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Zapraszamy do oddziału 
firmy Audiofon 

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

czynne w poniedziałek  
i środę 9.30 - 14.30

tel. 68 381 0377
GSM: 605 886 011

KOLPORTAŻ ULOTEK!

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

Sulęcin, Międzyrzecz, Kostrzyn nad Odrą

511 225 133

ANAKONDA-16 – międzynarodowe ćwiczenia wojskowe 
REGION

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

Anakonda-16 jest szóstą 
edycją ćwiczenia z udziałem  
18 państw członkowskich NATO  
i 5 państw Partnerstwa dla Poko-
ju. W czterech komponentach: 
lądowym, powietrznym, mor-
skim i wojsk specjalnych, ćwi-
czyć będzie ok. 31 000 żołnierzy, 
w tym 12 000 z Polski. Zaanga-
żowane zasoby to 3000 różnego 
rodzaju pojazdów, 105 samolo-
tów i śmigłowców oraz 12 okrę-
tów marynarki wojennej.

Pododdziały 17 Wielkopol-
skiej Brygady Zmechanizowanej 
szkolą w czterech różnych miej-

Żołnierze Wielkopolskiej Brygady biorą udział w ćwiczeniu Anakonda-16. Prowadzone w dniach 7-17 czerwca ćwiczenia są najważniejszym 
przedsięwzięciem szkoleniowym Sił Zbrojnych RP w 2016 r

Fot. 25 BKP

W numerze:

STR. 3

Rozmowa z senatorem 
RP Władysławem Komar-
nickim (cz. II) STR. 6

„Stal będzie w wiel-
kim finale”

ROZMOWA PRZEKROJU

MIĘDZYRZECZ STR. 10

scach. Siły główne brygady ćwi-
czą z sojusznikami na poligonie 
w Orzyszu. 7 batalion Strzelców 
Konnych Wielkopolskich działa 
na poligonie w Drawsku Pomor-
skim. Grupa Operacyjna 17WBZ 
bierze udział w części ćwiczenia 
w Akademii Obrony Narodo-
wej w Warszawie. Dodatkowo 
w trzech garnizonach 17.  Wiel-
kopolskiej Brygady stale w go-
towości do funkcjonowania są 
elementy bazy mobilizacyjnej 
oraz system służb zabezpiecza-
jący funkcjonowanie podstawo-
wych komórek, które pozostały  

Fot. A. Piotrowski

>> cd na s. 4

70. lecie Muzeum

Bieg po szpik 
– sztafeta życia

MIĘDZYRZECZ / KRAJ

23 czerwca z Międzyrze-
cza wystartuje szlachet-
na sztafeta, czyli BIEG PO 
SZPIK – SZTAFETA ŻYCIA.

Pobijmy wspólnie 
rekord Guinnessa 
w tańcu Polonez!

SKWIERZYNA STR. 14
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Wyborcze obietnice PiS
Zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony

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

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

• Zwiększenie kwoty wolnej od 

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

do 22 proc.;
• Zlikwidowanie 8 procentowe-

go podatku VAT na ubranka 
dla dzieci;

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

datku CIT dla małych firm;
• Minimalna stawka godzinowa 

wynagrodzenia na poziomie 
12 zł brutto;

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

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

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

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

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

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

Brawa dla Zuzi i KacpraBEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie 
prowadzące działalności gospodarczej

KUPON NA OGŁOSZENIE

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

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

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

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

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

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

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

W służbie zdrowia bez 
zmian

Mam wrażanie, że nasza służ-
ba zdrowia na wielu płaszczy-
znach zatrzymała się jakieś x 
lat temu i pomimo zmian rzą-
dów, premierów i ministrów 
ruszyć z miejsca nie zamierza. 
Niedawno pewna półtorarocz-
na obywatelka naszego kraju z 
powodu utrzymującej się przez 
trzy dni wysokiej temperatury, 
którą ciężko było zbić trafiła w 
piątkowy wieczór na SOR sulę-
cińskiej lecznicy (skierował ją 
tam lekarz rodzinny). Dyżurny 
pediatra na podstawie bada-
nia stwierdził, że powodem 
może być wirus mononukle-
ozy. Lekarz zlecił przeprowa-
dzenie badań krwi pod kątem 
tego właśnie wirusa i położył 
dziewczynkę na oddziale. Pech 
jednak chciał, że nasza dzielna 
pacjentka trafiła do szpitala w 
piątek – przez cały weekend 
próbki przeleżały w lecznicy, bo 
sulęcińskie laboratorium takich 
badań nie wykonuje, a do Zie-

minął miesiąc
lonej Góry transport miał pójść 
dopiero w poniedziałek (taka 
procedura). 

W między czasie kilku innych 
pediatrów d0yżurujących pod-
czas w weekendu (inny w sobo-
tę i w niedzielę) postawiło zgoła 
odmienne diagnozy. Wszyscy 
kazali jednak cierpliwie czekać 
na wyniki z Zielonej Góry. Nie-
stety, ani w poniedziałek, ani we 
wtorek żadne wieści z miasta 
wojewódzkiego nie nadchodziły, 
bo jak się okazało… wyniki na 
mononukleozę robione są tylko 
w środy. W ten sposób zarówno 
pediatrzy z sulęcińskiej lecznicy 
jak i rodzice pacjentki przez 5 
dni żyli w zawieszeniu nie będąc 
pewnym do końca co dziecku 
dolega. Fakt, że opieka była ok, 
ale dziecko było leczone tylko 
objawowo, a diagnozy się zmie-
niały. Ostatecznie w środę z labo-
ratorium w Zielonej Górze przy-
szła informacja, że to jednak nie 
jest wirus mononukleozy, bo ten 
dziecko przeszło już wcześniej. 

Nie wymagam poziomu z Dr 

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

Hausa czy Leśnej Góry, bo to wg 
fachowców fantastyka filmowa, 
jednak to dla mnie niezrozumia-
łe i nie do zaakceptowania, że na 
proste wyniki laboratoryjne, któ-
re mogą nakierować na dalsze 
leczenie trzeba czekać tak długo. 
Ten przypadek i fakt, że rząd na-
dal nie dogadał się z pielęgniar-
kami w Centrum Zdrowia Matki 
i Dziecka w Warszawie pokazują, 
że pieniądze na służbę zdrowia 
w Polsce nadal są źle dyspono-
wane.

Piłkarskie szaleństwo
Karty z piłkarzami, jajka nie-

spodzianki z piłkarzami, dzie-
siątki reklam z piłkarzami, setki 
newsów z piłkarzami… Gdy je-
den z komentatorów telewizji 
publicznej rozpoczynał serwis 
sportowy dramatyczną infor-
macją, że „rano nasi piłkarze 
zjedli śniadanie”, news o tym, że 
siatkarze wygrali kolejny mecz 
na turnieju w Japonii i jadą na 
Olimpiadę znalazł się na szarym 
końcu. O tym, że Vive Tauron 
Kielce gra w finale Ligi Mistrzów 
w szczypiorniaku dowiedziałem 
się z wiadomości sportowych 
dopiero, gdy drużyna ta wygrała 
finał i to w mega spektakularny 
sposób. Tymczasem mam wraże-
nie, że niedługo Lewandowski 
wylezie mi z lodówki. Nie wiem 
czy to Polacy tak się nakręcają, 
czy ktoś nas próbuje wkręcić? 
Owszem, jak rozpocznie się Euro 
we Francji pewnie ja też dam się 
ponieść, ale ta podnieta teraz 
mnie już z lekka irytuje. Mam też 
nadzieję (ale nie chcę krakać), że 
nasze wielkie nadzieje nie zakoń-

czą się jak zazwyczaj w myśl po-
pularnej przyśpiewki „nic się nie 
stało, Polacy nic się nie stało”…

Nie dajmy się oszukać!
Już kilku zdezorientowanych 

początkujących przedsiębior-
ców przyszło do nas by pokazać 
wezwanie do zapłaty za wpis 
do Centralnej Ewidencji o Dzia-
łalności Gospodarczej. Pismo w 
swojej zawiłości obligowało ich 
do zapłacenia kwoty 200 zł za 
ten właśnie wpis. Nie dajmy się 
oszukać! Z pozoru wyglądające 
na urzędowe wezwania przy-
chodzące zwykłym listem są 
próbą naciągnięcia nas na wpis 
do rejestru, który absolutnie do 
niczego nam się nie przyda. Po 
sprawdzeniu okazało się, że fir-
ma, która wysłała wezwania i 
rejestr, o którym pisała istnieje 
i działa legalnie. Nazwa rejestru 
jest tylko zbliżona do nazwy 
państwowej Centralnej Ewiden-
cji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, za którą - uwa-
ga! – nie pobierana jest żadna 
opłata. Pozostałe podobne re-
jestry są prywatne i wcale nie 
musimy za nie płacić. Organy 
państwowe starają się walczyć 
z tego typu 
naciągaczami, 
lecz niestety, 
na razie bez-
skutecznie.

TŁUMACZENIA prZysIęgŁE - wsZysTkIE jęZykI
MIędZyrZECZ, Ul. wAsZkIEwICZA 23

TEl. 503 372 586

OgłOszenia DrObne

Sprzedam działkę budow-
laną o powierzchni 9,66 ha 

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

55 tys. zł. Tel. 608 275 272

Opiekunki do Niemiec 
AMBERCARE24 , wyma-

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

535 340 311 lub  533 848 
005 lub 730 340 005

Sprzedam mieszkanie 30 m2 
w Sulęcinie. Duży pokój, 

kuchnia, przedpokój, łazien-
ka, CO, balkon - II piętro. 

Cena 85.000 zł. 
Tel. 507 944 860

Działkę rekreacyjną 841 m2 
nad jeziorem Lubikowo w 

gminie Przytoczna sprzedam. 
Tel. 508 256 945

Ocieplanie budynków, 
tel. 881 507 760

Kolekcjoner kupi: monety, 
zegarki, złoto, srebro, złom 
i wyroby. Tel. 884 050 405. 

Odbiór na miejscu, 
dojazd gratis!
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Wyborcze obietnice PiS
Zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony

Centrum olstafUbezpieczen Michał Stafiniak
Międzyrzecz, ul. 30 Stycznia 45/1

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

Zbąszynek
ul. Długa 1

Pszczew
ul. Rynek 14

Przytoczna
ul. Główna 1

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

Dodatkowa zniżka
do 50%

Bieg po szpik – sztafeta życia
MIĘDZYRZECZ / KRAJ

23 czerwca z Międzyrzecza wystartuje szlachetna sztafeta, czyli BIEG PO SZPIK – SZTAFETA ŻYCIA.

Kilkunastu uczestników – 
przede wszystkim pacjenci, 
lekarze transplantolodzy oraz 
dawcy, a także wolontariusze 
Fundacji Przeciwko Leukemii, 
wyruszą w ponad 200 kilo-
metrową trasę sztafety, której 
celem jest propagowanie idei 
dawstwa szpiku kostnego. To 
także kontynuacja akcji SZPIK 
NA SZCZYT, która zjednoczyła te 
same środowiska a celem było 
zdobycie Kilimandżaro – naj-
wyższego szczytu Afryki. 

Uczestnicy „Biegu po szpik” 
mają za zadanie dobiec następ-

nego dnia do mety, która zor-
ganizowana jest w Szczecinku – 
mieście, w którym odbywają się 
zjazdy dawców. Przybycie szta-
fety rozpocznie tym samym 10. 
Zjazd Dawców Szpiku organizo-
wany przez Fundację Przeciwko 
Leukemii i Medigen. 

Każdy uczestnik ma do po-
konania dystans 15 km jedno-
razowo lub rozłożony na trzy 
odcinki, po 5 km. Trasa sztafety 
przebiegać będzie z Między-
rzecza do Szczecinka przez 
Skwierzynę Drezdenko, Wieleń, 
Człopę Tuczno, Mirosławiec 

Czaplinek, Barwice najpiękniej-
szymi drogami województwa 
lubuskiego i zachodniopomor-
skiego.

Organizatorami biegu są: Fun-
dacja Przeciwko Leukemii, Me-
digen, Gmina Międzyrzecz oraz 
Powiat Szczecinecki.

