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Zapraszamy do oddziału 
firmy Audiofon 

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

czynne w poniedziałek  
i środę 9.30 - 14.30

tel. 68 381 0377
GSM: 605 886 011

KOLPORTAŻ ULOTEK!

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

Sulęcin, Międzyrzecz, Kostrzyn nad Odrą

511 225 133

MIĘDZYRZECZ

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

Grupa rolników zawiadomi-
ła prokuraturę o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa po-
legającego na zaniedbaniu 
obowiązków służbowych przez 
burmistrza Międzyrzecza Remi-
giusza Lorenza i jego zastępcę 
Agnieszkę Śnieg. Rolnicy ob-
winiają samorządowców, o to, 
że gmina nie powołała komisji 
szacującej straty poniesione 
w wyniku suszy, przez co nie 
otrzymali należnych im odszko-

Władze gminy nie zawiniły
Prokuratura nie dopatrzyła się winy burmistrza Międzyrzecza i jego zastępcy. 
Rolnicy zapowiadają zażalenie na decyzję prokuratury.

dowań. 
Sytuacja miała miejsce w 

2015 r. W obliczu dużej suszy 
rząd zgodził się wypłacać rolni-
kom odszkodowania za straty w 
uprawach. Każdy ubezpieczo-
ny rolnik mógł otrzymać 400 
zł, a nieubezpieczony 200 zł za 
1 hektar zniszczonych upraw. 
Łącznie suma odszkodowania 
nie mogła przekraczać 60 tys. 
zł. Większość rolników nie otrzy-
mało jednak żadnych pieniędzy, 

bo komisja mająca oszacować 
straty pojawiła się na polach 
zbyt późno – zboża były już wy-
koszone.

W wyniku prowadzonego 
postępowania sprawdzającego 
prokuratura nie dopatrzyła się 
jednak winy władz gminnych i 
uznała, że obowiązek złożenia 
takiego wniosku leży w kompe-
tencji wojewody.

Adam Piotrowski

SKWIERZYNA

W ramach tej kwoty we 
wszystkich skwierzyńskich szko-
łach zostaną wykonane prace re-
montowe polegające na wymia-
nie stolarki okiennej, wymianie 
wykładzin, szpachlowaniu i ma-
lowaniu ścian, robotach wodno 
- kanalizacyjnych, modernizacji 
instalacji elektrycznej itp.

Zakupione zostanie również 

Już blisko 5 mln zł dota-
cji dla gminy w tym roku
Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał kolej-
ne dofinansowanie dla Skwierzyny. Tym razem w 
kwocie ponad półtora miliona zł przeznaczonej 
na remonty i doposażenie szkół.

wyposażenie, m.in.: 133 lapto-
py, 22 tablice interaktywne z 
projektorami, 594 krzesła (dla 
uczniów), 306 ławek szkolnych, 
19 kpl. szkolnych mebli seg-
mentowych oraz zestawy labo-
ratorium chemicznego, plansze 
dydaktyczne, tablice szkolne, 
aparat cyfrowy, globusy, zesta-
wy do nauki chemii, fizyki, przy-
rody i informatyki.                 (Red.)

W numerze:

STR. 14

STR. 6

STR. 7

MIĘDZYRZECZ

Co i za ile kupiono do 
Szpitala Powiatowego w 
Międzyrzeczu

POWIAT MIĘDZYRZECKI

Mało kto wie... 
cyfry szokują

„Krecik” – pracowity 
działkowiec…
Dożynki na Rodzinnym 
Ogrodzie Działkowym 
„Krecik” 

Z kroniki działalności 
emerytów z PZERiI  
w Międzyrzeczu

MIĘDZYRZECZ
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TU ZNAJDZIESZ NASZE GAZETY!     
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Wyborcze obietnice PiS
Zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony

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

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

• Zwiększenie kwoty wolnej od 

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

do 22 proc.;
• Zlikwidowanie 8 procentowe-

go podatku VAT na ubranka 
dla dzieci;

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

datku CIT dla małych firm;
• Minimalna stawka godzinowa 

wynagrodzenia na poziomie 
12 zł brutto;

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

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

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

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

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

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

Brawa dla Zuzi i KacpraBEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie 
prowadzące działalności gospodarczej

KUPON NA OGŁOSZENIE

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

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

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

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

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

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

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

10 miesięcy minęło od powo-
łania rządu Beaty Szydło przez 
prezydenta Andrzeja Dudę. 
Pamiętam jak dziś, jak podczas 
kampanii obecna pani premier 
prezentowała niebieską teczkę 
z ustawami na pierwsze 100 
dni. Część obietnic prezentu-
jemy co miesiąc w specjalnej 
tabelce na s. 2 (powyżej). Go-
łym okiem widać, że na liście 
nadal króluje kolor czerwony. 
Jeszcze gorzej jednak po po-
nad roku urzędowania wygląda 
w zestawieniu niespełnionych 
obietnic prezydent Andrzej 
Duda: „Jeżeli w pierwszym roku 
mojej prezydentury (…) tych 
dwóch zasadniczych dla mnie, 
obiecanych projektów nie przy-
gotuję i nie złożę, to ustąpię z 
urzędu” – tak mówił podczas 
kampanii o obniżeniu wieku 
emerytalnego i podwyższe-
niu kwoty wolnej od podatku.  
A. Duda w sprawie powrotu do 
poprzedniego wieku emerytal-

minął miesiąc

nego złożył projekt ustawy już 
w grudniu 2015 r. zakładając, że 
wejdzie ona w życie już 1 stycz-
nia 2016 roku. Dokument trafił 
jednak do sejmowej zamrażarki. 
Biorąc pod uwagę, że obecny 
prezydent wywodzi się z PiS-u, 
który ma obecnie pełnię władzy 
(i obiecywał to samo), jest to czy-
sta kpina z Polaków. 

Kolejna wspólna obietnica 
prezydenta Andrzeja Dudy, jak 
i Prawa i Sprawiedliwości, to 
wspomniane obniżenie kwo-
ty wolnej od podatku. Gdyby  
A. Duda miał trochę honoru, to 
zgodnie z tym co mówił pod-
czas kampanii musiałby ustąpić 
z urzędu, bo w tej sprawie ani 
on, ani rząd palcem nawet nie 
kiwnęli. „Dziś potrzebne jest 
podwyższenie kwoty wolnej od 
podatku. Ja już się do tego zo-
bowiązałem. To jest ulga zwłasz-
cza dla mniej zarabiających. Dla 
tych, którzy dostają choćby naj-
mniejszą emeryturę, te przysło-

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

wiowe 880 zł, to będzie ponad 
75 zł miesięcznie i to będzie re-
alna pomoc” - mówił Duda. Jak 
widać słowa poszły na wiatr. Jak 
dla mnie, to zwyczajnie kłamał. 

Było jeszcze kilka innych obiet-
nic prezydenta, jak m.in. repolo-
nizacja banków, pomoc „franko-
wiczom”, bezpłatne przedszkola, 
które jak dotąd nie doczekały się 
realizacji. Dziwi zatem tak wyso-
kie poparcie dla obecnego pre-
zydenta (w czerwcu br. 55 proc. 
Polaków zadowolonych z prezy-
dentury). Apeluję do Polaków, by 
się obudzili i spojrzeli trzeźwo na 
przedstawione wyżej fakty. 

Niespełnianie obietnic to do-
mena wszystkich polityków, od 
prawa do lewa. Bardziej jednak 
niepokoją mnie inne działania 
obecnej władzy. Dosadnie w tek-
ście opublikowanym na łamach 
Gazety Wyborczej wypowiedział 
się w tej sprawie Zbigniew Hoł-
dys: „PiS okłada Polskę bejzbo-
lem propagandy, Kukiz tańczy 
mu w rytm jak pajacyk na sznur-
kach, a opozycja bezradnie roz-
kłada ręce”. W Polsce ruszyła in-
doktrynacja za szeroką skalę. „To 
co my obchodziliśmy z daleka, 
uznając za nie do ruszenia, PiS 
zawłaszczył bezceremonialnie” 
– mówi znajoma posłanka Plat-
formy Obywatelskiej. Dziś tego 
efekty widać na każdym kroku. 
Głównym narzędziem do PiS-
-owskiej propagandy są oczywi-
ście media. Nie przypadkowo na 
czele publicznej telewizji stanął 
PiS-owski spin doktor, mistrz w 
naginaniu rzeczywistości Jacek 
Kurski. Teraz materiały emitowa-

ne w TVP, to toporna i bezczel-
na propaganda. Nieistotne jaki 
jest stan rzeczy: że obietnice 
wyborcze są niedotrzymane, że 
łamie się konstytucję poprzez 
prób marginalizowania roli Try-
bunału Konstytucyjnego, że 
kolejne instytucje i państwowe 
spółki są opanowywane przez 
ludzi związanych z PiS. Liczy się 
sam przekaz: „Próbujemy coś 
zmienić, ale opozycja nam nie 
pozwala, poza tym były rząd 
zostawił nam katastrofalny stan 
kasy państwa”, „Prof. Rzepliński 
to „politykier” i „platformers”, a 
sędziowie Trybunału to banda 
kolesi”, ”katastrofa w Smoleń-
sku, to zamach i na pewno palce 
maczał w nim Tusk”  – takie slo-
gany wlewa się dzisiaj do głów 
widzów telewizji publicznej. Po-
wtarzane dziesiątki razy budują 
główną narrację PiS-owskiej 
machiny rządzącej. Wypisz, wy-
maluj obraz Dziennika Telewi-
zyjnego z Polski ludowej. Może 
się jednak propaganda PiS-u 
nieco przejechać. Jej prostac-
kość zakłada lekceważenie in-
teligencji odbiorców. Ja jednak 
wierzę, że 500 zł i grube mani-
pulacje nie zaślepią szerszej re-
fleksji Polaków 
nad rzeczywi-
stością.

TŁUMACZENIA prZysIęgŁE - wsZysTkIE jęZykI
MIędZyrZECZ, Ul. wAsZkIEwICZA 23

TEl. 503 372 586

OgłOszenia DrObne

Szukam opiekunki do 
2 letniego dziecka w 

Międzyrzeczu. Wynagrodze-
nie około 1300 PLN/MSC 

zależne od godzin. 
Tel. 694 311 234

Opiekunki do Niemiec 
AMBERCARE24 , wyma-

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

535 340 311 lub  533 848 
005 lub 730 340 005

Sprzedam działkę budow-
laną w Sulęcinie przy 

ul. Sienkiewicza. 7 arów. 
Cena do uzgodnienia. 

Tel. 722 139 072

Ocieplanie budynków, 
tel. 881 507 760

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

Odbiór na miejscu, 
dojazd gratis!

Sprzedam mieszkanie 
2-pokojowe (56 m2) na 

parterze w Lubniewicach 
na os. Słowiańskim. Blisko 

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

tys. zł.  Tel. 790 237 918

„Dobra zmiana” - research
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Wyborcze obietnice PiS
Zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony

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

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

Zbąszynek
ul. Długa 1

Pszczew
ul. Rynek 14

Przytoczna
ul. Główna 1

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

Dodatkowa zniżka
do 50%

Kolejne plantacje „marychy” 
POWIAT MIĘDZYRZECKI / POWIAT SULĘCIŃSKI

Zabezpieczone ponad 30 krzewów konopi i 1,6 kilograma suszu, to efekty pracy 
międzyrzeckich policjantów. Zarzuty usłyszały trzy osoby. Za posiadanie znacznej 
ilości środków odurzających, grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. 

Praca operacyjna międzyrzec-
kich policjantów pozwoliła na 
zlikwidowanie kolejnej w ostat-
nim czasie przydomowej upra-
wy konopi indyjskich. Policjanci 
zabezpieczyli kilkanaście krze-
wów na terenie jednej z posesji 
w gminie Trzciel oraz na terenie 
powiatu sulęcińskiego. 

