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MIĘDZYRZECZ

ZADZWOŃ – PRZYJADĘ 
i pomogę Ci wybrać ofertę 

skrojoną idealnie dla Ciebie!

Doradca Klienta

Krzysztof Piotrowski
tel. 501 693 387

Odkręć się na 
pomaganie

POWIAT MIĘDZYRZECKI 
Przekrój włącza się do akcji

PRZYTOCZNA

Jeszcze lepiej, jeszcze więcej i jeszcze głośniej!
Zagraniczna gwiazda, znani artyści disco-polo, kultowy zespół Piersi, a także zaproszenie na Przystanek Wo-
odstock – to nie koniec niespodzianek związanych z Świętem Pomidora 2015. Plan dziewiątej edycji imprezy 
niewątpliwe zaskoczy mieszkańców i po raz kolejny przyciągnie do gminy nowych turystów.

>> cd. na s. 9

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

Nawet w 24 godziny!

POŻYCZKA

szybko i uczciwiedo 25 000 zł

Twoje pieniądze

728 874 295*

*koszt połączenia zgodny 
z taryfą operatora 

www.zielonagora.proficredit.pl

POŻYCZKI
CHWILÓWKI

bez BIK-u; dojazd do klienta

696 031 474

- Kilkadziesiąt nakrętek nie-
wiele znaczy, ale jak zbierze 
je kilkaset osób to już jest 
coś, co może realnie po-
móc – zauważa Zbigniew 
Smejlis, koordynator zbiórki 
plastikowych nakrętek. Do-
chód z ich sprzedaży trafia 
do chorego Denisa Klep-
czarka z Policka w gminie 
Pszczew.

>> cd. na s. 8

Pomidorową wojnę na Wodstocku rozpoczął sam Jurek Owsiak

Fot. w
w

w
.lubuskie.pl

TANIEJ NIE ZNAJDZIESZ !

-20

KUCHNIE NA WYMIAR

DO 7 WRZEŚNIA
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Brawa dla Zuzi i KacpraBEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie 
prowadzące działalności gospodarczej

KUPON NA OGŁOSZENIE

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

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

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

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

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

OgłOszenia DrObne

Politycy pod lupą

Zgodnie z zapowiedzią w po-
przednim numerze Przekroju 
dziś na celownik trafią kolej-
ni pretendenci do stołków na 
Wiejskiej. Postaram się krótko 
przedstawić charakterystykę 
Zbigniewa Stonogi i ruchu fran-
kowiczów.
Gwiazda jednego sezonu? Mą-
ciciel? Polityczny awanturnik? 
Wszystkie te stwierdzenia pasu-
ją do Zbigniewa Stonogi. Z wy-
kształcenia tokarz, w przeszłości 
był współpracownikiem Samo-
obrony. Częsty klient prokurator 
i sądów (tylko w prokuraturach 
i sądach w Warszawie miał 140 
różnych spraw). Szczyt popular-
ności osiągnął, gdy opublikował 
na swoim profilu na Facebooku 
kserokopie akt z afery podsłu-
chowej. Wtedy uwagę zwróciła 
na niego cała Polska, a ten wy-
korzystał to skrzętnie wygłasza-
jąc przez ekran telewizora mniej 
lub bardziej absurdalne opinie. 

Politykierów nam nie brak... cd.
Okrzyknął się drugim po Kukizie 
„antysytemowcem” i zapowie-
dział start w wyborach parla-
mentarnych na jesieni. Teraz jeź-
dzi po całej Polsce, spotyka się 
ze swoimi zwolennikami i szuka 
następnych. Jak na razie jednak 
sam wystartować do Sejmu nie 
może, ponieważ został skaza-
ny prawomocnym wyrokiem 
na rok więzienia za oszustwo 
(sprzedał auto jednej z klientek 
swojego komisu w Warszawie 
i… nie oddał jej pieniędzy). 30 
sierpnia Stonoga ma się stawić 
do więzienia na warszawskiej 
Białołęce. Jeżeli tego nie zrobi, 
pomóc w tym ma mu policja. W 
akcie desperacji napisał do pre-
zydenta Andrzeja Dudy apel o 
ułaskawienie i dzięki temu moż-
liwość startu w wyborach. Wia-
rygodność Zbigniewa Stonogi 
jest dość wątpliwa. 16 wyroków 
skazujących w ostatnich latach 
raczej nie świadczy, jak twierdzi 
Stonoga, o spisku sędziów, tylko 
o jego przestępczej naturze. Po-

mysły i opinie byłego członka Sa-
moobrony mają nieraz charakter 
anarchistyczny, co pewnie nie-
którym może się podobać. Czy 
potrzebny nam jednak w Sejmie 
kolejny krzykacz?
Do Sejmu chcieli swoich przed-
stawicieli wprowadzić również 
„frankowicze”, czyli osoby, które 
zaciągnęły kredyty mieszkanio-
we we frankach szwajcarskich 
zanim jego kurs poszybował 
ostro w górę. Szacuje się, że 
może to być nawet 700 tys. osób. 
Oprócz zapowiedzi wystawienia 
„swoich ludzi” na listach PiSu i 
Kukiza chcieli stworzyć własną 
listę wyborczą. Wszystko po to, 
by mogli sami zadbać w Sejmie 
o zakończenie „bezprawnych 
działań banków”. Trochę im jed-
nak posłowie wytrącili oręż z 
ręki przyjmując w zeszłym tygo-
dniu ustawę o pomocy franko-
wiczom. Zgodnie z jej zapisami, 
jeżeli frankowicz zdecyduje się 
przewalutować kredyt na złote, 
to bank umorzy aż 90 proc. róż-

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com
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nicy pomiędzy wartością kredy-
tu we frankach a potencjalnym 
kredytem w złotych. Decyzja 
posłów miała charakter populi-
styczny, trochę kłopotliwy dla 
banków (ich notowania na gieł-
dzie poleciały na łeb, na szyję), 
ale niewątpliwie pozbawiła wie-
lu politykom punktów w progra-
mach wyborczych.
Wybory już wkrótce. Warto 
przede wszystkim się na nie wy-
brać. Nie pozwólmy, by to inni 
decydowali o tym, w jakim kra-
ju przyjdzie nam żyć. A jak już 
pójdziemy do urny, niech rządzi 
zdrowy rozsą-
dek.

Na to zadanie Gmina Skwierzy-
na pozyskała blisko 400 tys. zł 
z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej Ministerstwa Sportu i 
Turystyki. Po przeprowadzonym 
postępowaniu przetargowym 

Sala będzie jak nowa
Rozpoczął się długo oczekiwany remont sali gimna-
stycznej przy Gimnazjum im. W. Jagiełły w Skwierzynie.

został wyłoniony wykonawca, 
który realizuje zadanie za kwo-
tę blisko 900 tys. zł z czego 33% 
dofinansuje ministerstwo.
Zakres prac obejmuje: oczysz-
czenie i odmalowanie dachowej 

konstrukcji sta-
lowej; remont 
antresoli; wy-
mianę podło-
gi sportowej 
w sali; remont 
pomieszczeń: 
n a u c z y c i e -
la w-f, szatni, 
umywalni, ma-
gazynku, łącz-
nika; wymianę 
stolarki okien-
nej i drzwiowej; wymianę grzej-
ników c.o., instalacji sanitarnej i 
elektrycznej; wymianę i zakup 
nowego wyposażenia sporto-
wego.

Planowany termin zakończenia 
prac to 15.12.2015 roku.

Red.

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 działkę rolno-
budowlaną w Sulęcinie o 
powierzchn 8 arów. 
Tel. 722 139 072

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

Firma P.H.U. 
SAW – SERVICE zatrudni:
ELEKTRYKÓW I HYDRAU-
LIKÓW
ZE ZNAJOMOŚCIĄ JĘZY-
KA NIEMIECKIEGO
Cv proszę wysyłać na 
e-mail: 
wolfgang.steinhauer@
ok.de
Kontakt: 508 218 903
+49 174 96 28 188

Sprzedam działkę budowlaną 
o powierzchni 1300 m3 w 
Ośnie Lubuskim. Cena do 
uzgodnienia.
Tel. 609 495 882
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KOLEKCJONER KUPI:
Monety;
Zegarki;
Złoto;
Srebro;
ZłoM i Wyroby

884 050 405

Pierwszym z nich jest Lech Kolis 
ze Skwierzyny. Od mniej więcej 
40 lat zbiera przeróżne rzeczy. 
Przedmioty, które większość z 
nas po jakimś czasie albo wyno-
si do piwnicy, albo pozbywa się 
ich, pan Lech pieczołowicie se-
greguje i przechowuje w miesz-
kaniu.
By przeczytać o Lechu Kolisie 
oraz o innych „pozytywnie za-
kręconych” skwierzynianach za-

SKWIERZYNA

Ludzie z pasją
Na portalu internetowym gminy Skwierzyna w zakład-
ce „O Skwierzynie” rozpoczęty został cykl reportaży 
„Ludzie z pasją”. Bohaterami artykułów będą miesz-
kańcy gminy Skwierzyna, którzy mają niecodzienną 
pasję.

chęcamy do odwiedzenia strony 
www.skwierzyna.pl .

Red.

Lech Kolis to człowiek z pasją 

Poznańskie Stowarzyszenie Po-
szukiwań i Ochrony Obiektów 
Militarnych EGOB, któremu pre-
zesuje Piotr Rychlewicz, po-
nownie zawitało na Ziemię Mię-
dzyrzecką do Kurska-Dąbia. Po 
zainteresowaniu społeczności 
poprzez lokalne teksty prasowe 
po wizycie tutaj ekipy telewi-
zyjnej red. B. Wołoszańskiego, 
rozdzwoniły się telefony do nas. 
Wszystkie z prośbą o ponowne 
otwarcie mostu. I stało się. Przy-
jechaliśmy w silnej grupie: Paweł 
Prus, Łukasz i Paulina Rychle-
wicz, Tomasz Kubiak oraz wy-
mieniony już prezes. Na miejscu 
dołączyli miejscowi członkowie: 
dr Lech Malinowski, Szymon 
Prochera i Jerzy Zaucki.
Przez blisko 6 godzin 4 razy most 
został otworzony przy aplauzie 
licznych obecnych. W maszy-
nowni z pasją o urządzeniach 
opowiadał m.in. Jerzy Zaucki. 
Obok mostu dla dziennikarzy 
z TVP Gorzów znaczenie mo-
stu dziś jako „żyjącego” waloru 
obiektu turystycznego a w prze-
szłości jako formie zapory przed 
natarciem Rosjan opowiadał 
dr Lech Malinowski (aktualnie 
rzecznik naszego stowarzysze-
nia). Link do tej informacji w 
TVP Gorzów: http://gorzow.tvp.
pl/20805224/obrotowy-most-z-

MIĘDZYRZECZ

Most w Kursku-Dąbiu dla zainteresowanych
now-sie-poru-
szyl-militarna-
-atrakcja-tury-
styczna 
Wśród zainte-
r e s o w a ny c h 
były 4. grupy 
m o t o c y k l i -
stów z głębi 
kraju, prze-
bywający na 
zlocie w Łago-
wie. Most jako 
obiekt powi-
nien być pre-
zentowany turystom i zaintere-
sowanym. Dla nas przyjazd tutaj 
wiąże się z wieloma problemami, 
dlatego liczymy na pozyskanie 
dla stowarzyszenia sympatyków 
z tego terenu.
Ponieważ wielu zainteresowa-
nych obeszło się smakiem, przy-
jechali zbyt późno oraz z uwagi 
na zainteresowanie TVN-24 Po-
znań – postanowiliśmy, że 19 
września ponownie tą atrakcję 
turystyczną udostępnić dla 
zainteresowanych. Obecnie 
trwają rozmowy mające na celu 
pozyskanie pojazdów militar-
nych, które za drobną opłatą 
przewiozą zainteresowanych do 
pobliskich bunkrów. Również 
staramy się uzyskać zgodę od 
administratorów dróg publicz-

nych i leśnych. W sumie liczymy 
ponownie na rzeszę turystów 
i zainteresowanych. Może UM 
w Międzyrzeczu wystawi jakiś 
mobilny Punkt Informacji Tury-
stycznej z ogólnie dostępnymi 
materiałami? Zapraszamy do 
współpracy wszystkich, którzy 
chcą nam dopomóc, aby pre-
zentacja miała właściwą, godną 
oprawę zapowiadanych 2 wejść 
na żywo w TVN-24. Kontakt z 
naszym rzecznikiem, którego 
więcej niż wielu zna z widzenia 
lub osobistego kontaktu – mile 
widziany. Może być poprzez re-
dakcję lub mailowo, namiary jak 
zawsze pod jego felietonem. Do 
zobaczenia na moście!

Paulina Rychlewicz

http://www.skwierzyna.pl
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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

Gorące lato

Lech Malinowski
lechm47@wp.pl

Zapowiadałem, że będzie gorąco? 
Zgadza się. Miałem na myśli starcie z aro-
gancją zleceniodawcy i jego prawnika, 
jednak pogoda wyraźnie mnie przebiła, 
a i chwilami z uwagi na temperaturę do-
kładnie zdołowała. Stąd brak w poprzed-
nim wydaniu felietonu, który zgodnie z 
zasadą w prześmiewczej formie dotyka 
tego i owego. Czasami personalnie.

Znowu w formie nacisku, choć nazwał-
bym to mobingiem, poinformowano 
mnie o skierowaniu sprawy do sądu za 
brak przeprosin. Liczyłem na przeprosiny 
za BEZCZELNE tykanie, co jest określo-
ne jako arogancja. Piszący wyraźnie nie 
doczytał się w mej jakże dosadnej odpo-
wiedzi, że sprawa ma zgoła inny wymiar, 
a udający pokrzywdzonego na honorze 
sam jest nie bez winy. Chce publiczne-
go prania brudów własnych i firmy, jego 
wola. Faktycznie będzie gorąco, bo dość 
mydlenia oczu przepisami stworzony-
mi przez MOK, dla siebie i wbrew Prawu 
Prasowemu ogłoszonego w Dzienniku 
Ustaw RP. Jeden z kuriozalnych paragra-
fów akredytacji stworzonej przez MOK 
zwyczajnie tchnie cenzurą, czego radni 
nie dostrzegli i powinni za to z racji swej 
społecznej, demokratycznie wybranej 

funkcji zwyczajnie sprowadzić dyrekto-
ra MOK na ziemię. I niech nie próbują się 
tłumaczyć niemocą, bo jak trzeba, to im 
przypomnę prawa i obowiązki radnego 
samorządu terytorialnego. 

