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

Coroczne święto rolników roz-
poczęła uroczysta msza św. w 

Dożynki Wojewódzkie w Międzyrzeczu

sanktuarium Pierwszych Mę-
czenników Polski, którą celebro-

wał bp diecezji zielonogórsko-
-gorzowskiej Paweł Socha. Po 
mszy ulicami miasta przeszedł 
korowód prowadzony przez Or-
kiestrę Dętą z Grochowa. Uro-

czystość otworzyła marszałek 
Elżbieta Polak, która mówiła do 
rolników: „Gołym okiem widzi-

W pierwszą niedzielę września, pod patronatem Marszałek Elżbiety Anny Polak, burmistrza Remigiusza Lorenza i 
starosty Grzegorza Gabryelskiego w Międzyrzeczu odbyło się XVII Lubuskie Święto Plonów. 

>> cd. na s. 16

Marszałek Elżbieta Polak i burmistrz Remigiusz Lorenz częstują gości chlebem 
dożynkowym

Szpital im. Pięciu Świętych Braci 
Międzyrzeckich w Międzyrzeczu 
został wyróżniony na XIII Spo-
tkaniu Seminaryjno-Integracyj-
nym Pracodawców Lubuskich, 
które odbyło się w 28 sierpnia 
w Mironicach nieopodal Gorzo-
wa Wlkp.  Oceniano wg  kryte-
riów: - jakość warunków pracy i 
system motywacyjny pracodaw-
cy, - poszanowania przepisów 
kodeksu pracy, zaangażowanie 
na rzecz środowiska lokalnego, 
- wspieranie rozwoju młodzieży 
(organizacja praktyki i staży za-
wodowych, - reputacja bizneso-
wa, - przestrzeganie przepisów 
bhp, - wspieranie rozwoju kadr 
pracowniczych, - poszanowanie 
środowiska naturalnego.
Międzyrzecki szpital, którego 
prezesem zarządu jest Kamil Ja-
kubowski, zatrudnia na umowę 
o pracę blisko 300 osób plus 100 
osób na zasadzie kontraktu. Tym 
samym został przez stowarzysze-
nie Lubuskich Pracodawców za-
liczony do kategorii dużych firm. 
Statuetkę przyznano MZK w 
Gorzowie Wlkp. Zaszczytne wy-
różnienia oprócz naszego szpi-
tala otrzymali: Spółka Spartherm 
(Strzelce Krajeńskie) i Holding 
Zremb (Gorzów Wlkp.).
Spotkanie miało uroczysty cha-

W gronie 
najlepszych!

>> cd. na s. 8
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OgłOszenia DrObne

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

PRACA

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

 Stahl-Mont 
Sp. z o.o.- Sp. k.  

zatrudni :
 SPAWACZY MAG 

      CV na e-mail: 
biuro@stahlmont.eu, 

tel.503-154-268

TłUMaCzenia przysięgłe - wszysTkie języki
MięDzyrzeCz, Ul. waszkiewiCza 23

Tel. 503 372 586

Sprzedam przenośny piec 
kaflowy oraz kafle do pieca. 
Tel. 722 139 072

Pożyczki bez BIK z 
komornikiem! Dojazd, 
tel. 696 043 055

Sprzedam działkę budowlaną  
o powierzchni 7 arów w 
Sulęcinie. Tel. 722 139 072

Sprzedam działkę budowlaną   
o powierzchni 4,31 ara w 
Sulęcinie przy ul. Paska (na 
przeciwko kotłowni Kopernik)
Tel. 697 767 180

Układanie psów i szkolenie 
opiekunów 601 772 559

W moim lokalu wyborczym 6 
września pojawiłem się pięć 
minut przed 22. Na twarzach 
członków komisji obwodowej 
odczytałem szok i niedowie-
rzanie. Po chwili jednak to ja 
przeżyłem szok, bo liczyłem, 
że w przypadku pierwszego 
od ponad 12 lat referendum (w 
2003 r. głosowaliśmy nad przy-
stąpieniem Polski do Unii Euro-
pejskiej) swój obowiązek oby-
watelski spełni przynajmniej 15 
proc. uprawnionych do głoso-
wania. Tymczasem na 877 osób 
wpisanych na listę wyborców ja 
byłem czterdziestym głosują-
cym, co dało frekwencję na po-
ziomie 4,56 proc... W skali kraju 
zagłosowało 7,8 proc. upraw-
nionych do głosowania, a żeby 
referendum było ważne do urn 
musiało pójść przynajmniej 50 
proc. Polaków + 1. Daleki jed-
nak jestem od tego, by za tak 
niską frekwencję winić kogo-
kolwiek, kto 6 września do urny 
nie poszedł. Ponad 100 mln. zł 

wydaliśmy na kaprys kilku polity-
ków i jednego muzyka. Wróćmy 
jednak do genezy. 11 maja po 
przegranej I turze wyborów pre-
zydent Bronisław Komorowski 
zgłasza projekt przeprowadze-
nia referendum w sprawie JOW. 
Zrobił to zapewne pod wpły-
wem dużego sukcesu wybor-
czego Pawła Kukiza, którego 10 
maja poparło ponad 20 proc. Po-
laków. Ostatecznie B. Komorskie-
mu ten akt rozpaczy nie pomógł 
i wybory przegrał.  Ale referen-
dum pozostało. Dlaczego jednak 
Polacy nie poczuli bluesa i temat 
zupełnie zlekceważyli? Po pierw-
sze, żadna partia polityczna nie 
była na serio zainteresowana, by 
obywateli zachęcić do udziału w 
referendum. Po drugie, sam Ku-
kiz zajął się bardziej układaniem 
list wyborczych do parlamentu 
i wewnętrznymi kłótniami niż 
przekonywaniem Polaków do 
jedynego jak na razie wyraźne-
go hasła na swoim sztandarze. 
Po trzecie, pytania referendalne 

sformułowano niezwykle zawi-
le i nikt nie starał się wytłuma-
czyć ludziom, na czym polegają 
różnice pomiędzy odpowiedzią 
na „tak” lub na „nie”. Po czwarte 
wreszcie, nowy prezydent najja-
śniejszej Andrzej Duda, pomimo, 
że zapewne zdawał sobie sprawę 
z marnej otoczki wokół referen-
dum i kiepskich szans na wystar-
czającą frekwencję nie skorzystał 
z szansy na jego odwołanie. Ba, 
poszedł nawet dalej, bo wzorem 
swojego poprzednika zapropo-
nował przeprowadzenie kolejne-
go referendum, połączonego z 
wyborami do parlamentu zapla-
nowanymi na 25 października. 
Polacy mieli się w nim wypowie-
dzieć na temat wieku emerytal-
nego, posyłania sześciolatków 
do szkół oraz prywatyzacji Lasów 
Państwowych. Na marginesie 
trochę tym posunięciem chciał 
się obecny prezydent wyręczyć, 
bo np. cofnięcie wieku emerytal-
nego do stanu sprzed reformy, 
to był jego, a teraz PiS-u główny 

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

postulat wyborczy (na szczęście 
Senat pomysł prezydenta od-
rzucił i drugiej kompromitacji 
nie będzie). Jaki więc mamy na 
dziś efekt? Referendum z 6 wrze-
śnia okazało się sierotą - nikt nie 
przyznaje się do błędu. A praw-
da według mnie jest taka, jak w 
przypadku małżeństwa, które 
się rozwodzi – winna jest każda 
ze stron. Wszystkie partie, a tak-
że były i obecny prezydent z Ku-
kizem na czele potraktowali in-
stytucję referendum, jako swoją 
taktykę wyborczą, o nas oby-
watelach zapominając... Nie ma 
więc co się dziwić, że obywatele 
wykazali peł-
ną obojętność 
dla kolejnych 
pol itycznych 
targów. 

Referendalna kpina

Z okazji 80. urodzin bukiet najwspanialszych 
życzeń: zdrowia, uśmiechu i szczęścia, radości 

każdego dnia oraz wszelkiej pomyślności 
Babci Halince 

składają dzieci, wnuki 
oraz prawnuki Zuzia i Antosia

Komercyjne 
ogłoszenie drobne - 

tylko 1,50 zł za słowo!

Dyskusyjny Klub Książki dla mło-
dzieży przy filii Biblioteki w Cheł-
msku działa od stycznia br. Na 
spotkaniach klubowicze rozma-
wiają na temat wybranego utworu 
literackiego przy filiżance herbaty 
i dobrym ciastku. Popularność 
tego przedsięwzięcia pokazuje, że 

PRZYTOCZNA / CHEŁMSKO

DKK w Chełmsku
mimo spadającego czytelnictwa, 
warto tworzyć miejsca rozmów o 
literaturze, ponieważ  można po-
znać ciekawych ludzi, ich pasje a 
także wymieniać się poglądami w 
przyjaznej atmosferze, niezależnie 
od wykształcenia czy doświadcze-
nia. Najbliższe spotkanie dla książ-
kocholików już pod koniec wrze-
śnia! Zapraszamy!

Magda Kopowska
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P R A C A ! ! !
Firma Z.P.H. BUKPOL w Bukowcu

zatrudni na stanowisku:

TAPICER
MONTAŻYSTA STELAŻY

SZWACZKA
PAKOWACZ MEBLI

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia na miejscu

Kontakt:
ZPH Bukpol Bukowiec 42a

Tel. 95-741-56-35, 513-488-122
E-mail: biuro@bukpol.com

Dzięki staraniom wielu ludzi 
(Obywatelskiemu Komitetowi 
Organizacyjnemu przewodniczył 
Leszek Kołodziejczak) oraz lo-
kalnym samorządom i wielu in-
stytucjom (m.in. międzyrzeckie-
mu muzeum) – został 7 września 
uroczyście odsłonięty pomnik w 
miejscu byłego żydowskiego kir-
kutu. 
L. Kołodziejczak przedstawił licz-
nie przybyłym drogę realizacji 
budowy pomnika (obok kamien-
nego głazu na postumencie i 
wmurowanej tablicy są położone 
macewy) dziękując za pomoc. 
Remigiusz Lorenz, burmistrz 
miasta przypomniał rolę Żydów 
w rozwoju grodu i okolicy. Ks. 
dziekan Marek Walczak z sza-
cunkiem odniósł się do starszych 
braci w wierze. Psalm w języku 
jidysz śpiewnie odczytał rabin 
Marcin Dudek-Lewin z Berlina. 
Wśród obecnych byli włodarze 
miasta i powiatu, radni, pracow-
nicy samorządów, przedstawicie-
le gmin żydowskich w wojewódz-
twie (Alicja Skowrońska z Żar), 
Hanna Gawrońska, przewodni-
cząca Lubuskiej Fundacji Judaica, 

MIĘDZYRZECZ

Szacunek dla nieobecnych
Wiadomo, że dawniejszy (jak i obecny) Międzyrzecz był konglomeratem wielu kul-
tur. Niegdyś upamiętniono stosownym obeliskiem mieszkających i pochowanych 
tu ewangelików, przyszedł czas na okazanie szacunku w stosunku do Żydów, którzy 
stanowili do nadejścia czasów nazizmu znaczną część lokalnej społeczności. 

miejscowi księża różnych wyznań 
(m.in. wspomniany ks. dziekan, 
ks. kustosz Marek Rogeński SAC, 
ks. superintendent Sławomir Ro-
daszyński, ks. Ernest Sekulski), 
Jolanta Ber, przedstawiciel bur-
mistrza Berlina Charlottenburg 
(partnerska dzielnica Berlina i na-
szego miasta) uczniowie i dyrek-
torzy szkół ponadgimnazjalnych. 
Po złożeniu kwiatów i zapaleniu 
zniczy, wszyscy przemieścili się 
do muzeum, gdzie odbyła się 
druga część uroczystości.
Andrzej Kirmiel, dyrektor Mu-
zeum Ziemi Międzyrzeckiej im. 
Alfa Kowalskiego wygłosił w for-
mie multimedialnej wykład na 
temat Żydów na Ziemi Między-
rzeckiej. Ciekawostką było tłuma-
czenie napisów na cmentarnych 
macewach, gdzie nieco archa-

iczny dziś język oddawał atmos-
ferę zamierzchłych czasów. W 
tym miejscu warto wspomnieć, 
że dyrektor muzeum od lat jest 
otwarty, szczególnie do mło-
dzieży w przekazywaniu, w for-
mie wykładów, wiedzy na temat 
wielokulturowego aspektu Ziemi 
Międzyrzeckiej na przestrzeni 
wieków. Wiesieńką na przysło-
wiowym torcie było wystąpienie 
Ireny Kirmiel, która ze swadą 
opowiadała o sporządzaniu ży-
dowskich potraw przez braci sta-
rozakonnych, którzy w zależności 
od zamieszkiwania, mają swoje 
ulubione dania, zawsze jednak 
nawiązujące do lokalnych moż-
liwości jak i religijnych nakazów. 
Zaproszeniem do przygotowa-
nych przez nią osobiście potraw 
zwieńczono część oficjalną kon-
ferencji. I jak zawsze bywa w ku-
luarach toczono wiele rozmów na 
różne tematy. Poruszono bardzo 
istotny – rewitalizację nieczyn-
nego cmentarza, gdzie niszczeją 
nie tylko groby, również ciekawa 
kaplice cmentarne.