Działania nad sprawą policjan-
ci prowadzili od kilku tygodni. 
We wtorek 30 sierpnia, okazało 
się, że zebrane informacje się 
potwierdziły. Policjanci podczas 
przeszukania na terenie jed-
nej z posesji w gminie Trzciel, 
w przydomowym ogródku za-
bezpieczyli 17 krzewów konopi 
indyjskich. Policjanci zatrzymali 
również dwie osoby w wieku 26 
i 23 lata, które odpowiedzą za 
uprawę tych roślin. Grozi im kara 
do trzech lat pozbawienia wol-
ności. 

Kilka dni wcześniej między-
rzeccy policjanci na terenie po-

Spotkanie rozpoczęło się od wi-
zyty w Urzędzie Miejskim. Roz-
mowy dotyczyły prowadzonych 
inwestycji na terenie gminy, pla-
nach rozwoju oraz strefy prze-
mysłowej. Został zaprezentowa-
ny film z promocją gospodarczą 
Skwierzyny oraz wizualizacja no-
wego Rynku Miejskiego.
Po spotkaniu w magistracie wo-
jewoda wraz z burmistrzem wi-
zytowali inwestycję „Przebudo-
wa nawierzchni ulicy Rynek wraz 

Wojewoda z wizytą w Skwierzynie
SKWIERZYNA

W dniu 16 sierpnia na zaproszenie burmistrza Skwierzyny Lesława Hołowni 
gminę odwiedził wojewoda lubuski Władysław Dajczak.

z przebudową i rozbudową ulicy 
Niepodległości o miejsca par-
kingowe” oraz miejsce budowy 
nowego mostu wraz z mostem 
objazdowym przez rzekę Wartę. 
Następnie udali się do Zespołu 
Edukacyjnego oraz budynku po 
byłej szkole przy ul. 2-go Lutego, 
gdzie planowane jest urucho-
mienie Dziennego Domu „Senior 
- Wigor”.
Wojewoda spotkał się również 
z prezesem Szpitala im. dr n. 

med. Radzimira Śmigielskiego w 
Skwierzynie - Zbigniewem Be-
nedą. Rozmawiano o funkcjono-
waniu placówki i rozwoju służby 
zdrowia na terenie gminy. Prezes 
placówki oprowadził wojewodę 
po szpitalnych oddziałach.
W ramach wizyty w Skwierzy-
nie wojewoda wizytował 35. 
Skwierzyński dywizjon rakieto-
wy Obrony Powietrznej, gdzie 
spotkał się z dowódcą Garnizonu 
- ppłk. Dariuszem Stróżewskim. 

Na placu musztry zaprezentowa-
ny został załadunek rakiet a na-
stępnie udano się do izby pamię-
ci, gdzie wojewoda zapoznał się 
z historią dywizjonu.
Zwieńczeniem wizyty wojewody 

wiatu sulęcińskiego zatrzymali 
39-letniego mężczyznę, który 
uprawiał konopie indyjskie. Po-
licjanci zabezpieczyli wtedy 16 
krzewów oraz ponad 1,6 kilogra-
ma suszu. Z takiej ilości można 
by przygotować prawie 8,5 tys. 
porcji narkotyków. Mężczyzna 

usłyszał już zarzuty. Odpowie za 
uprawę oraz posiadanie znacz-
nej ilości narkotyków, za co grozi 
kara do 10 lat pozbawienia wol-
ności. 

Red. na podst. 
www.lubuskapolicja.gov.pl

Gmina dofinansuje 
usuwanie azbestu

SKWIERZYNA

Dotacja udzielana jest w ra-
mach programu „Usuwanie 
azbestu i wyrobów zawiera-
jących azbest z terenu Gminy 
Skwierzyna na lata 2013 – 2032”. 
W jego ramach mieszkańcy oraz 
osoby prawne działające na tere-
nie gminy Skwierzyna mają moż-
liwość bezpłatnego usunięcia 
wyrobów zawierających azbest, 
odebrania odpadów azbesto-
wych, ich transportu oraz uniesz-
kodliwienia.

Realizacja programu nie obej-
muje kosztów związanych z za-
stąpieniem usuniętych wyrobów 
zawierających azbest wyrobami 
bezazbestowymi. Nie obejmuje 
również refinansowania wydat-
ków związanych z usuwaniem 
azbestu poniesionych wcześniej 
przez użytkowników wyrobów 

W przyszłym roku gmina Skwierzyna planuje wystąpić 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej o dotację na usuwanie wyrobów 
zawierających azbest.

zawierających azbest.
Zainteresowane osoby pro-

simy o składanie wniosków do 
dnia 30 grudnia 2016 r. w Biurze 
Obsługi Klienta Urzędu Miejskie-
go w Skwierzynie przy ul. Rynek 
1.

Szczegółowych informacji 
udzielają pracownicy Referatu 
Komunalnego i Ochrony Środo-
wiska - p. 29, tel. (95) 7216 535. 
Druki do pobrania na stronie BIP 
Skwierzyna w zakładce Ochrona 
Środowiska.

UM Skwierzyna

Władysława Dajczaka był wpis 
do Pamiątkowej Księgi Miesz-
kańców Skwierzyny.

UM Skwierzyna
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Po okresie przeglądu technicz-
nego, w pełni rekreacyjny nowo-
czesny obiekt jakim jest między-
rzecka „Kasztelanka” – zaprasza 
chętnych. Kuszą baseny. Pływac-
ki długości 25 m, szerokości 12 m 
i głębokości 1,3 – 1,8 m. Tempe-
ratura wody 26-27ºC. Basen re-
kreacyjny o głębokości 60 – 120 
cm. Jego atrakcją jest niecka ze 
stali nierdzewnej, tzw. grota, ze 
sztuczną falą oraz dysze do ma-
sażu podwodnego. Czynna jest 
zjeżdżalnia zewnętrzna długości 
63 m. Woda w tym basenie ma 
temperaturę 29-30ºC. Brodzik 
dla dzieci ma głębokość od 10 
do 40 cm. Jest tutaj mała zjeż-
dżalnia oraz fontanny w kształcie 
grzybka i jeża. Woda w tym base-
nie ma temperaturę 30-31ºC.

Skorzystać można z fińskiej 
sauny (pomieścić się może jed-
norazowo 12 osób), jacuzzi (dwie 
sześcioosobowe wanny jacuzzi o 
temperaturze wody 32-34ºC).

Każda pływalnia niezależnie 
od tego, że się różni od siebie 
pod względem budowalnym, ar-
chitektonicznym, funkcjonalnym 
czy standardu wyposażenia, to 
we wszystkich tego typu obiek-
tach obowiązują te same zasady 
i rygory sanitarne. 

Obecne przepisy Ministra 
Zdrowia z 2 grudnia 2015 r. (obo-
wiązujące od czerwca 2016 r.) w 
sprawie wymagań, jakim powin-
na odpowiadać woda na pływal-
niach są bardzo rygorystyczne 
i zobowiązują pływalnie do cy-
klicznego prowadzenia badania 
wody basenowej w bardzo sze-
rokim zakresie mikrobiologicz-
nym oraz fizykochemicznym. 
Dokonuje tego akredytowane 
laboratorium i Sanepid. Wskaź-
niki mikrobiologiczne to w 
szczególności: Escherichia coli, 
Psedomonas aeruginosa, ogólna 
liczba mikroorganizmów, Legio-
nella. Natomiast do wskaźników 
fizykochemicznych należą m.in. 
mętność, chloroform, azotany, 
utlenialność. W trakcie godzin 
użytkowania basenu, badamy:  
pH wody, potencjał redox, chlor 
wolny oraz temperaturę wody. 
Zadania te wykonuje personel 
obsługujący i nadzorujący pra-
cę urządzeń i instalacji baseno-
wych (Jerzy Rogowski, Ryszard 
Merdas, Krzysztof Hachuła, 
Jan Król, Józef Műller) doko-
nują odczytu z automatycznego  
urządzenia kontrolno–pomiaro-
wego. Dla przykładu parametr 
pH jest bardzo ważny z punktu 
widzenia skuteczności dezynfek-
cji oraz prawidłowości przebiegu 
procesu koagulacji wody base-
nowej. Powinno się go utrzy-
mywać w przedziale 7,0 – 7,4. 
Zejście poniżej 7,0 oznacza pro-

blemy z wypłukiwaniem fug na 
basenie oraz powstawaniem ko-
razji na elementach metalowych. 
Natomiast przekroczenie pH 7,4 i 
zbliżenie się do poziomu 8,0 pro-
wadzi do obniżenia skuteczności 
dezynfekcji wody basenowej. 

Bardzo ważne jest prawidłowe 
użytkowanie i regularna kontro-
la wszystkich urządzeń, ponie-
waż obieg i uzdatnienie wody 
basenowej prowadzimy przez 
całą dobę.

- Ostatnio wprowadzony został 
do użytku wewnątrz hali baseno-
wej – mówi Grzegorz Rydza-
nicz, dyrektor MOSiW. - Czytnik 
zbliżeniowy technologii R-FID, 
dzięki któremu nasi klienci za po-

średnictwem paska elektronicz-
nego szybko i sprawnie otrzymują 
informacje na temat czasu pobytu 
na basenie oraz kwoty, którą mają 
w danym momencie do zapłaty. 
W przyszłości rozważamy zain-
stalowanie w saunie urządzenia 
Aquaviva, które zapewni naszym 
klientom dodatkowe doznania – 
akustyczne. Damy im możliwość 
np. przeniesienia się do lasu albo 
nad górski potok ewentualnie na 
plażę, gdzie słychać szum mor-
skich fal. Z pewnością pobyt w 
takiej saunie pogłębi stan odprę-
żenia osób korzystających z takiej 
formy relaksu. 

Obiekt „Kasztelanka” jest 
przystosowany dla osób nie-

„Kasztelanka” ponownie czynna
MIĘDZYRZECZ

pełnosprawnych. Wg danych 
statystycznych wynikających z 
elektronicznego systemu obsłu-

gi klienta, było zarejestrowano 
ponad 500 tys. wejść na obiekt.

L. Malinowski
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I niebawem jesień…

Lech MaLinowski

lechm47@wp.pl

Trudno nie ruszać polityków, skoro 
istnieją i wbrew logice i porządkowi 
prawnemu robią swoje. Najczęściej 
dla poklasku. Wyjazd do Brytanii, 
jeszcze Wielkiej ministrów był niczym 
innym jak pijar. Przyjęto ich zwycza-
jowo i takoż udzielono odpowiedzi. 
W sumie g… załatwili. Jednak w świa-
domości pracujących tam Polaków 
pozostanie info, że dbają o naszych. 
Dbają raczej o przyszłe głosy tamtej-
szych wyborców. W kraju przyciśnię-
ty do muru szef MSWiA (był a jakże 
na wyjeździe) ganił Angolów za brak 
tolerancji wobec obcych a sam nie 
wiedział (wstyd cytować jego odpo-
wiedź) że u nas też solidnie pobili na 
wybrzeżu obcokrajowca o ciemnej 
karnacji i policja jest bezradna. Sam 
zresztą ją ubezwłasnowolnił wycofu-
jąc z użytku służbowego dla policji 
naukowe opracowanie pomagające 
odróżnić nienawiść na tle rasowym 
od zwykłych chuligańskich wybry-
ków. Przyganiał kocioł garnkowi, a 
sam smoli…

W relacji z Westerplatte z 1 wrze-
śnia niewiele poświęcono żołnierzom 

z 1939 roku. Apel smołeński pasował 
tam jak pięść do nosa. Nie tylko na tej 
uroczystości zresztą. Wojskowi zmu-
szani są do jego odczytywania. Niektó-
rzy twierdzą, że się zeszmacili. Bzdura. 
Wykonują rozkaz. Zeszmacili się poli-
tycy. Co innego podczas wyborów, co 
innego w realu. Wystarczy zobaczyć 
u nas (zawsze na str. nr 2) co nie jest z 
obietnic zrealizowane. Naród czyli su-
weren został zrobiony w kuku. I nadal 
jest oszukiwany.

