fascynujące. Stulecia balan-
su pomiędzy naturą a boskością – czyli o 
Człowieku prawie wszystko. 

Klimaty jak z baśni archetypicznych, 
opowieści bardów i bajarzy, trubadurów ze 
swymi mandolinami zagubionych w don-
kiszotowej wędrówce. Wszystko w formie 
stylizującej rocka, co jest bardzo ciekawe…

Głęboki, by nie powiedzieć głębinowy 
wokal (Magdalena Stupkiewicz). Głos 
Kobiet(y) jak żeńskiej Strony Mocy. Przy-
powieści Historii. Wielokrotny głos, który 
jakby nagle nabrał podobieństw i rezonan-
sów w otchłani wszystkich ich, kobiet(y), 
gotyckiego, czyli wielorakiego widzenia. 
Muzyka jak jedna struna na teorbie. Uspo-
kaja niczym ocean, który pieści w sobie 
wiele fal, kłębiących się w jego wnętrzu.

W arabskich klimatach, pogłosach pu-
stynnych pierwszych zaobserwowanych 
wielkich Boga, jako odnośni, przestrze-
niach, narodziły się tam największe idee. 
Przesunięcia puli dźwięków jak fale, wle-
wające się do określonej zawartości pa-
mięci, wracające zaraz jak odpływ - do ma-

cierzy.
Najnowsza płyta zespołu to więcej roc-

ka, ale z zachowaniem pulsu mroczności, 
ciemniejszych odcieni swego dominu-
jącego kolorytu, wzorzystych tematów 
neogotyckiego widzenia sztuki. Ta sama 
namiętność we wszystkich kompozycjach. 

Puls ciała i uczucia. Poezja dotykająca ich 
miąższości. Jej smutne postromantyczne 
piękno.

Tak stare zabytkowe mury „Kwinto” świę-
towały 20 urodziny formacji „Artrosis”.

Iwona Wróblak
Foto: Raf. www.emiedzyrze.pl

POWIAT MIĘDZYRZECKI
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Organizatorem był Lubuski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
Oddział w Lubniewicach (dyrek-
tor Zbigniew Ejchart), wspoma-
gany niewątpliwie przez LODR w 
Kalsku (dyrektor Zbigniew Ży-
wień).

Celem imprezy jest prezenta-
cja osiągnięć polskich i zagra-
nicznych firm produkcyjnych, 
usługowych i handlowych pra-
cujących na rzecz rolnictwa, 
promocja kultury i twórczości rę-
kodzieła regionu i integracja ob-
szarów wiejskich. Na rozległym 
terenie zaprezentowano liczne 
bydło hodowlane (jałowice róż-
nych ras), bydło mięsne (buhajki 
i jałowice), trzodę chlewną, drob-
ny inwentarz oraz w przewoź-
nym akwarium ryby ze stawów 
hodowlanych.

Pod namiotami 28 twórców 
ludowych prezentowało hafty, 
wyroby szydełkowe, rzeźbę w 
drzewie, wyroby z wosku pszcze-
lego, witraże, biżuterię użytkową 
i wiele innych rzeczy wykonywa-

Targi Rolnicze w Gliśnie
REGION

Impreza plenerowa, która od lat ściąga więcej niż liczne rzesze mieszkańców pół-
nocnej części województwa. Nie inaczej było w ostatni majowy weekend, tym 
bardziej że pogoda dopisała. 

nych w mniej lub bardziej zna-
nych technikach. Mnie osobiście 
podobał się wieniec laurowy wy-
konany z imitacji winogron i kor-
ków od butelek. 

Wiele osób korzystało z facho-
wego doradztwa specjalistów 
LODR i przedstawicieli firm zwią-
zanych z rolnictwem. Te ostatnie 
wystawiały traktory, maszyny rol-
nicze i wózki widłowe.

Przemierzając obszar targowy 
można było dokonać zakupów 
roślin, sadzonek, kwiatów i krze-
wów. Również pieczywa, miodu, 
nalewek, przypraw, owoców i 
warzyw oraz wielu innych rzeczy. 
Chleb, mydło i powidło zdawa-
łoby się rzec. I słusznie, bowiem 
impreza ma także, słuszny ze 
wszech miar, charakter pikniko-
wy (stąd namioty, stoły, stoiska 
z piwem oscypkami czy mięsi-
wem z rożna). Przyjeżdżają tutaj 
całe rodziny, bowiem większej 
dwudniowej plenerowej impre-
zy w tej części województwa 
się nie uświadczy. I wszystko na 

łonie matki natury. A jeżeli ko-
muś przyjdzie ochota na wypieki 
domowe czy kromala posma-
rowanego smalcem lub ogórka 
małosolnego, oferowały to pod 
namiotami KGW. M.in. z odległe-
go Górecka w gminie Zwierzyń 
w powiecie strzelecko-drezde-
neckim. Kołem kieruje Dorota 
Kruszyna, ubiegłoroczna sta-
rościna Wojewódzkiego Święta 
Plonów, delegatka do Izby Rolnej 
powiatu (mąż wystawiał na tar-
gach okazałe jałowice). Panie nie 
bacząc na gminę same uzbierały 
na okazały namiot, który służy im 
m.in. do zabezpieczenia prezen-
tacji i oferty własnych wyrobów.

Impreza miała swoje oficjalne 
odsłony. Były nimi wspomniane 
wystawy hodowców, finały kon-
kursów z wręczeniem licznych 
okazałych pucharów m.in. przez 
Jana Świrepo, Wicewojewodę 
Lubuskiego. Były też cenne na-
grody rzeczowe, ufundowane 
m.in. przez BGŻ BNP Paribas, 
Otrzymał ją Rafał Rosiński, naj-

lepszy hodowca trzody chlewnej, 
a wręczył ją gł. spec. Paweł Cie-
niuch ze wspomnianego banku. 

Obecny na targach prof. dr 
hab. Ryszard Skrzypek, kierow-
nik Katedry Hodowli Bydła i Pro-
dukcji Mleka Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu, wręczył 
okazały ryngraf Józefowi Gło-
wackiemu, doradcy rolniczemu 
w uznaniu za profesjonalizm.

Otwarcie targów z udziałem 
m.in. wicewojewody, dyrektora 
LODR w Kalsku, wójtów gmin, 
których hodowcy prezentowali 
swe dokonania, przedstawicieli 
różnych szczebli władzy samo-
rządowej - uświetnił występ Ze-
społu Śpiewaczego „Kęszyczan-
ki” z Kęszycy Leśnej. Promocja w 
nowym składzie na tym terenie 

została nagrodzona rzęsistymi 
oklaskami. Przed publicznością 
wystąpiły zespoły: „Kłodawianki” 
z Kłodawy, „Kaskada” z Santoczna, 
„Brzezinki” z Santocka, „Rudni-
czanki” z Rudnicy, „Górkowianki” 
z Górek Noteckich, Klub Seniora 
„Pogodny Uśmiech” ze Strzelec 
Krajeńskich oraz „Nietoperzanie” 
z Nietoperka. Ten ostatni zespół 
śpiewał z wykorzystaniem nagra-
nia podkładu muzycznego. 

Kolejna edycja targów nastąpi 
jesienią. Wówczas w ofercie KGW 
pojawią się bez wątpienia wypie-
ki z ziemniaków w różnych posta-
ciach, smakowite grzybki, dynie 
czy warzywa kapustne w wielu 
wariantach sporządzonych wg 
skrywanych receptur.

