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MIĘDZYRZECZ

ZADZWOŃ – PRZYJADĘ 
i pomogę Ci wybrać ofertę 

skrojoną idealnie dla Ciebie!

Doradca Klienta

Krzysztof Piotrowski
tel. 501 693 387

Mundurowi byli oskarżeni o 
branie łapówek w zamian za 
informowanie Radosława K., 
właściciela firmy pomocy drogo-
wej o autach do odholowania. 
Zgodnie z procedurą mieli tego 
typu sytuacje zgłaszać dyżur-
nemu w jednostce, a ten miał 
powiadamiać firmy, z którymi 
powiat i komenda miały podpi-
sane umowy. Trzyosobowy skład 
sędziowski (Alina Czubieniak 
- przewodnicząca, Dariusz Hen-
dler - sprawozdawca oraz Renata 
Nowosadzka) złagodził i zmniej-
szył kary wymierzone przez Sąd 
Rejonowy w Międzyrzeczu, który 
skazał trzech policjantów na karę 

Bartłomiej G. straci mandat radnego
MIĘDZYRZECZ 

bezwzględnego więzienia a sied-
miu na wyroki w zawieszeniu. Po 
apelacji, zarówno oskarżonych, 
jak i prokuratora sędziowie Sądu 
Okręgowego zamienili kary bez-
względnego więzienia dla Dariu-
sza N., Waldemara K. i Jarosława 
R. na wyrok „w zawiasach”. Pozo-
stałych oskarżonych sędziowie 
uniewinnili z części zarzutów i 
skrócili kary. Radnemu Bartło-
miejowi G. podtrzymany został 
zarzut przekroczenia uprawnień, 
za co dostał karę roku więzienia 
w zawieszeniu na 3 lata oraz ty-
siąc zł. grzywny. Wyrok jest pra-
womocny. 

Wygaszenie mandatu 

Zgodnie z kodeksem wybor-
czym organem właściwym do 
wygaszenia mandatu radne-
go, w przypadku utraty prawa 
wybeeralności, jest Komisarz 
Wyborczy. Wygaśnięcie nastę-
puje w terminie 14 dni od dnia 
wystąpienia przyczyny. Po tej 
czynności Rada Miejska Między-
rzecza będzie mogła przystąpić 
do rozpisania wyborów uzupeł-
niających.

Adam Piotrowski

Zapadł wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. 
w sprawie byłych policjantów oskarżonych o przyjmo-
wanie łapówek.
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REGION Przed nami 21. Przystanek Woodstock

Kto zagra w Kostrzynie?
Wiemy, jacy artyści zagrają na Dużej i Małej Scenie 
21. Przystanku Woodstock w tym roku. Impreza odbę-
dzie się tradycyjnie w Kostrzynie nad Odrą między 30 
lipca a 1 sierpnia.

Na każdym Przystanku Wood-
stock występuje kilkadziesiąt 
zespołów z całego świata. To 
największy w Europie festiwal 
muzyczny. Artyści występują na 
czterech scenach: Dużej, Małej, 
Pokojowej Wioski Kryszny i sce-
nie ASP. Organizatorem jest Fun-
dacja Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy, która w ten sposób 
chce podziękować wolontariu-
szom i darczyńcom wspierają-
cym jej działania.

>> cd. na s. 8

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

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

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

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.

OgłOszenia DrObne

LOKUM Biuro 
Nieruchomości 
w Sulęcinie poleca
Zarządzanie WSPÓLNOTAMI 
MIESZKANIOWYMI – jestem na 
miejscu i zawsze dostępny, nie 
trzeba szukać zarządcy w innym 
mieście. 

Najnowsze:
• działki budowlane w Lubniewi-

cach
• dom bliźniak w Lubniewicach
• dom w Ostrowiu
• mieszkanie w Świerczowie
• mieszkanie na II piętrze w Sulę-

cinie
• domy szeregowe w Sulęcinie ul. 

Młynarska
• pawilon handlowy ul. Żerom-

skiego
• zakład przy ul. Witosa (działka, 

budynki, wyposażenie)
• myjnia TIR i restauracja w Pnio-

wie
• dom w Torzymiu ul. Łąkowa
• dom w Wystoku
• dom w Łukominie gm. Krzeszy-

ce

Obiekty komercyjne:
• działka na ul. Daszyńskiego, hala 

w Ostrowiu, sklep ul. Kościuszki

Do wynajęcia:
• hala handlowa 300m w Sulęci-

nie
• kawiarnia Bajka
• sklep ul. Kilińskiego,

Pozostałe oferty, zdjęcia i opisy:
http://nieruchomosci.sulecin.biz.
pl
http://lokum.tcn.net.pl

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

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

PRACA

Układanie psów i szkolenie 
opiekunów 601 772 559

Sprzedam mieszkanie 
3-pokojowe o powierzchni 
48 m2, na Os. Centrum w 
Międzyrzeczu. Sprzedam 
również garaż i ogród 
działkowy o powierzchni 5a. 
Tel. 95 742 2267

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

Jak grzyby po deszczu na na-
szej scenie politycznej pojawiają 
się nowe osoby, tudzież grupy 
osób aspirujące do objęcia wła-
dzy w kraju. Wszystkie uważają, 
że jako jedyne mają receptę na 
uzdrowienie Polski. Postanowi-
łem nieco przyjrzeć się tym two-
rom i krótko przeanalizować ich 
dotychczasową działalność oraz 
plany na przyszłość.

Na pierwszy ogień weźmy 
Pawła Kukiza. Zrobił niesamo-
wity wynik w wyborach prezy-
denckich. Duża część Polaków 
zniesmaczona sytuacją w kraju i 
ciągłymi kłótniami na szczytach 
władzy postanowiła dać obec-
nej klasie politycznej prztyczka 
w nos i poprzeć „antysytemow-
ca”. Kukizowcy nie kryją, że wy-
startują w jesiennych wyborach 
parlamentarnych. Co zatem 
kryje się za Pawłem Kukizem? 
Przede wszystkim powtarzane 
jak mantra plan na utworzenie 
jednomandatowych okręgów 
wyborczych. A poza tym… ude-
rzyła mnie wielka pustka. Na 
żadnych oficjalnych stronach 
nie znajdziemy innych planów 
niż JOW. Trochę więcej ujawnia 
sam Kukiz. W jednym z wywia-
dów przyznał, że w kwestiach 
przywiązania do ojczyzny i 
patriotyzmu, oraz tradycyjnej 
hierarchiczności społecznej 
jest prawicowcem, natomiast 
w sprawach społecznych i go-
spodarczych serce ma „po lewej 
stronie”. Jakież było moje zdzi-
wienie, gdy niedawno pojawiła 
się informacja, że kukizowcy 
poważnie zastanawiają się, 

Politykierów nam nie brak...
czy nie przejąć postulatów pro-
gramowych Centrum im. Adam 
Smitha - niezależnego instytu-
tu naukowo-badawczego, który 
zdecydowanie propaguje ide-
ały gospodarki wolnorynkowej 
i stroni od założeń lewicowych. 
Chyba jeszcze całkiem się nie do-
określili. Same JOW-y natomiast, 
to zdecydowanie za mało. Zresztą 
obawiam się, że takie rozwiąza-
nie doprowadzi do jeszcze więk-
szego zabetonowania sceny poli-
tycznej i może się okazać, że małe 
ugrupowania/ruchy, jak Kukiza, 
tylko na tym stracą (taką sytuację 
obserwowaliśmy niedawno w 
Wielkiej Brytanii).

Kolejnym, na razie jeszcze 
stowarzyszeniem, nie kryjącym 
chęci startu w wyborach parla-
mentarnych jest NowoczesnaPL, 
na której czele stoi znany polski 
ekonomista Ryszard Petru. Idee 
i wartości  zawarte na stronie in-
ternetowej ruchu są nader gład-
kie i miło się je czyta, ale jak tak 
pogrzebię trochę w pamięci, to 
jak żywo stają mi przed oczami 
pierwsze programy i założenia 
Platformy Obywatelskiej RP. No-
woczesnejPL dąży do jeszcze 
większej przedsiębiorczości i 
nowoczesności Polaków. Nawo-
łuje do innowacyjności gospo-
darczej, klarownych przepisów i 
mniejszej uciążliwości ze strony 
urzędników. To hasła przyjemne 
dla ucha, ale brakuje konkretów - 
Co? Jak? Kiedy? Petru zapowiada, 
że całościowy program pojawi się 
na konwencji 11 lipca. Wiele osób 
uważa, że NowoczesnaPL będzie 
szalupą dla tych, którzy uciekną z 

PO, gdyby ta zaczęła tonąć. Na 
razie jednak nie widać szczegól-
nego ruchu „malowanych lisów”. 
Musimy zapewne poczekać na 
ogłoszenie list wyborczych. Zło-
śliwi dodają, że będzie to partia 
bogatych, a szczególnie ban-
kowców, którzy chcą mieć jesz-
cze większy wpływ na władzę. 
Zastanawia mnie postać prof. 
Leszka Balcerowicza, która na 
początku pojawiał się, jako je-
den z twórców NowoczesnaPL, 
później, jako osoba wspierająca, 
a ostatnio w ogóle go nie wi-
dać. Albo więc Petru obawia się 
konkurencji, albo negatywnych 
skojarzeń, jakie niesie za sobą 
nazwisko Balcerowicza.

Na razie oba przywołane ru-
chy są notowane w sondażach 
dot. wyborów parlamentar-
nych. Popularność obu jednak 
spadła w porównaniu z sonda-
żami z początku czerwca. Czyż-
by pierwszy urok minął? W na-
stępnym numerze przyjrzę się 
dwóm kolejnym pretendentom 
do stołków na Wiejskiej: niestru-
dzonemu mącicielowi Zbignie-
wowi Stonodze i stowarzysze-
niu „frankowiczów” Pro Futuris, 
skupiającemu 
osoby, które 
zaciągnęły kre-
dyty hipotecz-
ne we frankach 
szwajcarskich.

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

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

Firma zatrudni płytkarzy 
do pracy w Niemczech 
na dużych powierzch-
niach.
Wymagana podstawo-
wa znajomość języka 
niemieckiego.
Szczegóły pod numerem 
tel. 513 165 222 

TU ZNAJDZIESZ NASZE GAZETY!     
MIĘDZYRZECZ: kolportaż do wszystkich mieszkańców; WSIE NA TERENIE GMINY MIĘDZYRZECZ:  kolportaż poprzez sklepy spożywcze. 
SKWIERZYNA: RATUSZ ul. Rynek; EKO ul. Piłsudskiego, SKLEP WĘDKARSKO-ZOOLOGICZNY ul. Piłsudskiego; KAWIARNIA ul. Piłsudskiego; LIDL ul. Roosevelta,                           
INTER MARCHE ul. 2-go Lutego
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Jeśli słyszysz, a nie rozumiesz...
Ubytek słuchu to dziś powszechny problem społeczny, dotyczący coraz większej liczy osób, 

także w coraz młodszym wieku. 
Sprawia on osobom niedosłyszącym wiele problemów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. 
Z badań naukowych wynika, że osoba, która ma ubytek słuchu, ale nie używa aparatów słuchowych, 

narażona jest na odcięcie układu słuchowego od świata dźwięków i tym samym powolny proces 
degeneracji swoich zdolności słyszenia i rozumienia mowy. 

Im dłużej trwa ten stan, tym trudniej powrócić do świata dźwięków, nawet po zastosowaniu 
aparatów słuchowych. 

Badanie słuchu jest bezpłatne i niezobowiązujące, trwa zaledwie kilka minut, 
a tak wiele może zmienić na lepsze! 

Bezpłatne, profilaktyczne badanie słuchu można wykonać w firmie Audiofon, 
w ramach umowy podpisanej z Fundacją na Rzecz Pomocy Osobom 

z uszkodzeniem Słuchu ,,Beethoven".

Zapraszamy do oddziału firmy Audiofon 
w Międzyrzeczu - w gabinecie na zapleczu Apteki ,,Aspirynka", 

Os. Centrum 3 /wejście od tyłu budynku/ 
w każdą środę w godz. od 10:00 - 14:00

W celu umówienia terminu wizyty 

wystarczy zadzwonić pod numer tel.: 605 886 011
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XIV Lubuski Weekend Gitarowy 2015
MIĘDZYRZECZ Pod patronatem Przekroju

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

Inauguracja w Przytocznej
Inauguracja XIV Lubuskiego Weekendu 
Gitarowego w tym roku odbyła się 17 
czerwca br. w Przytocznej. Do przepięknej 
sali Gminnego Ośrodka Kultury zawitali 
uczniowie szkoły podstawowej, by wy-
słuchać współbrzmień fletu, wiolonczeli i 
gitary w wykonaniu Tria instrumentalne-
go Fermata, którego współzałożycielem i 
artystą jest Zdzisław Musiał - organiza-
tor tegorocznej edycji festiwalu Lubuski 
Weekend Gitarowy. Sympatyczną nie-
spodzianką okazała się obecność uczen-
nicy Państwowej Szkoły Muzycznej I st. 
w Międzyrzeczu, Oliwii Suchodolskiej, 
której gra na skrzypcach zdecydowanie 
zaintrygowała wymagającą publiczność. 
W pierwszej części koncertu p. Izabela 
Serpina, flecistka Tria Fermata oraz peda-
gog, przybliżyła tajniki muzyki klasycznej, 
a wybrani uczniowie mieli nawet moż-
liwość wejścia na scenę i zadyrygowa-
nia, czy zaśpiewania, tym samym czując 
się choć przez chwilę artystami. Zebrani 
uczestnicy koncertu mieli także okazję 
wysłuchania duetów w składzie: wiolon-
czela (Katarzyna Cegielska), gitara (Zdzi-
sław Musiał) oraz flet i gitara, ale koncert 
jednak zdominowały autorskie kompo-
zycje Zdzisława Musiała, które wybrzmia-
ły dzięki Triu Fermata. Z reakcji uczniów 
można wywnioskować, że grane melodie 
wpadały w ucho ponieważ włączali się oni 
klaszcząc, pstrykając czy poruszając się w 
rytm muzyki w trakcie koncertu. 
Myślę, że to wydarzenie było nie tylko 
inauguracją, ale także sympatyczną i tre-
ściwą lekcją muzyki, bez której życie nie 
byłoby tak wspaniałe. W imieniu Tria Fer-
mata chciałam wyrazić ogromną wdzięcz-
ność za zaproszenie do tego pięknego i 
jakże potrzebnego w naszym środowisku 
przedsięwzięcia. 100 lat dla Lubuskiego 
Weekendu Lubuskiego!

Koncert w Skwierzynie
Lubuski Weekend Gitarowy, jak sama na-
zwa wskazuje działa na terenie całego wo-
jewództwa, dlatego drugi koncert tym ra-
zem odbył się w Skwierzyńskim Ośrodku 
Kultury. W środku przepięknie wyremon-
towanej sali koncertowej zabrzmiały kom-
pozycje Zdzisława Musiała w wykonaniu 
Tria Fermata, a muzyczną niespodzianką 
okazał się być duet gitarowy: Filip Pura i 
Zdzisław Musiał, uzdolniony uczeń, który 
zagrał ze swym pedagogiem w duecie „Je-
sienne boogie”  oraz solo. 

Koncert w Pszczewie 
Scena zdominowali uczniowie Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I stopnia w Między-
rzeczu: Oliwia Suchodolska, która zagrała 
„Sicilianę” Jana  Sebastiana Bacha. Ben-
jamin Skarżyński wykonał na skrzyp-
cach „Mazurka moje marzenie” Marcina 
Popławskiego oraz „Arię na strunie G” 
Jana  Sebastiana Bacha. „Kanon na dwo-
je skrzypiec” dopełnił wrażeń. W dalszej 
części koncertu prym wiodły dwie gitary. 
Rozpoczął Duet Gitarowy: Filip Kowalik i 
Zdzisław Musiał w autorskiej kompozycji 
„Gitarowe boogie”. T&R Duo Tomasz Spa-
liński i Rafał Jarczewski to artyści, którzy 
współpracują ze sobą od kilkunastu lat. W 
ich interpretacji, improwizacji i kompozy-
cji - istotną rolę pełni indywidualna kre-
acja, wyeksponowana w grze zespołowej. 
Muzycy zainteresowani są wywołaniem 
u  odbiorcy ich sztuki wykonawczej koją-
cego wyciszenia serca i umysłu, refleksji, 
i  wprowadzeniem Go w  przyjemny stan 
sentymentalnej zadumy i nostalgii. 