Lech Malinowski

RZETELNOŚĆ
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SMEJLIS
Człowiek, któremu mozna zaufać
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UCZCIWOŚĆ
KOMPETENCJA

DO SEJMU RP

Cykl kilkunastu koncertów, w ra-
mach cyklu poprzedzającego pa-
radyską „Muzykę w Raju”, zakoń-
czył występ wiolonczelistki Eleny 
Andreyev (na zdjęciu) w kościele 
św. Jana Chrzciciela w Międzyrze-
czu. To czwarta edycja koncerto-
wych „Przedsionków”. „Muzyka w 
Raju” jest jednym z najważniej-
szych w  Polsce festiwali muzyki 
dawnej na instrumentach z epoki 
baroku. Od 13. lat ma miejsce w 
urokliwym pocysterskim klasz-
torze. Od czterech lat koncerty 
główne poprzedzają występy 
muzyków w różnych miejscach, 
w tym roku mieliśmy 27 koncer-
tów w 25. salach koncertowych.
E. Adreyev  po raz trzeci wystę-
puje na koncertach z cyklu „Prze-
sionek Raju” na Ziemi Lubuskiej. 
Studiowała grę na wiolonczeli 
i kameralistykę w  Paryżu i Mo-
skwie. Jest w trakcie realizacji 
nagrania kompletu suit wiolon-
czelowych Jana Sebastiana Ba-
cha. W gotyckiej wysoko wyskle-
pionej katedrze kościoła św. Jana 
usłyszeliśmy „Suitę c-moll nr 5” 
na wiolonczelę solo, BWV 1011: 
Prelude, Allemande, Courante, Sa-
rabande, Gavotte I & II, Gigue, a po  
przerwie, po zmianie instrumen-
tu na 4. strunowy: „Suitę D-dur nr 
6” na wiolonczelę solo, BWV 102: 
Prelude, Allemande, Courane, Sa-

rabande, Gavotte I  & II, Gigue.
Nasz najstarszy obecnie kościół 
ma również, podobnie jak świą-
tynia w Paradyżu, swój niepo-
wtarzalny muzyczny mikroklimat 
rozpoznawalny przez słuchaczy 
już po pierwszych dźwiękach. 
Dzięki gościnności proboszcza 
ks. Marka Walczaka, znanego z 
propagowania muzyki i kultury 
w kościele św. Jana, naszej waż-
nej stale obecnej w kulturalnych 
krajobrazie miasta sali koncerto-
wej o  wspaniałej akustyce, mie-
liśmy niewątpliwą przyjemność 
wysłuchania pięknych suit J.S. 
Bacha, mistrzowsko wykonanych. 
Suity Bachowskie to utwory cie-
płe, i lotne w naszym odbiorze, 
jak muśnięcie strun smyczkiem, 
w półcieniu swego istnienia, mi-
mochodem dotknięte, w tańcu 
nut. Dworski zwiewny smutek w 
wesołości czy wesołość w smut-
ku, subtelność ich przekazu, czyli 
kunszt muzyczny Eleny Andrey-
ev. Wsłuchani w poetykę jej wy-
konań zanurzyliśmy się na ponad 
godzinę w świat bachowskich 
dźwięków, tego króla muzyki no-
wożytnej, od którego, jak mówią, 
zaczęło się wszystko, co piękne w 
muzyce. 

Iwona Wróblak

MIĘDZYRZECZ

Przedsionek Raju w Międzyrzeczu
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Nowy rok w szkole muzycznej
MIĘDZYRZECZ

www.drewform.pl

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

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

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

1 września 2015 roku o godz. 16.00 w 
Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia 
w Międzyrzeczu rozpoczął się nowy rok 
szkolny. W dniu tym przywitaliśmy w spo-
łeczności szkoły muzycznej 31 uczniów, 
którzy rozpoczynają swoją przygodę z 
muzyką i podejmują trud nauki gry na 
fortepianie, skrzypcach, gitarze, flecie po-
przecznym, klarnecie, saksofonie, akorde-
onie i wiolonczeli. Dzieci będą się uczyć w 
cyklu sześcioletnim i czteroletnim. 

Inaugurację nowego roku szkolnego 
2015.2016 rozpoczęliśmy od odśpiewania 
Mazurka Dąbrowskiego (przy fortepia-
nie Tadeusz Nowak). Następnie dyrek-
tor szkoły Małgorzata Telega powitała 
zebranych i odczytała list od Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Mał-
gorzaty Milanowskiej: „Drodzy Ucznio-
wie, Nauczyciele, Rodzice i Pracownicy 
Szkół Artystycznych, przed nami nowy rok 
szkolny. Artystyczne pasje i talenty, które 
są udziałem naszych uczniów, dzięki cier-
pliwej pracy kadry nauczycielskiej zyskają 
w kolejnych miesiącach nowy blask. Życzę 
wszystkim uczniom, aby ich wytrwałość w 
dążeniu do piękna i prawdy zaowocowała 
sukcesami na miarę ich zdolności, a także 
stała się źródłem osobistej satysfakcji tak 
dla nich samych, jak i dla ich rodziców oraz 
pedagogów…”. Odczytany został również 
list wizytatorów CEA regionu lubuskiego 
Anny Kask i Waldemara Ogrodniczka, 
skierowany do dyrektorów, uczniów, ro-
dziców i nauczycieli szkół artystycznych.

Po oficjalnych uroczystościach w auli 
PSM wszyscy nauczyciele spotkali się jesz-
cze ze swoimi uczniami i ich rodzicami 
w klasach, życząc sobie nawzajem wie-
lu sympatycznych chwil w nowym roku 
szkolnym. Nowym uczniom obdarzonych 
darem i talentem muzycznym i ich rodzi-
com życzymy wytrwałości i radości z od-
krywania świata dźwięków.

Nie było okazji, więc warto dziś jeszcze 

wspomnieć, że w czerwcu br. mury szkoły 
muzycznej opuściło 13 absolwentów: Do-
minika Mikoś, Michalina Wojciechow-
ska – skrzypce, Oliwia Bućkowska, Ewe-
lina Maciejewska, Marta Plewa, Olga 
Tymeczko, Izabela Wojte - fortepian, 
Zofia Dec, Wioleta Góra, Korowacki Ma-
teusz, Zofia Romanowska, Paulina Maj-
kowska – gitara, Leonia Jenssen – flet. 
Wypada dodać, że Mateusz Korowacki i 
Ewelina Maciejewska ukończyli naukę w 
szkole z wyróżnieniem, tzw. biało-czerwo-
nym paskiem. 

Pożegnalne spotkanie z absolwentami 
uświetnił spektakl o Szalonym naukowcu 
i wpływie muzyki  na rozwój człowieka do 
którego tekst napisała Dominika Mikoś. 
Uczniowie wcielili się w historyczne po-
stacie wielkich kompozytorów: Jana Se-
bastiana Bacha, Fryderyka Chopina, Wol-
fganga Amadeusza Mozarta czy Ludwika 
van Beethovena. Piękny spektakl, roz-
bawił słuchaczy do łez. Ileż w młodzieży 
jest potencjału twórczego, pomysłów…  

Łza się w oku kręci, aż szkoda, że to już za 
chwilę będzie historią.

Punktem kulminacyjnym okazał się 

wspaniały tort w kształcie gitary, przy któ-
rym spędziliśmy miłe chwile wspominając 
trudne początki nauki, uwiecznione świa-
dectwem ukończenia Szkoły muzycznej I 
stopnia.

Wszystkim tegorocznym absolwentom 
życzymy, aby ich przygoda z muzyką 
trwała…

Myślę, że powodowani sentymentem i 
przyzwyczajeniem odwiedzą jeszcze nie 
raz szkolę muzyczną.

Z muzycznym pozdrowieniem
Zdzisław Musiał 

Absolwenci Szkoły Muzycznej I stopnia w Międzyrzeczu 2015

Tort z okazji zakończenia roku szkolnego

12 września na stadionie w Międzyrze-
czu odbyły się Powiatowe Zawody Sporto-
wo-Pożarnicze jednostek OSP z: Bledzewa, 
Przytocznej, Templewa (również z tych 
były drużyny kobiece), Kaławy, Silnej, Go-
raja,  Bukowca, Siercza, Skwierzyny, Świ-
niar, Nowe Gorzycy. Zawody otworzył dh 
Grzegorz Gabryelski, prezes ZP ZOSP RP w 
Międzyrzeczu. Oceniano sztafetę, ćwicze-
nie bojowe i musztrę. Komisji sędziowskiej 
złożonej z funkcjonariuszy KP PSP prze-
wodniczył kpt. Krzysztof Dobkiewicz.

W grupie kobiet zwyciężyła OSP Ble-
dzew. W grupie mężczyzn do samego 
końca trudno było wytypować najlepszy 
zespół. Mimo najlepszego czasu w ćwicze-
niu bojowym zespołu z Kaławy, „załapanie” 
10 pkt. karnych spowodowało, że prymat 
objął Bukowiec. Tak było do ostatniego 
ćwiczenia, który wg losowania przypadł 
Przytocznej. I ten zespół uzyskał najlepszy 
czas i mimo 5 pkt. karnych „pogodził” do-
tychczasowych pretendentów do tytułu 
najlepszego. 

Ostateczne wyniki najlepszych: 1, Przy-
toczna, 2. Kaława, 3. Bukowiec.  :Pecha 
miał nie tylko zespół z Kaławy, techniczne 
problemy Skwierzyny przesunęły tą dobrą 
drużynę znacznie w dół tabeli. Gratula-
cje dla nowych mistrzów powiatu, Czy się 
okażą dobrymi, zobaczy się na zawodach 
szczebla wojewódzkiego.                         (LM)

 

Strażacy z OSP Przytoczna Mistrzami Powiatu
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Zaraz na początku wakacji Wojewo-
da przygotowała szereg działań, pod 
hasłem „Lubuskie bez dopalaczy”. Cel, 
to dotarcie do jak największej ilości 
młodych lubuszan, aby chronić ich 
zdrowie i życie. Teraz w każdej szkole 
podstawowej, gimnazjalnej i ponad-
gimnazjalnej uczniowie i rodzice mają  
do dyspozycji dedykowaną infolinię 
oraz pomoc w powiatowych stacjach 
sanitarno-epidemiologicznych. Ponad-
to, zespoły stworzone z przedstawicieli 
policji, sanepidu, LUW odwiedzały mło-
dzież w miejscach wypoczynku. Podję-
cie tematu podczas wakacji wielu mło-
dym osobom miało dać do myślenia i 
uświadomić wagę problemu. To niektó-
re z efektów kampanii.

Lokalny autorytet sportowy wspiera 
akcję Wojewody Lubuskiego

Kiedy opracowywano treść spotu z 
Bartkiem Zmarzlikiem – znanym żuż-
lowcem, który wspiera akcję, Wojewo-
da planowała już działania profilaktycz-
ne na Przystanek Woodstock. Służby 
zabezpieczające festiwal, przy oso-
bistym zaangażowaniu Wojewody, 
otrzymały sprzęt do natychmiasto-
wego wykrywania niebezpiecznych 
substancji psychoaktywnych. 

Również Jerzy Owsiak na spotkaniu z 
Ministrem Spraw Wewnętrznych Teresą 
Piotrowską podkreślał profesjonalizm i 
zaangażowane Wojewody i Jej służb w 
walce z dopalaczami. Chodziło nie tylko  
o dostarczenie specjalistycznego 
urządzenia do wykrywania narko-
tyków ale o otwartość i rzeczywistą 
troskę o młodych.

Dialog z młodymi to nasz cel!
Na początku lipca Wojewoda zapro-

siła do rozmów Dorotę Konaszczuk, 
Lubuskiego Państwowego Woje-
wódzkiego Inspektora Sanitarnego. 
Zdecydowano, że sztab specjalistów 
zasilą również lekarze, nauczyciele, pe-

Lubuskie bez dopalaczy 
– kampania Wojewody Lubuskiego

REGION

Wojewoda Katarzyna Osos wraz z grupą specjalistów opracowała akcję edukacyjno-profilaktyczną 
przeciw dopalaczom, skierowaną do młodzieży. Tylko w tym roku w naszym województwie odnoto-
wano ponad 300 przypadków zatruć dopalaczami, kiedy w ubiegłym roku było ich 45, a w 2013 r. 
tylko 7. To zatrważający wzrost. Trzeba jak najwięcej mówić o ich szkodliwości.

DOPALACZOM

Spotkanie w gimnazjum nr 3 w Świebodzinie

Spektrometr - urządzenie do szybkiego wykrywania dopalaczyLubuskie bez dopalaczy na Przystanku Woodstock

7

45

ponad 
300!

2013

2014

2015

Wzrost zatruć spowo-
dowanych dopalaczami                   
w województwie lubuskim.

dagodzy, terapeuci i policja.  Jeszcze 
przed rozpoczęciem roku szkolnego 
Wojewoda spotkała się z dyrektorami 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych, uświadamiając 
przedstawicieli placówek oświatowych, 
że po dopalacze sięgają już uczniowie 

szkół podstawowych, dlatego w każdej 
szkole temat ten musi być podejmowa-
ny.

Co robimy, by wykurzyć te ohydz-
two? Spot, spotkania, ankiety…

Zgodnie z założeniami, kampania „Lu-
buskie bez dopalaczy” jest realizowana 
i obecna w szkołach podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Wojewoda spotkała się już z kilku-
set uczniami szkół. Specjalnie opra-
cowany spot emitowany jest dziś we 
wszystkich placówkach województwa.  
Jego mocny przekaz dociera do mło-
dych ludzi, którzy niestety coraz czę-
ściej decydują się sięgać po te truciznę. 