Wiadomym było już w 2009 roku 
(sprawa trafiła do prokuratury) że Am-
ber Gold zwyczajnie śmierdzi. Proku-
ratura zwlekała czyli totalnie olewała. 
I wyszło co wyszło. Teraz Komisja Śled-
cza jako cel nadrzędny ma zamiar nie 
przesłuchać leniwych prokuratorów 
lecz wiadomo kogo, wszak wszystko to 
wina Tuska.

A u nas w mieście? Jajca w oznako-
waniu ulic. Ogrodowa od strony mostu 
jest jednokierunkową, od strony Lipo-
wej jest ślepą ulicą. A może to i dobrze 
dla mieszkańców Lipowej 6, którzy za-
jeżdżają na zaplecze budynku. Prace 
pielęgnacyjne z utrzymaniem zieleni 

w mieście są prowadzone na bieżąco. 
Przyznany tytuł zobowiązuje. To cieszy.

A propos zobowiązań, to pozdra-
wiam Szanownego Radnego. Gazety 
Wyborczej dalej nie ma w czytelni bi-
blioteki, tym samym lokalna społecz-
ność nie ma możliwości poznać innej 
opinii niż podanej przez dzienniki pro-
rządowe

Były dożynki gminne. Z całym cere-
moniałem. Równolegle takowe odbyły 
się w jednej ze wsi gminnych. Złośli-
wie? Na przekór władzy? Z braku ko-
ordynacji? Wszystkie odpowiedzi są 
trafne. Już kiedyś były postulat, aby 
zsynchronizować wydarzenia w mie-
ście i okolicy. Widać, ze nie do końca 
zostało to wykonane. Wyszło jak wy-
szło. Głupio i śmiesznie. 

To, że wielu narzeka na utrudnienia 
ruchu w mieście to normalka. Remonty 
rządzą się swoimi prawami i w końcu 
trzeba to zrobić. Wieś Jagielnik ma już 
rondo. Międzyrzecz także. A wszystko 
za sprawą wjazdów-zjazdów z i na S-3 
na kierunku Sulęcina. 

Enea to potęga. Państwo w państwie. 
Na założenie licznika w XXI wieku trze-

ba czekać minimum 14 dni. Między-
rzecz podlega pod Międzychód. Kon-
takt utrudniony. Dział obsługi klienta 
nie ma bezpośredniego telefonu. 
Jest infolinia gdzie muzyka spleciona 
z kolejnymi informacjami. Ale skoro 
jest to ogólnopolskie, to i tak o kant 
d… rozbić. Osobiście zasugerowa-
no mi przyjazd do Międzychodu, by 
rzecz wyjaśnić. Kpina. Wszak są tele-
fony. Teoretycznie. Niestety.

W lasach raz sucho raz mokro. Nie-
bawem jesień. Na wysyp grzybków 
trzeba będzie poczekać. 

Po polskich drogach porusza się około 20 mln 
samochodów i każdy z nich zgodnie z prawem 
musi być objęty obowiązkowym ubezpieczeniem 
od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 
pojazdów mechanicznych, czyli tak zwanym OC. 
Nic w tym dziwnego, gdyż każdego dnia w Polsce 
statystycznie ma miejsce 87 wypadków, z których 
każdy wiąże się z często niemałymi kosztami, 
których zwyczajnie nie sposób z dnia na dzień 
pokryć z własnej kieszeni.

Ubezpieczenia 
komunikacyjne  
ze SKOK Ubezpieczenia  
(oferta LINK4 oraz MTU)

Z roku na rok przybywa aut na polskich drogach, 
zdążyliśmy już przywyknąć do tego, że brakuje 
miejsc do parkowania i do stania w korkach, gdy 
wracamy z pracy. Rosnąca ilość zmotoryzowanych 
Polaków świadczy o poprawie warunków życia 
w naszym kraju, ale również sprawia, że łatwiej 
o wypadek. Co prawda policja odnotowuje 
spadek ilości kolizji drogowych w stosunku do lat 
ubiegłych, tym niemniej nie oznacza to, że nie 
dochodzi do nich w ogóle. Chyba każdy zdaje sobie 
sprawę z tego, że nawet zwykła stłuczka drogowa, 
poza wynikającym z niej stresem, wiąże się także 
z koniecznością pokrycia kosztów wynikłych 
z niej szkód. Zważywszy, że Polacy coraz częściej 
decydują się na zakup nowych aut może okazać 
się, że z pozoru drobne uszkodzenie będzie wiązało 
się z kosztem zdecydowanie przewyższającym nasz 
miesięczny budżet.

Na szczęście każdy pojazd musi posiadać polisę 
OC, która ma chronić nas przed takimi wydatkami. 
Niestety oferty ubezpieczycieli na polskim 
rynku potrafią bardzo różnić się między sobą, 
a różnice w składkach potrafią sięgać kilkuset 
złotych. Dlatego właśnie SKOK Ubezpieczenia 
z myślą o swoich klientach od początku tego roku 
rozszerzył swoją ofertę podejmując współpracę 
obok dotychczasowego partnera MTU z jednym 
z największych i najczęściej wybieranych 
ubezpieczycieli komunikacyjnych, jakim jest 
LINK4. Dzięki temu wybierając ubezpieczenie 
komunikacyjne ze SKOK Ubezpieczenia mamy teraz 
możliwość jeszcze lepszego dostosowania polisy 
do naszych indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Co prawda ubezpieczenie OC jest obowiązkowe 
dla wszystkich posiadaczy pojazdów 
mechanicznych, a  AC dobrowolne, to jednak nie 
należy podchodzić do nich tylko jak do wydatków, 
które najlepiej jest zminimalizować. Wydawać 
by się mogło, że wszystkie ubezpieczenia są takie 

same i jedynym, co je od siebie odróżnia jest 
cena, jednak rzeczywistość jest nieco bardziej 
skomplikowana i najlepiej wyjaśni ją ktoś 
w wieloletnim doświadczeniem w branży.

– Podstawową funkcją ubezpieczenia OC jest 
zabezpieczenie na wypadek sytuacji, w której 
nieopatrznie spowodujemy kolizję drogową. 
Gdy tak się stanie nie musimy pokrywać szkód 
pozostałych jej uczestników z własnej kieszeni, 
ponieważ obowiązek ten spada na ubezpieczyciela. 

– mówi Artur Misiejko, Manager Sprzedaży 
ds. Kluczowych Klientów w SKOK Ubezpieczenia.  
– Jeżeli zdecydowaliśmy się jedynie na polisę 
OC, to nie mamy innego wyjścia, jak naprawić 
swój pojazd na własny koszt  – mówi ekspert. – 
Jeżeli chcemy tego uniknąć, powinniśmy nabyć 
również polisę AC, która pokryje koszty naprawy 
naszego samochodu. Poza tym zróżnicowanie 
ofert ubezpieczenia jest na rynku bardzo duże 
i niejednokrotnie okazuje się, że osoby posiadające 
polisy komunikacyjne faktycznie są chronione 
tylko od bardzo wąskiej grupy zdarzeń i często 
same muszą pokrywać, choćby w części, koszty 
naprawy swojego pojazdu – tłumaczy Artur 
Misiejko.

Na co w takim razie zwrócić uwagę przy wyborze 
polisy? – Przede wszystkim powinniśmy sprawdzić 
zakres ubezpieczenia i jego sumę. Większość 
umów opiewa głównie na skutki wypadków 
i innych zdarzeń drogowych. Rzadziej chronią 
nas one przed kradzieżą czy skutkami działania 
żywiołów, takimi jak pożar lub powódź – wyjaśnia 
Artur Misiejko. – W placówkach Kasy Stefczyka 
można jednak wykupić ubezpieczenie w komplecie 
OC i AC, które chroni nasz pojazd od skutków 
działania sił przyrody, a także od kradzieży, 
zderzenia z innymi pojazdami, ale również osobami 
i zwierzętami oraz innymi przedmiotami. 

Zapraszamy do placówek Kasy Stefczyka w Międzyrzeczu      /      ul. 30 Stycznia 19      /      tel.: (95) 720 54 52, 720 54 69
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Mało kto wie... cyfry szokują
POWIAT MIĘDZYRZECKI

Opracowując teksty o międzyrzeckim 
szpitalu, mogłem naocznie przekonać 
się nie tylko o bieżących sukcesach i pro-
blemach, z którymi boryka się Zarząd 
spółki tj. prezes Kamil Jakubowski, ale 
również (co uważam za bardzo istotne) 
co i za ile zostało zakupione dla placówki 
w ostatnich latach. W 2012 r. na inwesty-
cje i zakupy inwestycyjne przeznaczono 
blisko 4 mln zł, z czego ponad 1,7 mln 
zł stanowiły dofinansowania z Unii Eu-
ropejskiej oraz z samorządów tj. z Po-
wiatu Międzyrzeckiego i Gminy Mię-
dzyrzecz. Wykonano m.in. modernizację 
pomieszczeń na pracownię tomografii 
komputerowej, adaptację pomieszczeń 
RTG w ramach projektu „Lubuska Sieć 
Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce 
obrazowej”, sieć komputerową, moder-
nizację pomieszczeń dla oddziału orto-
pedii i oddziału rehabilitacji, zakup szaf 
chłodniczych, zakup klimatyzatora dla 
oddziału ortopedii, zakup ambulansu 
sanitarnego Renaul-Master-ZRM, zakup 
tomografu komputerowego (dofinan-
sowanie z Powiatu Międzyrzeckiego i 
Gminy Międzyrzecz), zakup aparatu RTG 
SHIMADZU (dofinansowanie ze środków 
UE). W tym, za kwotę 239 951 zł zakupio-
no pozostałe środki trwałe: m.in. optyka 
bloku operacyjnego, holtery, respirator 

transportowy, aparat do znieczuleń, 
shaver artroskopowy, kilka kardiomoni-
torów, myjnię do dezynfekcji oraz aparat 
EKG. 

W 2013 r. Powiat Międzyrzecki w dniu 
poprzedzającym przekształcenie SP ZOZ 
w spółkę – przekazał na własność szpita-
la działki o wartości 171 564 zł. W tymże 
roku 894 677 zł przeznaczono na dalszą 
modernizację pomieszczeń szpitalnych, 
zakupu serwera, separatora oczyszcza-

nia ścieków, ambulansu sanitarnego 
oraz zakup licencji programu Eskulap. 
Natomiast na zakup pozostałych środ-
ków trwałych wydano dodatkowo 549 
612 zł, m.in. na zakup elektrokardio-
grafów, kardiomonitorów, aparatu RTG, 
rejestratorów holterowskich, ultrasono-
grafu, łóżek elektrycznych, monitorów 
funkcji życiowych.

W 2014 r. na modernizację i zakup m.in. 
maszyn i urządzeń, klimatyzatorów i ter-
minala wydano 233 745 zł, a na zakup 
pozostałych środków trwałych 827 247 
zł., w tym m.in. na kopiarki, pompy in-
fuzyjne, resektoskop, videolaryngosko-
py, laparoskop, aparat do znieczuleń, 
stół operacyjny, aparaty holterowskie. 

W 2015 r. ma modernizację sali C bloku 
operacyjnego, izolatki dziecięcej, szatni 
pracowniczych, budowę sieci kompu-
terowej i zakup ambulansu sanitarne-
go VW Crafter – wydano 905 120 zł. Na 
pozostałe środki trwałe przeznaczono 
dodatkowo 1 060 134 zł, z czego ponad 
555 000 zł stanowi dotacja z Unii Eu-
ropejskiej. Zakupiono m.in. aparat do 
znieczuleń, myjnię dezynfektor, elek-
trokardiograf,  głowicę kardiologiczną, 
łóżka rehabilitacyjne (dofinansowane 
po równo przez Nadleśnictwa: Między-
rzecz, Skwierzynę, Międzychód, Trzciel i 

Rzepin), tor wizyjny i wieże artroskopo-
wą do niego, wózek do mycia pacjenta 
(dofinansowany przez powiat między-
rzecki), system radiologii związany z apa-
ratem RTG SHIMATZU (dofinansowany 
ze środków UE).