Koncert w Międzyrzeczu
Niedzielne popołudnie 21 czerwca. Baste-
ja Międzyrzeckiego Zamku rozświetlona 
światłem i ogniem ożywiła swój niepo-
wtarzalny klimat. Wystąpili soliści, duet 
gitarowy, trio i kwartet gitarowy.

Scenę młodych reprezentowali uczniowie 
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Międzyrzeczu: Tomasz Rogala, Mate-
usz Korowacki i Trio gitarowe w składzie: 
Wioleta Góra, Paulina Majkowska i  Ma-
teusz Korowacki. 
T. Rogala zagrał Tatiany Stachak  – Minu-
tową bossę, następnie M. Korowacki Bo-
urree e-moll Jana Sebastiana.Bacha. Trio 
gitarowe rozpoczęło od  „Habanery” Geo-
rga Bizeta oraz   Motywem z filmu „Despe-
rado” w oprac. Z. Musiała. To było piękne 
wprowadzenie do dalszej części koncertu. 
Duet gitarowy: Monika Konik i Tomasz 
Radziszewski wykonał kilka kompozy-
cji Marka Pasiecznego z cyklu 12 łatwych 
miniatur na dwie gitary. Dalej „Wście-
kła polka” i inne polskie tańce. Ostatnim 
punktem programu był Kwartet gitarowy 
z Wrocławia.  . Tworzą go uczniowie Ogól-
nokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st im. 
Karola Szymanowskiego we Wrocławiu: 
Agnieszka Kołodziej, Karolina Drozd, 

Piotr Czerniak, Filip Pokusa. Swój wy-
stęp kwartet rozpoczął od hitu „Piraci z 
Karaibów” w oprac. Roberta Horny. 

Na zakończenie w Bukowcu
Ostatni dzień serii koncertowej odbył się 

22 czerwca w Bukowcu. Tym razem  
wystąpili uzdolnieni młodzi i bardzo mło-
dzi wykonawcy. Uczniowie Państwowej 
Szkoły  Muzycznej I stopnia w Między-
rzeczu.  Rozpoczęła skrzypaczka Oliwia 
Suchodolska, która wykonała min. Jana 
Sebastiana Bacha – „Siciliana”, stylizowa-
nego „Mazura”. 
Duet fletowo gitarowy: Aleksandra 
Skowron  i Mateusz Korowacki pięknie 
wykonali nastrojowa miniaturę  Edwarda 
Mac Dowella – „To a With Rose”. Zofia Wa-
chowiak zagrała moją  „Gitarową balladę”. 
Wioleta Góra zagrała z zacięciem „Time 
for Bossa” - Horsta Grobnicka. Paulina 
Majkowska zaprezentowała taniec hisz-
pańskiego kompozytora Gaspara Sanza 
– „Espanoleta” i „Tango”  Francesco Tarregi. 
Mateusz Korowacki wcześniej wykonał 
„Bourree” e-moll mistrza baroku Jana Se-
bastiana Bacha, następnie kompozycję XX 
wiecznego gitarzysty i kompozytora Ro-
landa  Denysa – „Tango en skay”. 
Na zakończenie Trio gitarowe pozytywnie 
zagrało kompozycję Zdzisława Musiała – 
„Kolorowy rock”, Georga Bizeta  - „Haba-
nera” i w oprac. Z. Musiała - Motyw z filmu 
„Desperado”. 

Podsumowanie
Pięciodniowy maraton koncertowy z cy-
klu XIV Lubuski Weekend Gitarowy 2015
na pewno był ciekawy pod względem mu-
zycznym, różnorodny stylistycznie i udany 
organizacyjnie. Miał swoje mocne strony: 
ciekawe miejsca realizacji koncertów, do-
bór wykonawców, promował klasyczną 
muzykę gitarową od solistów, po duety, 
tercet i kwartet gitarowy. Promował też 
region  - piękną Ziemię Międzyrzecką. 

Organizatorzy
Foto: Artur Anuszewski

Artyści na koncercie w Międzyrzeczu
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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

SKWIERZYNA

Burmistrz Skwierzyny wyróżniony

Uroczystość poprowadzili Wło-
dzimierz Szopinski - prze-
wodniczący PROP oraz Anna 
Szulga- członek PROP. Podczas 
spotkania przyznane zostały 
wyróżnienia organizacjom i 
osobom, które wniosły znaczą-
cy wkład w rozwój oraz wspie-
rają działalność organizacji po-
zarządowych.
Z Gminy Skwierzyna wyróż-
nienie otrzymał Lesław Ho-
łownia- Burmistrz Skwierzyny 
oraz aktywnie działające orga-

W Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu odbyło się pod patronatem Wicewojewody Lubuskie-
go Jana Świrepo spotkanie integracyjne z okazji X rocznicy powstania Powiatowej Rady Organi-
zacji Pozarządowych (PROP) w Międzyrzeczu.

nizacje pozarządowe: Klub 
Abstynenta „Zdrój”, Stowa-
rzyszenie „Nasz Dom”, Uni-
wersytet Trzeciego Wieku, 
Stowarzyszenie Dzieci 
Wojny w Polsce (oddział 
skwierzyńsko - między-
rzecki).

www.skwierzyna.pl

Stahl-Mont Sp. z o.o. - Sp. K.
zatrudni

SPAWACZY TIG-141
Praca w Niemczech (Schwedt)
CV na e-mail: biuro@stahlmont.eu

tel. 503 154 268

65.lecie placówki obchodzono 
gościnnie w międzyrzeckiej hali 
widowiskowo-sportowej, gdzie 
licznie przybyłych gości przywitał 
Bogdan Macina, od 1985 r. dy-
rektor DPS. Prowadzący imprezę 
przedstawili rys historyczny pla-
cówki, wywodzącej się od czasów 
powstania w 1932 r. sierocińca w 
Rokitnie po epidemii cholery. W 
XIX i XX wieku różnie układały się 
koleje losu placówki, jak również 
ilość przebywających tutaj osób 
jak i przeznaczenie, przynajmniej 
do końca II wojny światowej. W 
1948 r, PRN w Skwierzynie pod-
jęła decyzję o stworzeniu Domu 
Starców dla dorosłych. Do końca 
lutego 1953 r. przebywało tutaj 
80 osób. Marzec tegoż roku przy-
niósł zmianę nazwy na Państwo-
wy Dom Specjalny dla Psychicz-
nie Chorych Chroników z etatem 
110 miejsc i 22 pracowników. 
Trudne, niemalże pionierskie wa-
runki, bez wykwalifikowanego 
personelu, były przyczyną zmiany 
aż 3 kierowników do marca 1955 
r. Kolejne lata to stały remont pla-
cówki, w miarę stabilny od 1959 

Jubileusz DPS Rokitno 58
POWIAT MIĘDZYRZECKI

r., gdy zakłady specjalne zostały 
opieką WRN. W 1994 r. przeby-
wało tutaj 115 pensjonariuszy. 
Od 1997 r. zaczęto systematycz-
ną modernizację wg standardów 
określonych przez stosowne 
ministerstwo. Najwięcej prac 
wykonano w latach 2005-2007. 
Poszerzono również ofertę zajęć 
terapeutycznych dla podopiecz-
nych. Aktualnie 72 pracowników 
zapewnia właściwą opiekę nie-
pełnosprawnym intelektualnie 
przebywających tutaj osób. 
Wśród gości przybyłych na jubi-
leusz byli m.in. Jan Świrepo, wi-
cewojewoda lubuski, Grzegorz 
Gabryelski, starosta powiatu, 
Władysław Dajczak, radny Sej-
miku Samorządowego Woje-
wództwa Lubuskiego, Jarosław 
Szałata, przewodniczący rady 
powiatu, Zofia Plewa, członek 
zarządu rady powiatu, Lesław 
Hołownia, burmistrz Skwierzyny, 
Agnieszka Śnieg, wiceburmistrz 
Międzyrzecza, Bartłomiej Ku-
charyk, wójt Gminy Przytoczna, 
Ewa Bombała, sekretarz Rady 
Krajowej SOiMPSiOZ, Elżbieta 

Ostaszewska, dyrektor PCPR i ks. 
kustosz Józef Tomiak z Rokitna. 
Nie zabrakło kadry kierowniczej 
podobnych placówek w powie-
cie, jak i zaprzyjaźnionych spo-
za powiatu jak również licznych 
sponsorów.
Były zwyczajowe okolicznościo-
we wystąpienia, kwiaty i prezenty 
składane na ręce dyrektora pla-
cówki (kolejna była dosyć dłu-
ga, bo Bogdan Macina ma wielu 
przyjaciół). Były również listy 
gratulacyjne od starosty dla pra-
cowników, podobne również od 
dyrekcji placówki.
Zwieńczeniem części oficjalnej 
był występ sympatycznego w 
odbiorze zespołu „Nowinka” z 
Przytocznej (różne grupy wieko-
we) oraz pensjonariuszy DPS 58 
z Rokitna.  Do omówienia szerzej 
działalności placówki na pewno 
kiedyś powrócę, bo jest to kawał 
historii, wcale nie gorszy od in-
nych opisanych dziejów. Impre-
za była prowadzona niezwykle 
sprawnie, miała bogatą oprawę 
i przynajmniej ja takową, na wy-
sokim poziomie, w Międzyrzeczu 

przeżyłem po raz pierwszy. Czyli 
można, jak się chce i potrafi.

Tekst i fot. Lech M.

Fantom został przekazany przed-
stawicielowi Krajowego Społecz-
nego Sztabu Ratownictwa Me-
dycznego w Międzyrzeczu Panu 
Mirosławowi Janzowi. Zakup 
sprzętu umożliwi szersze dotar-
cie do wszystkich mieszkańców 
powiatu w różnych grupach wie-
kowych oraz będzie stanowiło 
doskonałą profilaktykę i promo-

Przekazanie fantoma
POWIAT MIĘDZYRZECKI

W sali gimnastycznej międzyrzeckiego Ekonomika odbyło 
się uroczyste przekazanie profesjonalnego fantoma do na-
uki pierwszej pomocy przedmedycznej, który został ufundo-
wany w całości przez Powiat Międzyrzecki.

cję ochrony zdrowia. Szkolenia 
na fantomie prowadzone prze 
profesjonalnych ratowników będą 
mogły się odbywać we wszystkich 
placówkach oświatowych i jed-
nostkach organizacyjnych powia-
tu oraz w stowarzyszeniach. Jako 
pierwsi w szkoleni wzięli udział 
uczniowie szkoły.

Red.

Ryngraf, życzenia i kwiaty od starosty i rady powiatu dla dyrektora placówki
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Pytanie o Boga... 
filozofia religii

Z burmistrzem Międzyrzecza Remigiu-
szem Lorenzem, m.in. o planach na roz-
wój gminy, turystyce, kładce kolejowej, 
obwodnicy miasta, obsadzie spółek 
miejskich, młodzieżowej radzie miej-
skiej oraz współpracy z miastami part-
nerskimi rozmawiają Adam Piotrowski i 
Lech Malinowski

Adam Piotrowski: Tak się złożyło, 
że dzisiaj mija równo 200 dni od 
zaprzysiężenia pana na burmistrza 
Międzyrzecza. Co po tym czasie widzi 
Remigiusz Lorenz patrząc w lustro i 
co widzi patrząc przez okno swojego 
gabinetu w Ratuszu?

Remigiusz Lorenz: Widzę przede 
wszystkim wiele wyzwań oraz zadań, 
które mają doprowadzić do tego, żeby 
Międzyrzecz był miastem rozwojowym, 
przyjaznym mieszkańcom i turystom. 
Oprócz wielu zadań infrastrukturalnych, 
musimy stworzyć warunki i zachęty do 
tego, by ściągnąć kolejnych inwestorów 
do Międzyrzecza. Równie ważne są dla 
nas kwestie promocji i turystyki. 

AP: Jeżeli miałby pan wymienić 
największe wyzwanie dotyczące 
turystyki, to co by to było?

RL: Już od trzech, czterech miesięcy 
rozpoczęliśmy prace nad przeniesieniem 
projektu budowy Muzeum Straży 
Pożarnej w Międzyrzeczu, które 
miało być mniej więcej na wysokości 
os. Kasztelańskiego, w okolice 
Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. 
Na dzień dzisiejszy nie mamy w Pniewie 
odpowiedniej maszyny turystycznej, która 
by przyciągnęła turystę, obsłużyła go 
kompleksowo i zatrzymała na jakiś czas 
w gminie. W kwestii samej nazwy będzie 
to Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy, ale 
ze stałą ekspozycją wozów pożarniczych 
i sprzętu pożarniczego, ponieważ mamy 
jeden z piękniejszych zbiorów, które 
na dzisiaj nie są w sposób odpowiedni 
prezentowane. Dodatkowo planujemy 
powstanie dydaktycznej ścieżki 
rowerowej od miejscowości Pniewo 
wzdłuż „zębów smoka”, dalej po byłych 
nasypach kolejowych do Kęszycy Leśnej. 
Wzdłuż całej ścieżki mają powstać tablice 
informacyjne i infrastruktura piknikowa. 
Jeszcze raz podkreślam – chcemy bogatą 
ofertą zatrzymać u nas turystów na dłużej. 
Dodam, że ubiegam się o przejęcie od 
Agencji Nieruchomości Rolnej dwóch 
schronów bojowych – 724 i 727 – w celu 
poszerzenia oferty turystycznej.

AP: Jeszcze jedno pytanie dotyczące 
Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień, 
zresztą już rozmawialiśmy kiedyś 
o tym. Padł wtedy pomysł budowy 
kolejki podziemnej w MRU. Czy jest on 
aktualny?

RL: Jak najbardziej. Jesteśmy na 
etapie przygotowania odpowiedniej 
dokumentacji i pozwoleń. Konsultujemy 
też ten pomysł z wieloma środowiskami, 
bo jak bywa w podobnych przypadkach, 
jest wielu jego zwolenników, ale są też 
osoby, którym się on nie podoba.

Lech Malinowski: Mówił Pan o planach 
budowy ścieżek rowerowych, proszę 
powiedzieć, jak wygląda sytuacja w 
centrum miasta z ruchem pieszych, a 
dokładnie chodzi mi o kładkę kolejową?

ROZMOWA PRZEKROJU

„Przed nami wiele wyzwań...”
RL: Trzeba przyznać, że na dzień dobry 
dostałem trudne i bardzo ważne zadanie 
do rozwiązania. Przygotowany projekt 
na budowę kładki i przejścia opiewał 
na 1 mln 200 tys. zł. To bardzo duży 
wydatek. Dlatego od samego początku 
podjąłem rozmowy z PKP i próby 
negocjacji celem uruchomienia przejścia 
na ich moście. Było to trudne, ponieważ 
koleje wychodzą z założenia, że mają 
tam obowiązek zachowania tylko ciągu 
technicznego. Ostatecznie udało nam 
się dogadać i 25 czerwca podpisaliśmy z 
PKP porozumienie dotyczące budowy na 
moście kolejowym przejścia dla pieszych, 
spełniającego wszystkie normy, w tym 
korzystania przez osoby niepełnosprawne 
na wózkach. Realny termin oddania 
inwestycji to koniec 2016 r.

AP: Jak już jesteśmy w mieście, proszę 
powiedzieć jak długo potrwają 
utrudnienia w ruchu związane z 
remontami ulic?