„Temat dopalaczy jest dwuwąt-
kowy, działania służb w likwidowa-
niu tego procederu to jedna część,  
a powody dla których młodzież sięga 
po te środki to druga, równie ważna 
sprawa”

 – podkreśla Wojewoda Kata-
rzyna Osos. Ze względu na tą 
dwuwątkowość dodatkowo zo-
stały skierowane do uczniów an-
kiety, przygotowane przez Lubu-
ską Naukową Radę Bezpieczeństwa. 
Pozwolą one nie tylko poznać przyczy-
ny sięgania po niebezpieczne substan-
cje, ale dadzą również odpowiedź, skąd 
nasza młodzież ma do nich dostęp i co 
sama o nich sądzi. 

Do walki potrzeba innowacyjnych 
rozwiązań

Edukacja połączona z profilaktyką 
odnosi lepsze rezultaty i przemawia do 
młodych ludzi bardziej niż ich karanie. 
Dlatego też Wojewoda Katarzyna Osos 
razem z grupą specjalistów będzie kon-
tynuować szerokie działania profilak-
tyczne przeciw dopalaczom. 

Tort z okazji zakończenia roku szkolnego

Strażacy z OSP Przytoczna Mistrzami Powiatu
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Szanowni Państwo,

     W dniach 21 -23 sierpnia 2015, już po raz dziewiąty mieliśmy przyjemność organizować  Dni Przytocznej i Święto Pomidora połączone z Dożynkami 
Gminnymi. To impreza, która na stałe wpisała się nie tylko w kalendarz wydarzeń kulturalnych naszej gminy, ale poprzez ogromny organizacyjny „rozmach”, 
jest znana w całym regionie, jak również w głębi naszego kraju. Doskonale świadczy o tym fakt, że kolejny raz odwiedziły nas dziesiątki tysięcy osób, które                                
z Przytocznej wywiozły same pozytywne wrażenia.

     Warunkiem realizacji każdego z pomysłów, są idące w ślad za tym środki finansowe. Niewielka gmina Przytoczna nie jest w stanie z własnego budżetu pokryć 
wszystkich kosztów związanych z realizacją tak ogromnego przedsięwzięcia. Od kilku lat skutecznie pozyskujemy środki unijne na ten cel, ale jest to tylko jedna 
z części budżetu przeznaczonego na organizację tego święta. Największą pomocą są fundusze, które zupełnie bezinteresownie przeznaczają przedsiębiorcy i osoby 
prywatne.

     Dzisiaj każdy z Państwa nie tylko może być dumny z tego faktu. Każdy z Was powinien mieć pełną świadomość tego, iż bez Waszej pomocy, organizacja tego 
wyjątkowego wydarzenia byłaby niemożliwa. 

     Nasze pomidorowe święto to nie tylko doskonała zabawa, zwieńczająca ciężką pracę naszych plantatorówi rolników. To najlepszy atut promocyjny jaki 
posiadamy. Przez tych dziewięć lat naszego zaangażowania w organizację tych uroczystości, wypracowaliśmy sobie doskonałą markę, a w regionie postrzegani 
jesteśmy jako przyjazna gmina, w której mieszkają wyjątkowi ludzie. To ogromny sukces nas wszystkich – osób którym zależy na rozwoju naszej gminy. Mam 
nadzieję, że dalsza Państwa działalność będzie nie tylko źródłem satysfakcji, ale także wyzwaniem na drodze do kolejnych osiągnięć.

     Dlatego jeszcze raz w imieniu własnym, wszystkich Mieszkańców gminy Przytoczna, jak również dziesiątek tysięcy ludzi bawiących się przez trzy dni                       
w Przytocznej, z całego serca SEDECZNIE DZIĘKUJĘ.

„Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. 
Nie maja wprawdzie żadnych skrzydeł,

lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich,
którzy są w potrzebie. 

Wyciągają ręce i proponują swoją pomoc”
                                          - Phil Bosmans-

       Przytoczna, 15 września 2015 

Z wyrazami głębokiego szacunku
Bartłomiej Kucharyk ,Wójt Gminy Przytoczna

MARA sp. z o.o. Główna 26 Przytoczna
Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych Kopalnia Dębówko
Przedsiębiorstwo Hodowlano-Rolnicze Przytoczna ul. Dworcowa 7
Międzychód Nowicka Spółka Jawna Poznań Zakład w Międzychodzie
MIB POL Przytoczna
WOODWASTE Spółka z o.o. Przytoczna
WOKAMID Sp. z o.o. Przytoczna
PKS Gorzów
REMBUD Leon Gzyl Sp. jawna – Poznań
INSTAL BUD – Chrzypsko Wielkie
EKO Instal Harasimowicz i Wspólnicy sp.j. Gorzów Wlkp.
MARK Halina i Marek Żłobiccy
Geo-Mapa Jerzy Zajdlic Międzychód
MADO Firma Handlowa Alicja Arabczyk Przytoczna
PHU REGGI Radosław Arabczyk Goraj
AUTOMAR Marcin Kosikowski – Krasne Dłusko
ZPHU GAMA Anetta i Krzysztof Marynowscy Przytoczna – Zajazd „Zielona Gęś”
FKT Polska sp. z o.o. Goraj
PPR AGRIFARM sp. z o.o. Śmiłowo- Kaczory
GBS Międzyrzecz Oddział Przytoczna
TOMAPOL Spółdzielcza Grupa Producentów Warzyw i Owoców dla Przetwórstwa
ECOWERDE Biuro Opracowań Inżynierskich Tomasz Warężak Zielona Góra
INSTALKO Roman Strzelczyk Międzyrzecz
PPHU Niewiadomski Władysław Międzyrzecz
Zakład Utylizacji Odpadów Clean CITY  sp. z o.o. Międzychód
ppłk Dariusz Stróżewski -35 Skwierzyński Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
Bernadetta i Stanisław Pietrzak – Przytoczna
Renata i Bogdan Sewruk – Przytoczna
Agnieszka i Jarosław Dudek – Nowa Niedrzwica
Gospodarstwo Rolno-Drobiarskie Anna i Jerzy Pacan Nowa Niedrzwica
Gospodarstwo Rolne Marzena i Dominik Pacan Nowa Niedrzwica
Gospodarstwo Rolne Maciej Pacan Nowa Niedrzwica
Gospodarstwo Rolne E.P. Stelmaszyk Marek – Nowe Gorzycko
Gospodarstwo Rolne Goraj Tadeusz Maciejewicz
Przedsiębiorstwo Usługowe Włodzimierz Janowicz- Poznań
Gminna Spółdzielnia SCH Przytoczna
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Rokitno
Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Chełmsko
Sławomir Paszkier – Krobia

SPONSORZY ŚWIĘTA POMIDORA 2015:

Koordynacja Transportu Mieczysław Lewko – Przytoczna
Komputerowe Studio Grafiki Wojciech Lis Skwierzyna
PSB Mrówka Skwierzyna
LE-GUM Aleksandra, Tomasz, Hubert, Katarzyna Leśniak
Usługi Tapicerskie Robert Kulisz – Strychy
Apteka Przytoczna Krystyna Pospieszna- Szyk
Kancelaria Notarialna Ewa Zandecka- Giejbo Skwierzyna
PIECH TRANS Anna Piechowiak Wronki-Samołęż
Marta i Bartłomiej Kucharyk
Wioletta i Konrad Golec
Jolanta i Marek Góra
Angelika Sudoł Goraj
Usługi Transportowe Michał Hoszko Lubikowo
Grzegorz Gabryelski
Ewa Chwirot
Krzysztof Strug WS Nowa Niedrzwica
Artur Zaborski
Aneta i Wojciech Mądrowscy
Ewa, Bogusław i Jakub Zaborowscy
Lewiatan Dariusz Jaskuła Przytoczna
Kwiaciarnia Joanna i Zbigniew Dudek – Przytoczna
Marta Żmijewska Ubezpieczenia UNIQA
Matusiewicz Galeria Kwiatów -Krzysztofa Uszko Skwierzyna
TECH Spaw Monika i Karol Piechowiak
MAT-BUD Michał Piechowiak
Revival BY Alicja Hojka- usługi zdrowotne Gorzów Wlkp.
Salon fryzjerski NATI – Natalia Fanselow Przytoczna
 Restauracja Hotel Dom nad rzeką- Kazimierz i Jadwiga Witek – Skwierzyna
Motel Auto Port Nowa Niedrzwica
Marlena Pietrzak
PHU MAWI TECH Małgorzata Pikus
Sklep Lubikowo Genowefa Hoszko
MK Finanse Magdalena Kuś Miedzyrzecz
Pieczarkarnia Urszula i Przemysław Buchholtz – Przytoczna
Nadleśnictwo Międzychód
Gospodarstwo Agroturystyczne Żaneta i Łukasz Robak Pszczew
P.H.U.BART  Zbigniew Bartkowiak Pniewy
Instalko Roman Strzelczyk
Werner Janikowo Sp. z o.o.
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Międzyrzecz
ul. Poznańska 106

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

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

Dla STOLARZA wszystko z jednej ręki

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

fronty meblowe podłogi, listwy i akcesoria

blaty robocze KRONOSPAN i JUAN

parapety 
BIUROSTYL

akcesoria 
i okucia 
meblowe

elementy szaf przesuwnych

usługa wycinania płyt na format i oklejania obrzeży

SKWIERZYNA

Przedszkole wojskowe oficjalnie przekazane gminie

Od 1 września 2015 roku w 
budynku Przedszkola Woj-
skowego nr 84 będzie dzia-
łało przedszkole podlegające 
bezpośrednio gminie.
- Bardzo dziękuję, że przez kil-
kadziesiąt lat spełnialiście pod-
stawowe zadanie samorządu. 
Opieka przedszkolna i szkolna 
jest najważniejszym zadaniem 
gminy. Za to ze realizowaliście 
to w naszym imieniu chciał-
bym całej załodze podzięko-
wać. Mam nadzieję, że współ-
praca pomiędzy samorządem 
a Jednostką Wojskową i 45. 

W Klubie Garnizonowym 35. SdrOP odbyło się oficjalne przekazanie Przedszkola Wojskowego nr 
84 na rzecz gminy Skwierzyna.

Wojskowym Oddziałem Gospodarczym się nie zmieni i będzie 
dalej owocna oraz będzie dalej skutkowała dla dobra naszej 
lokalnej społeczności- zwrócił się do zebranych pracowni-

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
PSZCZEW

Na rynku księgarskim ukaza-
ła się schludnie wydana publi-
kacja autorstwa Pawła Jakuba 
Sochackiego. Autor pochodzi 
ze Stołunia. Ukończył PWSZ w 
Sulechowie i AWF we Wrocławiu. 
Od 16. roku życia publikuje ar-
tykuły w prasie lokalnej. Współ-
autor książki „Miód w naturze i 
kulturze”. Od 2010 r.  felietonista 
zielonogórskiego miesięcznika 
„UZetka”. Paweł J. Sochacki nomi-
nowany jest do nagrody dzienni-

Pszczewskie Abecadło, czyli Pszczew i jego możliwości
karskiej „Pozytywne pióro”.

W książce znajdziemy pokrót-
ce nakreśloną historię Pszczewa, 
od legend po nowożytne dzieje 
zapisane, z przygraniczną mo-
zaiką narodowości i  religii i ak-
tualnymi informacjami o gminie 
pszczewskiej. Piękna przyroda 
okolic i jej ochrona, Pszczewski 
Park Krajobrazowy – 5 rezerwa-
tów znajdujących się na jego te-
renie, uroki natury, fauny i flory, 
urokliwe jeziora, są wpisane w 
program promocji gminy. 

Pszczew pełen jest możliwo-
ści turystycznych i kulturalnych 
– dzięki ludziom kreującym dzi-
siaj jego wizerunek. Pszczew-
skie Abecadło dzisiaj to  bogata 
oferta rekreacyjno - kulturalna, 
inicjatywy Gminnego Ośrodka 
Kultury od lat współpracującego 
z lokalnymi stowarzyszeniami 
i organizacjami pozarządowy-
mi, zespołami tańca i śpiewu, 
ludźmi angażującymi się w ży-
cie społeczności, działającymi 
w otoczeniu zabytków architek-
tury i parków krajobrazowych, 
pasjonatami. Skorowidz nazwisk 

i miejsc. Ważnych terminów i po-
jęć na stałe wpisanych w projek-
ty społeczne i kulturalne gminy. 
Echo zrozumienia przez władze 
samorządowe zadań wynika-
jących z kreowania lokalnego 
wizerunku, spełniania potrzeb 
i oczekiwań obywateli gminy. 
Wspaniały przewodnik dla tu-
rysty i osób chcących poznać 
to miejsce – Pszczew, ziemię 
pszczewską pulsującą życiem 
współczesnym i historią, umie-
jącą łączyć spuściznę kulturową 
z oczekiwaniami i wyzwaniami 
dnia dzisiejszego. Publikacja to 
ważny przykład spełniających 
się marzeń o własnym (autora) 
uczestnictwie w projekcie reali-
zowanym ze środków unijnych. 