Na barierkach mostku nad Paklicą wio-
dącym za zamek są przybite tabliczki 
informujące w języku polskim o zakazie 
opierania się o barierki, Faktycznie chcia-
łoby się nań oprzeć i popatrzeć jak małe 
rybki cały czas poruszają się pod prąd. Nie 
można, bo barierki nieco naruszone zę-
bem czasu mogą zwyczajnie się... spada-
nie na tzw. pysk do rzeczki nie jest rozko-
szą. Umiejący czytać Polak wie, a Niemiec, 
Anglik czy Francuz? Czas najwyższy tym 
się zająć.

Przystań dla kajaków przy ujściu Pakli-
cy do Obry, to obraz nędzy i rozpaczy. 
Schody i wybrukowany plac zarasta coraz 
większa trawa, o stertach śmieci nawet nie 
wspominam. Niech się wstydzi właściciel 
tego terenu. A spływowicze często tu się 
zatrzymują. 

Na Obrze majestatycznie pływa łabę-
dzia rodzinka. Siedem maluchów. Rok 
temu tylko dwa. Zapłodnienie było na-
turalne a nie in vitro, stąd taki budujący 
efekt. 

Na wielu rynnach widnieją silnie wybu-
jałe do góry kępy traw, gdzie niegdzie tra-
fia się widoczny zalążek krzaków. Fajnie to 
wygląda do czasu jak komuś spadnie na 
głowę. Czy ktoś to UM sprawdza? 

Remont ul. gen. Waszkiewicza uderzył 
w sprzedających na bazarku. Nie ma wjaz-
du, zdecydowanie mniej potencjalnych 
kupujących. Zyski mniejsze, podatki takie 
same. Przed wyborami FMI miało kon-
kretny zamiar likwidacji lub zmniejszenia 
opłat placowych. Teraz samorządowcy 
mają ważniejsze priorytety. Do dobrych 
pomysłów wrócą w kolejnej kampanii. A 
wspomniany FMI? Chyba zszedł do pod-
ziemia, bo jakoś cicho...

Wspaniały integracyjny festyn w Kuźni-
ku. Sympatyczna Pani sołtys, pomysłowe 
dzieciaki, pomoc rodziców, wypieki prze-
różne, także ryby w różnych wariantach 
do spożycia, konkursy i popisy. Można? 
Można! Temat do osobnego omówienia. 
Wzorzec dla innych. Gratulacje.

Na Górnym Śląsku na Szlaku Zabytków 
Techniki są bardzo silnie wyeksponowani 
dwaj bracia.  Emil i Georg Zillmannowie 
urodzeni pod koniec XIX w. w Między-
rzeczu. Inżynierowie,  architekci m.in. 
największego kubaturowo budynku w na-

szym nieście, ogólniaka. W Katowicach 
mają wmurowaną tablicę w jednym z 
wybudowanych przez nich gmachów. U 
nas nie mają nic, za wyjątkiem krótkich 
zamieszczonych informacji. Oj radni, 
radni... macie ode mnie żółtą kartkę za 
brak pielęgnacji historycznych wartości.  
Prosty wniosek o stosowną tablicę chy-
ba potraficie napisać. Ciekawe ilu z Was 
będzie na odsłonięciu tablicy ku pamięci 
mieszkających tu niegdyś Żydów. Przy 
okazji kamyczek do ogródka radnych w 
powiecie – zabrakło tych z komisji bez-
pieczeństwa publicznego na powiato-
wym święcie policji.

MIĘDZYRZECZ

Nasi na targach w Kalksu
XXII Targi Rolnicze „Agro-Targ 2015” mimo 
niezbyt sprzyjającej aury ściągnęły tłumy 
zwiedzających nie tylko z naszego woje-
wództwa. Organizator, Lubuski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Kalsku (Zbi-
gniew Żywień, dyrektor) przedstawił cie-
kawą, wielokierunkową ofertę prezentacji. 
Specjalistyczne periodyki bez wątpienia to 
przekażą. Mnie zainteresował udział przed-
stawicieli gminy Międzyrzecz i pozostałych 
w powiecie. W konkursie Agrolinia 2015 

drugie miejsce przypadło PPUH REGENT, 
Małgorzaty Regent z Przytocznej. 
Międzyrzeccy twórcy wystawiali swe dzieła 
na Kiermaszu Rękodzieła Ludowego i Arty-
stycznego: Edyta Dubojska (haft krzyży-
kowy, kartki dekoracyjne, szyte zawieszki, 
wiklina papierowa), Halina Iwanowska 
(wyroby szydełkowe, obrazy igłą malowa-
ne), Joanna Jędrzychowicz (decoupa-
ge na drewnie, szkle i tkaninie), Marta 
Kopczyńska (biżuteria sutasz), Zbigniew 

Tatarewicz (rękodzieło, wy-
roby  siana). W Alejce Branżo-
wej wzrok przyciągały krzewy, 
drzew ozdobne i byliny ZUH 
„Gaj” Krystyny Jednorowicz ze 
Starego Dworu w gminie Brój-
ce. W tzw. małej gastronomii 
warto było przekąsić małe co, 
nieco na stoisku Kasia + Roma 
ze Skwierzyny. Meble ogro-
dowe prezentował Zbigniew 
Paczkowski z Międzyrzecza. 
Szkoda że w naszym regionie 
nie hodowców kur ozdobnych 
(ptactwo wspaniale się pre-

zentuje). Na wystawie zwierząt hodowla-
nych podziw budziły króliki kalifornijskie 
czarne i wiedeńskie białe prezentowane 
przez Michała Walenciaka z Międzyrze-
cza. Tutaj spotkałem starych znajomych 
z dalekiego Złotnika, Marzenę i Janusza 
Lewandowskich, którzy pokazali jagnięta 
czarnogłówki, koźlęta burskie (rasa mię-
sna) i koniki polskie. Roman Ganczarski z 
Goruńska w gminie Bledzew prezentował 
hodowane knurki i loszki. Na znacznym 
areale powierzchni wystawienniczej mo-
głem swojaków przeoczyć, ale trudno być 
wszędzie będąc ograniczony czasem.
Na scenie w Konkursie Wypieków Wiej-
skich „Lubuska Baba” udział wzięło  7 Kół 
Gospodyń Wiejskich. Nagrody były godne. 
Laureatkami było m.in. sołectwo Jędrzy-
chowiczki (też znajome twarze z dawnych 
lat). Sołectwo mające zaledwie 74 miesz-
kańców. A członkinie KGW z naszej gminy 
chyba są od macochy skoro nie startowały.
Na scenie wystąpiły m.in. zespoły z gminy 
Międzyrzecz. „Kęszyczanki” z Kęszycy Le-
śnej i „Nietoperzanie” z Nietoperka. Było 
więc wesoło na ludowo lub piknikowo, jak 
komu pasuje. Pod sceną także, bo bawiono 
się wspólnie. Następna impreza masowa to 
Wojewódzkie Święto Plonów w Międzyrze-
czu.

Tekst i fot. L. Malinowski

Nietoperzanie z Nietoperka
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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
• parapety BIUROSTYL
• blaty robocze KRONOSPAN i JUAN
• elementy szaf przesuwnych
• usługa wycinania płyt na format i oklejania obrzeży
• akcesoria i okucia meblowe

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
SKWIERZYNA

Impreza miała miejsce w związ-
ku z realizacją programu pn. „Bo-
iska do Plażowej Piłki Siatkowej 
– Lubusik – sportowe Lubuskie 
na lato” na 2015 r. Do turnieju 
zgłosiło się aż 10 par! Frekwencja 
przerosła najśmielsze oczekiwa-
nia organizatorów. Na nowo wy-
budowanym obiekcie „Lubusika” 
zagrało 20 zawodników z terenu 
powiatu międzyrzeckiego, z cze-
go połowę stanowiły zespoły z 
Trzebiszewa.

Pierwszy turniej na „Lubusiku” w Trzebiszewie
11 lipca 2015 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skwierzynie zorganizował rozgrywki w 
ramach „Lubuskiego Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej” w Trzebiszewie.

Duże zainteresowanie ze strony 
zawodników sprawiło, że turniej 
został podzielony na 2 fazy: pu-
charową i półfinałową. O awansie 
drużyny do dalszych rozgrywek 
decydowała jedynie wygrana, 
pokonany zespół musiał niestety 
pożegnać się z turniejem.
W fazie finałowej spotkały się 3 
zespoły, a o medalach zadecy-
dowały pojedynki „każdy z każ-
dym”. Po trwającym 3,5 godziny 
turnieju wyłoniono zwycięzców: 

1 miejsce – Michał Kosim; Mak-
symilian Kluczkowski; 2 miej-
sce – Radosław Gunia, Mateusz 
Nawrot; 3 miejsce – Tomasz 
Kotwicki, Paweł Dryszel. Naj-
lepszych zawodników nagrodził 
burmistrz Skwierzyny Lesław 
Hołownia wręczając pamiątko-
we puchary, medale, dyplomy i 
nagrody rzeczowe. 

Red.

Piknik w Pszczewie
Na początek wakacji 27 czerwca w 

ośrodku Borowa Zatoka koło Pszczewa 
odbył się piknik emerytów z PZERiI z 
Międzyrzecza. Było to coroczne spotka-
nie integracyjne dla członków naszego 
Związku. Udział w nim wzięło 120 osób. 

Finansowo wspomógł nas w realizacji 
tego zadania wójt Pszczewa Waldemar 
Górczyński, za co składamy serdeczne 
podziękowania.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 
15.00 oficjalnym powitaniem wszyst-
kich przybyłych przez przewodniczącą 
Związku Elżbietę Jankowską. Po nim 
zaczęło się biesiadowanie, oczywiście 
przy muzyce i poczęstunku. Do tańca 
przygrywał nam zespół pod kierownic-
twem pana Tośty. Na parkiecie było jak 
zwykle tłoczno, wesoło i bawiono się w 
miłej atmosferze. W pięknym ośrodku 
można było również uskuteczniać spa-
cery na świeżym powietrzu: nad jezio-
rem i w lesie.

Celem spotkania to poprawa samo-
poczucia psychicznego i fizycznego 
emerytów, rencistów i osób samotnych. 
Biesiadnicy wracali pełni humoru, z ża-
lem, że to już koniec i oczekując na na-
stępne spotkania.

POWIAT MIĘDZYRZECKI

Młodzi duchem
Członkowie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Międzyrzeczu nie próżnują, a 
ich aktywności może pozazdrościć niejeden młodszy wiekiem.

Spotkanie integracyjne z emeryta-
mi z Krosna Odrzańskiego

14 lipca 2015 zaprosiliśmy członków 
z Polskiego Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów z Krosna Odrzańskie-
go. Było to spotkanie rewanżowe (w 
roku 2014 członkowie naszego Związku 
goszczeni byli w Krośnie Odrzańskim) 
promujące naszą gminę i okolice. 

50 osobowa grupa z Krosna Odrzań-
skiego pod kierownictwem Elżbiety 
Jankowskiej i przewodnika Tadeusza 
Świdra zwiedzali nasze regionalne 
muzeum, oglądali słynne „portrety tru-
mienne”, zamek, poznali historię nasze-
go regionu.

Z  Międzyrzecza grupa udała się do 
Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie 
Słuchającej

w Rokitnie, gdzie w ich intencji zosta-
ła odprawiona msza święta. Następnie 
zwiedzili Muzeum Sanktuarium Ma-
ryjnego w Rokitnie oraz ogrody przed 
krzyżem.

O godzinie 14.00 w Międzyrzeczu 
grupa z Krosna Odrzańskiego spotkała 
z członkami Związku z Międzyrzecza, 
skąd dwoma autokarami wszyscy udali 
się na Międzyrzecki Rejon Umocniony 
w Pniewie, gdzie chcieliśmy pokazać 
naszym gościom ten słynny w naszej 
gminie obiekt. 

W Pniewie czekał poczęstunek: kawa 

i ciasto. Oczywiście ciasta własnego 
wypieku zostały przygotowane przez 
członkinie naszego związku. W tym 
miejscu chciałam podziękować wszyst-
kim paniom za zaangażowanie się w 
zorganizowanie spotkania, a przede 
wszystkim pani Marylce Balcerkie-
wicz , Stasi Kuczyńskiej za pomoc 
w podaniu kawy i ciasta oraz panu 
Edmundowi Iwińskiemu i Bolesławo-
wi Motłoszyńskiemu za dostarczenie 
wszystkich potrzebnych artykułów na 
miejsce własnym transportem.

Następnie wszyscy chętni, udali się 
z przewodnikiem Tadeuszem Świdrem 
na zwiedzanie MRU, stworzonego 
przez Niemców w latach 1934-1944 dla 
ochrony wschodniej granicy. Po zwie-
dzeniu MRU, na wszystkich  czekały 
kiełbaski z rożna i ciepła herbatka.

Na koniec gościom wręczono mate-
riały promujące naszego  miasto i gmi-
nę. Dziękujemy burmistrzowi Między-
rzecza Remigiuszowi Lorenzowi za 
dostarczenie tych materiałów oraz  za 
promocyjne bilety do MRU. 

Chociaż pogoda nas nie rozpiesz-
czała, spotkanie zakończyło się w miłej 
atmosferze, przy wspólnym śpiewie i 
obustronnych podziękowaniach.

Krystyna Zaleska
Polski Związek Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów Miedzyrzecz
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Teksty i zdjęcia: Lubuski U
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Lubuskie bez dopalaczy 
- otwarcie kampanii

Spotkania edukacyjne zaczęły 
się w sierpniu w miejscach odpo-
czynku dzieci i młodzieży na ko-
loniach, półkoloniach i obozach.