RL: Na razie te utrudnienia nie są tak 
duże. Problem może się pojawić w 
momencie zamknięcia skrzyżowana ulic 
Świerczewskiego i Konstytucji 3 Maja. To 
jednak bardzo ważna część tej inwestycji, 
ponieważ chcemy poszerzyć z 10 do 20 m 
łuk skrętu w prawo ze Świerczewskiego 
w Konstytucji, co ułatwi w dużym stopniu 
przejazd samochodów ciężarowych. 
Planujemy też wprowadzić na tym 
skrzyżowaniu inteligentną sygnalizację 
świetlną, która upłynni ruch. Zgodnie z 
harmonogramem remonty w centrum 
mają się zakończyć w listopadzie tego 
roku. Oczywiście staramy się przede 
wszystkim umożliwić przedsiębiorcom 
zlokalizowanym w tych okolicach w miarę 
normalne prowadzenie działalności.

LM: Infrastruktura drogowa w 
Międzyrzeczu nie jest pierwszej 
młodości. Czy miasto zatem 
planuje budowę drugiego mostu w 
Międzyrzeczu?

RL: Podjęliśmy już działania w tej kwestii. 
Jestem po pierwszych rozmowach z 
dyrektorem Agencji Nieruchomości 
Rolnych w Gorzowie w sprawie 
przekazania działek pod cel publiczny, 
jakim będzie budowa dróg i mostu. 
Mamy przygotowaną koncepcję budowy 
północno-wschodniej obwodnicy 
Międzyrzecza wykonaną w listopadzie 
2013 r. Koncepcja ta jest jednak 
niezgodna z planem przestrzennym 
zagospodarowania terenu. Do Agencji 
wystąpiłem o działki zgodne z planem 
przestrzennym. A zatem koncepcja, na 
którą gmina wydała 39 tys. zł nadaje się 
tylko do kosza. Nawet więc, jak uda nam 
się przejąć odpowiednie działki, to przed 
nami długi i żmudny okres planowania 
i szykowania inwestycji. Szykujemy 
się także do ostatniego już remontu 
i przebudowy ul. Świerczewskiego. 
Zostanie nam do wyremontowania 
odcinek od mostu na rzece Paklica do 
końca miasta. We wrześniu br. zamierzam 
złożyć wniosek o dofinansowanie z 
nowego rozdania tzw. „schetynówek”. W 
przygotowaniu są już projekty techniczne 
na remonty dróg położnych na 
terenach wiejskich na realizację których 
zamierzamy sięgnąć po środki unijne.

LM: Do wyborów szedł pan z hasłem 
„przywróćmy normalność”. Jak się to 
panu udaje realizować?

RL: Powiem szczerze, że w wielu 
kwestiach byłem naprawdę 
zdziwiony. Np. to, że gmina nie 
ma żadnych działek pod strefę 
przemysłową. Ani jednego 
metra. Staramy się obecnie o 
pozyskanie lub nabycie takich 
terenów niezbędnych do dalszego 
rozwoju miasta. Kolejna rzecz to 
wspomniana koncepcja niezgodna 
z planem przestrzennym. W 
sprawie obwodnicy trwają cały 
czas rozmowy. Pomaga nam w tym 
dyrektor ANR i jednocześnie radny 
sejmiku Tomasz Możejko, który 
złożył interpelację o wpisanie tego 
zadania, jako jednego z kluczowych. 
Rozmawialiśmy już z dyrektorem 
Zarządu Dróg Wojewódzkich, 
pracownikami GDDKiA, urzędnikami z 
Urzędu Marszałkowskiego i Lubuskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. Także cały czas 
działamy. Głównym problemem jest to, 
że do wielu priorytetowych inwestycji 
musimy podchodzić od podstaw. Rzeczy, 
które wydają się oczywiste nie były 
nawet ruszone. Nie mamy dokumentacji 
na remonty dróg w sołectwach, 
budowę nowego przedszkola, czy 
termomodernizację szkół. Dopiero 
posiadanie tych materiałów umożliwi 
nam aplikację o środki z Unii Europejskiej. 

I jeszcze jedna rzecz, o której trzeba 
powiedzieć. Na dzisiaj oczyszczalnia 
ścieków w Kalsku przestaje spełniać 
normy techniczne i traci swoją wydolność. 
Jej remont będzie bardzo drogi więc 
powstał pomysł, żeby ścieki poprowadzić 
z Kalska do Żółwina instalacją 
podciśnieniową. W razie awarii jesteśmy 
przygotowani na wariant, że to wozy 
asymilacyjne będą stamtąd przywozić 
ścieki. W samym mieście instalacja 
kanalizacyjna też staje się powoli 
niewydolna. Dlatego analizujemy pomysł, 
by pod przyszłą obwodnicą powstała 
nowa sieć. Razem z Międzyrzeckim 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i 
Kanalizacji będziemy aplikować o 
środki na modernizację i budowę sieci 
kanalizacyjnych.

LM: Czy po objęciu przez pana fotelu 
burmistrza nastąpiły jakieś zmiany w 
spółkach podległych miastu?

RL: Przez jakiś czas przyglądałem się 
działaniu spółek. Jeżeli osoby nimi 
zarządzające działają bez zarzutów, to 
nie widzę powodów, by coś zmieniać. 
W kilku przypadkach jednak zmiany 
były konieczne. Doszło do nich MTBS, 
gdzie przewodniczącym rady nadzorczej 
został międzyrzeczanin Andrzej Świder. 
Do ZEC-u na członka rady nadzorczej 
wprowadziłem panią Annę Bratkowską. 
W związku ze słabymi wynikami i brakiem 
wizji na dalszy rozwój PUBR, podjąłem 
decyzję o nieprzyznaniu absolutorium 
zarządowi i w związku z tym rada 
nadzorcza powołała nowego prezesa, 
którym został Henryk Maciej Woźniak. 

LM: Czy PUBR zostanie 
sprywatyzowany?

RL: PUBR przede wszystkim musi się 
otworzyć zarówno na produkcję nowego 
asortymentu, jak też nowych klientów. 
Wierzę, że temu zadaniu podoła osoba z 
dużym doświadczeniem w zarządzaniu 
i szerokimi kontaktami, jaką jest Henryk 
Maciej Woźniak. Zastanawiamy się 

nad wprowadzeniem nowych usług o 
charakterze komunalnym, które teraz 
zlecamy na zewnątrz. Prywatyzacja 
nie zawsze jest złotym środkiem. W 
przypadku PUBR będziemy jeszcze 
analizować wszystkie warianty.

AP: Co pan sądzi o zbyt swobodnym 
rządzeniu się w placówkach podległych 
Ratuszowi? Mam na myśli dość głośną 
sprawę nie wpuszczenia dziennikarzy 
Przekroju: Lecha Malinowskiego i 
Iwony Wróblak na uroczystość otwarcia 
biblioteki w Międzyrzeczu.

RL: Niektórzy dyrektorzy jednostek są 
chronieni przepisami, dającymi im pewną 
autonomiczność. Jako burmistrz nie 
do końca mogę ingerować w działania 
prowadzone przez szefa miejskiej 
instytucji kultury. Jednak jako właściciel 
ośrodka kultury będę analizował niektóre 
decyzje pod kątem zrozumienia mojego 
hasła wyborczego i powyborczego „razem 
dla Międzyrzecza”.

LM: Jak układa się współpraca 
Międzyrzecza z Haren? Wiem, że 
niedawno gościł u nas burmistrz miasta 
partnerskiego z Niemiec.

RL: Owszem gościliśmy burmistrza Haren, 
który przywiózł nam zaproszenia na 
uroczystość z okazji 50-lecia nadania praw 
miejskich. Oprócz tego rozmawialiśmy 
na temat wymiany młodzieży, ale 
na zasadzie dwu, trzytygodniowych 
warsztatów. Chodzi o to, żeby młodzież 
faktycznie czegoś się od siebie uczyła, a 
nie tylko poznawała. 21 lipca przyjeżdża 
do nas burmistrz z radą miejską Berlina 
Sharlottenburg i będziemy dyskutować o 
wpisywaniu wspólnych zadań do budżetu 
na przyszły rok. Do niedawna kontakty 
w ramach partnerstw Międzyrzecza były 
bardzo ubogie, mamy jednak zamiar je 
odbudować. 

AP: Powstał niedawno pomysł, żeby 
w Międzyrzeczu założyć młodzieżową 
radę miejską. Na jakim etapie jest ten 
pomysł?

RL: Jest to sprawa ściśle powiązana z 
powstaniem w lipcu w Ratuszu Wydziału 
Spraw Społecznych. Kierownik tej 
komórki ma się zająć takimi kwestiami, jak 
powstanie młodzieżowej rady miejskiej, 
czy wprowadzenie w Międzyrzeczu 
budżetu obywatelskiego.

AP: Dziękujemy za rozmowę.

Notował: Adam Piotrowski

Burmistrz Międzyrzecza Remigusz Lorenz
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Koniec nauki i wakacje!

Program „Maluch” - Wojewoda podpisała umowy

– Powrót do pracy po narodzi-
nach dziecka i pierwszym okre-
sie opieki nad nim to wyzwanie 
dla rodziców. Dlatego tak ważny 
jest rozwój sieci placówek świad-
czących opiekę dla najmłod-
szych – powiedziała Wojewoda 
Lubuski Katarzyna Osos.
Program MALUCH 2015 jest 
realizowany w jednej edycji, 
podzielonej na cztery modu-
ły. Pierwszy dotyczy tworze-
nia nowych miejsc opieki nad 
najmłodszymi, drugi i trzeci 
– utrzymania już istniejących.   
Dwa pierwsze skierowane są 
do gmin, trzeci do przedsię-
biorców i organizacji, a czwarty 
do uczelni.
Wojewoda Lubuski Kata-
rzyna Osos podpisała dziś 
21 umów na dofinasowa-
nie żłobków, przedszkoli  
i klubów dziecięcych w ramach 
resortowego program rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3 „MALUCH”. Ko-
lejne 4 umowy są w przygoto-
waniu i zostaną podpisane w 
najbliższym czasie.
W tym roku wysokość środków 
przeznaczonych na program 
„MALUCH” jest rekordowa – to 

151 mln zł, czyli o 50 mln zł wię-
cej niż rok temu. Pieniądze tra-
fią do gmin, przedsiębiorców 
i organizacji pozarządowych 
oraz po raz pierwszy do uczel-
ni wyższych. W tegorocznej 
edycji utworzony został moduł 
czwarty, czyli dofinansowa-
nie żłobków, klubów dziecię-

cych i zatrudnienie dziennych 
opiekunów na uczelniach. To 
wsparcie w opiece nad dziećmi 
dla studentów i pracowników 
uczelni wyższych.  
– Wielu młodych rodziców stu-
diuje lub zdobywa nowe kwali-
fikacje na studiach zaocznych  
i podyplomowych, dlatego mu-

simy im pomagać w taki sposób, 
żeby wychowując swoje dzieci 
mogli jednocześnie kontynu-
ować naukę i realizować swoje 
zawodowe plany – podkreśliła 
Wojewoda Lubuski.

Cele Programu „Maluch”
– Stworzenie warunków 
dla rozwoju zróżnicowa-
nych instytucji opiekuńczo-
-edukacyjnych dla dzieci  
w wieku do lat 3 (w wyjątko-
wych przypadkach do lat 4),
– poprawa standardów funk-
cjonowania instytucji opieki 
nad małymi dziećmi oraz pod-
niesienie jakości oferowanych 
usług,
– umożliwienie rodzicom i 
opiekunom dzieci podjęcie 
aktywności zawodowej (a w 
szczególności ułatwienie ko-
bietom powrotu na rynek pra-
cy po urlopie macierzyńskim),
– wsparcie jednostek samorzą-
du terytorialnego w tworzeniu 
instytucji opiekuńczo - edu-
kacyjnych dla małych dzieci, 
zgodnie z potrzebami lokalnej 
społeczności,
– zapewnienie dzieciom w wie-
ku do lat 3 miejsc w instytucji 
opieki do czasu osiągnięcia 
poziomu rozwoju i umiejętno-
ści niezbędnych do edukacji 
przedszkolnej.

21 umów na dofinasowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 podpisała dziś Wojewoda Lubuski 
Katarzyna Osos. Środki pochodzą z resortowego programu „Maluch”. Rząd przeznaczył na jego realizację 
rekordową kwotę 151 mln zł.

25 czerwca w Hali Widowiskowo-
-Sportowej odbyło się uroczyste 
zakończenie roku szkolnego i 
pożegnanie absolwentów Gim-
nazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w 
Międzyrzeczu. Impreza miała ze 
wszech miar wymiar edukacyjny. 
Absolwenci weszli na parkiet w 
tańcząc poloneza. Po wprowa-
dzeniu sztandaru szkoły i wcią-
gnięciu na maszty flag państwo-
wej i Międzyrzecza przywitano 
Krzysztofa Marca, dyrektora pla-
cówki, nauczycieli i pracowników 
szkoły, zaproszonych gości, rodzi-
ców i miejscowe media. Miasto 
reprezentowali: Remigiusz Lo-
renz, włodarz królewskiego mia-
sta, Anna Sawka, sekretarz UM, 
Grzegorz Skrzek, wiceprzewod-
niczący RM i Andrzej Chmiel-
nicki, radny RM. Wśród gości byli 
m.in. Izabella Korejwo, dyrektor 
Gminnego Zespołu Oświaty, ks. 
kustosz Marek Rogeński, Anna 
Wołk, przewodnicząca Rady Ro-
dziców. Kilka słów stosownych do 

uroczystości, wygłosił burmistrz. 
Zgodnie z ceremoniałem przeka-
zano sztandar nowemu pocztowi, 
po czym nastąpiła najważniejsza 
część imprezy.
Wręczono nagrody i wyróżnienia 
w różnych wariantach aktywno-
ści uczniów. Za zaangażowanie 
w pracy samorządu dyplomy 
otrzymało 5 absolwentów. Dyplo-
my za efektywną pracę na rzecz 

potrzebujących w ramach szkol-
nego wolontariatu wręczono 8 
absolwentom. Również dyplomy 
za aktywną promocję książki i 
czytelnictwa i różne inne formy 
udziału w kulturze, m.in. działając 
w strukturach Biblioteki Publicz-
nej otrzymało 10 absolwentów. 
Trzem wręczono dyplomy za 
pracę na rzecz WOŚP. Certyfikaty 
„GimboStyle” w ramach projektu 
Fundacji Komandor – Akademia 
Przedsiębiorczości, otrzymało 14 
absolwentów. Jedna osoba otrzy-
mała dyplom za zaangażowanie 
w pracę w ramach Warsztatów 
Edukacji Twórczej. Podziękowania 
w formie dyplomów za współpra-
cę z PCK wręczono 7 absolwen-
tom. Wręczono również dyplomy 
za reprezentowanie szkoły w róż-
nych konkursach na szczeblu wo-
jewództwa i kraju, także rozgryw-
kach sportowych. Otrzymało je 
blisko 30 osób. Tutaj miłym dla 
mnie osobiście było wyróżnienie 
Szymona Skrzeka, którego zma-
gania w turniejach wiedzy pożar-
niczej od szczebla gminy po finał 
krajowy śledzę od kilku lat. Wyróż-
niono laureatów i finalistów kon-
kursów przedmiotowych nagro-

dami burmistrza miasta. Znaczna 
grupa absolwentów otrzymała 
nagrody Rady Rodziców i Dyrekcji 
Gimnazjum. Tytuł „Talent Gimna-
zjum nr 2” otrzymało 26 osób. Pre-
stiżowy tytuł „Wzorowego Ucznia 
Gimnazjum nr 2” przyznano 20 te-
gorocznym absolwentom. Najlep-
szym absolwentem-sportowcem 
został Kamil Januszewski. Naj-
lepszym Absolwentem – Zuzan-
na Dynowska. Nie zapomniano 
o rodzicach, 20 parom wręczono 
Listy Gratulacyjne. 17. rodzicom 
złożono podziękowania za szcze-
gólne zaangażowanie w życie 

Będą utrudnienia na drodze
POWIAT MIĘDZYRZECKI

Zarząd Dróg Powiatowych w Mię-
dzyrzeczu informuje o utrudnie-
niach, jakie czekają kierowców 
przejeżdżających przez miejsco-
wość Skoku na drodze pomiędzy 
Międzyrzeczem a Bukowcem. 
Utrudnienia wynikają z prac na 
moście przez Paklicę w Skokach, 
które rozpoczęły się 24 czerwca. 
Początkowo został wprowadzo-

ny ruch wahadłowy sterowany 
sygnalizacją świetlną. Jednak w 
tygodniu między 6 a 10 lipca ruch 
na moście zostanie całkowicie za-
mknięty. Kierowcy zostaną skiero-
wani na objazd drogami Między-
rzecz – Świebodzin – Lutol Suchy.