Zaznaczone są w książce waż-
niejsze wydarzenia cykliczne, jak 
sławny i prestiżowy nie tylko w 
okolicy Jarmark Magdaleński, na 
który co roku zjeżdża coraz wię-
cej ludzi. W pobliżu głównych 
atrakcji Jarmarku, na turystów 
czeka Muzeum „Dom Szewca” z II. 
poł. XVIII w.,  pielęgnowany zaby-
tek lokalnego rzemiosła z histo-

rią rodziny Szewca – dom, jego 
warsztat pracy i sklep, wzboga-
cone o ekspozycję archeologicz-
ną znalezisk z badań na terenie 
Pszczewa i Borowego Młyna, 
oraz inne pszczewskie zabytki ar-
chitektury. Nietuzinkową atrak-
cją turystyczną jest prywatny 
skansen Pszczelarski Tadeusza 
Bryszkowskiego. Aktywnie 
działa dziecięcy Zespół Tańca Lu-
dowego „Mali Pszczewiacy”, Ze-
spół Wokalny „Bel Canto” mający 
w repertuarze klasyczną muzykę 
komponowaną przez dyrygent 
Donatę Marzec – Pawłowską, 
ambitna formacja „Batteria” gra-
jąca muzykę etniczną, inni arty-
ści i koncerty chętnie zapraszane 
tutaj z okolic przez miejscowy 
GOK, plenery malarskie i rzeź-
biarskie z wystawami. W tym 
roku także Sesja Historyczna 
organizowana przez Stowarzy-
szenie Regionalistów „Środkowe 
Nadodrze”, prestiżowa w środo-
wisku akademickim Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego, z książko-
wą publikacją referatów „Ziemia 
Międzyrzecka w przeszłości – 

tom XIII”, dostępna w dniu konfe-
rencji. W 2012 roku z  okazji 750. 
lecia powstania Pszczewa Towa-
rzystwo Przyjaciół Pszczewa zor-
ganizowało uroczyste obchody 
rocznicy z konferencją naukową, 
koncertami i  licznymi atrakcjami 
dla mieszkańców. Wydarzenia 
realizowane są we współpracy 
Urzędu Gminy Pszczew, Zespołu 
Szkół w Pszczewie, przedszko-
la Samorządowego, Ośrodka 
Pomocy Społecznej, świetlic 
środowiskowych, sponsorów i 
pozostałych jednostek samorzą-
dowych.

Z niektórych imprez sporto-
wych - od 1983 r. corocznie, w 
pierwszą niedziele po trzecim 
dniu maja, organizowana jest 
„Pszczewska Dwudziestka – Pół-
maraton”, w którym biorą udział 
także biegacze z okolic gminy. 
Na jeziorach organizowane są 
Mistrzostwa Sportów Wodnych. 
W gminie wytyczone są  szlaki 
piesze, szlaki rowerowe i kajako-
we.

Książka jest ciekawie napisana, 
o przejrzystym układzie tema-
tycznym, bogata w informacje.

Iwona Wróblak

ków burmistrz Skwierzyny 
Lesław Hołownia.
Wychowanie przedszkolne i 
oświata jest priorytetem sa-
morządu gminnego. W tym 
roku przeznaczone zostało 
ponad 1 500 000 zł na remon-
ty i doposażenie placówek w 
gminie.
Przedszkole będzie funkcjo-
nować w strukturach Zespołu 
Edukacyjnego w Skwierzynie.

www.skwierzyna.pl



  
8 nr 9(17)/2015 17 września 2015

W poprzednim numerze w tekście „Świę-
to Brygady” wkradł się błąd techniczny 
przy wymienieniu nazwy dowódcy jed-
nostki. Z tego tytułu Pana gen. bryg. An-
drzeja Kuśnierka przepraszam. Również 
czynię to za błędne określenie gen. broni 
J. Dowbór-Muśnicki. Dla mnie  jest rze-

SPROSTOWANIE czą oczywistą, że znak brygadowy jest 
Odznaką Pamiątkową 17. Wielkopolskiej 
Brygady Zmechanizowanej. Jednak mam 
udokumentowany fotograficznie piękny 
Akt Nadania Znaku Brygadowego przy-
znanego uchwała Konwentu Znaku Bry-
gadowego. W tym wypadku nie warto 
kruszyć kopie o nazewnictwo.

Lech Malinowski

rakter z udziałem m.in. 
władz administracyjnych 
i samorządowych woje-
wództwa, naszych parla-
mentarzystów.
Jak zapewnił w rozmo-
wie prezes zarządu spół-
ki, jaką jest międzyrzecki 
szpital – Otrzymanie w 
drugiej edycji tego wy-
sokiego wyróżnienia jest 
efektem pracy nie tyl-
ko zarządu, ale przede 
wszystkim pracy całego 
zespołu szpitala. Dziękuję i 
gratuluję wszystkim, z któ-
rymi mamy kolejny wspól-
ny sukces. Przed nami kolejne wyzwania na 
rzecz polepszenia warunków pobytu i lecze-
nia pacjentów, co często wobec niezrozu-
miałych decyzji ministerialnych jest trudne 
do realizacji na gruncie placówki podlega-
jącej samorządowi, pomimo wielkiej przy-
chylności tego ostatniego.
Bez wątpienia szpital będzie chciał się-
gnąć na najwyższy laur za rok. Propago-

wanie wśród pracowni-
ków przestrzegania w 
prowadzonej działalności 
najwyższych standar-
dów etycznych w rela-
cjach wewnętrznych i 
zewnętrznych, sukces w 
prowadzonej działalności 
gospodarczej wraz z jej 
ekonomiczną efektywno-
ścią – wymaga codzien-
nej własnej koncentracji. 
Tym samym zdobywa 
się społeczne uznanie i 
szacunek. Zwyczajowo 
określa to mianem Spo-
łecznej Odpowiedzialno-

ści Biznesu. A przyznawana statuetka w 
postaci oliwnego drzewka jest od zarania 
dziejów w kulturze starożytnej obszaru 
basenu Morza Śródziemnego  symbolem 
wielorakim, jednak zawsze pozytywnym 
symbolem pojednania, przyjaźni, pokoju, 
długowieczności jak również obfitości, 
honoru i wolności. 

Lech Malinowski

W gronie najlepszych!
<< cd. ze s.  1

- Uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół i 
rodzice po raz kolejny podejmą trud kształ-
towania charakterów, wzbogacania wiedzy 
oraz rozwijania umiejętności, a pracownicy 
oświaty tworzenia właściwych warunków 
do nauki i pracy. Profesjonalizm, wizja roz-
woju i otwartość sprawiają, że skwierzyńska 
oświata jest wyjątkowa - zarówno dla kadry 
pedagogicznej, jak i uczniów. W tym szcze-
gólnym dniu myślami i sercem jestem z każ-
dym z Was, szczególnie zaś z tymi, którzy 
dopiero zaczynają swoją szkolną przygodę 
- zwrócił się do uczniów podczas swojego 
przemówienia burmistrz Skwierzyny Le-
sław Hołownia
Podczas uroczystości L. Hołownia wręczył 
stopnie awansu zawodowego nauczycie-
lom.
Stopień nauczyciela dyplomowanego w 
2015 r. uzyskała Joanna Nawoik - Zespół 
Edukacyjny w Szkole Podstawowej z Od-
działami Integracyjnymi w Skwierzynie. 
Stopień nauczyciela mianowanego w 
2015 r. uzyskali: Ewa Litkowiec - Gimna-
zjum w Skwierzynie; Karolina Weber - 
Gimnazjum w Skwierzynie
Zuzanna Golas – Tanaś; Zespół Eduka-

cyjny w Szkole Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi w Skwierzynie; Andrzej 
Gwóżdź - Zespół Szkół Technicznych w 
Skwierzynie; s. Jolanta MAREK - Zespół 
Szkół Technicznych w Skwierzynie; Joan-
na Mencweld - Zespół Szkół Technicz-
nych w Skwierzynie.
- Wszystkim Państwu, którzy tworzycie 
społeczność naszych gminnych szkół, ży-
czę wszelkiej pomyślności, zrealizowania 
zamierzonych celów, radości i satysfakcji. 
Niech wszystkim Państwu przyświeca idea, 
że to co wypracujemy w roku szkolnym, na 
pewno zaprocentuje w przyszłości. Nad-
chodzący czas niech będzie dla wszystkich 
okresem owocnej współpracy, opierającej 
się na zaufaniu, szacunku i przyjaźni, zaś 
kolejny rok spędzony wspólnie w murach 
szkoły zostanie w pamięci każdego z Was 
- powiedział na zakończenie Lesław Ho-
łownia.
Ostatnim punktem uroczystości była 
część artystyczna w wykonaniu uczniów 
skwierzyńskiego Gimnazjum.

www.skwierzyna.pl

SKWIERZYNA

Inauguracja Roku Szkolnego 2015/2016
W Gimnazjum im. Wł. Jagiełły w Skwierzynie odbyła się Gminna In-
auguracja Roku Szkolnego 2015/2015. Oficjalnie rok szkolny rozpo-
czął burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia
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E-Granica - działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego pogranicza               
- platforma wymiany doświadczeń 
w obszarze trnasgranicznym

„e-Granica” to całkowicie BEZPŁATNA, oficjalna aplikacja            
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Aplikacja „e-Granica” jest innowacyjną informa-
cyjno-komunikacyjną technologią wykorzystywaną 
zarówno przez turystów, jak również przez firmy 
transportowe, przedstawicieli handlowych czy ku-
rierów podróżujących i pracujących na pograniczu 
lubusko-brandenburskim.

e-Granica pozwala w prosty i wygodny sposób, na 
bieżąco pozyskiwać informacje dotyczące bezpie-
czeństwa ludności. Każdy użytkownik aplikacji po-
biera aktualne ostrzeżenie meteorologiczne i hydro-
logiczne. Dzięki tej aplikacji mieszkańcy przygrani-
cza sprawdzą aktualne informacje o utrudnieniach 
na drogach jakie występują w regionie. Przy pomocy 
aplikacji można określić swoją lokalizację, aby lepiej 
móc zlokalizować zagrożenia w okolicy. Aplikacja 
dostarczy ponad to wielu informacji o wydarzeniach 
kulturalnych czy atrakcjach turystycznych regionu. 
Na interaktywnych mapach można sprawdzić aktu-
alne zagrożenia przeciwpowodziowe, sytuację bu-

rzową oraz rozmieszczenie instytucji, które w 
sytuacjach zagrożenia życia lub mienia udzielą 
pomocy. W dziale „WARTO WIEDZIEĆ” użyt-
kownik ma możliwość zapoznania się z szerokim 
wachlarzem poradników oraz informacji o waż-
nych instytucjach w regionie. Dowiedz się jakie 
są rodzaje alarmów, aby móc je w razie niebez-
pieczeństwa rozpoznać oraz jak udzielić pierw-
szej pomocy.

Aplikację „e-Granica” można bezpłatnie ścią-
gnąć na smartfony i tablety, doskonale sprawdzi 
się w prowadzeniu podróżujących do celu. Z 
aplikacji „e-Granica” będzie mógł korzystać każ-
dy obywatel przekraczający granicę polsko - nie-
miecką, co będzie niewątpliwie z korzyścią dla 
obu stron projektu. Wszystkie informacje znaj-
dujące się w naszej aplikacji są aktualizowane 
na bieżąco, dzięki czemu będziesz miał zawsze 
aktualne dane.

W projekt e-Granica zaangażowali się: Martin Wilke, 
przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Środkowa Odra 
e.V., Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos, nadinspektor 
Ryszard Wiśniewski, komendant Wojewódzki Policji w 
Gorzowie Wlkp. oraz Jacek Wójcicki, przewodniczący Sto-
warzyszenia Gmin Polskich „Pro Europa Viadrina”.

Funkcjonalności:
•	 Interaktywne menu główne
•	 Przeglądanie listy komunikatów hydrologicznych                

i meteorologicznych
•	 Zlokalizowanie zagrożeń powodziowych na 

interaktywnej mapie
•	 Przeglądanie informacji drogowych
•	 Przeglądanie informacji kulturalnych i turystycznych
•	 Zapoznanie się z szeroką gamą poradników                     

w sytuacjach kryzysowych
•	 Zapamiętanie swoich ustawień i lokalizacji
•	 Automatyczne pobieranie aktualnych danych.

Projekt „e-Granica - działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego pogranicza - platforma wymiany doświadczeń w obszarze trans-
granicznym” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013
Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość

Aplikacja „e-Granica” jest dostępna dla systemów 
Android, iOS oraz WindowsPhone.

„Pobierz aplikację E-Granica i poczuj 
się bezpieczniej – Katarzyna Osos, 
Wojewoda Lubuski” 
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S3 w korkach

Tegoroczne miesiące wakacyj-
ne w Polsce biły rekordy tem-
peratury. Nic więc dziwnego, że 
rzesze Polaków za cel swojego 
urlopu wybrały nasz rodzimy 
Bałtyk z pięknymi, piaszczysty-
mi plażami. Nad morze trzeba 
jednak jakoś dotrzeć. Najlepszą 
drogą prowadzącą z południa 
na północ w zachodnim pasie 
Polski jest droga ekspresowa 
S3. Najlepszym i zarazem naj-
gorszym. Trasa ciągle nie jest 
dokończona. Korki tworzą się 
przede wszystkim na odcinkach 
obwodnic Międzyrzecza i Gorzo-
wa Wlkp. Od Sulechowa na połu-
dnie jest trochę lepiej, tam za to 
jednak jest bardzo niebezpiecz-
nie. Spieszący się kierowcy łamią 
przepisy drogowe, czym często 
doprowadzają do groźnych wy-

Kolejny rok urlopowicze korzystający z S3 musieli w niektórych miejscach 
uzbroić się w cierpliwość. Przez korki podróż nad morze i z powrotem trwała 
znacznie dłużej. Sprawdziliśmy jak długo potrwa budowa wszystkich odcin-
ków drogi.

padków.
Obwodnice za 2 lata
Najszybciej doczekamy się ob-

wodnicy Międzyrzecza. Budową 
drugiego pasa jezdni na odcinku 
6,4 km zajmuje się Budimex. Pra-
ce są tam dość zaawansowane 
(GDDKiA szacuje je na 30 proc.). 
Inwestycja ma być oddana w 
czerwcu 2017 r. Oprócz drugie-
go pasa jezdni na tej obwodnicy 
powstanie jeszcze jeden węzeł 
łączący S3 z drogą wojewódzką 
nr 137. To szczególnie dobra wia-
domość dla mieszkańców jadą-
cych od strony Sulęcina, którzy 
wjadą na „ekspreswókę” bez ko-
nieczności przejeżdżania przez 
Międzyrzecz. 