Pierwsze działania na Wood-
stocku

Inspektorzy lubuskich 
Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznych oprócz kontro-
li prowadzili pogadanki  
o zagrożeniach wynikających z 
zażywania dopalaczy. Docierali 
do młodych ludzi poprzez ulotki  
z informacjami o tym, jak ustrzec 
się niebezpieczeństwa. 

Powstał specjalny spot tele-
wizyjny (https://www.youtube.
com/watch?v=RY1iZbKPLp8), 
którego celem jest promowanie 
prawidłowych zachowań. Akcję 
wspomógł swoim wizerunkiem 
Bartosz Zmarzlik – żużlowiec 
Stali Gorzów.  Spot był puszczany 
na Przystanku Woodstock. Będą 
prowadzone rozmowy, aby emi-
towany był także w lubuskich ki-
nach przed projekcjami filmów.

Kampania również w szko-
łach

Wojewoda Lubuski Katarzy-
na Osos, zapowiadając kampa-
nię, podkreśla, że będzie ona 
długoterminowa. We wrześniu 
ruszy druga edycja działań, któ-
re tym razem będą prowadzo-
ne w ośrodkach edukacyjnych. 
Akcją zostaną objęte wszystkie 

placówki oświatowe, w których 
będą organizowane spotkania 
dla uczniów, nauczycieli i rodzi-
ców. Do szkół udadzą się inspek-
torzy sanitarni, lekarze i działacze 
Monaru. Zadania zaplanowane 
w ramach kampanii będą służyć 
profilaktyce i edukacji.

Psychiatra dr Mariusz Król 
podkreśla, że najwięcej zatruć 
dotyczy chłopców i młodych 
mężczyzn. - Dopalacze dopro-
wadzają do zaburzeń psychicz-
nych, co skutkuje dużą ilością 
popełnianych samobójstw – 
mówi lekarz. – Bardzo duży pro-
blem mogą powodować także 
lekarstwa na alergię lub prze-
ciwkaszlowe, one też zawierają 
środki odurzające i mogą działać 
toksycznie.

Wyróżnia się dwa modele za-
chowań po zażyciu dopalaczy:

Majaczenia – człowiek jest za-
gubiony, nie wie jak się nazywa, 
ile ma lat, gdzie jest, ma zaburze-
nia świadomości.

Objawy podobne do schizo-
frenii – osoba ma świadomość, 
wie jak się nazywa, gdzie jest, 
ale ma halucynacje, omamy, 
jest agresywna i pobudzona, ma 
podwyższoną temperaturę ciała, 
która może powodować uszko-
dzenia organów wewnętrznych. 
Leczenie objawowe jest trudne i 
twa długo.

Rozpoczęcie szerokiej akcji edukacyjno - profilaktycz-
nej skierowanej przede wszystkim do dzieci i młodzie-
ży, ale także do rodziców i nauczycieli zapowiedziała 
Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos. Będą spotkania 
na koloniach i obozach, a od września w szkołach.

- 21. Przystanek Woodstock był 
bezpieczny, jak na tak dużą skalę 
wydarzenia – powiedziała Woje-
woda Lubuski Katarzyna Osos. 
Wojewoda podkreśliła bardzo 
dobrą współpracę wszystkich 
służb, organizatora i władz Ko-
strzyna nad Odrą podczas za-
bezpieczania przedsięwzięcia.  
- Będziemy się spotykać, aby 
przeanalizować wnioski z zabez-
pieczenia festiwalu – dodała Wo-
jewoda.
Wspólne kontrole prowadzili 
przedstawiciele Policji, Inspekcji 
Transportu Drogowego, Pań-
stwowej Straży Pożarnej, Straży 
Granicznej, Wojska i Żandarmerii 
Wojskowej. Ta współpraca spra-
wiła, że po raz kolejny zagwaran-
towano bezpieczeństwo uczest-
nikom festiwalu.
W porównaniu do lat poprzed-
nich odnotowano mniej incyden-
tów na kolei. Nie było problemów  
(w porównaniu z rokiem po-
przednim) z wyjazdami pocią-
gów PKP. Komunikacja ta była 
lepiej zorganizowana, pasażero-
wie mieli dostęp do informacji o 
odjazdach pociągów.
Lubuska Policja realizowa-
ła działania podczas Wood-
stocku pod nazwą 2xT: troska  
i tolerancja. Przy zabezpie-
czaniu imprezy było zaanga-
żowanych 1232 policjantów.  
Codziennie prowadzona była ak-
cja trzeźwy kierowca. Odnotowa-
no znaczny spadek nietrzeźwych 
kierujących oraz wykroczeń 
w ruchu drogowym. Kontrole 
trzeźwości prowadzone były  
w 4 całodobowych punktach. 

Bezpieczny Woodstock 2015
Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos oraz przedstawiciele służb odpowiedzialnych  
za bezpieczeństwo w regionie podsumowują działania na Festiwalu Przystanek 
Woodstock, który odbył się w Kostrzynie nad Odrą. 

Skontrolowano 32 tys. osób.
Podczas trwania imprezy nie do-
szło do zdarzeń mających wpływ 
na bezpieczeństwo publiczne.  
Nie było także zdarzeń na akwe-
nach.
W trakcie trwania festiwalu służ-
by WOŚP, służby zabezpieczenia 
miasta i jednostki systemu PRM 
nie zgłaszały zakłóceń w dzia-
łaniach. Interwencje medyczne 
były realizowane na bieżąco.
Aktywność służb oraz prowa-
dzone akcje profilaktyczne skut-
kowały ujęciem większej liczby 
osób posiadających środki odu-
rzające.
Dzięki większej ilości parkingów, 
nie stwierdzono problemów z 
„korkowaniem” miasta.
Większe zainteresowanie niż w la-
tach ubiegłych było oddawaniem 
krwi. Zebrano 714 litrów krwi,  
w ubiegłym roku było to 598 li-
trów.
W spotkaniu podsumowują-
cym działania na rzecz bezpie-

czeństwa uczestników Festi-
walu Przystanek Woodstock 
uczestniczyli: Wojewoda Lubu-
ski Katarzyna Osos, Burmistrz 
Kostrzyna nad Odrą Andrzej 
Kunt, Zastępca Lubuskiego 
Państwowego Wojewódzkie-
go Inspektora Sanitarnego  
w Gorzowie Wlkp. Jolanta Mu-
siała, Zastępca Komendanta 
Zielonogórskiego Oddziału SOK  
Grzegorz Ławrynowicz, Lubuski 
Komendant Wojewódzki PSP st. 
bryg. Hubert Harasimowicz, Za-
stępca Lubuskiego Wojewódz-
kiego Inspektora Transportu Dro-
gowego Mirosław Jesiołkiewicz,  
I Zastępca Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Gorzowie 
Wlkp. inspektor Sebastian Bana-
szak oraz Waldemar Kaak, Dyrek-
tor Wydziału Bezpieczeństwa i 
Zarządzania Kryzysowego LUW.
Według danych Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Gorzowie 
Wlkp. na Woodstocku bawiło się 
w tym roku 210 tys. osób.

Odkręć się na pomaganie

- Codziennie przez nasze ręce 
przewija się kilka, a niekiedy kilka-
naście nakrętek. Zamiast wyrzu-
cać do kosza gromadźmy je w jed-
nym miejscu, by raz na jakiś czas 
przekazać osobom, które koordy-
nują zbiórkę – zachęca Z. Smejlis. 

Zakrętki są odsprzedawane 
jako surowiec do firm recyklin-
gowych. Przerabia się je na gra-
nulat a następnie na inne plasti-
kowe przedmioty codziennego 
użytku. 

- Korzyść jest podwójna. Nie 
dość, że możemy komuś pomóc, 
to jeszcze przyczyniamy się do 
ochrony środowiska – podkreśla 
pan Zbigniew. 

Denis Klepczarek urodził się z 

<< cd. ze s. 1 zespołem wad wrodzonych. Po-
mimo wielu schorzeń jest bardzo 
pogodnym, ciągle roześmianym 
dzieckiem. Dochód ze sprzeda-
ży nakrętek przeznaczany jest 
na rehabilitację chłopca i zakup 
leków. Akcja zaczyna przynosić 
efekty. Oprócz pojedynczych 
osób włączyli się w nią również 
uczniowie. Z. Smejlis odbierał już 
nakrętki m.in. ze szkół w Smogó-
rach, Lubrzy i Strzyżewie. 

Włączamy się a akcję
Pan Zbigniew nie musiał nas 

długo namawiać. Chętnie zgo-
dziliśmy się na to, żeby pomóc 
w akcji. Oprócz tego, że sami 
będziemy zbierać nakrętki, w 
naszej redakcji w Sulęcinie 
przy ul. Kilińskiego 9, pok. 1 

otworzyliśmy punkt odbiorczy. 
Zachęcamy naszych czytelni-
ków do włączenia się do zbiórki 
z pozoru bezużytecznych na-

krętek. Redakcja czynna jest we 
wszystkie dni robocze od 9.00 do 
16.00. Czasami wszyscy pracuje-
my w terenie i wtedy może być 
zamknięte, w takich sytuacjach 
prosimy o pozostawienie nakrę-
tek pod drzwiami biura – z całą 
pewnością nie zginą.  Nakrętki 
można też zawieźć do Policka, 
gdzie mieszka Denis wraz z ro-
dzicami. Osoby, które z różnych 
powodów nie mogą dotrzeć do 
podanych wyżej miejsc prosi-
my o kontakt ze Zbigniewem 
Smejlisem pod numerem tel. 
601739532 lub e-mailowo na 
adres smejlis64@wp.pl . Pan Zbi-
gniew dojedzie pod wskazany 
adres, by odebrać nakrętki.

Adam Piotrowski

Z. Smejlis prezentuje worek z na-
krętkami

Mieszkańcy Bukowca, Wyszano-
wa i paru innych okolicznych wsi, 
a także kierowcy zmierzający do 
tych miejscowości muszą liczyć 
się z utrudnieniem w postaci 
zamkniętego mostu na drodze 
powiatowej w miejscowości Sko-
ki. Drogę do Międzyrzecza trze-
ba pokonywać objazdami wy-
znaczonymi przez Żydowo lub 
Szumiącą. Most można jednak 
pokonać na pieszo. Most będzie 
zamknięty dla samochodów do 
30 października.

Red.

MIĘDZYRZECZ – SKOKI

Most 
zamknięty dla 
samochodów
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Wakacje to czas niepokoju dla szpitali 
- jak co roku brakuje krwi ze względu na 
mniejszą ilość pobrań. Pod znakiem zapy-
tania staje wówczas wiele planowanych 
zabiegów, bo brakuje krwi.

Mając na uwadze bezpieczeństwo cho-
rych, wymagających leczenia krwią, zwra-
camy się do wszystkich ludzi dobrej woli 
o oddanie tego niezastąpionego daru, 
jakim jest krew. Wiedza Polaków o krwio-
dawstwie nie jest wystarczająca. Według 
badania dla Kampanii Społecznych „Twoja 
Krew, moje życie”, tylko 6 na 10 osób wie, 
że krwi nie da się wyprodukować, a 59 
proc. nigdy jej nie oddało.

Krwiodawcą mogą zostać osoby w wie-
ku od 18 do 65 lat, ważące co najmniej 
50 kg i cieszące się dobrym zdrowiem. 
Honorowe dawstwo krwi jest najpięk-
niejszą dziedziną działalności humani-
tarnej człowieka dla człowieka. Mimo tak 
ogromnych postępów w medycynie, krew 
ludzka pozostaje lekiem niezastąpionym i 
bezcennym.

Jest ona niezbędna przy transfuzjach, 

NADESŁANO DO REDAKCJI

Poniżej prezentujemy list, który otrzymaliśmy od naszego czytelnika.

„Twoja krew, moje życie”

niemal wszystkich dużych i małych za-
biegach chirurgicznych a w szczególności 
kardiochirurgicznych.

Oddając krew od 33 lat widzę wiele pro-
blemów z jakim boryka się nasze krwio-
dawstwo, z roku na rok ubywa czynnych 
krwiodawców, jednym z takich czynników 
są falowe wyjazdy na stale za granicę mło-
dych ludzi za pracą, brak promowania ho-
norowego krwiodawstwa, w szczególno-
ści przez samorządy gminne i powiatowe. 
Przyczyny spadku ilości dawców krwi i od-
danej przez nich ilości krwi są różnorodne 
i skomplikowane. 

Podsumowując można stwierdzić jed-
no - oddając krew ratujesz życie, nie bądź 
obojętnym pomóż potrzebującym. Odda-
na przez nas krew może uratować komuś 
życie. Ty też możesz jej potrzebować w 
przyszłości, bo nie wiadomo  co się może 
wydarzyć. 