Tekst i fot. Lech Malinowski

Na scenie występują „Rudniczanki” z Rudnicy

SKWIERZYNA

Międzynarodowy dzień osób niepełnosprawnych

Korowód przypominał spo-
łeczności lokalnej o obecności i 
potrzebach osób niepełnospraw-
nych. Uczestników i gości przy-
witała Agnieszka Błajet - dyrek-
tor Domu Pomocy Społecznej w 
Skwierzynie. XI Obchody Mię-
dzynarodowego Dnia Osób Nie-
pełnosprawnych otworzyli wice-
wojewoda lubuski Jan Świrepo, 
starosta międzyrzecki Grze-
gorz Gabryelski oraz burmistrz 
Skwierzyny Lesław Hołownia.

W zawodach sportowych 
uczestniczyło 17 drużyn: ucznio-
wie Gimnazjum ze Skwierzyny 
i Specjalnego Ośrodka Szkolno 
– Wychowawczego z Międzyrze-
cza, mieszkańcy domów pomocy 
społecznej z Międzyrzecza, Gliń-
ska, Szarcza, Rokitna 38, Rokitna 
58, Toporowa, Kamienia Wiel-
kiego, Bełcza, Jasieńca, Miłowic, 
Piłki, Kożuchowa, Skwierzyny, 
Reichenwalde oraz podopieczni 
Powiatowego Ośrodka Wsparcia 
ze Skwierzyny.

Drużyny rywalizowały w 4 kon-
kurencjach: kręgle, westernowy 
rzut lassem, strzelnica paitballo-
wa oraz strażacki wyścig. Wszyst-
kie drużyny spisały się na złoty 
medal. Sport jest jedną z ważnych 
wartości kulturowych, wpływają-

Na początku maja w Skwierzynie odbyły się XI Obchody Międzynarodowego Dnia 
Osób Niepełnosprawnych. Wydarzenie rozpoczął korowód, który w asyście Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej z Drezdenka przeszedł ulicami miasta na stadion.

cych na rozwój, zdrowie i jakość 
życia człowieka, sprzyja integracji 
i pomaga w przełamywaniu ba-
rier.

XI Obchody Międzynarodowe-
go Dnia Osób Niepełnospraw-
nych zostały dofinansowane ze 
środków Powiatu Międzyrzeckie-
go.

Organizatorzy serdecznie 
dziękują za pomoc: Jakubowi 
Nawrotowi- Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Skwierzynie; Józefo-
wi Giejbo- Elektrosystem Skwie-
rzyna; Henrykowi Szulc- Zakład 
Stolarski w Skwierzynie; Ewie 
Plucie; Barbarze i Tomaszowi 
Kiernozek; Tadeuszowi Przy-
byłce - nadleśniczemu Nadle-
śnictwa Skwierzyna; Ewie Zdro-
wowicz-Kulik - „Fundacja serce 
na dłoni”; Wiolecie Robak - Ga-
barkiewicz- Studio Tańca Remix; 
Maciejowi Zawidzkiemu- Ośro-
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Sklep Zoologiczny
Salon Groomerski Yagnes

Pon. - Piątek
10:00 - 18:00

Sobota
10:00 - 14:00

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

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

     Tel. 604 848 045

SUlĘCIN

Oni cenią 
swe zdrowie

krZeSZYCe

Wakacje z orientem

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

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

wała Dzień medyczny dla swoich pracowników oraz 
członków ich rodzin. 

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

Katarzyna Wojak
specjalista HR

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

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

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

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

SUlĘCIN

Tu królował ziemniak

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

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

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

Ewelina Niemczyndek Kultury w Skwierzynie; Ma-
riuszowi Patey i Zbigniewowi 
Pniewskiemu- Papirus Spółka 
Jawna z Warszawy; Komendzie 

Powiatowej Policji w Międzyrze-
czu

www. skwierzyna.pl
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33. Sesja Stypendialna

s. 13

10 lat PROP w Międzyrzeczu
30 maja w sali Starostwa Po-

wiatowego w Międzyrzeczu z 
udziałem niemalże wszystkich 
przedstawicieli 70. organizacji 
pozarządowych działających w 
powiecie i współpracujących z 
Powiatową Radą Organizacji Po-
zarządowych (przewodniczący 
jest Włodzimierz Szopiński) ob-
chodzono skromny, aczkolwiek 
ze znacznym dorobkiem, jubile-
usz. Wśród zaproszonych gości 
byli m.in. Jan Świrepo – Wice-
wojewoda Lubuski, Romuald 
Malinowski – prezes Związku 
Lubuskich Organizacji Pozarzą-
dowych, Grzegorz Gabryelski 
– starosta powiatu, Tomasz Re-
szel – pierwszy przewodniczący 
rady powiatu, Lesław Hołownia 
– burmistrz Skwierzyny, Kazi-
mierz Puchan – pierwszy sta-
rosta, Anna Sawka – sekretarz 
UMiG Międzyrzecz, Jarosław 
Szałata – przewodniczący rady 

MIĘDZYRZECZ

powiatu, Zofia Plewa – członek 
zarządu rady powiatu, Piotr 
Dembiński – przewodniczący 
ZW ZWM.

Jerzy Garniewicz z Kapeli Wi-
leńskiej zaprezentował swój pro-
gram wokalny, swoim ciepłym 
tembrem głosu wprowadził miłą 

atmosferę wśród obec-
nych.

Przewodniczący PROP 
w formie multimedialnej 
przedstawił rys historycz-
ny i dokonania stowarzy-
szeń. Były wystąpienia 
m.in. wicewojewody, sta-
rosty, przewodniczącego 
rady powiatu, sekretarza 
UMiG i przewodniczącego 
ZW ZMW. Kwiaty i gratula-
cje zwyczajowo wręczono 
W. Szopińskiemu. Tenże 
podziękował wszystkim 
organizacjom za dotych-
czasową, jakże owocną 

współpracę
Za aktywną działalność na 

rzecz lokalnych społeczności 
wręczono okolicznościowe sta-
tuetki. Otrzymali je: Jan Świre-
po, Kazimierz Puchan, Tomasz 
Reszel, Grzegorz Gabryelski, 
Zofia Plewa, Anna Szulga 

(PROP), Halina Pilipczuk (sta-
rostwo powiatowe), Daniel 
Fąferko (PROP), Romuald Ma-
linowski, Arletta Stachecka 
(dyr. SOSW Międzyrzecz). Le-
sław Hołownia, Włodzimierz 
Szopiński, Remigiusz Lorenz 
(burmistrz Międzyrzecza), Anna 
Rogala (PROP), Bogusław Ma-
ciejczak (emerytowany sekre-
tarz starostwa), Stowarzyszenie 
„Nasz Dom” w Skwierzynie, Sto-
warzyszenie „Szansa” w Między-
rzeczu, Klub Abstynenta „Zdrój” 
w Skwierzynie, Stowarzyszenie 
„Kęszyca sobie i sąsiadom” w 
Kęszycy Leśnej, Stowarzysze-
nie „Pomoc dzieciom niepeł-
nosprawnym” w Międzyrzeczu, 
Stowarzyszenie „Rozwój po-
przez działanie” w Wyszanowie, 
Stowarzyszenie „Chociszewo 
wspólna przeszłość” w Chocisze-
wie, Ochotnicza Straż Pożarna 
w Brójcach, Międzyrzeckie Sto-

warzyszenie „Oaza”, Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Skwierzynie, 
Stowarzyszenie „Dzieci Wojny” 
oddział skwierzyńsko-między-
rzecki, Stowarzyszenie „Lśnienie” 
w Rokitnie.