Red. 

Szymon Skrzek - absolwent Gim-
nazjum nr 2

szkoły.
Dyrektor placówki ze wzrusze-
niem podziękował wszystkim i 
pożegnał absolwentów. Birety 
poleciały w górę... Jeszcze kilka-
naście minut można było podzi-
wiać program artystyczny przy-
gotowany przez uczniów klas 
trzecich. Były kwiaty dla rodziców, 
gości oraz zwyczajowe życzenia 
powodzenia w dalszej edukacji 
oraz wspaniałych wakacji.

Tekst i fot. Lech Malinowski
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Duża Scena
Tegoroczny Przystanek rozpocznie kon-
cert polskiej legendy rockowej Illusion. 
30 lipca na dużej scenie zagrają również 
Shaka Ponk i Molotov. Na koniec prze-
widziany jest koncert holenderskiego 
zespołu grającego metal symfoniczny i 
gothic metal Within Temptation. W dru-
gim dniu festiwalu na scenie pojawią się: 
(hed) P.E, AfroCeltSoundSystem, Congo 
Natty aka Rebel MC - The Official Page, 
Voo Voo, Decapitated i Furyon. Koncer-
ty na dużej scenie w sobotę 1 sierpnia za-
mkną Black Label Society i Eluveitie. 

Koncerty na Małej Scenie
W czwartek 30 lipca na Małej Scenie wy-
stąpią: Mrozu, Lipali oraz Big Day. Ko-
lejnego dnia zagrają Grubson, Canailles 
oraz Frontside Pl Metalcore. W ostatnim 
dniu festiwalu zobaczymy: Melę Kote-
luk, Scarecrow, Proletaryat (kolejna legen-
da polskiego rocka), a także O.Torvald, 
Eminence, Domowe Melodie i Curly He-
ads

ASP
Jednym z ważniejszych miejsc każdego 
roku na Przystanku Woodstock jest Aka-
demia Sztuk Przepięknych. To miejsce 
spotkań i dyskusji. Dotychczas w rozmo-
wach z woodstockowiczami brali udział 
m.in. Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, 
czy Leszek Balcerowicz. W tym roku rów-
nież nie zabraknie znamienitych gości. W 
ASP pojawią się m.in. Kasia Kowalska, 
Tymon Tymański, Janina Ochojska, ks. 
Jan Kaczkowski, dr Irena Eris, Rafał So-
nik, Maria Rotkiel i Marcin Iwiński. Na 
deser Teatr 6. piętro zaprezentuje na sce-
nie ASP spektakl „Central Park West” Wo-
ody’ego Allena, w którym wystąpią: Mał-
gorzata Foremniak, Joanna Żółkowska, 
Michalina Sosna, Piotr Gąsowski i Woj-
ciech Wysocki. Pierwszy raz teatr pojawił 
się na Woodstocku w zeszłym roku i pobił 
rekordy oglądalności.

Jak widać Przystanek Woodstock, to nie 
tylko ciężkie metalowe granie. Oprócz 
wielu koncertów i innych atrakcji, to też 
niesamowita atmosfera, której nie da się 
opisać – trzeba to po prostu przeżyć.

Adam Piotrowski

<<  cd. ze  s. 1

Kto zagra w Kostrzynie?

Przedsięwzięcie, którego rozpoczęcie 
prac zaplanowano na 2015 r. ma popra-
wić dostępność komunikacyjną regionu. 
Termin realizacji wyniesie 24 miesiące (III 
kw. 2015 – III kw. 2017).
Zaplanowano rozbiórkę istniejącej kon-
strukcji przęseł oraz przyczółków, wyko-
nanie nowych podpór skrajnych, wzmoc-
nienie podpór pośrednich i wykonanie 
nowej konstrukcji nośnej obiektu. Na czas 
realizacji inwestycji planowana jest budo-
wa mostu tymczasowego wraz z tymcza-
sowym przełożeniem sieci wodociągowej, 
elektroenergetycznej i telekomunikacyj-
nej.
Postępowanie przetargowe przepro-
wadzono w trybie dwustopniowego 
przetargu ograniczonego. Wpłynęło 10 
wniosków. Po weryfikacji dokumentów 
do dalszego etapu zakwalifikowano 9 wy-

SKWIERZYNA

Inwestycja strategiczna – most w Skwierzynie
Największą inwestycją w ramach planu „Budowy i remontów mostów w 
roku 2015 na sieci dróg wojewódzkich” jest rozbiórka i budowa nowego 
mostu w Skwierzynie. Całość kosztować ma ponad 16 mln zł.

konawców. W lutym br. ZDW w Zielonej 
Górze przesłał Wykonawcom zaproszenia 
do złożenia oferty cenowej na wykonanie 
tego zamówienia. Najtańsza oferta złożo-
na została przez konsorcjum BERGER BAU 
opiewa na kwotę ponad 16 mln zł. Podpi-
sanie umowy z Wykonawcą robót budo-
walnych przewidziane jest na przełomie 
czerwca i lipca br.

www.skwierzyna.pl

SKWIERZYNA

OPS w Skwierzynie wyróżniony
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzy-
nie przystąpił do konkursu w ramach Pro-
gramu „Świetlica - Dzieci - Praca” na rzecz 
wsparcia dziecka i rodziny w gminie w la-
tach 2011-2015.
Zadanie pn. „Mama tata i ja. Dziecko 
w przyjaznym środowisku i rodzinie” 
otrzymało dofinansowanie w wysokości                      
40 000,00 zł z Ministerstwa Pracy i Polity-
ki Społecznej i będzie realizowane przez 
placówkę wsparcia dziennego świetlicę 
środowiskową „U Kubusia Puchatka” w 
okresie od czerwca do grudnia 2015 roku.
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Sinus - ręka na pulsie
REGION

Sinus – Polska, której prezesem 
jest Dariusz Mukomiłow, od 
2003 r. wpisała się na stałe w pej-
zaż strefy przemysłowej Między-
rzecza. W systemie dwuzmiano-
wym zatrudnia blisko 70 osób, w 
zdecydowanej większości wyso-
kiej klasy specjalistów spawaczy 
mających certyfikaty i uprawnie-
nia dozorowe i też spawających 
metodą TIG, uznawane w całej 
Europie. Jednym z nich jest Piotr 
Moczyński. W zakładzie produ-
kuje się systemy hydrauliczne 
stosowane w nowoczesnych 
systemach grzewczych i chłodni-
czych. Dział konstrukcyjny firmy 
kładzie silny nacisk na efektyw-
ność wykorzystania energii. An-
drzej Bremski, dyrektor zakładu 
ma powód do zadowolenia. Wy-
konany tutaj system rozdziału 
czynnika grzewczego został zain-
stalowany na Stadionie Narodo-
wym, gdzie wykorzystywany jest 
z powodzeniem m.in. do pod-
grzewania płyty murawy boiska.
Dla laika nazwy wyrobów opusz-
czających zakład są trudne do 
zmysłowej wizualizacji: rozdzie-
lacze sinusoidalne, rozdzielacze 
z miedzi lub stali szlachetnych 
bez martwych stref, rozdzielacze 
jednokomorowe i kompaktowe, 
sprzęgła hydrauliczne w różnych 

Region międzyrzecki to nie tylko zabytki architektury świeckiej i sakralnej, umocnienia MRU, prężnie działające stowarzyszenia, OSP, KGW, 
szkoły różnych typów, placówki kultury i dziedzictwa narodowego, Region to także firmy o zróżnicowanej profesji, które są częścią soli tej ziemi.

wariantach, sprzęgła wielotem-
peraturowe, kompaktowe grupy 
pompowe, zbiorniki, separatory 
powietrza, odmulacze, zbiorniki 
buforowe. Wyroby mają nie tyl-
ko swoją numerację i certyfika-
ty, często również większość ich 
komponentów mają dodatkowe 
certyfikaty wraz z numeracją 
przypisaną do wykonującego. Z 
odpowiednich gatunków blachy 
kotłowej wykonuje się tutaj m.in. 
zbiorniki ciśnieniowe o pojemno-
ści do 25 m³, wysokie na ponad 
10 m. Spawanie m.in. wykonuje i 
nadzoruje Adam Siedlecki.
Zakład ma europejskie certyfi-
katy jakości i dopuszczenia do 
produkcji EN ISO 9001:2008, AD 
2000-HP0, RL 97/23/EG. Instytu-
cje, które mają certyfikaty, do-
skonale wiedzą jakie przed nimi 
w stosunku do odbiorców są wy-
magania. 
Odbiorcą wyrobów firmy jest 
przede wszystkim branża instala-
cyjna, a także przemysł spożyw-
czy, farmaceutyczny i chemiczny. 
Wszystkie wyroby są przesyłane 
do siostrzanych firm. 70% wyro-
bów odbiera firma Sinus Verte-
iler z Wettringen/Niemcy, która 
zajmuje się dystrybucją w całej 
Europie, reszta jest wysyłana z 
Międzyrzecza bezpośrednio do 

Kanady, z której firma Sinus North 
America rozprowadza między-
rzeckie armatury po całym konty-
nencie północnoamerykańskim.
Ciekawostką na polskim rynku 
pracy jest brak w firmie sekre-
tariatu. Pocztą zajmuje się dział 
księgowości, interesantów przyj-
muje prezes lub dyrektor. We-
wnątrz mimo pozornego luzu, 
każdy zna swoje miejsce i zada-
nia. 
Prezes, Dariusz Mukomiłow jest 
również wiceprezesem zarządu 
Lubuskich Pracodawców. Zasiada 
w radzie Zachodniej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej z siedzibą 
w Gorzowie Wlkp. Działa również 
bardzo efektywnie społecznie w 
stowarzyszeniu  „Działamy Ra-
zem” w Wysokiej. W firmie pod-
stawą jest produkcja i wdrażanie 
nowych technologii i pomysłów, 
jednak za wszystkim stoi czło-
wiek, który musi czuć w pełni 
integrację z zespołem. Dlatego 
organizuje się festyny rodzinne 
na łonie natury lub turnieje węd-
karskie, bo moczykijów w MIę-
dzyrzeczu i wśród pracowników 
nie brakuje.

Tekst L. Malinowski
Fot. archiwum firmy

Kto zagra w Kostrzynie?

SKWIERZYNA

Podsumowanie XV Rajdu „Szlakiem bobrów”

Organizatorami byli również Cech 
Rzemieślników i Przedsiębiorców, 
Urząd Miejski w Skwierzynie, 
Komputerowe Studio Grafiki Woj-
ciech Lis , Bank Spółdzielczy San-
tok oraz Ośrodek Wypoczynkowy 
STILON w Lubniewicach.
W tym roku w rajdzie pod hasłem 
RAZ W „MUNDURZE” wzięły udział 
32 drużyny, które w pełni umun-
durowane wyruszyły w trasę, w 
trakcie której mieli okazję podzi-
wiać piękno okolicznych terenów 
i nieznane zakątki ziemi lubuskiej. 
W tegorocznych strojach do-
minowały mundury wojskowe, 
ale nie zabrakło na starcie także: 
policjantów, lekarzy, pielęgnia-
rek, sprzątaczek, brytyjskich gre-
nadierów a także późniejszych 
jednogłośnych zwycięzców na-
grody za najlepsze przebranie - 
ZIEMNIAKÓW W MUNDURKACH. 
Rajd rozpoczął się tradycyjnie te-
stem z wiedzy o bezpieczeństwie 
ruchu drogowego, a następnie 
drużyny miały okazję spróbować 
swoich sił w panowaniu nad po-

W sobotę 13 czerwca skwierzyński rynek został totalnie „umundurowany”. A to 
wszystko za sprawą XV edycji Samochodowego Rajdu „Szlakiem Bobrów” organi-
zowanego przez Skwierzyńską Sekcję Cyklistów.

jazdem podczas poślizgu, dzięki 
wsparciu instruktora z Ośrodka 
Szkolenia Kierowców „NO STRESS” 
z Gorzowa Wielkopolskiego.
Trasa rajdu obfitowała w kon-
kurencje nawiązujące do zajęć 
mundurowych: był sprawdzian 
dla sił specjalnych, gdzie trzeba 
było umykać przed laserami z 

zamkniętymi oczami, codzien-
ność żołnierska- czyli wiązanie 
obuwia wojskowego, a także 
sprawdzian ze znajomości bro-
ni czy strzelanie, przygotowane 
przez Centrum Strzeleckie Nie-
toperek. Oprócz tego należało 
się zmierzyć z nartami dwuoso-
bowymi, zasmakować życia gór-

nika i przesypywać węgiel oraz 
sprawdzić się w roli listonosza, 
by jak najszybciej dostarczyć listy 
właściwym adresatom. Ponadto 
na trasie czekało do odgadnięcia 
hasło w alfabecie Morse’a i pyta-
nia z okolicznych tablic przybliża-
jące załogom historię lub funkcje 
danych obiektów. W trakcie rajdu 
oraz na zakończenie nasi przyja-
ciele z Niemiec przygotowali dla 
drużyn quiz oraz konkurencję 
zręcznościową.
Zakończenie imprezy odbyło się 
dzięki uprzejmości Ośrodka Wy-
poczynkowego Stilon w Lubnie-
wicach, gdzie rozdano medale 

ufundowane przez Urząd Miejski 
w Skwierzynie oraz nagrody.
W XV edycji Rajdu „Szlakiem 
Bobrów” zwyciężyła ekipa nr 31, 
której kapitanem był Pawlikow-
ski Marek. Drugie miejsce zajęła 
załoga nr 29 pod przewodnic-
twem Majki Chylińskiej. Trzecie 
miejsce przypadło drużynie nr 
25 reprezentującej wieloletniego 
sponsora Rajdu: firmę Algraf ze 
Skwierzyny, a kapitanem ekipy 
był Mateusz Karczmarski. Ser-
decznie gratulujemy!
Zdobywcą nagrody za najlepsze 
przebranie została trzeci raz z rzę-
du drużyna nr 3, której kapitanem 
był Sajkowski Andrzej. Załoga 
jak co roku zaskoczyła wszystkich 
kreatywnym podejściem do te-
matu i przebrała się za ziemnia-
ki w mundurkach, czym zyskała 
uznanie nie tylko sędziów ale 
również pozostałych ekip.
Dziękujemy sędziom, organiza-
torom, wszystkim uczestnikom 
za radość i zaangażowanie oraz 
naszym sponsorom bez których 
ta impreza nigdy by nie powsta-
ła. Jak głosi nasza dewiza „nikt nic 
nie musi” dlatego tym bardziej 
jesteśmy szczęśliwi, że są ludzie 
którzy co roku chcą.

www.skwierzyna.pl
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Wśród licznie zgromadzonej 
publiczności byli również za-
proszeni goście z miast partner-
skich- Bernau oraz Fredersdorf- 
Vogelsdorf (Niemcy). Ponadto 
po raz pierwszy w naszym mie-
ście gościliśmy delegację z Dur-
be (Łotwa).
Tegoroczny program imprezy 
wypełniony był wieloma atrak-
cjami, które trudno było zliczyć. 
Na scenie zagrał zespół LORD, 
a gwiazdą pierwszego dnia był 
znany zespół FEEL, który zaśpie-
wał nam swoje największe prze-
boje tj. „A gdy jest już ciemno”, 
„Jeśli czegoś pragniesz”, „Pokaż 
na co cię stać”. Na koniec pierw-
szego dnia mieszkańcy mogli 
bawić się przy muzyce elektro-
nicznej.
Drugi dzień również obfitował w 

SKWIERZYNA

Dni Skwierzyny 2015
W dniach 19 – 21 czerwca po kilku latach przerwy na Rynek Miejski powróciły Dni 
Skwierzyny. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonali Burmistrz Skwierzyny - Lesław 
Hołownia wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Skwierzynie - Zofią Zawłocką.

wiele atrakcji przygotowanych 
przez organizatorów na Rynku 
Miejskim. Między innymi wystę-
py artystyczne skwierzyńskich 
zespołów (KTT Fantazja, Studio 
Piosenki, ST REMIX, TRANS, Ka-
baret Uniwersytetu III Wieku), 
występy grupy Transportferein, 
sekcji Einradtruppe (goście z 
miasta partnerskiego Freders-
dorf- Vogelsdorf ), którzy przed-
stawili pokaz tańca artystyczne-
go na rowerach jednokołowych. 
Na scenie gościliśmy również 
zespół „Giewont” z Zakopanego, 
młodą wokalistkę Aleksandrę 
Ost, kabaret Jurki, a gwiazdą 
wieczoru był Mateusz Ziółko z 
zespołem, którego energetycz-
ny koncert długo pozostanie w 
pamięci mieszkańców naszego 
miasta.