W roku bieżącym Powiat Międzyrzec-
ki przekazał aportem działki o wartości                    
525  600 zł. Modernizacja wewnątrz 
obiektu kosztowała 54 387 zł. Natomiast 
na pozostałe środki trwałe wydano już 
705 300 zł. Zakupiono m.in. klimatyza-
tory, pompy infuzyjne, respirator, diater-
mę, defibrylatory, videokolonoskop i stół 
operacyjny.

Nazwy wielu niezbędnych urządzeń do 
funkcjonowania szpitala są dla specjali-
stów rzeczą oczywistą, dla przeciętnych 
czytelników nie zawsze. Jednak cyfry, 
szczególnie ich wielkość mogą szoko-
wać. W wielu przypadkach dofinansowa-
nie przez samorządy czy Nadleśnictwa 
oraz Unię Europejską są pomocą. Szpital 
Międzyrzecki ma swoją renomę, a dobry 
standard leczenia musi iść w parze z od-
powiednim standardem wyposażenia. I 
o to w tym zarządzaniu placówką chodzi 
i jest konsekwentnie zgodnie z obowią-
zującymi przepisami realizowane.

Lech Malinowski

Kamil Jakubowski - prezes SPZOZ w Mię-
dzyrzeczu
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- Menu uprawowe na Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych w ciągu 
lat się zmieniło - mówi Andrzej 
Przybysz - w czasach kryzysu go-
spodarczego hodowano przede 
wszystkim warzywa, i owoce, 
które wzbogacały, uzupełnia-
ły ubogi stół. Pan Przybysz jest 
świadkiem czasów, kiedy prawie 
35 lat temu ponownie mogła 
się realizować idea posiadania 
skrawka ziemi dla własnej upra-
wy, idea istnienia ROD. Mamy w 
Międzyrzeczu święto Dożynek 
na ROD pod znamienitą nazwą 
„Krecik”. Aktualna jest odwiecz-
na agrarna potrzeba człowieka, 
fascynacja obserwowania, jak 
ziemia darzy, jako efekt zasiewu 
i jego pracy na ziemi. 
Dzisiaj celem jest w większej 
części rekreacja, chociaż regu-
lamin ogrodów działkowych 
wymaga, aby także były tam 
uprawy warzyw i owoców. A te 
w tym roku bardzo obrodziły. 
Girlandy jabłek i innego dobra 
zwieszają się z gałęzi jak w przy-
słowiowym Edenie…
- W 1982 roku, kiedy „Krecik” 
powstawał, od początku było 
dużo podań do Urzędu Miasta 
o przydział działki – wspomi-
na pan Andrzej. Patrzymy na  
wysokie drzewa w panora-
mie nieba Ogrodu. Przed laty 
było tu puste popegeerowskie 
pole, zachwaszczone, środkiem 
przebiegał rów melioracyjny, 
ta  infrastruktura podlega od 
tej pory opiece działkowiczów, 
jest systematycznie czyszczo-
na. Wytyczono kołkami parcele 
i zaczęła się historia „Krecika” –  
opisana w grubej Kronice, którą 
przeglądam. Zebranie założy-
cielskie „Krecika” miało miejsce 
4.04.1982 r. oglądam zdjęcia, 
wykazy osób, których w ciągu 
lat nagradzano za najpiękniej-
sze działki, relacje z zebrań, 
ważne wydarzenia z życia małej 

„Krecik” – pracowity działkowiec…
MIĘDZYRZECZ

samorządnej społeczności. Hi-
storia zmian i modyfikacji w pra-
wie o ogrodach działkowych. Są 
uwiecznione nazwiska byłych 
prezesów i osób aktywnych – 
Koterby, Edwarda Soczewy, 
Zbigniewa Pieniążka, Euge-
niusza Wysockiego i innych. 
ROD „Krecik” zajął w tym roku 
7. miejsce (na 70), przyznane 
przez Okręgowy Zarząd Polskie-
go Okręgu Działkowego w Go-
rzowie, w konkursie na najład-
niejszy Ogród w Okręgu. Tytuły 
„Najpiękniejszych działek” na 
„Kreciku” w tym roku otrzymali 
(trzy pierwsze miejsca, kolej-
no): Małgorzata i  Przemysław 
Piątkowscy, Teresa i Witold 
Suchowscy, Anna Tyśkiewicz 
i Anna i Piotr Brzeźnieccy. Za 
najsmaczniejsze wypieki wyróż-
niono Iwonę Płotczyk.

 Na „Kreciku” jest 129 ogrodów. 
W skład Zarządu wchodzą: 
Jan Drozda – prezes, Henryk 
Misiarz, Jan Płotczyk, An-
drzej Przybysz, Marian Bu-
licz i Stanisław Sokołowski. 
Wszystkie płachetki ziemi są 
zagospodarowane, wśród młod-
szego pokolenia jest ponownie 
moda na posiadanie działki, na 
spędzanie tam, rodzinnie, przy 
pracy, przy wypoczynku, wol-
nych chwil. Świeże powietrze, 
grill, trawka… Można się roz-
luźnić, pobawić z dziećmi. Ode-
tchnąć po blokowej codzienno-
ści. Pieski mogą się wybiegać, 
swobodnie i głośniej poszcze-
kać. A na Dożynki – z sąsiadami 
z działek – można, i  trzeba, po-
tańczyć…
Pani Krajewska lubi czerwień 
swoich pelargonii. Pięknie jej 

się komponują z zielenią. Lubi 
strzyc – zwykłymi nożyczkami 
– nasadzone jałowce, formując 
je w kule. Lubi patrzeć na nie. 
Chociaż także przycina rośliny 
na przykład w ptasie kształ-
ty… Ptasi bonzai i wiewiórko-
wy, na efekty trzeba czekać 3 
lata. Pokazuje mi sosnę nisko-
pienną. Kolory, odcienie pro-
stopadłościanów zieleni prze-
platane fioletem, czerwienią, z 
różnorodnością, bogactwem, 
kształtów kwiatostanów. Po-
dziwiamy rzeźby natury przy-
niesione z lasu – taka miłość 
do tajemniczo wyglądających 
konstrukcji korzeni drzew, przy-
wiózł je syn Bartosz. On także 
zaprojektował, ogród, nadał mu 
ramy. W stawiku kolorowe rybki, 
także są żywe kumkające żabki. 
Na dalszym planie rosną buksz-
pany i dorodne wysokie krzaki 
pomidorów przy płocie, piękne 
swoim naturalnym zapachem i 
strzelistością kształtów, z owo-
cami w kształcie serc. Kwiatki o 
nazwie aksamitki sadzi się pod 
drzewami, są nie tylko piękne, 
jak wieść działkowa niesie po-
dobno chronią rośliny przed 
zarazą. Świat działki państwa 
Krystyny i Krzysztofa Krajew-
skich to też oaza dla pszczółek, 
Krecikowych zapylaczy – tutaj 
mają swój wodopój, smakuje im 

woda działkowa u państwa Kra-
jewskich. Właściciel przychodzą 
tu, jak tylko mają wolną chwilę.  
Prezes ROD „Krecik” Jan Drozda 
w tym roku wyszukał dla Ogro-
du nowe solidne o okrągłym 
integrującym kształcie stoły, 
pięknie się komponują w prze-
strzeni koło Domu Działkowca. 
Dożynki zostały tym samym 
niejako (jeszcze bardziej) zin-
stytucjonalizowane. Byli obec-
ni zaproszeni przedstawiciele, 
prezesi naszych lokalnych ROD: 
„Wodnika”- Zygmunt Bratkow-
ski, „Wiśniowego” – prezes Ro-
muald Sikorski, największego 
z Ogrodów (550 działek) - „Pia-
stowski” – prezes Mieczysław 
Jerzykowski. Razem w naszych 
okolicznych ROD jest 1450 dzia-
łek! To pokaźna grupa ludzi, o  
wspólnych zainteresowaniach 
i sposobie spędzania wolnego 
czasu. Jest okazja do wymiany 
doświadczeń, spotkań towarzy-
skich – i degustowania, jak każe 
polska gościnna tradycja, plo-
nów ziemi i efektów umiejętno-
ści kucharskich działkowiczek, 
a szczególnie pysznych wypie-
ków. 

Iwona Wróblak
www.iwona-wroblak.blogspot.

com
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Ratownictwo Medyczne  - łączy ich wspólna pasja
POWIAT MIĘDZYRZECKI

Pielęgniarką Oddziałową Szpi-
talnego Oddziału Ratunkowego 
oraz Zespołów Ratownictwa Me-
dycznego w Międzyrzeczu jest 
Beata Rybacka, obowiązki te 
pełni od trzech lat. Ze Szpitalem 
Międzyrzeckim związana jest od 
1993 roku, gdzie po ukończeniu 
miejscowego Liceum Medyczne-
go, została przyjęta na oddział 
Chirurgii. Od 2004 r. związa-
na jest z ratownictwem w tym 
czasie skończyła specjalizację 
z Pielęgniarstwa Ratunkowego 
oraz licencjat Pielęgniarstwa na 
Uniwersytecie w Zielonej Górze.                                                                                                                                   
W chwili obecnej w Ratownictwie 
Medycznym pracują ratownicy 
medyczni w tym kobiety, pielę-
gniarki w tym pielęgniarze oraz 
dyspozytorki medyczne. 
- Dysponujemy pięcioma Zespo-
łami Państwowego Ratownictwa 
Medycznego w tym jeden zespół 
specjalistyczny i cztery zespoły 
podstawowe – mówi B. Rybac-
ka. - W Międzyrzeczu stacjonuje 
jeden zespół specjalistyczny oraz 
jeden zespół podstawowy, jeden 
zespół ratownictwa - podstawo-
wy w Trzcielu oraz dwa zespoły 
podstawowe w Skwierzynie. Ze-
społy podstawowe składają się 
z dwu osobowej kadry. W skład 

zespołu specjalistycznego dodat-
kowo wchodzi lekarz systemu. 
Głównym ogniwem Państwowe-
go Ratownictwa Medycznego jest 
dyspozytor medyczny, bo od jego 
prawidłowo zebranego wywiadu 
zależy dalsze postępowanie, czyli 
kod pilności wyjazdu, prawidło-
we dotarcie do miejsca wezwania 
oraz dalsze postępowanie z pa-
cjentem. Zebranie wywiadu od lu-
dzi zdenerwowanych, pełnych lęku 
i strachu jest bardzo trudne. To dys-
pozytor musi opanować sytuację 
przez słuchawkę telefonu i udzie-
lić pomocy potrzebującym. Pań-
stwowe Ratownictwo Medyczne 
pracuje wg standardów i procedur 
opracowanych przez Ministerstwo 
Zdrowia lub w naszym przypadku 

