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Zapraszamy do oddziału 
firmy Audiofon 

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

czynne w poniedziałek  
i środę 9.30 - 14.30

tel. 68 381 0377
GSM: 605 886 011

KOLPORTAŻ ULOTEK!

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

Sulęcin, Międzyrzecz, Kostrzyn nad Odrą

511 225 133

Budżet obywatelski 2017: ogłoszenie wyników
MIĘDZYRZECZ Mieszkańcy zadecydowali jak wydać pół miliona zł

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

Pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego 2017 Gminy Międzyrzecz 
cieszyła się ogromną popularnością. Zgłoszono 89 zadań, z których 
44 zostały ujęte na liście rankingowej i poddane pod głosowanie 
mieszkańców.
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BUDŻET OBYWATELSKI
MIĘDZYRZECZA 2017

KWOTA - 500 TYS. ZŁ

ZADANIA  
ZGŁOSZONE - 89

ZADANIA UJĘTE  
DO GŁOSOWANIA - 44 

WAŻNE GŁOSY - 8498

ZADANIA PRZYJĘTE 
DO REALIZACJI - 10

W pierwszej edycji Budżetu 
Obywatelskiego 2017 w ręce 
mieszkańców gminy Między-
rzecz zostało oddane 500 tys. 
złotych. Kwota ta pozwoli na re-
alizację 10 zadań, które cieszyły 
się największą popularnością 
wśród mieszkańców.

Spośród wszystkich głosów, 
zdecydowana większość była 
oddana poprawnie. Proporcja 
8498 ważnych kart do 392 nie-

ważnych świadczy o dużej sta-
ranności głosujących.

8882 głosy zostały oddane 
metodą tradycyjną – poprzez 
wypełnienie karty do głosowa-
nia oraz wrzucenie jej do urny 
w jednym z 31 lokali na terenie 
gminy Międzyrzecz, 7 głosów 
oddano drogą internetową, na-
tomiast 1 głos wpłynął do Urzę-
du Miejskiego w Międzyrzeczu 
pocztą.

 
Wyniki głosowania - zada-

nia małe:
1. Zadaszenie tarasu przy Szko-

le Podstawowej w Bukowcu 
– 15.000 zł

2. Budowa siłowni zewnętrznej 
w Kaławie – 14.900 zł

Senator Komarnicki 
chciał poprawić no-
welizację o OZE

KRAJ

XVI rajd „Szlakiem 
bobrów” za nami

MIĘDZYRZECZ

Sztandar dla Aresz-
tu Śledczego w Mię-
dzyrzeczu

Żołnierz skwierzyń-
skiego dywizjonu w 
kadrze narodowej

SKWIERZYNA
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MIĘDZYRZECZ: kolportaż do wszystkich mieszkańców; WSIE NA TERENIE GMINY MIĘDZYRZECZ:  kolportaż poprzez sklepy spożywcze. SKWIERZYNA: RATUSZ ul. Rynek; EKO ul. 
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Wyborcze obietnice PiS
Zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony

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

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

• Zwiększenie kwoty wolnej od 

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

do 22 proc.;
• Zlikwidowanie 8 procentowe-

go podatku VAT na ubranka 
dla dzieci;

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

datku CIT dla małych firm;
• Minimalna stawka godzinowa 

wynagrodzenia na poziomie 
12 zł brutto;

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

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

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

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

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

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

Brawa dla Zuzi i KacpraBEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie 
prowadzące działalności gospodarczej

KUPON NA OGŁOSZENIE

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

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

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

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

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

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

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

Gimnazja do lamusa historii
Nigdy wielkim zwolenni-

kiem gimnazjów nie byłem, ale 
szykowanie reformy edukacji, 
która zakłada likwidację tych 
szkół kolejny raz wstrząśnie 
naszą oświatą. Jeszcze dobrze 
nie ochłonęliśmy po zamiesza-
niu z sześciolatkami, które PO 
widziało w szkolnych mundur-
kach, a PiS wysłało z powrotem 
do przedszkola, a już czeka nas 
przewrót całego systemu. Bar-
dzo zastanawiające jest tempo 
planowanych zmian. W paź-
dzierniku tego roku posłowie 
mają rozpocząć pracę nad usta-
wą, a już we wrześniu 2017 roku 
szóstoklasiści z podstawówki 
pójdą do klasy 7… A gdzie pod-
stawy programowe? Czy zajęcia 
z gimnazjum będą teraz po-
mieszczone w siódmej i ósmej 
klasie podstawówki? Co z bu-
dynkami po gimnazjach? Na ja-
kich zasadach będą zatrudniani 
nauczyciele gimnazjów? Na te i 
wiele innych pytań odpowiedzi 
na razie brak. A czasu mało…

minął miesiąc
Gazetowe przekręty
Mieliśmy w ostatnim czasie dwa 

przypadki pospolitego chamstwa 
związanego z dystrybucją Prze-
kroju Lokalnego. Pierwszy miał 
miejsce w jednym z sulęcińskich 
parków. Nasz redakcyjny kolega 
zaobserwował jegomościa, który 
z naręczem gazet z czerwcowego 
wydania krążył od ławeczki do ła-
weczki oraz zaczepiał przechod-
niów oferując sprzedaż Przekroju 
Lokalnego za 2 zł. Gazety zapew-
ne gwizdnął z naszej redakcji lub 
z przychodni Hipokrates przy ul. 
Wiejskiej, gdzie wykładamy je dla 
osób, które z różnych powodów 
w danym miesiącu nie otrzymały 
ich do swojej skrzynki. Gdy nasz 
redaktor zwrócił uwagę owemu 
naciągaczowi, ten w pośpiechu 
oddalił się z parku. Naszym czy-
telnikom przypominamy, że Prze-
krój jest gazetą bezpłatną i by 
nigdy nie dali się nabrać, gdyby 
ktoś za gazetę będzie oczekiwał 
jakiekolwiek pieniądze. 

Druga sprawa, to przypadek 
niezrozumiałego dla nas po-
stępowanie jednego z radnych 

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

miejskich w Międzyrzeczu, który 
zaraz po kolportażu gazet w tej 
miejscowości, krąży po przypad-
kowych budynkach wielorodzin-
nych i wyciąga Przekroje ze skrzy-
nek pocztowych. Gdy kilka osób 
zwracało mu na to uwagę, odpo-
wiadał tajemniczo, że „są mu one 
potrzebne”. Nie pomyślał tylko, 
że tym samym odbiera szansę na 
lekturę gazety innym mieszkań-
com gminy…

Uroczyście obiecuję, że gdy 
jeszcze raz dowiem się o podob-
nym przypadku, z miejsca zawia-
domię policję.

Co z tym jedzeniem?
Gdy ok. 20 lat temu chodziłem 

do podstawówki jednym z głów-
nych punktów programu szkol-
nych wycieczek była wizyta w 
popularnym fast foodzie, którego 
nazwa zaczyna się na literę „M”. 
Był to początek wprowadzania w 
naszym kraju śmieciowego żarcia 
faszerowanego całym tym ba-
dziewiem „E coś tam”, których od-
powiedniki zapełniają niemal całą 
tablicę Mendelejewa. Za cenę 
długotrwałości, ładnego koloru, 
wzmocnionego smaku wpier-
dzielamy teraz tą chemie, nie my-
śląc o prawdziwości powiedzenia, 
że jesteśmy tym co jemy i rzadko 
zastanawiając się jakie nam mogą 
grozić tego konsekwencje. Fakt, 
że świadomość w społeczeństwie 
co do naturalnych, zdrowych i 
wolnych od chemii produktów 
rośnie jest niestety wprost pro-
porcjonalny do cen, którymi taka 
żywność jest opatrzona. Nic w 
tym dziwnego biorąc pod uwagę, 
że by wyprodukować zdrową, po-
zbawioną chemii żywność trzeba 
dzisiaj przejść dziesiątki szczegó-

łowych kontroli różnych urzę-
dów i opłacić kolejne niezbędne 
certyfikaty. 

Tymczasem miałem niedawno 
okazję być kilka dni na Ukrainie, 
gdzie odniosłem wrażenie, że 
żywność dostępna w sklepach 
(przynajmniej jej większość), za-
chowała naturalność cechującą 
Polską żywność na początku lat 
dziewięćdziesiątych. Nie mo-
głem najeść się zwykłego ciem-
nego chleba, którego bochenek 
waży zdecydowanie więcej niż 
chleb w Polsce (na mój gust po-
zbawiony jest wszelkiego rodza-
ju spulchniaczy i polepszaczy). 
Kilka bochenków kupiłem do 
domu i bardziej smakował kil-
kudniowy i czerstwy niż polski 
świeży produkowany w fabryce 
nazywanej powszechnie pie-
karnią, powstały z mrożonego 
ciasta, które mogło przeleżeć w 
zamrażarkach nawet kilkanaście 
miesięcy. Smak ukraińskiego 
masła ze zwykłego spożywcza-
ka przypomniał mi jak żywo 
smak masła wyrabianego przez 
moją babcię z mleka od krówki, 
która pasła się na sąsiadującej z 
posesją łączce. Dla Ukraińców 
to pewnie tak normalne jak dla 
nas dziesiątki oprysków, któ-
rymi faszerowane są wszystkie 
uprawy. Oby 
ustrzegli się 
naszych błę-
dów z „uprze-
mysłowieniem” 
żywności. 

TŁUMACZENIA prZysIęgŁE - wsZysTkIE jęZykI
MIędZyrZECZ, Ul. wAsZkIEwICZA 23

TEl. 503 372 586

OgłOszenia DrObne

Szukam opiekunki do 2 let-
niego dziecka, wynagrodze-

nie około 1300 PLN/MSC 
zależne od godzin. 

Tel. 694 311 234

Opiekunki do Niemiec 
AMBERCARE24 , wyma-

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

535 340 311 lub  533 848 
005 lub 730 340 005

Sprzedam działkę budow-
laną w Sulęcinie przy 

ul. Sienkiewicza. 7 arów. 
Cena do uzgodnienia. 

Tel. 722 139 072

Ocieplanie budynków, 
tel. 881 507 760

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

Odbiór na miejscu, 
dojazd gratis!

Sprzedam mieszkanie 
2-pokojowe (56 m2) na 

parterze w Lubniewicach 
na os. Słowiańskim. Blisko 

szkoła, jeziora. Mieszkanie w 
b. dobrym stanie. Cena 160 

tys. zł.  Tel. 790 237 918
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Wyborcze obietnice PiS
Zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony

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

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

Zbąszynek
ul. Długa 1

Pszczew
ul. Rynek 14

Przytoczna
ul. Główna 1

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

Dodatkowa zniżka
do 50%

Co MOSiW proponuje na lato
MIĘDZYRZECZ 

Grzegorz Rydzanicz, dyrektor MOSiW w Międzyrzeczu podczas ciekawej, meryto-
rycznej rozmowy przedstawił ofertę na lato dla lokalnej społeczności jak i przy-
byszów zza gminnej miedzy, a tych zarówno w mieście jak i na ośrodku nad jezio-
rem Głębokie nigdy w tym okresie roku nie brakuje.

Cały ośrodek wypoczynkowy 
został przygotowany solidnie. 
Kieruje nim Marek Sancewicz. 
Już mamy czynny kort tenisowy, 
dwa boiska do gry w piłkę plażo-
wą. Już przeprowadzono turniej 
gry tej dyscypliny. Kolejny plano-
wany jest na 23 lipca, szczegóły 
na plakatach. 30 lipca zostaną 
przeprowadzone regaty żeglar-
skie w klasie Optimist dla dzieci 
wspólnie z Uczniowskim Klubem 
Żeglarskim „Fram”, który ma nad 
jeziorem swoją bazę. Darmo-
we żeglowanie między godziną 

13.00 a 16.00 będzie dodatkową 
atrakcją.