Kilka miesięcy później, bo w 
sierpniu 2017 otwarty zostanie 
drugi pas obwodnicy Gorzowa 

Wlkp. Patrząc na stan robót na 
odcinku mierzącym 11,6 km na 
razie trudno w to uwierzyć. In-
westor, firma Dragadas z Hiszpa-
nii mierzy się jednak z trudnym 
geologicznie terenem. Firma 
musi wybierać zbyt miękkie pod-
łoża (powodem jest Warta) i sy-
pać nasypy.

Szybciej do Zielonej Góry
Budowa drugiego pasa jezd-

ni S3 od Sulechowa do Zielonej 
Góry podzielona jest na dwa 
etapy. W pierwszym, do sierpnia 
2017 r. powstanie cały odcinek 
dwupasmowej trasy. „Wąskim 
gardłem” pozostanie tylko jed-
nopasmowy most przez Odrę. 
Tym drogowcy zajmą się w dru-
gim etapie. Na miejscu starego 
mostu ma do sierpnia 2019 po-

wstań zupełnie nowy z dwoma 
pasami w obie strony. 

S3 na południe
Z Zielonej Góry d Nowej Soli 

po nowym dwupasmowym od-
cinku S3 pojedziemy dopiero 
jesienią 2018 r. Trochę szybciej 
zostanie otwarty odcinek do Nie-
doradza. Dla Lubuszan jednak 
równie ważny jest odcinek do 
węzła z autostradą A4 w Legnicy. 

Obecnie GDDKiA jest na etapie 
rozstrzygania przetargów na ich 
budowę. Trudno więc wskazać 
konkretny termin zakończenia 
prac, będzie to jednak zapewne 
2019 r. Od Legnicy do granicy z 
Czechami dojedziemy S3, we-
dług szacunków Ministerstwa 
Infrastruktury, w 2020 r.

Adam Piotrowski 

Obwodnica Międzyrzecza zostanie poszerzona o węzeł z drogą woje-
wódzką nr 137

Podczas wojewódzkich obcho-
dów Dnia Strażaka został m.in. 
odznaczony Medalem Bronisła-
wa Chomicza (inicjator powsta-
nia Straży Ogniowych Królestwa 
Polskiego a potem  ich zjedno-
czenia w Odrodzonej Polsce) dh. 
Eugeniusz Zaremba, obecnie 
jednym z najstarszych aktyw-
nych strażaków gminy Między-
rzecz (od 1970 r. w OSP).

Ukończył wszystkie niezbędne 
szkolenia, od podstawowego, 
poprzez kursy specjalistyczne z 
zakresu: ratownictwa technicz-
nego, dowódców, naczelników, 
kwalifikowanej pierwszej pomo-
cy, po szkolenia z zakresu: zasad 
postępowania podczas inter-
wencji prowadzonych w związku 
ze zgłoszeniem wystąpienia za-
grożeń od rojów lub gniazd owa-
dów błonkoskrzydłych oraz ob-
sługi sprzętu specjalistycznego 
będącego na wyposażeniu JOT. 
Uczestniczył w wielu akcjach 
ratowniczo–gaśniczych o zróż-
nicowanym stopniu trudności, 
dzięki czemu jest dzisiaj ratow-
nikiem potrafiącym stawić czoła 
różnorakim wyzwaniom. W trak-
cie służby sprawował wiele funk-
cji: skarbnika, prezesa OSP oraz 
w ostatnim okresie (od dwóch 
kadencji) naczelnika jednostki w 
Wyszanowie.

Kierowana przez Niego jed-
nostka odznacza się wysokim 
poziomem wyszkolenia, a co 
za tym idzie przygotowana do 
podejmowania działań ratow-
niczo–gaśniczych. Szczególną 

wagę przykłada do pozyskiwa-
nia nowych członków OSP oraz 
pracy z najmłodszymi. Swoją 
wiedzą i bogatym doświadcze-
niem aktywnie wspiera rozwój 
nowo przyjmowanych druhów. 
Wychował dwa pokolenia stra-
żaków OSP Wyszanowo. Jest 
współinicjatorem organizowa-
nego corocznie w Wyszanowie 
Turnieju Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych. Na bazie dowo-
dzonej przez Niego jednostki 
utworzono Młodzieżową Dru-
żynę Pożarniczą odnoszącą suk-
cesy w zawodach rozgrywanych 
wg regulaminu CTIF. W ostatnich 
latach dh Eugeniusz osobiście 
uczestniczył w przygotowaniach 
obiektów w powstającym w Mię-
dzyrzeczu Muzeum Pożarnictwa. 
Wraz z innymi strażakami wy-
konywał prace porządkowe we-

wnątrz i wokół nich. 
Jego działalność rozciąga się 

na wielu płaszczyznach; był 
członkiem Społecznego Komi-
tetu Budowy Domu Strażaka w 
Wyszanowie, brał też aktywny 
udział w pracach związanych z 
przygotowaniem terenu pod bu-
dowę, a następnie w pracach bu-
dowlanych. Był także członkiem 
Społecznego Komitetu Fundacji 
Sztandaru dla macierzystej jed-
nostki. Z Jego inicjatywy w roku 
2007 jednostka OSP Wyszanowo 
pozyskała z zasobów muzeal-
nych samochód Star A26P z roku 
1974, który następnie we wła-
snym zakresie wyremontowa-
no i wprowadzono do podziału 
bojowego. Do dnia dzisiejszego 
pojazd bierze udział w akcjach 
ratowniczo–gaśniczych.  

Zaangażowanie i pasja z jaką 
druh Eugeniusz Zaremba wy-
pełnia strażacką misję sprawiają, 
że zarówno w środowisku stra-
żackim, jak i wśród społeczności 
lokalnej cieszy się powszechnym 
szacunkiem. Uważa się, że swoją 
pracą w sposób szczególny przy-
czynia się do rozwoju własnej 
jednostki i umacniania Związku 
OSP RP. Uhonorowanie wymie-
nionym medalem jest dla niego 
wyrazem najwyższego uznania i 
podziękowaniem za dotychcza-
sową służbę społeczną.

L. Malinowski

Powrót do szkoły i nauki oraz 
do grona dawno niewidzianych 
kolegów, to dla dzieci wielka ra-
dość. Dla rodziców jednak często 
są to również nowe zmartwie-
nia. Rozpoczęcie roku szkolnego 
wiąże się z wydania niemałych 
pieniędzy na odpowiednie przy-
gotowanie swoich pociech. W 
tym roku na wyprawkę szkolną 
przeciętna rodzina przeznaczy 
średnio ok. 700 zł na dziecko. Pol-
skie rodziny zadłużają się żeby 
wysłać dzieci do szkoły. – Sierpień 
i wrzesień do dla nas najgorszy 
czas – mówi mi jedna ze znajo-
mych matek, która wychowuje 
troje dzieci wieku 16, 14 i 10 lat. 
– Wszystko przez wyprawkę i książ-
ki do szkoły, które trzeba kupić. 
Wszystkie potrzebne rzeczy kosz-
tują krocie – dodaje. Wiele rodzin 
nie stać na zakup podręczników 
szkolnych. Powodów tego stanu 
rzeczy jest wiele, między innymi 
brak pracy czy choroba. Na szczę-
ście są jeszcze ludzie o dobrych 

sercach, którzy chcą się dzielić z 
bliźnimi. Dzięki ofiarności wielu 
osób udało się zakupić 56 wy-
prawek szkolnych dla rodzin z 
powiatów międzyrzeckiego i su-
lęcińskiego. Do akcji charytatyw-
nej włączyli się m.in.: radny Sej-
miku Województwa Lubuskiego 
Edward Fedko, starosta sulęciński 
Patryk Lewicki, burmistrz Sulęci-
na Dariusz Ejchart, wójt Bledze-
wa Leszek Zimny, Tadeusz Jasio-
nek, Małgosia Pikus, Małgorzata 
Gwałt, Zbigniew Mazura, Marian 
Sierpatowski, Robert Czernianin, 
Jacek Bełz, Przemysław Walczak, 
Kazimierz Puchan, Mariusz Batu-
ra, Zbigniew Świątek. Dzięki ich 
ofiarności możemy chociaż w 
jakimś procencie zaspokoić po-
trzeby osób potrzebujących. Nie 
ma nic piękniejszego jak widok 
uśmiechniętych i radosnych dzie-
ci. Akcja nadal trwa.

Zbigniew Smejlis
Radny Rady Powiatu 

Międzyrzeckiego
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Gospodarzem o stycznia 2010 r. 
w Leśnictwie Wielowieś jest Grze-
gorz Włodarczyk (wcześniej był 
podleśniczym w tym leśnictwie) 
którego wspomaga podleśniczy 
Dariusz Banachowski. Obszar 
im podległy ma powierzchnię 
1596,95 ha w tym  blisko 114 ha 
to powierzchnia nieleśna (użytki 
ekologiczne, role, bagna, kanały, 
liczne zbiorniki wodne w postaci 
jezior i stawów. Administracyjnie 
znajduje się na terenie powiatów: 
międzyrzeckiego i sulęcińskie-
go. Graniczy również z dwoma 
leśnictwami macierzystego nad-
leśnictwa jak również z leśnictwa-
mi podlegającymi pod Sulęćin i 
Świebodzin.

Gatunkiem drzewa dominują-
cym jest sosna zwyczajna. następ-
nie brzoza, dąb (dąb szypułkowy 
jest jedynym pomnikiem przy-
rody na terenie), świerk, olcha, 
robinia akacjowa, buk, modrzew, 
topola osika, wiąz, pojedynczo 

Nadleśnictwo Międzyrzecz – Leśnictwa (2)
POWIAT MIĘDZYRZECKI

lipa, wierzba, jesion. Przez leśnic-
two przepływa struga jeziorna i są 
dwa jeziora - Krzewie-Kęszyckie 
oraz Krzaczaste, są również trzy 
stawy hodowlane. 

W południowo-zachodniej czę-
ści leśnictwa przebiega granica 
otuliny Łagowskiego Parku Kra-
jobrazowego. W zasięgu otuliny 
znajduje się 14,89 ha. Są też trzy 
użytki ekologiczne o łącznej po-
wierzchni 29,52 ha. Obszar Na-
tura 2000 (dyrektywa siedlisko-
wa - sieć starych, podziemnych 
fortyfikacji tj. 30 km żelbetono-
wych podziemi, 30 – 50m pod 
powierzchnią ziemi, część Mię-
dzyrzeckiego Rejonu Umocnione-
go, ostoja nietoperzy- naziemne 
tereny żerowiskowe, „Uroczyska 
MRU”, stanowiącego otulinę pod-
ziemnych rezerwatów „Nietope-
rek” i „Nietoperek II”. Dodatkowo 
do ostoi włączony został Tunel w 
Wysokiej).

Wprawdzie na terenie leśnictwa 
nie ma rezerwatów i gniazd pta-
ków chronionych jednak wystę-
pują tutaj liczne drzewa dziupla-
ste (kilka dziupli na jednym 
drzewie) które są często wieloro-
dzinnymi domami dla ptaków i 
nietoperzy.  Występują w niewiel-
kiej ilości – dąb syberyjski i klon 
kanadyjski.  Drzewostan w wieku 
do 10 lat zajmuje około 150 ha. 

Firma 3B Dienstleistungen oferująca usługi 
w zakresie sprzątania w branży turystycznej

Naszą dewizą jest służyć!

Pokojowa / Pokojowy
Miejsce pracy: Niemcy / Berlin

OPIS STANOWISKA:
Nasza firma poszukuje od zaraz na terenie Berlina 

Pokojówek / Pokojowych do pracy na niepełny etat

WYMAGANIA:
• Mile widziana znajomość języka niemieckiego

• Nie wymagane doświadczenie
• Odwaga do podejmowania nowych wyzwań zawodowych

• Bez znaczenia, czy jesteś osobą wykwalifikowaną,                     
początkującą lub zmieniającą zawód

zatrudni na stanowisku:

OFERUJEMY:
• Gruntowne wprowadzenie do zawodu

• Umowa o pracę - niepełny etat
• Dni pracy od pon. do niedz. wg ustalonego grafiku

• wynagrodzenie za godzinę - 9,55 €

Na pytania dotyczące szczegółów odpowie chętnie pani Rita Afelt 
pod numerem telefonu 0049 178 1845990 w godz. 12-17 (pon. - piąt.)

Rok rocznie mamy ok. 10 ha oraz 
4 ha podsadzeń.