Zbigniew Smejlis
Prezes Klubu HDK-PCK 

przy ZSCKR w Bobowicku

SKWIERZYNA

Gminę reprezen-
towali burmistrz 
Skwierzyny Le-
sław Hołownia, 
p r z e w o d n i c z ą c a 
Rady Miejskiej w 
Skwierzynie Zofia 
Zawłocka, sołtys 
Świniar Czesław Ja-
nuszkiewicz, dyrek-
tor Skwierzyńskiego 
Ośrodka Kultury 
Maciej Zawidzki z 
pracownikami, Sto-
warzyszenie „Świ-
niary – Wieś między 
Wartą a Puszczą” 
oraz Zespół Tańca 
Ludowego „Obrzanie”. Swoje wyszywane 
arcydzieła zaprezentowała również Regi-
na Brzezińska z Trzebiszewa.
- Bardzo się cieszymy, że możemy być tutaj 
dzisiaj z wami. Takie wydarzenia pokazu-
ją, że współpraca pomiędzy naszymi gmi-
nami układa się pomyślnie - powiedział 
burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia 
otwierając święto wraz z z-cą burmistrza 
Bernau 
Impreza cieszyła się dużym zainteresowa-
niem ze strony okolicznych mieszkańców. 
Podczas wydarzenia można było obejrzeć 
występy artystyczne przedstawicieli za-
proszonych miast partnerskich, spróbo-
wać regionalnych produktów czy podzi-
wiać dzieła lokalnych rzemieślników.
Podczas pobytu przedstawiciele Skwie-
rzyńskiego Ośrodka Kultury odwiedzili 
instytucje kulturalne działające na terenie 
miasta Bernau, gdzie rozmawiano o wy-

Wizyta partnerska w Bernau
4 sierpnia 2015r. przedstawiciele Gminy Skwierzyna wzięli udział w 
„Dniach Europy Wschodniej” w partnerskim mieście Bernau w Niem-
czech.

mianie instruktorów na potrzeby organi-
zacji warsztatów zarówno w Skwierzynie 
jak i naszym mieście partnerskim.
Biorący udział w wydarzeniu mieszkań-
cy oraz turyści świetnie się bawili pod-
czas występu grupy śpiewaczej Zespołu 
Tańca Ludowego „Obrzanie”. Burmistrz 
Skwierzyny zapraszał zgromadzonych do 
wspólnej zabawy podczas prezentacji na-
szych przedstawicieli.
- Dużym zainteresowaniem cieszyły się pol-
skie pierogi. Nasze stowarzyszenie przygo-
towało ich ponad 700 sztuk m.in. ruskie, z 
mięsem, z kapustą i grzybami, serem oraz 
jabłkami. W ciągu 4 godzin wszystkie roze-
szły się jak przysłowiowe „ciepłe bułeczki”- 
powiedział prezes Stowarzyszenia Maciej 
Suchomski.

Red.
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W dniach 18. – 19.07. trudno było 
zaparkować w pobliżu malowni-
czego ryneczku. Wypada w tych 
dniach być w Pszczewie. Kilka 
tysięcy ludzi przyjechało, by po-
smakować miejscowych wyro-
bów, obejrzeć stoiska rękodziel-
nicze i programy artystyczne. Jak 
pisze w broszurce „Turystyka kul-
turowa Pszczewa”, niewiele jest 
takich miejsc, w których tradycja 
stanowi wartość unikalną, zasa-
dzając się na harmonijnym po-
łączeniu przeszłości z  teraźniej-
szością, jako całość wtopionym 
w oryginalną przyrodę. Razem 
z bogactwem inspiracji kultu-
ralnych wynikających z historii 
miejscowości leżącej na pograni-
czu polsko-niemieckim.
Gmina współpracuje od lat z 
Letschin, partnerską gminą nie-
miecką. Przyjaciele zza miedzy 
zawsze są obecni na Jarmarkach, 
zrealizowano razem z polską 
stroną wiele projektów, w tym 
roku to „Partnerska integracja 
kulturalna Pszczew- Letschin”, 
w ramach Stowarzyszenia Gmin 
Polskich Euroregionu „Pro Eu-
ropa Viadrina”. W nawiązaniu 
do średniowiecznych tradycji 
Jarmark Magdaleński odbywa 
się co roku w lipcu w okresie 
święta patronalnego (św . Mag-
daleny). Stoiska rękodzielnicze 
usytuowane są w pobliżu zabyt-
kowego Domu Szewca. Na ziemi 
pszczewskiej imprezę uświet-
niają prezentacje lokalnego do-
robku artystycznego, występy 

zespołów folklorystycznych, a na 
koniec Jarmarku przewidziany 
jest koncert gwiazdy sceny pol-
skiej.
Dzień 18.07. rozpoczęto zawoda-
mi wędkarskimi o Puchar Gminy 
Pszczew. Potem był Otwarty 
Turniej Skata Indywidualnego, 
widowisko dla  dzieci „Czego nie 
wiecie o smokach”. Następnie za-
śpiewali wokaliści ze Studia Pio-
senki przy GOK, odbył się kon-
cert zespołu „Białe Kruki” i Haliny 
Frąckowiak, a na koniec wspólna 
zabawa taneczna. 
Pokłosiem tegorocznego letnie-
go pleneru malarskiego „Part-
nerska Integracja Kulturowa 
Pszczew – Letchin”, organizowa-
nego przez Gminny Ośrodek Kul-
tury, była prezentowana publicz-
nie wystawa obrazów polskich i 
niemieckich artystów. Dużo tego 
dnia jest sztuki w Pszczewie, 
sztalug , rzeźbiarzy, różnego ro-
dzaju rękodzieła artystycznego, 
sztuki użytkowej. Cudowianki 
szydełkowe – urocza nazwa…, 
rzeźba i płaskorzeźba, w wąskich 
uliczkach kujący na kowadle 
prawdziwy kowal, który grupce 
turystów – gapiów opowiadał 
o swoim warsztacie. W bocz-
nych ulicach współczesna ofer-
ta, będąca praktycznym prze-
dłużeniem i realizacją tradycji 
jarmarkowych, gdzie powinno 
być WSZYSTKO, czyli od ubrań, 
butów, galanterii skórzanej, fira-
nek, poduszek, pościeli, zabawek 
dziecięcych, naczyń kuchennych 

– garnków, sztućców drewnia-
nych po biżuterię rękodzielniczą 
i zwykłą, susz roślinny i tradycyj-
nych dekoracji z tego surowca, 
torby-plecionki ze słomy, akce-
soria wędkarskie po potrawy do 
pokrzepienia się w maratonie 
dwudniowych imprez, pieczywo, 
wędliny, słodkości (chałwy), her-
baty i bakalie. Wyroby z miodu w 
kilku miejscach i pszczelarze.
Przy wejściu na rynek autobus 
- Mobilny Punkt Poboru Krwi. 
Oddając krew ratujmy zdrowie 
i życie. Koło kościoła św.  Mag-
daleny książki ofiarowane na 
sprzedaż przez wydawnictwa i 
biblioteki, dla akcji pomocy w le-
czeniu Jacka i Denisa, zbieraniu 
środków na ich  rehabilitację. II 
Charytatywny Kiermasz Książki 
– w niskiej cenie… Książek jest 
bardzo dużo, jak mówią mi wo-
lontariuszki, około 2000 sztuk 
udało się zgromadzić. Wiele to 
cenne publikacje, np. Normana 

Daviesa. W tym roku jest ponad-
to dużo bajek dla dzieci. Fanty 
przynoszono jeszcze w  dzień 
Jarmarku, tak wielki jest odzew 
społeczny akcji, w której bierze 
czynny udział Mirka Górna – w 
poprzednim roku zbierająca fun-
dusze na swój wyjazd na lecze-
nie komórkami macierzystymi 
do Mayom Hospital New Delhi, 
co udało się zrealizować. Teraz 
Mirka pomaga innym. Można też 
było wrzucić coś do puszek na 
ten cel.
W centrum ryneczku Środowi-
skowy Dom Samopomocy w 
Pszczewie zaprezentował wy-
roby swoich podopiecznych, 
bardzo artystyczne, wykonane z 
sercem. Obok na pewno cenne 
dla kolekcjonerów starocie. Da-
lej Metaloplastyka, zbroje śre-
dniowieczne, inne trybowane w 
metalu dzieła sztuki, obok malo-
wane na szkle piękne kompozy-
cje. Są też nasze międzyrzeckie 

mistrzynie rękodzieła artystycz-
nego.
Nieodłącznym elementem Jar-
marku jest konkurs fryzjerski o 
Grand Prix św. Magdaleny. Naj-
lepsi młodzi adepci fryzjerstwa 
nagradzani są  pucharami, statu-
etkami i nagrodami rzeczowymi. 
Po wręczeniu mistrzom fryzjer-
stwa nagród w części artystycz-
nej wystąpiły dzieci z Zespołu 
„Pszczółki” z pszczewskiego 
Przedszkola i Mażoretki „Finezja” 
ze Wschowy, ostatnio zdobyły 
złoty medal w Mistrzostwach Eu-
ropy w układach taneczno- mar-
szowych do orkiestr dętych. Trzy 
nasze okoliczne zespoły ludowe: 
„Kęszyczanki” z repertuarem pie-
śni ludowych i biesiadnych, ma-
jący w swoim dorobku wiele wy-
stępów na lokalnych imprezach, 
„Duszniczanki” z  Centrum Kul-
tury w Dusznikach – z ciekawym 
folklorem ze swoich stron i „Nie-
toperzanie” z Nietoperka pod 
Międzyrzeczem, młody ale bar-
dzo ambitny zespół. Ze swoim 
recitalem wystąpił lokalny talent 
wokalny, pszczewianin Joachim 
Ryczek, uczestnik i laureat prze-
glądów piosenki młodzieżowej. 
Zespół ABBA Show dał koncert 
na koniec dnia, a gwiazdą wie-
czoru była Sylwia Grzeszczak z 
zespołem, na jej występ przyje-
chało z okolic bardzo dużo ludzi. 

Tekst i foto. Iwona Wróblak

Połączone z Dożynkami Gmin-
nymi Święto Pomidora od kilku 
lat jest największym i najbardziej 
znanym wydarzeniem na terenie 
gminy Przytoczna. Słynną bitwę 
pomidorową, w której udział bio-
rą mieszkańcy i lokalne władze, 
relacjonowała już ogólnopolska 
telewizja. Ta medialna popu-
larność przełożyła się na spory 
sukces. W tym roku Przytoczną 
zainteresowali się organizatorzy 
największego festiwalu w Polsce 
– Przystanku Woodstock.

O prestiżu festiwalu w Ko-
strzynie nad Odrą świadczy fakt 
wyróżnienia jego twórcy i szefa 
WOŚP Jurka Owsiaka nagrodą 
International Industry Awards 
dla najlepszego promotora kon-
certowego. Co roku na koncerty, 
warsztaty i panele dyskusyjne 
organizowane przez Owsiaka 
przyjeżdża prawie milion osób. 
I właśnie tej publiczności Gmi-
na Przytoczna zaprezentowała 

Jeszcze lepiej, jeszcze więcej i jeszcze głośniej!

<< cd. ze s. 1 swoje walory turystyczne, inwe-
stycyjne i promowała lokalnych 
producentów.

Na Przystanku Woodstock 
oprócz tradycyjnego przejecha-
nia się diabelskim młynem czy 
błotnej kąpieli w rytm muzy-
ki, festiwalowicze mogli wziąć 
udział w bitwie pomidorowej, 
która odbyła się po raz pierwszy 
w całej dwudziestoletniej historii 
Przystanku.

Rock, disco-polo i klasyczne 
brzmienia

Tradycja bitwy pomidorowej 
jest już znana nie tylko w całym 
rejonie, ale także – dzięki pro-
mocji na Woodstocku – w Polsce. 
Idea stworzenia Święta Pomi-
dora pojawiła się w 2007 roku, 
kiedy organizatorzy wraz z plan-
tatorami postanowili promować 
gminę właśnie przez pomidory, 
dzięki którym wiele osób ma za-
pewnioną pracę sezonową.

W tamtym roku imprezę od-
wiedziło około 5 tysięcy osób. 

Na pomidorowej scenie wystąpił 
Dawid Kwiatkowski, a także ze-
spół Golec uOrkiestra. Tegorocz-
ny line-up również pełen jest roz-
poznawalnych artystów. Będzie 
można zatańczyć do Bałkanicy 
zespołu Piersi, grającego szeroko 
pojętą muzykę rockową.   Przed 
Piersiami wystąpi wrocławska 
wokalistka Kaja Karpienko, której 
teledysk do utworu To Twój Czas 
ma na portalu youtube.com po-
nad 15 tysięcy wyświetleń.

Publiczność oczaruje swoim 
niepowtarzalnym wokalem Ha-
lina Frąckowiak, a także zagra-
niczna gwiazda – Mario Bischin. 
W tym roku na Święcie Pomidora 
króluje disco polo – zagrają mię-
dzy innymi MIG i Endrju.

Jak co roku organizatorzy po-
stanowili zadbać o satysfakcje 
mieszkańców i przygotowali 
ofertę muzyczną dla osób w 
każdym wieku. Połączenie wielu 
gatunków muzycznych jest ukło-
nem w stronę publiczności, któ-
ra przez ostatni rok sugerowała, 
kogo chciałaby zaprosić.

Od prowincjonalnego święta 
do rozpoznawalnej marki

Jednak Święto Pomidora to nie 
tylko muzyka i impreza taneczna 
do samego rana. Tradycyjnie w 
Przytocznej, pojawi się najwięk-
szy Polski Lunapark Europark. 
Pasjonaci sportu będą mogli 
spotkać się z zawodnikami Stali 
Gorzów. Po raz kolejny można 
będzie wsiąść do pociągu „We-
soła ciuchcia”, który pojedzie z 
Przytocznej do kilku okolicznych 
miejscowości. W tym roku przy-
gotowanoy zdecydowanie wię-
cej miejsc i dodatkowe wagony. 
Na pewno wszyscy znajdą dla 
siebie miejsce!

Dożynki Gminne w połącze-
niu z Świętem Pomidora stały się 
rozpoznawalną w województwie 
marką. Gmina ma swoją maskot-
kę, reprezentuje mieszkańców 
na największych imprezach w 
Polsce i cały czas pracuje nad 
tym, żeby udoskonalić organiza-
cje i efekt swoich starań. Jeszcze 
lepiej, jeszcze więcej i jeszcze 
głośniej – właśnie tak można 
podsumować każdą edycję Dni 

Przytocznej. Na sukces wpły-
nęło przede wszystkim zaan-
gażowanie w jego organizację 
wielu mieszkańców, sympaty-
ków i sponsorów. Coraz więcej 
osób przyjeżdża na koncerty i 
korzysta z atrakcji. Stanowi to 
ogromne wyzwanie logistyczne 
i organizacyjne. W tym ogromie 
wyzwań nie zadbano o szcze-
góły – specjalne danie ugotuje 
szef kuchni, a czas uczestników 
imprezy będzie umilał Pomidor 
Jacuś.