5 sierpnia będzie Maraton 
Sztafet, tzw. bieg uliczny. Tu-
taj proponuje się rywalizacje 
drużyn w kilku kategoriach. Na 
przykład 4 + 1, co oznacza, że w 
każdej drużynie musi być kobie-
ta lub cztery kobiety i jeden męż-
czyzna. Kategoria 4 + 50, ozna-
cza, że jeden z zawodników musi 
mieć ukończone 50 lat. Kolejna 
kategoria to +250, czyli suma lat 
musi przekroczyć tą liczbę. Zgło-
szenia na stronie internetowej 

www.maratończykpomiarczasu.
pl lub w biurze MOSiW przy sali 
widowiskowo-sportowej. Już 
dziś wiadomo, ze zapowiada się 
ciekawa, sportowa rywalizacja.

Na plakatach pojawiło się 
nowe logo MOSiW, związane z 
ośrodkiem nad jez. Głębokim. 
Zamiarem jest, aby owe logo za-
wsze kojarzyło się z przyjaznym 
środowiskiem dla wypoczywa-
jących. W sierpniu planowana 
jest większa impreza, wspólnie z 
MOK I UMiG, ale na razie jest ona 
w stadium końcowego opraco-

wania. Ponoć będzie to hit sezo-
nu.

Ośrodek Wypoczynkowy „Głę-
bokie” zatrudnia niewielu pra-
cowników, ci jednak dbają solid-
nie o porządek. Problem tkwi nie 
tyle w zakazach czy nakazach, 
uwidocznionych na tablicach, co 
w mentalności użytkowników. 
Tych przyjezdnych, sezonowych, 

jak i właścicieli wielu obiektów, 
którymi władają na różnych 
prawnych zasadach. Nie mniej 
jednak dyrekcja MOSiW robi 
wszystko, aby czuć się tam bez-
piecznie. Ciekawostką jest fakt, 
że obecnie przebywa tam wiele 
rodzin z małymi dziećmi, któ-
rym zabezpieczono wiele miejsc  
i urządzeń do zabaw.                 (LM)

Uczniowie zostali nagrodzeni 
za bardzo dobre wyniki w nauce 
oraz szczególne osiągnięcia w 
olimpiadach przedmiotowych.

Spotkanie z prymusami na za-
kończenie roku szkolnego to już 
coroczna tradycja. Dyplomy oraz 
nagrody książkowe odebrało z 
rąk burmistrza 50 wyróżniają-
cych się uczniów.

Absolwenci prymusi – Szko-
ła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnym im. Kornela Ma-
kuszyńskiego w Skwierzynie: 1. 
Dominika Dysierowicz 2. Da-
wid Wilk, 3. Igor Dubiec,4. Filip 
Gabarkiewicz, 5. Natalia Gło-
wacka, 6. Nikola Jędruszak, 7. 
Wiktoria Kurzawska, 8. Zuzan-
na Lis, 9. Maja Ładyga, 10. Mi-
kołaj Perka, 11. Zuzanna Piej-

Uczniowie odebrali nagrody od burmistrza 
SKWIERZYNA

22 czerwca 2016 roku w Urzędzie Miejskim odbyło się 
spotkanie burmistrza Skwierzyny Lesława Hołowni z 
absolwentami szkół podstawowych, gimnazjum oraz 
liceum.

ka, 12. Julia Wojda, 13. Sylwia 
Zelmanowska, 14. Oliwia Brze-
zińska, 15. Mikołaj Brzeziń-
ski, 16. Jakub Marcinkowski, 
17. Jakub Ocaluk, 18. Milena 
Pakowska, 19. Aleksandra Sa-
letis, 20. Olga Urynowicz, 21. 
Gabriela Dziobek, 22. Alicja 
Janas, 23. Wanessa Kozłowska, 
24. Julia Mencweld

Absolwenci prymusi – Szkoła 
Podstawowa w Murzynowie: 1. 
Majkel Dziubiński 2. Marcel 
Turek

Absolwenci prymusi – Gim-
nazjum im. Wł. Jagiełły w Skwie-
rzynie: 1. Aleksandra Szydlik, 
2. Julita Lemke, 3. Wiktoria 
Michalak, 4. Jakub Nowacki, 
5. Miłosz Mokrzycki, 6. Milena 
Guzik, 7. Klaudia Jaworska, 8. 

Izabela Lechowicz, 9. Natalia 
Piwko, 10. Szucka Katarzyna, 
11. Filip Stach, 12. Jakub Pie-
trończyk, 13. Szczygieł Ewa, 
14. Aleksandra Hibner, 15. Ma-
tylda Wdowicz, 16. Maciej Ziół-

kowski, 17. Stanisław Zieliń-
ski, 18. Agata Jasiukiewicz, 19. 
Wiktoria Danyluk, 20. Adam 
Marcinkiewicz, 21. Adam Ga-
wroński, 22. Julia Magdoń, 23. 
Mateusz Marciniak

Absolwenci prymusi – Liceum 
Ogólnokształcące im. Ireny Sen-
dler w Skwierzynie: 1. Bartosz 
Jancewicz

UM Skwierzyna

Od lewej: Marek Sancewicz.i Grzegorz Rydzanicz

http://www.maratończykpomiar 
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XIII Olimpiada Sportowa Środowi-
skowych Domów Samopomocy

POWIAT MIĘDZYRZECKI

Na stadionie miejskim w Mię-
dzyrzeczu, 16 czerwca, odbyła 
się tytułowa olimpiada. Było 
wciągnięcie flagi olimpijskiej, 
złożenie przyrzeczenia i zapa-
lenie znicza. Przy wspanialej 
pogodzie rozegrano wiele kon-
kurencji, jednak tradycyjnie roz-
poczęto od turnieju piątek pił-
karskich. Rywalizowano w biegu 
na wesoło (rzut gazetą, bieg z 
kulą u nogi, trening drwala, wią-
zanie liny, strong man), sztafecie 
mieszanej, przeciąganiu liny (ta 
konkurencja od lat budzi wiel-
kie emocje), rzutach młotem i 
torebką, grach stolikowych oraz 
innych wesołych konkurencjach 
indywidualnych.

Organizator, którym był Śro-
dowiskowy Dom Samopomo-
cy w Międzyrzeczu (Kierownik 
Katarzyna Nyczak-Walaszek) 
dla uczestników i zaproszonych 
gości oferował smakowitą gro-
chówkę, słodkie wypieki, kawę, 
herbatę i zimne napoje. Sponso-
rzy imprezy zostali wymienieni 
podczas powitania jak również 
na silnym w odbiorze wizualnym 
plakacie. W role spikera dosko-
nale wcielił się Grzegorz Rydza-

nicz, dyrektor MOSiW. Wśród 
wręczających puchary, dyplomy 
i nagrody była m.in. Maria Kijak, 
przewodnicząca rady miasta.

1 miejsce zdobył zespół z 
Lubniewic-Jarnatów, 2 – Stare 
Kurowo, 3 miejsce (równorzęd-
ne) przypadło zawodnikom z 
Trzeciela i Skwierzyny. Wśród 
zaproszonych oficjeli byli m.in. 
Remigiusz Lorenz, burmistrz 
Międzyrzecza, Anna Sawka, 
sekretarz UMiG, Maria Górna – 
kierownik OPS w Międzyrzeczu, 

Beata Romanowska – kierow-
nik WTZ w Międzyrzeczu.

Szczegóły na www.miedzy-
rzecz.biz.

L. Malinowski

Umowa oficjalnie 
podpisana

SKWIERZYNA

Na ten cel gmina Skwierzy-
na otrzymała dofinansowanie 
z rządowego Programu rozwo-
ju gminnej i powiatowej infra-
struktury drogowej na lata 2016 
– 2019 w kwocie 2.600.000,00 
zł. Wstępny koszt inwestycji sza-
cowany był na 5.200.000,00 zł. 
Po rozstrzygnięciu przetargu, w 
którym wybrano wykonawcę ro-
bót - Przedsiębiorstwo Budowla-
ne „REJJS” Ryszard Laskowski ze 
Złotoryi, koszt inwestycji wyniósł 

Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia podpisał umo-
wę na remont nawierzchni ulicy Rynek i ulicy Niepod-
ległości.

3.293.702,97 zł.
Remont zakłada poprawę bez-

pieczeństwa w ruchu drogowym 
i pieszym mieszkańcom gminy 
oraz pełną dostępność obszaru 
dla osób niepełnosprawnych 
poprzez ukształtowanie terenu - 
miejscowe obniżenia wysokości 
chodników i wyznaczenie miejsc 
parkingowych. Zakończenie 
prac zaplanowano na listopad 
2016 r.

UM Skwierzyna

http://www.miedzyrzecz.biz 
http://www.miedzyrzecz.biz 
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Manipulatorzy

Lech MaLinowski

lechm47@wp.pl

Tradycyjnie TVP manipuluje infor-
macjami. Niegdyś pisano TVP Kłamie. 
Teraz też. Informacja na temat sporu 
sejmowego o TK jest tego przykładem. 
Opozycję opluwał przed kamerą nie-
gdyś prokurator z czasów stanu wojen-
nego, dziś też aparatczyk ale partii rzą-
dzącej. Zero wypowiedzi opozycji. Ich 
wypowiedzi puszczono w innych sta-
cjach łącznie z TV Trwam. To ostatnie, 
zresztą dość długie były dla mnie w tej 
stacji zaskoczeniem. Pozytywnym.

Informacja na temat rozmowy z pre-
zydentem USA z pominięciem kwestii 
dotyczących TK to kolejna manipu-
lacja. Zawrzało w internecie, gdzie 
zachodnie stacje i serwisy opubliko-
wały całą rozmowę naszego i amery-
kańskiego prezydenta. Fachowcy od 
manipulacji z ul. Woronicza wyszli na 
to, na co wyszli. Na idiotów skromnie 
to ujmując.

Mamy manipulatorów i na naszym 
podwórku. W sieci ukazała się informa-
cja o pewnej imprezie, oczywiście z za-
proszeniem, bowiem autor już określił 
się współorganizatorem. Było to cał-
kowicie nieprawdą, bo nie uzgadniał 
tego z najważniejszymi, a obietnica 
czegoś tam, nawet nie zahacza o spon-
soring. Niby sprawa banalna, ale autor 
znany.

Mnie także zarzucono manipulację 

zdjęciami w jednym z tekstów. Zarzut 
manipulacji padł wobec poważnego, 
jednoosobowego gremium, co zostało z 
uwagi na miejsce bez wątpienia nagra-
ne. Zarzucający sam stał się manipula-
torem we własnej sprawie rzucając na 
szalę swój autorytet wobec niekwestio-
nowanej prawdy fotograficznej.  

Nazwać można manipulacją złe 
akustyczne ustawienie mikrofonów w 
Skwierzynie podczas konkretnego prze-
glądu wokalnego. Żaden konkurs, zwy-
kły przegląd, a jednak niesmak pozostał.

Trzeba było pojawienia się łodzi PSP 
na Obrze, aby kajakarzom uzmysłowić, 
że na rzece też obowiązują prawa, a nie 
wolna amerykanka. Przy okazji pozdro-
wienia dla komandora spływu.

Rynek ożył podczas święta naszej bry-
gady, a że były utrudnienia, to trudno. 
Przy okazji odpowiednie służby prze-
ćwiczyły warianty choćby kierowania ru-
chem w objazdach. Podobnie było z ob-
chodami milenijnymi. Ale tam gdzie jest 
wielu organizatorów, łatwiej coś prze-
oczyć. Pozdrowienia dla radnych, którzy 
nie mogli znaleźć dla siebie miejsca. A 
może zwyczajnie o nich zapomniano.

Pecha mieli funkcjonariusze miejsco-
wego AŚ, w dniu wręczenia sztandaru 
lało jak z cebra. I tutaj chwila refleksji. 
Służby mundurowe w Międzyrzeczu nie 
zostały dwukrotnie zaszczycone woje-

wodą lub zastępcą na swoich uroczy-
stościach. Pojawił się drugi garnitur, 
jak zwykło się mawiać, bo był dyrektor 
biura wojewody lubuskiego. Wręcze-
nie sztandaru czy 20.lecie brygady to 
nie są wszak codzienne okazje. Tym 
samym rodzą się spekulacje będące 
manipulacją. 