Sztafeta poprzedzona będzie 
konferencją prasową, która od-
będzie się o godz. 18:00 w mię-
dzyrzeckim Ratuszu. Bieg roz-
pocznie się o godz. 20.00

- Najskuteczniejszą formą walki 
z nowotworami krwi jest przeszc-
zep szpiku. Jest to często jedyne 

lekarstwo, które może uratować 
chorego. A każdy z nas nosi ten 
cudowny lek w sobie. Wystarczy 
się nim podzielić, żeby uratować 
komuś życie – mówi Monika 
Sankowska, członek Rady Fun-
dacji Przeciwko Leukemii.

Fundacja Przeciwko Leukemii 
bezpłatnie i bezinteresownie 
pomaga ludziom chorym na 
nowotwory krwi popularnie na-
zywane białaczkami. To organi-
zacja, która oferuje pacjentom 
i ich rodzinom wszechstron-
ną pomoc w najtrudniejszych 
chwilach życia. Powstała w maju 

2000 roku z inicjatywy osób, 
które od wielu lat, zarówno za-
wodowo jak i z potrzeby serca, 
zajmują się pacjentami cier-
piącymi na schorzenia układu 
krwiotwórczego. Fundacja Prze-
ciwko Leukemii jest organizacją 
non-profit, która kompleksowo 
zajmuje się chorymi i ich rodzi-
nami oraz prowadzi działalność 
edukacyjną – propaguje wiedzę 
na temat nowotworów krwi i 
sposobów ich leczenia.

Red.

Remont ul. Krótkiej dofinan-
sowany zostanie ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 - 2020 w 
zakresie budowy lub moderni-
zacji dróg lokalnych. Dofinanso-
wanie otrzymało 45 na 83 gminy 

Fundusze unijne dla Skwie-
rzyny – umowa podpisana

SKWIERZYNA

25 maja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lu-
buskiego burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia oraz 
skarbnik - Zdzisława Maląg podpisali umowę na re-
mont ul. Krótkiej w Murzynowie.

Województwa Lubuskiego.
Wartość projektu szacuje się na 

ponad 370.000,00 zł, a poziom 
dofinansowania przekracza 63% 
tej sumy. Realizacja inwestycji 
zaplanowana jest na 2017 rok.

Źródło: UM Skwierzyna

Policjanci uratowali desperata 
MIĘDZYRZECZ 

Policjanci z Wydziału Ruchu 
Drogowego międzyrzeckiej ko-
mendy st. sierż. Jakub Stępień 
oraz st. asp. Jarosław Rutkow-
ski, na co dzień wykonują zada-
nia związane z zapewnieniem 
bezpieczeństwa na drogach 
powiatu międzyrzeckiego. Tym 
razem zostali skierowani na zu-
pełnie inną interwencję. Z uwagi 
na fakt, że liczyła się każda chwi-
la, a patrol ruchu drogowego 
był najbliżej zdarzenia, dyżurny 
zdecydował, że to on pojedzie 
na miejsce. Z informacji wynika-
ło, że mieszkaniec powiatu mię-
dzyrzeckiego oddalił się pieszo 
z miejsca zamieszkania, po tym, 
jak poinformował swoją żonę, 
że popełni samobójstwo. Roz-
trzęsiona kobieta powiadomiła 
policjantów o całym zdarzeniu. 
Z uwagi na fakt, że mężczyzna w 
przeszłości kilkukrotnie usiłował 
popełnić samobójstwo, policjan-
ci musieli działać bardzo szybko, 

Międzyrzeccy mundurowi pomogli mężczyźnie, który chciał popełnić samobój-
stwo. Desperatem zajęli się lekarze. 

liczyła się każda sekunda. 
Już po kilkudziesięciu minu-

tach poszukiwań, mundurowi 
zauważyli mężczyznę na jednej 
z dróg w rejonie Brójec. Męż-
czyzna zaczął uciekać w kierun-
ku ruchliwej drogi. Policjanci 
używając sygnałów świetlnych 
zatrzymali ruch pojazdów, unie-
możliwiając w ten sposób męż-
czyźnie wbiegnięcie pod nad-
jeżdżające pojazdy. Ten widząc 
to, uciekł w zarośla. Po krótkim 

pościgu, policjantowi udało się 
go dogonić, jednak mężczyzna 
był bardzo pobudzony, krzyczał, 
że nie ma, po co żyć. W trakcie 
rozmowy, policjantom udało się 
go uspokoić. Na miejsce zostało 
wezwane pogotowie ratunko-
we. Mężczyzna trafił pod opiekę 
lekarzy. Dzięki skutecznej inter-
wencji międzyrzeckich policjan-
tów udało się zapobiec tragedii.

Red na podst. 
www.lubuska.policja. gov.pl
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w garnizonach.
W garnizonie Wędrzyn w ra-

mach ćwiczeń Anakonda-16 
szkolą się żołnierze 25 Brygady 
Kawalerii Powietrznej z Tomaszo-
wa Mazowieckiego i 34 Brygady 
Kawalerii Pancernej z Żagania 
wspólnie z żołnierzami z Kanady, 
Stanów Zjednoczonych, Turcji 
oraz Wielkiej Brytanii. W szczyto-
wym momencie na wędrzyńskim 
poligonie ćwiczyć będzie ponad 
3000 żołnierzy. – W ramach ćwi-
czeń będziemy doskonalić pro-
cedury planowania, dowodzenia 

ANAKONDA-16 – międzynarodowe 
ćwiczenia wojskowe 

oraz wspólnych realizacji zadań 
na poligonie – mówił podczas 
oficjalnego otwarcia szkolenia 
w garnizonie Wędrzyn dowódca 
ćwiczeń gen. bryg. dr Stanisław 
Kaczyński. Plan ćwiczeń podzie-
lony jest na dwie części. W pierw-
szej ma to być odparcie działań 
przeciwnika tzw. hybrydowych 
(są to działania niekonwencjo-
nalne, także terrorystyczne). W 
drugie części ćwiczona będzie 
już typowa walka w terenie.

Adam Piotrowski

Gen. bryg. dr Stanisław Kaczyński - dowódca szkolenia Anakonda-16 na 
wędrzyńskim poligonie

Fot. A. Piotrow
ski

<< cd ze s. 1
Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty
MIĘDZYRZECZ 

Tym razem tematem były ka-
pliczki i krzyże przydrożne w 
otoczeniu przyrody powiatu 
międzyrzeckiego. Na adres orga-
nizatora (starostwo powiatowe) 
nadesłano wiele prac 16 uczest-
ników. Jury ostatecznie przy-
znało 1 miejsce Agacie Bienias 
z SP w Bukowcu (nagrodą był 
rower wręczony uroczyście na 
sesji). Drugie miejsce otrzymała 
Kamila Szewczyk z Gimnazjum 
w Przytocznej. Trzecie miejsce 
(równorzędne) zdobyły – Jagoda 
Kałuska z Technikum nr 1 w Mię-
dzyrzeczu i Sara Pisera z ZSCKR 
w Bobowicku. Nagrody otrzyma-
li również pozostali uczestnicy 
konkursu: Alina Hadryś, Anna 
Bogucka, Klaudia Bancewicz, 
Klaudia Pospieszna, Liwia Cap, 
Monika Wójtowicz, Sandra 
Ren, Renata Cebernik, Han-
na Płachnia, Robert Brodziń-
ski, Edyta Urbaniak i Jakub 
Środecki.

Na przesłanych pracach domi-
nowały kapliczki przydrożne. Te 
były w różnych latach, a nawet 
wiekach tutaj stawiane. Domina-
cja tych z lat 40.- i 50.tych ubie-
głego wieku jest znacząca. Są 
jednaj swoiste perełki, które nie 
były w zainteresowaniu autorów. 

Zresztą termin przesyłania prac 
był wybitnie nie trafiony (luty – 
kwiecień) kiedy wiadomo jak nie 
ciekawie wygląda przyroda po-
zbawiona palety barw. Autorzy 
w swoich domowych archiwach 
poszukali i przesłali (wiele zdjęć 
jest wykonanych w letniej po-
rze, co widać było na prezentacji 
podczas sesji). Od razu rzuca się 
w oczy niedoskonałość w wy-
korzystaniu możliwości aparatu 
fotograficznego, kompozycja 
obrazu, rola światła i sugestyw-
ne wyeksponowanie otocze-
nia jest poza wszelką dyskusją. 
Może organizatorzy wezmą to 

kiedyś pod uwagę w kolejnych 
edycjach. Konkurs to konkurs. 
Poziom musi być utrzymany. 
Słusznie powiedział doskonały 
fotografik dokumentalista Ry-
szard Patorski po wręczeniu 
nagród – Dokumentujcie swo-
je środowisko ale niech pracuje 
głowa a nie aparat. Zdjęcie musi 
mieć sens sam w sobie. Od siebie 
dodam – Nauczmy się dzielić fo-
tografię na użytkową, prasową, 
dokumentacyjną i obrazową czyli 
artystyczną.

LM
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Mamy to, co mamy

Lech MaLinowski

lechm47@wp.pl

Politycy oszukują nas na maxa. Zidio-
cieć można słuchając TVP Info. Dokład-
nie. Trwają rozmowy aby usunąć skutki 
kryzysu związanego z TK. Ci cacy, tamci 
be. I odwrotnie. Tamci swoje, my swoje i 
tak w kółko Macieju. Pieprzyć takie bajo-
-bongo. Tyle z kraju. W regionie… poseł 
Ast w Radio Zachód swoje ble, ble, ble. 
Ma nas za durniów? Chyba tak. Ja i nie 
tylko, jego też, co wynika z komentarzy.

Święto Konstytucji 3. Maja. Donio-
sła, patriotyczna uroczystość także w 
Międzyrzeczu i zgrzyt… Ni z kija, ni z 
pietruszki, wojskowi odczytali apel. Po-
ległych czy Pamięci – bez znaczenia 
w sensie nazwy. Co to ma do Majowej 
Jutrzenki (tak określa się zwyczajowo 
ten dzień)? Nic. Impreza patriotyczna z 
narzuconą nadinterpretacją. Na zadane 
radnym i nie tylko im pytanie – Czy jako 
organizatorzy wiedzieli że taki akcent bę-
dzie? Usłyszałem – Nic o tym nie wiedzie-
liśmy, a wojsko wypełniało tylko rozkaz 
swego ministra. Zgoda, wszak armia to 
armia. Befehl ist Befeld. Rozkaz to rozkaz. 
Choć wg standardów NATO powinno to 
zabrzmieć po angielsku. Złośliwy rzekł-

by – W Norymberdze Wehrmacht też zasła-
niał się rozkazami. Osobiście daleki jestem 
od tego porównania. Słowa byłego szefa 
MSZ wypowiedziane na społecznościo-
wym portalu w stosunku do szefa MION 
– Antek, ty świrze, wystarczą za komentarz. 

Dni Międzyrzecza za nami. Fajne kon-
certy za darmo. Masa ludzi na koncercie 
Bordello a’capello i Kulcie (zabrakło nawet 
soku do piwa przy 10. nalewakach). Jesz-
cze więcej narodu na występie zespołu 
ENEJ. Było głośno, zajebiście i superowo. I 
tyle w tym temacie. Jeżeli ktoś się obraża-
na na słowa, to jego sprawa. Ja to tak ode-
brałem. Bawiłem się ze swoja partnerką 
wspaniale. Jak mawia mój znajomy – Tak 
powinno być!

Na balustradach betonowego mostu 
pojawiły się kwiaty, podobnie jak na la-
tarniach. Sympatycznie wyglądają. Ratusz 
oświetlony jak trzeba, zegar OK (pomogły 
felietonowe zgryźliwości) choć w skry-
tości ducha liczę na duch, niekoniecznie 
Białej Damy, który z jękiem przyzna się do 
popełnionych czynów. Temat sam w sobie 
ciekawy, bowiem nie do końca objawio-
ny lokalnej społeczności. Przyjdzie czas, 

przypomnę, o ile jeszcze będzie warto, w 
kampanii wyborczej…

Z holu Ratusza zniknęła gablota z su-
wenirami związanymi z partnerskimi mia-
stami. Szkoda, bo to najnowszy fragment 
historii Królewskiego Miasta. Może po 
przeprowadzonych remontach wróci w 
innej formie, bo nie sądzę aby rzeczone 
pamiątki „wypłynęły” za jakiś czas na gieł-
dzie staroci. Znam z autopsji takie fakty z 
czasów likwidacji Izb Pamięci w szkołach. 
Remigiusz Tajemniczy, jak mawiają o bur-
mistrzu zapewne owe skarby wyeksponu-
je w swym nieco siermiężnym gabinecie. 
I bardzo słusznie!!! Przy okazji skąd taka 
ksywka włodarza grodu? To proste. Pra-
cuje, a nie bryluje jak poprzednik po uli-
cach i bazarach. Nie pitoli trzy po trzy na 
scenach i przy innych okazjach. Robi swo-
je dla dobra miasta, a że jest Tajemniczy. 
Trudno, tak ma być! 