Nie można zapominać jednak o 
tym, że Dożynki Gminne – Świę-
to Pomidora to hołd złożony pra-
cującym z ogromnym poświę-
ceniem rolnikom i wytworom 
ich pracy. To dziękczynne wyda-
rzenie jest okazją do prezentacji 
dorobku mieszkańców gminy: 
wcześniej wspomnianych rolni-
ków, przedsiębiorców, planta-
torów pomidorów i – co należy 
podkreślić – dzieci i młodzieży. 
Wyniki prawie rocznej pracy bę-
dzie można obserwować od 21 
do 23 sierpnia 2015 roku.

Joanna Hała

POWIAT MIĘDYRZECKI

Jarmark Magdaleński w Pszczewie
Mały Pszczew słynie ze swoich Jarmarków Magdaleńskich. Udało się tam miejscowym promotorom stworzyć produkt turystyczny, który przy-
jął się w okolicy. W tym roku odbył się już XXII Jarmark Magdaleński.

Występ Mażoretek „Finezja” ze Wschowy

http://youtube.com
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Sieć Najciekawszych Wsi
Powstała z inicjatywy Marszał-
ka Województwa Opolskiego. 
Znalazła się w niej nasza wieś 
Wysoka. Wprawdzie nie była w 
gronie 15 laureatów konkursu, 
jednak 18. Miejsce w gronie 100 
startujących wsi jest liczącym się 
sukcesem. W uroczystym finale 
projektu udział wzięli m.in. Anna 
Sawka, sekretarz UM, Dorota 
Lambrych, inspektor ds. rolnic-
twa, współpracy z sołectwami 
i ochrony środowiska UM oraz 
Eugeniusz Hombek, sołtys wsi 
Wysoka.
Inspiracją do powołania do życia 
Sieci Najciekawszych Wsi stała się 
francuska Sieć Najpiękniejszych 
Wsi, skupiająca 156 miejscowo-
ści z 32 tys. gmin Francji. Polska 
edycja zainaugurowana w 2012 r. 
na razie jest nieco skromniejsza. 
Jest jednak szansą na ożywienie 
wsi spełniających wymóg posia-

dania dziedzictwa kulturowego 
(także niematerialnego), ładu 
przestrzennego i krajobrazu o 
wysokich wartościach. Podstawą 
jest m.in. wyeksponowanie swo-
ich walorów przez wykorzysta-
nie mechanizmów rewitalizacji 
i rozwoju wewnętrznego. Tutaj 
istotną rolę spełniają Rady Sołec-
kie, KGW, OSP, miejscowe szkoły, 
placówki kultury i działające we 
wsiach stowarzyszenia. Wsie za-
wsze były i są nośnikiem tradycji 
i kultury regionów jako miejsca, 
w których natura dyktowała wa-
runki egzystencji, uprawy roli i 
produkcji żywności.
Warunki udziału w projekcie są 
obwarowane wieloma czynnika-
mi, m.in. jakością miejsca, ofer-
tami skierowanymi dla turystów, 
klimatem, zasobach kulturowych 
oraz satysfakcją odbiorcy ofer-
ty. Różne wyróżniki, wewnętrz-

ne i zewnętrzne, tworzą całość. 
Obecni na podsumowaniu pro-
jektu wiedzą doskonale jakie są 
wymagania, więc bez wątpienia 
swoją wiedzę przekażą zaintere-
sowanym.
Zabytki, atrakcje wypoczynkowe 
i turystyczne muszą być uzupeł-
nione bazą noclegową i gastro-
nomiczną. Odpowiednie ozna-
kowanie tras i szlaków, punktów 
widokowych jest również oce-
niane. Podobnie jak powiązanie 
z otaczającą przyrodą. To co dla 
mieszkańców wsi jest powszech-
ne, może w porównaniu z inny-
mi wsiami okazać się niezwy-
kle ciekawym. Mamy w gminie 
wiele sympatycznych z wyglądu 
wsi, mających wiele elementów, 
które należy wykorzystać w pro-
mocji. Wysokiej zabrakło bardzo 
mało punktów aby zaleźć się w 
ścisłym gronie laureatów ( w ślad 

za tym idą wymierne zyski). Już 
dziś wiadomo, że sołectwo zgło-
si swój udział w kolejnej edycji 
konkursu. 
Promocja w sieci jest niezwy-
kle ważna. Sieć Najciekawszych 
Wsi to towar marketingowy. To 
marka na wysokim poziomie. 
To możliwość pozyskania w 
późniejszym terminie środków 

zewnętrznych, które z powo-
dzeniem można wykorzystać 
w podniesieniu atrakcyjności 
miejscowości. Może inne sołec-
twa wzorem Wysokiej spróbują 
swych sił?

L. Malinowski 
fot. archiwum Stowarzyszenia 

Działajmy Razem

Wysoka z lotu ptaka

17 WBZ  im. gen. bryg. Józe-
fa Dowbór-Mościckiego swoje 
święto obchodziła przy udziale 
znamienitych gości spoza kró-
lewskiego grodu, o przełożonych 
czy dowódców brygad Czarnej 
Dywizji nie wspominając. Dy-
wizjon Artylerii Przeciwlotni-
czej  brygady otrzymał replikę 
sztandaru 7. DAPlot. Dowódcę 
jednostki. gen. bryg. Andrzeja 
Kuśmierka odznaczono dwo-
ma medalami. Szable oficerskie 
wręczono 3. wyższym oficerom. 
Jeden z wyróżnionych mają-
cy na mundurze zamiast tzw. 
korpusówek proporczyki z lanc 
kawaleryjskich, dzielnie niemal 
wykrzyknął – Ku chwale polskiej 
kawalerii. Wielu żołnierzy otrzy-
mało wraz z aktem nadania Znak 
Brygadowy. Wyróżnieni pra-
cownicy cywilni otrzymali oko-

licznościowe upominki. Wśród 
wyróżnionych żołnierzy nie było 
żadnej kobiety. 
Był pokaz musztry paradnej w 
wykonaniu zwartego podod-
działu oraz orkiestry wojskowej 
z Żagania. Oddano saluty ar-
tyleryjskie z przedwojennego 
działka przez grupę rekonstruk-
cyjną jak i salwy przez Kompanię 
Honorową. Były przemówienia, 
długa kolejka składających ży-
czenia. Uroczystość zwieńczo-
no defiladą pododdziałów oraz 
sprzętu kołowego będącego na 
wyposażeniu brygady. 
Pogoda była zabójcza, stanie 
w szyku nie należało do przy-
jemności. Z zaproszonych gość 
generałowie policji i Straży Gra-
nicznej wystąpili w koszulach, 
co przy wysokiej temperaturze 
było ulgą. Pozostała generalicja 

REGION

Święto Brygady

nieco się prażyła. Dowódca 11 
LDKPanc. nie wystąpił w obo-
wiązujących na takie uroczysto-
ści sznurach galowych. Wpadki 
wszędzie się zdarzają. Gospoda-
rze zadbali o liczne punkty z na-
pojami chłodzącymi dla wszyst-
kich, a stojący ponad godzinę w 
szykach zwartych, szczególnie w 
tylnych rzędach też nie byli od 
macochy i również mieli napoje. 
Festyn dla lokalnej społeczności 
połączony z pokazem sprzętu 

wojskowego na placu należącym 
do MOK był chyba sympatyczny. 
I piknikowy. Tego niestety nie 
wiem, bowiem redakcja nie wy-
stąpiła o akredytację na imprezę 
organizowaną na terenie MOK. 
Może stali tam gladiatorzy wy-
najęci przez  dyrekcję tego are-
ału ziemi? 

Tekst  i fot. Lech Malinowski

Koniec prac ziemnych realizo-
wanych na ul. Świerczewskiego 
przez Firmę PRINŻ, zdawałoby 
się, już nic dla archeologa, a jed-
nak… W wykopie na przyłącza 
kanalizacji sanitarnej znaleziono 
fragment ornamentowanej okła-
dziny noża, wykonany z prze-
ciętej wzdłuż zwierzęcej kości. 
Jest starannie  wypolerowany, 
ciemnej barwy. Ciekawe zna-
lezisko - na terenie miasta. Jest 
być może późnośredniowieczne, 
lub  wczesnonowożytne, XV-XVII 
wiek. Dokładne analizy i datowa-
nie będzie zrobione później, w 
gabinetach i laboratoriach.

Co jeszcze udało się odnaleźć 
w warstwie ciemnej ziemi nie 
naruszonej od średniowiecza 
przez późniejsze inwestycje? Jak 
zwykle na terenie miasta loka-
cyjnego spora ilość fragmentów 
ceramiki – są jeszcze nieumy-
te, prosto z wykopu, zapytamy 
później o datowanie. Fragmenty 
den naczyń, uchwyty pokrywki 
(dzbanka lub garnka – może się 
uda zrobić rekonstrukcyjny rysu-
nek?). Zwierzęce zęby, kości, czy 
z jednej z nich zrobione było szy-
dło (do dziurkowania skór)?- tak 
ten ułamek kości przynajmmniej 
wygląda, będzie to analizowane 

w oparciu o przedmiotową lite-
raturę.
Zaglądam w głąb wykopu. Pas 
ciemnoczerwonej ziemi wyraź-
nie widoczny na tle ciemniejsze-

Ciekawa znalezisko w wykopie na Świerczewskiego
MIĘDZYRZECZ

go otoczenia – to rumosz polepy 
z konstrukcji szachulcowej (tzw. 
muru pruskiego budynku), czyli 
przepalonej gliny, którą oblepia-
no piece lub ściany. Relikt domu, 

którego już nie ma… Ślady prze-
szłości Międzyrzecza w tej części 
miasta. 

Tekst i foto. Iwona Wróblak
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Realizowane połączenie drogowe skomu-
nikuje okolice dworca kolejowego z połu-
dniową częścią miasta, gdzie znajduje się 
skwierzyński Regionalny Park Przemysło-
wy.
Pozwoli to na dojazd mieszkańców tzw. 
„Zatorza” do dróg wylotowych w kierun-
ku na Zieloną Górę, oraz poprzez ul. Leśną 
– na Poznań, bez konieczności przejazdu 
przez centrum Skwierzyny.
Wraz z przebudową nawierzchni prze-
widuje się wykonanie odpływu wody do 
rowu kanalizacyjnego, a także budowę 
chodników oraz oświetlenia drogowego 
w ciągach tych ulic.
Koszt tego przedsięwzięcia wynosi blisko 
milion 600 tys. zł, jednak połowa wartości 

projektu jest dofinansowana z budżetu 
państwa w ramach tzw. schetynówki. Ter-
min zakończenia robót przewiduje się do 
końca września 2015 r.

Red.

Trwa przebudowa ulicy 
Dworcowej i Kolejowej

SKWIERZYNA

Zakończyły się prace związane z remon-
tem chodnika przy ulicy Paderewskiego 
w Skwierzynie. Inwestycja polegała na 
wymianie płytek betonowych na kostkę 
typu polbruk oraz stworzeniu miejsc po-
stojowych dla samochodów osobowych. 

Nowy chodnik 
przy Paderewskiego

SKWIERZYNA

Wykonano również wjazdy na posesję i 
wymieniono zdegradowane krawężni-
ki drogowe. Koszt remontu wyniósł 44 
929,75 zł.

Red.

W obozie KH ZHO Łódź Górna, 
nad Jeziorem Chycina, harcerze 
gościli międzyrzeckich leśni-
ków.  Komendantka obozu, dh 
Małgorzata Poros, przywitała 
w sobotni, słoneczny poranek 
harcmistrza Justynę Sikorską, 
członkinię Głównej Kwatery ZHP,  
harcmistrza Małgorzatę Karp, 
Komendantkę Hufca ZHO Łódź 
Górna, której towarzyszył harc-
mistrz Marek Kostenek z Łodzi. 
Wśród zaproszonych nie zabra-
kło gospodarzy terenów leśnych, 
którym przewodził Nadleśniczy 
Jerzy Pawliszak z Nadleśnictwa 
Międzyrzecz. Istotnym jest fakt, ze 
łódzcy harcerze od 1973 r, obozu-
ją w Chycinie, z niewielką przerwą 
(lokalizacja nieopodal Bledzewa). 
Tutaj odpoczywały kolejne poko-
lenia dzieci i młodzieży, chwaląc 

sobie walory naszego regionu.
Hm. Justyna Sikorska wręczyła 
najwyższe wyróżnienie dla współ-
pracujących z ZHP, jakim jest La-
ska Skautowska. Otrzymał ją wraz 
z listem gratulacyjnym Jerzy Paw-
liszak. To honorowe wyróżnie-
nie otrzymał za troskę o sprawy 
wychowania dzieci i młodzieży 
w podziękowaniu za życzliwość i 
pomoc okazaną harcerstwu. Na-
zwany został Niezawodnym Przy-
jacielem. List gratulacyjny pod-
pisała hm. Małgorzata Sinica, 
Naczelnik ZHP.
Hm Małgorzata Karp udekorowa-
ła J. Pawliszaka, przyznaną przez 
Kapitułę KH ZHP odznakę Zasłu-
żony dla Hufca ZHP Łódź Górna. 
Wyróżnionemu trudno było ukryć 
wzruszenia, bowiem współpracu-
jąc od wielu lat z harcerzami, ma 

wśród nich wielu przyjaciół. 
Listy gratulacyjne w podzięko-
waniu za wieloletnie wsparcie, 
okazane serce i zaangażowanie 
na rzecz wspólnoty Hufca ZHP 
Łódź Górna i stosowne emblema-
ty harcerskie wykonane w meta-
loplastyce otrzymali: Zbigniew 
Jagoda – Komendant Posterunku 
Straży Leśnej przy Nadleśnictwie 
Międzyrzecz, Dariusz Bana-
chowski - były leśniczy leśnictwa 

Chycina oraz Jan Antosiak – 
emerytowany leśniczy.
Na obozie była także liczna gru-
pa Zlotu Pożegnalnego „Jestem 
z Chyciny”. Teren obozowiska  
zostanie wykorzystany zgod-
nie z procedurą prawidłowego 
prowadzenia gospodarki leśnej. 
Pozostanie tylko głaz z wyrytym 
nazwiskiem nieżyjącego byłego 
komendanta poprzednich obo-
zów w Chycinie. Nowe nasadze-

nia zmienią dotychczasowy pej-
zaż z tej strony jeziora. Harcerzom 
zaproponowano nowe miejsce w 
lesie, także nad wodą. 
Podczas wspólnego biesiadowa-
nia ożyły wspomnienia, niektóre 
już owiane legendą. Przez ponad 
40 lat było wiele różnych chwil, 
zawsze jednak pozytywnie zwień-
czonych. 