Mamy sezon urlopowy. Pogoda jest 
jaka jest. Raz plażowa, raz barowa. Nie 
dajmy się manipulować, także na róż-
nych garnkowych pokazach. Na koniec 
oczywisty hit wpadki sędziego piłkar-
skiego który dostrzegł rękę u białego 
gracza. Powtórki w pełnej krasie po-
kazały zagranie ręką przez ciemno-
skórego zawodnika. Niestety w piłce 
nożnej jeszcze nie obowiązują sędziów 
przepisy jak np. w piłce ręcznej. Tam 
kwestie sporne rozstrzyga podgląd na 
dużym telebimie. W kopanej niestety 
manipulacja sędziowska jest możliwa.

<< cd ze s. 1

ZAPRASZAMY! Kasa Stefczyka MIĘDZYRZECZ
ul. 30 Stycznia 19, tel. 95 720 54 52

Budżet obywatelski 
2017: ogłoszenie  
wyników

3. Przebudowa placu zabaw w Wyszano-
wie – 15.000 zł

4. Realizacja oświetlenia Międzyrzecz- 
Wybudowanie 4 – 15.000 zł

5. Oświetlenie placu festynowego w 
Nietoperku – 15.000 zł

6. Budowa siłowni zewnętrznej (łąka 
kolejowa) Międzyrzecz – 15.000 zł

RAZEM: 89.900 zł

Wyniki głosowania - zadania duże:
1. Kreatywny plac gier z miasteczkiem 

rowerowym przy Szkole Podstawowej 
nr 2 w Międzyrzeczu – 94.000 zł

2. Budowa siłowni zewnętrznej w Gorzy-
cy – 45.000 zł

3. „BODY”- siłownia przy Gimnazjum nr 
1 w Międzyrzeczu – 98.000 zł 

4. Rozbudowa placu zabaw w Bukowcu 
– 100.000 zł

RAZEM: 337.000 zł
W ramach podsumowania tegorocznej 

edycji budżetu obywatelskiego urzędni-
cy gminni proszą o wypełnienie ankiety, 
na podstawie której będą mogli dokonać 
zmian w regulaminie biorąc pod uwagę 
opinie mieszkańców. Ankieta dostępna 
jest na stronie gminy www.miedzyrzecz.
pl w zakładce Budżet obywatelski 2017.

Red. 
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Celem nowelizacji, uchwalo-
nej na 19. posiedzeniu Sejmu 
RP, 20 maja 2016 r., z inicjatywy 
poselskiej, jest wprowadzenie 
zmian w przepisach związanych 
z  odnawialnymi źródłami ener-
gii (OZE), m.in. dotyczących sys-
temu aukcyjnego wsparcia OZE 
i prosumentów, czyli osób, które 
energię wytwarzają i wykorzy-
stują. 

Poparcie senatorów PiS
Temat był rozpatrywany w po-

łowie czerwca na posiedzeniu 
senackiej komisji gospodarki 
narodowej i innowacji. W trak-
cie debaty senator Władysław 
Komarnicki oraz Mieczysław Au-
gustyn, Waldemar Bonkowski i 
Grażyna Sztark, zaproponowali 
łącznie 34 zmiany, które zosta-
ły odrzucone. – O dziwo moje 

Senator Komarnicki chciał poprawić nowelizację o OZE
KRAJ

poprawki było wysoko ocenione 
przez członków komisji. Wyda-
wało się, że w dyskusji kuluarowej 
przekonałem senatorów PiS-u, ale 
zagłosowali inaczej. I tak mam 
ogromną satysfakcję, że prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki Ma-
ciej Bando osobiście poparł moje 
poprawki, oceniając, jako racjo-
nalne – mówi senator Komar-
nicki i przyznaje, że nie udaje, że 
się na wszystkim zna. – W tym te-
macie pracowałem z ekspertami, 
działają w gospodarczych stowa-
rzyszeniach. Być może minister 
energii za chwilę się zorientuje, 
że ta nowelizacja stopuje rozwój 
i jak będą wychodzić inwestorzy 
z Polski być moje poprawki ujrzą 
wtedy światło dzienne – zastana-
wia się senator.

Puste koszyki
Kancelaria Senatu RP infor-

muje, że nowelizując ustawę, 
dokonano zmian w aukcyjnym 
systemie wsparcia w zakresie 
podziału aukcji na tzw. koszyki 
technologiczne i promowania 
w większym wymiarze techno-
logii, które wytwarzają energię 
w sposób stabilny i przewidy-
walny. 

Podczas debaty senator Ko-
marnicki zapytał podsekretarza 
stanu w Ministerstwie Energii 
Andrzeja Piotrowskiego czy 
może tak się zdarzyć, że w kate-
gorii „inne instalacje”, może być 
pusty, co spowoduje, że taka 
technologia zostanie wykluczo-
na z aukcji w danym roku. – Me-
chanizm ustawowy, który może 
prowadzić do takiego rezultatu, 
według mojej wiedzy narusza re-

guły konkurencji w Unii Europej-
skiej – powiedział senator.

Przedstawiciel ministerstwa  
z jednej strony stwierdził, że Unia 
Europejska nie zabrania rządom 
prowadzenia polityki przemy-
słowej, ale jednocześnie po-
twierdził, że rząd na bazie ana-
liz będzie ogłaszał, jakie będą 
koszyki, z jakim wypełnieniem.  
– W skrajnym przypadku jakiś 
koszyk się nie pojawi. Natomiast 
bardzo mało prawdopodobne 
jest, żeby rząd powiedział: za inne 
rozwiązania to my dziękujemy – 
wyjaśniał Andrzej Piotrowski. 

Ustawę poparło 56 senatorów, 
28  było przeciw, a  1  wstrzymał 
się od głosu. Zdaniem Władysła-
wa Komarnickiego duży procent 
tych, którzy głosowali za nowe-
lizacją ustawy nie rozumie jej. 
– A ja interesowałem się, co nam 

przynosi zielona energia. Wy-
dawało mi się, że zobowiązanie, 
które Polska podpisała w Brukseli, 
ten piętnastoprocentowy udział 
OZE w energetyce w 2020 r. będzie 
spełniony. Tymczasem noweli-
zacja ustawy pod płaszczykiem 
porządkowania przepisów zatrzy-
muje inwestycje u nas w kraju. Ten 
czas na wykonanie 15 proc. został 
decyzją parlamentu skasowany. 
Pewnie będziemy znowu płacić 
kary – stwierdza senator. 

PL

Poprawki zgłoszone przez senatora Władysława Komarnickiego do zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii, choć cieszyły się uzna-
niem nie przeszły. – Jeszcze może się tak zdarzyć, że minister energii przyzna mi rację – stwierdza senator.

 „Bezpieczna+”
SKWIERZYNA

Gmina Skwierzyna 
otrzymała wsparcie finan-
sowe w ramach Rządowe-
go programu wspomaga-
nia w latach 2015-2018 
organów prowadzących 
szkoły w zapewnieniu bez-
piecznych warunków na-
uki, wychowania i opieki w 
szkołach - „Bezpieczna+”.

Wniosek aplikacyjny za-
wierał projekty zajęć pro-
filaktycznych, warsztatów, 

wyjazdów edukacyjnych 
itp. działań, które realizo-
wane będą do końca br. 
w trzech gminnych pla-
cówkach oświatowych: 
Zespole Edukacyjnym w 
Skwierzynie, Szkole Pod-
stawowej w Murzynowie 
oraz Gimnazjum w Skwie-
rzynie. Wartość dofinanso-
wania wynosi niespełna 26 
tys. zł.

UM Skwierzyna

Rajd charytatywny do Gorzycy
MIĘDZYRZECZ 

W sobotę, 11 czerwca 
2016 r., przy pięknej pogo-
dzie odbył się kolejny rajd 
charytatywny organizo-
wany przez Koło „Wspiera-
my młode talenty” LSPSzk. 
przy współudziale Od-
działu PTTK, oraz Gospo-
darstwa Agroturystycz-
nego MAYA z Gorzycy. Na 
metę rajdu na polu na-
miotowym młodzież przy-
była trasą pieszą (6 km), 
wzdłuż czarnego szla-
ku oraz trasą rowerową, 
która wiodła przez Głę-
bokie, most „Bieruta” do 
Gorzycy (20 km). Wśród 
rajdowców byli harcerze 
i zuchy szczepu przy SP-2 
, uczniowie LO, Techni-

kum nr 1 i Technikum nr 
2 CKUiZ w Międzyrzeczu. 
Tu na przybyłych czekała 
gorąca grochówka, kon-
kursy przyrodniczo–krajo-
znawcze i sprawnościowe, 
ciasto domowe wypieku 
i loteria. Biorący udział w 
konkursach otrzymali w 
nagrodę albumy, sprzęt 
do letnich zabaw, gry, ar-
tykuły rysunkowe i słody-
cze. Fundatorami nagród 
byli: Starostwo Powiatowe 
w Międzyrzeczu, Urząd 
Miasta i Gminy w Między-
rzeczu oraz firma Acer. 

Największe  oczeki-
wanie sprawiła loteria, 
zwłaszcza losowany rower 
dziecięcy ufundowany 

przez niezawodnego od 
lat przyjaciela młodzieży, 
p. Krzysztofa Kuklę. Ro-
werek wylosowała Mary-
sia Woźniak, harcerka II 
DH „Iskry”.

Szczególne podzięko-
wania kierujemy nie tyl-
ko do w/w sponsorów, 
również do przyjaciół 
pomagających w organi-

zacji rajdu, do pp. Magdy 
i Jadwigi Czyż, Mariu-
sza Wąsiela, Czesławy 
Kacmajor, Hanny Bar-

czewskiej i Karola No-
wickiego. Dochód z rajdu 
wykorzystany zostanie na 
stypendia dla uzdolnionej 

młodzieży z niezamoż-
nych rodzin.

Zarząd Koła WMT
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XVI rajd „Szlakiem bobrów” za nami
SKWIERZYNA

4 czerwca 2016r. Skwierzyna 
stała się na moment siedzibą 
Superbohaterów. Wszystko za 
sprawą Skwierzyńskiej Sekcji 
Cyklistów, która wraz z Cechem 
Rzemieślników i Przedsiębior-
ców, Stowarzyszeniem Inicjatyw 
Społeczno – Gospodarczych 
Obra - Warta, gminą Skwierzyna 
oraz Komputerowym Studio Gra-
fiki Wojciech Lis zorganizowali 
XVI Rodzinny Rajd Turystyczno – 
Nawigacyjny „Szlakiem Bobrów”. 
W tym roku impreza odbyła się 
pod hasłem „Rajd Superboha-
terów” nawiązującym głównie 
do komiksowych herosów. Nie 
zabrakło przy tym odniesień i 
akcentów „superbohaterów” w 
innych, mniej oczywistych skoja-
rzeniach.

Na starcie Rajdu stawiło się 
25 załóg, czyli ok. 120 uczestni-
ków. Rozumienie superbohate-
rów przez skwierzynian i gości 
okazało się bardzo różnorodne. 
Gościliśmy ekipę czołgu „Ru-
dego 102” (oczywiście z psem), 
Batmanów, Supermanów (także 
jako sędziwych staruszków), Ka-
pitana Amerykę, Jokera, Kobiety 
Koty, Pogromców Duchów oraz 
Bohaterów Domu. W walce o 
najlepsze przebranie i statuetkę 
Prezesa Skwierzyńskiej Sekcji 

Cyklistów wyróżniły się ekipy 
„Gallów”, „Supermamy” oraz 
Skwierzyndżersi. W tym szale-
nie wyrównanym pojedynku 
dosłownie o włos najlepsi oka-
zali się członkowie załogi nr 13 – 
Skwierzyndżersi. Team stanowiły 
takie postacie jak: Super Pasztet, 
SuperBóbr, Generał „Działko” 
oraz Doktor „Śmigło” odwołujące 
się do znanych skwierzyńskich 
osób lub marek.