Najmłodsze stowarzyszenie 
z Wysokiej „Działajmy razem” 
(prezes Teresa Mukomiłow) 
poprzez pokaz multimedialny 
zaprezentowała swój efektowny 
dorobek na rzecz własnej wsi 
(do tematu wkrótce powrócę). 
Spotkanie zakończone zostało 
występem grup tanecznych ze-
społu „Trans” z Międzyrzecza.

Spotkanie odbyło się dzięki 
środkom pozyskanym z dotacji 
starostwa powiatowego oraz 
środków własnych Związku Lu-
buskich Organizacji Pozarządo-
wych.

Tekst i fot. L. Malinowski

W Międzyrzeczu, gościnnie w 
SP-2, 25 maja odbyła się 33.sesja 
stypendialna międzyrzeckiego 
koła Wspieramy Młode Talenty. 
W spotkaniu uczestniczyli m.in. 
Edward Fedko - wiceprzewod-
niczący Sejmiku Samorządowe-
go Województwa Lubuskiego, 
Remigiusz Lorenz – burmistrz 
miasta, Łukasz Mikuła - wicesta-
rosta, Maria Kijak - przewodni-
cząca rady Miasta Międzyrzecz, 
Mariusz Erdmann – przewodni-
czący Lubuskiego Stowarzysze-
nia Pomocy Szkole, dyrektorzy 
placówek pedagogicznych i dar-
czyńcy.
Po oficjalnym przywitaniu i 
krótkim przedstawieniu histo-
rii działalności koła przez Lidię 
Woźniak, jego przewodniczącą 
(dotychczas stypendia otrzy-
mało ponad 600 uczniów), swój 
program artystyczny zaprezen-
towali uczniowie skupieni w Ze-

spole Muzyki Dawnej „Anitiquo 
More”. Zebrani mogli również 
wysłuchać recytacji poetyckich 
dwóch uczennic - stypendystek. 
W programie tanecznym wystą-
pili również stypendyści.
Stypendia, na które złożyły się 
m.in. odpisy 1% od podatków, 
części diet radnych i stałe wpłaty 
darczyńców, zostały przyznane 
na 2015 r. Otrzymali je: w grupie 
szkół podstawowych – Zuzanna 
Smolińska (SP-2), Jakub Antys 
(SP-2) Weronika Milewska (SP-
4), Blanka Liberkowska (SP-2).
W grupie uczniów gimnazjów: 
Alicja Paruzel, Mariusz Maj-
rzak (oboje z Gim. Nr 2), Nata-
lia Nadolna i Sandra Ewa Rem 
(uczennice Gimnazjum w Przy-
tocznej).
W grupie najstarszej: Natalia 
Majcher i Monika Majcher 
(obie z LO), Szymon Fąferko 
(ZSE), Klaudia Kujawa (ZSCKR 

Bobowicko), Szymon Wierzbic-
ki (ZSB), Zuzanna Szemborska 
(ZSE). Stypendia wręczali m.in. 
Edward Fedko, Remigiusz Lo-
renz, Łukasz Mikuła i Mariusz Er-
dmann. 
Nagrody książkowe ufundowane 
przez Lubuskie Stowarzyszenie 
Pomocy Szkole otrzymali:: Elż-
bieta Skibicka za wieloletnią, 
efektywną, pracę jako sekretarz 
koła i Edward Fedko wieloletni 
czynnie wspierający jako członek 
koła jego statutową działalność.
Sympatyczną nagrodą niespo-
dzianką było ufundowanie przez 
Piotra Strzelczyka maszyny 
do szycia m-ki Łucznik, którą 
otrzymała Weronika Milewska. 
Niebawem ruszy kolejny Rajd 
Charytatywny uroczym szlakiem 
po okolicy. Wpisowe zasili konto 
koła. Wszystkie zbiórki są zgod-
ne z obowiązującym prawem. 
Podobnie jak dotowanie przez 

urzędy czy instytucje. M.in. mia-
sto Międzyrzecz przekazało 4 tys. 
zł. 
E. Fedko jak i R. Lorenz podczas 
wręczania stypendiów podobnie 
powiedzieli – W uzdolnione dzie-
ci i młodzież warto inwestować, 
wspierać nie tylko tych, którzy bar-

dzo dobrze się uczą, również roz-
wijających efektywnie swe inne 
zainteresowania.

Tekst i fot. Lech M.

Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz gratuluje stypendystom

Urokliwy staw Zamkowy. Dzień 
Dziecka to wspaniała okazja, by 
pobyć razem ze swoim dzieckiem 
– najlepiej nad wodą. Szkoda, że 
tylko dwie godziny, może uda się 
taki piknik rodzinny w przyszło-
ści przedłużyć do całego dnia? 
- Wymaga to kilku uzgodnień logi-

MIĘDZYRZECZ

Ryby łowić można bezkrwawo…
Na zawodach  wędkarskich metodą spławikową z założenia ryby łowi się bez-
krwawo. Delikatnie uwalniane z haczyków, umieszcza je w tzw. miękkiej siatce, a 
po zważeniu bezzwłocznie wrzuca do wody. 

stycznych – mówi mi Jerzy Salej, 
jeden z prezesów naszych lokal-
nych 3. Kół Wędkarskich (Nr 1,2 i 
3), - gdyby zaangażowano się w to 
szerzej, nie byłoby problemu. 

A chodzi o ważną rzecz, o 
wspólne spędzanie czasu ze 
swoimi pociechami. Widzę nad 

wodą pary; rodzic (tata/mama) 
i dziecko:(synek/córeczka), lub 
dziadkowie z wnukami, poświę-
cające sobie czas i uwagę, poza 
codzienną gonitwą i pracą. Dzie-
ciaki wyluzowane, chwalone 
(obligatoryjnie) za sukcesy. Pan 
Salej szczególnie dba o to, by każ-

dy młody wędkarz był tego dnia 
zadowolony, chociażby niczego 
nie złowił. To też poglądowa, w 
plenerze, lekcja biologii, ichtio-
logii naszych wód śródlądowych, 
wiedzy o zwyczajach ryb. Jako 
wędkarze mają dużo opowieści i 
wspomnień, jako rodzice i dziad-
kowie wiedzą, czego dziecku po-
trzeba najbardziej. Czyli uwagi 
poświęconej dzieciom podczas 
sobotniego wspólnego popołu-
dnia. Ważne, bo dzieci biorące 
udział w zawodach mają od 5 do 
10 (pierwsza grupa, najmłodsza) 
i od 11 do 16 lat (starsza grupa) 

i przez to są bardzo wrażliwie 
na formy zainteresowania swoją 
osobą. 

Zawody organizowane są nad 
Zamkowym stawem przede 
wszystkim ze względu na bez-
pieczeństwo dzieci. Starsze gru-
py mogą łowić na Obrze, gdzie 
brzeg jest czasami spadzisty. No 
i tutaj staw był zarybiany. Jeden 
z wędkarzy brał udział w tym 
przedsięwzięciu, dzięki czemu 
łatwiej o dziecięcy sukces. Są tu 
płotki, wzdręgi, ukleje, krąpie, 
leszcze, także mogą zdarzyć się 
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większe ryby, widziano amura. W 
Zawodach zważy się duże sztuki 
osobno, będą specjalne nagrody.