Tekst i fot. Lech Malinowski

POWIAT MIĘDYRZECKI

Harcerze - Leśnikom

Korzystanie z tego udogodnienia 
wymaga jedynie od użytkowni-
ka Internetu wykonania jednora-
zowo następujących czynności: 
założenia konta użytkownika na 
portalu ePUAP i wysłania wniosku 
o potwierdzenie profilu zaufane-

POWIAT MIĘDYRZECKI

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP)
Mieszkańcy powiatu międzyrzeckiego nie muszą wychodzić z domu, by załatwić 
coś w starostwie powiatowym. W urzędzie działa Elektroniczna Skrzynka Podawcza

go (bezpłatnie), następnie należy 
jedyny raz w tym celu, udać się do 
Urzędu Skarbowego w Międzyrze-
czu lub do Oddziału Terenowego 
ZUS w Międzyrzeczu, aby uwierzy-
telnić założony profil zaufany. W 
wybranym urzędzie dokumentuje-

my przed urzędnikiem swoje dane 
osobowe (przedstawiamy dowód 
osobisty lub paszport), który po-
równuje je z wprowadzonymi do 
systemu. Po uwiarygodnieniu da-
nych, właściciel profilu zaufanego 
może posługiwać się nim w wszyst-

kich kontaktach z administracją w 
sposób podobny jak podpisem 
elektronicznym.
ePUAP - Elektroniczna Platforma 
Usług Administracji Publicznej - 
system, dzięki któremu obywatele 
mogą załatwiać sprawy urzędowe 
za pośrednictwem Internetu.
Profil zaufany - bezpłatna meto-
da uwierzytelnienia obywateli w 
systemach e-administracji, skła-
dających wnioski do urzędów za 
pośrednictwem internetu. Profil 

zaufany działa jak odręczny podpis. 
Właściciel profilu zaufanego logu-
je się na stronie ePUAP, wybiera 
sprawę, wypełnia wniosek podpi-
suje go profilem zaufanym i wysyła 
wniosek do urzędu.
Szczegółowe informacje jak zało-
żyć konto i profil zaufany na ePUAP 
znajdują się na BIP Starostwa Po-
wiatowego w Międzyrzeczu. 

Red. na podst.
www.powiat-miedzyrzecki.pl
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X Rodzinny Rajd Rowerowy za nami
MIĘDZYRZECZ

W sobotę 13 czerwca wielu cyklistów wzię-
ło udział w X Rodzinnym Rajdzie Rowero-
wym. Trasa rajdu wynosiła ok. 37 km. Start 
nastąpił w Międzyrzeczu, następnie uczest-
nicy zatoczyli koło przez Jagielnik, Kęszycę 
Leśną, Wysoką, Pniewo, Nietoperek, by z 
powrotem dojechać do Międzyrzecza. W 
rajdzie brałem udział po raz pierwszy i je-
stem miło zaskoczony pod kilkoma wzglę-
dami. Po pierwsze. Aura i humor dopisywa-
ły uczestnikom. Każdy otrzymał prezent w 
postaci koszulki (szare „młodzież starsza”, 
czerwone nastolatki) i numer startowy. 
Uczestnicy rajdu nawzajem się wspierali 
duchowo np. przy podjazdach pod piasz-
czyste górki. A było ich sporo! Rajd odbył 
się w słoneczny, prawie bezchmurny dzień, 
wręcz upalny.
Po drugie – zdrowie. Ruch to zdrowie. Ta 
złota intencja jest ciągle aktualna. Zasie-
dzenie w pracy, w domu przed telewizo-
rem, komputerem skazuje leniuchów na 
choroby cywilizacyjne. Tak ładnie się je 
określa, ale dolegliwości będą takie same, 
jak sto lat temu. Tak, tak powtórzę jeszcze 
raz. Ruch to zdrowie!
Po trzecie. Atrakcyjność trasy rowerowej. 
Wiele osób brało udział w rajdach po raz 
pierwszy. Byli - mimo męczącej drogi – 
bardzo zadowoleni. Dopytywali, kiedy bę-
dzie następny „taki cudowny rajd?” Już te 
powtarzające się najczęściej wypowiedzi 
świadczą o pozytywnym i prospołecznym 
nastawieniu do życia. 
Po czwarte. Kuchnia. Pyszne domowe wy-
pieki przygotowane dla uczestników na 
pierwszym etapie w Kęszycy Leśnej sma-
kowały wybornie. Kawa, herbata i woda 
uzupełniały niedobory płynu w organi-
zmie i dawały „niezbędną moc”. 
Jazda leśnymi i polnym traktami, niekiedy 
wśród pokrzyw (na zdrowie) była miła dla 
oczu. Kolejny krótki oddech w Wysokiej na 
wielofunkcyjnym placu gimnastycznym. 
Wiele atrakcji gimnastycznych kusiło. Wie-
lu dało się na nie skusić. Tak dotarliśmy do 
Pniewa. Pyszna grochówka (smakowała jak 
w wojsku) miała wielu amatorów. Zwiedza-
nie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnione-

go i bunkrów, a kto nie chciał zwiedzać or-
ganizatorzy przygotowali gry z nagrodami. 
Już nieco zmęczeni dotarliśmy do mety w 
Międzyrzeczu.
W rajdzie wzięło udział 50 osób. Z Między-
rzecza i okolic, Gorzowa Wlkp. Drezdenka, 
Świebodzina, spod Strzelec Krajeńskich 
i Mierzyna. Szeroki przedział wiekowy 
uczestników, w tym młodzież – co zawsze 
cieszy. Serwis techniczny udzielał rad i do-
konywał sprawnie i szybko drobnych na-
praw. Sanitariusz kontrolował maruderów, 
podpowiadał by pić wodę, gdy organizm 
sporo jej wydalał z potem.
Dobre tempo jazdy, które ustabilizowa-
ło się po pierwszym etapie sprawiało, ze 
uczestnicy nie pogubili się w trasie. Jak na 
debiutanta jestem pod wrażeniem orga-
nizacji. Zachęcające zaproszenia o rajdzie 
były mocno zauważalne.
Organizatorem rajdu było Stowarzyszenie 
„LGD Działaj z nami” ze Świebodzina we 
współpracy z gminą Międzyrzecz. Do zo-
baczenia za rok. 

Z rowerowym pozdrowieniem
Zdzisław Musiał

Z okazji X Rodzinnego Rajdu Rowerowe-
go pani Danuta Antkowiak ze Świebo-
dzina napisała dwa wiersze. Jeden z nich 
prezentujemy na łamach Przekroju:

X Rodzinny Rajd Rowerowy 
 
Poranek słoneczny żarty i śmiech
to najprawdziwszy rodzinny gest.
Dziś spontaniczna, wesoła grupa
każdy radosny nie -to nie cuda.

Filip zawzięcie rower testował
cyklistce gałąź w szprychę się chowa.
Problem z siodełkiem, błotnik pęknięty
a pan Radosław wciąż jest zajęty,
pedał za luźny, łańcuch zatarty
spadł również koszyk w trakcie podjazdu.

Na drogach leśnych piaszczyste drogi
kto nie mógł jechać z roweru schodził.
Pod górkę z górki ,asfalt czy bruk
niczym kozice sprytem wśród gór.

Na głowie cyklisty kapelusz z piórem
pewnie bez trudu kręcił pod górę.
Pan Lech z Gorzowa lubi te rajdy
wcześnie wyjechał- powrót po czwartej.

Pani Emilki upadek
to nie był wcale przypadek
Numer 13-ty startowy miała
serdecznie się uśmiała.

Grupę zamyka pani Krystyna
czuwa wśród swoich jak anioł stróż
a nietoperze Nocek i Mroczka
już pozostali w obrębie MRU.

Podłączyć się można na następujących 
ulicach: Runge, Płk. Kaletki, Jana XXIII, 
Wyszyńskiego, Płk. Działoszyńskiego, 
Dr. Śmigielskiego, Krajewskiej, Kolejowa, 
Jana Pawła II, M. Kolbe, Działkowców , 
Chopina, Leśna, Działkowców, Nowo-
wiejskiego, Hetmańska, Fredry, Teatralna, 
Międzyrzecka, Poznańska, Bledzewska, 
Starodworska, Poprzeczna, Sportowa, 
Źródlana, Piaskowa, Słoneczna, Krótka, 
Przemysłowa, Demokratyczna, Roosevel-
ta, Ceglana Góra.

Dlaczego warto?
Podłączenie to niewątpliwie oszczędność 
pieniędzy. Wywóz ścieków ze zbiorników 
bezodpływowych jest znacznie droższy 

niż odprowadzanie ich do kanalizacji sa-
nitarnej. Dla czteroosobowej rodziny to 
oszczędność w skali roku ok. 1500 zł! Pod-
łączenie do kanalizacji to również wiele 
innych korzyści. Podnosimy tym samym 
wartość swojej nieruchomości, zyskujemy 
komfort i wygodę oraz chronimy środowi-
sko naturalne. 
Na stronie internetowej urzędu znajdu-
je się instrukcja, jak podłączyć budynek 
do kanalizacji oraz potrzebne formularze 
pism.

Red.

SKWIERZYNA

„Kanaliza się opłaca!”
- Mieszkańcy, którzy jeszcze nie podłączyli swojej nieruchomości do 
istniejącej sieci kanalizacyjnej mogą tego dokonać w każdej chwili – 
informuje burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia. 
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NAPRAWA PLANDEK

Paweł Olszewski
Ul. PrzemysłOwa; 69-220 OśnO lUbUskie

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

(istnieje mOżliwOść dOjazdU dO klienta)

namiOty           gabaryty
PrzyczePki          naczePy

dOstawcze        stelarze

(drobna produkcja)

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

Stowarzyszenie „Działamy Razem” w Wysokiej
Obecnie jest jednym z najmłod-
szych stowarzyszeń zarejestro-
wanych sądownie i działających 
w gminie Międzyrzecz. Powsta-
ło w lutym 2014 r. z inicjatywy 
kilku mieszkańców tej przepięk-
nie położonej wsi na półwy-
spie wrzynającym się w jezioro 
Paklicko Małe. Prezesem jest 
Teresa Mukomiłow (architekt i 
konserwator zabytków), człon-
kami zarządu: Urszula Rau, 
Waldemar Saj i Eugeniusz 
Hombek (sołtys wsi). Stowa-
rzyszenie skupia 15 osób, ma 
swoich fanów jak i tych, którym 
zmiany na lepsze kosztem wła-
snej energii i czasu nie odpo-
wiada. Malkontentów nigdzie 
nie brakuje.
Członkowie jak również część 
mieszkańców niezrzeszonych, 
głównie młodzież wykonali 
szereg prac porządkowych na 
terenie wsi i wokół jeziora. Prze-
niesiono plac zabaw, nasadzo-
no zieleń i utworzono zielone 
wysepki w obrębie ruchu dro-
gowego w miejscowości. Wy-
konano i zamontowano kilka 
ławek. Zbudowano nowe scho-
dy do sali wiejskiej. Nad jezio-
ro przywieziono piasek i został 
rozplantowany w ramach stwo-
rzonej plaży. Uporządkowano 
teren historycznego bunkra 
MRU. Miejscowa hydrofornia 
poprzez zasadzenia krzewów i 
kwiatów uzyskała miły wygląd. 
Wyczyszczono i zagospodaro-
wano teren nad kanałem. Przy-
gotowano projekt i wybudo-
wano siłownię zewnętrzną jak 
również kort tenisowy z moż-
liwością gry w siatkówkę. Oba 
obiekty obok placu zabaw po-
chłonęły wiele roboczogodzin. 
Wymagany dwudziesto pro-

centowy wkład własny został 
znacznie przekroczony. Powstał 
parking przy terenie rekreacyj-
nym, postawiono wiatę i cieka-
wie zaprojektowane miejsce na 
grillowanie. 
Na realizację tych projektów 
Stowarzyszenie zaciągnęło kre-
dyty bankowe w wysokości ok. 
90.000 zł. Koszty kredytowania 
były pokrywane przez człon-
ków Stowarzyszenia. Obydwa 
projekty unijne zostały rozliczo-
ne z Urzędem Marszałkowskim 
w pierwszej połowie br.
Plany Stowarzyszenia są ambit-
ne, mając na uwadze zrealizo-
wane w stosunkowo krótkim 
okresie konkretne inwestycje 
we wsi, bez wątpienia zosta-
ną zrealizowane. Oczywiście 
członkowie liczą na wsparcie 
finansowe gminy w zakupie 
materiałów, bo fizycznie i mery-
torycznie są zdolni do realizacji, 
co już udowodnili. Na pobliskim 
bunkrze, opisywanym przez 
miejscowych historyków-regio-
nalistów pojawi się rekonstruk-
cja dwóch kopuł pancernych i 

Leśnictwa Nadleśnictwa 
Międzyrzecz 

oferują do sprzedaży drewno opałowe 
odbiorcom indywidualnym

W ofercie: sosna, modrzew, świerk, akacja, dąb, daglezja, 
jesion i osika (w różnych asortymentach - drobnica lub 

grubizna, w różnych cenach brutto)

Szczegółowe informacje w leśnictwach lub                      
w Nadleśnictwie Międzyrzecz - tel. 95 741 23 66

Surowiec pozyskany kosztem nabywcy w przypadku 
gałęziówki (drobnica) kształtuje się na poziomie  22,68 zł/m3 
brutto, a cena grubizny opałowej kształtuje się w granicach 

od 54 zł do 97,20 zł/m3 brutto w zależności od gatunku.