Konkurencje jakie zaserwo-
wali organizatorzy polegały 
najczęściej na odnalezieniu w 
sobie cząstki superbohatera. Na 
początek należało wykazać się 
siłą porównywalną z komikso-

wym Hulkiem i przeciągnąć sa-
mochód na linie (nie byle jaki, 
bo Fiata 126p – ukłon od orga-
nizatorów dla p. Sebastiana 
Sieńko za udostępnienie pojaz-
du). Na dalszych etapach trasy 
była wspinaczka po pajęczynie 
Spidermana, Ujarzmienie elek-
tryczności w „Labiryncie pod 
napięciem” czy Wyścig na tarczy 
Kapitana Ameryki. Ponadto nale-
żało rozpoznać superbohaterów 
po muzyce towarzyszącej im w 
ekranizacjach filmowych, poka-
zać ich atrybuty w odmianie ka-
lamburów czy ustrzelić Goliata 
z procy. Trasę rajdu uzupełniały 
konkurencje bez sędziowskie 

związane z miejscami, które od-
wiedzili uczestnicy.

Dzięki uprzejmości Nadle-
śnictw Skwierzyna, Trzciel oraz 
Międzyrzecz trasę rajdu mo-
gliśmy poprowadzić urokliwy-
mi zakątkami lasów nieopodal 
Skwierzyny, Pszczewa czy Mię-
dzyrzecza. Impreza miała także 
wymiar edukacyjny poprzez 
liczne tablice ustawiane przez 
wspomniane nadleśnictwa przy 
uczęszczanych trasach turystycz-
nych. Ogromne podziękowania 
należą się Centrum Strzelec-
kiemu „Nietoperek” p. Andrze-
jowi i Katarzynie Chylińskim za 
profesjonalne przygotowanie i 
udostępnienie miejsca pod za-
kończenie Rajdu (www.strzelni-
canietoperek.pl).

W XVI edycji Rajdu „Szlakiem 

Bobrów” zwycięzcą okazała się 
załoga nr 11 – „GALLOWIE”, któ-
rzy uzyskali najwięcej punktów 
spośród wszystkich drużyn bio-
rących udział w imprezie. Kapi-
tanem drużyny był p. Mateusz 
Raniś. Drugie miejsce przypadło 
w udziale załodze nr 8 – „SUPER-
MARIO”, pod przewodnictwem p. 
Tomasza Popyk. Ostatnie miej-
sce na „pudle” zajęła ekipa nr 7 – 
„SUPERMAMY”, której kapitanem 
była p. Patrycja Woś. Tradycyjnie 
także dziękujemy naszym przyja-
ciołom bez których ten Rajd nie 
mógłby się odbyć. Zadanie zo-
stało częściowo dofinansowane 
ze środków gminy Skwierzyna.

Sebastian Kireńko

Gmina otrzyma dofinansowanie
SKWIERZYNA

14 czerwca Zarząd Wojewódz-
twa Lubuskiego zatwierdził listy 
projektów do przyznania dotacji 
na działania wspierające gminy 
w zakresie przygotowania pro-
gramów rewitalizacji. Wniosek 
gminy Skwierzyna uplasowany 
został na wysokim 3. miejscu na 
liście rankingowej i otrzyma do-
finansowanie.

Łącznie do konkursu zgło-
szonych zostało 51 wniosków 
o przyznanie dotacji, z czego 

ocenie merytorycznej podda-
nych zostało 49 wniosków, któ-
re przeszły w pierwszym etapie 
pozytywnie ocenę formalną.

W wyniku przeprowadzonej 
oceny do dofinansowania za-
rekomendowanych zostało 38 
wniosków złożonych przez lu-
buskie gminy. Na 3 miejscu w 
rankingu znalazł się wniosek 
gminy Skwierzyna, zatytułowa-
ny „Rewitalizacja miasta Skwie-
rzyna impulsem do przemian 

społeczno–gospodarczych. Cał-
kowita wartość projektu wynosi 
99 300 zł, a przyznana kwota do-
tacji – 89 370 zł.

Projekt będzie współfinan-
sowany ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Technicz-
na 2014-2020.

UM Skwierzyna
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PRZEKRÓJ POLECA GOTUJ Z PRZEKROJEM

Z okazji świeżo rozpoczętych wakacji 
tym razem przygotowałam recenzję pro-
dukcji, która z pewnością przypadnie do 
gustu najmłodszym widzom. 

Choć od premiery kultowego „Gdzie jest 
Nemo” minęło już 13 lat to tylko bardzo 
dobrze świadczy o jego reżyserze i scena-
rzyście Andrew Stantonie. Widać, że autor 
historii o uroczej czerwonej rybce dokład-
nie przemyślał temat i mimo różnych na-
cisków o stworzeniu kolejnej części bajki, 
obronił się przed tzw. „odgrzewaniem 
kotletów”. Tak powstała „Gdzie jest Dory” 
świeża produkcja, która z jednej strony 
w ciekawy sposób nawiązuje do historii 
Nemo, pojawia się bowiem znany już dzie-
ciom podwodny, pastelowy świat oraz 
bohaterowie, ale z drugiej zamienia Dory 
– dotąd drugoplanową postać w główną 
i tytułową bohaterkę bajki. Co na pewno 
zainteresuje wszystkich fanów „Gdzie jest 
Nemo” to to, że „Gdzie jest Dory” odkrywa 
nieznaną dotąd widzom historię przyja-
ciółki Nemo. Skąd przybyła? Czy ma ja-
kąś rodzinę? Dlaczego nikt jej nie szukał? 
Gdzie nauczyła się języka wielorybów?

Jak dla mnie „Gdzie jest Dory” to wzoro-
wa produkcja z kategorii kina familijnego, 
na którą śmiało można wybrać się całą ro-
dziną. To co najpiękniejsze w tej bajce, a 
co może przekonać rodziców do wybrania 

się na nią ze swoimi pociechami do kina, 
to bardzo wartościowe przesłanie. „Gdzie 
jest Dory” jest bowiem nie tylko historią 
o zapominalskiej rybce, która pragnie od-
kryć tajemnice swojej przeszłości, ale jest 
również historią, która pokazuje jak waż-
ną w rolę w życiu każdego z nas odgrywa 
rodzina i jak warto jest walczyć ze swoimi 
słabościami. Nie jesteśmy idealni, dlatego 
potrzebujemy drugiego człowieka (ryb-
ki?), aby podarował nam to, czego czasem 
nam brakuje.

Głosu do bajki użyczyli m.in. Joanna 
Trzepiecińska (Dory), Rafał Sisicki (Marlin) 
oraz Karol Kwiatkowski (Nemo).

Życzę SMACZNEGO!!! :)
Kamila Piotrowska

W lawinie codziennych obowiązków 
zawodowych i związanych z dziećmi, 
niestety mam ostatnio mało czasu na 
jakieś wykwintne gotowanie. Strasznie 
mnie to przytłacza, bo jest jedna z rze-
czy, które mnie bardzo odprężają.

W ubiegły weekend postanowiłam 
jednak, że mimo zmęczenia ugotuję 
coś, aby poprawić sobie nastrój i zaser-
wować coś specjalnego rodzinie. Wy-
brałam szybkie i smaczne, a do tego nie 
tuczące danie.

SKŁADNIKI:
•  3/4 sera feta
• pół paczki mrożonego szpinaku
• czosnek

Anna Suchy

Naleśniki z serem feta,  
łososiem i szpinakiem

• opakowanie wędzonego łososia
• mąka
• mleko
• 2 jajka
• sól, pieprz

Z mąki, jajek i mleka zrobić ciasto na-
leśnikowe i usmażyć cienkie naleśniki.
Szpinak razem z czosnkiem wrzucić na 
patelnię, przyprawić do smaku solą i 
pieprzem. Gotowy szpinak połączyć z 
serem feta i wędzonym łososiem. Tak 
przygotowanym nadzieniem smarować 
naleśniki.

Najlepiej smakują podane na ciepło.

„Gdzie jest Dory?”, czyli kino 
familijne na wakacje
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Najlepszy w kraju
MIĘDZYRZECZ 

Rywalizacja we wszyst-
kich grupach była zacięta, 
nasz laureat po teście pi-
semnym był trzeci. Kłopot 
sprawiły pytania doty-
czące historii OSP, ale był 
najlepszy w ćwiczeniach 
praktycznych. Gwoli ści-
słości to funkcjonariusze 

Uczeń Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu, Jakub Kusz, w Ogólnopol-
skim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” 
zwyciężając kolejne szczeble gminy, powiatu i województwa zakwa-
lifikował się do finału krajowego, który odbył się w Białystoku. W swo-
jej grupie był bezkonkurencyjny i zdobył I miejsce. Z naszego woje-
wództwa z Iłowy, leżącej na południu lubuskiego, w grupie uczniów 
szkół podstawowych zwyciężył Miłosz Mesjasz.

KP PSP w Międzyrzeczu 
przygotowywali naszego 
laureata, szczególnie ze 
znajomości technicznego 
sprzętu, prewencji i prze-
pisów.

Dyplomy uczestnictwa 
wręczał dh Waldemar 
Pawlak, prezes ZG ZOSP 

RP. Zupełnie niezrozumia-
łym jest kuriozalna decyzja 
o dosłaniu pocztą dyplo-
mu za zdobycie I miejsca w 
kraju. Organizatorzy zakpili 
z dzieci i młodzieży. Sądzę, 
że druhowie zasiadający w 
zarządzie wojewódzkim, a 
nawet we władzach krajo-

wych, spowodują, że taka 
wpadka więcej nie będzie 
miała miejsca. Nagrody 
wg naszego laureata – Mo-
gły być lepsze na szczeblu 
krajowym. W finale woje-
wódzkim były wartościowe 
i zdecydowanie lepsze. (Od 
lat wiadomo, że na szcze-
blach gminy, powiatu czy 
województwa, poszcze-
gólne zarządy dbają o te 
sprawy, angażując wielu 
samorządowców, firmy, 
organizacje itp.).

Jakub zapewnił, że jego 
już kolejny konkurs, to 
stałe pogłębianie wiedzy 
związanej z pożarnictwem, 
bowiem po ukończeniu 
szkoły średniej, chciałby 
dostać się do Szkoły Głów-
nej Służby Pożarniczej. 

Dotychczasowy regulamin 
turnieju laureatowi szcze-
bla szkół ponadgimnazjal-
nych umożliwiają przy-
jęcie bez egzaminów do 
szkół aspirantów PSP.

Organizatorzy zapewni-
li bardzo dobre warunki, 
noclegi były w Supraślu, 
sporo czasu wolnego po-

święcono na zwiedzaniu 
perełek tamtejszej archi-
tektury. Wrażenie wywarł 
udostępniony meczet, cer-
kiew obronna i wiele in-
nych miejsc, które zostaną 
w pamięci. Pozostał jednak 
niesmak w postaci dosła-
nego dyplomu pocztą...

LM

70-lecie OSP Bukowiec
MIĘDZYRZECZ / BUKOWIEC

9 lipca hucznie obcho-
dzono tytułowy jubileusz. 
Rozpoczęto tradycyjnie 
od Mszy św. w intencji 
strażaków, w miejscowym 
kościele pw. Św. Marcina. 
Oczywiście z udziałem 
pocztów sztandarowych 
jednostek OSP w Gminie 
Międzyrzecz, zaproszo-
nych gości i co jest ważne, 
z licznym udziałem lokal-
nej społeczności. Naczel-
nik jednostki Mateusz 
Baran, po nabożeństwie 
poprowadził wszystkich w 
szyku na teren miejscowej 
szkoły, gdzie złożył meldu-
nek o gotowości obcho-
dów jubileuszowych dh 
Remigiuszowi Lorenzo-
wi, prezesowi ZMG ZOSP 
RP w Międzyrzeczu. 