Mamy jednak w mieście miejsca, gdzie 
warto to i owo zagospodarować, choćby 
kwiatami. Jednak nie na zasadzie zlece-
nia. Dajmy to w ręce działkowcom, wzo-
rem innych miast. Wówczas oni poczują 
się współgospodarzami miasta. Materiał 

do przemyślenia. Dla radnych. A propos 
radnych. Pozdrawiam serdecznie radne-
go od Konstelacji Gwiazd za nie dotrzy-
maną obietnicę. Gazety Wyborczej na-
dal brak w ofercie miejscowej biblioteki. 
Nadal wierzę, że załatwi. Wiara to jednak 
kwestia wierzących i poszukujących. 
Ja liczę na odpowiedzialność za słowa 
Sympatycznego Radnego. Może koledzy 
go wesprą? Na razie Wyborczą czytamy 
w bibliotece KG. Skoro o tej instytucji 
mowa, to czas najwyższy, aby jakoweś 
stojaki na rowery były tam postawione. 
(niegdyś pisałem o podpieraniu rowe-
rami Ratusza, i stojaki zamontowano). 
Wolę to, niż wieże lęgowe dla jeżyków 
wg pomysłów budżetu obywatelskiego, 
ale ten temat a ko-
lejny felieton.

Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty

8 kwietnia 2016 r. w Muzeum 
Ziemi Międzyrzeckiej odbył się 
koncert promujący najnowszy 
zbiór nutowy Zdzisława Musiała 
pt. „Utwory na 2 gitary” wydany 
przez Wydawnictwo Muzycz-
ne  „Contra” z Nieporętu w 2015 
roku. Lada chwila ma się również 
ukazać płyta z nagraniami za-
wartych w nim utworów. Nagrań 
dokonał duet gitarowy Monika 
Konik i Tomasz Radziszewski. 
Jest to siódma pozycja w dorob-
ku zawodowym Zdzisława Mu-
siała.

Piątkowy wieczór rozpoczął 
się od odczytania przez Andrze-
ja Kirmiela, dyrektora muzeum 
listu od Wojewody Lubuskiego, 
który postanowił objąć imprezę 
swoim honorowym patronatem. 
Następnie prowadzenie przejął 
sam bohater wieczoru, który tym 
razem występował w poczwór-
nej roli: konferansjera, autora, 
gitarzysty oraz nauczyciela, bo 
przecież wykonawcami tego 
wieczoru byli także jego ucznio-
wie.

Pan Zdzisław poprowadził 
koncert z charakterystycznym 
dla siebie poczuciem humoru i 
swobodą. Opowiedział licznie 
zgromadzonej publiczności o 
idei oraz okolicznościach po-
wstania promowanego zbioru 
nutowego. Podkreślał, że naj-

Koncert w Muzeum
MIĘDZYRZECZ 

Zdzisław Musiał znany jest międzyrzeckiej publiczności jako gitarzysta, nauczyciel, 
kompozytor i propagator muzyki. Od lat aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym 
Międzyrzecza i regionu. Z. Musiał jest też prezesem Stowarzyszenia Lubuski Week-
end Gitarowy oraz organizatorem Letnich Koncertów Organowych.

większa inspiracją są dla niego 
uczniowie, to pod ich wpływem 
powstaje większość utworów, 
czego dowodem są dedykacje 
dla uczniów właśnie.

Podczas wieczoru zaprezento-
wali się uczniowie i przyjaciele 
pana Musiała oraz nauczyciele 
z Państwowej Szkoły Muzycznej 
I st. w Międzyrzeczu. Program 
koncertu był urozmaicony ale 
oczywiście w roli głównej wy-
stąpiła... gitara. Publiczność wy-
słuchała duetów gitarowych w 
wykonaniu Zdzisława Musiała 
i jego uczniów, a także Marty 
Machunik, nauczycielki gitary 
w Państwowej Szkole Muzycz-
nej I st. w Międzyrzeczu oraz jej 
uczniów. Niewątpliwym atutem 

koncertu było jednak urozma-
icenie go o inne instrumenty. 
Przecudne dźwięki wiolonczeli 
zabrzmiały za sprawą duetu z 
Katarzyną Cegielską nauczy-
cielką wiolonczeli w PSM I st. w 
Międzyrzeczu a Eunika Fąferko 
uczennica tejże szkoły z klasy fle-
tu pani Barbary Horyd zaczaro-
wała publiczność przejmującymi 
dźwiękami fletu poprzecznego. 
Niezwykle ciekawie zabrzmiała 
Pieśń do wiersza królowej Anglii 
Elżbiety I z XVI w. w wykonaniu 
pani Wiesławy Murawskiej – 
śpiew przy akompaniamencie 
Zdzisława Musiała -  gitara. At-
mosfera koncertu była wyjątko-
wa, w gościnnym wnętrzu sali 
muzeum wierna publiczność 

pana Musiała hojnie nagradzała 
brawami wszystkich wykonaw-
ców, którzy z radością prezen-
towali się tego wieczoru, a byli 
to oprócz wyżej wymienionych: 
Kacper Kaja, Karolina Środa, 
Filip Kowalik, Nikola Wieczo-
rek oraz Alan Świątkowski.

Na bis publiczność wywołała 
duet gitarowy w składzie: Wero-
nika Nakonieczna i Tomasz Ro-
gala (oboje są uczniami PSM w 
klasie gitary pani Marty Machu-

nik), który odważnie stawił czoła 
wyzwaniu i pięknie zagrał „Duet 
Kingi”, oczywiście autorstwa 
Zdzisława Musiała.

Koncert zakończył  się prze-
miłym akcentem, pan Zdzisław 
Musiał miał bowiem przygoto-
wane dla wykonawców  upo-
minki ufundowane przez gminę 
Międzyrzecz. Po koncercie zaś 
zaprosił wszystkich na słodki po-
częstunek.

Marta MACHUNIK 

Co wolno wojewodzie to…
MIĘDZYRZECZ 

Znamy wszyscy całe owe ludo-
we porzekadło. Ostatnio wybit-
nie wykorzystują go politycy 
wygranej partii mając w nosie 
„gorszy sort” społeczności. Ale 
politycy to kłamczuszki, więc 
spuszczam na nich zasłonę mil-
czenia. Mamy w Królewskim 
Mieście Międzyrzecz właściciela 
auta, który przepisy ruchu dro-
gowego ma za nic, podobnie jak 
pieszych. Parkując swój pojazd 

koło Ratusza zablokował wejście 
na chodnik zupełnie się tym nie 
przejmując, dokładnie 1 czerwca 
do godz. 14,35. Auto stało tam 
do co najmniej 15.05. Oba poda-
ne czasy odnotował mój aparat. 
Najbardziej przykre w tym jest 
fakt, że właściciel należy do miej-
scowego establishmentu. A co o 
tym fakcie niektórzy powiedzieli, 
nie muszę cytować… 

LM.
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Przekrój Lokalny: Gorzów w 
końcu uzyskał bezpośrednie 
połączenie z Berlinem. Plano-
wany jest też remont zabytko-
wej estakady kolejowej … 

Władysław Komarnicki: Są do-
bre i złe wiadomości związane 
z gorzowską koleją. Do dobrych 
należy ta, że w końcu po dzie-
więciu latach Gorzów uzyskał 
połączenie z Berlinem. Ten pilo-
tażowy program będzie na pew-
no rozszerzany o ilość połączeń 
i godziny, które będą pasowały 
pasażerom dojeżdżającym do 
stolicy Niemiec. Będąc jeszcze 
w Sejmiku Lubuskim, prawie na 
każdej sesji o tym połączeniu 
rozmawiałem z panią marszałek 
Elżbietą Polak a także z panią 
wicemarszałek Alicją Makarską 
odpowiedzialną m.in. za koleje 
regionalne. Będąc już senato-
rem z żelazną konsekwencją 
spotykałem się z przedstawicie-
lami Przewozów Regionalnych 
i dyrekcją przewozów Arriva. 
Dobrą wiadomością jest także 
to, że lada moment będzie re-
montowana gorzowska esta-
kada. Ten remont spowoduje, 
że pasażerowie będą musieli 
korzystać z dworca kolejowe-
go na Wieprzycach. I tu apel do 

„Stal będzie w wielkim finale”
ROZMOWA PRZEKROJU

Prezydenta i Rady Miasta Go-
rzowa. To dworzec zapomnia-
ny przez Boga i ludzi a przede 
wszystkim przez tych, którym 
podlega, czyli PKP. Apeluję do 
władz Gorzowa, aby coś z tym 
fantem zrobili i nie czekali na 
decyzje PKP. Dworzec, który nie 
widział malarza od przynajmniej 
30 lat nie jest chlubą dla nasze-
go miasta. Jak przyjadą ludzie z 
Berlina i wysiądą na tym dworcu, 
to pomyślą, że to co pisze się o 
inwestycjach w naszym kraju to 
„ściema”. Zła wiadomość to brak 
decyzji o elektryfikacji linii Krzyż 
– Kostrzyn. Z przykrością muszę 
powiedzieć, że ci którzy rządzą 
nie wpisali się do zespołu par-

lamentarnego wspierającego tę 
inicjatywę. Nie wznieśli się nad 
podziały i jest mi za to wstyd. 
Głęboko wierzę, że jeżeli nie są 
w tym zespole, to przynajmniej 
będą nas wspierać. O tej elektry-
fikacji mówi się wiele. Wszyscy 
wiedzą, że jest ona kolejowym 
oknem na świat naszego regio-
nu. To ogromny wstyd byłych i 
obecnych parlamentarzystów za 
niemoc w tej sprawie. 

PL: Jest pan orędownikiem i ki-
bicem sportu. Ostatnio sukces 
odnieśli gorzowscy szczypior-
niści awansując do I ligi. Co 
dalej, co z budową nowej hali 
sportowej w Gorzowie? 

WK: To jest czas i wyzwanie dla 
miasta. To nie jest prywatny klub 
Stali Gorzów pana Zmory i Kugle-
ra. To jest klub przede wszystkim 
miejski. Strategia gorzowskiego 
sportu musi uwzględnić piłkę 
ręczną. Stal Gorzów sama nie 
uciągnie tej dyscypliny. Pierwsza 
liga to są już poważne koszty. 
Nie należy zapominać o innych 
sportach halowych w naszym 
mieście. W Gorzowie jest potrze-
ba budowy nowej hali, z której 
mogliby korzystać m.in. zarów-
no szczypiorniści jak i koszykarki 
i siatkarze. Wiem, że w sprawie 
hali sportowej z ministrem spor-
tu rozmawiali prezydent Gorzo-
wa Jacek Wójcicki i minister 
Elżbieta Rafalska. Wiem też, że 
mają na ten cel obiecane pie-
niądze. Jeżeli byłbym do czegoś 
potrzebny to zdecydowanie mó-
wię tak. Jestem w komisji sportu 
i nauki i na pewno będę lobbo-
wał tę inicjatywę. 

PL: W naszym mieście próbuje 
odrodzić się motocross. W sze-
regach Gorzowskiego Automo-
bilklubu jest wielu świetnych 
zawodników, którzy trenują 
przy Fabrycznej. Tor ten jednak 
jest bez homologacji i nie moż-
na tam organizować żadnych 

oficjalnych zawodów. Klub z 
Gorzowa aby organizować za-
wody musi korzystać z innych 
torów jak ostatnio chociażby w 
Więcborku. Czy uważa pan, że 
warto wesprzeć tę dyscyplinę 
sportu i czy miasto powinno się 
tym zająć ?