Na tym obszarze można spo-
tkać jelenia szlachetnego, daniele, 
sarny, od niedawna także wilka. 
Dziki, lisy, jenoty, szopy pracze, 
kuny, norki amerykańskie, zające, 
borsuki, bobry, wydry, nietoperze, 
wiele płazów, gadów – doskonale 
wypełniają cały teren . Ptactwo to 
zalatujące nad staw bieliki, żura-
wie, czaple, widywane są kormo-
rany, kaczki, gęsi (zwłaszcza jesie-
nią), W lasach dominują dzięcioły, 
w tym dzięcioł czarny i zielony. 
Na podmokłych łąkach widać 
bociana czarnego na nad polami 
trudno nie dostrzec polującego 
myszołowa.

Obwody łowiecki należą do 
OHZ Nadleśnictwa Międzyrzecz 
oraz niewielki teren na południo-
wym zachodzie gzie polują myśli-
wi z KŁ Hubert ze Świebodzina.

W pracy problemem są od wielu 
lat wszędobylskie bobry co to już 
kładą dęby, dziki buszujące, jak i 
zwierzyna płowa (kręcąca się po 
Kęszycy Leśnej). 

Wszystkie leśnictwa maja swoje 
znaki rozpoznawcze na tablicach 
informacyjnych przy leśniczów-
kach, większość ma ptaki, jakie 
się spotyka na danym terenie, a 
leśnictwo Wielowieś ma bobra. Te 
pływające futrzaki kładą dębowe 

młodniki i nie tylko ale to najlepiej 
zobaczyć samemu. 

Na terenie leśnictwa znajduje 
się tez komandoria Templariuszy, 
granica miedzy nadleśnictwa-
mi Międzyrzecz - Sulęcin to sta-
ry szlak Templariuszy, jest także  
cmentarz wczesnołużycki z 2000 
r. p.n.e. Są także pozostałości po 
obozie budowniczych MRU tak 
zwany Lager Pieske, strzelnica 
wojskowa a raczej jej pozosta-
łości; w lesie są też pozostałości 
po Wojsku Polskim, które stacjo-
nowało w lasach leśnictwa przez 
kilkanaście lat po zakończeniu II 
wojny światowej.

Prywatne hobby włodarza le-
śnictwa to fotografia, wędko-
wanie, łowiectwo, oraz własny 
ogródek. Lubi czytać literaturę 
fantastyczną. Z szacunkiem odno-
si się do folkloru (był z min silnie 
związany poprzez zaangażowanie 
w zespole ludowym). Wytwarza 
leśne nalewki dla siebie i rodziny. 
Jego praca jest tym co lubi i czuję 
się w niej dobrze

W Nadleśnictwie Międzyrzecz 
(szczegółowe informacje tel. 95 
741 23 66) można zakupić dziczy-
znę, którą każdy może przyrządzić 
sobie na własny sposób i zaserwo-
wać znajomym i gościom na róż-
nych imprezach.

LM

Leśniczy Grzegorz Włodarczyk

Bobry występujące na terenie 
leśnictwa powodują wiele strat
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Współorganizatorami za-
wodów była Komenda 
Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Między-
rzeczu, którą reprezento-
wał zastępca komendanta 
powiatowego bryg. Le-
sław Gliński oraz Urząd 
Miejski w Skwierzynie. 
Zawody sędziowała ko-
misja powołana przez Ko-
mendanta Powiatowego 
PSP. Po zbiórce strażacy 
przystąpili do rywalizacji 
w biegu sztafetowym 7 
x 50m, gdzie zawodnicy 
mieli do pokonania równoważnię, płotki 
oraz rów z wodą. Musieli również rozwi-
nąć linię wężową. Po biegu sztafetowym 
drużyny przystąpiły do ćwiczeń bojo-
wych, które polegały na zbudowaniu linii 
ssawnej i podłączeniu jej do motopompy, 
rozwinięciu linii wężowych i obróceniu 
tarcz. Zawody zostały przeprowadzone 
sprawnie i po zjedzeniu pysznej grochów-
ki przygotowanej przez druha Dariusza 
Kowalskiego z OSP Świniary, strażacy 
udali się na zbiórkę, by podsumować wy-
niki rywalizacji. Przedstawił je przewodni-
czący zespołu sędziowskiego kpt. Krzysz-

Zawody strażackie
SKWIERZYNA

tof Dobkiewicz:
W grupie dziewcząt: 1 miejsce OSP Murzy-
nowo z wynikiem 151,4 pkt.
W grupie chłopców: 1 miejsce - OSP Świ-
niary z wynikiem 110,0 pkt.; 2 miejsce - 
OSP Skwierzyna z wynikiem 111,2 pkt.;
W grupie kobiet: 1 miejsce - OSP Trzebi-
szewo z wynikiem 198,0 pkt.
W grupie mężczyzn: 1 miejsce - OSP 
Skwierzyna z wynikiem 124,1 pkt.; 2 miej-
sce - OSP Świniary z wynikiem 132,4 pkt.; 
3 miejsce - OSP Trzebiszewo z wynikiem 
174,2 pkt.

www.skwierzyna.pl

Jak pada to od razu 
jest zimno

Lech Malinowski
lechm47@wp.pl

I tak było podczas Wojewódzkiego 
Święta Plonów w Międzyrzeczu. Pecha 
mieli włodarze miasta i powiatu. Bur-
mistrz pomimo odczytywania obszernej 
liczby gości, szybko wyłapał pojawienie 
się pani wojewody, która spóźniła się. 
Może korek był na S-3? Skoro już o dożyn-
kach, to cieszy, że nasz radny był starostą 
tej imprezy. Z ciekawością wysłuchałem 
jego wywiadu dla RZ, bowiem jako rolnik 
i prezes OSP w Gorzycy, wcześniej imał się 
różnych zawodów.

Poprzedni felieton wprowadził nieco 
niepokoju wśród radnych, którzy usilnie 
szukają właściciela mostku na Paklicy. 
Kłania się tutaj zabagnione prowadzenie 
dokumentacji przez poprzednią ekipę. Syf 
jaki był na stanowisku dla szukających od-
poczynku kajakarzy, taki jest. To wstyd dla 
miasta.

Podobnie niech się wstydzi „Biedronka” 
przy sądzie. Jest tam, a raczej był  cieka-
wie wkomponowany trawnik z krzewami 
ozdobnymi przed bocznym wejściem. 
Teraz jest przysłowiowe dno nędzy i roz-
paczy. Szkoda słów. Odpowiednie pismo 
z UM skierowane do firmy powinno po-
prawić estetykę, która jest w tym miejscu 
także cząstką miasta.

W kinie MOK prapremierowy pokaz fil-
mu dla wybranych za zaproszeniami. Silny 
akcent miejscowych sił zbrojnych w obro-
nie City Hall w Karbali jest godny obejrze-
nia na ekranie. Oczywiście za stosowną 
opłatą. Warto było film obejrzeć.

Miejscowy MOK do spółki z MOSiW 
wydał kolejny informator. W poprzednim 
numerze w jednym z tekstów roiło się od 
poprzedzeń nazwisk w formie pani, pan. 
W obecnym wydaniu używa się skrótu pi-
sząc literkę p. Nie wiadomo czemu to ma 
służyć. Tak piszą dziennikarze-amatorzy 
i uczniowie. Poprzedzanie słowem dnia 
jego oznaczenia numerowego czy pisanie 
np. w miesiącu wrześniu też jest błędem. 
Sam wrzesień jest miesiącem. Kultura po-
sługiwania się poprawną polszczyzną jest 
obca instytucji kulturalnej królewskiego 
miasta. Przez grzeczność wymienienie 
osób otwierających imprezę nad Jeziorem 
Głębokim wypadało zacząć od sekretarza 
UM, która jest kobietą. Ale po co? O wiele 

lepiej brzmi jako pierwsze nazwisko dy-
rektora. Po raz kolejny nie dostrzegłem, 
kto owe 1000 szt. informatora drukuje na 
pięknym kredowym papierze. Miało być 
przejrzyście a jest ukrywanie. Co wy na to 
Szanowni Radni wszak jest to drukowane 
za nasze pieniądze.

Denerwuje tego i owego remont 
newralgicznych dróg w mieście. Objazdy, 
zakazy, to normalka. Inaczej się tego zro-
bić nie da. Po diabła więc skarżyć się tam i 
tu o problemach komunikacyjnych?

Część radnych z powiatu powinno do-
browolnie zrzec się części diety na rzecz 
czegoś godnego. Tego nakazuje uczci-
wość wobec wyborców. Na ostatniej sesji, 
której druga część odbyła się w terenie, 
co najmniej połowa się zwyczajnie zmyła. 
Chyba czas dojrzał do tego, aby personal-
nie wskazać wagarowiczów. Redakcyjna 
żółta kartka! 

Mieszkańcy ul. Mickiewicza złorzeczą 
na ustawione zakazy, mieszkający przy ul. 
Zamkowej ostro protestowali aby wpro-
wadzić zakaz parkowania pojazdów pod 
oknami. Efektu nie uzyskali, wszak ulica 
jest dla wszystkich. Ściągnęli nawet po-
licjantów z drogówki. Przepisy są jedno-
znaczne. Spokój może były na księżycu, 
bo tam, o ile jeszcze baterie działają, jeż-
dżą księżycowe łaziki. Para poszła w gwiz-
dek. Fakt protestu odnotowany. 

Jeden z naszych zespołów pojechał na 
zasadzie wproszenia się, gdzieś tam... Po-
jadł, popił kawą czy innym napojem i nie 
wystąpił, bo coś tam organizatorzy tech-
nicznie nie przygotowali. Odjechał. Inni 
mogli śpiewać, ten akurat nie. Zwyczajo-
wo nazywa 
się to siarą, co 
wystarczy za 
komentarz.

W sobotę 5 września na skwierzyńskim stadionie, spotkali się straża-
cy z Gminy Skwierzyna. Zawody otworzył burmistrz Skwierzyny Lesław 
Hołownia życząc zawodnikom dobrych wyników w sportowej rywa-
lizacji.
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PRZYTOCZNA / CHEŁMSKO

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

18 sierpnia w filii Biblioteki w 
Chełmsku  odbył się warsztat 
„Radzenie sobie ze stresem”, 
którego gośćmi i trenerami byli 
doradcy zawodowi z ogromnym 
doświadczeniem i praktyką z 
różnych obszarów psychologii. 
Uczestnicy warsztatu wzięli m.in. 
udział w treningu autoprezena-
tacji, do którego zaprosili Ane-
ta Sidorowicz i Ariel Murmyło z 
Centrum Informacji i Planowania 
Kariery Zawodowej w Gorzo-
wie Wielkopolskim. Uczestnicy 
zajęć pt. „Uwolnić stres” dowie-
dzieli, jak zapobiegać sytuacjom 
stresowym, jak okiełznać stres, 
a przede wszystkim jak sobie z 
nim radzić.

Magdalena Kopowska

SKWIERZYNA

Piknik Rodzinny – Dzień Rybny w Kuźniku
MIĘDZYRZECZ

Wspominałem w felietonie o 
wspaniałej imprezie rodzinnej 
w Kuźniku. Mimo, ze upłynęło 
od lipca trochę czasu, w redak-
cyjnym gronie zdecydowaliśmy 
aby zdecydowanie promować 
pozytywne inicjatywy jakie mają 
miejsce w gminie. Było o Wyso-
kiej w dwóch tekstach także o 
Wyszanowie, czas więc na Kuż-
nik.

Lipcowe otwarcie „Miejsca 
spotkań i rekreacji w miejscowo-
ści Kuźnik”  miało swoją wspania-
łą oprawę dzięki dużemu zaan-
gażowaniu grupy mieszkańców 
sołectwa Kuźnik oraz dofinanso-
waniu projektu z Małych Gran-
tów Rybackich z Lokalnej Grupy 
Rybackiej.

Pomysłodawcą i autorem pro-
jektu o dofinansowanie była 
Irena Klepczarek, sołtys wsi. 
Znalazła miejsce (dotychczas 
w sołectwie nie było takowego 
aby mieszkańcy wsi mogli się 
spotkać) i możliwość otrzyma-
nia dofinansowania, konkretnie 
w  LGR Odra – Warta w Pszcze-
wie, gdzie stosowne dokumenty 
złożyła w marcu 2013 r. Bardzo 

długo, bo do października 2014 
r., trwała weryfikacja wniosków 
w Urzędzie Marszałkowskim 
(podobne problemy miało wielu 
beneficjentów, co chluby brylu-
jącej Pani Marszałek w mediach 
– nie przynosi. W międzyczasie 
zebrała niewielką grupę wspa-
niałych, bardzo zaangażowa-
nych ludzi, którzy wyrazili chęć  
udzielenia pomocy podczas 
realizacji projektu. Rozpoczęto 
od wspólnych pierwszych pra-
ce ziemnych na działce, którą 
nieodpłatnie wydzierżawiono 
od Gminy Międzyrzecz na okres 
10 lat. Była nieużytkiem całko-
wicie zarośniętym drzewami i 
krzewami. Wycięto drzewa, wy-
karczowano i zniwelowano te-
ren. Samej ziemi wywieziono aż 
350 wywrotek. Niezbędny ciężki 
sprzęt użyczył Krzysztof Powro-
ziewicz. Szczególnie zaanga-
żowani byli: Jarosław Juźwiak, 
Edmund Cwyner, Waldemar 
Zasim i Mieczysław Brodnicki.. 
Za otrzymane dofinansowanie 
wykonano utwardzenie gruntu 
i ułożono pol-bruk. Zakupiono 
wiaty ze stołami piknikowymi, 

KOLEKCJONER KUPI:
Monety;
Zegarki;
Złoto;
Srebro;
ZłoM i Wyroby

884 050 405
odbiór na MiejScu; dojaZd gratiS!

kosze na odpady i gablotę infor-
macyjną.  We własnym zakresie 
wykonano rozprowadzenie na 
działce oświetlenia. Ławki wyko-
nał Marek Pawliszak.