Trzeci dzień Dni Skwierzyny 
przebiegał pod nazwą „Na Swoj-
ską Nutę”. Na scenie w ramach 
„II Otwartego Przeglądu Twór-
czości Ludowej powiatu Między-
rzeckiego” zaprezentowały się 
zespoły śpiewacze i taneczne w 
strojach ludowych, a głównym 
organizatorem był skwierzyński 
zespół Obrzanie.
Dni Skwierzyny to nie tylko 
Rynek Miejski. Cykl imprez to-
warzyszących jakie czekały na 
mieszkańców to między innymi: 
wystawa dorobku twórczości lo-
kalnej- sala SOK, otwarty turniej 
szachowy o Puchar Burmistrza 
Skwierzyny, zawody wędkarskie, 
turniej piłkarski oldbojów.

Nadmienić należy, że część Ryn-
ku zmieniła się w wesołe mia-
steczko, w którym zabawić się 
mogli zarówno dzieci jak i doro-
śli.
Na zakończenie trzeciego dnia 
Burmistrz Lesław Hołownia 
podziękował wszystkim orga-
nizatorom, sponsorom, miesz-
kańcom za wkład w organizację 
tegorocznego święta miasta. 
Zaznaczył, że tylko wspólnie re-
alizowane przedsięwzięcia tego 
typu mają sens.

Organizatorzy składają wielkie 
podziękowania dla wszystkich 
osób zaangażowanych w obcho-
dy tegorocznego święta miasta. 
Po długiej przewie zorganizowa-
ne zostały w ulubionym miejscu 
w naszym mieście jakim jest Ry-
nek Miejski. Organizatorzy prze-
praszają wszystkich mieszkań-
ców za wynikające z tego tytułu 
niedogodności i proszą o wyro-
zumiałość na przyszłość.

www.skwierzyna.pl

Na prośbę delegacji z Łotwy 
zorganizowano szereg spotkań 
dotyczących interesujących ich 
tematów m.in. edukacja, rolnic-
two i sprawy społeczne.
Podczas wizyty zaproszeni go-
ście odbyli spotkanie w Gim-
nazjum, gdzie rozmawiano o 
sprawach związanych z edu-
kacją, odwiedzili oczyszczalnię 
ścieków, zwiedzali gospodar-
stwa rolne i agroturystyczne w 
Świniarach. Obejrzeli również 
tamtejszą remizę OSP i rozma-
wiali                                      o bezpie-
czeństwie mieszkańców.
Nasi partnerzy uczestniczyli 
również w uroczystych obcho-
dach 25- lecia samorządności 
w Polsce, które   odbyły się w 
Skwierzyńskim Ośrodku Kultury. 
Burmistrz Skwierzyny- Lesław 
Hołownia wraz z Przewodniczą-
cą Rady Miejskiej Panią Zofią 
Zawłocką podczas spotkania 
wręczył delegacji łotewskiej pa-
miątkowe medale przygotowa-
ne specjalnie na tą okoliczność.
Zorganizowano także spotka-
nie z Radnymi Rady Miejskiej, 
przedstawicielami jednostek 
organizacyjnych gminy, organi-
zacji pozarządowych, podczas 
którego omawiane były tematy 
przyszłej współpracy. Burmistrz 

Skwierzyny podczas spotkania 
zaproponował aby nasza przy-
szła współpraca, nie ogranicza-
ła się do samorządów, a została 
rozszerzona na organizacje spo-
łeczne oraz pozarządowe, działa-
jące w naszych miastach.
Delegacja z Durbe wzięła rów-
nież udział w Festynie Rodzin-
nym, który odbywał się w Trzebi-
szewie. Nasi goście mieli okazję 
spróbować swoich sił w różnych 
konkurencjach sportowych i 
sprawnościowych.
Podczas odbywających się Dni 
Skwierzyny przedstawicieli 
łotewskiego samorządu czy-
nie brali udział w koncertach i 
wspólnie bawili się z mieszkań-
cami naszego miasta.

www.skwierzyna.pl

SKWIERZYNA

Wizyta delegacji łotewskiej
W dniach 18 – 21 czerwca na zaproszenie Burmistrza 
Skwierzyny- Lesława Hołowni w naszej Gminie przeby-
wała 4 osobowa delegacja łotewska z miejscowości 
Durbe. Zanim Łotysze odwiedzili Skwierzynę przed-
stawiciele naszych samorządów spotkali się podczas 
wyjazdu studyjnego na Łotwę i do Estonii, gdzie zaini-
cjowane zostały rozmowy w celu nawiązania partner-
stwa.

Zaskakujący tytuł. Fakt. Do nie-
go trzeba dodać lampy solarne, a 
wszystko miało miejsce w Wysza-
nowie podczas Dnia Rybackiego. 
Wprawdzie we wsi jest ogrodzony 
duży staw z rybkami i dzikimi kacz-
kami, jednak impreza nie dotyczyła 
wędkowania czy przemysłowego 
połowu ryb. 
Zjechało wielu gości, m.in. bur-
mistrz Międzyrzecza, przewodni-
cząca Rady Miasta, wicestarosta, 
przewodniczący Rady Powiatu, 
prezes stowarzyszenia Lokalnej 
Grupy Rybackiej Obra-Warta wraz 
z kierownikiem biura w Pszczewie, 
prezes Gospodarstwa Rybackiego, 
Nadleśniczowie, Komendant PSP, 
dyrektor AŚ, członek Głównej Ko-
misji Rewizyjnej ZOSP RP, dyrektor 
Gimnazjum nr 2, prezes BS, rad-
ni miejscy. Wszystkich nad miej-
scowym stawem tuż obok Domu 
Strażaka przywitał dh Ireneusz 
Jarnut, prezes ZOMG ZOSP RP w 
Międzyrzeczu. Uroczyście pod-
sumowano zakończenie projektu 
„Renowacja zabytkowego sprzętu 
strażackiego”. Za pomoc w realiza-
cji projektu okolicznościowe statu-
etki otrzymali: Bernard Dorożała, 
prezes Stowarzyszenia Lokalnej 
Grupy Rybackiej Obra-Warta, Ewa 
Walkowska, kierownik biura te-
goż stowarzyszenia w Pszczewie, 
Nadleśniczowie: Jerzy Pawliszak 
(Międzyrzecz), Tadeusz Przybyłek 
(Skwierzyna), Witold Wasylkow 
(Sulęcin), Bogdan Kowalczyk (Trz-
ciel) oraz Zbigniew Górny, prezes 
Gospodarczego Banku Spółdziel-
czego w Międzyrzeczu, Remont 3 
sikawek zamknął się kwotą 29.520 
zł. Dofinansowanie z Lokalnej Gru-
py Rybackiej Obra-Warta był w 
wysokości 25.092 zł, Prace renowa-
cyjne, które przywróciły świetność 
i pełną sprawność techniczną XIX 
zabytków przeprowadziła firma z 
Nowego Tomyśla. Młodzież sku-
piona w MDP OSP zademonstro-

wała efektowny pokaz działania 
tego sprzętu, zbierając zasłużone 
oklaski.
Jednocześnie podsumowano za-
kończenie rozbudowy miejsca 
rekreacji i wypoczynku nad miej-
scowym stawem słusznie zwanym 
zbiornikiem wodnym, dalszą roz-
budowę bazy sportowo-rekreacyj-
nej. Najważniejszym było: zain-
stalowanie 5 dwustronnych ławek 
parkowych, 2 lamp solarnych przy 
pomoście i zainstalowanie dwóch 
podświetlonych fontann, które nie 
tylko podnoszą walory estetycz-
ne stawu, również napowietrzają 
zbiornik. Wyłożono również kostką 
brukową powierzchnię 204 m² od 
strony zachodniej Domu Strażaka. 
Tym samym kompleks nad sta-
wem zyskał nowe, funkcjonalno-
-estetyczne oblicze. We wsi, która 
w 2010 r. uzyskała tytuł Najpięk-
niejsze Wsi Lubuskiej, wiedzą co i 
jak zrobić, aby mieszkało się przy-
jemniej. Całkowity koszt projektu 
rozbudowy miejsca rekreacji i wy-
poczynku wyniósł 29.512 zł, udział 
własny – 4427 zł.
Za okazaną pomoc w realizacji 
projektów, kilkunastu osobom 
wręczono okolicznościowe statu-
etki. Korzystając z okazji wręczono 
również statuetkę dla dh Dymitra 
Janusza z OSP Wyszanowo za ak-
tywną działalność. Złote Odznaki 

MDP OSP z rąk dh Józefa Spycha-
ły, członka Głównej Komisji Rewi-
zyjnej ZOPS RP otrzymali: Konrad 
Obst, Sebastian Ogrodowczyk i 
Paweł Skoczylas.  Dyrektor Gim-
nazjum nr 2, Krzysztof Marzec 
wraz z MDP OSP działającą przy 
szkole, wręczył st. kpt. Dariuszowi 
Surmie, Komendantowi Gminne-
mu OSP, okolicznościowy ryngraf i 
cenne wydanie epopei narodowej 
– za edukację młodego pokolenia.
Po wystąpieniach gości, zwycza-
jowym obdarowaniu kwiatami, i 
wspólnych fotkach przy zabytko-
wych sikawkach, wszyscy przema-
szerowali na miejscowe boisko, 
gdzie rozegrano kolejne zawody 
MDP.
Zawody przebiegły sprawnie. Naj-
młodszą drużynę 5- i 6-cio latków 
wystawiła OSP Gorzyca. Minimal-
ne różnice czasowe, potknięcia na 
torze przeszkód czy rozpięcie się 
węża z wodą – nie miały znacze-
nia. Bawiono się świetnie. Drużyny 
komisja sędziowska sklasyfikowała 
jednakowo, otrzymały puchary z 
rąk Remigiusza Lorenza, burmi-
strza Międzyrzecza, goście wręcza-
li każdemu z zawodników okolicz-
nościowe medale, organizatorzy 
słodkości, a radny Józef Kaczma-
rek, dodatkowo ufundował dla 
drużyn także słodkie co, nieco. 

Tekst i fot. LM

Konne sikawki strażackie i pływające fontanny
POWIAT MIĘDZYRZECKI

Pokaz sprawności zabytkowych sikawek



11nr 7(15)/2015 9 lipca 2015

Była to wycieczka inte-
gracyjno-turystyczna pod 
hasłem: Senior na „Szla-
ku Piastowskim”, współ-
finansowana ze środków  
PFRON. Udział w niej wzię-
ło 40 członków związku z 
naszego powiatu o rożnym 
stopniu niepełnosprawno-
ści.
Na trasie szlaku znajdowały 
się  liczne obiekty zabytko-
we i historyczne, będące 
cennymi dowodami naszej 
obecności w dziejach Euro-
py co najmniej od tysiąca 
lat. Zabytki, jakie kryje ziemia są wciąż 
odkrywane dzięki badaniom archeolo-
gicznym. Świadczą one o pobycie i dzia-
łalności człowieka na tym obszarze od 
ponad 14 tysięcy lat.  
Zwiedziliśmy:
Ruiny zamku Mikołaja Nałęcza oraz  Mu-
zeum Kolejki Wąskotorowej;
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie;
Inowrocław  - „ miasto kwiatów i zieleni”, 
słynne tężnie;
Wągrowiec - gdzie relaksowaliśmy się w 
Aqua Parku, korzystając z basenu oraz 
odpoczywaliśmy w grocie solnej;
Byliśmy również z wizytą w pierwszej sto-

Emeryci na Szlaku Piastowskim
POWIAT MIĘDZYRZECKI

W dniach od 11 do 13 maja 2015 roku 50-osobowa grupa członków Polskie-
go Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Międzyrzecza wyruszyła na 
Szlak Piastowski. 

licy Polski- Gnieźnie, zwiedzając Katedrę 
Św. Wojciecha, Muzeum Archeologiczne 
-  Muzeum Początków Państwa Polskiego. 
Celem takiego wyjazdu jest przypomnie-
nie historii naszego kraju, obejrzenie 
atrakcji krajobrazowych i przyrodniczych 
(parki, rezerwaty przyrodnicze) oraz in-
tegracja ludzi, uaktywnienie i poprawa 
samopoczucia, poprzez wspólne przeby-
wanie i biesiadowanie przy ognisku. 

Krystyna Zaleska
Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów.

Konne sikawki strażackie i pływające fontanny

XIX Festiwal „Szparagowe Żniwa” 
to tradycja regionu. Niemalże od 
zawsze goszczą tutaj zespoły zza 
granicy, prezentując wysoki po-
ziom artystyczny. Tym razem do 
Trzciela zawitały zespoły z Biało-
rusi - „Wierbina” i „Majowy Kwiat”, 
oba z Mińska. Z uwagi na wspo-
mniany wysoki poziom, szkoda, 
że zagraniczne zespoły zawsze 
występują na samym początku, 
kiedy nie wszystkie zespoły są na 
miejscu. 
Podczas przeglądu na scenie jak 
i pod nią było wesoło i barwnie. 
Zabawa na całego. Od lat mam 
swoich faworytów – „Jagienki” 
z Bogdańca o „Nietkowianki” z 
Nietkowa. Miłym akcentem był 
występ wyróżnionych przez jury 
„Kęszyczanek” z Kęszycy Leśnej 
i „Bledzewiaków” z Bledzewa. 
Zresztą wszyst-
kie zespoły, a 
było ich aż 23. 
Słusznie nagra-
dzano brawa-
mi, statuetkami 
czy pucharami.
Swoistym prze-
r y w n i k a m i 
były występy 
w odmiennym 
klimacie, czar-
noskórych arty-

Szparagowe Żniwa w Trzcielu
POWIAT MIĘDZYRZECKI

stów z zespołu „Hakuna Matata” i 
Felicja Jędrzejczaka z towarzyszą-
cym mu zespołem.
Pogoda dopisała, stoiska gwa-
rantowały wszystko co dla duszy 
i ciała jest niezbędne. Atmosfera 
była więcej niż sympatyczna, tyl-
ko tradycyjna zupa szparagowa 
była nieco rzadka... Za to piero-
gi i naleśniki serwowane przez 
dziewczyny w strojach ludowych  
z Ukrainy – przepyszne!