WK: Zapewniam pana, że tak. 
Motocross to bardzo widowisko-
wy sport, który przyciąga wie-
lu kibiców. Wiem, że mógłby w 
Gorzowie zagościć na stałe, tym 
bardziej, że coraz głośniej o na-
szych zawodnikach. 

PL: Oczywiście nie może za-
braknąć pytania na temat spe-
edwaya. Stal do tej pory nie 
przegrała meczu. Jak ocenia 
pan medalowe szanse drużyny?

WK: Stawiam sprawę jasno. Stal 
ma dobry skład i jeżeli wszyscy 
zawodnicy pojadą na poziomie 
80% umiejętności to będzie me-
dal. Martwię się trochę o Mateja 
Zagara, ale on zawsze tak zaczy-
na sezon a później jest ok. Nie-
wiadomą jest też Adrian Cyfer. 
Jeżeli nic nie zrobi w tym roku to 
będzie klasycznym zawodnikiem 
do I ligi. Osobiście uważam, że 
Stal będzie w wielkim finale. 

PL: Dziękuję za rozmowę.

Rozmowa z senatorem RP Władysławem Komarnickim (cz. II)

Czas rozmowy z ludźmi
REGION

Katarzyna Osos, lubuski Poseł na 
Sejm RP, chętnie wsłuchuje się w głos 
Lubuszan i spotyka się z nimi podczas 
dyżurów poselskich. Dyżury posłanka 
odbywa nie tylko w swoim biurze po-
selskim w Zielonej Górze ale również w 
terenie.

- To ważna część mojej pracy jako posła. 
Chcę wiedzieć, co jest ważne dla ludzi, z ja-
kimi problemami się borykają i jak mogę 
im pomóc. Staram się być na bieżąco i 
śledzić wydarzenia w danych gminach, 
bo potem łatwiej jest rozmawiać i poma-
gać – mówi. A problemy są różne, często 
bardzo osobiste. - Chętnie pełnię te dyżu-
ry, bo lubię być blisko ludzi. A tam gdzie 
mogę zawsze staram się pomóc. 

Aby wyjść naprzeciw obywatelom po-
seł Katarzyna Osos  razem z senatorem 
Władysławem Komarnickim i preze-
sem Stowarzyszenia Młodych Lubuszan 
Adamem Piotrowskim uruchomiła 
bezpłatne porady prawne dla wszyst-
kich chcących skorzystać z pomocy 
prawnika. O tym, jak ważny jest dostęp 

Bycie posłem to nie tylko posiedzenia Sejmu, udział w komisjach czy w uroczystościach. To przede wszystkim kontakt z wyborcami. 

do pomocy prawnej profesjonalistów, 
świadczą przeprowadzone badania. 
Okazuje się, że w Polsce większość osób 
zgłasza się do prawnika zbyt późno, gdy 
sprawy są już tak zaawansowane i po-
plątane, że nawet najlepszy adwokat 
nie jest ich w stanie wyprostować. Biuro 
ma swoją siedzibę w Kancelarii Prawnej 
adwokata Marka Świerkowskiego w 
Sulęcinie przy ul. Pileckiego 1. By skorzy-
stać z bezpłatnej porady prawnej należy 
zadzwonić na nr 511 225 133

Jeśli ktoś chciałby porozmawiać z 
poseł Katarzyną Osos, zadać jej pyta-
nie, albo uzyskać pomoc prawną może 
skorzystać z dyżurów poselskich. Stałe 
dyżury odbywają się w każdy poniedzia-
łek w biurze poselskim w Zielonej Górze 
w godz. 10:00 - 12:00. Dyżury w terenie 
będą wznowione po przerwie wakacyj-
nej, a ich harmonogram dostępny bę-
dzie na www.osos.eu.

Red.
DYŻURY POSELSKIE W TERENIE

31

DYŻURY POSELSKIE W BIURZE

54

Poseł na Sejm RP Katarzyna Osos 

Komisje: Ustawodawcza; Edukacji, 
Nauki i Młodzieży; Nadzwyczajna ds. 
zmian w kodyfikacjach.

Podkomisje: z-ca przewodniczącego 
w podkomisji ds. kształcenia zawodo-
wego

http://www.osos.eu
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NAPRAWA PLANDEK

Paweł Olszewski
Ul. PrzemysłOwa; 69-220 OśnO lUbUskie

tel. 501 340 744, 505 167 559
email: fhUPaPiO@wP.Pl

(istnieje mOżliwOść dOjazdU dO klienta)

namiOty           gabaryty
PrzyczePki          naczePy

dOstawcze        stelarze

(drobna produkcja)

Dzień Działacza Kultury
SKWIERZYNA

Koncert stanowił swoiste 
podziękowanie za aktywność 
artystyczną osób, których dzia-
łania od lat wywierają znaczący 
wpływ na doznania mieszkań-
ców gminy, wzbogacając styl i 
jakość życia lokalnej społecz-
ności. Sami zaś artyści zapre-
zentowali swoje umiejętności w 
programie artystycznym stano-
wiącym wiązankę muzyki, śpie-
wu i tańca.

Rozpoczął dyrektor Skwie-
rzyńskiego Ośrodka Kultury 
- Maciej Zawidzki - piosenką 
Violetty Villas „List do matki”. 
Wybrał ten utwór w przeddzień 
Dnia Matki i zadedykował go 
swojej mamie. Następnie w so-
lowym tańcu wystąpił Grzegorz 

Skwierzyński Ośrodek Kultury 25 maja zorganizował wyjątkowy koncert dla swoich 
twórców i animatorów kultury.

Orzechowski. Piosenkę „10 
przykazań” zaśpiewała Ksenia 
Kireńko - Sajkowska. Zatań-
czyła solo Monika Śniowska a 
Elżbieta Konieczna zaśpiewa-

ła „Tabakierę”, Tatiana Rubis - 
„Czas nas uczy pogody” i Rafał 
Gojdka „Gdyby nie Ty”.

Przywołano też pamięć nie-
dawno zmarłego Mirosława 

Zukiera - wieloletniego aku-
styka, bez którego nie obeszła 
się żadna impreza kulturalna w 
gminie. Pokazano wzruszająca 
prezentację fotografii z życia i 
pracy kolegi. W sali widowisko-
wej na fotelu na którym przez 
lata, za konsolą pracował Miro-
sław, uwidoczniono jego nazwi-
sko w pamiątkowej tabliczce.

Po występach burmistrz 
Skwierzyny - Lesław Hołownia 
dziękując animatorom uhono-
rował ich okolicznościowymi 
statuetkami, które otrzymali: 
Zofia Zawłocka, Halina Relich, 
Wioletta Robak- Gabarkie-
wicz, Manuela Mamys, Anna 
Bubnowska, Justyna Kownac-
ka, Joanna Kwapisz - Barska, 
Małgorzata Kubiec, Elżbieta 
Konieczna, Irena Śmiechocka 
- Seroka, Izabela Skorupa, Ta-
tiana Rubis, Stanisław Kireń-
ko, Bartłomiej Orzeł, Rafał 
Gojdka, Zygmunt Miasojed, 
Zygmunt Kadłubiski, Zespół 
Kanaan Dub Band, Wojciech 

Nowicki i Jerzy Kuźmicz.
Uroczystość zakończono arty-

stycznym hitem, którym był wy-
stęp profesjonalnego zespołu 
muzycznego Michał Sienawski 
- gitara akustyczna i Olga Zając 
- wokal.

Twórcze zaangażowanie 
skwierzyńskich animatorów 
kultury widoczne jest w każdej 
sferze społecznej aktywności 
mieszkańców gminy. Korzyst-
nie wpływa na dobrą atmosfe-
rę i współdziałanie w licznych 
przedsięwzięciach i akcjach 
społecznych z których Skwie-
rzyna słynie. burmistrz Skwie-
rzyny - Lesław Hołownia sprzyja 
kulturze i tworzy warunki dla jej 
rozwoju.

Statuetki są oznaką poszano-
wania i wysokiej oceny pracy 
ludzi skwierzyńskiej kultury.

Tekst i foto: 
Ewa Zdrowowicz - Kulik

Powiatowy Dzień Strażaka
ROZMOWA PRZEKROJU

Tym razem w Między-
rzeczu miał bardzo skrom-
ną oprawę, widać nasta-
ły takie czasy. Nie mniej 
jednak został przeprowa-
dzony zgodnie z regula-
minem, bowiem gospo-
darzem była KP PSP. Na 
plac przed remizą JRG PSP 
w towarzystwie st. bryg. 
Marka Harkota, Komen-
danta Powiatowego PSP 
przybył bryg. Jarosław 
Korzeniewski, z-ca Lubuskiego 
Komendanta Wojewódzkiego 
PSP, któremu przed frontem szy-
ku funkcjonariuszy PSP i druhów 
ochotników, złożony został mel-
dunek.

Po podniesieniu flagi państwo-
wej o odegraniu hymnu nastąpiło 
wręczenie oznaczeń i awansów. 
Brązową Odznaką „Zasłużony 
dla Ochrony Przeciwpożarowej” 
zostali odznaczeni: kpt. Jerzy 
Ratkiewicz, st. kpt. Robert Stad-
nik, kpt. Robert Strzelecki, kpt. 

Dorota Surma, dh   Mieczysław 
Wotczak. Złoty Medal Za Zasługi 
dla Pożarnictwa otrzymał dh Lech 
Kobus. Srebrne medale otrzy-
mali druhowie: Piotr Mangryn, 
Elżbieta Zdanowicz, Kazimierz 
Zdanowicz, Wiesław Adamski, 
Zbigniew Tuczyński, Jan Górny, 
Albert Wojda, Waldemar Boryń, 
Adam Piórko i Robert Szymkie-
wicz. Brązowe medale otrzymali 
druhowie: Dariusz Wasilewski, 
Szymon Winnicki, Paweł Zda-
nowicz, Paweł Pacholak, Adrian 

Skotnicki, Remigiusz Sza-
wała, Kamil Stankiewicz, 
Piotr Romanów, Bartłomiej 
Ćwirko, Adam Brankowski, 
Krystian Ostrowski, Sławo-
mir Gmerek, Dominik Gra-
banek.

Awanse otrzymali: na sto-
pień starszego ogniomistrza - 
Leszek Dybko; ogniomistrza 
– Aneta Gądek, Leszek Lis, 
Janusz Morawski, Dariusz 
Wasilewski, Mariusz To-

łoczko, Łukasz Sieńkowski; młod-
szego ogniomistrza – Jarosław 
Masiukiewicz; starszego sekcyj-
nego – Maciej Omeciński, Mi-
chał Schiller; starszego strażaka 
– Grzegorz Kaczmarek. Wręczo-
no również nagrody finansowe 
kilku funkcjonariuszom KP PSP. 

Poświęcony został i oficjalnie 
przekazany Średni Samochód 
Ratownictwa Wodnego. Krótkie 
wystąpienia przybyłych oficjeli 
zwieńczyły obchody.

Tekst i fot. L. Malinowski
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PRZEKRÓJ (NIE) POLECA GOTUJ Z PRZEKROJEMPRZEKRÓJ (NIE) POLECA

Gdy kobieta wychodzi za mąż po dro-
dze przychodzą jej do głowy różne myśli, 
bywają głębokie i czasem budzą w przy-
szłej pannie młodej wiele wątpliwości: 
czy to na pewno „ten”? Czy on na pewno 
jest gotowy na związek? Czy ja jestem 
gotowa zostać żoną? Zdarzają się jed-
nak również nieco „płytsze” refleksje jak 
np. głównej bohaterce komedii „Kochaj” 
Sawie (Olga Bołądź), która zastanawia 
się, czy nie powinna przypadkiem rzucić 
swojego narzeczonego dla przydrożne-
go striptizera (Michał Czernecki). W koń-
cu żyje się tylko raz. Przyjaciółki Sawy są 
niemniej ekscentryczne. Anka (Roma Gą-
siorowska) uwielbia mężczyzn, stąd też, 
podobnie jak swoją garderobę, ich rów-
nież często lubi zmieniać, Weronika jest 
samotną matką, wiodąca życie youtube-
ra, a Oliwia gwiazdą telewizji. Wszystkie 
trzy nie spoczną póki nie sprawią Sawie 
niezapomnianego panieńskiego i nie 
zmuszą widza do jednej smutnej reflek-
sji po obejrzeniu filmu, a mianowicie, 
że „Kochaj” to komedia (romantyczna?) 
oparta na stereotypach, obśmiewająca 
„wyzwolone” kobiety, które suma su-
mmarum okazują się znaleźć prawdzi-
we szczęście dopiero w stałym związku  
z mężczyzną. Próbując to wszystko ująć 
w jakąś jedną, w miarę zrozumiałą dla 
odbiorcy całość, „Kochaj” to  komedia, 
w której wyrazem najwyższego stopnia 

emancypacji w XXI w. jest babska popija-
wa, męski goły pośladek oraz wielka ka-
riera kosztem wielkiej miłości. Tym bar-
dziej jest szokujące to, że tak płytkiego 
spojrzenia na współczesne kobiety do-
puściła się kobieta - reżyser Marta Pluciń-
ska, tworząc całkowicie przewidywalne i 
bezrefleksyjne bohaterki oraz pozbawio-
ny sensownej treści scenariusz. 