Lubuski Urząd Wojewódzki, Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego. 
Są to szczegółowe wytyczne, co 
do postępowania z pacjentem w 
zależności od jego jednostki cho-
robowej. Zawsze ratownicy me-
dyczni mogą liczyć na pomoc i co 
do konkretnego przypadku skon-
sultować się z Kierownikiem SOR i 
ZRM. Funkcje kierownika od czte-
rech lat pełni Sławomir Toboła. 
Łączy nas wspólna pasja niesienia 
pomocy.
        Praca ratownika medyczne-
go to szeroki zakres obowiązków: 
wypadki drogowe, udary, zawał 
mięśnia sercowego, pobicia, pa-
cjenci pobudzeni i agresywni, 
plagą w ostatnim czasie są do-
palacze. Zdarzają się również po-

rody, gdzie bywało, że ratownik 
medyczny przywoził matkę oraz 
noworodka na rękach, matki żar-
towały, że nazwą swoje dziecko 
imieniem ratownika lub ratow-
niczki udzielającej pomocy.
      Co nas denerwuje w naszej pra-
cy ?- To fałszywe wezwania, Zespół 
Ratownictwa musi być zadyspo-
nowany i okazuje się, że dowcipniś 
zrobił sobie żart nie zdając sobie 
sprawy, że w tym czasie ktoś mógł 
naprawdę potrzebować pomo-
cy a karetki nie było. Posiadamy 
rejestrator rozmów, ale mimo 
wszystko trudno jest namierzyć 
takiego delikwenta. Osoby, które 
postanowią zrobić sobie tego typu 
kawał powinny być świadome, że 
w przypadku namierzenia spotkać 
ich może dotkliwa kara. Odpowie-
dzialność karna za bezpodstawne 
wezwanie pogotowia, policji, stra-
ży pożarnej, czy jakiejkolwiek innej 
instytucji użyteczności publicznej 
jest określona Artykułem 66. Ko-
deksu Karnego.
     Szpitalny Oddział Ratunkowy 
jest wyposażony w specjalistycz-
ny sprzęt pozwalający na wyko-
nanie praktycznie każdego pilne-
go zabiegu ratującego życie.  Na 
SOR powinni trafiać ci, którym 
niezbędna jest natychmiastowa 

pomoc medyczna. Niestety, czę-
sto zgłaszają się osoby, których 
problemy powinien rozwiązywać 
lekarz rodzinny. W Szpitalnym 
Oddziale Ratunkowym pracuje 
wyspecjalizowana i wysoko wy-
kwalifikowana kadra medyczna: 
lekarze systemu, pielęgniarki 
systemu, dyspozytorki medyczni 
oraz ratownicy medyczni. 
Ratownicy Medyczni brali udział 
w zawodach organizowanych 
przez Medline w 2009 r.  zajmując 
I miejsce jako Zespół Ćwiczeń 
Medycznych oraz w 2010 r.  
zajmując II miejsce za metorycz-
ne podejście do ćwiczeń.
           Prywatnie pani Beata jest, 
jak zapewnia, przede wszystkim 
mamą dla swoich dwóch córek 
(starsza córka poszła w ślady 
mamy, studiuje pielęgniarstwo 
na Uniwersytecie Zielonogór-
skim) i żoną. Mąż jest również 
związany z firmą bowiem jest 
ratownikiem medycznym. Relaks 
w czasie wolnym odgrywa dużą 
rolę, własny ogródek działkowy, 
czasami z przyjaciółmi krótki wy-
pad w góry lub spływ kajakowy. 
Zbiera autografy artystów kaba-
retowych oraz gwiazd estrady, co 
jest ciekawym hobby.  

L. Malinowski

Beata Rybacka (w białym uniformie) z ratownikami medycznymi

ZDROWIE NASZYCH POCIECH GOTUJ Z PRZEKROJEM

Choć dzieci karmione piersią lepiej 
się rozwijają, mleko matki nie dostarcza 
wszystkich ważnych składników w od-
powiedniej ilości.

Owszem, jest to pokarm najlepszy 
dla noworodków i niemowląt, lecz nie 
pokrywa on zapotrzebowania na wita-
minę D. A pełni ona ważną rolę w prawi-
dłowym rozwoju człowieka. Stymuluje 
wchłanianie fosforu i wapnia. To ważne, 
bo wapń jest głównym budulcem kości 
i zębów. Fosfor z kolei to składnik nasze-
go DNA, błon komórkowych i tkanek 
miękkich. To dzięki niemu dobrze funk-
cjonują serce, nerki czy mięśnie. Witami-
na D jest produkowana przez organizm 
dzięki słońcu. To ono wytwarza w nas wi-
taminę D z cholesterolu gromadzonego 
pod skórą. W naszej strefie klimatycznej, 
gdzie czasami przez wiele dni brakuje 
słońca, czasami jest z tym problem. Dla-
tego każde niemowlę powinno przyj-
mować preparaty z witaminą D. W eks-
tremalnych przypadkach jej brak może 
doprowadzić do rozmiękczenia kości, 
które powoduje złamania i skrzywienia 
układu kostnego. Nie możemy jednak 
przesadzać z jej nadmiarem. Objawami 
przedawkowania witaminy D są: bie-

gunka, bóle głowy, napięcie mięśniowe, 
powiększenie wątroby czy nadpobudli-
wość. Aby dostarczyć dziecku witaminę 
D, same krople nie wystarczą. Witamina 
ta rozpuszcza się w tłuszczach, dlatego 
powinna być podawana np. razem z 
mlekiem. Jeśli karmimy dziecko piersią i 
nie podajemy mu żadnych innych napo-
jów, można podać preparat bezpośred-
nio przed karmieniem. Z kolei w przy-
padku starszych dzieci zadbajmy o to, 
by jadły dużo przetworów mlecznych 
(jogurty, sery). I oczywiście piły mleko. A 
jeśli karmimy dziecko mlekiem w prosz-
ku, powiedzmy o tym lekarzowi. Wiele z 
tych mieszanek zawiera już witaminę D, 
więc jej dodatkowe podawanie nie bę-
dzie konieczne.

Życzę SMACZNEGO 
i NA ZDROWIE!!! :)

Kamila Piotrowska

Wrzesień przywitał nas pogodą iście 
letnią. Właściwie w wakacyjnym lipcu zda-
rzyło się zaledwie kilka tak ładnych dni, jak 
teraz. Zamiast iść do pracy, czy do szkoły 
chciałoby się poleżeć nad jeziorem i ni-
gdzie się nie spieszyć. Niestety, obowiąz-
ki wzywają, a czas nieubłagalnie płynie, 
a żółknące na drzewach liście bezlitośnie 
przypominają nam o zbliżającej się wielki-
mi krokami jesieni.

Jednak jest to też czas, kiedy nasza opa-
lenizna jeszcze nie zblakła, a wakacyjne 
przygody wciąż są żywe.

Ja, jak zawsze z wakacji oprócz słońca i 
„naładowanych baterii” przywożę ze sobą 
bagaż pełen przygód, zwłaszcza tych ku-
linarnych.

Tak samo w tym roku, kiedy z całą ro-
dzinką wybraliśmy się do Bułgarii.

Kuchnia bułgarska jest dla mnie osobi-
ście zbyt mało wyrazista, aczkolwiek były 
potrawy, które urzekły mnie swoją pro-
stotą i lekkością, dlatego postanowiłam w 
tym numerze przedstawić Państwu prze-

pis na cudow-
ne, pachnące 
słońcem pomi-
dory.

Pomidory zapiekane
POMIDORY ZAPIEKANE
SKŁADNIKI:
-6 pomidorów średniej wielkości
-torebka ryżu
-pół puszki groszku konserwowego
-dobry ser typu feta
-przyprawy: sól, pieprz, CZUBRICA ZIE-

LONA (czubrica jest typową bułgarską 
przyprawą, do kupienia w Sulęcinie w 
sklepie U Babci Jagi)

Ryż gotujemy zgodnie z przepisem na 
opakowaniu. Pomidory myjemy, przekra-
wamy na pół i wydrążamy środek. Miąższ 
dodajemy razem z odcedzonym grosz-
kiem do ugotowanego ryżu. Dodajemy 
przyprawy: sól, pieprz i czubricę, może-
my dodać troszkę kurkumy, i mieszamy. 
Ryżem nadziewamy połówki pomido-
rów, posypujemy pokruszonym serem i 
czubricą. Całość wstawiamy do piekarnika 
nagrzanego do ok.180 stopni i pieczemy 
ok.20 min.

Danie smakuje doskonale z rakiją poda-
ną z kawałkami pieczywa moczonego w 
miodzie i obsypanego czerwoną czubricą.

Pij mleko, jedz jogurty
i… korzystaj ze słońca!

Lek. med. 
Łukasz Piotrowski
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ARTYKUŁY BUDOWLANE

PŁYTY OSB I GKB

NARZĘDZIA

ARTYKUŁY METALOWE, 

INSTALACYJNE, ELEKTRYCZNE

DRZWI

PODŁOGI

Centrum Instalacyjno-Techniczne

„lITka” Jarosław litka
www.litka.pl

Wykonawstwo instalacji sanitarnych,  

grzewczych i gazowych.

Sulęcin, ul. Poznańska 1a
tel. 95 755 22 39, 501 544 686

Spotkanie na Zamku
MIĘDZYRZECZ

Na scenie wewnątrz 
zamku występowały 
zgodnie z zapowiedzia-
nym programem: zespół 
GOLD z MOK w kilku wej-
ściach w zależności od 
grupy wiekowej, iluzjo-
nista Tomasz Madziar 
(wspaniały pokaz!), zespo-
ły śpiewacze „Kęszyczan-
ki”, „Nietoperzanie” i „Ale 
Babki”. Był quiz o między-
rzeckiej piłce nożnej i wie-
le innych prezentacji. Na 
scenie Andrzej Kirmiel 
(dyrektor międzyrzec-
kiego muzeum) i Halina 
Philipczuk ze Starostwa 
Międzyrzeckiego czytali 
fragmenty „Quo vadis” H. 
Sienkiewicza. Odbyła się 
licytacja różnych fantów. 
W sumie było ciekawie i 
piknikowo.

Wielu urzeczonych było 

Przybyłych przywitał król Kazimierz Wielki (w jego rolę wcielił 
się Rafał Sorbian) wraz z małżonką (Maria Sobczak-Siuta). Był 
salut z bombardy. W tle również warkot silników motocykli kla-
sycznych, bowiem posiadacze tych maszyn zgodnie z zapo-
wiedzią zawitali przed dziedziniec zamkowy.

grą młodziutkiej, 8-let-
niej, wiolonczelistki Aga-
ty Baranek, uczennicy III 
kl. SP-4 i kl. III PSM 1.st. w 
Międzyrzeczu. 

Na obrzeżach dziedziń-
ca zamkowego były licz-
ne stoiska z rękodzieła-
mi ludowymi (m.in. DPS 
Rokitno i Międzyrzecz), 
słodyczami i napojami. 
Serwowano za darmo 
grochówkę zamkową (jest 
wojskowa, strażacka, to 
dlaczego nie może być 
zamkowa)

Równolegle na placu 
muzealnym odbywał się 
pokaz sukien ślubnych i 
karnawałowych zorgani-
zowany przez „Dworzec 
– Tworzec”. Firma ta pro-
wadziła również warszta-
ty artystyczne dla dzieci i 
młodzieży. Otwarte było 

muzeum, bowiem wielu 
czytało, słyszało, ale zwy-
czajnie z braku czasu ni-
gdy tu nie zajrzało, więc 
tym razem skorzystali.

Miejscowy kat chętnie 
pozował do zdjęć z to-
porem i dybami. Krążyło 
kilka Dam w dawnych 
strojach i oczywiście nie 
mogło zabraknąć Białych 
Dam snujących się po 
zamkowym dziedzińcu, 
na bastejach i w muzeum. 

Główne prowadzenie 
imprezy powierzono kró-
lewskiej małżonce z czego 
wywiązała się znakomi-
cie. Dyrektor muzeum był 
dosłownie wszędzie. Przy 
powitaniu i pożegnaniu 
obecnych.