MIĘDZYRZECZ

Siłownia wybudowana przez Stowarzyszenia

drzwi (teren wokół obiektu już 
nabrał właściwego wyglądu). 
Chcą wybudować drugą pla-
żę nad jeziorem. Myślą o wy-
budowaniu chodnika wzdłuż 
półwyspu. Pojawią się nowe 
oznakowania i drogowskazy. 
Snują plany budowy parkingu 
przy barokowym kościele. Ma-
jąc już opracowaną wizualizację 
ciekawą wydaje się propozycja 
odrestaurowania i dalszej ada-
ptacji zabytkowego budynku 
świetlicy wiejskiej. Byłaby tu 
Izba Pamięci, pracownia tech-
niczna dla dzieci i młodzieży, 
lokum dla KGW i sala wielofunk-
cyjna. Wszak w „Gościńcu na 
Półwyspie” od lat są organizo-
wane koncerty kameralne, więc 
najwyższy czas aby stworzyć 
lepsze warunki lub co najmniej 
otworzyć się dla większej liczby 
odbiorców. I jeszcze ławki przy 
korcie oraz drenaż przyległe-
go terenu. Nasadzenia zieleni i 
jeszcze...  pomysłów jest wiele.
Niegdyś wieś nad jeziorem 
Paklicko Małe, mimo nazwy, 
wcale nie takim małym, była 

swoistym zaściankiem. Teraz 
gdy stawia się na turystykę 
w bardzo szerokim aspekcie 
odbioru, zmienia się lokalna 
mentalność. A tytułowe stowa-
rzyszenie już udowodniło, ze 

razem jest i raźniej i efektywniej.

Lech Malinowski
fot. archiwum stowarzyszenia
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Na sygnale  

Potrącił dziecko na przejściu dla pie-
szych 

W środę 22 lipca 2015 roku przy skrzyżo-
waniu ulic Marcinkowskiego z Poznańską, 
na przejściu dla pieszych doszło do potrą-
cenia siedmioletniego chłopca. Policjanci 
na miejscu ustalili, że kierujący w przeciw-
ną stronę zatrzymał się przed przejściem 
dla pieszych, aby przepuścić grupę dzieci, 
natomiast jadący Daewoo Lanos z naprze-
ciwka w kierunku centrum miasta, nie za-
trzymał się i potrącił przechodzącego pra-
widłowo chłopca.
Chłopiec został przewieziony karetką po-
gotowia do szpitala na badania lekarskie. 
Na szczęście nic poważnego mu się nie 
stało! Miał powierzchowne rany i otarcia 
naskórka.
70 - letni kierowca tłumaczył, że pomimo 
dobrej widoczności, nie zauważył chłop-
ca. Policjanci na miejscu zatrzymali jego 
prawo jazdy. Skierują przeciwko niemu 
wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego 

w Międzyrzeczu oraz do Starosty o rozwa-
żenie konieczności skierowania mężczy-
zny na kontrolne badania lekarskie.

Stracili prawko za prędkość

Policjanci zauważyli znaczną poprawę 
- widać, że dzięki zmianie przepisów kie-
rowcy jeżdżą wolniej, zwłaszcza w terenie 
zabudowanym. Niestety zdarzają się jed-
nak wyjątki - w powiecie międzyrzeckim 
policjanci zatrzymali już 11 praw jazdy 
piratom drogowym, którzy przekroczyli 
prędkość na terenie zabudowanym o po-
nad 50 km/h!
W poniedziałek 20 lipca policjanci „namie-
rzyli” BMW, które w Bobowicku poruszało 
się z prędkością 102 km/h, gdzie dopusz-
czalna prędkość to 50 km/h. Prawo jazdy 
27-latka zostało zatrzymane. Przez trzy 
miesiące nie będzie mógł kierować.
Tylko podczas jednego dnia 15 lipca 2015 
roku, policjanci zatrzymali dwa prawa jaz-
dy. Jeden z kierowców w Pniewie jechał 
97 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje 
ograniczenie do 40 km/h, natomiast ko-
lejny w Żółwinie przekroczył prędkość o 
60 km/h.

Pobił człowieka za hałas podczas re-
montu…

W drugi weekend lipcowego miesiąca 
policjanci otrzymali informację o uszko-
dzeniu ciała mężczyzny remontującego 
mieszkanie w Międzyrzeczu. Ustalili, że 
napastnik z niewyjaśnionych przyczyn 
zaatakował drewnianą pałką mężczy-
znę, który otworzył drzwi mieszkania. 
Pokrzywdzony trafił do szpitala z obraże-
niami głowy i twarzy a napastnik został 
zatrzymany. Zbigniew F, usłyszał dwa za-
rzuty: groźby karalnej oraz uszkodzenia 
ciała. Tłumaczył, że zrobił to, ponieważ, 
nie mógł spokojnie odpocząć po pracy, 
przeszkadzał mu hałas... Za uszkodzenie 
ciała 60-latkowi grozi kara do pięciu lat 
pozbawienia wolności. Na wniosek Pro-
kuratury Rejonowej w Międzyrzeczu, Sąd 
aresztował mężczyznę na okres dwóch 
miesięcy. 

Nie parkuj na miejscu dla niepełno-
sprawnego!

Podczas działań w czwartek 9 lipca 2015 
roku, które zostały przeprowadzone przez 
policjantów Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Powiatowej policji w Między-
rzeczu na terenie całego powiatu, poli-
cjanci skontrolowali 75 parkingów. Spraw-
dzili 80 miejsc zarezerwowanych dla osób 

niepełnosprawnych i 11 aut na nich zapar-
kowanych.
W czterech przypadkach policjanci ujaw-
nili nieprawidłowości w oznakowaniu 
miejsc parkingowych - powiadomią 
odpowiednie służby i podmioty, które 
uzupełnią braki w oznakowaniu. Jedna 
osoba nieuprawniona do zaparkowania 
samochodu na miejscu wyłącznie dla 
osób niepełnosprawnych została ukara-
na wysokim mandatem w wysokości 800 
zł, nałożono na nią również 5 punktów 
karnych. Policjanci ujawnili również przy-
padki, w których osoby niepełnosprawne 
posługiwały się nieważnymi już kartami 
parkingowymi. W tych przypadkach infor-
mowali ich o konieczności wymiany kart 
i sankcjach karnych, jakie grożą za parko-
wanie na uprzywilejowanych miejscach 
osobom nieuprawnionym. Policjanci pla-
nują podobne akcje w najbliższym okre-
sie. Również podczas codziennych służb 
patroli na terenach miast kontrolowane 
będą miejsca oraz karty parkingowe.

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

policja.gov.pl 

Przekrój Lokalny: Minął niespełna rok 
od ostatnich wyborów samorządowych. 
Jak pan ocenia pracę Sejmiku Woje-
wództwa Lubuskiego w tym czasie?

Władysław Komarnicki: Dla mnie, jako 
człowieka wywodzącego się z biznesu, 
jest to pierwsza praca w samorządzie, i 
jest to z pewnością duże wyzwanie. Na-
dal widzę w Sejmiku dość duże, sztuczne 
podziały, ale jestem również mile zasko-
czony, że jednak większość radnych ma 
na uwadze przede wszystkim dobro woje-
wództwa, a nie np. partyjny interes. Dlate-
go coraz lepiej czuję się w Sejmiku. 

PL: Jest pan radnym całego wojewódz-
twa, ale pana korzenie to jego północna 
część. Czy podejmował pan jakieś dzia-
łania służące mieszkańcom powiatów 
sulęcińskiego lub międzyrzeckiego?

WK: Muszę powiedzieć, że w ostatnich 
wyborach dostałem prawie 12 tys. głosów 
z czego jestem bardzo szczęśliwy, bo to 
świadczy, że ludzie doceniają moją pracę 
przez wiele ostatnich lat. To jest też kredyt 
zaufania, który mobilizuje mnie do tego, 
żebym maksymalnie dużo dla tej spo-
łeczności zrobił. Muszę panu powiedzieć, 
że zaangażowałem się w kilka projektów, 
które już przynoszą efekty. W północnej 
części województwa lubuskiego działa 
stowarzyszenie zajmujące się dziećmi z 
autyzmem. Jego podopieczni pochodzą 
głównie z terenu byłego województwa 
gorzowskiego. Od dłuższego czasu orga-

Jeżeli są możliwości, to trzeba ludziom pomagać
ROZMOWA PRZEKROJU

Z przedsiębiorcą, honorowym prezesem Stali Gorzów, społecznikiem i wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Lubuskiego Władysła-
wem Komarnickim rozmawia Adam Piotrowski.

nizacja ta starała się pozyskać nowe lokale 
na szkołę i przedszkole. Od miasta Gorzo-
wa dostali starą siedzibę domu kultury, a 
ja zrobiłem wszystko co mogłem, żeby te 
dzieci miały w niej jak najlepsze warunki. 
Udało mi się na rzecz remontu tego miej-
sca załatwić pół miliona zł z Urzędu Mar-
szałkowskiego i dodatkowo 200 tys. zł z 
PFRONu na działalność stowarzyszenia. 
Kolejna sprawa, to np. załatwienie dodat-
kowych pieniędzy z budżetu wojewódz-
twa dla zespołu, który sławi ten region 
na całą Polsce, tj. dla Stali Gorzów. Wielu 

próbowało tego dokonać przez lata, mi 
się udało przez 7 miesięcy. Sprawa nad 
którą teraz pracuję obecnie ma również 
ogromne znaczenie m.in. dla mieszkań-
ców powiatów międzyrzeckiego i sulęciń-
skiego. Chodzi o bezpośrednie połączenie 
kolejowe Gorzów Wlkp. – Berlin. Mogę 
zapewnić, że nie spocznę, dokupi ono nie 
powstanie.

PL: Znalazł się pan na liście Platformy 
Obywatelskiej, jako kandydat do Sena-
tu RP. Dotychczasowe doświadczenie w 
biznesie i polityce mogłoby się przydać 
panu w wyższej izbie parlamentu…

WK: Start w wyborach do Senatu traktu-
ję jako kolejny etap podejmowania róż-
nych działań na rzecz północnej części 
województwa lubuskiego. Ja nie jestem 
żadnym działaczem partyjnym, jestem 
pragmatykiem i całe swoje życie starałem 
się wykorzystać swoją wiedzę i możliwo-
ści, żeby pomagać ludziom. Jeżeli uda mi 
się dostać do Senatu, to zapewniam, że te 
sprawy, które rozpocząłem dokończę i po-
dejmę się kolejnych służących mieszkań-
com tego terenu.

PL: Rozumiem, że czuje się pan bardziej 
społecznikiem i działaczem niż polity-
kiem?

WK: Zawsze starałem się być empatyczny 
dla problemów ludzkich Wychodziłem 
też z założenia, że jeżeli są możliwości, to 
trzeba ludziom pomagać. Polityka, szcze-

gólnie ta brudna mnie nie interesuje.

PL: Na koniec pytanie o ukochaną przez 
pana, ale też przez wielu mieszkańców 
północnej części województwa lubu-
skiego „Staleczkę”. Jak pan ocenia ten 
sezon?

WK: Już od trzech lat nie jestem prezesem 
Stali, ale przez cały ten czas staram się ją 
wspierać. Nie tylko słowem, ale finanso-
wo również. Jeżeli chodzi o ten sezon, 
to uważam, że był to jednak błąd, że nie 
zakontraktowano nowego zawodnika, bo 
on mógłby wprowadzić powiew świeże-
go powietrza do zespołu. Nikt się też nie 
spodziewał, że Kasprzak będzie miał taki 
kiepski sezon. I dlatego boli mnie serce, 
bo nam się te play-offy należały. Trzeba 
się z tym jednak pogodzić i zacząć myśleć 
o drużynie w przyszłym roku. Jestem za 
tym, żeby zbudować ją w oparciu o czte-
rech zawodników, którzy sobie na to za-
służyli. Myślę, żeby to byli: Zmarzlik, Cyfer, 
Iversen i Zagar. To jest jednak moja opinia, 
a o tym wszystkim będzie decydował za-
rząd i trener.

PL: Dziękuję za rozmowę.

Zaprzysiężenie W. Komarnickiego na 
pierwszej sesji Sejmiku Województwa 
Lubukiego
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Wieści z Międzyrzeckiego rATUSzA

29 czerwca Międzyrzecz odwie-
dził burmistrz jednego z naszych 
miast partnerskich Haren - Mar-
cus Honnigfort wraz z wicebur-
mistrzem. Głównym powodem 
wizyty była chęć przekazania za-
proszenie na uroczystość 50-le-
cia nadania praw miejskich. 
Włodarze rozmawiali na temat 
wymiany młodzieży, a dokładnie 
organizacji kilkutygodniowych 
warsztatów. Burmistrzowie zwie-
dzili największe atrakcje ziemi 
Międzyrzeckiej, zamek wraz z 
Muzeum i Międzyrzecki Rejon 
Umocniony. 
Miesiąc później do Międzyrze-
cza przybyła sześcioosobowa 
delegacja z Berlina Charlotten-
burg-Wilmersdorf, na czele z 
burmistrzem Reinhardem Nau-
mannem. Wizyta rozpoczęła się 
od spotkania z burmistrzem Re-
migiuszem Lorenzem, wicestaro-
stą Rafałem Mikułą, przewodni-
czącą Rady Miejskiej Marią Kijak i 
zaproszonymi gośćmi. Burmistrz 
serdecznie powitał delegację z 
Niemiec i zaprosił do dyskusji 
nt. rozwoju partnerstwa pomię-
dzy naszymi miastami. Obydwie 
strony zgodnie stwierdziły chęć 
wzmocnienia współpracy szcze-

Delegacje z Berlina Charlottenburg-Wilmersdorf 
i Haren w Międzyrzeczu

gólnie w sektorze kulturalnym, 
sportowym i edukacyjnym. Bur-
mistrz Remigiusz Lorenz podkre-
ślił, że będzie popierał wszelkie 
inicjatywy integracyjne, które 
będą zbliżały mieszkańców na-
szych gmin, umacniały istniejące 
przyjaźnie i były płaszczyzną do 
wymiany doświadczeń.
Kolejnym punktem wizyty był 
szpital w Obrzycach, gdzie go-
ście udali się do tzw. Izby Pamię-
ci, przedstawiającej tragiczną hi-
storię szpitala. Następnie złożyli 
kwiaty przy dwóch pomnikach, 
jednym na terenie szpitala upa-

miętniających pomordowanych 
w tym miejscu pacjentów oraz 
przy drugim, na cmentarzu w 
miejscu jednego z masowych 
grobów. Partnerzy z Berlina 
zwiedzili również Muzeum Zie-
mi Międzyrzeckiej im. Alfa Ko-
walskiego, zamek i Międzyrzecki 
Rejon Umocniony. W ramach 
rewizyty burmistrz Reinhard Na-
umann zaprosił burmistrza, prze-
wodniczącą Rady Miejskiej i rad-
nych do Berlina, aby w szerszym 
gronie móc przedyskutować 
kwestie partnerstwa i wspólnych 
zadań w przyszłych latach. 