Tekst i fot. LM

Kęszyczanki na scenie

Urocza Białorusinka

Nie tylko lato sprzyja wędrówkom 
po urokliwych polskich lasach, 
gdzie spotkać można różne ga-
tunki flory i fauny. Nadleśnictwo 
Międzyrzecz, gdzie Jerzy Pawli-
szak jest Nadleśniczym obejmuje 
20.530 ha w tym 19.299 ha tereny 
zalesione. W powiecie między-
rzeckim stanowi to 53%. Tyle tytu-
łem wstępu.
Leśnictwo Rojewo.. Leśniczym, 
od 1983 r. jest Edward Hassa. Go-
spodarzy na 1416 ha powierzchni,  
w tym lasy zajmują 1240 ha, użyt-
ki ekologiczne 103,8 ha, użytki 
rolne 10,3 ha oraz bagna 34 ha. 
Obszar leśny, gdzie  gatunkiem 
dominującym w składzie gatun-
kowym jest sosna występują rów-
nież  gatunki  liściaste jak: (dąb, 
buk, brzoza, olcha, kasztanowce). 
Ciekawostką jest fakt, że są to 
drzewostany stosunkowo młode,( 
drugie pokolenie) bowiem wg 
map z lat 20 ubiegłego stulecia 
dzisiejszy obszar leśnictwa zajmo-
wały grunty orne.

Nadleśnictwo Międzyrzecz – Leśnictwa (1)
POWIAT MIĘDZYRZECKI

Dwa obwody łowieckie z charak-
terystycznymi ambonami myśliw-
skimi świadczą o bytowaniu tutaj 
zwierzyny płowej i czarnej. Ma 
swoje gniazda orzeł bielik, rybo-
łów, bocian czarny i kania czarna. 
Spotkać tu można żmiję zygza-
kowatą, niektóre osobniki tych 
jedynych jadowitych gadów w 
Polsce osiągają dość duże wymia-
ry. Znawcy entomologii dostrzegą 
fruwającego motyla czerwończy-
ka nieparka czy dukacika. Ostat-
nio pojawiła się wahata wilków, 
która niczym wędrujące hordy 
wschodnich wojowników ma ten-
dencje do przemieszczania się. 
Pewną przeszkodę dla nich stano-
wi droga S-3, która przecina z po-
łudnia na północ tereny leśnictwa.
Na terenie są wody płynące któ-
rymi są rowy melioracyjne jak i 
stojące. Wspomniane bagna po-
zwalają na egzystencję gatunków 
flory i fauny, którym takie środo-
wisko sprzyja w rozwoju. Kilka lat 
temu leśniczy jadąc  samocho-
dem na szkółkę leśną drogą w 
środku lasu na drodze napotkał 
maszerującego raźno żółwia. Za-
trzymał się i podniósł uciekiniera 
aby go dokładnie obejrzeć. Jakież 
było jego zdziwienie, gdy okazało 
się, że jest to nasz rodzimy gatu-
nek. Żółw błotny notowany był 
w tej okolicy w roku 1949.gdy był 

wypuszczony do jeziora Głębokie. 
Z tym jeziorem graniczy leśnic-
two. W leśnictwie zainteresowani 
mogą zaopatrzyć się w drewno na 
opał. Kontakt z leśniczym – 607 
652 344.
Edward Hassa jest znanym le-
śnikiem-gawędziarzem, bowiem 
od kilku lat sprawuje nadzór nad 
Edukacyjną Ścieżką Przyrodniczo-
-Leśną, gdzie oprowadza liczne 
rzesze zwiedzających, szczegól-
nie dzieci i młodzież (temat na 
osobny artykuł).  Jest również od-
powiedzialnym  za  współpracę z 
międzyrzeckim DPS, konkretnie z 
Warsztatem Terapii Zajęciowej z 
którym nadleśnictwo ma podpi-
saną umowę o wzajemnej współ-
pracy. Jako leśnik-szkółkarz do-
skonale zna się na selekcji nasion. 
Zna się również, nie mniej dosko-
nale, na wyrobie szlachetnych 
nalewek ziołowych, z których 
niegdyś w dawnej Polsce słynęły 
leśniczówki położone w leśnych 
głuszach. 
Od kilku dni w Nadleśnictwie 
Międzyrzecz (szczegółowe infor-
macje tel. 95 741 23 66) można 
zakupić dziczyznę, którą każdy 
może przyrządzić sobie na własny 
sposób  i zaserwować znajomym 
i gościom na różnych imprezach.

LM.
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13 czerwca 2015 r. odbył się kolejny rajd chary-
tatywny zorganizowany przez Międzyrzeckie 
Koło Wspieramy Młode Talenty, PTTK Między-
rzecz i Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rol-
niczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku. 
Wzięli w nim udział uczniowie międzyrzeckich 
szkół podstawowych, gimnazjów, LO, ZSE, ZSB, 
zuchy i harcerze ze Szczepu ZHP „Płomienie” 
przy SP-2 pod opieką Hanny Barczewskiej i 
Marii Sobczak-Siuty.
O godz. 10.00 wszyscy zebrani wyruszyli 
sprzed ratusza w stronę Bobowicka dwiema 
trasami: pieszą (5 km) i rowerową (15 km). 
Dzielni piechurzy maszerowali pod dowódz-
twem Michała Wożniaka, natomiast rowerzy-
ści pod czujnym okiem Beaty Przybysz i Ma-
riusza Wąsiela podążali na metę przez Skoki i 
Karolewo.Tym razem nikt się nie zgubił, może 
dlatego, że nie było grzybów. Na mecie cze-
kało wiele niespodzianek: pyszna grochówka 
przygotowana przez panią kucharkę z ZSCKR 
w Bobowicku, konkursy sprawnościowe z na-
grodami (przeprowadzone przez Wacława 
Galla), konkursy krajoznawczo-przyrodnicze 
(tu niezastąpiona Lidia Wożniak), kiermasz 
ciast domowych (przygotowanych przez 
członków Koła WMT), loteria fantowa z cen-
ną niespodzianką (rower ufundowany przez 
Krzysztofa Kuklę). Pogoda dopisała, dobry 
humor też. Gdy jedni odpoczywali,zajadając 
się ciastem, inni walczyli o nagrody. Najwięcej 
emocji wzbudziło losowanie nagrody głównej. 
Młodsi uczestnicy rajdu mieli wypieki na twa-
rzy, ale i starsi obserwowali w napięciu bieg 
wydarzeń. Rower wygrał Piotr Chwirot, uczeń 
I klasy międzyrzeckiej SP-2.
Wyniki konkursu krajoznawczo-przyrodnicze-
go: grupa licealna: I m-ce - Damian Karolak, II 
- Michał Szulikowski, III - Michał Kąkolewski; 
grupa gimnazjalna: I m-ce - Bartłomiej Do-
maszewicz, II - Stanisław Kałuski, III - Jagoda 
Kałuska; grupa najmłodsza: I m-ce - Magda-
lena Wojciechowska, II - Amelia Zimowska, 

Rajd miłośników aktywnej turystyki
MIĘDZYRZECZ

III - Paulina Adamkiewicz. Wszyscy otrzymali 
książki, albumy lub szachy.
Podczas rajdu zebrano 637,32 zł, które zosta-
ły przekazane na stypendia dla uzdolnionych 
uczniów i studentów powiatu międzyrzec-
kiego. Serdecznie dziękujemy sponsorom, 
którymi byli: Starostwo Powiatowe, Gmina 
Międzyrzecz, Krzysztof Kukla, Roman Ziół-
kowski (Acer), Augustyn Szczerba, S. Wiśniak 
(Bombonierka), Wioletta Winnicka (Fryzjer-
stwo), Dariusz Nędza (Fryzjerstwo), Dorota 
Korejwo (Fryzjerstwo), ZSCKR Bobowicko, 
Z. Jaroszewicz, Edward Toczyński (sklep ko-
smetyczny), T. Matacz (Świat zabawek), D. M. 
Wożniakowie, Cz. Kacmajor.
Podziękowania kierujemy także do Romana 
Nowaka, Moniki Nowak, uczennic: Liwii Cap 
i Agaty Siemion z ZSCKR w Bobowicku, opie-
kunek harcerzy i zuchów, osób przygotowują-
cych trasy M. Woźniaka i M. Wąsiela, człon-
ków Koła WMT: Z. Jaroszewicz, E. Skibickiej, 
Cz. Kacmajor, A. Górznej, B. Przybysz, U. 
Wasilewskiej-Łabuzy i przewodniczącej koła 
Lidii Woźniak. Do zobaczenia za rok.

M.S.                                        

Szczęśliwy Piotr Chwirot

Znowu zaskoczenie. Rozpoczął ją międzyrzec-
ki chór międzyparafialny pod batutą Elżbiety 
Skibińskiej. Żegnany oklaskami po wykonaniu 
trzech utworów o tematyce sakralnej. Dalej se-
sja potoczyła się zgodnie z harmonogramem. 
Starosta wraz z członkami zarządu wręczył jed-
norazowe stypendia uczniom szkół – I Liceum 
Ogólnokształcące: Dominika Sadłowska, 
Kamila Skoczylas, Elżbieta Sobczyk, Agata 
Pietrzykowska, Patrycja Rosolak, Malwina 
Kostrzewa, Adrianna Matyjaszczyk, Kata-
rzyna Konopa, Kamila Maciejewska, Monika 
Muchajer, Natalia Muchajer, Jagoda Bart-
kowiak, Szymon Dudek, Natalia Twardosz, 
Adam Wojciechowski, Marzena Grządka (I 
miejsce w Województwie w Ogólnopolskim 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej 2015), Magda 
Kaczmarek; Zespół Szkół Budowlanych - Pa-
tryk Gałka: Zespół Szkół Ekonomicznych: Da-
mian  Walczyk, Damian Szczyszyk, Magdale-
na Dudar, Paweł Juszczyk, Dana Kietz, Daria 
Sycz, Dominika Orlik.
Wręczono również nagrody finansowe Staro-
sty m.in. za promocję powiatu. Otrzymali je: 
Katarzyna Leśkiewicz,  za osiągnięcia spor-
towe zarówno na arenie krajowej, europejskiej 
światowej (IV m-ce na świecie w parakajakar-
stwie , srebrne i brązowe medale w Mistrzo-
stwach Polski w Lekkoatletyce – Białystok 
2014, srebrny medal na Mistrzostwach Polski 
w Parakajakarstwie – Poznań MALTA 2014, Elż-
bieta Skibicka,  nauczyciel muzyki,  członek 
zarządu – sekretarz Koła „Wspieramy Młode 
Talenty”,  Opiekun chóru międzyparafialnego,  
który występuje ze swoimi koncertami nie tyl-
ko na terenie Powiatu Międzyrzeckiego, ale 
też poza jego granicami. Od sześciu lat orga-
nizator  Spotkań Kolędowych  Międzyrzeckich 
Chórów i Zespołów Wokalnych, które cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, 

IX sesja Rady Powiatu Międzyrzeckiego
POWIAT MIĘDZYRZECKI

Maria Karolina Szulga, uzdolniona wokal-
nie. Od wielu lat bierze czynny udział w kon-
certach, festiwalach i konkursach piosenki. 
Jej koncerty odbywały się m.in. w Filharmonii 
Wrocławskiej, Teatrze Lubuskim. Śpiewała rów-
nież w czasie Mikołajkowej Szansy na Sukces. 
Reprezentowała województwo lubuskie  na 
Hannower-EXPO 2000. W 2009 r. otrzymała z 
rąk Krystyny Bochenek zaszczytne wyróżnie-
nie Fundacji LADY D w kat. „Kultura i Sztuka” 
Karolina jest członkiem  Towarzystwa Przy-
jaciół Głuchoniewidomych, Maria Sobczak-
-Siuta, społecznik, główny inicjator ruchu ZHP 
w Międzyrzeczu oraz komendantka ZHP im. 
Zawiślaków w Międzyrzeczu. Organizatorka 
m.in. Festiwalu Piosenki Harcerskiej „SIORBA” o 
zasięgu wojewódzkim, Rajdu „Szlakiem Stalo-
wych Kopuł (zasięg ogólnopolski) Prowadziła 
wiele lat Międzyrzecki Chór Kameralny, który 
promował powiat m.in. poprzez organizowa-
nie koncertu MUCHA, Mikołajkowe koncerty w 
SOSW, Gabriela Góra, wiceprezes Stowarzy-
szenia Wsi Bukowiec „Działajmy Razem”, lau-
reatka plebiscytu Lubuszanin Roku 2014. Pro-
wadzi grupę młodzieżową  Bombastic, z którą 
promuje powiat w województwie oraz kraju. 
Stowarzyszenie pozyskuje środki pozabudże-
towe na rozwój wsi oraz działania skierowane 
do młodych ludzi.
Po przerwie stan dróg powiatowych i zakres 
prac przedstawił w formie multimedialnej 
Szymon Prochera, dyrektor ZDP. Grzegorz 
Gabryelski, starosta powiatu poinformował o 
realizacji zadań inwestycyjnych i programów 
wykorzystujących środki unijne. Radni uchwa-
lili to, co wcześniej opracowali w komisjach i 
sprawnie prowadzona sesja przez Jarosława 
Szałatę, przewodniczącego przebiegła do 
końca bez zakłóceń. 

L.M.

O międzyrzeckim muzeum nieco inaczej
MIĘDZYRZECZ

Inspiracją do napisania tekstu było roczne 
sprawozdanie, jakie radnym powiatowym 
przedstawił Andrzej Kirmiel, dyrektor 
tej zasłużonej dla regionu placówki. Za 
prezentacją cennych, wręcz unikatowych 
eksponatów we wnętrzach muzeum kryje 
się wiele prozaicznych spraw, bez których 
placówka nie mogłaby funkcjonować. 10 
pełnych etatów i jeden 3/8, to tylko jeden 
ze składników finansowych obciążeń. Do-
tacja nieco ponad 550 tys. była uzupeł-
niona 48 tys. zł z własnych dochodów. Z 
kolei niemalże całość pochłonęły koszty 
wynagrodzenia, składek, zużycie energii, 
wody, ochrona obiektu i najogólniej ujmu-
jąc materiały. Na remont zamku muzeum 
otrzymało ze starostwa, miasta Między-
rzecz, urzędu wojewódzkiego, sejmiku sa-
morządowego z programów operacyjnych 
UE – 554,917 zł. Różne były w wartościach 
procentowych owe dotacje. Remont w 
konkretnym zakresie został wykonany.
Zamkowe mury i muzeum zwiedziło w 
2014 r. 8207 osób (apogeum było w 212 r., 
wówczas – ponad 11 tys. osób).  Najwięcej 
z Wielkopolski i Dolnego Śląska. W 2014 
r. pozyskano w drodze darowizn i z pro-
wadzonych nadzorów archeologicznych 
196 szt. materiału zabytkowego o ekspo-
natów. Zanim ujrzą je zwiedzający muszą 
być merytorycznie opisane i odpowiednio 
przygotowane pod względem konserwa-
torskim. Muzeum otrzymało z początkiem 
bieżącego roku 6 obrazów autorstwa pa-

trona placówki.
W ramach lekcji muzealnych i warsztatów 
edukacyjnych udział wzięło 210 przed-
szkolaków i uczniów różnych typów szkół. 
Muzealne zbiory i historię regionu pozna-
ło 50 uczniów z Polski, Niemiec, Rumunii, 
Szwecji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Turcji i 
Francji, zgodnie z europejskim programem 
COMENIUS. Wykłady dla słuchaczy MUTW 
ściągnęły tutaj blisko 500 osób.
Międzyrzeckie muzeum to również or-
ganizator wielu imprez o charakterze 
kulturalnym, historycznym, często o wy-
miarze ponadregionalnym, o czym wie-
lokrotnie informowaliśmy obszernie na 
naszych łamach – spotkania z kulturą 
żydowską, arabską, bizantyjską, o stosun-
kach polsko-ukraińskich czy koncertach w 
ramach cyklu „Przedsionek Raju”. Trudno 
tego nie doceniać.
Placówka prowadzi również działalność 
naukową (liczne publikacje zamieszczane 
w prasie i specjalistycznych wydawnic-
twach oraz dwie cenne pozycje książkowe, 
także przez nas opisane) i oświatowo-kul-
turalną. Ci, którzy w zaciszu zamkowego 
parku  odpoczywają, na pewno dostrze-
gli odnowione ławki i staranną pielęgna-
cję zieleni.  I właśnie tam relaksując się w 
wolnym czasie warto pomyśleć o Muzeum 
Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego 
trochę inaczej niż z perspektywy wysta-
wionych tam eksponatów.