Pojawił się Grzegorz 
Gabryelski (starosta mię-
dzyrzecki) wraz Rafałem 

Miłułą swoim zastępcą. 
W uroczej sukni z dawnej 
epoki brylowała niczym 
celebrytka Zofia Plewa 
(członek zarządu Rady 
Powiatu Międzyrzeckie-
go). Z Ratusza Miasta 
Królewskiego przybyła 
Anna Sawka, z 17 WBZ 
Grzegorz Kaliciak. Kilku 
radnych uzupełniło miej-
scowy establishment. 
Współorganizatorem im-
prezy było m.in. Stowa-
rzyszenie Św. Jan Chrzci-
ciel (Teresa Chamienia 
– prezes)

Przez cały dzień prze-
winęło się ok. 1000 osób. 
Cel imprezy był jak najbar-
dziej szlachetny – Wspo-
móc finansowo muzeum. 
Jego dyrekcja ma ambitne 
plany ni tylko pozyskania 
kolejnych eksponatów

L. Malinowski 
Fot. ze zbiorów przychyl-

nych muzeum ludzi

„U Beaty”
• Dekoracje sal weselnych, kościoła, pleneru, auta
• Zaproszenia, bukiety, kosze dla rodziców, wizytówki itp.
• Wypożyczamy elementy dekoracyjne oraz pokrowce na krzesła
• Moda dla gości weselnych (sukienki, garsonki)
• Wszystkie akcesoria do chrztu i komunii
• Wieńce pogrzebowe - żywe i sztuczne

Sulęcin
ul. Pineckiego 12

pon-piątek 9.00 - 18.00
sobota 9.00 - 14.00

Wszystko do ŚLUBU, CHRztU, koMUNII I PoGRzEBU
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70–lecie SP 2 
w Międzyrzeczu

MIĘDZYRZECZ

REGION

Dotychczas Krajowa Mapa 
Zagrożeń Bezpieczeństwa pilo-
tażowo wprowadzona była w 
trzech garnizonach. Teraz tak-
że mieszkańcy województwa 
lubuskiego mogą przekazać 
Policji informacje o miejscach i 
zdarzeniach, które mają wpływ 
na poczucie bezpieczeństwa, 
które należy do podstawowych 
potrzeb każdego człowieka. 
Dlatego ważnym jest tworze-
nie narzędzi, które pozwolą na 
rzetelne i czytelne zidentyfiko-
wanie i przedstawienie, w tym 
społecznościom lokalnym, skali 
i rodzaju zagrożeń oraz instytu-
cji współodpowiedzialnych za 
zapewnienie bezpieczeństwa i 
porządku publicznego. Identy-
fikacja ta nie może przebiegać 
bez uwzględnienia oczekiwań 
społecznych. Takim narzędziem 
powinny być mapy zagrożeń 
bezpieczeństwa. Mapy zagro-
żeń należy traktować jako istot-
ny element procesu zarządzania 
bezpieczeństwem publicznym, 
realizowanym w partnerstwie 
międzyinstytucjonalnym  i spo-
łecznym. Powinny one służyć 
również optymalnej alokacji 
zasobów sprzętowo-kadrowych 

W Lubuskiem ruszyła Krajowa Mapa 
Zagrożeń Bezpieczeństwa 
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa została uruchomiona w województwie lubuskim. Każdy mieszkaniec może podzielić się z Policją 
informacjami o zagrożeniach, które zauważył. Zgłoszenia trafią do policjantów, którzy regularnie będą sprawdzać wskazane miejsca.

służb, w szczególności do po-
dejmowania decyzji co do two-
rzenia komisariatów i posterun-
ków Policji.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bez-
pieczeństwa opiera się o infor-
macje skatalogowane  w trzech 
płaszczyznach:

informacje gromadzone w 
policyjnych systemach informa-
tycznych, 

informacje pozyskiwane od 
społeczeństwa w trakcie: bez-
pośrednich kontaktów z oby-
watelami, z przedstawicielami 
samorządu terytorialnego, or-
ganizacji pozarządowych itp.; 
w trakcie realizowanych debat 
społecznych poświęconych 
bezpieczeństwu   publicznemu, 
informacje pozyskiwane od 
obywateli (internautów) z wyko-
rzystaniem platformy wymiany 
informacji.

Informacje prezentowane na 
mapach uwzględniają zarówno 
wybrane kategorie przestępstw 
i wykroczeń jak i zagrożenia, 
które w subiektywnym odczu-
ciu mieszkańców negatywnie 
wpływają na ich poczucie bez-
pieczeństwa.

Aby zgłosić zagrożenie należy 

wejść na stronę internetową ko-
mendy lubuskiej, miejskiej lub 
powiatowej Policji. Przekazanie 
tych informacji zajmuje tylko 
kilka chwil. W razie potrzeby 
można skorzystać z instrukcji 
obsługi. Pomocą służą także 
funkcjonariusze. Zgłoszenie tra-
fi do policjantów odpowiedniej 
komórki Policji. Zebrane infor-
macje pozwolą na jeszcze lep-
szą dyslokację służb, aby unik-
nąć w przyszłości ponownego 
zgłaszania tego samego typu 
zagrożeń w tym samym miejscu.

Z narzędzia należy korzystać 
w sposób rozsądny. Każde na-
niesione na mapę zagrożenie 
wywoła odpowiednią reakcję 
Policji. Z jednego komputera 
można zgłosić jedno zagrożenie 
na dobę.

Należy pamiętać, że zgłosze-
nia w ramach Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa nie 
zastępują potrzeby pilnej in-
terwencji Policji. W tego typu 
przypadkach należy korzystać z 
numerów alarmowych 112, 997.

Red. na podst. www.lubuska-
policja.gov.pl

18 października odbędą 
się uroczyste obchody 
70-lecia Szkoły Podstawo-
wej nr 2 im. Szarych Szere-
gów. Główne uroczystości 
rozpoczną się w szkole, 
gdzie nastąpi odsłonięcie 
tablicy, a następnie część 
artystyczna w Między-

rzeckim Ośrodku Kultury. 
Szkoła zaprasza wszyst-
kich absolwentów i prosi 
o udostępnienie wszelkich 
pamiątek. Szczegółowe in-
formacje podane zostaną 
na początku października 
na stronie internetowej 
szkoły.                             (Red.)

NOWY DOM BLIŹNIAK
LUBNIEWICE

• Cena 300 tys. zł
• 5 pokoi 

• 156 m2 pow. użytkowej
• 684 m2 pow. działki

(1/2 budynku)

NA SPRZEDAŻ
TEL. 605 100 145
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- Rynek e-commerce w Polsce roz-
wija się niezwykle dynamicznie. 
Oprócz strategicznej lokalizacji, 
dostępnej infrastruktury, kadry 
potencjalnych pracowników 
oraz kosztów, konkurencyjność 
polskiego e-handlu była czynni-
kiem decydującym o  lokalizacji 
nowego centrum logistycznego 
–  mówi David Schröder, star-
szy wiceprezes ds. Operacji Za-
lando –  Dodatkowo, sprawna 
współpraca z  przedstawicielami 
regionu, zwłaszcza z Prezydentem 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, Marszałkiem 
województwa zachodniopomor-
skiego oraz zastępcą burmistrza 
Gryfina, ułatwiła podjąć nam de-
cyzję.
Zalando nieustannie poszerza 
swoją sieć logistyczną m.in. po-
przez otwarcie w  grudniu 2015 
roku pierwszego międzynaro-
dowego centrum logistycznego 

Zalando w K-S SSE
Zalando, wiodąca platforma modowa w Europie, w sierpniu rozpoczęła budowę 
drugiego, międzynarodowego centrum logistycznego, które powstanie w Gryfinie 
w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Razem z zaufanym part-
nerem, firmą Goodman, Zalando stworzy nieruchomość o wielkości 130,000 me-
trów kwadratowych. Zalando ponownie będzie współpracowało także z dostaw-
cą usług logistycznych Fiege, który zatrudni w nowej lokalizacji około 1000 osób. 
Pierwsze przesyłki opuszczą nową lokalizację pod koniec lata 2017 roku.

w  Stradelli, we Włoszech, oraz 
rozpoczęcie budowy czwartego 
centrum logistycznego w Niem-
czech, w Lahr na południu kraju. 
Z  kolei nowy, międzynarodowy 
magazyn Zalando pod Pary-
żem zostanie oddany do użytku 
w  przyszłym roku, aby klienci 
z Paryża i okolic mogli otrzymy-
wać swoje zamówienia szybciej.
- Miesięcznie dostarczamy kilka 
milionów przesyłek do naszych 
klientów w  15 krajach w  Europie. 
W  ciągu ostatniego roku Zalan-
do zyskało aż 3  miliony nowych 
klientów. W  odpowiedzi na tak 
intensywny wzrost, wzmacniamy 
naszą europejską sieć logistyczną 
– dodaje Schröder.
- Inwestycja Zalando stworzy 
wiele nowych miejsc pracy w  Ko-
strzyńsko-Słubickiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej. Jesteśmy 
bardzo zadowoleni, że inwestycja 
będzie zrealizowana w  Gryfinie, 

w  województwie zachodniopo-
morskim, bo tu stopa bezrobocia 
nadal jest wysoka. Jedno nowe 
miejsce pracy w  KSSSE wygene-
ruje kolejne nowe miejsca pracy 
w  otoczeniu gospodarczym. Tak 
popularna w  całej Europie firma 
pomoże w rozwoju podstrefy KSS-
SE w  Gryfinie i  zachęci dalszych 
przedsiębiorców do inwestowa-
nia. Nie ulega wątpliwości, że zro-
bimy wszystko, co w naszej mocy, 
aby uruchomić ten imponujący 
projekt Zalando  – mówi Krzysz-
tof Kielec, prezes Zarządu KSS-
SE.

Red.
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Sztandar dla Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu
19 sierpnia przed Ratuszem 

w Międzyrzeczu odbyły się Lu-
buskie Obchody Święta Policji, 
podczas których m.in. wręczono 
sztandar miejscowej jednostce. 
Uroczystości poprzedził festyn 
dla dzieci i młodzieży zorgani-
zowany przez Wydział Prewencji 
Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Gorzowie Wlkp. Przybyło nań 
wielu mieszkańców miasta. Swój 
sprzęt prezentowała nie tylko 
policja, również straż pożarna 
(zabytkowy samochód i sikawka 
konna), Straż Graniczna i 17 WBZ.

Tradycyjnie rozpoczęto od 
Mszy św. z udziałem Kompanii 
Honorowej z pocztem sztanda-
rowym KWP w Gorzowie Wlkp. 
oraz innych pocztów sztanda-
rowych służb mundurowych. 
Głównym celebransem był ks. 
bp dr Tadeusz Lityński. Po na-
bożeństwie do pododdziałów i 
orkiestry policyjnej z Wrocławia 
dołączyła Kompania Honorowa 
17WBZ z Międzyrzecza, Kom-
pania Honorowa KW PSP z Go-
rzowa Wlkp. oraz grupa rekon-
strukcyjna Policji Państwowej z 
okresu międzywojennego. Te-
goroczne święto związane było 
z 97 rocznicą powołania Policji 
Państwowej.

Po złożeniu meldunku insp. 
Janowi Lachowi, Zastępcy Ko-
mendanta Głównego Policji, roz-
poczęła się uroczystość zgodnie 
z ceremoniałem. 

Sztandar dla miejscowej jed-
nostki został poświęcony przez 
ks. bpa T. Lityńskiego, następ-
nie fundatorzy sztandaru wbili 
pamiątkowe gwoździe i złożyli 
wpisy w Księdze Pamiątkowej. 
Remigiusz Lorenz, burmistrz 
Międzyrzecza wręczył go insp. 
Janowi Lachowi Z-cy Komen-
danta Głównego Policji, a ten 
zgodnie z ceremoniałem prze-
kazał go podinsp. Pawłowi 
Rynkiewiczowi, Komendantowi 
Powiatowemu Policji, tenże dla 
swojego pocztu sztandarowego.

Policjanci usłyszeli ciepłe ży-
czenia z okazji nadania sztanda-
ru wypowiedziane m.in. przez 
insp. J. Lacha, insp. J. Janiaka, po-
dinsp. P. Rynkiewicza, Roberta 
Palucha, Wicewojewodę Lubu-
skiego, Elżbietę Polak Marsza-
łek Województwa Lubuskiego 
i R. Lorenza, burmistrza miasta 
królewskiego Międzyrzecz i Ma-
rię Surmacz, prezes Rodziny Ka-
tyńskiej w Gorzowie Wlkp.

Kolejną częścią uroczystości 
było wręczenie awansów na 
wyższe stopnie policyjne oraz 
medali i odznak. W tym roku 
awansowano w garnizonie lu-
buskim 864 funkcjonariuszy, 41 
otrzymało odznaki „Zasłużony 
Policjant”, 29 wręczono medale 
za „Długoletnią Służbę”.