Ewa Gandurska, nie-
strudzona kronikarka miej-
scowości i tamtejszych 
strażaków, zwięźle przed-
stawiła historię jednostki. 
Pierwszym Komendan-
tem (takie wówczas obo-
wiązywało nazewnictwo) 
był Franciszek Nowak. 
Podstawowym sprzętem 
gaśniczym była konna si-
kawka. Motopompę jed-
nostka otrzymała dopiero 
rok później w 1947 r. Lekki 
samochód pożarniczy Żuk 
pojawił dopiero w latach 
60.tych ubiegłego wie-
ku. Mieszkańcy w 1996 
r. Ufundowali sztandar 
swym druhom ochotni-
kom, który został wrę-
czony we wrześniu tegoż 
roku. Wymieniono perso-
nalnie strażaków, którzy 
odeszli na wieczną służbę. 
We wrześniu 2011 r. Na-
stąpiła zmiana pokolenio-

wa. Prezesem do dziś jest 
Krzysztof Toczek, wice-
prezesem Przemysław 
Guban, naczelnikiem Ma-
teusz Baran, sekretarzem 
Marcin Kusik, jedynie 
skarbnikiem, od 31 lat, po-
został Hieronim Trzepak. 
Dziś przed wyremontowa-
ną remizą stoi pod wiatą 
zabytkowa sikawka kon-
na (dar dha Mieczysława 
Witczaka, ze zbiorów pry-
watnych), a w remizie Star 
244 i cała gama niezbęd-
nego sprzętu strażackiego. 
Druhowie są silnie zaanga-
żowani w scalaniu lokalnej 
społeczności. Współpracu-
ją z lokalnym stowarzysze-
niem „Działajmy Razem”, 
szkołą podstawową i radą 
sołecką. Organizatorzy nie 
zapomnieli o byłych stra-
żakach oraz tych, którzy 
jednostkę wspomagają, 
wręczając im okoliczno-
ściowe dyplomy. Były m.in. 
życzenia od Remigiusza 
Lorenza, burmistrza Mię-
dzyrzecza, st. bryg. Mar-
ka Harkota, Komendanta 
Powiatowego KP PSP, Zofii 
Plewy, członka zarządu 
rady powiatu, Gabrieli 
Góry, sołtysa wsi oraz pre-
zesów jednostek OSP w 
gminie. Życzenia odbierał 
prezes jednostki.

Równolegle ze spotka-
niem integracyjnym pod 
namiotami (serwowano 
strażacką grochówkę, pie-
czyste z grilla, ciasto oraz 
napoje) były gry i zabawy 
dla najmłodszych serwo-
wano im watę cukrową i 
pop corn, przejażdżki stra-
żackim quadem (kolejka 
była więcej niż długa), ofe-

rowano prezentacje sprzę-
tu i wiele innych atrakcji 
(wielkimi brawami nagro-
dzono występ miejscowej 

grupy w tańcach z zapalo-
nymi pochodniami). Jed-
nak kulminacyjnym punk-
tem była wspólna zabawa. 

Kury piały rankiem, gdy za-
kończono pląsy w różnych 
konfiguracjach. Pogoda 
nie sprawiła psikusa, tym 

samym obchody jubile-
uszowe były udane.

Tekst i fot. L. Malinowski
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MIĘDZYRZECZ

Sztandar dla Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu
Uroczystości 17 czerwca, roz-

poczęto uroczystą Mszą św. 
(głównym celebransem był ks. 
bp Tadeusz Lityński) w sanktu-
arium Pierwszych Męczenników 
Polskich z udziałem Kompanii 
Honorowej SW z Poznania, pocz-
tami sztandarowymi i oczywiście 
orkiestrą Dowództwa Sił Po-
wietrznych. Wybór tej świątyni 
nie był przypadkowy, bowiem 
ks. proboszcz Marek Rogeński 
jest kapelanem w międzyrzec-
kim AŚ.

W strugach ulewnego deszczu 
wszyscy przemaszerowali pod 
pomnik nad Obrą, po drodze do-
łączyła ze sztandarem Kompania 
Honorowa 17WBZ. Do licznie 
zgromadzonych funkcjonariuszy 
SW, zaproszonych gości, sponso-
rów i lokalnej społeczności swo-
je wystąpienia adresowali m.in.: 
płk Jerzy Kopeć, z-ca dyrektora 
Generalnego Służby Więziennej, 
ppłk Ryszard Chruściel, dyrek-
tor Okręgowy SW w Szczecinie, 
Remigiusz Lorenz, burmistrz 
Międzyrzecza i ppłk Adam Gor-
czyński, dyrektor AŚ w Między-
rzeczu.

Zanim nowy sztandar zgodnie 
z ceremoniałem został przekaza-
ny wbito symboliczne gwoździe. 
Członkami Społecznego Komite-
tu Ufundowania Sztandaru byli: 
Grzegorz Gabryelski, starosta 
międzyrzecki, Remigiusz Lo-
renz – burmistrz miasta, Zofia 
Plewa, członek zarządu powiatu, 
Jerzy Pawliszak – nadleśniczy 

Nadleśnictwa Międzyrzecz, ks. 
Marek Rogeński, Bogdan Mi-
kołajczyk i Paweł Kaczmarek. 
Poczet sztandarowy AŚ przede-
filował przed szykiem z rozwi-
niętym sztandarem. Następnie 
złożono kwiaty pod pomnikiem 
1000.lecia Państwa Polskiego. 
Defilada zakończyła oficjalną 
część uroczystości.

Wśród zaproszonych gości byli 
m.in.: Waldemar Gredka, dyrek-
tor Biura Wojewody Lubuskiego, 
Bogdan Nowak, sekretarz Urzę-
du Marszałkowskiego w Zielonej 
Górze, ks. prałat Paweł Wojtas, 
Kapelan Naczelny SW, mł. insp. 
Jarosław Janiak, Komendant 
Wojewódzki Policji, bryg. Jaro-
sław Korzeniewski, z-ca Lubu-
skiego Komendanta PSP, mjr Da-
nuta Pawlak, Komendant OSSW 

w Popowie, mjr Eugeniusz Ja-
siński, w imieniu d-cy 17WBZ, 
ppłk Marek Szczepański, w za-
stępstwie Dyrektor Delegatury 
ABW w Zielonej Górze, ppłk SG 
Dariusz Kałczyński, placówka 
SG w Gorzowie Wlkp., st. bryg. 
Marek Harkot, Komendant Po-
wiatowy PSP, kom. Sławomir 
Gorący, z-ca Komendanta Po-
wiatowego Policji w Międzyrze-
czu. Janusz Kodź – Prokurator 
Rejonowy, Grzegorz Gabryel-
ski, starosta międzyrzecki, Remi-
giusz Lorenz, burmistrz Między-
rzecza, Zofia Plewa, członek 
zarządu powiatu, Bartłomiej 
Kucharyk – wójt gminy Przy-
toczna, Zbigniew Haściło, prze-
wodniczący ZO NSZZ FiPW w 
Szczecinie, Ryszard Biernat, dy-
rektor PP Gardia w Nowogardzie, 

W środę 22 czerwca 2016 r.  
o g. 17.00 odbył się koncert rocz-
ny połączony z rozdaniem świa-
dectw ukończenia szkoły. Mury 
Państwowej Szkoły Muzycznej I 
stopnia w Międzyrzeczu w roku 
szkolnym 2015/2016 opuścili ko-
lejni absolwenci: pianiści- Wik-
toria Stachurska naucz. p. M. 
Telega-Nowakowska, Maciej 
Korczyński - naucz. p. I. Kuzia, 
Patrycja Malinowska - naucz. p. 
K. Dziembowski,  Natalia Twar-
dosz - naucz. p. W. Pruszyński, 
gitarzyści- Paweł Kaczmarek, 
Oliwia Orlik, Aleksandra Czop 
- naucz. p. M. Machunik Julia 
Wincz – naucz. p. Z. Musiał, 
skrzypkowie- Maja Skowron, 
Benjamin Skarżyński, Kacper 
Domaszewicz, Katarzyna Jusz-
czak - naucz. p. J. Helwig, akor-
deoniści- Emil Magryn, Paula 
Gromadecka - naucz. p. A. Ple-
banek/E. Skibicka- i flecist-
ki- Patrycja Politowicz, Alek-

Pożegnanie młodych muzyków
sandra Skowron – naucz. p. A. 
Janowska.

Po uroczystym przywitaniu p. 
dyrektor M. Telega-Nowakowska 
gratulowała absolwentom i ich 
rodzinom za niewątpliwy suk-
ces jakim jest ukończenie szkoły 
muzycznej oraz życzyła wspania-
łych wakacji i powodzenia w dal-
szej drodze życiowej. Następnie 
każdy z absolwentów zagrał na 
swoim instrumencie, a Patrycja 
Politowicz wyrecytowała wiersz 
„Jeszcze raz”, który napisała spe-
cjalnie na tę okazję. Pożegnać 
swoich kolegów i koleżanki po-
stanowili również młodsi ucznio-
wie grając w duetach, triach, 
kwartetach a nawet i w septecie! 
Mimo bardzo obszernego reper-
tuaru koncertu, nikomu nie spie-
szyło się do domu. Absolwenci 
znowu zaskoczyli- wspólnymi si-
łami napisali piosenkę pożegnal-
ną i ją zaśpiewali wraz z układem 
choreograficznym.

Punktem kulminacyjnym wy-
darzenia był wjazd okazałego 
(i smacznego!) tortu w kształ-
cie skrzypiec. Każdy absolwent 
otrzymał pamiątkowe tablo, 
które niewątpliwie będzie przy-
pominało piękne chwile jak i 
te cięższe, z którymi nasi mło-
dzi adepci muzyki musieli się 
zmierzyć w trakcie lat nauki. Jak 
wspomniała pani dyrektor, na-
ukę w tej klasie rozpoczynało 36 
uczniów, a wytrwało 16. Dlatego 
naprawdę należą im się ogrom-
ne brawa i gratulacje, ponieważ 
nauka gry na instrumencie to nie 
tylko przyjemność, czy nabywa-
nie umiejętności techniczno-wy-
konawczych, ale także kształto-
wanie charakteru, wrażliwości na 
piękno, propagowanie kultury 
oraz wpływ na jej rozwój w regio-
nie jak i pokonywanie własnych 
słabości oraz nauka wytrwałego 
dążenia do wyznaczonego celu!

Całe grono pedagogiczne na 

czele z dyrekcją życzy świeżo 
upieczonym absolwentom 
samych sukcesów zarówno w 
życiu zawodowym jak i prywat-
nym. Mamy nadzieję, że miło 
będziecie wspominać naukę w 
PSM I st. w Międzyrzeczu i jesz-
cze nie raz nas odwiedzicie, bądź 
zaprosicie na swój koncert. Nie 
zapominajcie o swoich instru-
mentach – to Wasi najlepsi przy-
jaciele.

Z wakacyjnymi pozdrowieniami
Katarzyna Cegielska

Jerzy Korzeniewski, w imieniu 
właściciela ZRB KACZMAREK w 
Międzyrzeczu, Roman Strzel-
czyk, firma INSTALKO w Między-
rzeczu, Ryszard Januszewski, 
dyrektor Bałtyckiej Instytucji 
Gospodarki Budżetowej BALTI-
CA w Gdańsku, Jerzy Pawliszak, 
nadleśniczy Nadleśnictwa Mię-
dzyrzecz, Marcin Wylegała, 
przewodniczący ZT w Między-
rzeczu, Zbigniew Mazura, prze-
wodniczący Kola Emerytów oraz 
dyrektorzy aresztów śledczych i 
zakładów karnych Okręgowych 
Inspektoratów Służby Więzien-
nej w Szczecinie i Poznaniu.