Zwieńczeniem wszystkiego 
była organizacja „I Rodzinnego 
Pikniku”  i uroczyste otwarcie  
wykonanego  przez lokalną spo-
łeczność miejsca spotkań i rekre-
acji w miejscowości Kuźnik. 

Organizatorami imprezy byli 
Irena Klepczarek, członkowie 
Rady Sołeckiej -Teresa Brodni-
cja, Marta Hulnicka, Lilia Czo-
pur, Szymon Prochera, Wal-
demar Zasim oraz członkowie 
fundacji „I Ty możesz pomóc”: 
Aleksandra Wajda, Joanna 
Szymaniec-Dybek, Anita Klep-
czarek–Kukuła, Patrycja Klep-
czarek, Mieczysław Hulnicki, 
Andrzej Klepczarek.

Na imprezie byli m.in. Agniesz-
ka Śnieg - wiceburmistrz, ks. Ar-
tur Grześko, Dorota Lambrych, 
Tomasz Kujatch. Nie zawiedli 
mieszkańcy sołectwa, którzy 
licznie przybyli i świetnie się 
bawili. Odbyły się: konkursy: na 
najlepszą potrawę rybną (wy-

stawiono 20 potraw rybnych), 
na najlepsze ciasto (wystawiono 
24 różnego rodzaju słodkie wy-
pieki) quiz z wiedzy o rybach, 
konkursy i zabawy dla dzieci 
i rodziców, a kiedy zrobiło się 
ciemno w światłach reflektorów 
przyjemnie było oglądać występ 
grupy BOMBASTIC. Fundatorami 
licznych nagród byli Agnieszka 
Śnieg, Jadwiga Panek, Lidia i 
Krzysztof Powroziewicz oraz 
rodzina pani sołtys. 

Kolejna wieś gminna pokazała, 
że jak się chce, to można zrobić 
więcej niż wiele dla siebie. Musi 
być jednak organizator. Sołtys 
wsi, z wykształcenia ekonomi-
sta-logistyk, jest nauczycielem 
przedmiotów zawodowych w 
międzyrzeckiej budowlance. Z 
natury społecznik lubiący pracę 
z młodzieżą. Sołtysuje od 2012 r.

Lech Malinowski

Uwolnić stres 76. Rocznica Wybuchu II Wojny 
Światowej oraz Święto Wojsk OPL

SKWIERZYNA

Uroczystości rozpoczęły się od 
złożenia meldunku dowódcy 
Garnizonu. Następnie po doko-
naniu przeglądu pododdziałów 
oraz kompanii, oddano honory, 
przywitano żołnierzy i zaproszo-
nych gości.
Podczas odgrywania hymnu RP 
na masz została podniesiona fla-
ga państwowa.
- Losy narodu polskiego wielo-
krotnie wystawiane były na próby 
- nierzadko bolesne, wymagające 
ofiar. I dlatego dla Polaków histo-
ria, to coś więcej niż tylko fakty z 
przeszłości. Świadomość histo-
ryczna jest nieodłączną częścią 
naszej mentalności, narodowej 
wrażliwości politycznej i sposobu 
oglądu świata. Polacy byli pierw-
szym narodem, który z bronią w 
ręku przeciwstawił się agresorowi. 
Polscy dowódcy nie mieli złudzeń 

co do finału wojny 1939 roku, któ-
rą nasz kraj prowadził samotnie, 
opuszczony przez sojuszników, 
zdradzony i zaatakowany przez 
sąsiadów. A mimo wszystko po-
trafiliśmy dać przykład - swoją 
ofiarą obudziliśmy sumienie świa-
ta - powiedział zastępca bur-
mistrza Skwierzyny Wojciech 
Kowalewski podczas swojego 
wystąpienia.
Tuż po przemówieniach okolicz-
nościowych delegacje złożyły 
wiązanki pod pomnikiem oraz 
odegrano pieśń reprezentacyjną 
Wojska Polskiego.

www.skwierzyna.pl

31 sierpnia na Cmentarzu Wojennym w Skwierzynie 
obchodzono 76. Rocznicę wybuchu II Wojny Świato-
wej oraz Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej.
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Na sygnale  
Porwał syna – zatrzymany po 
kilkunastu miesiącach
Sceny niemal z filmu rozegrały się 
na terenie powiatu międzyrzec-
kiego. Dyżurny Policji został poin-
formowany, że na terenie jednego 
z ośrodków wczasowych może 
przebywać ojciec z czteroletnim 
synem, którego zaginięcie zgłosi-
ła kilkanaście miesięcy temu mat-
ka chłopca. Policjanci sprawdzili 
tą informację, jednak na polu na-
miotowym został tylko ich sprzęt 
i ubrania. Wracając do miasta, 
zauważyli małego chłopca wraz 
z mężczyzną, którzy byli bardzo 
podobni do podanego rysopisu 
i nie mylili się. Po sprawdzeniu w 
policyjnych bazach danych, oka-
zało się, że czterolatka od kilkuna-
stu miesięcy szukają policjanci na 
terenie całego kraju, natomiast za 
jego 40-letnim ojcem wystawiony 
jest list gończy. Mężczyzna trafił 
do policyjnej izby zatrzymań. 

Jechał 215 km/h
W 4 weekend sierpnia kierowca 
audi jadący drogą S-3 z Między-
rzecza do Skwierzyny natknął się 
na pełniący na tym odcinku służ-
bę patrol ruchu drogowego, zapo-
mniał przy tym, że droga ekspre-
sowa nie jest torem wyścigowym. 
Kamera policyjnego rejestratora 
nagrała mknące lewym pasem 
auto a wynik pomiaru prędkości 
wskazał ponad 216 km/h… Teraz 

za popełnione wykroczenie męż-
czyzna będzie musiał zapłacić 
500 zł mandatu, o 10 punktów 
karnych powiększył się też stan 
jego konta.

Nietrzeźwy jechał kombajnem 
drogą S3
Policjanci z Międzyrzecza otrzy-
mali nietypowe zgłoszenie - dro-
gą ekspresową S3 w kierunku 
Zielonej Góry w rejonie zjazdu w 
Skwierzynie miał jechać kombajn. 
Gdy przybyli na wskazane miej-
sce nie wierzyli własnym oczom. 
Podczas rozmowy z kierowcą 
policjanci wyczuli od niego woń 
alkoholu, po zbadaniu okazało 
się, że ma 0,34 promila alkoholu 
w organizmie. W związku z popeł-
nionymi wykroczeniami: kiero-
wanie pojazdem mechanicznym 
w stanie po użyciu alkoholu oraz 
wjazdem na drogę ekspresową 
pojazdem wolnobieżnym, czym 
naraził na niebezpieczeństwo 
innych uczestników ruchu dro-
gowego, policjanci odebrali mu 
prawo jazdy oraz poinformowali 
go, że w jego sprawie zostanie 
sporządzony wniosek o ukaranie 
do sądu. 

Areszt za brutalny rozbój
Wyjątkową brutalnością wykazał 
się 28-letni przestępca, który na 
jednej z międzyrzeckich ulic za-
atakował mężczyznę. Uderzał go 

i kopał po całym ciele, po to, aby 
zabrać mu telefon, bluzę i doku-
menty… W wyniku jego ciosów, 
pokrzywdzony doznał złamania 
kości stopy. Z uwagi na fakt, że 
pokrzywdzony dopiero po kil-
ku dniach zgłosił to zdarzenie, 
funkcjonariusze mieli utrudnione 
zadanie. Jednak jego współpra-
ca z policją pozwoliła na szybkie 
ustalenie i zatrzymanie przestęp-
cy. Mężczyzna nie cieszył się zbyt 
długo swoimi łupami bo już po 
kilku godzinach od zgłoszenia, 
został zatrzymany. Policjanci pod-
czas przeszukania jego mieszka-
nia zabezpieczyli część zabranych 
przez niego przedmiotów, odzy-
skali również telefon komórko-
wy pokrzywdzonego, który na-
pastnik zdążył już sprzedać. Sąd 
aresztował Mariusza K.  mieszkań-
ca gminy Międzyrzecz na okres 
trzech miesięcy.

Ukradła portfel znajomej
W nocy z soboty na niedzielę 
29/30 sierpnia dyżurny między-
rzeckiej jednostki policji otrzy-
mał zgłoszenie, że w jednym z 
mieszkań w Skwierzynie doszło 
do kradzieży. Policjanci przybyli 
na miejsce ustalili, że po wyjściu 
znajomych pokrzywdzonej z 
mieszkania, zauważyła, że z to-
rebki skradziony został portfel z 
dokumentami, kartami płatniczy-
mi oraz pieniędzmi w kwocie ok. 4 
tys. zł. Policjanci zaczęli sprawdzać 
teren miasta i szukać wskazanych 
sprawców. Już po chwili zauważyli 
parę w jednym z parków. Podczas 

przeszukania kobiety, policjanci 
zabezpieczyli przy niej skradzio-
ny portfel. Mundurowi odzyskali 
mienie w całości. Okazało się, że 
Edyta O. wykorzystała okazję i wy-
chodząc z mieszkania znajomej z 
torebki zabrała portfel. Policjanci 
ustalili, że jej partner o niczym nie 
wiedział. 

Fałszywe zawiadomienie o 
bombie w komendzie
19 sierpnia br. mężczyzna powia-
domił telefonicznie dyżurnego 
jednostki policji o podłożonym 
ładunku wybuchowym w rejonie 
budynku komendy. Nie chciał jed-
nak podać żadnych danych oso-
bowych, ani miejsca, z którego 
dzwoni. Dyżurny wysłał patrole w 
rejon Komisariatu Policji w Skwie-
rzynie oraz Komendy Powiatowej 
Policji w Międzyrzeczu, aby szcze-
gółowo sprawdzili teren i zloka-
lizowali ładunek wybuchowy. 

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

policja.gov.pl 

Okazało się, że żadnego ładunku 
nie ma, a zgłoszenie jest fałszywe. 
Policjanci zorientowali się, z kim 
mają do czynienia - dyżurny roz-
poznał głos mężczyzny, który jest 
bardzo dobrze znany policjantom 
z międzyrzeckiej jednostki, za 
drobne wykroczenia oraz prze-
stępstwa przeciwko mieniu.
Policjanci szukając sprawcy fał-
szywego zgłoszenia zauważyli 
31-latka w rejonie jednego ze 
sklepów. Przemysław P. w mo-
mencie zatrzymania miał ponad 
dwa promile alkoholu w organi-
zmie. Za fałszywe zawiadomienie 
o podłożonym ładunku grozi mu 
kara do ośmiu lat pozbawienia 
wolności.  

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.
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Wieści z Międzyrzeckiego rATUSzA
15 sierpnia 2015 roku, na OW 
Głębokie, odbyła się „Gorączka 
Głębokiej Nocy”. Imprezę po-
dzielono na 3 etapy: turystycz-
no-promocyjny, rekreacyjny oraz 
rozrywkowy. Na łączce (parkin-
gu) pojawiły się stoiska: Gminy 
Międzyrzecz, Międzyrzeckiego 
Rejonu Umocnionego, Muzeum 
Ziemi Międzyrzeckiej, Fundacji 
Rozwoju Turystyki. 17 Wielko-
polska Brygada Zmechanizowa-
na zaprezentowała Rosomaka i 
inny sprzęt bojowy, Obrona Na-
rodowa umożliwiła skorzystanie 
ze strzelnicy pneumatycznej, 
rycerze międzyrzeccy rozbili 
mini-miasteczko i co jakiś czas 
odpalali zabytkowe działa, Po-
licja zaprezentowała radiowóz i 
jednocześnie promowała zasa-
dy bezpieczeństwa na wodzie 
i w ruchu drogowym, SANEPID 
wskazywał na aspekt walki z do-
palaczami. Odbyła się „Olimpiada 
Plażowa”, czyli gry i zabawy dla 
rodzin. Były również przejażdżki 
konne, dmuchany zamek, malo-
wanie twarzy dzieciom. Można 
było także nacieszyć oko wido-
kiem wspaniałych Citroenów 
CV2 oraz zabytkowych moto-
cykli. Na okrasę organizatorzy 
(Międzyrzecki Ośrodek Kultury, 
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i 

Gorączka Głębokiej Nocy

Wypoczynku) zrealizowali wielki 
pokaz LASER SHOW oraz występ 
grupy AWIŃSKI SHOW. Impreza 
przyciągnęła tłumy wczasowi-
czów i mieszkańców Międzyrze-
cza oraz ościennych miejscowo-

ści, którzy zgodnie orzekli, ze 
było to wielkie wydarzenie, które 
powinno na stałe wejść w kalen-
darz imprez organizowanych na 
OW Głębokie.