Nad wodą Babcia z wnuczką. 
Babcia obeznana z wędkarskim 
rzemiosłem. – Jak chcą, to biorą, 
jak nie chcą, to nie... - stwierdza ze 
spokojem. Wędkarka od lat trzy-
dziestu, jak mówi. Wie, że trzeba 
czasami poczekać, to się opłaci. 
Przy stanowiskach rynsztunek za-
wodowy. Wędki, kołowrotki, spła-
wiki, zanęty, przynęty, robaczki 
białe i kolorowe, kasza pęczak. 
Tata czasami pomaga zarzucać, 
to sztuka, której nie umieją do-
brze nawet dorośli. Ale zawsze 
rybkę - trofeum dzierży dziecko. 
No bo to jego święto w końcu, 
Dzień dziecka… Uśmiechnięte 
buzie są najlepszą dekoracją tego 
dnia.

Woda wzmaga apetyt, przy-
gotowano dużo kiełbasek z gri-

la, nad ich rumianością czuwają 
znawcy. Konsumpcja będzie 
po Zawodach. Dla wszystkich 
dzieci biorących udział w zawo-
dach są oczywiście nagrody. Dla 
zwycięzców specjalne: lśniące 
puchary i piękne wydawnictwa. 
Trochę sprzętu wędkarskiego, ba-
toników, wody mineralnej i soków 
owocowych. Prezenty ufundowa-
li: Pizzernia i Restauracja „Mafia” 
(15 pizz), Nadleśnictwo Mię-
dzyrzecz, Hurtownia Metalowa 
- Klemenczak, Restauracja „Neo”, 
Lubuski Klub Karpiowy, Sklep 
Wędkarski „Bartek” oraz organi-
zatorzy Zawodów, ze środków ze 
swoich własnych członkowskich 
składek (Koła liczą razem około 
250 członków), którzy dziękują 
za pomoc i wsparcie Starostwu i 
dyrektorowi Kompleksu Muzeal-
nego, w którego skład wchodzi 
staw w Parku muzealnym.

Zawody Spławikowe organi-
zowane są od 2009 r. Cieszą się 
dużym zainteresowaniem spo-
łecznym, dobrze, że taka forma 
wspólnego rodzinnego biesia-
dowania znalazła swoje ramy 
organizacyjne. Wędkarstwo ma 
wiele zalet, pełni ważne funkcje 
ekologiczne, Statut nakłada na 
PZW dużo obowiązków, także 
organizowania takich jak te za-
wodów dla dzieci i młodzieży. 
Społeczna Straż Rybacka dba o 
przestrzeganie Regulaminu na 

naszych akwenach, szczególnie 
zwraca uwagę na problem kłu-
sownictwa.

26 maluchów – najmłodsze 
miało 5 lat, wzięło udział w zawo-
dach z okazji Dnia dziecka. Po uro-
czystej procedurze ważenia ryb 
pierwsze miejsce i puchar, zdo-
była (w grupie 5- 10 lat) Paulina 
Bator – 2350 pkt, drugie miejsce: 
Filip Pawłowski - 1650 pkt, trze-
cie – Marcel Mucha – 1480 pkt. W 
starszej grupie (11-16 lat) zwycię-
żył Sebastian Janiszewski (710 

gr złowionych ryb), drugie zajął 
Arkadiusz Nadskakulski – 330 
pkt, trzecie – Oliwia Sztuka – 330 
pkt. Największe Ryby ważyły: lin 
(trofeum Pauliny Bator) – 950 gr., 
leszcz miał 830 gr. 

Nagrody można było wyloso-
wać, uzupełnić tym samym węd-
karskie oprzyrządowanie. No i 
fotki zostały w rodzinnych kroni-
kach jako pamiątki po łowcach i 
poskromicielach wodnych prze-
stworzy.

Iwona Wróblak
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Biesiadowali rodzinnie i światowo

Biesiadowe przygotowania roz-
poczęły się już przed południem. 
Wzięli w nich udział nie tylko na-
uczyciele Szkoły, także – w du-
żej liczbie – rodzice. Tematem III 
Biesiady Rodzinnej były prezen-
tacje krajów. Wszystkie klasowe 
społeczności losowały tematy i 
wspólnie – uczniowie z rodzica-
mi – przygotowywali stoiska. Z 
ciekawością oglądaliśmy, co też 
wybrano z szeroko rozumianej 
kultury danego kraju, jego tra-
dycji. Nie ograniczano się do na-
szego europejskiego podwórka. 
Był afrykański Egipt z bogiem 
Ptahem, amerykańska Kanada, 
brytyjskie pieczone babeczki. Ni-
derlandy na przykład skojarzyły 
się z wielokulturowością i emi-
grantami z naszego kraju rów-
nież, tak zobaczono współcze-
sną Holandię. Turcja zaprosiła na 
barwny dywanik na kawę (po tu-
recku). Hiszpania to tortilla oczy-
wiście, w kilku rodzajach. Szkocka 

Sobotnie popołudnie. Na boisku przed Szkołą Podstawową nr 2 już tłoczno, a jesz-
cze impreza się nie rozpoczęła. Frekwencja będzie dużym sukcesem, nagrodą za 
pomysł i sprawną organizację.

specjalność, według klasy VI c, 
to nadziewane (polskie) jabłka z 
cynamonem. Na polskim stoisku 
(z dużą narodową flagą) racuchy, 
ciasto rabarbarowe i drożdżowe.

Najważniejszym jednak celem 
było rodzinno-szkolne biesiado-
wanie. Nic tak nie zbliża rodziny 
jak wspólny posiłek. Dużo rado-
ści sprawiło również oglądanie 
popisów artystycznych swoich 
pociech na scenie (w ruch szły 
rodzinne kamery i aparaty foto-
graficzne). Na rusztach grillów 
pojawiły się nie tylko tradycyjne 
kiełbaski, gościły tam potrawy z 
różnych krajów. Rodzice staran-
nie wyszukali przepisy w cze-
luściach internetowych stron i 
pewnie razem z dziećmi upiekli 
specjały. 

Przygotowania do wspólnej, 
trzeciej już Biesiady Rodzinnej 
trwały od pierwszych dni kwiet-
nia. Dyrektor SP nr 2 Katarzyna 
Dymel mówiła mi, że w codzien-

nej działalności szkoły nie wy-
obraża sobie braku współpracy 
między uczniami, rodzicami i na-
uczycielami. Taki cel ma organi-
zowanie corocznej Biesiady – głę-
boką integrację środowiska. 

Pytani o tak duże zaangażowa-
nie w inicjatywę rodzice, zgodnie 
twierdzili, że robią to dla swoich 
dzieci. Nie tylko by zaprezen-
tować pomysły sugerowane na 
spotkaniach przedbiesiadowych, 
ale także, by uzbierać trochę 
środków na cele szkolne. W tam-
tym roku za pieniądze zebrane ze 
sprzedaży losów, wiktuałów, zain-
stalowano radiowęzeł, który teraz 
służy zarówno szkolnym celom 
jak i samym uczniom wprawiają-
cym się w dziennikarskim rzemio-
śle radiowym.

Ceny potraw nie są wysokie, 
każde stoisko oferuje co innego. 
Smakoszy wśród przybyłych ro-
dziców nie brakuje, nauczyciele 
też chętnie raczą się specjałami. 

Jest dzisiaj w dobrym tonie coś 
kupić na miejscu do zjedzenia. 
Wybór jest duży…

Oprócz degustacji na scenie 
trwają prezentacje klas. Taniec, 
śpiew, scenki, z bogatą dekoracją 
i kostiumami. Chińskie dźwięki na 
scenie, w odpowiedniej oprawie 
choreograficznej. Izraelskie „Sho-
lem aleichem”, japońskie kimona, 
plansze z I Ching…Szwedzkie 
Pipi ze sterczącymi na boki war-
koczykami, z muzycznym podkła-
dem zespołu ABBA rzecz jasna…
Zorba tańczona z dużym zaanga-
żowaniem. Bez przerwy cos się 
działo.