Sponsorami / fundatorami 
byli: „Gardia” Nowogard, „Instal-
ko” Międzyrzecz, ZRB Kaczmarek 
Międzyrzecz, „Baltica” Gdańsk, 
Starosta Międzyrzecki, Burmi-

strzowie – Międzyrzecza, Trzcie-
la, Skwierzyny, Wójtowie – Przy-
tocznej, Bledzewa, Pszczewa, 
Gospodarstwo Rolne M. Biesiada 
Bledzew, MPWiK Międzyrzecz, 
PUBR Międzyrzecz, ZEC Między-
rzecz, „TOMBUD” Międzyrzecz, 
„Milan” Międzyrzecz, MIB-POL 
Przytoczna, „WOKAMID” Przy-
toczna, Krzysztof Szczuko War-
nice, ZO NSZZ FiPW Szczecin, 
Bosch Diesel Service Ćwierti-
na Międzyrzecz, Daniel Gądek 
Międzyrzecz, Koło Łowieckie 
„Rogacz” Międzyrzecz, TRANS 
SPRZĘT Międzyrzecz, Monika 
Stępiak Strzegów, „EDAM” Go-
rzów Wlkp., „JARO” Widziszew, 
Augustyn Szczerba Międzyrzecz, 
„JOHN Grotniki” Włoszakowice, 
Piotr Rojek Kaława, Ewa i Paweł 
Kaczmarek Międzyrzecz.

Mimo deszczu, mundurowi 
funkcjonariusze Kompani Hono-
rowej SW jak i poczty sztandaro-
we SW, PSP i OSP prezentowali 
się doskonale, Gorzej wizualnie 
wypadli żołnierze w swych po-
lowych mundurach. I tak bywa 
przy bardzo kapryśnej aurze. 
Zaimponował mi poczet sztan-
darowy AŚ, biegle opanowali 
sztukę władania szablą podczas 
wykonywania komend.

Przed mieszkańcami Między-
rzecza jeszcze dwa wręczenia 
sztandarów. Dla policji i leśni-
ków. Oby tylko pogoda dopisała.

Fot. i tekst L. Malinowski

MIĘDZYRZECZ
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Żołnierz skwierzyńskiego dywizjo-
nu w kadrze narodowej

SKWIERZYNA

Marcin Żeno jest również 
wychowankiem klubu ,,Pogoń 
Skwierzyna”.

Reprezentacja Wojska Pol-
skiego wywalczyła awans do II 
Wojskowego Pucharu Świata w 
piłce nożnej, który w styczniu 
2017 roku odbędzie się w Oma-
nie.

Skwierzynianin grał w dwóch 
meczach eliminacyjnych do tur-
nieju zdobywając jedną bramkę 
podczas pojedynku z reprezen-
tacją Holandii.

Europę na turnieju w Omanie 
reprezentować będą trzy druży-

Żołnierz 35. skwierzyńskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej, szer. Mar-
cin Żeno zakwalifikował się w skład reprezentacji Wojska Polskiego w piłce nożnej.

ny: Polska, Francja i Niemcy. W 
Omanie Polska zagra w grupie 
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UWAGA, pies 
na służbie

„D” z Egiptem, Kanadą i Syrią.
Inf. J. Tul

Pies to bez wątpienia najlep-
szy przyjaciel człowieka. W Po-
licji to z pewnością najwierniej-
szy przyjaciel i partner służbowy 
policjanta. Psy służbowe rozpo-
częły policyjną służbę w dwu-
dziestoleciu międzywojennym, 
podczas formowania się Policji 
Państwowej. Od tego czasu rola 
tych „czworonożnych policjan-
tów” cały czas się zwiększała, 
a psy służbowe nie są już tylko 
wykorzystywane do patrolowa-
nia ulic, ale także do tropienia 
materiałów wybuchowych, nar-
kotyków, poszukiwania ludzi w 
czasie katastrof czy klęsk żywio-
łowych. Tak jak policjanci ruchu 
drogowego czy służby krymi-
nalnej biorą udział w zawodach 
policyjnych, tak dla przewodni-
ków psów i ich podopiecznych 
organizowane są corocznie Ky-
nologiczne Mistrzostwa Polski 
Policji. Udział w rywalizacji to 
forma doskonalenia zawodo-
wego, a co za tym idzie, jeszcze 
skuteczniejsze wykorzystanie 
policyjnych psów podczas co-
dziennej pracy funkcjonariuszy. 

5 lipca na terenie Komendy 
Powiatowej Policji w Między-
rzeczu odbyły się wojewódzkie 
eliminacje XVI Kynologicznych 
Mistrzostw Polski. Najlepsi lu-
buscy przewodnicy wraz z psa-
mi patrolowo - tropiącymi rywa-

W Międzyrzeczu odbyły się wojewódzkie eliminacje do 
XVI Kynologicznych Mistrzostw Polski Policji. Funkcjona-
riusze wraz ze swoimi podopiecznymi rywalizowali w 
kilku konkurencjach. Najlepsi będą reprezentować lu-
buski garnizon w finale ogólnopolskim mistrzostw. 

lizowali w konkurencjach: 
- posłuszeństwo ogólne – w 

tej konkurencji zawodnicy wy-
konują zadania z zakresu ogól-
nego posłuszeństwa psa reali-
zowanych zarówno przy nodze 
przewodnika, jak i na odległość 
oraz pokonywania przeszkód 
terenowych 

- pokonywanie przeszkód – 
pies wraz z przewodnikiem po-
konują specjalny tor przeszkód, 
polegający na pokonaniu kład-
ki, ściany, tunelu i drabiny 

- pościg bez kagańca za osobą, 
czołowy atak pozoranta na psa 
i obrona przewodnika – prze-
wodnik prowadzi psa na smyczy 
bez kagańca i po chwili zwalnia 
psa ze smyczy, który rozpoczyna 
pościg za osobą. Ponadto pozo-
rant przeprowadza atak na psa. 
Ostatnim punktem tej konku-
rencji jest obrona przewodnika 
podczas konwoju. 

W międyrzeckich elimina-
cjach najlepsi okazali się: 

1. mł. asp. Michał Zapotocz-
ny z psem EFALA – KMP Zielona 
Góra 

2. asp Ryszard Chojnacki 
z psem IMAR – KMP Gorzów 
Wlkp. 

3. asp. Łukasz Walorczyk z 
psem IGATON– KPP Wschowa. 

Będą oni reprezentować lu-
buski garnizon podczas finału 
ogólnopolskiego, który odbę-
dzie się 6-9 września w Zakła-
dzie Kynologii Policyjnej CSP 
w Sułkowicach. W zawodach 
uczestniczył gospodarz obiektu, 
zastępca Komendanta Powia-
towego Policji w Międzyrzeczu, 
kom. Sławomir Gorący. 

Red. na podst. www.lubuska.
policja.gov.pl
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Wszyscy zgadzamy się, 
że bezpieczeństwo na-
szych dzieci to kwestia jed-
na z najważniejszych. W 
drodze do szkoły i w dro-
dze powrotnej do domu, 
ale także gdy bawią się 
na zewnątrz chcielibyśmy, 
by były dobrze widoczne 
w ruchu drogowym na 
rowerach i na przejściach 
dla pieszych. Z tego po-
wodu od kilku tygodni 
radny radny powiatu Zbi-
gniew Smejlis razem ze 
społecznikami rozdawał 
w szkołach kamizelki od-
blaskowe naszym pocie-
chom. Działać trzeba było 
szybko bo czasu do wa-
kacji pozostało niewiele, a 
zainteresowanie ze strony 
szkół było ogromne. Dzie-
ci były zachwycone i ch 
rodzice byli zachwyceni. 
Całe przedsięwzięcie wy-
dawać by się mogło mało 
skomplikowane, to jednak 
jego skala była wyzwa-
niem. Maluchom rozda-
no ponad tysiąc pięćset 
kamizelek i już wiadomo, 
że trzeba więcej. Dlatego 
radny Smejlis poprosił o 

przekazanie funduszy lu-
buskiego europosła pro-
fesora Bogusława Libe-
radzkiego, który chętnie 
zgodził się zasponsorować 
kolejne kamizelki. Akcja 
znalazła także pełne po-
parcie wśród nauczycieli, 
którzy widząc zaintere-

Dzieci bezpieczne na drogach
POWIAT MIĘDZYRZECKI

sowanie dzieci przekazy-
wali wiedzę o zasadach i 
bezpieczeństwie w ruchu 
drogowym. Po wakacjach 
zapewne doczekamy się 
także kontynuacji całej ak-
cji.

Jolanta Budych

MIĘDZYRZECZ 

Pożegnanie absolwentów 
w Gimnazjum nr 2

23 czerwca uroczyście 
pożegnano absolwen-
tów. Na hali widowisko-
wo-sportowej imprezę 
prowadzili: Aleksandra 
Dajworska i Mateusz Ko-
nowacki. Na parkiet we-
szły w rytm poloneza pary, 
następnie odegrano hymn 
państwowy i hejnał Mię-
dzyrzecza i stosowne flagi 
wciągnięto na maszty. Dy-
rektor placówki, Krzysztof 
Marzec przywitał gości, w 
tym m.in. Remigiusza Lo-
renza, burmistrza miasta. 
Zgodnie z tradycją prze-
kazano sztandar szkoły 
nowemu pocztowi (Woj-
ciech Janusz, Nina Strze-
lecka i Dominika Gmerek 
– uczniowie klas drugich). 
Ciepło do absolwentów 
zwrócił się włodarz miasta, 
podobnie uczynił to dyrek-
tor placówki.

Ceremonia wręczania 
nagród i wyróżnień trwa-
ła stosunkowo długo, ale 
i absolwentów było dużo. 
Nagrodzono za talenty 

r o z w i j a n e 
w szkole, za 
wyniki w na-
uczaniu, za 
zaangażowa-
nie w pracy 
s a m o r z ą d u 
u c z n i o w -
skiego, za 
d z i a ł a l n o ś ć 
w szkolnym 
wolontar ia-
cie, za promowanie kul-
tury teatralnej, książki i 
kultury czytelniczej, za 
osiągnięcia sportowe i 
najlepszego absolwenta. 
Wręczono zaświadczenia 
dla laureatów i finalistów 
różnych konkursów przed-
miotowych, certyfikaty 
ukończenia gimnazjum 
oraz listy gratulacyjne i po-
dziękowania dla rodziców. 
Uchwałą rady Pedagogicz-
nej najlepszym absolwen-
tem został Bartosz Judek, 
najlepszym sportowcem 
– Hubert Kufel. W imieniu 
absolwentów głos zabrał 
Filip Krawczyk, a w imie-

niu rodziców – Piotr Ro-
gala.

Ciekawym fragmentem, 
przygotowanym przez 
uczniów było wręczanie 
statuetek Oscars 2016 dla 
nauczycieli, poprzedzone 
swoistym, czasami z za-
barwieniem humorystycz-
nym, uzasadnieniem

Program artystyczny w 
wykonaniu absolwentów 
był ciekawy i pokazał duże 
talenty jakie młodzież ma 
w sobie. Potem zwyczajo-
wo – Birety w górę... i dłu-
go oczekiwane wakacje.

Lech Malinowski
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Stowarzyszenie „Kęszyca Le-
śna Sobie i Sąsiadom”, Rada So-
łecka i OPS w tej sympatycznej 
wiosce, byli organizatorami ko-
lejnego festynu rodzinnego na 
miejscowym „Orliku”. A że po-
goda dopisała, to i dzieciaków z 
rodzicami pojawiło się wiele. Jest 
to tym bardziej cenne, że tutaj na 
weekendy przyjeżdża wielu spo-
za województwa, bowiem kupili 
tutaj mieszkania w celach rekre-
acyjnych. Mają las, czyste jezioro, 
sklepy na miejscu. 

Patronat honorowy imprezy 
objął Remigiusz Lorenz, bur-
mistrz Międzyrzecza, który kilka 
rzeczy sfinansował, m.in. dmu-
chany zamek, który cieszył się 
powodzeniem wśród dzieci. Tra-
dycyjnie rozpoczęto od meczu 
piłkarskiego Kęszyca Leśna Gór-
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II Festyn Rodzinny 
w Kęszycy Leśnej

na kontra Dolna. Wysoka, dwu-
cyfrowa wygrana potwierdziła 
prymat  najlepszych. Tych z Dołu. 
Fundatorem pucharu był miej-
scowy ks. dr Jacek Błażkiewicz.