Wizyta Biskupa Patricka 
Philippa Streiffa 

W czwartek 23 lipca międzyrzec-
cy policjanci obchodzili swoje 
święto. Świętowanie rozpoczął 
festyn dla dzieci, który odbył na 
placu przy Ratuszu. Specjalnie 
dla najmłodszych przygotowano 
gry i zabawy, można było zrobić 
odbicie linii papilarnych, poma-
lować twarz, czy też skosztować 
watę cukrową i popcorn. Dzieci 
zabawiała policyjna maskotka 
tygrysek Lupo. Festyn zorganizo-
wany został między innymi przy 
wsparciu finansowemu gminy 
Międzyrzecz.
W południe odbyła się uroczysta 
msza św. w intencji wszystkich 
pracowników KPP, a tuż po niej 
rozpoczęły się oficjalne uroczy-
stości. Coroczne Święto Policji 

jest okazją do uhonorowania i 
mianowania policjantów na wyż-
sze stopnie służbowe. Awanso-
wanych zostało 39 policjantów 

z Komendy Powiatowej Policji 
w Międzyrzeczu, Komisariatu 
Policji w Skwierzynie i Posterun-

s. 16

Informuję, zgodnie z § 2 ust. 1 
uchwały Nr CXVII/336/10 Rady 
Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 
22 lipca 2010 r. (wraz z później-
szymi zmianami) w sprawie try-
bu prac nad projektem uchwały 
budżetowej, o przystąpieniu do 
opracowania projektu uchwały 
budżetowej na rok 2016.
Wszystkich zainteresowanych 
kształtem uchwały zachęcam 

Składanie wniosków do projektu 
uchwały budżetowej na 2016 r.

do czynnego udziału w pracach 
i w związku z tym proszę o skła-
danie wniosków do projektu 
uchwały budżetowej do dnia 30 
września 2015 r. w sekretariacie 
Urzędu Miejskiego w Międzyrze-
czu.

(-) Remigiusz Lorenz 
Burmistrz Międzyrzecza

Święto Policji w Międzyrzeczu

W dniu 2 lipca br., miała miejsce 
wizyta Jego Eminencji Biskupa 
Doktora Patricka Philippa Streif-
fa Konferencji Centralnej Europy 
Środkowej i Południowej Kościo-
ła Ewangelicko-Metodystycz-
nego, w towarzystwie  małżonki 
oraz JE ks. sup. Sławomira Roda-
szyńskiego -  zastępcy zwierzch-
nika Kościoła Ewangelicko-Me-
todystycznego w RP.
W trakcie prawie godzinnego 
spotkania w Urzędzie Miejskim 

poruszano sprawy społeczne, 
współpracy z kościołem i wyzna-
niami. W rozmowie podkreślano 
potrzebę kontynuowania dobrej 
współpracy międzynarodowej.
Była to pierwsza,   historyczna 
wizyta biskupa, który w czasie 
jednodniowej wizyty odwiedził 
także Muzeum w Międzyrzeczu, 
a w godzinach popołudniowych 
odbył spotkanie z wiernymi w 
Parafii Kościoła Ewangelicko-Me-
todystycznego w Międzyrzeczu.

Zapraszamy na Dożynki 
Wojewódzkie w Międzyrzeczu
Miło nam poinformować za-
równo mieszkańców gminy 
Międzyrzecz, jak i mieszkańców 
ościennych gmin, że tegoroczne 
Dożynki Wojewódzkie odbędą 
się w Międzyrzeczu. Po licznych 
spotkaniach z władzami woje-
wództwa i staraniach burmi-
strza Remigiusza Lorenza, aby 
to właśnie w naszym mieście 
zorganizowane zostało Woje-
wódzkie Święto Plonów, zarząd 
województwa podjął pozytywną 
dla nas decyzję. Przygotowania 
do jednego z najważniejszych 
wydarzeń w kalendarzu gmin-
nych imprez ruszyły pełną parą. 
Odbyły się już 3 spotkania zespo-

łu roboczego, w których wzięli 
udział m. in.: przedstawiciele 
Urzędu Miejskiego w Między-
rzeczu, Starostwa Powiatowego, 
Urzędu Marszałkowskiego oraz 
Regionalnego Centrum Animacji 
Kultury w trakcie których szcze-
gółowo dyskutowano kwestie 
organizacyjne.
XVII Lubuskie Święto Plonów 
odbędzie się dnia 6 września 
(niedziela) przy boisku Orlik 
w Międzyrzeczu. Zagrają dla 
Państwa: Hot Lips, Kasia Po-
powska, DeMono (Marek Ko-
ścikieiwcz). Już dziś serdecznie 
zapraszamy!
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Wykonanie placu zabaw 
przy Szkole Podstawowej 
nr 2 im. Szarych Szere-
gów

Trwa II etap przebudowy pla-
cu przy Szkole Podstawowej nr 
2 im. Szarych Szeregów, gdzie 
powstaje obecnie plac zabaw 
dla dzieci. Inwestycję wykonu-
je firma „MJM-BUD” Sp. z o.o. z 
Radomia za kwotę 86.103,69 zł. 
W ramach zadania wykonana 
zostanie rozbiórka istniejącej na-
wierzchni, nasadzenie nowych 
drzew, ogrodzenie placu, posta-
wienie urządzeń zabawowych 
tj. huśtawki (w tym huśtawka 
wagowa i bujak sprężynowiec), 
zestaw linowy, zjeżdżalnia z 
domkiem, zestaw wspinaczkowy 
i równoważnia.

Zagospodarowanie pla-
cu szkolnego przy Szkole 
Podstawowej nr 3

Podobnie jak I etap, zadanie 
wykonuje firma Instalko Paweł 
Strzelczyk za kwotę 103.910 zł. 
Zakres obejmuje: wykonanie 
przyłącza kanalizacji deszczowej, 
rozbiórkę istniejącej nawierzchni 
placu przed wejściem głównym, 
rozbiórkę schodów i wykonanie 
nowych  z kostki betonowej, de-
montaż balustrad schodowych i 
montaż nowych, posianie trawy 
i humusowanie terenów zielo-
nych. Prace na obydwu placach 
potrwają do końca wakacji.

Podpisaliśmy umowy na 
wykonanie dokumentacji 
projektowych 

Wraz z końcem czerwca pod-
pisana została umowa z firmą 
„EKO-INSTAL” Harasimowicz i 
Wspólnicy z Gorzowa Wlkp. na 
wykonanie dokumentacji pro-

INWESTYCJE W GMINIE MIĘDZYRZECZ

jektowo-kosztorysowej budowy 
kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wości Nietoperek i Kęszyca.
Kolejna umowa podpisana zo-
stała z Pracownią Projektową 
Alfa z Gorzowa Wlkp. na opra-
cowanie dokumentacji budowy 
sali wiejskiej w Kęszycy Leśnej 
oraz rozbudowę, przebudowę i 
remont sali wiejskiej w Pieskach 
na łączną kwotę 59 tys. zł.  
Podpisana została umowa na 
wykonanie dokumentacji prze-
budowy mostu kolejowego 
przez rzekę Obrę, w zakresie 
wykonania ciągu dla pieszych. 
Zakres prac dotyczy: opraco-
wania dokumentacji rozbiórki 
istniejącej kładki, wykonanie 
ekspertyzy technicznej mostu 
kolejowego, opracowanie prze-
budowy istniejącego mostu w 
zakresie dobudowy nowej kładki 
dla pieszych wraz z podejściami, 
schodami i oświetleniem tere-
nu. Umowa podpisana została 
na kwotę 29.520 zł ze Zbignie-
wem Kokoszką Biuro Projektów 
i Ekspertyz Budownictwa Ko-
munikacyjnego z Zielonej Góry, 
z terminem realizacji do połowy 
grudnia.

Zmiana organizacji ruchu 

W ramach IV etapu przebudowy 

ul. Świerczewskiego i Waszkiewi-
cza, tzw. „schetynówki”, wykona-
na zostanie zmiana organizacji 
ruchu i przebudowa sygnalizacji 
świetlnej w obrębie skrzyżowa-
nia ul. Świerczewskiego i Konsty-
tucji 3 Maja. Inwestycję wykonu-
je firma „Elster” z Gorzowa Wlkp. 
na kwotę 250. 744 zł. W ramach 
zadania wykonane zostanie 
oznakowanie pionowe, montaż 
systemu detekcji w postaci pętli 
magnetycznych, montaż syste-
mu wideo na wysięgnikowych 
konstrukcjach i montaż systemu 
detekcji dla ruchu. 

Budowa parkingu przy 
PKO BP 

W sierpniu podpisana zostanie 
umowa z firmą Instalko Paweł 
Strzelczyk na rozbudowę par-
kingu przy banku PKO BP. W 
ramach zadania wykonany zo-
stanie parking na 18 stanowisk 
postojowych dla samochodów 
osobowych, w tym również jed-
no dla osób niepełnosprawnych. 
Przebudowany zostanie parking 
wzdłuż budynku banku i wyko-
nane oświetlenie.

s. 15

ków Policji w Pszczewie i Trzcielu. 
Wśród awansowanych znalazł się 
również I Zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji w Między-
rzeczu. Rozkazem Komendan-
ta Głównego Policji - podinsp. 
Robert Konieczny został awan-
sowany na stopień młodszego 
inspektora Policji. W ramach 
podziękowania za wsparcie i 
wkład w bezpieczeństwo miesz-
kańców zarówno naszej gminy, 
ale także mieszkańców powiatu 
brązowy medal „Za zasługi dla 
Policji” otrzymał burmistrz Re-
migiusz Lorenz. Burmistrz wraz 
z zastępcą burmistrza Agniesz-

ką Śnieg i przewodniczącą Rady 
Miejskiej Marią Kijak wręczyli 
komendantowi KPP list gratula-
cyjny oraz ryngraf z życzeniami. 
Podczas swojego przemówienia 
burmistrz podkreślił, że Święto 
Policji to szczególna okazja, by 
wyrazić wdzięczność i uznanie 
wszystkim funkcjonariuszom i 
pracownikom Policji za bezcen-
ną i ofiarną służbę społeczeń-
stwu, jakże odpowiedzialną i 
pełną najwyższego profesjonali-
zmu. Życzył, aby poniesiony trud 
dostarczał satysfakcji zarówno 
zawodowej jak i osobistej i przy-
nosił uznanie społeczne.

Nowy plac zabaw przy SP nr 2

Burmistrz Międzyrzecza R. Lorenz otrzymuje brązowy medal „Za za-
sługi dla Policji” z rąk komendanta KPP w Międzyrzeczu S. Panka

W dniu 6 sierpnia br. na OW Głę-
bokie dzieci miały możliwość 
posłuchać bajek, które czytał im 
burmistrz Międzyrzecza Remi-
giusz Lorenz, a także dyrektor 
MOK Andrzej Sobczak. Wydarze-
nie to przyciągnęło sporą grupkę 
milusińskich i ich rodziców. Dzie-
ci słuchały z wielkim zaciekawie-

Burmistrz czytał 
dzieciom bajki

niem i nagradzały czytających 
brawami. Na zakończenie dzie-
ciaki otrzymały drobne prezenty 
w postaci piłek plażowych i ba-
lonów. Dodatkową atrakcją było 
mini-disco na „patelni”.

6 sierpnia w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Lubu-
skiego burmistrz Remigiusz 
Lorenz podpisał umowę na dofi-
nansowanie budowy mikroinsta-
lacji prosumenckich.
Gmina otrzymała dofinasowanie 
w kwocie 784 053,00 zł na bu-
dowę paneli fotowoltaicznych 
w ramach działania: „Podsta-
wowe usługi dla ludności i go-
spodarki wiejskiej” w ramach 
PROW 2007-2013.
Wicemarszałek Stanisław Tom-
czyszyn podczas konferencji 
podkreślił, że inwestycje dofi-
nasowane są w ramach środ-

Burmistrz podpisał umowę na budowę OZE
ków PROW na lata 2007-2013 i, 
że w województwie Lubuskim 
wszystkie środki, które były do 
dyspozycji są wykorzystane. 
Zgodnie z zasadami przyzna-
wania pomocy wsparcie mogła 
otrzymać gmina, a środki prze-
znaczone na jednego Benefi-
cjenta nie mogły przekroczyć 
200 000 euro przy 90 proc. po-
ziomie dofinansowania. Gminy 
mogą przeznaczyć pomoc na 
sfinansowanie instalacji OZE na 
budynkach gminnych oraz na 
nieruchomościach należących 
do osób fizycznych. W ramach 
inwestycji mogą zostać wybudo-

wane mikroinstalcje prosumenc-
kie wykorzystujące odnawialne 
źródła energii, które służyć będą 
do wytwarzania energii, w szcze-
gólności elektrycznej lub ciepl-
nej, z przeznaczeniem na potrze-
by własne.
Na liście operacji znalazło się 9 
inwestycji. Lista operacji zatwier-
dzona została 28 lipca 2015 r. 
przez Zarząd Województwa Lu-
buskiego.