Lech Malinowski



13nr 7(15)/2015 9 lipca 2015

MIĘDZYRZECZ

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)

LAMUS
NAJWIEKSZY SKLEP MEBLOWY W POLSCE!

ANTYKI
MEBLE UŻYWANE

MILION DROBIAZGÓW

www.lamusboczow.cba.pl

Boczów k. Torzymia, Pl. Konstytucji
tel./fax +48 68 341 4082
kom. +48 502 62 86 66

We wtorkowe popołudnie w 
Międzyrzeckim Ośrodku Kultury 
burmistrz Remigiusz Lorenz wraz 
z sekretarz Anną Sawką i dyrek-
tor Gminnego Zespołu Oświaty 
Izabellą Korejwo, uczestniczył w 
zakończeniu nauki klas trzecich 
w Gimnazjum nr 1, a w czwartek 
w hali widowiskowo-sportowej 
– Gimnazjum nr 2. W piątek, 26 
czerwca burmistrz witał wakacje 
wraz z uczniami Szkoły Podsta-
wowej nr 2. Podczas uroczystych 
apeli, burmistrz podziękował 
dyrektorom szkół i gronu pe-
dagogicznemu oraz przekazał 

Koniec roku w międzyrzeckich szkołach

słowa uznania 
za całoroczną 
pracę i wkład 
w kształtowa-
nie młodych 
mieszk ańców 
naszego miasta. 
Uczniom życzył 
wspaniałych i 
przede wszyst-
kim bezpiecznych wakacji, peł-
nych słońca i zabawy. Najlep-
szym uczniom wręczył dyplomy 
Burmistrza Międzyrzecza oraz 
upominki. Gimnazjalistom koń-
czącym kolejny etap nauki życzył 

dobrych wyborów na przyszłość, 
powodzenia i wytrwałości w dą-
żeniu do realizacji wytyczonych 
celów.  

UM Międzyrzecz

Ostatni tydzień czerwca przebiegł pod zna-
kiem zakończenia roku szkolnego 2014/2015 
w międzyrzeckich placówkach oświatowych.

POWIAT MIĘDZYRZECKI

X Festyn Rodzinny
MIĘDZYRZECZ

W programie Festynu przewi-
dziano występy na scenie, m.in. 
Zespołu Młodzieżowego „Schola”, 
Międzyrzeckiego Chóru „Echo”, 
dzieci z Przedszkola „Jutrzenka”, 
dziecięcego Zespołu Tańca „Ryt-
mix”, harcerskiego zespołu z 12 
DSH „Ogień”, lokalnych naszych 
wokalistek: Aleksandry Dajwor-
skiej i Igi Marzec. Kilka układów  
zaprezentował Zespół Tańca 
”Trans”.
Oprócz występów scenicznych 
można było wziąć udział w kilku 
konkursach: Poszukiwania skar-
bów, budowania „Wieży”, plecenia 
wianków, w konkursie plastycz-
nym. Uczestnicy brali udział w 
losowaniu nagród. Dla dzieci cze-
kały Zamek dmuchany, Koło for-
tuny i wata cukrowa, która kręcili 
uczniowie z „Caritas” przy Gimna-

X jubileuszowy Festyn Rodzinny zorganizowany został przy kościele 
św. Jana przez Stowarzyszenie „Święty Jan Chrzciciel”. Dochód z Festy-
nu przeznaczono na remont zabytkowej drewnianej XIX w. dzwonni-
cy kościelnej szacowany na 120 tys. zł.

zjum nr 1.
Jako przekąski degustowano 
swojskiej roboty pierogi, kiełbaski 
z grilla, ciasto domowe, grochów-
kę z kotła, tradycyjnie festynowy 
chleb ze smalcem i ogórkami, na-
leśniki. Dla zdrowia można było 
zmierzyć sobie poziom tkanki 
tłuszczowej w organizmie. Jak 
zawsze na corocznym Festynie 
Rodzinnym miało miejsce losowa-
nie w loterii ciekawych i cennych 
nagród. 
Niedzielne popołudnie i wieczór 
w parku przy kościele św. Jana 
zakończył występ Armanda Pe-
rykietko (bas-baryton) w reper-
tuarze pieśni klasycznych i innych, 
była możliwość zakupienia płyt 
artysty.

Iwona Wróblak

Remontowany obecnie odcinek 
ul. Świerczewskiego do miejsca, 
gdzie kończy się ogrodzenie ko-
ścioła św. Jana, to teren starego 
miasta lokacyjnego, obwiedzio-
nego pierwotnie murami miejski-
mi (obecnie nie zachowanymi), 
gdzie wymóg nadzoru archeolo-
gicznego jest kategoryczny. W 
tym miejscu - w poprzek ulicy, na 
wysokości Poczty, ongiś biegł mur 
miejski… Czy się, choćby we frag-
mentach, zachował?...
Na razie, gdzie droga była w XIX 
wieku poszerzana, koparka natra-
fiła na półmetrowy (przy chodni-
ku) pas czarnej ziemi nie przemie-
szanej (koryto ulicy wielokrotnie 
było przekopywane w przeszłości 
przy instalacji sieci wodnej i ka-
nalizacyjnej). Udało się znaleźć 
w nim fragmenty skóry, skorodo-
wane części metalowe, które być 
może są końską ostrogą, trochę 

Wykopaliska na Świerczewskiego
MIĘDZYRZECZ

Ulica Świerczewskiego w odcinku remontowanym to także Stanowisko archeologiczne 
Międzyrzecz 1 C

n o w o ż y t n e j 
ceramiki i przę-
ślik.
W miarę droże-
nia w tym miej-
scu wąskiego 
koryta pod sieć 
wodną – na wy-
sokości połu-
dniowej części 
parku przy ko-
ściele św. Jana 
- koparka natrafiła na zasypisko 
fosy miejskiej, która biegła za mu-
rami miasta lokacyjnego, niestety 
(na razie) nie natrafiono na ławy 
fundamentowe samego muru, 
wyraźnie widocznego na planie 
J. Harnischa z 1780 r. Poprzednio 
na wysokości kościoła św. Jana 
widoczna była już warstwa tzw. 
(jasnej barwy) calca, czyli miejsca, 
gdzie już nie ma śladów kultu-
rowych, teraz pojawił się ciem-

niejszy rumosz, trochę polepy, 
(późno nowożytny) gruz cegla-
ny. To wypełnienie dawnej fosy 
miejskiej, w nim nieco materiału 
archeologicznego – fragmenty 
ceramiki, mi. in. ucho od dzbana 
z gliny żelazistej (będą poddane 
dokładnym oględzinom i zbada-
ne – o czym poinformujemy) i ka-
fli późno nowożytnych.

Iwona Wróblak
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Na sygnale  

Zadała kilkanaście ciosów nożem

26 czerwca patrol policji na zgłoszenie 
o śladach krwi na jednej z klatek scho-
dowych udał się na wskazane miejsce. 
Po wejściu do mieszkania z uchylonymi 
drzwiami policjanci zauważyli zwło-
ki mężczyzny. Wszystkie okoliczności 
wskazywały na zabójstwo. Do pracy 
przystąpili specjaliści od kryminalistyki. 
Policjanci ustalili, że mężczyzna otrzy-
mał kilkanaście ciosów nożem. Po kilku 
godzinach policja wytypowała sprawcę 
zabójstwa. To 38-letnia kobieta - miesz-
kanka Międzyrzecza. Została zatrzymana 
w momencie, kiedy wróciła na miejsce 
zbrodni. Kobieta usłyszała zarzut zabój-
stwa. Za tego typu przestępstwo kodeks 
karny przewiduje karę dożywotniego 
pozbawienia wolności.

Podpalił stodołę dla ,,rozrywki”

W nocy 12 czerwca w Rokitnie spłonęła 
stodoła. Biegły z dziedziny pożarnictwa 
ocenił, że najprawdopodobniej przyczy-
ną pożaru było podpalenie. Pokrzyw-
dzony oszacował straty aż na około70 
tysięcy złotych! (w środku były maszyny 

rolnicze) Po żmudnym śledztwie poli-
cjanci z Komisariatu Policji w Skwierzy-
nie wytypowali sprawcę przestępstwa. 
Zatrzymany został 25-letni mieszkaniec 
wsi w gminie Przytoczna - mężczyzna 
podczas przesłuchania nie potrafił po-
wiedzieć, dlaczego podpalił stodołę, 
twierdził, że zrobił to spontanicznie, nie 
planował tego. 25-latek usłyszał zarzut 
uszkodzenia mienia, za co kodeks karny 
przewiduje karę do pięciu lat pozbawie-
nia wolności.

Włamał się do biura i ukradł…alkohol

W trzeci weekend czerwca policja otrzy-
mała zgłoszenie o włamaniu do jednej 
z firm w Międzyrzeczu. Z biura zniknęły 
m.in. aparat fotograficzny oraz alkohol. 
Właściciel firmy oszacował wartość po-
niesionych strat na kwotę prawie 6 tys. 
złotych. Policjanci szybko ustalili, że wła-
mania dokonał 24-letni Andrzej S. Z ich 
informacji wynikało również, że zdążył 
już sprzedać aparat fotograficzny. Męż-
czyzna został zatrzymany, usłyszał zarzut 
kradzieży z włamaniem, za co kodeks 
karny przewiduje karę do 10 lat pozba-
wienia wonności.  Policjanci odzyskali 
również aparat fotograficzny, a nieuczci-
wemu nabywcy przedstawili zarzut pa-
serstwa, za co grozi mu kara do pięciu lat 
pozbawienia wolności.

Ukradł laptopa za 3000 zł sprzedał za 
100 zł

Międzyrzeccy policjanci zatrzyma-
li sprawcę kradzieży laptopa do której 
doszło w biurze na terenie jednej z firm 
w Międzyrzeczu. Szybkie rozwikłanie 
sprawy było możliwe dzięki nagraniu z 
monitoringu, na której była widoczna 
sylwetka złodzieja. Jeszcze tego same-
go dnia, wieczorem, patrolując teren 
miasta, policjanci zauważyli jadącego na 
rowerze mężczyznę, przypominającego 
rysopisem sprawcę kradzieży. Na widok 
policjantów, mężczyzna zaczął uciekać. 
Po krótkim pościgu został jednak zatrzy-
many - mężczyzna przyznał się do kra-
dzieży, natomiast okazało się, że sprzęt 
zdążył już sprzedać. W efekcie policjanci 
zatrzymali dwóch mężczyzn - Krzysztof 
Z. odpowie za kradzież, za co grozi mu 
kara do pięciu lat pozbawienia wolności, 
natomiast Jarosław Z. usłyszał zarzut pa-
serstwa, za co kodeks karny przewiduje 
karę do dwóch lat więzienia.
 
Dawali narkotyki niepełnoletnim

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Ko-
mendy Powiatowej Policji w Międzyrze-
czu na początku tygodnia zatrzymali 
dwóch mężczyzn, którzy zamieszani byli 
w handel i udzielanie środków odurza-
jących. W wyniku działać policji okaza-
ło się, że Bartosz Z., w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej sprzedał narkotyki 
innemu mężczyźnie, który później wy-
korzystywał je do własnego użytku, ale 

również dał je osobie niepełnoletniej.
W efekcie policjanci zatrzymali dwóch 
mężczyzn, mieszkańców Skwierzyny w 
wieku 21 i 17 lat. Za handel narkotyka-
mi grozi im kara do 10 lat pozbawienia 
wolności. Policjanci ustalili też, że jeden 
z dilerów może być związany ze środowi-
skiem pseudokibiców - podczas przeszu-
kania jego samochodu policjanci znaleź-
li kij bejsbolowy.

Kasjerka ukradła klientce…portfel

13 czerwca 2015 roku policjanci otrzy-
mali zgłoszenie o kradzieży portfela z do-
kumentami, do której doszło w jednym 
ze sklepów w Międzyrzeczu. Gdy zaczęli 
ustalać fakty wszystko wskazywało na 
to, że do kradzieży doszło w rejonie kasy, 
przy której klientka zostawiła portfel i 
poszła po produkty, które chciała doku-
pić. Dlatego też bardzo istotne było na-
granie z monitoringu, z kamery rejestru-
jącej właśnie ten rejon sklepu. Ogromne 
było zdziwienie policji oraz kierowniczki 
sklepu, gdy zauważyli, że złodziejem 
była ekspedientka, która wykorzystała 
nieuwagę klientki i zabrała z lady po-
zostawiony przez nią portfel! Policjanci 
odzyskali utracone mienie, które oddali 
pokrzywdzonej. Nieuczciwa pracownica 
usłyszała zarzut kradzieży dokumentów, 
za co grozi jej kara do dwóch lat pozba-
wienia wolności.

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

policja.gov.pl 
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Wieści z Międzyrzeckiego rATUSzA
Jak co roku, w pierwszy week-
end czerwca odbyły się Dni 
Międzyrzecza. Jak zwykle hucz-
nie obchodzone, pełne atrakcji, 
wspaniałej zabawy i sportowych 
zmagań.
Święto miasta rozpoczął koncert 
Awiński Show, który rozgrzał 
międzyrzecką publiczność do 
czerwoności, prezentując nieza-
pomniane piosenki lat 70., 80., 
90. i współczesnych.
Drugiego dnia, z samego rana, 
tradycyjnie odbyły się otwarte 
zawody wędkarskie. W ciągu 
dnia mieszkańcy mogli powal-
czyć o puchar Burmistrza Mię-
dzyrzecza podczas IV Turnieju 
Szachowego, rozegranego w 
Międzyrzeckim Ośrodku Kultury. 
Laureaci turnieju otrzymali na-
grody rzeczowe i dyplomy z rąk   
Anny Sawki - sekretarza gminy 
i Andrzeja Sobczaka - dyrekto-
ra MOK. Na stadionie miejskim 
odbył się mecz charytatywny, 
którego pomysłodawcą byli 
uczniowie Gimnazjum nr 2. Pod-
czas rozgrywek przeprowadzo-
na została zbiórka publiczna na 
rzecz Klaudii Mazury – chorej na 
guza pnia mózgu. Mecz rozpo-
czął burmistrz Remigiusz Lorenz, 
który zaprosił wszystkich do ki-
bicowania, a zawodnikom życzył 
sportowej rywalizacji. Tuż po tym 
meczu rozpoczęły się obchody 
70-lecia MKS Orzeł Międzyrzecz, 
które uświetnił mecz Oldboyów 
Orła Międzyrzecz i Lecha Poznań. 
W przerwie rozgrywki, wręczone 
zostały odznaczenia dla najbar-
dziej zasłużonych działaczy, za-
wodników i sympatyków Orła. W 

Dni Międzyrzecza 2015

ramach Dni Międzyrzecza już po 
raz XXIV, Międzyrzecki Ośrodek 
Sportu i Wypoczynku zorgani-
zował bieg uliczny tzw. Między-
rzecką Dziesiątkę. W tym roku 
wzięła w niej udział rekordowa 
liczba uczestników, bo aż 130.
Na specjalnie przygotowanej 
na międzyrzeckie święto scenie, 
wystąpił Chór Piccolo, Studio 
Piosenki MOK, grupa taneczna 
T-Teens oraz Tomasz Madziar z 
pokazem sztuki iluzji.
Na zakończenie wystąpił zwy-
cięzca pierwszej polskiej edycji 

programu X Factor Gienek Loska, 
który dał wspaniały akustyczny 
koncert.
Gwiazdą wieczoru był ponadcza-
sowy zespół Perfect, najpopular-
niejsza grupa rockowa w Polsce. 
Ten niesamowity zespół porwał 
publiczność, która razem z wo-
kalistą zaśpiewała kultowe pio-
senki jak „Autobiografia” czy „Ale 
w koło jest wesoło”. Międzyrzecz  
na pewno na długa zapamięta 
ten wspaniały koncert, który w 
niepowtarzalny sposób zakoń-
czył coroczne święto miasta.