Gry i zabawy dla dzieci były 
priorytetem. Zanim pierwsi chęt-
ni ruszyli do rywalizacji, Jerzy 
Kardela (prezes Stowarzyszenie 
„Kęszyca Leśna Sobie i Sąsia-
dom) przedstawił wszystkim 
personalnie organizatorów. Pro-
ponowane gry i zabawy były za-
skakujące w swej formie jak i am-
bitnego uczestnictwa. Nagród 
starczyło dla wszystkich. Były 
wręczane dyplomy uczestnictwa 
dla rodziców i ich pociech, bo to 
wszak piknik rodzinny. Był pokaz 
wspaniałego międzyrzeckiego 
iluzjonisty Tomasza Madziara. 
Organizatorzy serwowali za fry-

ko dzieciom i rodzicom napoje, 
słodycze, ciasta, popcorn, hot 
dogi, pizze. Strażacy wystawili 
wóz bojowy. Nie mogło odbyć 
bez występu „Kęszyczanek”, któ-
re śpiewały piosenki biesiadne. 
Niewielu jednak tańczyło, a szko-
da, widocznie woleli posłuchać 
(tak byli zauroczeni śpiewem, że 
zapominali nagradzać brawami 
wokalistki).

Swój drogą trudno, pomimo 
upływu ponad 20 lat, zintegro-
wać lokalną społeczność. Choć-
by z uwagi na tylko weekendową 
obecność wielu mieszkańców. 
Nie mniej jednak z uwagi na licz-
bę uczestników i rodziców im-
preza została zaliczona do uda-
nych.  Aż chce się rzec – Można? 
Można i trzeba!

LM

Po sprawnie przeprowadzonej 
kampanii sprawozdawczo-wy-
borczej w jednostkach OSP w 
Gminie Międzyrzecz, przyszedł 
czas na zjazd na szczeblu gmi-
ny. Zgodnie ze statutem. Prze-
prowadzono go 11 czerwca br. 
Na ogólną liczbę 33 delegatów, 
udział w nim wzięło 29, co za-
gwarantowało prawomocność 
podjętych uchwał. W zjeździe 
uczestniczyli przedstawiciele 
władz krajowych związku oraz 
władz jego oddziałów (m.in. dh 
Edward Fedko – prezes ZOW 
ZOSP RP w Zielonej Górze i 
członek Prezydium ZG), przed-
stawiciele PSP (st. bryg. Marek 
Harkot, Komendant Powiatowy 
PSP w Międzyrzeczu i st. kpt. Da-
riusz Surma, d-ca JRG w Między-
rzeczu), przedstawiciele władz 
administracyjnych i instytucji 
(Remigiusz Lorenz, burmistrz 
Międzyrzecza, Jerzy Pawliszak, 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Mię-
dzyrzecz).

Ustępujący prezes dh Irene-
usz Jarnut, zanim przedstawił 
porządek obrad, przypomniał 
druhów, którzy odeszli na wiecz-
ną służbę (Krzysztof Brodnicki, 
członek OSP Obrzyce, Bronisław 
Gołębiowski, członek OSP Buko-
wiec, Bolesław Kopacz, przew. 
KR OSP Obrzyce, Robert Krauze, 
naczelnik OSP Gorzyca, Marian 
Miętki, członek OSP Bukowiec, 
Stanisław Miętki, członek ho-
norowy OSP Bukowiec, Zbi-
gniew Mudrecki, członek OSP 
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Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Międzyrzeczu

Wyszanowo, Radomir Simiński, 
członek OSP Kaława, Franciszek 
Sługocki, członek honorowy 
OSP Kaława, Zdzisław Zimoch, 
były prezes OSP Bukowiec), co 
zostało uczczone chwilą ciszy.

 Prowadzenie obrad 
powierzono dh Kazimierzowi 
Puchanowi, tenże sprawnie je 
prowadził. Sprawozdanie preze-
sa było starannie przygotowane 
i obejmowało m.in. pracę zarzą-
du i prezydium, kwestie spo-
łeczno-wychowacze, działalność 
kulturalną, współpracę z innymi 
organizacjami, udział w akcjach 
ratowniczych, sprawy sprzętu, 
działalność prewencyjną, szko-
leniową i finansowo-gospodar-
czą. Podziękował za pomoc ZOW 
ZOSP RP w Zielonej Górze, KP 
PSP w Międzyrzeczu, ZOP ZOSP 
RP w Międzyrzeczu, miejscowe-
mu Nadleśnictwu oraz władzy 
samorządowej. Sprawozdanie 

przewodniczącego KR Walde-
mara Grabińskiego było zwię-
złe i zwieńczone propozycją 
udzielenia absolutorium. 

Podczas dyskusji (głos zabie-
rał m.in. E. Fedko, M. Harkot, J. 
Pawliszak) wypracowano kilka 
wniosków, które zostały jedno-
głośnie uchwalone. Wybrane 
zostały nowe władze. Prezes – 
Remigiusz Lorenz, wiceprezesi 
– Ireneusz Jarnut i Kazimierz 
Puchan, komendant gminny 
– Dariusz Surma, sekretarz – 
Barbara Sułkowska, skarbnik 
– Mieczysław Witczak, członko-
wie Prezydium – Jerzy Szczotko, 
Stanisław Książek, Arkadiusz 
Madzelan, Jarosław Ataman, 
Zbigniew Adamczuk, członko-
wie Zarządu – Krzysztof Toczek, 
Mateusz Baran, Franciszek 
Kozdrowski, Andrzej Obst, Jan 
Tatarynowicz, Waldemar Ko-
nieczny, Andrzej Szyszka, Ja-
rosław Tomaszewski. Przewod-
niczący KR – Hieronim Trzepak, 
wiceprzewodniczący – Michał 
Wiktorowicz, sekretarz - Euge-
niusz Zaręba.

Wybrano delegatów na Zjazd 
Oddziału Powiatowego – Irene-
usza Jarnuta, Dariusza Surmę, 
Mieczysława Witczaka, Józe-
fa Spychałę. Przedstawiciela-
mi ZOMG do Zarządu Oddziału 
Powiatowego zostali wybrani – 
Stanisław Książek, Kazimierz 
Puchan i Mieczysław Witczak.

L. Malinowski

Dh Remigiusz Lorenz

MIĘDZYRZECZ 

Pożegnanie absolwentów 
w Gimnazjum nr 2
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Strażacy startowali wg CTIF
25 czerwca w Międzyrzeczu 

odbyły się Wojewódzkie Zawody 
Sportowo-Pożarnicze wg CTIF 
Drużyn Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych i OSP. Zanim na 
płycie stadionu złożono oficjalny 
meldunek dh Edwardowi Fed-
ce, prezesowi ZOW ZOSP RP w 
Zielonej Górze, wszyscy spotkali 
się pod Ratuszem, skąd w asy-
ście orkiestry przemaszerowano 
ulicami miasta na stadion. W za-
wodach uczestniczyło: 9 drużyn 
MDP OSP (dziewczęta), 6 drużyn 
MDP OSP (chłopcy), 5 drużyn 
OSP (kobiety), 6 drużyn seniorzy, 
grup A, 1 drużyna seniorzy grupa 
B (liczył się wiek zawodników) i 1 
drużyna z PSP Wschowa. Komi-
sję sędziowską powołał Lubuski 
Komendant Wojewódzki PSP st. 
bryg. Sławomir Klusek, a sędzią 
głównym zawodów był bryg. To-
masz Górniak. 

Zawody przeprowadzono w 
dwóch konkurencjach: rozwinię-
cie bojowe i bieg sztafetowy na 
400 m z przeszkodami. Ponieważ 
przepisy CTIF stawiają na utrzy-
manie parametrów technicznych 
i regulaminowych, widowiskowo 
najczytelniej odbierany był bieg 
sztafetowy.

Najwięcej nagród i pucharów 
zdobyły zespoły z OSP Trzebicz. 
Mieli najlepsze zespoły MDP 
OSP. Nasze dziewczęta z OSP 
Obrzyce zajęły 5 miejsce. Wśród 
kobiet zwyciężyła OSP Siedlica, 
mężczyźni grupa A – OSP Sta-
re Kurowo. Przy tak dużej ilości 
zawodników wręczanie pucha-
rów, dyplomów i nagród zostało 
sprawnie przeprowadzone. 

Organizatorzy (bardzo duże 
zaangażowanie KP PSP w Mię-
dzyrzeczu i ZMG ZOSP RP w 

Międzyrzeczu) przygotowali dla 
uczestników i widzów imprezy 
towarzyszące: przewozy łodzią 
strażacką po rzece Obrze, prze-
jazdy quadem, współzawod-
nictwo w rozwinięciu bojowym 
sikawki konnej czterokołowej, 
pokazy walk rycerskich i wysta-
wę zabytkowego sprzętu stra-
żackiego. Pewną ciekawostką 
jest fakt, że widok płynących 
od strony zamku w górę rzeki 
dwóch pontonów strażackich z 
„kogutami” błyskawicznie „upo-

rządkował” kajakarzy, którzy pły-
nęli całą szerokością Obry. Na ko-
ronie stadionu były stoiska firm 
m.in. produkujących sprzęt stra-
żacki i samochody oraz pilarki

Pokaz walk rycerskich, odpa-
lenie zabytkowej hakownicy czy 
walka o puchar burmistrza Mię-
dzyrzecza w działaniu bojowym 
z wykorzystaniem konnej sikaw-
ki były dla wielu uczestników cie-
kawym przeżyciem. Przy wielu 
remizach w województwie stoją 
te zabytki, używane do końca lat 

50.tych ubiegłego wieku. Te na-
sze, po renowacji – działają!

Swoistą perełką był pokaz za-
bytkowego sprzętu strażackie-
go. Ilość i jakość prezentowanej 
ekspozycji (łącznie z tabliczkami 
informacyjnymi) była wręcz za-
skakująca dla wszystkich, łącznie 
z Robertem Paluchem, wicewo-
jewodą.

Zainteresowanych zapraszam 
na www.miedzyrzecz.biz

L. Malinowski
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W podziemiach zamkowej bastei
Ostatni akord tegorocznej XV edycji Lu-

buskich Weekendów Gitarowych, organi-
zowanych przez Stowarzyszenie „Lubuski 
Weekend Gitarowy”. Koncert w podzie-
miach międzyrzeckiej zamkowej bastei. 
Architektonicznie prawie doskonała, pół-
okrągła czasza piwnic jednej z dwóch 
bastei średniowiecznego zamczyska. Ta 
kameralna salka filharmoniczna zebrała 
już wiele pochlebnych recenzji od muzy-
ków grających tu koncerty z okazji tzw. 
Przedsionków Raju – koncertów lokalnych 

poprzedzających paradyski Festiwal „Mu-
zyka w Raju”.

Ostatni w tym roku koncert LWG. Królu-
je muzyka na gitary klasyczne. Odwiedził 
nas prof. Marek Zieliński, dyrektor Ogól-
nokształcącej Szkoły Muzycznej we Wro-
cławiu, razem ze swoimi dwiema uczen-
nicami: Beatą Atłas i Karoliną Drozd, z 
których jedna jest tegoroczną absolwent-
ką. Obie dziewczyny, mimo młodego wie-
ku, zdobyły już wiele nagród, wyróżnień, 
realizują stypendia artystyczne. 

Koncert gości za-
czął się od występów 
uczniów naszej mię-
dzyrzeckiej Państwo-
wej Szkoły Muzycznej 
I stopnia – Karoliny 
Środy, Weroniki Nako-
niecznej i Tomka Ro-
gali. Krótkie etiudy solo 
na gitarę, pokaz potencjału artystycznego 
naszego młodego pokolenia międzyrze-
czan.

Beata Atłas. Kompozycje włoskich 
współczesnych autorów. Mamy mały 
wgląd, co teraz się pisze w Europie na 
gitarę. Trudne warsztatowo utwory, z 
chwilami starannie zaplanowanej ciszy 
– ściszenia na owo „pomiędzy” – archi-
tektury wykonania utworu, momentami 
dotknięcia strun. Te fragmenty ciszy mię-
dzy frazami są jak stopniowanie napięcia, 
by następnie wyniknąć z nich szmerem 
koralików zebranych z klejnotów nut. Wy-
eksponowany jest klimat kulturowej spu-
ścizny łacińskiego kompozytora. Tradycja, 
wydaje mi się, trącająca o pieśni dawnych 
truwerów, śródziemnomorski świat gorą-
cej przyrody i serc. Lekkość i gracja, forte-
pianowa gitara w kopule murów podzie-
mi zamkowych. Zjawiska muzyczne jak 
refleksy i pobłyski zdarzeń, motyw powra-
cającego strumienia złożonego z subtel-
nych tańczących kroplistych strumyków. 