Wśród licznie przybyłych 

funkcjonariuszy z całego wo-
jewództwa awanse otrzymali 
przedstawiciele KPP w Między-
rzeczu: starsi sierżanci: Agniesz-
ka Adamska-Kiełbasa, Robert 
Chmielewski, Marcin Kusik, Ka-
tarzyna Plewa, Katarzyna Cho-
miak, Magdalena Rabczewska, 
sierżanci sztabowi: Łukasz Gem-
borowski, Wojciech Grzywna, 
Zbigniew Stępień, Jakub Tro-
janowski, Krystian Kryś, aspi-
ranci: Tomasz Kiełbasa, Justy-
na Łętowska, starszy aspirant 
Beata Gromadecka, aspiranci 
sztabowi: Adam Babiak, To-
masz Dzikowski, Andrzej Mak-
symiuk, Tomasz Piasecki, Jaro-
sław Rutkowski, Jerzy Tryba, 
Robert Wojnowski, młodsi aspi-
ranci: Wojciech Dobosiewicz, 
Aleksandra Dziurda, Michał 
Hofanowski, Paweł Madzelan, 

Karolina Soja, sierżanci: Da-
wid Kokoszko, Filip Pendrak, 
Agnieszka Chmielewska, 
Krzysztof Walkiewicz, Mateusz 
Kulczyński, Krystian Łowicki, 
Jan Mikulewicz, Marek Rzep-
ski, Bartosz Kownacki, starsi 
posterunkowi: Krzysztof Bran-
debura, Łukasz Kwiatkowski, 
Mateusz Maksimczyk, Urszula 
Zawadzka. Na wyższy stopień 
służbowy awansowano również 
6 policjantów operacyjnych z 
Wydziału Kryminalnego.

Brązową odznaką „Zasłużony 
Policjant” wyróżniono: st. asp. 
Łukasza Czarnieckiego i st. asp.  
Wacława Grzybowskiego.

Kilkudziesięciu funkcjona-
riuszy otrzymało odznaczenia 
Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego Policjan-
tów. Wręczał je podinsp. Sławo-

mir Kostiuszko. 
Starosta międzyrzecki, Bur-

mistrz Międzyrzecza oraz wój-
towie Pszczewa i Przytocznej w 
asyście swych przewodniczących 
rad wręczyli funkcjonariuszom 
nagrody pieniężne. Otrzymali 
je: Roman Grabowski, Michał 
Jarnusz, Mateusz Kulczyński, 
Kamil Marcinkowski, Adam Ba-
biak, Robert Biereziński, Mar-
cin Haczek, Bartosz Kopij, Filip 
Pendrak, Jarosław Rutkowski, 
Zbigniew Stępień, Paweł 
Szmyt, Agnieszka Chmielew-
ska, Andrzej Chyliński, Łukasz 
Czarniecki,  Wojciech Dobosie-
wicz, Tomasz Dzikowski, Rafał 
Kaszubski, Maciej Korzeniew-
ski, Krystian Kryś, Dariusz 
Stański, Wojciech Żuchowski, 
Krzysztof Jerzynek, Jarosław 
Klimek, Justyna Łętowska, 
Piotr Szczepanik, Łukasz Gem-
borowski, Michał Hofanowski, 
Mariusz Kowalczyk, Sylwester 
Napierała, Aleksander Rytwiń-
ski, Jakub Trojanowski, Dawid 
Wittmann. 

Imprezę zakończył krótki kon-
cert orkiestry policyjnej oraz 
defilada pododdziałów. Wśród 
zaproszonych dostrzec można 
było dwóch generałów policji – 
nadinsp. generalnego (w stanie 
spoczynku) Marka Działoszyń-
skiego byłego Komendanta 
Głównego Policji i nadinsp. Ja-
rosława Sawickiego (w stanie 
spoczynku) byłego Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Szcze-

Awans na st sierż. otrzymuje Katarzyna Chomiak z KPP Międzyrzecz

cinie. Wśród przedstawicieli 
służb mundurowych nie zabra-
kło d-cy 11 DKPanc z Żagania, 
d-cy 17 WBZ, Lubuskiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego PSP 
w Gorzowie Wlkp., funkcjona-
riuszy Służby Więziennej, Straży 
Granicznej, Inspekcji Transportu 
Drogowego, Lasów Państwo-
wych oraz Służby Ochrony Kolei 
w nowych wyjściowych mun-
durach, co dla wielu było zasko-
czeniem. Zaskoczeniem były 
również czapki funkcjonariuszy 
policji niemieckiej, które zostały 
niedawno wprowadzone i są w 
stylu kanciastych czapek ame-
rykańskich policjantów. Miłym 
akcentem była grupa dzieci w 
policyjnych uniformach, a ak-
centem patriotycznym wspo-
mniana grupa rekonstrukcyjna 
Policji Państwowej sprzed 1939 r. 
w którą wcielili się żołnierze na-
szej brygady, a umundurowanie 
i uzbrojenie wypożyczyła KPP w 
Międzyrzeczu z Poznania.

Nazajutrz na Ośrodku Głę-
bokie odbył się festyn, który z 
uwagi na liczne atrakcje oraz 
pogodę, przerósł oczekiwania 
organizatorów, co świadczy o 
znacznym zainteresowaniu poli-
cją przez lokalną społeczność jak 
i szacunku dla służby właśnie dla 
społeczeństwa.

Tekst i fot. Lech Malinowski
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SKWIERZYNA

Nowy rok szkolny rozpoczęty
- 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 Lesław Hołownia.

Podczas uroczystości burmistrz wręczył 
stopnie awansu zawodowego nauczycie-
lom.

Stopień nauczyciela mianowanego w 
2016 r. uzyskali:

- Beata Wierzbicka, Szkoła Podstawo-
wa z Oddziałami Integracyjnymi w Skwie-
rzynie;

- Julita Maciejewska, Szkoła Podstawo-
wa w Murzynowie.

Stopień nauczyciela dyplomowanego 
w 2016 r. uzyskali:

- Grażyna Grel, Gimnazjum w Skwie-
rzynie;

- Edyta Żmudzińska, Zespół Szkół 
Technicznych w Skwierzynie;

- Dagmara Oszmian, Zespół Szkół 
Technicznych w Skwierzynie;

- Dorota Tomaszek –Wilska, Zespół 
Szkół Technicznych w Skwierzynie;

- Renata Poźniak, Zespół Szkół Tech-
nicznych w Skwierzynie.

Z dniem 1 września 2016 r. nastąpiły 
zmiany na stanowisku dyrektorów. Anna 
Bielewicz – Dubiec powołana została na 
stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Wł. 
Jagieły w Skwierzynie. Z kolei Maria Le-
wińska powołana została na stanowisko 
dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. 
I. Sendler w Skwierzynie.

L. Hołownia poinformował o pozyska-
niu przez Gminę blisko 1.600.000,00 zł z 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubuskiego na remonty i doposażenie 
placówek oświatowych. Łączna kwota 
złożonych projektów oświatowych w tym 
roku to ponad 13.000.000,00 zł.

Gminną Inaugurację Roku Szkolnego 
2016/2017 zakończyła część artystyczna 
w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawo-
wej im. Kornela Makuszyńskiego w Skwie-
rzynie.

UM Skwierzyna

Nowy rok 2016 w Polskim 
Związku Emerytów i Rencistów i 
Inwalidów w Międzyrzeczu roz-
poczęliśmy 6 lutego coroczną za-
bawą Karnawałową w restauracji 
Piastowska. W szampańskich na-
strojach bawiono się przy muzy-
ce zespołu pod kierownictwem 
pana Bogdana Tośty i Zdzisła-
wa Zakaszewskiego do godziny 
2 nad ranem. Parkiet oczywiście 
do końca był oblegany i muzy-
ki ciągle za mało. Tak się bawią 
emeryci!

4 mara 50 członków naszego 
Związku uczestniczyło w kon-
cercie symfonicznym Orkiestry 
Filharmonii Gorzowskiej w Go-
rzowie.

W programie usłyszeliśmy:
Gloachino Antonio Rossini – 

Uwertura „II Signor Bruschino”
Mirosław Gąsieniec – Kon-

cert Polski na trąbkę i orkiestrę 
smyczkową

Georg Philipp Teleann – Sona-
ta na trąbkę, smyczki basso con-
tinuo

Ludwig van Beethoven – Sym-
fonia C-dur op.21

Delegacja PZERiI wzięła też 
udział w Święcie Konstytucji 3 
Maja uczestnicząc we Mszy św. 
z tej okazji  w kościele św. Woj-
ciecha i składając kwiaty pod 
pomnikiem ”Tysiąclecia„ w Mię-
dzyrzeczu.

W dniach od 5 do 12 maja 
50 członków naszego Związku 
skorzystało z wypoczynku nad 
naszym polskim morzem w Świ-
noujściu. Był to pobyt typowo 
wypoczynkowy, a że pogoda do-
pisała więc humory też i wszyscy 

zostali pozytywnie naładowani 
do dalszych poczynań.  

W maju również kilka osób 
skorzystało z „wczasów dla senio-
ra” w Bułgarii od 14 do 25 maja, 
poznając świat , piękną Bułgarię i 
korzystając z wypoczynku w tym 
kraju.

Emeryci z naszego Związku 
korzystają również z turnusów 
rehabilitacyjnych. W dniach od 
21 czerwca do 5 lipca 40 osób 
przebywało na takim turnusie w 
Ciechocinku, w pięknym ośrod-
ku Polex. Uczestnicy korzystali z 
zabiegów, z pięknej pogody jaka 
nam dopisywała, ze spacerów 
przy tężniach solankowych oraz 
z atrakcji jakie przygotowywali 
nam codziennie pracownicy z 
ośrodka, w tym m.in. zwiedzanie 
Ciechocinka i okolic, spacerów z 
kijkami oraz koncertów, spotkań 
pn. „Seniorzy - Seniorom” itp. Były 
też wycieczki do Torunia, Liche-
nia i inne. Uczestnicy byli bardzo 
zadowoleni z pobytu i w roku 

2017 chcieliby wybrać się tam 
ponownie.

13 sierpnia wspólnie z Gminą 
Międzyrzecz i Gminą Pszczew 
realizowane było zadanie pu-
bliczne pt. „Senior bezpieczny”- 
znaczy uświadomiony. Zadanie 
zostało zrealizowane w formie 
pikniku, który odbył się w Wy-
szanowie przy obiekcie Straży 
Pożarnej. Odbiorcami naszego 
projektu byli emeryci, renciści 
i inwalidzi z naszego Związku 
oraz goście zaproszeni. Ogólna 
suma uczestników to 180 osób. 
Z zaproszonych gości obecni 
byli burmistrz Międzyrzecza Re-
migiusz Lorenz, przewodniczą-
ca Rady Miejskiej Maria Kijak, 
przewodniczący PZERiI Zarządu 
Okręgowego w Zielonej Górze 
Czesław Apanasewicz, sekre-
tarz PZERiI Zarządu Okręgowego 
w Zielonej Górze Halina Mańko, 
sołtys i przewodniczący OSP w 
Wyszanowie Jarosław  Toma-
szewski ora strażacy, którzy byli  

zaangażowani  w pomoc w reali-
zacji tego zadania. Korzystają z 
okazji chcieliśmy serdecznie po-
dziękować strażakom na czele z 
Eugeniuszem Zarembą, którzy 
włożyli  wiele pracy w przygoto-
waniu obiektu do imprezy. DZIĘ-
KUJEMY! 