Nabór wniosków o przyznanie 
Stypendium i Nagrody Burmi-
strza Międzyrzecza

W weekend 13-14 czerwca na 
terenie międzyrzeckiego zamku 
odbyła się impreza plenerowa 
pn. „Weekend Zamkowy”. Pogo-
da dopisała, a dwudniową im-
prezę odwiedziła rekordowa licz-
ba międzyrzeczan, jak również 
mieszkańców ościennych gmin.
W sobotę na międzyrzeckim 
zamku królowali rycerze z Brac-
twa Rycerzy Ziemi Międzyrzec-
kiej wraz zaproszonymi gośćmi 
z bractw z  całej Polski. Dzień 
rozpoczął pokaz artyleryjski, 
podczas którego przedstawiano 
różnego rodzaju broń. Głównym 
punktem sobotniej imprezy była 
bitwa „O Szarfę Pani z Jeziora”, 
której scenariusz nawiązywał do 
hipotetycznych średniowiecz-
nych wydarzeń w międzyrzec-
kim grodzie. Rycerze częstowali 
miodem pitnym i smacznymi 

miodowymi ciasteczkami.  
Podczas drugiego dnia zamko-
wego biesiadowania odbyły się 
m.in. regaty kajakowe, wystę-
py zespołów tanecznych Gold 
i Trans, śpiewaczych - między-

rzeckiego chóru oraz dziecię-
cego chóru Piccolo. Wspaniały 
koncert perkusyjny dali pod-
opieczni Towarzystwa Pomocy 
Głuchoniewidomym oraz zespół 
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W majowym wydaniu Prze-
kroju Lokalnego informowa-
liśmy Państwa o postępach w 
kwestii podjęcia porozumienia 
z władzami PKP w sprawie prze-
budowy kładki przez rzekę Obrę.

Miło jest mi poinformować 
mieszkańców, w szczególności 
mieszkańców ul. Piastowskiej, 
iż podpisałem porozumienie z 
PKP, określające zakres prac i 
kompetencje stron w kwestii tej 
inwestycji.

Obecnie przygotowujemy 
zapytanie ofertowe, w celu 
wyboru firmy, która przygotu-
je dokumentację projektową 

Będzie kładka przez Obrę
przebudowy istniejącego mostu 
kolejowego przez rzekę Obrę, w 
zakresie wykonania ciągu pie-
szego. Podczas kwietniowej sesji 
Rady Miejskiej, do budżetu gmi-
ny wprowadzono kwotę 85 tys. 
zł, z przeznaczeniem na opraco-
wanie dokumentacji projekto-
wej przebudowy mostu. 

O postępach w kwestii prze-
budowy przejścia będziemy in-
formowali na bieżąco na naszej 
stronie internetowej www.mie-
dzyrzecz.pl.

Remigiusz Lorenz 
Burmistrz Międzyrzecza

Weekendowe biesiadowanie na zamku

Fot.: M
O

K

Zgodnie z Uchwałą Nr 
XXX/249/13 Rady Miejskiej w 
Międzyrzeczu z dnia 29 kwiet-
nia 2013 r. w sprawie lokalnego 
programu wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci i młodzie-
ży oraz Uchwałą Nr XXX/250/13 
Rady Miejskiej w Międzyrze-
czu z dnia 29 kwietnia 2013 r. 
w sprawie sposobów realizacji 
lokalnego programu wspiera-
nia edukacji uzdolnionych dzie-
ci i młodzieży informujemy, że 

do dnia 15 lipca 2015 r. składać 
można wnioski o przyznanie Sty-
pendium i Nagrody Burmistrza 
Międzyrzecza. Wnioski mogą 
składać   dyrektorzy szkół pod-
stawowych i gimnazjów w ter-
minie do dnia 15 lipca 2015 r. w 
Gminnym Zespole Oświaty, ul. 
Wojska Polskiego 13, pok. nr 6. 
Wniosek do pobrania na stro-
nie internetowej gminy Mię-
dzyrzecz w Aktualnościach.

Wizyta młodzieży z Francji
W piątkowy poranek, 12 czerwca 
międzyrzecki Ratusz odwiedziła 
grupa młodzieży z miasta part-
nerskiego Andresy, w towarzy-
stwie uczniów ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego. Gości przywitał burmistrz 
Remigiusz Lorenz, który zaprosił 
do zwiedzania najpiękniejszych 
zakątków gminy i życzył miłego 
pobytu w naszym mieście. Mło-
dzi z Francji spędzili w Między-
rzeczu pięć pełnych zabawy dni. 

Odwiedzili m.in. Muzeum Ziemi 
Międzyrzeckiej im. Alfa Kowal-
skiego, nowo otwartą bibliotekę, 
Międzyrzecki Rejon Umocniony, 
podziwiali słynne freski w ko-
ściele pw. Św. Jana Chrzciciela. 
Uczestniczyli również w cieka-
wym projekcie muzykoterapii, 
a także w dniu patrona szkoły. 
Na pamiątkę burmistrz wręczył 
wszystkim upominki, aby przy-
pominały o tej ciekawej wizycie.

http://www.miedzyrzecz.pl
http://www.miedzyrzecz.pl
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
to dokument strategiczny, mają-
cy wpływ na lokalną gospodar-
kę energetyczną i ekologiczną. 
Koncentruje się na podniesieniu 
efektywności energetycznej, 
zwiększeniu wykorzystania od-
nawialnych źródeł energii oraz 
redukcji emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery. Głównym celem 
opracowania jest osiągnięcie 
korzyści ekonomicznych, spo-
łecznych i środowiskowych z 
działań zmniejszających emi-
sję gazów cieplarnianych. 
W ramach Planu przeprowadzo-
na została inwentaryzacja emisji 
gazów cieplarnianych w najważ-
niejszych sektorach – m.in. w bu-
dynkach użyteczności publicz-
nej, transporcie, mieszkalnictwie 
oraz w przemyśle i usługach.
Inwentaryzacja wykazała, że naj-
większym problemem na tere-
nie miasta jest emisja związana 
ze spalaniem paliw w domach 
mieszkalnych i użyteczności pu-
blicznej. 
W celu zmniejszenia poziomu 
emisji CO2 do roku 2020 miasto 

Informujemy, że zakończyły się prace nad 
opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemi-
syjnej dla Gminy Międzyrzecz

(i partnerzy) przewidziało reali-
zację szeregu działań inwestycyj-
nych i nieinwestycyjnych, m.in.:
 
- przyłączenie do sieci zdala-
czynnej osiedla Piastowskiego; 
- modernizację ciągów spali-
nowych wraz z układami od-
pylania w Ciepłowni Miejskiej; 
- termomodernizację budyn-
ków użyteczności publicznej 
oraz budynków mieszkalnych; 
- modernizację systemu oświe-
tlenia;
- działania informacyj-
ne i promocyjne dotyczą-
ce poszanowania energii; 
- montaż mikroinstalacji prosu-
menckich;
- wdrożenie systemu zielonych 
zamówień/zakupów publicz-
nych.
Dzięki opracowaniu Planu Go-
spodarki Niskoemisyjnej miasto 
oraz indywidualni mieszkań-
cy, wspólnoty mieszkaniowe i 
przedsiębiorcy będą mogli ubie-
gać się o dofinansowanie inwe-
stycji ze środków zewnętrznych 
(w tym m.in. środków Unii Euro-

pejskiej).
Dokument powstał w ramach 
projektu „Opracowanie Pla-
nu gospodarki niskoemisyjnej 
dla gminy Międzyrzecz” (nr 
POIS.09.03.00-00-333/13) reali-
zowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2007-2013, działanie 
9.3. „Termomodernizacja obiek-
tów użyteczności publicznej – 
plany gospodarki niskoemisyj-
nej”, na które gmina otrzymała 
dofinansowanie w 85% kosztów 
kwalifikowanych.
Dziękujemy wszystkim miesz-
kańcom i podmiotom prawnym 
za zaangażowania i złożenie do 
siedziby urzędu wypełnionych 
ankiet.
Zapraszamy do zapoznania się 
z opracowanym dokumentem, 
przyjętym przez Radę Miej-
ską w Międzyrzeczu Uchwałą 
Nr IX/80/15 z dnia 24 czerwca 
2015 r. w sprawie przyjęcia Pla-
nu gospodarki niskoemisyjnej 
dla Gminy Międzyrzecz – www.
bip.miedzyrzecz.pl w zakładce 
Uchwały Rady Miejskiej.
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W związku z częstymi przypad-
kami niszczenia placów zabaw i 
innego mienia publicznego, wsku-
tek czego mienie to staje się bezu-
żyteczne, nieestetyczne lub często 
zagraża bezpieczeństwu publicz-
nemu, zwracamy się do sprawców 
o zaprzestanie tego typu działań.

Co roku, z publicznej kasy wy-
dawane są niemałe pieniądze 
na usuwanie skutków działań 
wandali. Niszczone są ławki, wy-
posażenie placów zabaw, znaki 
drogowe, lampy, kosze na śmieci. 
Rzadko udaje się ująć sprawców. 
Ci, którzy zostali ujęci, najczęściej 
są „złapani na gorącym uczyn-
ku” przez patrole Policji. O wiele 
rzadziej dzięki reakcji naocznych 
świadków. Czasem wynika to z 
obawy przed sprawcami, czasem 
z braku świadomości, że za usu-
wanie zniszczeń zapłaci każdy z 
nas. Najwyższy czas na zmianę 
postawy. Chrońmy to, co za nasze 
wspólne pieniądze zostało zrobio-
ne, aby służyło nam wszystkim 
przez długie lata.

Apelujemy do mieszkańców 
gminy Międzyrzecz,   o natych-
miastowe informowanie policji 
o zauważonych przypadkach 
wandalizmu. Nie da się ustawić 
policjanta lub kamery przy każ-
dej huśtawce, zjeżdżalni, koszu na 
śmieci, ławce, czy też latarni. Bez 
pomocy mieszkańców system za-

wsze będzie nieskuteczny.
Podejmujcie   Państwo natych-

miastowe działania w przypadku 
przejawów niszczenia mienia pu-
blicznego. Pamiętajcie, że nisz-
czenie mienia wiąże się również z 
konsekwencjami finansowymi.

Troska o nasze mienie i bezpie-
czeństwo publiczne, to nie tylko 
zadanie policji, ale każdego z nas. 
Tylko dbanie nas wszystkich o 
wspólne dobro sprawi, że mienie 
publiczne będzie służyło nam Mię-
dzyrzeczanom przez długi czas, a 
zaoszczędzone środki finansowe 
przeznaczane na naprawy, bę-
dziemy mogli inwestować w nowe 
obiekty np. siłownie zewnętrzne, 
chodniki, infrastrukturę wypo-
czynkową i rekreacyjną. Wiem, że 
mogę liczyć na Państwa pomoc w 
tej ważnej dla nas sprawie.

 
Burmistrz Międzyrzecza

Remigiusz Lorenz

SZANOWNI MIESZKAŃCY 
GMINY MIĘDZYRZECZ!

Akademia Młodych Orłów 
funkcjonuje w Międzyrzeczu już 
pół roku. Na boiska orlika regu-
larnie uczęszcza na treningi po-
nad 80 dzieci, głównie z okręgu 
Międzyrzeckiego, ale także z 
Gorzowa Wlkp., Krzeszyc, Sulę-
cina, Słońska czy Skwierzyny. 
Zawodnicy z kategorii skrzat, żak 
oraz orlik spotykają się dwa razy 
w tygodniu, aby podnosić swoje 
umiejętności a pomagają im w 
tym trenerzy: Radosław Bubniak, 
Paweł Wójcik, Jerzy Dawidowicz 
i Dariusz Koban. Dwie jednostki 
treningowe pod okiem wykwali-
fikowanej i specjalnie przeszko-
lonej do tego projektu kadry tre-
nerskiej, są ogromną pomocą dla 
trenerów klubowych w kształto-
waniu osobowości i umiejętno-
ści małych piłkarzy.
AMO zaopatrzone jest w nie-
zbędny sprzęt treningowy, a 
wszystkie dzieci trenujące otrzy-
mały z Polskiego Związku Piłki 
Nożnej stroje. Trenerzy realizują 
ściśle określony dla każdej kate-
gorii program szkolenia, a nad 
jego prawidłowością czuwają 

Akademia Młodych Orłów

wyznaczeni przez PZPN trene-
rzy/koordynatorzy. Kilkukrotnie 
na naszych treningach gościł 
Krzysztof Paluszek oraz Dariusz 
Gęsior.
Zespoły AMO brały udział zimą 
w kilku towarzyskich turniejach, 
natomiast najważniejszymi i ofi-
cjalnymi rozgrywkami, w których 
grały dzieci to „Z podwórka na 
stadion o puchar Tymbarku”. Po 
przebrnięciu powiatowych roz-
grywek w listopadzie ubiegłego 
roku, zespoły z kategorii U-8, 
U-10, U-12 wzięły udział w finale 
Województwa Lubuskiego. Tur-

niej miał miejsce 8 i 9 kwietnia 
br. w Kostrzynie, a najlepiej za-
prezentowała się drużyna U-12 
zajmując 4 miejsce w wojewódz-
twie.
Jeśli chcielibyście Państwo do-
wiedzieć się więcej o projekcie 
Akademia Młodych Orłów i dzia-
łalności oddziału w Międzyrze-
czu zapraszamy do odwiedzania 
portalu www.laczynaspilka.pl/
akademia-mlodych-orlow.html, 
lub o kontakt z koordynatorem 
tel. 516  139  410 / amo.miedzy-
rzecz@pzpn.
Akademia Młodych Orłów

Antiquo More. Kapitalnie bawiły 
się dzieci, które mogły skorzy-
stać z przejażdżek konnych czy 
szaleństw na dmuchanym mia-
steczku. Swoje wyroby zapre-
zentowali również rękodzielnicy, 
którzy przybyli do Międzyrzecza 
z różnych zakątków Wojewódz-
twa.
W ramach imprezy, w niedzielę 
nurkowie z „Palia dive” czyścili 
dno Obry, na odcinku od mo-
stu kolejowego do mostu na os. 
Kasztelańskim. Rzeka „odetchnę-
ła” od sporej ilości śmieci, m.in. 
puszki po piwie, butelki, złom, 
parasolki, opony od rowerów. 
Cieszyć może stwierdzenie szefa 
ekipy nurków, Mirosława Pietrzy-
kowskiego, że śmieci z roku na 

rok jest coraz mniej, co oznacza, 
że kultura mieszkańców naszego 
miasta wzrasta.
Na zakończenie Zamkowego 
Weekendu odbył się I Turniej 
Urzędów. Zmaganiom sporto-
wym, artystycznym i manualnym 
urzędników Urzędu Miejskiego i 
Starostwa Powiatowego, przy-
glądali się biesiadujący miesz-
kańcy miasta. Do boju obydwie 
drużyny poprowadzili włodarze 
urzędów burmistrz Remigiusz 
Lorenz i wicestarosta Rafał Miku-
ła. Turniej zakończył się remisem. 
Zarówno urzędnicy, jak i miesz-
kańcy   wspaniale bawili się do 
późnych godzin wieczornych. Na 
zakończenie, widowiskowy po-
kaz tańca z ogniem dała grupa 
Bombastic z Bukowca.
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