„Kochaj” to produkcja stworzona na 
potrzebę innych reżyserów, aby wiedzie-
li jak komedii kręcić nie należy.

Życzę SMACZNEGO!!! :)
Kamila Piotrowska

Jak mantrę będę przypominać Pań-
stwu o jedzeniu świeżych warzyw  
i owoców, najlepiej sezonowych. I cieszę 
się niezmiernie, że mamy właśnie taką 
porę roku, gdzie owe smakołyki można z 
łatwością znaleźć w naszych przydomo-
wych ogródkach.

Osobiście takiego nie posiadam, więc 
przy okazji wizyty u teściowej, pobuszo-
wałam trochę w Jej ogrodzie. Tym razem 
przywiozłam sporo świeżego, młodego 
szpinaku.

Długo zastanawiałam się, co z nim zro-
bić, odganiałam myśl o kolejnym maka-
ronie ze szpinakiem.

Pomyślałam, że spróbuję wykonać a’la 
tartę, tylko bez mąki i cukru. Tak oto po-
wstała moja nietypowa tarta ze szpina-
kiem.

Anna Suchy

A’la tarta ze szpinakiem 
i serem feta

SKŁADNIKI:
- dwa duże jajka
- szklanka płatków owsianych
- łyżka otrębów żytnich
- szklanka mleka
- pół kostki sera feta
- świeży szpinak
- 4 duże ząbki czosnku

Jajka, otręby, płatki i mleko wymie-
szać tak, aby się dokładnie połączyły. 
Szpinak poddusić z czosnkiem, dopra-
wić solą i pieprzem, następnie dodać do 
masy jajecznej, ser feta pokroić w kostkę. 
Wszystko razem wymieszać i wstawić w 
formie do tarty do nagrzanego piekarni-
ka (180 stopni) na ok. pół godziny.

Wyjąć, podawać gorącą.

„Kochaj” i oglądaj?



9nr 6(26)/2016 9 czerwca 2016

Właśnie teraz jest najlepszy czas na gaz! 
Jeśli myślisz, że gaz ziemny jest tylko dla zamożnych, to najwyższy czas zweryfikować opinię i przekonać się o jego 
zaletach. Najlepiej, gdy zrobisz to do 30 czerwca, bo jeśli do tego czasu podpiszesz umowę o przyłączenie do sieci, 
jeszcze tej zimy będziesz mógł skorzystać z jego niezaprzeczalnych  zalet. Jakich? Zapytaliśmy o to eksperta z firmy 
EWE – dostawcy gazu w naszym regionie – który o gazie ziemnym wie wszystko.

Gdyby miał Pan wymienić cztery 
największe zalety gazu ziemnego, 
to byłyby to…

Dostępność, wygoda, oszczęd-
ność i czyste środowisko. W na-
szym regionie, ze względu na 
łatwy dostęp do sieci gazowej 
EWE, wybór gazu ziemnego, za-
miast na przykład kominka czy po-
czciwego węgla, jest oczywistym  
i najlepszym rozwiązaniem. Nie 
bez powodu działki budowlane  
z dostępem do sieci gazowej uzna-
wane są za lepsze i bardziej warto-
ściowe – klienci po prostu doceniają 
dostęp do gazu, bo to źródło energii 
najbardziej korzystne i najmniej kło-
potliwe w eksploatacji. 

Na czym polega wygoda korzy-
stania z gazu? 

Najprościej mówiąc – na tym, że 
zawsze go mamy, nie musimy robić 
zapasów, nie zajmuje nam miejsca  
i możemy łatwo kontrolować jego 
zużycie. Pamiętajmy, że dom budu-
jemy na wiele lat. Dziś może nam 
nie przeszkadzać dorzucanie opału, 
zamawianie węgla albo pamiętanie 
o uruchomieniu pieca, żeby wykąpać 
się w ciepłej wodzie. Ale za kilka- kil-
kanaście lat docenimy ten komfort, 
że wystarczy tylko ustawić termostat. 
Wygoda gazu ziemnego jest bezkon-
kurencyjna. 

A ile za tę wygodę musimy zapła-
cić?

Przeważnie mniej niż się spodzie-
wamy. Gaz niesłusznie uważany jest 
za stosunkowo drogie paliwo, a to 
nieprawda

By się o tym przekonać, wystarczy 
spotkać się z naszym doradcą, a on 
przeprowadzi bezpłatną kalkulację 
kosztów ogrzewania. Na wyliczenia 
mają wpływ takie czynniki jak  np. po-
wierzchnia oraz stan techniczny bu-
dynku, ilość zamieszkujących osób, 
dlatego symulacja kosztów jest za-
wsze indywidualna. 

A dodatkowo na gazie można łatwo 
zaoszczędzić – wystarczy zastoso-
wać parę naprawdę prostych zasad. 

Co zrobić, żeby oszczędzić  
i nie marznąć? 

Po pierwsze – nie przegrzewać, 
tylko ustawić w pomieszczeniach 
odpowiednią temperaturę na ter-
mostacie – nie za wysoką i nie 
za niską, lecz „w sam raz”. Inna 
będzie w ciasnej kuchni, a inna  
w przestronnym salonie. Odpowied-
nia temperatura to taka, która odpo-
wiada nam, ale warto znać zalecane 
temperatury, i wtedy sprawdzić, czy są 

dla nas optymalne. Po drugie, dbajmy 
o instalację grzewczą. Na szczęście 
nie jest ona zbyt wymagająca. Zwykle 
wystarczy, gdy fachowiec raz w roku 
sprawdzi systemy grzewcze i w razie 
potrzeby wyczyści. Po trzecie – nie 
pozwólmy ciepłu uciekać. 

Jak możemy kontrolować tempe-
raturę i zużycie gazu, gdy nie ma 
nas w domu?

To jedna z najważniejszych zalet 
gazu ziemnego – programowanie 
oszczędności. Bo gaz, w przeciwień-
stwie do ogrzewania choćby drew-
nem, możemy sobie „zaprogramo-
wać”. Ustawiamy niską temperaturę, 
gdy nie ma nas w domu a podkręcamy 
ją kilkanaście minut przed powrotem 
z pracy czy ze szkoły, by na wejściu 
cieszyć się ciepłem. Teraz w najno-
wocześniejszych instalacjach może-
my to zrobić nawet przez Internet –  
z telefonu czy tabletu. I nie musimy 
się bać, że kiedy wyjedziemy na ferie 
zimowe, zastaniemy po powrocie po-
pękane rury – odpowiednie ustawie-
nia zapobiegają wymrożeniu domu. 

A czy można oszczędzić na gazie 
zimą, kiedy grzejemy najwięcej? 

Oszczędzamy już na tym, że nie 
musimy kupować gazu na zapas 
albo go „domawiać” – w przeciwień-
stwie do innych nośników np. drew-
na czy węgla. Nie musimy się mar-
twić jaka przyjdzie zima, bo gazu 
na pewno nam nie zabraknie, ani 
nie będzie go za dużo. Po prostu 
płacimy za realne zużycie – za taką 
ilość paliwa, jakiej potrzebujemy.  
W naszej firmie można wybrać jed-

no z dwóch wygodnych sposobów 
rozliczeń – opłaty według licznika 
albo, jeśli ktoś lubi planować wydatki, 
i z góry wiedzieć ile zapłaci – równo-
mierne rozłożenie opłat na cały rok 
– jak w przypadku ciepła z ciepłow-
ni. Czyli po prostu z gazem wszystkie 
koszty mamy pod kontrolą i możemy 
elastycznie nimi zarządzać. 

Tylko, że niektórzy gazu się po 
prostu boją. Jest się czego bać?

Gaz ziemny jest bezpieczny. Jedy-
nie niewłaściwe korzystanie z urzą-
dzeń gazowych, podobnie zresz-
tą jak i pieców węglowych czy np.  
z urządzeń na prą,  może spowodo-
wać problemy z jego użytkowaniem. 
Urządzenia trzeba po prostu regular-
nie konserwować – czyli zazwyczaj 
zrobić raz na rok niedrogi, krótki prze-
gląd. Nie tylko będzie bezpieczniej, 
ale oszczędniej – bo czyste urządze-
nia pracują wydajniej. 

W EWE możemy się pochwalić 
jedną z najbardziej niezawodnych 
sieci gazowych. Monitorowany przez 
Urząd Regulacji Energii tzw. średni 
czas przerwy w dostawie na jedne-
go klienta był w naszej sieci blisko 
10-krotnie krótszy niż u innych do-
stawców. 

OK. Chciałbym mieć gaz ziemny 
jeszcze w tym sezonie grzewczym. 
Co muszę zrobić?  

Niewiele. Wystarczy umówić się  
z doradcą EWE i podpisać umowę o 
przyłączenie do sieci. Najważniejsze, 
żeby nie zwlekać – umowę trzeba 
podpisać najpóźniej do 30 czerwca, 
żeby już tej zimy móc cieszyć się cie-
płem i wygodą gazu. 

Czyli już w lecie warto pomyśleć 
o zimie? 

ROZMOWA PRZEKROJU

Tak, bo choć EWE zajmuje się pra-
wie wszystkim i klient nie widzi całej 
procedury – to od podpisania umowy 
do budowy przyłącza gazowego spo-
ro się dzieje i potrzebny jest czas. Bu-
dowa przyłącza gazowego i przygoto-
wanie instalacji to normalna budowa 
wymagająca pracy kilku ludzi (projek-
tantów, firmy wykonawczej, instalato-
ra) oraz spełnienia wielu formalności. 
Ten proces trwa kilka miesięcy, dla-
tego radzimy zająć się nim znacznie 
wcześniej przed planowanym termi-
nem rozpoczęcia odbioru gazu, czyli 
przed sezonem grzewczym. Niestety, 
nie możemy przeprowadzić prac póź-
niej – prace ziemne związane z budo-
wą przyłącza gazowego, ze względu 
na możliwe niskie temperatury, nie są 
wykonywane od listopada do marca.  
A zatem – nie czekajmy, tylko już w 
czerwcu przygotujmy się do odbioru 
gazu. Bo gdy się spóźnimy, będziemy 
mogli z niego skorzystać dopiero na 
wiosnę 2017.