Karolina Drozd. Kompozycje węgierskie. 

Sonata. Oparta na improwizacjach inspi-
rowanych przez różne gatunki muzyki. 
„Pieśń Koziorożca”. Abstrakcyjny węgier-
ski teatr muzyczny. Potem improwizacje 
francuskie osnute na temacie kilku nut, 
my słuchamy wewnętrznych naszych 
skojarzeń. Utwór napisany był pierwotnie 
na fortepian, w takiej aranżacji też brzmi 
dobrze, a nawet – jak mówi prof. Zieliński, 
lepiej.

Duet Beata Atlas – Karolina Drozd. 
Dziewczyny grają ze sobą od jakiegoś 
czasu – widać tę współpracę między nimi, 
gitarzystki świetnie się uzupełniają. Mamy 
w Międzyrzeczu, dzięki działalności Sto-
warzyszenia „Lubuski Weekend Gitarowy”, 
wspaniały koncert bardzo młodych muzy-
ków. 

Na koniec wysłuchaliśmy krótkiego 
koncertu w wykonaniu „Trio Fermata”, ze-
społu złożonego z muzyków – nauczycieli 
szkół muzycznych: na  gitarę, wiolonczelę 
i flet.

Iwona Wróblak
www.iwona-wroblak.blogspot.com

http://www.miedzyrzecz.biz 
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I Ogólnopolski Bieg Sztafetowy „Bieg po Szpik”

Punktualnie o godzinie 20:00, 
23 czerwca spod międzyrzec-
kiego ratusza wyruszył I Ogól-
nopolski Bieg Sztafetowy „Bieg 
po Szpik”. Sztafetę poprzedziła 
konferencja prasowa, podczas 
której Jacek Baczyński - członek 
zarządu Fundacji „Przeciwko Le-
ukemii” przedstawił szczegóło-
wo plan i cel przedsięwzięcia. W 
pierwszym etapie biegu udział 
wziął sam burmistrz Remigiusz 
Lorenz, który objął patrona-
tem to wyjątkowe wydarzenie. 
Na starcie nie zabrakło także 
małych piłkarzy z Akademii 
Młodych Orłów oraz miesz-
kańców miasta, a także spor-
towców zrzeszonych w Klubie 
Biegacza Piast. W biegu wzięli 

Finał Programu Grantowego ENERIS

udział dawcy, biorcy, lekarze-
-transplantolodzy i wolonta-
riusze fundacji. Po blisko 20 
godzinach sportowcy pokonali 
215 km i dotarli do Szczecin-
ka, gdzie przywitał ich starosta 
szczecinecki Krzysztof Lis wraz 
z mieszkańcami. W sobotę 25 
czerwca, na corocznym spotka-
niu dawców i biorców szpiku 
kostnego oraz członków Funda-
cji Przeciwko Leukemii, zastęp-
ca burmistrza Agnieszka Śnieg 
wręczyła wszystkim biegaczom 
okolicznościowe medale, ufun-
dowane przez burmistrza Mię-
dzyrzecza.

Przyszkolny ogród z roślinami 
pod ochroną – spośród zgłoszeń 
nadesłanych w ramach Programu 
Grantowego ENERIS „Pomysły Chro-
niące Środowisko”, najlepsze okaza-
ło się to autorstwa Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. Szarych Szeregów w 
Międzyrzeczu. Nagrodą jest grant w 
wysokości 5 tys. zł na realizację pro-
jektu.

W kwietniu ruszyła pierwsza edy-
cja Programu Grantowego ENERIS 
„Pomysły chroniące środowisko”. 
Organizacje pozarządowe, szkoły, 
biblioteki i ośrodki kultury z całej 
Polski rywalizowały o 13 grantów 
do 5 tys. zł każdy. Szkoła Podstawo-
wa nr 2 w Międzyrzeczu zapropono-
wała projekt pn. „Ekologiczny ogród 
zmysłów”, który ma zaangażować 
uczniów i ich rodziców w działania 
proekologiczne oraz podnieść po-
ziom wiedzy w tym zakresie. W ra-
mach przedsięwzięcia na klombach 

wokół szkolnych budynków zosta-
ną nasadzone rośliny zimozielone, 
rośliny objęte ochroną oraz trawy. 
Całość uzupełniona będzie mate-
riałami dydaktycznymi, co pozwoli 
na realizacje interesujących zajęć 
o istocie i roli środowiska natural-
nego. Oprócz walorów edukacyj-
nych „Ekologiczny ogród zmysłów” 
uatrakcyjni także najbliższą okolicę.

W mieście rozpoczęła 
się kolejna inwestycja

Na terenie siłowni zewnętrznej 
przy boisku „Orlik” rozpoczęła się 
inwestycja polegająca na zagospo-
darowaniu terenu siłowni. Przebu-
dowę wykonuje firma „Tombud” za 
kwotę 65 tys. zł. W ramach zadania 
przeprowadzone zostaną następu-
jące prace: utwardzenie nawierzch-
ni, nasadzenie trawników, drzew 
oraz krzewów liściastych i iglastych, 
montaż ławek, koszy na śmieci i sto-

jaka na rowery. Przebudowa potrwa 
do 29 lipca br.
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Obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski w Międzyrzeczu

Uroczystość rozpoczęło na-
bożeństwo ekumeniczne w 
Sanktuarium Pierwszych Mę-
czenników Polski oraz wy-
kład prof. Krzysztofa Ożoga 
pt. ”Chrzest Polski 966”. Tuż po 
nabożeństwie ulicami miasta 
w kierunku ratusza przeszedł 
korowód historyczny. Przedsta-
wiał on każdą z epok w historii 
naszego kraju. Uczestniczyli w 
nim przedszkolaki wraz z rodzi-
cami z Przedszkola nr 1, nr 4 i nr 
6, uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 2, nr 3, nr 4 oraz Gimna-
zjum nr 1 i nr 2. Ta wędrówka w 
czasie prowadzona żarem serca 
Pięciu Braci Międzyrzeckich, 
przy muzyce dawnej zespołu 
Antiquo More, poprowadziła 
wiernych na plac za ratuszem, 
gdzie odbył się symboliczny 
chrzest pierwszego władcy Pol-
ski. 

Na rozpoczęcie mszy św. Mię-

dzyrzecki Chór Kameralny od-
śpiewał Bogurodzicę. Uroczy-
stą eucharystię odprawił abp. 
Stanisław Gądecki – przewod-
niczący Konferencji Episkopatu 
Polski. List od prezydenta RP 
skierowany do wszystkich zgro-
madzonych odczytała minister 
Pracy i Polityki Społecznej Elż-
bieta Rafalska. 

Na zakończenie słowa po-
dziękowania za wspaniałą or-
ganizację i zaangażowanie, do 
wszystkich podmiotów, które 
przyczyniły się do organizacji 
tego ważnego wydarzenia skie-
rował gospodarz uroczystości 
burmistrz Remigiusz Lorenz. 

Po mszy św. wszyscy mogli 
wysłuchać koncertu Dziecięce-
go Chóru „Piccolo”, Międzyrzec-
kiego Chóru Kameralnego oraz 
zobaczyć przepiękny pokaz 
tańca z flagami Zespołu Muzyki 
Dawnej „Antiquo More”. 

UWAGA mieszkańcy!
Informujemy, że z dniem 1 

sierpnia 2016 r. ulega zmianie 
wzór deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi.

Deklarację będzie można rów-

nież przesyłać drogą elektronicz-
ną poprzez portal www.peup.pl.

Dnia 1 sierpnia wzór deklaracji 
będzie można pobrać ze strony 
www.miedzyrzecz.pl, zakładka 
Mieszkaniec.

„Gdzie chrzest, tam nadzieja” – pod takim hasłem 18 czerwca odbyły się w Międzyrzeczu wojewódzkie i diecezjalne obchody 1050-lecia 
Chrztu Polski. Wydarzenie honorowym patronatem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. 

Obchody 20-lecia 17. WBZ w Międzyrzeczu
1 lipca 2016 r. odbyły się ofi-

cjalne obchody jubileuszu 20-le-
cia 17. Wielkopolskiej Brygady 
Zmechanizowanej. Obchody 
rozpoczęła msza św. w inten-
cji wszystkich żołnierzy. Tuż po 
jej zakończeniu, na placu przed 
ratuszem, podobnie jak 20 lat 
temu, odbył się uroczysty apel. 
Uczestników uroczystości przy-
witał dowódca brygady, odbyło 
się przekazanie repliki sztandaru 
historycznego. Dowódca Bryga-
dy wraz z Dowódcą Generalnym 
Rodzajów Sił Zbrojnych wrę-
czyli wyróżnienia, odznaczenia 
państwowe i resortowe. Głos 
zabrał burmistrz Remigiusz Lo-
renz, który zaznaczył jak ważny 
wpływ wywiera jednostka na 
funkcjonowanie gminy i lokalnej 
społeczności. Złożył wszystkim 
żołnierzom najserdeczniejsze 
życzenia i wyrazy uznania. Na za-
kończenie odbyła się widowisko-
wa defilada pojazdów bojowych 
oraz kawalerzystów Oddziału Te-
renowego im. 17. Pułku Ułanów 
Wielkopolskich Stowarzyszenia 
„Polski Klub Kawaleryjski” i histo-
rycznych pojazdów.

Drugi dzień święta jednostki 
odbył się na OW Głębokie, gdzie 
na mieszkańców i turystów cze-
kał bogaty program z wieloma 
atrakcjami, m.in. przejażdżki na 
koniach, na quadach, sporty eks-
tremalne, prezentacja sprzętu 
wojskowego, pokaz ratownictwa 

wodnego, inscenizacja w wyko-
naniu grup rekonstrukcyjnych 
oraz liczne konkursy i zabawy. 
Podczas festynu żołnierskiego 
odbył się również turniej plażo-
wej piłki siatkowej o Puchar Bur-
mistrza Międzyrzecza. Po jego 
zakończeniu na scenie, burmistrz 

Remigiusz Lorenz wraz z zastęp-
cą dowódcy brygady  płk. Woj-
ciechem Ziółkowskim wręczył 
zwycięzcom puchary i medale. 
Świętowanie zakończyły niezwy-
kle energetyczne koncerty Mar-
garet oraz Trzeciego Wymiaru.

Uwaga kierowcy, zmiana 
organizacji ruchu!

Przypominamy, że trwa kil-
kutygodniowy remont dwóch 
łącznic obwodnicy Międzyrzecza 
na węźle Północ: wyjazdowej w 
kierunku Gorzowa Wlkp. i wjaz-
dowej od strony Zielonej Góry.

W związku z tym jedyną moż-
liwością dojazdu do Gorzowa 
Wlkp. będzie skorzystanie z od-
cinka dawnej drogi krajowej nr 3 

(obecnie drogi gminnej) i wjazd 
na drogę ekspresową S3 na węź-
le Skwierzyna Południe. Nato-
miast dojazd do zakładów prze-
mysłowych, zlokalizowanych w 
północnej części Międzyrzecza 
(w tym w Międzyrzeckim Parku 
Przemysłowym) od strony węzła 
Jordanowo odbywał się będzie 
poprzez wjazd do miasta już na 

węźle Międzyrzecz 
Południe. Z uwagi 
na trwającą jedno-
cześnie przebudo-
wę odcinka ulicy 
Świerczewskiego, dla 
wszystkich pojazdów 
wyznaczono objazd 
ulicami: Chopina, 
Wojska Polskiego i 
Młyńską.

Prosimy kierowców 
o wyrozumiałość i 
zwrócenie szczegól-
nej uwagi na nowo-
ustawione oznako-
wanie.
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