W programie było też między 

klasowe mocowanie się liną. Wal-
ka była zacięta!

Zabawę przewidziano do 
20.00. Programu artystycznego 
na pewno nie zabrakło, tak jak 
i poczęstunku, który co chwilę 
donoszono ze szkolnych koryta-
rzy. Impreza bardzo udana. Pro-
wadziły ją nasze zawodowe już 
konferansjerki – panie Hanna 
Barczewska i Maria Sobczak – 
Siuta. W mojej opinii jak dotąd 
był to najlepszy w tym roku fe-
styn.

Iwona Wróblak

Na rodzinnej biesiadzie w SP nr 2 w Międzyrzeczu prezentowany był 
szeroki wachlarz kultur i kulinarnych zwyczai

Tytułowe zawody zawsze są 
sprawdzianem gotowości bojo-
wej jednostek OSP. Na stadionie 
w Międzyrzeczu zostały rozegra-
ne 30 maja. Tradycyjnie drużyny 
na murawę wprowadził st. kpt. 
Dariusz Surma, Komendant 
Gminny OSP (dowódca JRG PSP 
Międzyrzecz). Po złożeniu mel-
dunku prezesowi ZOMG ZOSP 
RP, dh. Ireneuszowi Jarnutowi i 
wygłoszeniu krótkiego, acz bar-
dzo dobrze merytorycznie przy-
gotowanego wystąpienia przez 
tego ostatniego, zawody zostały 

MIĘDZYRZECZ

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
rozpoczęte.

OSP Bukowiec wystawiła dru-
żynę kobiecą i dwie seniorów, 
pozostałe po jednej. Rozegrano 
sztafetę pożarniczą i ćwiczenie 
bojowe (zawodnicy w tej konku-
rencji startowali dwa razy, prze-
miennie na torach). Zespołem 
sędziowskim złożonym z funk-
cjonariuszy KP PSP przewodził 
kpt. Jerzy Ratkiewicz. Skompli-
kowany system obliczeń (punkty 
karne zamienione na sekundy) i 
całą dokumentację powierzono 
dh. Barbarze Sułkowskiej i kpt. 

Dorocie Troć.
Ostateczne wyniki: 1 m-ce w 

grupie kobiet zdobyła drużyna 
z Bukowca. Wprawdzie nie mia-
ła ona konkurencji, ale ich udział 
potwierdza bardzo dobre przy-
gotowanie do zawodów szczebla 
wyższego (panie mają tytuł wi-
cemistrza województwa w zawo-
dach rozgrywanych wg przepisów 
CTIF). W sztafecie pożarniczej pry-
mat przypadł OSP Kaławie. W ćwi-
czeniach bojowych: 1 m-ce Kała-
wa. Ostatecznie )SP Kaława zajęła 
pierwsze miejsce, 2. Bukowiec-2, 

3 m-ce Bukowiec-1, 4. Kęszyca 
Leśna, 5. Gorzyca, 6. Międzyrzecz-
-Obrzyce, 7. Kursko, 8. Wyszano-
wo. Puchary, dyplomy i nagrody 
rzeczowe wręczali: Remigiusz 
Lorenz, burmistrz Miasta Mię-
dzyrzecz, bryg. Lesław Gliński, 
z-ca Komendanta Powiatowego 
KP PSP i dh Ireneusz Jarnut.

Impreza miała również inne 
ciekawe fragmenty dla licznie 
przybyłych na stadion widzów. 
Wystawione były trzy sikawki 
konne z XIX wieki, które dzięki 
pozyskanym funduszom unijnym 

zostały wspaniale odrestauro-
wane. Z muzealnych zbiorów za-
prezentowano również z XIX w. 
hełmy strażackie i mosiężne prą-
downice. Zaprezentowano rów-
nież pas bojowy z toporkiem, któ-
ry używany był niemal do końca 
ubiegłego wieku. Zainteresowa-
niem, szczególnie pań, był udział 
dh Rafała Maślaka, wicemistera 
świata 2014 jako dowódcy druży-
ny z OSP Górzyca. 

Lech Malinowski
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Schował auto by anulować dług

Niezwykłą ,,pomysłowością” wykazał się 
pracownik jednej z firm transportowych 
powiatu międzyrzeckiego, chowając 
auto pracodawcy, by wymusić na nim 
anulowanie długu. Do zdarzenia doszło 
27 maja b.r. - kierowca celowo wyłączył 
urządzenie namierzające trasę pojazdu, 
aby nie można było odnaleźć auta - cię-
żarówki Renault Master wartej 120 tys. zł. 
Kiedy właściciel firmy nawiązał kontakt 
ze swoim kierowcą, umówił się z nim na 
spotkanie, na które razem z pokrzywdzo-
nym pojechali policjanci. Tam zatrzymali 
40-letniego mężczyznę, który w końcu 
wskazał miejsce, gdzie ukrył ciężarówkę. 
Mężczyzna twierdził, ze zabierając auto, 
chciał wymusić na swoim pracodawcy 
anulowanie długu, jaki u niego zaciągnął.  
40-latek usłyszał zarzut oszustwa, za co 
grozi mu kara do ośmiu lat pozbawienia 
wolności.

Pożegnanie z prawem jazdy

Minęło dopiero kilkanaście dni od wpro-
wadzenia zmian w przepisach o ruchu 

drogowym a policjanci z Międzyrzecza 
zatrzymali już 2 prawa jazdy za przekro-
czenie dozwolonej prędkości o więcej niż 
50 km/h. W jednym przypadku kierowca 
Renault Laguna, w miejscowości, w któ-
rej mieszka, jechał 130 km/h, w miejscu, 
gdzie dopuszczalna prędkość to 50 km/h. 
48-latek przekroczył prędkość aż o 80 
km/h. Kolejny pirat „wpadł” w Pszczewie 
a na liczniku, zamiast 40 km/h, miał 106 
km/h. Sprawcy wykroczeń otrzymali rów-
nież wysokie mandaty karne.

Ukradł z plaży…stoły i ławki

W marcu z plaży nad jeziorem w Chycinie 
zniknęły drewniane ławo-stoły, które mia-
ły służyć mieszkańcom oraz odwiedzają-
cym to miejsce turystom. Jak się okaza-
ło 19 maja b.r. – pilnie potrzebował ich 
21-latek, który ukrył je w pomieszczeniu 
gospodarczym w jednej ze wsi w gminie 
Bledzew. Mężczyzna odpowie za kradzież, 
za co grozi mu kara do pięciu lat pozba-
wienia wolności.

30 tys. zł ,,na wnuczka”

We wtorek 19 maja b.r. do 81-letniego 
mieszkańca Międzyrzecza zadzwonił 
mężczyzna podający się za jego wnuka, 
mówiąc, że potrzebuje pomocy. Powie-
dział, że miał wypadek drogowy i by nie 
mieć z tego powodu kłopotów i załatwić 
sprawę, potrzebuje 30 tys. zł. 81-latek 
uwierzył w tę historię, poszedł do banku, 

aby jak najszybciej wypłacić pieniądze i 
przekazać je wnukowi. Na szczęście bę-
dąc w banku zadzwonił jeszcze na numer 
telefonu swojego wnuka, martwiąc się o 
niego, ten jednak powiedział, że nie miał 
żadnego wypadku a mężczyzna, który 
chciał od niego pieniądze, chciał go oszu-
kać. Oszuści wymyślają kolejne sposoby, 
usiłując wyłudzić pieniądze. Podają się za 
członków rodzin, urzędników, policjantów 
lub przedstawicieli różnych firm ubezpie-
czeniowych. Za każdym razem mają jeden 
cel – wyłudzenie pieniędzy. Każdy telefon 
należy zweryfikować, sprawdzić dzwoniąc 
do członków rodziny lub do osoby, za któ-
rą się podaje, a w razie jakichkolwiek wąt-
pliwości powiadamiać jednostkę Policji. 