Uczestnicy pikniku uświada-
miani byli przez funkcjonariuszy 
policji jak należy postępować w 
różnych sytuacjach życiowych 
np. oszustwa na „na wnuczka” 
oraz różnego rodzaju nieuczci-
wych spotkań, pokazów  polega-
jących na naciąganiu seniorów 
na wysokie koszty. Policja wspo-
minała też o przepisach ruchu 
drogowego, jak powinni zacho-
wywać się na drogach rowerzy-
ści. Były też różne zapytania i 
dyskusje ze strony seniorów oraz 
program rozrywkowy: występ 
chóru składającego się z emery-
tów naszego Związku i emerytów 
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
poczęstunek w formie grilla przy-

gotowanego przez pana J. Bełza 
oraz zabawa przy muzyce zespo-
łu Pana Bogdana Tośty i Zdzisła-
wa Zakaszewskiego .

Cel tego zadania na pewno w 
części został osiągnięty. Seniorzy 
przez  realizację naszego zadania 
publicznego zostali  uświado-
mieni na jakie niebezpieczeń-
stwa narażeni są w codziennym 
życiu. Zadanie w pewnym stop-
niu złagodzi negatywne skutki 
problemu społecznego.

Na koniec chciałabym podzię-
kować burmistrzowi Międzyrze-
cza Remigiuszowi Lorenz oraz 
wójtowi Pszczewa Waldemaro-
wi Górczyńskiemu za wsparcie 
finansowe w realizację naszego 
zadania publicznego. DZIĘKU-
JEMY!

Krystyna Zaleska
Polski Związek Emerytów, Renci-

stów i Inwalidów Międzyrzecz

Z kroniki działalności emerytów z PZERiI w Międzyrzeczu
MIĘDZYRZECZ

W Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie odbyła się Gminna Inaugura-
cja Roku Szkolnego 2016/2017. Oficjalnie rok szkolny rozpoczął bur-
mistrz Skwierzyny Lesław Hołownia.
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77. rocznica wybuchu 
II wojny światowej

W samo południe, w 77. 
rocznicę wybuchu II wojny świa-
towej, międzyrzeczanie spotkali 
się przy Pomniku Weteranów II 
Wojny Światowej. Głos zabrała 
Anna Sawka – sekretarz gminy 
Międzyrzecz, która podkreśliła, 
że ten najbardziej krwawy kon-
flikt w dziejach świata to wy-
darzenie tak odległe w czasie, 
ale wciąż żywe i nadal wymaga 
refleksji. Powiedziała, że „…1 
września to dla nas, Polaków, 
ciągle dramatyczna lekcja, ciągle 
tragiczna lekcja początku wojny; 
początku, który Polska przegra-
ła. Każdego roku przypominamy 
sobie tutaj na nowo tę lekcję. To 
lekcja tak dramatyczna, ponie-
waż wówczas, polscy żołnierze 
wszędzie tam, gdzie Niemcy hi-
tlerowskie od pierwszych godzin 
Polskę atakowały, bronili swojej 

ojczyzny w poczuciu świętej 
sprawy, ale także w przygniata-
jącym poczuciu osamotnienia”. 
Głos zabrał również Kazimierz 
Kulas ze Związku Kombatan-
tów, który opowiedział o swoich 

wspomnieniach z czasów wojny. 
Na zakończenie złożone zosta-
ły wiązanki kwiatów, a między-
rzeccy harcerze zaśpiewali hymn 
harcerski.

Pierwszy dzień roku szkol-
nego 2016/2017 to dla wielu 
wyjątkowy moment. Szko-
ła Podstawowa nr 2 im. Sza-
rych Szeregów przyjęła pod 
swoje skrzydła 3 klasy zerowe.  
1 września, w dniu rozpoczęcia 
roku szkolnego, emocje wśród 
najmłodszych były ogromne. 
Nic dziwnego - to dla nich jeden 

Wiwat szkoło!
z ważniejszych dni w życiu. Po 
uroczystym apelu nastąpiło pa-
sowanie na ucznia klasy pierw-
szej. Każdy „pierwszak” z Mię-
dzyrzecza otrzymał od Urzędu 
Miejskiego szkolną wyprawkę. 
Uczniom Szkoły Podstawowej 
nr 2 wręczył ją sam burmistrz 
Remigiusz Lorenz, który życzył 
powodzenia i wielu sukcesów.

Zakończyła się przebudowa 
chodnika w Bobowicku. Była 
to inwestycja, którą zrealizował 
Zarządem Dróg Wojewódzkich 
w porozumieniu z gminą. Gmi-
na sfinansowała 40 % kosztów 
związanych z budową chodnika. 
Koszt wykonania inwestycji wy-
niósł 106  987,92 zł, a zrealizo-
wała ją firma Tombud Paweł Je-
ziorski. Zakres prac objął budowę 
chodnika przy drodze wojewódz-
kiej nr 137 – ul. Międzyrzecka 
w Bobowicku od przystanku au-
tobusowego do skrzyżowania z 
drogą powiatową.

Dobiegła również końca budo-
wa placu zabaw oraz siłowni ple-
nerowej na OW Głębokie. Gmi-
na zrealizowała to zadanie dzięki 

Kolejne inwestycje w gminie 
pozyskanemu  dofinansowaniu z 
Ministerstwa Sportu i Turystyki   
ze środków Funduszu Rozwo-
ju Kultury Fizycznej w łącznej 
wysokości 198 043,00 zł. W ra-
mach inwestycji powstał okazały 
i kolorowy plac zabaw z wielo-
ma różnymi urządzeniami oraz 
siłownia plenerowa. Inwestycja 
realizowana była jest przez firmę 
Dr Spil Polska z Katowic. Łączny 
jej koszt wyniósł 299 787,56 zł. 

Przebudowana została droga 
przy cmentarzu radzieckim. In-
westycję wykonała firma Magda-
lena Górna-Racka, Firma Dro-
gowa z Międzychodu, za kwotę 
79.950 zł. W ramach porozumie-
nia, masa asfaltowa przekazana 
została i dostarczona przez firmę 

Budimex.
W sierpniu rozpoczęła się 

przebudowa 300 m odcinka drogi 
w Świętym Wojciechu. Inwesty-
cję realizuje firma Brubet za kwo-
tę 867 tys. zł. Termin realizacji 
wyznaczony został na 30 paź-
dziernika. 

Zakończyła się procedura 
przetargowa związana z wyło-
nieniem wykonawcy przebudowy 
dróg w Bukowcu i Gorzycy. In-
westycja zrealizowana zostanie 
w  systemie zaprojektuj-wybuduj 
przez Przedsiębiorstwo Drogowe 
Bud-Dróg Ryszard Kwapiszew-
ski z Kożuchowa. Łączny koszt 
inwestycji wyniesie ponad 2 mln 
zł i zakończą się w terminie do 29 
września 2017 r. Jeszcze w tym 

roku wykonana zostanie prze-
budowa drogi w Pieskach, która 
potrwa do 30 listopada. Obecnie 
trwa procedura przetargowa, któ-
ra ma na celu wyłonienie wyko-
nawcy. 

Do połowy listopada wykona-
ny zostanie również chodnik przy 
ul. Stoczniowców Gd. Jest to in-
westycja, którą wykonuje powiat 
w porozumieniu z gminą. 

Do końca listopada, przy kład-
ce przez Obrę powstanie 6 lamp. 
Inwestycję wykona firma Elmon-
taż z Międzyrzecza za kwotę 30 
tys. zł. Ponadto kładka zostanie 
również zaimpregnowana, co 
ma przede wszystkim na celu 
zabezpieczenie jej drewnianych 
elementów, zarówno przed czyn-
nikami atmosferycznym, jak i ko-
rozją. 

Wraz z końcem lipca podpisa-
na została umowa na opracowa-

nie dokumentacji niezbędnej do 
aplikowania w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
– Lubuskie 2020, dla zadania pn. 
Kompleksowe uzbrojenie tere-
nów inwestycyjnych w powiecie 
międzyrzeckim. Opracowanie 
przygotowane zostanie przez 
Biuro Ekspertyz i Rozwoju Go-
spodarczego z Zielonej Góry za 
kwotę 48.585 zł. Inwestycja zlo-
kalizowana będzie na terenie 3 
gmin: gminy Międzyrzecz, Przy-
toczna i Skwierzyna. W naszym 
mieście inwestycja dotyczy Parku 
Przemysłowego II. W ramach 
przedsięwzięcia – jako lider part-
nerstwa – we wrześniu zamierza 
złożyć wniosek aplikacyjny o po-
zyskanie środków pomocowych 
na uzbrojenie terenów inwesty-
cyjnych. 

Nowy chodnik w Bobowicku Nowy plac zabaw... ... oraz siłownia plenerowa na OW Głębokie
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LATO 2016 na OW Głębokie

W przededniu rozpoczęcia roku 
szkolnego 2016/2017 w Między-
rzeckim Ośrodku Kultury odbyła 
się uroczystość wręczenia stypen-
diów i nagród burmistrza Mię-
dzyrzecza.  Rozpoczął ją swoim 
występem zespół taneczny Trans, 
który zaprezentował się w trzech 

Stypendia burmistrza wręczone
ciekawych choreografiach.

W tym roku stypendia burmi-
strza otrzymało 25 najlepszych 
uczniów ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2, nr 3 oraz z Gimna-
zjum nr 1 i nr 2. Nagrodę bur-
mistrza - Bartoszowi Judkowi 
oraz Hubertowi Kubiszewskiemu 

Wraz z końcem sierpnia de-
legacja międzyrzeckiego ratusza 
uczestniczyła w pierwszej spar-
takiadzie samorządowej. Oprócz 
naszego miasta brało w niej udział 
9 miejscowości z całej Polski: Ty-
chy, Gliwice, Poznań, Polkowi-
ce, Kołobrzeg, Radom, Olsztyn, 
Puszczykowo i Kleczew. Przez 

Międzyrzecz wywalczył złoto  
na Spartakiadzie Samorządowej

trzy dni, na poznańskiej Malcie 
poszczególne miasta walczyły w 
12 różnych konkurencjach. Miło 
nam poinformować, że zdobyte 
punkty pozwoliły uplasować Mię-
dzyrzecz na pierwszym miejscu 
w naszej kategorii tj. w kategorii 
miast do 20 tys. mieszkańców!

- wręczył burmistrz Remigiusz 
Lorenz. Burmistrz pogratulował 
utalentowanym uczniom 
odniesionych sukcesów, życzył jak 
najlepszych wyników w nowym 
roku szkolnym i dużo wytrwałości 
w osiąganiu wytyczonych celów.

Doroczne gminne święto plo-
nów odbyło się w tym roku w 
Bukowcu. Rozpoczęła je msza św. 
w intencji rolników, po której ko-
rowód prowadzony przez starostę 
Krzysztofa Kozłowskiego i staro-
ścinę Beatę Kozłowską przeszedł 
na plac dożynkowy. Na powitanie, 
dzieci ze szkoły w Bukowcu za-
śpiewały piosenkę, po czym sta-
rostowie dożynek wręczyli burmi-
strzowi Remigiuszowi Lorenzowi 
symboliczny bochen chleba, który 
przekazany został gościom. Na-
stępnie głos zabrał burmistrz Re-
migiusz Lorenz, który zwrócił się 
do rolników podkreślając, że to 
dzięki ich ciężkiej pracy codzien-
nie na nasze stoły trafia polski 
chleb.

W części artystycznej gmin-
nego święta plonów wystąpi-
ła Orkiestra Dęta z Grochowa, 
Nietoperzanie, Echo, Kobziarze 

Gminne Święto Plonów 
w Bukowcu

zespół Kotkowiacy, zespół Trans, 
Kęszyczanki, Ale Babki. Na za-
kończenie dożynek zaprezento-
wał się teatr Terminus A Quo ze 
swoim spektaklem „Kraina ułudy” 
oraz zespół The Best 4.

Tradycyjnie, ogłoszone zosta-
ły również wyniki konkursów na 
najładniejszy wieniec dożynkowy 
oraz najpiękniej udekorowaną 
posesję. Najokazalszym wieńcem 
okazał się ten z Nietoperka, a 
największe uznanie jury uzyskała 
przybrana posesja Joanny Bienias.
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