- Wybór gazu ziemnego jako źródła 
energii jest w naszym regionie naj-
bardziej naturalny - mówi  ekspert 
EWE Jakub Zastawny

Rozmawialiśmy z Dyrektorem 
Sprzedaży EWE Jakubem Za-
stawnym. EWE to działający 
od 17 lat w Polsce niezależ-
ny dostawca gazu, dyspo-
nujący własnymi sieciami, 
ponad 1600 km.. Działa jako 
dostawca gazu dla klientów 
indywidualnych jak i firm, w 
49 gminach, na terenie 6 wo-
jewództw. 
Wszystkie informacje do-
tyczące korzystania z gazu 
ziemnego znajdą Państwo 
na stronie www.ewe.pl  
i pod numerem infolinii  
801 100 800. 

http://www.ewe.pl
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MIĘDZYRZECZ

70. lecie Muzeum
To już 70 lat minęło, jak dzi-

siejszy patron Muzeum Ziemi 
Międzyrzeckiej, Alf Kowalski 
otworzył skromne pomieszcze-
nia ze zbiorami, które sobie tyl-
ko znanym sposobem odrywał 
gdzieś w ruinach, zakamarkach 
świątyń czy dworków w okolicy. 
Stąd pierwszy referat dyrektora 
muzeum Andrzeja Kirmiela, 
podczas „Nocy Muzeów” po-
święcony był tej szlachetnej i 
legendarnej postaci. W sali por-
tretów trumiennych muzeum 
zebrało się liczne grono byłych 
pracowników placówki z Joanną 
Patorską, byłą wieloletnią dy-
rektorką, przybyli licznie histo-
rycy, regionaliści, samorządow-
cy i przyjaciele (i to jest słuszne 
określenie pasjonatów historii 
regionu). Kolejnym referującym 
była mgr Magdalena Baranek, 
która przedstawiła sylwetkę 
Mamy, byłej dyrektorki, na tle 
wielu nie tylko zawirowań po-
lityczno-administracyjnych, jak 
również jej pracę w stale zmie-
niających się uwarunkowaniach 
finansowych i ogromnemu spo-
łecznemu zapotrzebowaniu na 
rzecz archeologicznych odkryć 
na terenie Zamku. Mgr Łukasz 
Bednaruk, straszy dokumenta-
lista, w formie multimedialnej 
(wszyscy referenci to stosowali) 
przybliżył obecnym najciekaw-
sze wydarzenia jakie miały tutaj 
miejsce. Ostatnim referującym 
był dr Lech Malinowski, który 
opierając się na prasie regional-
nej i własnego uczestnictwa w 
wielu wydarzeniach w muzeum, 
omówił ciekawe, czasami i nowe 

kierunki działania. Ponieważ 
dokumentuje to na łamach na-
szego miesięcznika nie zostawił 
suchej nitki na Radzie Muzeum, 
której zabrakło na tak ważnym 
jubileuszu. Niejako przy okazji 
wytknął radnym absencję, któ-
rzy zwyczajowo „urwali się” po 
skonsumowaniu kawałka jubi-
leuszowego tortu. Zaskoczył też 
dyrektora placówki wręczając 
mu lustrzano-szklaną szkatułkę 
na pałeczkę, będącą symbolem 
przekazania władzy w muzeum i 
nad Zamkiem.

Miłym akcentem było przyzna-
nie tytułu „Honorowego Kusto-
sza”, który otrzymał Zbigniew 
Górny, prezes Gospodarczego 
Banku Spółdzielczego w Między-
rzeczu.

Zwieńczeniem był koncert gi-
tarowy, oczywiście z wirtuozem 
Zdzisławem Musiałem w roli 

głównej. Były dyplomy dla pra-
cowników, pamiątkowe, oko-
licznościowe, medale, kwiaty i 
wystąpienia co niektórych gości. 
Niewielu dotrwało do końca, ktoś 
tam popełnił foux pax nie zauwa-
żając jubileuszu placówki składa-
jąc życzenia osobie tylko wybra-
nej. Ale takie rzeczy się zdarzają. 
Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej 
im Alfa Kowalskiego mimo wielu 
problemów przetrwa. Cytowane 
fragmenty dokumentów Woje-
wody Poznańskiego przez dra 
L. Malinowskiego z lat 40.tych 
ubiegłego stulecia były wymow-
nym potwierdzeniem stabilności 
wówczas placówki, czego i teraz 
Zespół Redakcyjny „Przekroju 
Lokalnego”  wszystkim pracow-
nikom muzeum życzy. (Szcze-
gółowa relacja video na portalu 
www.miedzyrzecz.biz).

Red.

Wręczenie tytułu Honorowego Kustosza

Jubileuszowe targi, 28-29 maja, 
miały swoją rzeczywistą odsłonę 
w Gliśnie, gdzie od lat na te dni 
wiosenne jak i jesienne (targi 
mają corocznie dwie edycje) ścią-
gają rzesze hodowców, wystaw-
ców, sprzedających i kupujących, 
również amatorów bywania na 
tego typu imprezach. 

A podziwiać było więcej niż 
więcej. Wg Gazety Targowej swo-
je wyroby wystawiło 28 rękodziel-
ników (twórców ludowych), 8 
hodowców bydła hodowlanego, 
3 wystawców bydła mięsnego, 
6 wystawców hodowlanej trzo-
dy chlewnej, kilkudziesięciu wy-
stawców drobnego inwentarza 
(drób ozdobny, króliki, gołębie, 
nutrie). Zwiedzających kusiły sto-
iska doradztwa informacyjnego, 
mechanizacji i techniki rolniczej 
(imponujące ogromne traktory). 
Jednak blisko 100 wystawców 
ogrodniczych było atutem nie do 
przebicia. Kupowano wszystko 
to, co w przydomowych ogród-
kach daje poczucie eleganci, za-
pachu i wspaniałego wyglądu. 
Zainteresowanie budzili pszcze-
larze jak i i stoiska z propozycjami 
przydatnymi do domu i zagrody, 
ze słodyczami, gastronomiczne 
i wiele innych, choćby z muzyką 
latynoską.

Wręczono nagrody w wielu 
konkursach, m.in. Odchowu Cieli-
czek, statuetki i dyplomy dla wie-
loletnich i zasłużonych wystaw-
ców, podsumowano wojewódzki 
etap konkursu „AGROLINIA 2016” 
w kat. Rolnik i Firma. Wśród wy-
stawców zainspirowała, nie tylko 
mnie, aranżacja Gospodarstwa 

Szkółkarskiego „GAJ” Krystyny 
Jednorowicz ze Starego Dworu.

Dla znużonych zwiedzaniem 
i zakupami oferowano blok pio-
senek w wykonaniu zespół lu-
dowych. „Kęszyczanki” z Kęszycy 
Leśnej bawiły zebranych wiązan-
kami pieśni biesiadnych i nie 
tylko (występowały w sobotę i 
niedzielę jako ostatnie, czyli bę-
dąc silnym wokalnie zespołem 
zwieńczały imprezę). Co ciekawe, 
to właśnie na tle tego zespołu 
wiele robiło sobie pamiątkowe 
fotki. Śpiewali w niedzielę rów-
nież m.in.„Nietoperzanie” z Nie-
toperka.

Dla łasuchów, tych nigdy nie 
brakuje, Koła Gospodyń Wiej-
skich sprzedawały swoje wypieki. 
Rok temu pisałem m.in. o dużym 
zaangażowaniu KGW z Górecka 
gm. Zwierzyń, któremu przewod-
niczy Dorota Kruszyna. Panie 
ponownie miały swoje stoisko 
pod własnym namiotem, serwo-
wały wspaniałe smakołyki, a dla 
specjalnych gości oferowały wła-
snoręcznie wypieczone i lukro-
wane ozdobne pierniki. Można? 
Można, jak najbardziej. Członki-
nie tego KGW umieją pozyskiwać 
sympatyków, powiększają swój 
majątek i mają bez wątpienia 
sprzymierzeńców i sympatyków 
choćby w osobie wójta gminy, 
który był obecny na targach i czę-
sto do swoich dziewczyn zaglą-
dał w towarzystwie vipów. Tylko 
pozazdrościć, bo jakoś włodarzy 
z powiatu międzyrzeckiego nie 
dostrzegłem.

Lech MaLinowski
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W międzyrzeckim szpitalu po-
wiatowym im. Pięciu Świętych 
Braci Międzyrzeckich, gdzie 
prezesem zarządu jest Kamil 
Jakubowski, przywiązuje się 
wiele uwagi do wyżywienia pa-
cjentów. Dietetykiem jest Elż-
bieta Wawrzyszko. Pracuje w 
tym szpitalu od 1979 r. Przez 22 
lata była dietetyczką na oddzia-
łach. Od 15 lat kieruje działem 
żywienia. Podlega jej bezpośred-
nio personel pracujący w dobrze 
wyposażonej kuchni: szef – Da-
riusz Modrzejewski, kucharze – 
Janina Ogonowska, Zofia Mo-
raczyńska, Stefan Owczarczyk 
personel pomocniczy – Bożena 
Butkiewicz, Agnieszka Sowa, 
Krystyna Turecka i Ewa Mar-
chwic. Praca jest ciężka. Zmia-
nowa.

Średnio przygotowuje się 
dziennie ok. 100 zróżnicowanych 

Szpital to nie tylko leczenie
POWIAT MIĘDZYRZECKI

dietetycznie posiłków na wszyst-
kie pory dnia oraz 50 obiadów w 
stołówce, gdzie każdy może za 
opłatą spożyć bardzo smaczny 
obiad mając duży wybór.

Obowiązują diety: podsta-
wowa, lekkostrawna i specjali-
styczne. Te mają swoje podziały 
wynikające z chorób pacjentów. 
Np. dieta niskobiałkowa, cu-
krzycowa, niskokaloryczna czy 
kleikowa, także wegetariańska. 
Czasami życie zmusza dietetycz-
kę do opracowania nowych diet 
po konsultacjach z lekarzem 
prowadzącym i pacjentem. Tak 
jest w przypadku Hindusów czy 
pacjentów z krajów arabskich. 
Stawka żywieniowa, 5,50 zł, jest 
niestety niska, co wynika z prze-
pisów. Ratunkiem jest wzboga-
cenie posiłków w sezonie, gdzie 
wiele rzeczy jest tanich. Stąd 
współpraca m.in. z działkowca-

mi.
W lepszej sytuacji są dzieci, 

mają 5 posiłków dzięki dodat-
kowemu funduszowi 1,70 zł 
oraz cukrzycy (mają 4 - 5 posiłki 
dziennie), gdzie stawka dzien-
na wynosi 6 zł. Oczywiście są to 
kwoty niewielkie jednak w ży-
wieniu zbiorowym ma to inny 
wymiar.

Kuchnia ma sprzęt już dość 
wyeksploatowany, jednak i tutaj 
są techniczne perełki co cieszy. 
Profesjonalna szafa chłodnicza 
jest takową. Także nowe są kotły 
i patelnie. W magazynie żywno-
ściowym „chodzi” klimatyzator. 
Wskazana jest profesjonalna ku-
chenka z piekarnikiem czy nowa 
obieraczka. Dostrzega to prezes i 
zarząd spółki i w niedalekiej per-
spektywie coś zostanie zakupio-
ne.

Jako blok żywienia kuchnia 

ma bardzo dobrą opinię wśród 
instytucji kontrolujących, np. 
sanepidu. Dietetyczka jest wy-
magającym szefem w stosunku 
podwładnych. Na podstawie 
ankiet anonimowych wiadomo, 
że pacjenci są zadowoleni, jed-
nak dokucza mała ilość warzyw 
i owoców. Wynika to niestety ze 
stawki. 

Niegdyś dietetyczki nosiły bia-
łe czepki z niebieską wstążką. To 
już historia. Normy żywieniowe 
są nie do końca prawnie okre-
ślone. Funkcjonują na zasadzie 
doraźnych zarządzeń. Podobnie 

jest z zawodem dietetyka, który 
nie jest prawnie uregulowany. 
Odpowiedzialność za dział ży-
wienia jest ogromny. Tutaj po-
łączono stanowisko dietetyka z 
nadzorem nad kuchnią. 

Szpital ma obowiązek za-
pewnienia choremu właściwej 
opieki żywieniowej – Rezolucja 
Rady Europy 2003. I to z po-
wodzeniem jest w tej placówce 
realizowane dzięki właściwej 
współpracy prezesa, zarządu i 
rady nadzorczej oraz personelu 
działu żywienia.