Ukradli rower…ochroniarzowi

Ochroniarz jednego z międzyrzeckich 
marketów zorientował się, że ktoś ukradł 
jego rower, który stał przed wejściem do 
sklepu. Szybko przejrzał nagranie z mo-
nitoringu, na którym doskonale była wi-
doczna sylwetka sprawcy kradzieży oraz 
jego dwóch kolegów, którzy pomagali mu 
wywieźć rower z parkingu. O tym fakcie 
powiadomił policjantów. Okazało się, że 
tą wyjątkową pomysłowością wykazali się 
trzej mieszkańcy Przytocznej w wieku 22-
23 lat. Jeden z nich usłyszał zarzut kradzie-
ży, natomiast pozostali odpowiedzą za 
paserstwo, za oba przestępstwa grozi im 
kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Włamał się na strych i ukradł narzędzia

Policjanci otrzymali zawiadomienie o wła-

maniu na strych w jednym z budynków 
w Skwierzynie. Poszkodowany zgłosił, że 
w nieustalonych okolicznościach zostały 
skradzione jego elektronarzędzia.  Łupem 
złodzieja były między innymi wiertarki, 
piła i butla gazowa. Złodziejem okazał się 
28-letni Arkadiusz M., który skradzione 
przedmioty zastawił w miejscowym lom-
bardzie. Mężczyzna usłyszał zarzut kra-
dzieży z włamaniem, za co grozi mu kara 
do 10 lat pozbawienia wolności. Mundu-
rowi odzyskali niemal całe mienie, które 
zostało zwrócone właścicielowi.

Za groźby – do aresztu

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji 
w Międzyrzeczu otrzymali informację, iż 
jeden z mieszkańców powiatu grozi po-
pełnieniem ciężkiego przestępstwa swo-
jej byłej żonie i innym osobom. Śledczy 
po dotarciu do pokrzywdzonej potwier-
dzili, że mężczyzna swym zachowaniem 
wzbudza u niej obawy o własne zdrowie 
i życie dlatego podjęli decyzję o jego za-
trzymaniu. Policja za pośrednictwem Pro-
kuratury wystąpiła z wnioskiem do Sądu o 
zastosowanie tymczasowego aresztowa-
nia. Sąd przychylił się do wniosku i męż-
czyzna trafił do aresztu na dwa miesiące. 
W Komendzie Powiatowej Policji w Mię-
dzyrzeczu już wcześniej były prowadzone 
postępowania o podobnym charakterze 
przeciwko tej właśnie osobie.

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

policja.gov.pl 

MIĘDZYRZECZ
ul. 30 Stycznia 19   
tel. 95 720 54 52
godziny otwarcia: 
pon. - piąt. 9.00 - 17.00
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Wieści z Międzyrzeckiego rATUSzA
W piątkowe południe, 8 maja 

dokonano uroczystego otwar-
cia nowo wyremontowanej 
biblioteki. Wzięli w nim udział 
przedstawiciele: Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, Urzędu Marszałkowskiego, 
dyrektor Wojewódzkiej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Go-
rzowie Wlkp., władze miejskie z 
burmistrzem Remigiuszem Lo-
renzem i przewodniczącą Rady 
Miejskiej Marią Kijak na czele, 
radni Rady Miejskiej i zaproszeni 
goście. W swoim przemówieniu 
burmistrz przypomniał początki 
funkcjonowania biblioteki, a tak-
że podkreślił jej istotny udział w 
życiu całej społeczności. Doko-
nano symbolicznego przecięcia 
wstęgi, po którym goście mogli 
zobaczyć efekt trwającej rok mo-
dernizacji.

Przypomnijmy, iż remont i mo-
dernizacja biblioteki realizowana 
była w ramach zadania współfi-
nansowanego z Programu Wie-
loletniego Kultura + Priorytet 
„Biblioteka + Infrastruktura bi-
bliotek” ze środków finansowych 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z 
budżetu państwa, z Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, ze środ-
ków gminy Międzyrzecz oraz 
środków własnych Międzyrzec-
kiego Ośrodka Kultury. Całkowi-
ta wartość inwestycji wyniosła 
2 439 090,00 zł, w tym dotacja z 
budżetu państwa 1  875  000,00 
zł, z PFRON 89  000,00 zł oraz 
dotacja celowa z gminy   w wy-
sokości 150  000,00 zł. Pozostała 
kwota, tj. 325 090,00 zł to środki 

Biblioteka już otwarta dla mieszkańców
własne Międzyrzeckiego Ośrod-
ka Kultury.

Dzięki tej inwestycji, biblioteka 
stała się budynkiem nowocze-
snym, spełniającym najnowsze 
standardy. Generalny remont 
dachu, termomodernizacja 
ścian zewnętrznych i wymiana 
okien, ociepliła cały budynek. 
Ponadto wymieniono instalację 
elektryczną, cieplną, sanitarną i 
deszczową. Niezwykle ciekawe 
rozwiązania architektoniczne 
poprawiły estetykę i funkcjo-
nalność pomieszczeń. Poprzez 
zastosowanie wysp wykładzi-
nowych poprawiono warunki 
akustyki pomieszczeń, a w miej-
scach aktywnej pracy z dziećmi 
zapewniono bezpieczeństwo 
komunikacji i zabawy. Oddział 
biblioteczny dla dzieci stał się 
niezwykle kolorowym i przy-
jaznym miejscem dla młodych 
czytelników.

Zlikwidowano bariery archi-
tektoniczne dla osób porusza-
jących się na wózkach inwa-
lidzkich i mających trudności z 

poruszaniem się. Dzięki inwe-
stycji powstał nowy podjazd, 
przebudowano wejście główne, 
zamontowano platformę i do-
stosowano toalety   dla niepeł-
nosprawnych. Powstała sala 
multimedialna, która wyposażo-
na została w stanowisko kompu-
terowe, ułatwiające dostęp do 
informacji i literatury fachowej 
osobom niepełnosprawnym 
wzrokowo.

W 2015 r. rozpoczął się kolejny 
etap unowocześniania bibliote-
ki, związany z wymianą i zaku-
pem wyposażenia meblowego 
oraz uzupełnieniem sprzętu 
komputerowego i nagłaśniają-
cego. Również na tę inwestycję 
Międzyrzecki Ośrodek Kultu-
ry uzyskał   dofinansowanie ze 
środków Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego w  wy-
sokości 85  000,00 zł w ramach 
Programu Rozwój Infrastruktury 
Kultury „Infrastruktura Domów 
Kultury” oraz 150 000,00 zł w ra-
mach dotacji celowej otrzyma-
nej z gminy.  