W ostatni dzień wakacji, w sali 
kinowo-widowiskowej MOK 
burmistrz wręczył stypendia dla 
najlepszych uczniów. Burmistrz 
Remigiusz Lorenz wraz z Izabellą 
Korejwo – dyrektorem Gmin-
nego Zespołu Oświaty powitali 
zgromadzoną młodzież wraz z 
rodzicami i opiekunami. W swo-
im przemówieniu zaznaczył jak 
ważna jest nauka i zdobywanie 
wiedzy, ale podkreślił również 
jak istotne jest realizowanie 
swoich pasji, zainteresowań i 
marzeń. Życzył również dalszych 
sukcesów na niwie naukowej i 
wytrwałości w dążeniu do wyty-

czonych celów.
W tym roku stypendia burmi-
strza odebrało 29 uczniów: Zofia 
Derwich, Hubert Kubiszewski, 
Kornelia Kręciszewska, Wiktor 
Przemysław Bralczyk, Karolina 
Kinga Bańko, Emil Grzybowski, 
Wiktoria Czerkawska, Aleks Ma-
dzelan, Karolina Sawińska, Mi-
chał Karolak, Weronika Utrata, 
Dominik Rau, Maciej Duda, Jerzy 
Daszkiewicz, Marek Leżyński, 
Laura Góral, Aleksander Ciślak, 
Mateusz Korowacki, Iga Marzec, 
Klaudia Witwicka, Krystian Waś-
kowski, Alicja Paruzel, Zuzanna 
Dynowska, Mateusz Najderek, 

Mateusz Januchowski, Bartosz 
Judek, Kacper Baraniecki, Michał 
Kowalewski, Paweł Rogala.
Dwie uczennice otrzymały Na-
grodę Burmistrza: najlepsze ab-
solwentki szkoły podstawowej 
Zofia Derwich i gimnazjum Zu-
zanna Dynowska.
13 uczniów nie spełniło kryteriów 
określonych w uchwale Rady 
Miejskiej, które pozwalałyby im 
na zdobycie stypendium, jednak 
burmistrz postanowił również 
nagrodzić te osoby wręczając im 
piękne publikacje:  Inga Grabska, 

s. 16

W sobotę 22 sierpnia w Wysza-
nowie obchodzono 765-lecia 
powstania wsi. Uroczystości były 
podwójne, gdyż w tym czasie 
przypadło także 70-lecie począt-
ków polskiego osadnictwa. Z 
tej okazji przygotowana została 
przez gminę Międzyrzecz publi-
kacja o historii życia wsi pt. „Wy-
szanowo na kartach historii oraz 
we wspomnieniach mieszkań-
ców”, której autorem jest Marceli 
Tureczek, mieszkaniec sołectwa. 
Listy gratulacyjne dla sołtysa, 
Rady Sołeckiej, a także podzięko-
wania dla mieszkańców, którzy 
pomagali przy tworzeniu publi-
kacji wręczył burmistrz Remi-
giusz Lorenz. W uroczystościach 

licznie uczestniczyli mieszkańcy 
oraz przedstawiciele samorzą-
du m. in. wicewojewoda Lubu-
ski, liczni radni Rady Miejskiej 
w Międzyrzeczu, a także sołtysi 
okolicznych wsi. Uroczystości 
uświetniły występ orkiestry dę-
tej z Grochowa, przedstawienie 
przygotowane przez dzieci z Wy-
szanowa, a także występ studia 
tańca Gold. Ponadto odbyło się 
wiele konkursów ze wspaniały-
mi nagrodami. Wszyscy zgodnie 
chwalili świetną organizację im-
prezy. Dodatkową atrakcją była 
zabawa taneczna z zespołem 
„Werwa”, która trwała do białego 
rana.

Wyszanowo świętowało swoje 
765-lecie Burmistrz wręczył stypendia dla najlepszych 

uczniów

s. 16

Artykuły i zdjęcia: U
rząd M

iejski w
 M

iędzyrzeczu
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Wieści z Międzyrzeckiego rATUSzA cd.

Od maja bieżącego roku reali-
zowany jest na terenie Gminy 
Międzyrzecz ogólnopolski pro-
gram „Drogi dla Natury“, którego 
celem jest ochrona zadrzewień 
w krajobrazie rolniczym jako 
siedlisk przyrodniczych i kory-
tarzy ekologicznych. Kampania, 
wspierana przez program LIFE+ 
Unii Europejskiej oraz Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej, dąży 
do odwrócenia niepokojącego 
trendu zanikania starych drzew 
z zadrzewień przydrożnych i 
śródpolnych. Podstawą działania 
programu jest partnerska współ-
praca organizacji społecznych z 
administracją publiczną – samo-
rządami i zarządami dróg.
Projekt jest realizowany przez 
siedem organizacji z różnych re-
gionów Polski, we współpracy 
z niemiecką organizacją BUND 
MV ze Schwerin. Ponieważ los 
drzew waży się w urzędach 
gmin, gdzie wydaje się zgody 

Ochrona alei przydrożnych w Gminie Międzyrzecz
na wycinkę i pla-
nuje większość 
nasadzeń, działa-
nia tego projek-
tu koncentrują 
się na realizacji 
lokalnej kam-
panii na rzecz 
prawidłowego 
k s z t a ł t o w a n i a 
zadrzewień, po-
przez opracowanie lokalnego 
programu zadrzewieniowego, 
wzorcowych pielęgnacji cho-
rych i uszkodzonych drzew oraz 
nasadzeń uzupełniających w 
zniszczonych alejach, jak rów-
nież promocji alei przydrożnych 
i edukacji dzieci i młodzieży w 
zakresie ich przyrodniczego i 
kulturowego znaczenia.
Więcej o programie „Drogi dla 
Natury” oraz o ochronie alej na 
stronie www.aleje.org.pl. Ogól-
nopolskim koordynatorem pro-
jektu jest wrocławska Fundacja 
EkoRozwoju. Na terenie Gminy 

Międzyrzecz kampanię „Drogi 
dla Natury“ realizuje dr inż. Ja-
kub Skorupski. Wszystkich za-
interesowanych powstającym 
programem zadrzewieniowym 
gminy oraz chcących zgłosić cie-
kawą aleję w swoim sąsiedztwie 
zapraszamy do kontaktu – email: 
jakub@gajanet.pl.
http://www.aleje.org.pl/partne-
rzy/gminy-2015-2016/544-mie-
dzyrzecz.

s. 15

Dożynki Wojewódzkie w Międzyrzeczu

Maciej Stafiniak, Maja Skowron, 
Jakub Kowalski, Jakub Baraniec-
ki, Katarzyna Pawłowska, Jakub 
Ratkiewicz, Julia Dajworska, Zu-
zanna Gandecka, Wiktor Nowak, 
Klaudia Kasica, Alicja Krzywoszy-
ja, Kacper Ganczarski,

Na zakończenie, specjalnie dla 
wszystkich gości zatańczyły 
dzieci i młodzież z zespołu ta-
necznego Gold, następnie wszy-
scy pozowali do wspólnego pa-
miątkowego zdjęcia i udali się na 
słodki poczęstunek.

W dniu 19 sierpnia br. z wizytą w 
Urzędzie Miejskim w Międzyrze-
czu gościła wojewoda Katarzyna 
Osos. Tematem spotkania były 
działania na rzecz rozwiązania 
problemu jakim jest brak przej-
ścia dla pieszych przy moście 
kolejowym. Realizacja inwesty-
cji zaplanowana jest do grudnia 
2016 roku i w chwili obecnej 
powoduje znaczne utrudnienia 
dla mieszkańców m.in. osiedla 
Piastowskiego, a także dzieci i 
młodzieży z pobliskich szkół.  Po 
zaprezentowaniu problemu oraz 
wizji lokalnej, wojewoda doce-
niła zaangażowanie burmistrza 
w działania na rzecz rozwiąza-
nia jednego z najpilniejszych 
problemów z jakimi borykają 
się mieszkańcy Międzyrzecza. 

W trakcie wizyty rozmawiano o 
sposobach doraźnego rozwiąza-
nia problemu.
Wojewoda obejrzała także wraz z 
burmistrzem postęp prac prowa-
dzonych przy przebudowie głów-
nej arterii Międzyrzecza. Remont 
dróg obejmuje dwa odcinki: 
ul. Waszkiewicza – od stacji paliw 
do zjazdu w ul. Rokitniańską oraz 
ul. Świerczewskiego – od głów-
nego skrzyżowania do mostu na 
Paklicy. W ramach przebudowy 
prace obejmują m.in. poszerze-
nie ścieżki rowerowej, przebu-
dowę oświetlenia i kanalizacji 
deszczowej, a także obniżenie 
krawężnika na całej szerokości 
przejścia celem dostosowania 
dla potrzeb osób niepełno-
sprawnych.

Wojewoda z wizją lokalną w 
sprawie doraźnego przejścia dla 
pieszych na czas remontu mo-
stu kolejowego w Międzyrzeczu

Gmina Międzyrzecz informuje, 
iż w dniu 01.09.2015 r. przy-
stąpiła do realizacji zadania pn. 
Rozbudowa parkingu przy  PKO 
BP w Międzyrzeczu. Wykonawcą 
robót budowlanych jest firma 
INSTALKO Paweł Strzelczyk z sie-
dzibą w Międzyrzeczu przy ul. 
Rolnej 24 A.

Uwaga, rozpoczęła się przebudo-
wa parkingu przy banku PKO BP

Planowany termin zakończe-
nia prac wyznaczono na dzień 
09.10.2015 r.
W związku z powyższym należy 
spodziewać się utrudnień zwią-
zanych z korzystaniem z istnie-
jącego parkingu przy banku 
PKO BP. Za powstałe utrudnienia 
przepraszamy.

my każdego dnia jak zmienia się 
lubuska wieś. Tutaj, w dorzeczu 
Odry, lubuska wieś to już nie 
tylko spichlerz dobrej i zdrowej 
żywności, ale przede wszystkim 
tradycji, dziedzictwa kulturowe-
go i mądrości. Za to wszystko 
Wam bardzo dziękujemy i ży-
czymy nieustającej wiary w to, 
co czynicie. Bo jesteście nam na 
Ziemi Lubuskiej bardzo potrzeb-
ni.” Burmistrz Remigiusz Lorenz 
powitał zgromadzonych gości, 
mieszkańców ale przede wszyst-
kim rolników: - „W sposób szcze-
gólny chciałbym się zwrócić do 
tych, dzięki którym dziś może-
my świętować, do rolników. Do-
żynki są Waszym świętem, który 
ma również przypominać nam 
wszystkim, że to dzięki ciężkiej 
pracy rolnika, codziennie na 
nasze stoły trafia polski chleb. 
W dniu Wojewódzkiego Święta 
Plonów, z wdzięcznością chylę 
przed Wami czoło, dziękuję za 
Wasz wielki trud, za dobrą pracę 
i za jakże godną postawę mimo 
wielu trudności i problemów. Je-
stem świadomy Waszego trudu i 
wielu poświęceń. W imieniu wła-
snym oraz wszystkich mieszkań-
ców gminy Międzyrzecz i całej 
ziemi lubuskiej, dziś oddaję Wam 
należny szacunek. Życzę Wam, 
mieszkańcy i goście, aby nigdy 
nie zabrakło nam tego najważ-
niejszego symbolu dożynek – 
chleba.”
Posłanka Elżbieta Rafalska prze-
czytała list skierowany do uczest-
ników dożynek, a przede wszyst-
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kim do lubuskich rolników.
Tuż po przemówieniach rozpo-
częła się inscenizacja pt. „Niezwy-
kłe ziarno”, którą przygotował 
teatr Międzyrzeckiego Ośrodka 
Kultury. Aktorzy przekazali chleb 
wypieczony z tegorocznych 
zbiorów starościnie Grażynie 
Dereń i staroście Arkadiuszowi 
Madzelanowi. Pani marszałek po 
słowach podziękowania złożo-
nym starostom dożynek wraz z 
burmistrzem podeszła do gości, 
by zgodnie z tradycją poczęsto-
wać ich tym bezcennym darem.
Za osiągnięcia w dziedzinie rol-
nictwa, rozwoju wsi i rynków rol-
nych, odznaki honorowe otrzy-
mało sześciu rolników w całego 
województwa Lubuskiego, które 
wręczyła wojewoda lubuski Ka-
tarzyna Osos.
Odbył się również konkurs na 
najładniejszy wieniec dożynko-
wy, w którym zwyciężył wieniec 
z sołectwa Nowa Jabłonna.
Podczas imprezy można było po-
dziwiać stanowiska promocyjne 
m.in. gospodyń z KGW w Pie-

skach, sołectwa Kuźnik, LODR, 
Starostwa Powiatowego. Oddział 
miejsko-gminny Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP w 
Międzyrzeczu przy współpra-
cy z Komendą Powiatową PSP 
prezentował wspaniałe zabyt-
kowe wozy strażackie i sikawki. 
Swoje stoisko zaprezentowała 
również gmina Międzyrzecz, 
w którym turyści i mieszkańcy 
mogli sprawdzić swoją wiedzę 
o mieście i jego okolicach biorąc 
udział w konkursach.
W części artystycznej Lubuskie-
go Święta Plonów wystąpił m.in. 
Lubuski Zespół Pieśni i Tańca im. 
Ludwika Figasa, orkiestra man-
dolinowa, lokalne grupy śpie-
wacze „Pod Gruszą”, „Nietope-
rzanie”, „Ale Babki”, „Jarzębinki”, 
„Wichowianki”. Gwiazdami te-
gorocznych dożynek był zespół 
Hot Lips, młoda wokalistka Kasia 
Popowska i grupa znana z wie-
lu hitów takich jak „Moje miasto 
nocą”, „Zostańmy sami” De Mono. 
Na zakończenie wspaniały pokaz 
ognia dała grupa Bombastic.Ar
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