L. MaLinowski
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XII Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych
SKWIERZYNA

XII Obchody Międzynarodowego 
Dnia Osób Niepełnosprawnych 
otworzyli: Zofia Plewa - członek 
Zarządu Powiatu Międzyrzeckie-
go oraz Lesław Hołownia - bur-
mistrz Skwierzyny. Uczestników 
i gości przywitała Agnieszka 
Błajet dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Skwierzynie.
W zawodach sportowych uczest-
niczyło 16 drużyn: uczniowie 
Gimnazjum ze Skwierzyny i 
Specjalnego Ośrodka Szkolno–
Wychowawczego z Międzyrze-
cza, podopieczni Powiatowego 
Ośrodka Wsparcia ze Skwierzyny 
i Warsztatów Terapii Zajęciowej 
z Kwilcza, mieszkańcy Domów 
Pomocy Społecznej z Między-

Wydarzenie rozpoczął korowód, który w asyście Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Drezdenka przeszedł ulicami miasta na stadion. Korowód 
przypominał społeczności lokalnej o obecności i potrzebach osób niepełnosprawnych.

rzecza, Glińska, Szarcza, Rokitna 
38, Rokitna 58, Toporowa, Ka-
mienia Wielkiego, Jasieńca, Piłki, 
Gorzowa Wlkp, Skwierzyny oraz 
Reichenwalde.
Drużyny rywalizowały w 4 kon-
kurencjach sportowych. W osta-
tecznej rywalizacji pierwsze 
miejsce zajął Dom Pomocy Spo-
łecznej w Skwierzynie.
Organizatorzy serdecznie dzię-
kują za pomoc: Ewie Zdrowo-
wicz - Kulik- Prezes „Fundacji 
serce na dłoni”, Barbarze Kier-
nozek – Wesoły, Ewie Pluta, 
Witoldowi Koss - nadleśnicze-
mu Nadleśnictwa Skwierzyna, 
Jakubowi Nawrotowi - Dyrek-
torowi Ośrodka Sportu i Rekre-

acji w Skwierzynie, Maciejowi 
Zawidzkiemu - Dyrektorowi 
Skwierzyńskiego Ośrodka Kul-
tury, Leszkowi Kaczmarskiemu 
- Firma Algraf w Skwierzynie, 
Komendzie Powiatowej Poli-
cji w Międzyrzeczu, Wiolettcie 
Robak-Gabarkiewicz - kierow-
nikowi Artystycznemu Studia 
Tańca Remix, Zespołowi Echo ze 
Skwierzyny, Uniwersytetowi III 
Wieku ze Skwierzyny, uczniom z 
Gimnazjum oraz z Zespołu Szkól 
Technicznych w Skwierzynie
Honorowy patronat objęli staro-
sta międzyrzecki - Grzegorz Ga-
bryelski oraz burmistrz Skwierzy-
ny - Lesław Hołownia.

ŹRódło: UM skwieRzyna

XXV Targi Rolnicze 
Lubniewice 2016

MIĘDZYRZECZ

OSP Kalawa – Najlepsza!

Przeprowadzone  w maju Za-
wody sportowo-Pożarnicze OSP 
w Gminie Międzyrzecz potwier-
dziły prymat strażaków-ochot-
ników z Kaławy. Udział wzięły 
wszystkie jednostki OSP z gminy. 
Bukowiec wystawił dwie druży-
ny seniorów. W tym roku nie było 
drużyny kobiecej, co było pew-
nym zaskoczeniem. Panie pilnie 
trenują przez zawodami szczebla 
wojewódzkiego w przepisów 
CTIF, które odbędą się w czerwcu 
w Międzyrzeczu.

Startowano wg regulaminu w 
konkurencjach: musztra, sztafeta 
i ćwiczenie bojowe. W sztafecie 
i ćwiczeniu bojowym (rozgry-
wano ta konkurencję dwa razy) 
strażacy z Kalawy osiągnęli naj-
lepsze rezultaty. Czas 35,2 sek. 
był nie do pobicia. Zwycięzcy od 
lat wiodą prym w gminie (żmud-
ne i ciężkie treningi dają efek-
ty). W powiecie tylko raz zostali 
pokonani, a zawodów szczebla 
wojewódzkiego zawsze wracali 
z miejscem na przysłowiowym 
pudle.

Sensacją było natomiast zdo-
bycie drugiej pozycji przez OSP 

Wyszanowo i trzeciego miejsca 
przez OSP Międzyrzecz-Obrzyce. 
Ta ostatnia drużyna osiągnęła 
wprawdzie identyczny wynik jak 
OSP Kęszyca Leśna, ale lepsza 
była w ćwiczeniu bojowym o po-
nad 4 sekundy.

Puchary dla najlepszych i na-
grody rzeczowe dla uczestników 
wręczali m.in. burmistrz miasta, 
Komendant Powiatowy PSP, czło-
nek KR ZG ZOSP RP i prezes ZMG. 
Kaława po raz kolejny otrzyma-
ła 3 puchary. Rodzi się pytanie, 
nieco retoryczne, gdzie w małej 
remizie OSP Kaława zmieszczą 
wszystkie trofea? Chyba będą 
musieli dobudować pięterko…

TeksT i foT. L. MaLinowski
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31 maja w Technikum nr 1  
Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego w Między-
rzeczu odbyła się jubileuszowa 
edycja przyznania stypendiów 
przez zarząd Międzyrzeckiego 
Koła „Wspieramy Młode Talenty” 
przy Lubuskim Stowarzyszeniu 
Pomocy Szkole, któremu pre-
zesuje Lidia Woźniak. Wśród 
zaproszonych gości byli m.in. 
Edward Fedko – radny Sejmiku 
Województwa Lubuskiego, Sta-
nisław Jaroszek – skarbnik LSPS, 
Rafał Mikuła -wicestarosta, 
Anna Sawka - sekretarz UM, Ma-
ciej z UM, Zofia Plewa – członek 
zarządu rady powiatu, Halina 
Pilipczuk – Naczelnik Wydziału 
Edukacji, Spraw Społecznych w 
Starostwie Powiatowym, Maciej 
Kubowicz – reprezentujący UM, 
Gabriela Bujanowska – dyrek-
tor CKZiU, Marta Chachaj – wice 
dyr. CKZiU (kierująca Technikum 
nr 1).

W grupie uczniów szkół pod-
stawowych stypendia otrzymali: 
Gracjan Lemański (SP-2), Julia 
Jędraszak (SP-4), Gabriel Bara-
nowicz (SP-4), Aleksandra Bart-
kowiak (SP-Bledzew). W grupie 
gimnazjalistów: Oliwia Piętoń 
i Zofia Derwich (obie z Gimna-

MIĘDZYRZECZ

XXXV Edycja Stypendialna

zjum nr 1 Międzyrzecz), Alek-
sander Ciślak (Gimnazjum nr 2 
Międzyrzecz), Natalia Nadolna 
(Gimnazjum Przytoczna). W gru-
pie szkół ponadgimnazjalnych: 
Klaudia Pospieszna (ZSCKR 
Bobowicko), Sara Krzyżanow-
ska (ZSZ CKZiU Międzyrzecz), 
Cyprian Woźniak (Technikum 
nr 2 CKUiZ), Zuzanna Szymbor-
ska, Szymon Fąferko, Tomasz 
Cichocki, Małgorzata Drzyma-
ła (wszyscy z Technikum nr 1 CU-
ZiU) i Sandra Ren (II LO Gorzów 
Wlkp.).

Nagrodę Niespodziankę otrzy-
mała Julia Jędraszak. Fundato-
rem była firma „Instalko” Piotra 
Strzelczyka. 

Były oczywiście zwyczajowe 
wystąpienia gości oraz ciekawe 

podsumowanie jubileuszowej 
edycji przez Lidię Woźniak. Nie 
zabrakło części artystycznej w 
wykonaniu uczniów technikum 
jak i stypendystów.

L. Malinowski

MIĘDZYRZECZ

Trwa zbiórka pieniędzy 
na remont zabytkowych 
organów

Rozpoczęto remont najwięk-
szych, 32.głosowych, zbudo-
wanych z 1860. piszczałek, i 
najstarszych w naszej okolicy 
(XIX w.) zabytkowych organów 
kościelnych. Instrument wyma-
ga gruntownej renowacji, jego 
zawartość jest w części zacho-
wana, jednakże bez najważniej-
szych elementów składowych - 
zespołów brzmienia (piszczałek). 
Odbudować trzeba szafę orga-
nową, piszczałki prospektowe, 
odświeżyć elementy zdobienia. 
Prace będą prowadzone przez 
Firmę zegarmistrzowską „Adam  i 
Roman Nawrot” z Wronek. Koszt 
naprawy organów ks. proboszcz 
Janusz Brembor szacuje na 600 
tys. zł. Prace przewidziane są na 
kilka lat.

Konserwator rozpocznie pra-
cę od szaf organowych. Będzie 
zdejmowana warstwa starych 
farb, usuwane zanieczyszczenia, 
przeprowadzone odrobaczenie, 
nałożone zostaną pierwotne zło-
cenia. Organy mają służyć nie tyl-
ko do celów liturgicznych, mają 
być także instrumentem kon-
certowym. Ks. Janusz Brembor, 

razem z Akcją Katolicką (prezes: 
Karol Sobański i zca - Jadwiga 
Burczak) zorganizowali kolejny 
festyn, by zasilić konto funduszy 
na  remont zabytkowego instru-
mentu.

Plac za kościołem to piękne 
miejsce na festyn. Mieści się 
tuż za placem z Ratuszem, przy 
brzegu rzeki Obry. Majowe nie-
dzielne słoneczne popołudnie, 
jeszcze nie za gorące, dobry czas 
na jeden z pierwszych letnich 
festynów miejskich. Przy okazji 
zbiórki funduszy Festyn, spraw-
nie prowadzony przez Tadeusza 
Świdra, był okazją do spotkania 
się mieszkańców miasta, nie tyl-
ko parafian św. Wojciecha. Do 
degustacji przygotowano dobre 
domowe wypieki, grochówkę, 
barszcz, kiełbaski z grilla, watę 
cukrową – to specjalność mło-
dzieży ze Szkolnego Koła „Cari-
tas”, którym opiekuje się Janusz 
Rutkowski. Dla dzieci - stoiska z 
balonikami i zabawkami, uciechy 
w zamkach dmuchanych. 

Program artystyczny prze-
widywał występy uczniów ze 
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Międzyrzeccy przed-
siębiorcy w Brukseli

Dofinansowanie pochodzi 
z programu grantowego „Tu 
mieszkam, tu zmieniam”. Celem 
projektu było stworzenie bez-
piecznego miejsca spotkań i za-
baw dla dzieci. Dzięki środkom 
pozyskanym z Fundacji i ciężkiej 
pracy mieszkańców Wspólnoty 
udało się zrealizować wyznaczo-
ny cel.

Nowe miejsce spotkań 
i zabaw dla dzieci
Wspólnota Mieszkaniowa Chrobrego 31 w Skwierzynie 
otrzymała grant w wysokości 4 tys. zł w ramach kon-
kursu Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. 

Przedstawiciele Wspólnoty 
są przekonani, że z tych działań 
skorzystają również mieszkańcy 
Skwierzyny.

Projekt korzystnie wpłynął na 
najbliższe otoczenie i zmiany w 
przestrzeni dzięki temu dzieci 
są zachwycone, uśmiechnięte i 
szczęśliwe.

Źródło: UM Skwierzyna
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W dniach od 18 do 20 maja 
odbyło się w Brukseli spotkanie 
przedsiębiorców z Międzyrze-
cza z europosłem Bogusławem 
Liberadzkim. Do spotkania po-
święconemu dyskusji o pozyski-
waniu dotacji europejskich do-
szło z inicjatywy europosła przy 

współudziale międzyrzeckich 
socjaldemokratów z Sojuszu Le-
wicy Demokratycznej. Wyjazd 
połączony był ze zwiedzaniem 
instytucji europejskich i same-
go europarlamentu. Europoseł 
Liberadzki jak zawsze fachowo i 
rzeczowo przedstawiał nierzad-

ko złożone zagadnienia. Goście z 
Międzyrzecza mieli także okazję 
zwiedzić Brukselę oraz dowie-
dzieć się o istotnej roli Polaków 
w jej historycznych i obecnych 
dziejach. Zwiedzanie muzeum 
wojskowości będącego pod pa-
tronatem Belgijskiego minister-
stwa obrony, historycznych za-
budowań ale również instytucji 
ważnych z punktu skutecznego 
pozyskiwania dotacji unijnych 
pozwoliły na połączenie przy-
jemnego z pożytecznym. Cy-
kliczne spotkania Lubuszan z 
europosłem weszły już na stałe 
do kalendarza wyjazdów orga-
nizowanych przez profesora Li-
beradzkiego i cieszą się dużym 
zainteresowaniem. Zaproszeni 
goście mają zagwarantowany 
przejazd, zakwaterowanie, wyży-
wienie oraz opiekę profesjonal-
nego przewodnika. Duże brawa 
dla profesora Liberadzkiego, 
który nie zapomina o mieszkań-
cach województwa Lubuskiego i 
zawsze służy pomocą.