29-31 maja 2015 roku w 
Berlinie na Prager Platz odby-
ło się Święto Narodów, w któ-
rym uczestniczyła m.in. gmina 
Międzyrzecz, reprezentowana 
przez burmistrza Remigiusza 
Lorenza. Odbyło się wiele spo-
tkań, prezentacji, m.in. z amba-
sadorem Izraela w Niemczech 
oraz Burmistrzem Berlina 
Charlottenburga-Wilmersdorf, 
w trakcie których, wyrażono 
gotowość i chęć szeroko za-
krojonej współpracy. W drugim 
dniu Święta Narodów wystąpił 
zespół taneczny „Trans”, który 
rzucił wielki Berlin na kolana. 
Była to bardzo udana impreza, 
która doskonale promowała 
Międzyrzecz.

Święto Narodów w Berlinie

W ramach programu Komen-
dy Głównej Policji „Profilakty-
ka a Ty” wpisanego do rządo-
wego programu ograniczania 
przestępczości i aspołecznych 
zachowań „Razem bezpiecz-
niej”, 1 czerwca 2015 roku, w 
Dniu Dziecka przy Urzędzie 
Miejskim w Międzyrzeczu od-
był się happening pod hasłem 
„Przestańmy Biec” zorganizo-
wany w ramach Ogólnopol-
skiego Głosu Profilaktyki.

Celem tej inicjatywy jest 
wzmocnienie profilaktyki twór-
czej oraz edukacja młodzieży i 
dorosłych w zakresie przeciw-
działania zjawiskom patologii 
społecznej, a także promocja 
innowacyjnych działań profilak-
tycznych. Przesłaniem tego dzia-

łania jest promowanie mody na 
życie bez uzależnień.

Organizatorem spotkania była 
Komenda Powiatowa Policji w 
Międzyrzeczu przy pomocy pra-
cowników Urzędu Miejskiego 

oraz Międzyrzeckiego Ośrodka 
Kultury. Do działań przyłączy-
li się również: Państwowy Po-
wiatowy Inspektor Sanitarny w 
Międzyrzeczu oraz Starostwo 

s. 16

Dzień Polonii to impreza, któ-
ra od czasu ustanowienia przez 
Sejm w Polsce w dniu 2 maja 
Dnia Polonii, organizowana jest 
cyklicznie przez Radę Polską w 
Berlinie. Najważniejszym prze-
słaniem jest prezentacja do-
robku polonijnych organizacji 
Berlina oraz kultury polskiej w 
Niemczech. Impreza realizowana 
jest w formie festynu ulicznego 
uzupełnionego przez występy 
artystów z Polski i Niemiec. Jak 
co roku także i w tym kultura po-
lonijna została zaprezentowana 
w formie występów berlińskich 
grup muzycznych, 
tanecznych, teatral-
nych zarówno ama-
torskich jak i pro-
fesjonalnych oraz 
różnych środowisk 
kulturalno-społecz-
nych na stoiskach 
promocyjnych.  Do 
udziału zostali za-
proszeni goście z 
Polski i Niemiec. 
Nie mogło także za-

Gmina Międzyrzecz na Dniu Po-
lonii w Berlinie 10 maja 2015 r.

braknąć gminy Międzyrzecz, któ-
ra wystawiła swoje stoisko pro-
mocyjne na placu przy Ratuszu 
Reinickendorf. Stoisko licznie 
odwiedzili nie tylko Berlińczycy 
lecz spora grupa Polaków od lat 
mieszkająca w stolicy Niemiec. 
Odwiedzających zachwyciło 
piękno ziemi międzyrzeckiej 
oraz liczne atrakcje turystyczne, 
które można zobaczyć w naszej 
gminie. Szczególne zaintere-
sowanie wzbudziły fortyfikacje 
Międzyrzeckiego Rejonu Umoc-
nionego.

Zespół „Trans” na tle Bramy Brande-
burskiej w Berlinie

Profilaktyka a Ty
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Informujemy, że w czerwcu 
2015 r. odbędzie się dodatkowy 
odbiór tzw. odpadów proble-
mowych czyli odpadów wielko-
gabarytowych, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, 
zużytych baterii i akumulatorów, 
chemikaliów, zużytych opon itp.

Odpady te będą odbierane 
według następującego harmo-
nogramu:

10 czerwca 2015 – Gorzyca, 
Jagielnik, Kolonia Kęszyca, Kur-
sko, Pieski, Pniewo, Wojciechó-
wek, Zamostowo, Wysoka, Sko-
ki, Szumiąca, Kaława, Kęszyca 
Leśna, Kęszyca, Kuźnik, Między-
rzecz Wybudowanie, Nietoperek;

15 czerwca 2015 – Bobowic-
ko, Marianowo, Bukowiec, Czar-
ny Bocian, Karolewo, Kolonia 
Żółwin, Kuligowo, Wyszanowo, 

Informacja dla mieszkańców!
Głębokie, Jeleniegłowy, Kalsko, 
Kwiecie, Lubosinek, Łęgowskie, 
Porąbka, Rojewo, Święty Woj-
ciech, Żółwin, Brzozowy Ług;

19 czerwca 2015 – Między-
rzecz ulice: Bolesława Prusa, 
Cypriana Kamila Norwida, Fry-
deryka Chopina, Jacka Malczew-
skiego, Jana Zamoyskiego, Jó-
zefa Chełmońskiego, Kopernika, 
Kossaka, Krasińskiego, Matejki, 
Mickiewicza, Osiedle Kasztelań-
skie, Słowackiego, Stanisława 
Moniuszki, Wita Stwosza, Woj-
ska Polskiego, Wyspiańskiego, 
Zachodnia, 30 Stycznia, Hugo 
Kołłątaja, Konstytucji 3 Maja, 
Księdza Skargi, Łąkowa, Osiedle 
Centrum, Różana, Sikorskiego, 
Spokojna, Sportowa, Staszica, 
Stoczniowców Gdańskich 1970, 
Szkolna, Szymanowskiego, Ście-

giennego, Świerczewskiego;
26 czerwca 2015 – Między-

rzecz ulice: A. Zawadzkiego, Alfa 
Kowalskiego, Długa, Krótka, Ks. 
Inf. H. Guzowskiego, Kwiatowa, 
L. Kiszmanowicza, Leśna, Marce-
lego Nowotki, Marcinkowskie-
go, Pamiątkowa, Powstańców 
Wielkopolskich, Poznańska, Rol-
na, Rzemieślnicza, Sienkiewicza, 
Słoneczna, Sybiraków, Żołnier-
ska, Atka, Bolesława Chrobrego, 
Boryny, Chłodna, Dąbrowskiego, 
Garncarska, Głowackiego, Hanki, 
Kilińskiego, Libelta, Lipce, Lipo-
wa, Młyńska, Ogrodowa, Osiedle 
Zamkowe, Piastowska, Podzam-
cze, Przemysłowa, Reymonta, 
Rocha, Rynek, Waszkiewicza, We-
soła, Winnica.

s. 15

Podczas weekendu 9-10 maja, 
Międzyrzecz gościł na  XI Mię-
dzynarodowych Targach Tury-
stycznych w Szczecinie. Tego-
roczna impreza odbyła się pod 
hasłem „Cudze chwalicie, swego 
nie znacie”. W myśl tej maksymy 
prezentowaliśmy gminę Mię-
dzyrzecz jako miejsce niezwykle 
przyjazne i atrakcyjne turystycz-
nie. Zachęcaliśmy turystów do 
odwiedzenia największej atrakcji 
Ziemi Międzyrzeckiej – Między-
rzeckiego Rejonu Umocnionego 
czy też średniowiecznego zam-
ku. Dla tych, którzy lubią aktyw-
nie spędzać wolny czas mieliśmy 
propozycję w postaci spływów 
kajakowych, coraz bardziej po-
pularnych w naszej gminie.