B.M.

MIĘDZYRZECZ
Szkoły Muzycznej, absolwentów 
ostatnich klas. Krótkie recitale 
naszych zespołów śpiewaczych 
i ludowych zaprezentowali: Chór 
„Echo” z Klubu Seniora – na akor-
deonie akompaniował Jan Ple-
banek, „Kęszyczanki” z Kęszycy 
Leśnej, „Ale Babki” ze wsi Pieski 
- organizatorzy znanych w oko-
licy Spotkań z Folklorem. Festy-
nowa muzyka dla wszystkich. 
Dla tych, którzy lubią melodyjne 
piosenki do tańczenia przy let-
niej pogodzie, utwory klasyczne 
na saksofon, skrzypce czy staran-
nie wybrane przez Kazimierza 
Dziembowskiego, kierownika 
zespołu „Ale Babki”, utwory lu-
dowe, skarbnica naszej ludowej 
kultury muzycznej. 

Trio akordeonowe wystąpiło 
w składzie: Aleksandra Bartko-
wiak, Diana Fedorowicz i An-
drzej Piotrowski. Nasi bardzo 
zdolni młodzi saksofoniści z klasy 
Czesława Nowakowskiego Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I st. to 
- Kamil Czekała i Daniel Bębas. 
Trudną sztukę gry na skrzypcach 
prezentował zespół skrzypcowy 
złożony z uczniów klasy skrzy-
piec PSM Jolanty Helwig, absol-
wentów ostatnich klas: Beniami-

na Skarżyńskiego, Katarzyny 
Juszczak, Majki Skowron i Emi-
lii Rozwadowskiej.

Ważnym elementem festynu 
był Bieg Świętowojciechowy. 
Wzięło w nim udział 38 osób. Trzy 
pierwsze miejsca zajęli: Kamil 
Fornalik, Roman Strzelczyk i 
Stanisław Odoliński. Dla zwy-
cięzców medale ufundowała fir-
ma AFPOL. 

Liczni sponsorzy przeznaczyli 
cenne nagrody dla osób, które 
zakupiły losy sprzedawane w cza-
sie Festynu. Kamerę ufundował 
ks. J. Brembor, rower – burmistrz 
Międzyrzecza Remigiusz Lo-
renz, telewizor – Akcja Katolicka. 

Kilka godzin letniego festynu. 
Niedzielny wolny czas spożyt-
kowany na spotkania w gronie 
znajomych. Życzymy księdzu J. 
Bremborowi sukcesu w jego kon-
sekwentnie realizowanym planie 
odnowy organów kościelnych. 
Mamy nadzieję na koncerty w 
tym pięknym miejscu, jakim jest 
okazały kościół św. Wojciecha.

Organizatorzy dziękują parafia-
nom za udział i zaangażowanie, 
za wkład pracy w organizację fe-
stynu.

Iwona Wróblak
www.iwona-wroblak.blogspot.com
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Zawody dla najmłodszych

17 czerwca 12:00 w Skwierzynie od-
będzie się próba ustanowienia nowe-
go rekordu Polski w ramach rekordu 
Guinnessa w tańcu Polonez. Wydarze-
nia związane jest 720-leciem miasta.

Organizatorzy zapraszają wszyst-
kich mieszkańców do uczestnictwa. 
Próba bicia rekordu Polski – Guinnes-
sa zostanie podjęta na Stadionie Miej-

Pobijmy wspólnie rekord 
Guinnessa w tańcu Polonez!

skim przy ul. Sportowej 1.
Osoby chętne prosimy o wypełnie-

nie deklaracji uczestnictwa dostęp-
nych na stronie www.skwierzyna.pl. 
Więcej informacji pod nr tel. 95 7 170 
059.

Źródło: UM Skwierzyna
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Już po raz piąty na bo-
isku w Wyszanowie odby-
ły się zawody MDP OSP 
w okrojonej nieco formie. 
Ważna była integracja, 
wspólna zabawa i rywa-
lizacja. Organizatorem 
był ZMG ZOSP RP w Mię-
dzyrzeczu, OSP w Wysza-
nowie i miejscowa JRG 
PSP. Startowały mieszane 
drużyny w 10 osobowym 
składzie (przedszkolaki i 
uczniowie szkół podsta-
wowych. Sztafeta (skok 
przez rów, poprzeczka, 
tunel, slalom, a po drodze 
trzeba było zmieniać małe 
prądownice) i ćwiczenie 

bojowe z wodą (pompy 
pływające obsługiwali 
druhowie z OSP, jak rów-
nież czuwali nad bezpie-
czeństwem podczas pod-
łączania węży i trzymania 
prądownicy) zwieńczone 
laniem wody do ustawio-
nych celów.

Pogoda dopisała do-
ping wręcz ogromny (ko-
leżanki, koledzy, rodzice, 
dziadkowie, sąsiedzi). 
Uczestnicy i opiekunowie 
mieli zapewniony gorą-
cy posiłek i napoje. Były 
również atrakcje z których 
skwapliwie skorzystano 
m.in. przejażdżka na stra-

żackim quadzie.
Z uwagi na zróżnicowa-

nie wiekowe (najmłodszy 
Wiktor miał 3,5 roku), mie-
szane zespoły komisja sę-
dziowska po podliczeniu 
czasów obu konkurencji 
ustaliła, że zespoły miały 
wysoka wartość bojową 
i przyznała równorzęd-
ne pierwsze miejsce dla 
wszystkich. Tym samym 
wszystkie zespoły: Gorzy-
ca, Bukowiec, Kursko, Kę-
szyca Leśna, Wyszanowo 
1, Wyszanowo 2, Kaława 1, 
Kaława 2, Kaława 3, Mię-
dzyrzecz 1, Międzyrzecz 
2 – otrzymały puchary z 

rąk Komendanta Powia-
towego PSP. Medale dla 
wszystkich zawodników 
wręczał prezes ZMG ZOSP 
RP wspomagany przez 
druhów z zarządu, a miej-
scowy prezes jednostki 
dodatkowo obdarowywał 
czekoladami.

Impreza udana, jednost-
ki OSP znalazły świetny 
sposób na integracyjno-
-promującą formę pozy-
skiwania w przyszłości 
młodych członków.

Tekst i fot.L.Malinowski

W SKRÓCIE:

W „Krainie Muzyki”
13. i 14. czerwca odbędą 

się egzaminy wstępne do 
Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I st. w Międzyrze-
czu. Szkoła oferuje naukę 
gry na: fortepianie, akor-
deonie, gitarze, skrzyp-
cach, wiolonczeli, flecie 
poprzecznym, saksofonie 
i klarnecie dla dzieci od 5. 
do 16. roku życia. Więcej 

MIĘDZYRZECZ

informacji na stronie szko-
ły: www.psmmiedzyrzecz.
pl i pod nr telefonu: (095) 
741 24 44. Szkoła czeka na 
zgłoszenia i zachęca dzieci 
i młodzież uzdolnionych 
muzycznie do rozpoczę-
cia wspaniałej przygody w 
Krainie Muzyki.

Katarzyna Cegielska

9,9 proc. osób było za-
rejestrowanych na koniec 
kwietnia jako bezrobotne 
w naszym regionie. Ten 
rekordowo niski wynik 
(pierwszy raz w historii 
regionu jednocyfrowy!) 
jest mniejszy o 2,2 proc. 
od wskaźnika w ubie-
głym roku w tym samym 
okresie. Najmniej bez-
robotnych jest w Gorzo-
wie Wlkp. (5,1 proc.) i w 
powiecie słubickim (5,5 

REGION

Jednocyfrowe bezrobocie  
w Lubuskiem

proc.) Najwyższy poziom 
bezrobocia zanotowano 
w powiecie żagańskim i 
nowosolskim (16,7 proc.). 
Na terenie działania Prze-
kroju najgorzej jest w 
powiecie międzyrzeckim 
(15,7 proc.). W powiecie 
sulęcińskim poziom bez-
robocia wynosił 11,7 proc.

(SAM)

http://www.skwierzyna.pl
http://www.psmmiedzyrzecz.pl
http://www.psmmiedzyrzecz.pl
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Gminny Dzień Dziecka na sportowo
W dniach 1-3 czerwca MKS 

Orzeł wraz z gminą Międzyrzecz 
zorganizowali Gminny Dzień 
Dziecka. W sportowej imprezie 
uczestniczyły dzieci i młodzież 
ze wszystkich gminnych szkół, 
a także młodzież ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego. Świętowania nie było koń-

ca, a atrakcji co niemiara. Była 
uwielbiana przez wszystkich wata 
cukrowa, zdjęcia w wesołej i ko-
lorowej fotobudce, liczne konku-
rencje sportowe, maskotka poli-
cyjna Lupo, ścianka „celnościowa” 
z CZG-12 i to, na co najbardziej 
czekały dzieciaki – prezenty. Każ-
da klasa otrzymała ufundowane 

przez burmistrza Remigiusza 
Lorenza piłki oraz słodkości. Ob-
chody Dnia Dziecka nie ominęły 
najmłodszych mieszkańców gmi-
ny. Przedszkolaki odwiedził weso-
ły klaun, z którym dzieci wspania-
le się bawiły. 

Do zobaczenia już za rok!!!

Dni Międzyrzecza 2016

MIĘDZYRZECZ
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Dzień Pioniera Ziemi Międzyrzeckiej
Uchwałą Rady Miejskiej w 

Międzyrzeczu 4 czerwca został 
ustanowiony Dniem Pioniera 
Ziemi Międzyrzeckiej. Tegorocz-
ne spotkanie, którego organiza-
torem była gmina Międzyrzecz, 
a gospodarzem Starostwo Po-
wiatowe, odbyło się w serdecznej, 
rodzinnej i ciepłej atmosferze. 
Burmistrz Remigiusz Lorenz po-
dziękował drogim pionierom za 

ich wysiłek na rzecz miasta i Zie-
mi Międzyrzeckiej. Zaznaczył, że 
- jako przedstawiciele kolejnego już 
pokolenia w Międzyrzeczu, chcie-
libyśmy godnie kontynuować to, co 
otrzymaliśmy od Was. 

Uroczystość swoimi występami 
uświetnili najmłodsi międzyrze-
czanie - Chór Dziecięcy „Piccolo” 
pod batutą Ewy Witkowskiej oraz 
zespół ludowy „Ale Babki” z Pie-

sek. Prezentacja multimedialna 
radnego Andrzeja Chmielewskie-
go, wielkiego promotora historii 
Międzyrzecza i okolic, wywoła-
ła falę wspomnień. Szczególnie 
wzruszającym momentem uro-
czystości okazały się 102 urodziny 
Magdaleny Turczyn z Wysokiej. 
Raz jeszcze przesyłamy najlepsze 
życzenia. Do zobaczenia w przy-
szłym roku!

Obchody 25-lecia i 10-lecia partnerstwa 
Podczas weekendu 3-5 czerwca gościli-

śmy naszych przyjaciół z miast partnerskich. 
Okazją do spotkania był jubileusz 25-lecia 
partnerstwa pomiędzy Haren-Vlagtwedde-
-Międzyrzeczem oraz 10-lecia partnerstwa 
Andresy-Międzyrzecz. Spotkanie oficjal-
nych delegacji odbyło się w międzyrzeckim 
ratuszu, gdzie uroczyście ratyfikowane zo-
stało porozumienie podpisane w 1991 r. i 
2006 r. Jak podkreślił burmistrz na zakoń-
czenie swojego przemówienia - wszystkie 
działania, liczne wizyty, rewizyty i współpra-

ca na wielu płaszczyznach: sportowej, kultu-
ralnej i turystycznej, dowodzą, że działania 
podjęte 25 lat temu były jedną z ważniejszych 
decyzji podjętych przez władze miast i gmin 
partnerskich. Z okazji jubileuszu, z Andresy 
wyruszyła 9-osobowa grupa rowerzystów, 
których w samo południe, po 10 dniach 
jazdy, burmistrz powitał przed ratuszem. 
Sportowym akcentem wydarzenia był 
mecz piłki nożnej Haren-Międzyrzecz, 
który zakończył się wygraną naszej druży-
ny 5-1. 
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