Tak zwany Piknik nad Odrą to 
bogata w wydarzenia, plenero-
wa impreza, która na stałe wpisa-
ła się w kalendarz największych 
i najczęściej odwiedzanych tar-
gowych imprez turystycznych. 
W tym roku, w całym Pikniku 
udział wzięło blisko 300 wy-
stawców, m.in. z Polski, Niemiec, 
Czech, Węgier, Dominikany i Uz-
bekistanu i jak co roku, imprezę 
odwiedziło kilkadziesiąt tysięcy 

osób. Bogata oferta turystyczna, 
wyjątkowi podróżnicy, regional-
ne jedzenie, Strefa Wędkarza, 
tradycyjne Wielkie Gotowanie i 
nowość – Wielkie Wędzenie – to 
tylko część wydarzeń jakie miały 
miejsce podczas tego wydarze-
nia. W namiocie Strefy Globtro-
tera pełniącym funkcję sali spo-
tkań z podróżnikami odbyły się 
prezentacje, pokazy i dyskusje. 
W tym roku Strefa gościła Elżbie-
tę Dzikowską, znaną z popular-
nego podróżniczego programu 
telewizyjnego Pieprz i wanilia, 
kajakarza, Podróżnika Roku 2015 
– Aleksandra Dobę, fotografów 
związanych z National Geo-
graphic – Jacka Boneckiego i 
Bartosza Stróżyńskiego oraz Mo-
nikę Witkowską, a także rodzinę 
podróżników, która swoje przy-
gody opisuje na popularnym 
blogu „Rodzina bez Granic”.  Pa-
sjonaci fotografii mogli wziąć 
udział w bezpłatnych warszta-
tach fotograficznych z uznanym 
fotografem Jackiem Boneckim, 
a dla smakoszy przygotowane 
zostały degustacje smakołyków 
tureckich oraz tajemniczego na-
poju Mamajuana z Dominikany.

Międzyrzecz uczestnikiem            
„Pikniku nad Odrą” W związku z realizacją „Prze-

budowy dróg powiatowych Nr 
1346F (ul. Winnica wraz z drogą 
do i w miejscowości Święty Woj-
ciech) oraz drogi powiatowej 
Nr 3304F (ul. Libelta w miejsco-
wości Międzyrzecz)” wystąpią 
utrudnienia w ruchu pieszym i 
kołowym. 

Początkowo prace obejmą 
swym zasięgiem ulicę Libelta i 
odcinek drogi w miejscowości 
Św. Wojciech. W dniu 08.06.2015 
r. wprowadzona została czasowa 
zmiana organizacji ruchu ulicy 
Libelta i części ul. Winnica, poło-
żonej w Międzyrzeczu od skrzy-
żowania z ul. Waszkiewicza do 
skrzyżowania z ul. Libelta. Ruch 
na obu ulicach będzie 1-kie-
runkowy: wjazd od ul. Wasz-
kiewicza, wyjazd  ulicą Winnica 
tworząc pętlę o kierunku  ruchu 
pojazdów przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara. Skręt z ul. 
Winnica tylko w prawo do cen-
trum miasta. 

Po ukończeniu robót w obrębie 
ul. Libelta zamknięta zostanie uli-
ca Winnica, a ruch pojazdów na 
ul. Libelta zostanie przywrócony 

Uwaga mieszkańcy, utrudnienia w obrębie                 
ul. Libelta, Winnica i w Świętym Wojciechu!

w obu kierunkach, umożliwiając 
zarówno wjazd jak i wyjazd z ul. 
Waszkiewicza i pełną komunika-
cję z os. Zamkowym.

W tym czasie zamknięta będzie 
droga biegnąca przez Św. Woj-
ciech od początku miejscowości 
(skrzyżowanie do MPWiK - sta-
nowiące zarazem początek ob-
jazdu) do skrętu do Wojciechów-
ka (sklep i kościół – stanowiące 
koniec wyznaczonego objazdu). 
Objazd wyznaczono pobliską 
drogą alternatywną (jak na ilu-

stracji).
Roboty na odcinku poza tere-

nem zabudowanym pomiędzy 
miejscowościami Międzyrzecz 
i Święty Wojciech prowadzone 
będą przy połówkowym wygro-
dzeniu drogi i kierowaniu ru-
chem sygnalizacją świetlna lub 
ręcznie.

Z uwagi na pracę osób i maszyn 
prosimy o uwagę i ostrożną jaz-
dę.

Michał Winnicki
Brubet

Powiatowe. Kolejny już raz Pan 
Mirosław Janz ze swoimi ratow-
nikami medycznymi, czuwał nad 
bezpieczeństwem członków za-
bawy.

Zgodnie z założeniami pro-
gramu, o godz. 14.00 Agniesz-
ka Śnieg - Zastępca Burmistrza 
Międzyrzecza odczytała odezwę 
społeczności PAT. Zaraz potem 
wszyscy wsłuchaliśmy się w rytm 
Wolnych Serc. Przez 60 sekund 
słyszeliśmy rytm serc wolnych 
od uzależnień, przemocy i obo-
jętności na drugiego człowieka. 
Serc pokoleń. Serc ludzi, którzy 
mogą różnić się od siebie, ale po-
trafią działać wspólnie, by chro-
nić dzieci i młodzież przed uza-
leżnieniami. Tylko 60 sekund. Tak 
niewiele, a znaczyć będzie tak 
dużo. Wszystko po to, by zjed-
noczyć cały kraj, aby narkotyki, 
alkohol i przemoc nie odbierały 
wolności życia.

Młodzież nie zawiodła. Zgłosi-
li się uczniowie ze Specjalnego 

Ośrodka Szkolno- Wychowaw-
czego w Międzyrzeczu. Młodzi 
ludzie chętnie uczestniczyli w 
spotkaniu w poniedziałkowe po-
południe. Z zainteresowaniem 
przyglądali się występom mię-
dzyrzeckiego zespołu taneczne-
go Trans, który pomimo opadów 
deszczu przedstawił wspaniale 
przygotowany repertuar.

Później trwały rozmowy o 
profilaktyce. Była to otwarta roz-
mowa pokoleniowa na temat 
profilaktyki, jej słabych i moc-
nych stron, planów i oczekiwań 
społecznych. Wszyscy podziwiali 
przygotowane plakaty z hasłami 
idei PAT, które później zawieszo-
ne zostały na budynku Ratusza.

Na zakończenie Agnieszka 
Śnieg – Zastępca Burmistrza 
Międzyrzecza, złożyła serdeczne 
życzenia wszystkim dzieciom 
z okazji Dnia Dziecka, życzyła 
im samych radosnych dni, bez-
troskich zabaw, interesujących 
przygód i wręczyła wszystkim 
słodkości.

pierwszeństwo przejazdu 
pozostaje bez zmian,

• wprowadzono dwukierun-
kowość na ulicy Chłodnej, z 
zakazem zatrzymywania się 
po obydwu stronach jezdni 
oraz możliwością wjazdu 
i wyjazdu od strony ulicy 
Młyńskiej,

• umożliwiony został wjazd i 
wyjazd z ulicy Konstytucji 3 
Maja od strony ulicy Świer-
czewskiego.

Z uwagi na fakt wyłączenia sy-
gnalizacji świetlnej burmistrz 
Międzyrzecza prosi o szcze-
gólne zwrócenie uwagi na pie-
szych w obrębie przejść dla 

pieszych, a także o cierpliwość 
i wyrozumiałość oraz zwracanie 
uwagi na nowe oznakowanie 
drogowe.

Red.

cd. ze s. 1

Zmiany w organizacji ruchu
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